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È¯Â˘ÈÓ ˙¯Ù‡  
  
  

ÌÈ¯È˘ È�˘  
  
  

‰ÏÂË˜ ‰„ÏÂÁ  
  

  ֻחְלָּדה ְקטּוָלה

  ֻחְלָּדה ְקטּוָלה

  ֻחְלָּדה ְקטּוָלה

  ַוֲחתּוָלה

  

  ָהְלכּו ַלָּים

  ָהְלכּו ַלָּים

  ָהְלכּו ַלָּים

  ַהְּמֻסָּים

  

  ַהָּים ִהְרִחיׁש

  ַהָּים ִהְרִחיׁש

  ַהָּים ִהְרִחיׁש

  

  ְוָאז ִהְּכִחיׁש

  
  
  
  
  
  
  
  
  

¯ˆÁÏ È‡ˆ˙ Ï‡ 
   

  ֶרַצח ֶזה ִּכי רַאל ֵּתְצִאי ַלֲחֶצ

  ַּתַהְפִכי ְּבַעְצֵמְך ְוִתְרִאי

  ַּבּסֹוף ִנִּסית ַּבַּבִית

  
  ָלנּו ְוִלְכַלְכְּת

  ֶאת ָהְרִאי
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È·ˆ¯ ÌÂÏ˘  
  
  

•  
  

  

  ? ַוֲאִני. ָאז ְּכלּום לֹא ְמַחֶּכה ִלי

  . ַּגם לֹא

  . ֲאִני לֹוֵחׁש ָלה ֵמֵאין קֹול, ִמְדָּבר ָּגדֹול ִמִּבְפִנים ְוָגדֹול ִמֶּמּנּו ִמַּבחּוץ

   ִּכי ַהְּצָעִדים ֶׁשֵּמֲאחֹוַרי ֵהם ֵאֶּלה ֶׁשִּמְּלָפַני )ְוַהחּום הֹוֵלְך ְוַרב ְּכָצֳהֵרי ַהּיֹום(

   ּוֵמַאִין

  ִּתְצַמח ִלי 

  ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה     ? ַהְּיׁשּוָעה

  , ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה      ָּתִמיד 

  ְּבעֹוִדי ִמְתַהֵּפְך ְּבִמְׂשָחק ֶׁשּבֹו ֲאִני ִלי ַמה ֶׁשֵאיִני 

  ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה       ֲאִני אֹוֵחז ְּבכַֹח 

  ְמַנת ְלִהְתַּכּסֹות -ַרק ַעל

  ְּבֶחְציֹו ָהַאֵחר
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ÈÏÈÂ˘Ë˘ ÈÙÈˆ  

  

Ú·¯‡‰ ÌÈ¯È˘   
  

•  
  

 ִאם ָהֵאׁש ִמְתַּפֶּׁשֶטת

  ָאז ִלְדאֹג ַלַּצִּבים ִאם ָהֵאׁש ִמְתַּפֶּׁשֶטת 

  . ִנָּנֵצל, ַּגם ַּבְּבָגִדים ְנרֹוֵקן ִׁשְריֹונֹות ְּבִאּיּוִמים

  ,ֲעקּוַע ַּבחֹולֹות ַהַּקֲעקּוִעיםַהַּיָּבָׁשה ַּבְּמצּולֹות ַהַּק

  , ִּמן ֶוֶׁשט עֹולֹות רּוחֹות ְּפָרִציםלֹא ִיָּפֵלא ֶׁש

  . ַחת ַטְפָטפֹות ְנִגיחֹות ְּבַגְרִּגירְּבֶעֶצם ֲחלּוִמים ַעד ַהְּיסֹוד ַּת

  ַעד ֶׁשְיַכֵּסה ָאִהיל ָערּוף ַעל ְמבֹוֵׁשי נּוָרה

  .ְלַהְביֹור ִמְׁשַּתֵּנק הּוא ֶׁשָיִאיר ַהַּלְיָלה

 

 ַצִּבים ְמַמֲהִרים ִלְסלַֹח 

   ּתֹוְססֹות ֵמָחִריץ ְנָמִלים

  . ָעָׁשן ַמְעָלה ֲאִני ַמָּטה ִנְלָקח ִּבְדָלִיים ַרק ִצּמּוִקים ַיְרוּוִני

  חֹוֶנה ְלֶרַגע ְּבִכֵּסא

  חֹוֵקר ַיֶּבֶלת ַּבִּמְסָעד 

  . ַמֲעִמיד ְּפֵני ַצָּואר ָׁשמּוט
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•  
  

 .ָָאָיה ְיֵׁשָנה ָּבאֹור

   ַעל ְמַנת ְלֵהָרֵדםָאָיה ְזקּוָקה ְלאֹוְרִמְבָטִחים

  ְּכֶׁשִהיא ִנְרֶּדֶמת

  ָׁשַמִים מֹוֲעִדים , ַמְׁשקֹוִפים ִמְצַטְּלִקים

  ַרק ְיִקיָצָתה ּבֹוֶלֶמת ְמִעיָדָתם

  ְמִעידֹות ֲאֵחרֹות ֵאין ִהיא ּבֹוֶלֶמת

  ְּכלֹוָמר ִמּצּוִקים

  ָמר ֵמַהְבָרַקת ֲחלֹונֹות ּגֹוְרֵדי ְׁשָחִקיםְּכלֹו

  תֵאין ִהיא ִנֶּצֶל

 

 ָאָיה ְיֵׁשָנה ַעל ְּכַנף ָמטֹוס

  ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ֵאין ִהיא ִנְרֶדֶמת

  ָטְמָנה ְּבֶחְׁשַּכת ְנָעֵליָהַמה ֶׁש

  ִרַּסְקִּתי ַעל ִעְקָבה ֶׁשַּבֶּמֶלט

  .לֹא ִּבַּקְׁשִּתי ִמָּלה ְלַעְצִמי
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•  
  

 ֲאִני הֹוֵלְך ָלנּוַח ַּבָּקֵלידֹוְסקֹוּפ. לֹא

  ֵחק ִמְּתָמנּוִנים ַהְר

  ֵמַאְדוֹות ְנִפיָלה

  ְצרֹור ַהַּמְפְתחֹות מּוָנח 

  ַעל ַּכְרּכֹב ָעָנן ַלֲעָזאֵזל 

  ַהֻּקִּבָּיה ָההּוְנָגִרית מֹוחֹות ְמַקִּנִנים ִצּפֹוֵרי ֶׁשֶבת

  ֵאין מֹוָצא ִמַּקְרֶקֶפת

  ָעִׂשיִתי ְנִחיַרִים ְלֶמְרְּכֵזי ַהִּמְפָרִׂשים

  ַחת ִעם ִחיָׁשהָעִׂשיִתי ָיד ַא

  ,ֲאִני הֹוֵלְך, ָׁשלֹום. ָעִׂשיִתי ָיד ַאַחת ִעם ָׁשֶלֶכת

  ִחָּלה ִמְּבִלי ֵמִׂשיםְּת

 

 ֵּכיַצד ְלַנֵּפץ ֶאת ַהָּגִביׁש

  ,ְּבסֹוְפָרן

   ָּדרּוׁש ָּכאן ֶנַצח ? ְּבדֹוְקָרן אֹו ִעם ַהֶּמַצח

  ְלַהְחִליט
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Ë¯Ù ˙¯ÈÙÒÏ ‰�˘ 

 

 

 ׁש ָהִייִתי ִאְוָׁשהִּבְמהּומֹות ֶאֶמ

  ִהְתַעּבּות ַעל ֶעְבָרה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהִׁשְמָׁשה

  ַּבָּקָׁשה

  ֵּבין ִאם ָמַעְדִּתי ִּבְמׂשּוַכת ִקיטֹור אֹו 

  ֵּבין ִאם ִנְצַרְבִּתי ַּבִּמְגָלָׁשה

  ָעֶליָה ָקְפָחה ּכֹל ֶׁשֶמׁש ַהָּצֳהַרִים ֻּכָּלּה

  .עֹוֶדִני ַאֲהָבה ְּכּווָיה

 

 ֶׁשַאָּתה ְמַלֵחך ְּבָאְזִניָׁשָעה 

   . ְׁשלֹוָׁשה. ְמַעֵּנג אֹוִתי קֹול ְנִסיַרת ֶהָעָנף ָעָליו יֹוְׁשִבים זּוג אֹו ֶּפֶרט

  .ּוְבֵאיזֹו ֶחְמָּדה, ְמַהֵּלך-ֵּביֵניֶהם ְמַנֵּסר ֵמת

  . ֶׁשּלֹו-ִּתּפּוִרים-ֵאינֹו מֹוִציא ִמָּלה ִמֶּפה

 

 סֹוף סֹוף ֲאִני ִּפיתֹום

   ֶאת ֶחְטאֹובֹוֶרֶרת

  ּבֹוֶרֶרת ֶאת ֶחְטָאה

  .לֹא ְמַנָּקה ְּברֹק ְרַבב ַעל ֲעָדָׁשה
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ÈÈ�·Â‡¯ Ì˙Â  

  

ÔÓËÂ‚ ÒÂÓÚ 
  
  

 ַהָּׁשָעה ִהיא ַהָּׁשָעה ַהִּנְצִחית ֶׁשל

  ַהֲחָזָרה

  ִמן ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות

  .ֶאל ַהְּפֵאר ַהָּדהּוי ֶׁשל ַהֶחֶדר

  ֵּלםַהֶּסֶרט הּוא ֶסֶרט ִא

  ,ְנגֹו'ֶׁשּבֹו ָקָראִתי ְלָך ָג

  ,ְוהּוא ֻמְקָרן ְּבאֹוְּפִטיָקה ַאֶחֶרת

  ,ָׁשם ַאָּתה ַוֲאִני

  מּול ַהַחּלֹון ְּבָרַמת ַּגן

  ְוַעל ַהִּקיר ִּכְתֶמי ַהְּדיֹו

  ,ִמַּלְיָלה ֶׁשל ִׁשְכרּות

  ִהיְסטֹוְרָיה עֹוָלִמית

  .ֶׁשל ַאֲהַבת ְּגָבִרים
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ÈÂÏ Ô˙�ÂÈ  
  

  

 ÍÂ˙Ó ÌÈ¯È˘ È�˘'¯«‰ Ú«·…Âk'  
  

 

„∆Ï…Á«‰ 

 

 ,ֵאיְנֶכם זֹוְכִרים ָמַתי ֲעַמְדֶּתם

 ,ְזקּוִפים ְוָיִפים

 ִּכי ִזְכרֹוְנֶכם ָהִראׁשֹון

 , הּוא ַצַעְדֶכם ָהִראׁשֹון

 ְּכֶׁשְּׁשַמְעֶּתם ֶאת ְׁשִמי ְמַכְרֵסם

 םֶכְלַּתַחת ַּכף ַרְג

 .ְוֵהַרְמֶּתם אֹוָתּה

 

 ,ַעל ְׁשַּתִים, ְּתִחָּלה ְּפַסְעֶּתם ְלַאט

 ,סֹוְרִקים ָסִביב

 .ַאְך ֲאִני לֹא ָהִייִתי

 ,בֹוַתיְּכֶׁשִהְתּכֹוַפְפֶּתם ִּגִּליֶתם ֶאת ִעְּק

 ,ּוְׁשפּוִפים ִמַהְרֶּתם ַאֲחֵריֶהם

 ,ַאְך ֲאִני לֹא ָהִייִתי

 

 , ַהּכֹלִמֶּׁשְּׁשַכְחֶּתם, ְוַעְכָׁשו

 ִמְּלַבד ֶאת ֵריִחי

 ְיַרְדֶּתם ַעל ַאְרַּבע 

 ְּכֵדי ִלְדהֹר ְּבָכל ּכֹוֲחֶכם

 ,ּוְלׁשֹוְנֶכם ַהְּיֵבָׁשה מּוֶׁשֶטת

 ְּבַלֲהָקה ,רֹוְדִפים ַאֲחַרי

 .ִׁשּכֹוִרים ּוְמטָֹרִפים
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 ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶׁשַאֶּתם ְרתּוִמים 

 ,ֶאל ֶמְרַּכְבִּתי

 י אֹוֵחז ָּבְרצּועֹות ֶאת ַמְּבֵטיֶכם ַהְּׁשלּוִחיםֲאִנ

 , צֹוֵחק

 ּוִמְתּבֹוֵנן ִמֶּמְרָחק ָקבּוַע

 ַּבֵּמרֹוץ ַהְּמפָֹאר

 .ֶׁשּבֹו ֲאִני ַהְּמַנֵּצַח

 . ַחּיֹות, ִרְדפּוִני

 ,ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתְתְּפסּוִני

 ֵאיִני ָחֵדל ִמְּלַהְצִליף ָּבֶכם

 .אֹוִתיֶאת ַהְּתׁשּוָקה ִלְטרֹף 

 ,ְּבֵזַעְתֶכם ּוְבֻרְּקֶכם ַהּקֹוֵצף ַחי ּכֹוִחי

 ,ִרְדפּוִני

 ,ְׂשאּו אֹוִתי ָהְלָאה

 ,ִּכי ִּבַּקְׁשִּתי ִלְראֹות ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ

 .ַעל ְּפֵני ָּכל ַהְּתקּופֹות
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ÌÈƒ̄¿Ó…ÂM«‰ 

 

 "ּכֹוַבע ַהר"ְּבַצַעד ָצלּול ְּבבֶֹקר ַעז ְסִביב ִיּׁשּוֵבנּו 

 ׁשֹוְמִרים ַעל ַהִּיּׁשּוב ִמְּפֵני ָהְרִפיסּות, ַמּקֹוף ִהְננּוַסָּיֵרי 

 נּו ִּכְבָקנֹון ּכֹוחֹותֵנַחִּגים ָאנּו ְסִביב ֵאיָת, ִמְרֵצנּו ַּבל ִנְדֶלה

 ,ֵראֹוֵתינּו ָהְראּויֹות נֹוְׁשמֹות ָּתִמיד ֲאִויר ָחָדׁש

 ;ַהַּמָּבט ְרוּוי ַחּדּות ַהּבֶֹקר

 

 קֹולֹוֵתינּו ָהֲעֻמִּקים אֹוְרִגים ֵמָהְרָגִבים 

 ַאּלֹון-ׁשֹוְמִרים ַעִּתיק ּוְמֵלא אֹון-ִׁשיר

 , ְוִנְמָרץ, ִׁשיר ַרְך

 –ְּכַמְּגֵפי ַזְמׁש ֲחָזִקים ַהּצֹוֲעִדים ֵמַהֵּלב 

  

 ֶׁשִהְרוּוהּוִצים ֲעִׁשיֵרי ַהָּׁשָרִׁשים ַמְגִּביִרים ֶאת ּכֹוַח ַהַּקְרַקע ָהֵעְּכֵׁשם ֶׁש

 ,ְּתנּועֹות-ֱאגֹוִזים ְּבַמַּפל ֵיין-ִעּצּוֵרי. ָּכְך ׁשֹוִתים ַּגם ָאנּו ֵמָחָדׁש ֶאת ִׁשיֵרנּו ִלְרָוָיה

 ַּגּבֹוֵתינּו ַהְּׁשחֹרֹות . ֵמֵגן ִמָּגבֹוַּה ַעל ַהִּיּׁשּוב, ַיִין ָעמֹק ֶוֱאגֹוִזים, ָּכְך ִׁשיֵרנּו

 -ְלָוה ְבַׁשְּבֵעָרנּות ֻמְחֶלֶטת ּו, ְנֵפי ַהֶּנֶׁשר ַהֲחִגיִגיְּפרּוׂשֹות ַעל ִמְצֵחנּו ְּכַכ

 .  לֹא ָּכאן ִיְזקֹף ַהחֶֹלד רֹאׁשֹו

 

 .אֹו ָיִדיד, ְלָכאן לֹא ָיבֹוא ֶאָּלא אֹוֵיב ֶנֱאָצל

 

 ,ֶׁשָּמא ְיַׁשְרֵּבב ַהחֶֹלד ֶאת ָחְטמֹו ָזב ַהחִֹלי, ׁשֹוְמִרים ָאנּו

 ,ֶאת ִׁשָּניו ַהְּקָצרֹות, תֶאת ֵעיָניו ָהֲעֵׁשנֹו

  - ֶׁשְּנִׁשיָכָתן ְמַגֶּמֶדת -ַהְּצֻהּבֹות ִמַּטָּבק 

 ָּכְך ָסָחה ַּבִּיּׁשּוב ַעל אֹודֹוָתיו ָהַאָּגָדה, ְּבַחְּיכֹו הּוא ַמְטִמין ֵאֶפר

  -ַאְך ֵאין ֲחָׁשׁש . ִרים ְלִמי ֶׁשעֹוד ֵאין ֵׂשָער ְּבָחֵזהּוְמַסְּפֶׁשֵאין 

 . הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ִנְרָאה" ּכֹוַבע ַהר"ְּב

 

 , ּבֹוְטִחים ָאנּו ְּבָעְצַמת ַהַּמְעָּגל

 ,ְמדֹות ַהִּפּקּוַחֶעּוְבעֹוד ֶׁשַּנְחזֹר ְוַנְחלֹף ּוְנָבֵרְך ֶאת ַאַחת 

 :ַנְכִּפיל ֶאת קֹוֵלנּו ְּבִפְזמֹון ַהּׁשֹוְמִרים

 !"  ְוַהּבּוז ְלחֹוֵלי ַהַּכֶּלֶבת"
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¯ÂˆÈÏ‡ ˙ÈÓÏÂ˘   
  
  

‰ÎÊ ‰˜È¯ÈÏ Ï‡ ‰„ÈÁ È·˙ÎÓ  
  אלעזר בירבי קיליר' לבחינת יצירתו של ר

  

  

‡  
  

מעטים המשוררים הזוכים למקום מרכזי אצל צרכני השירה במשך יותר 

ורק משוררים ספורים זוכים שיצירותיהם ייקראו ואף ; מדור אחד או שניים

עברי שאכן זכה לכך משורר . יילמדו במשך יותר מאלף וארבע מאות שנים

המכונה בפי העם בטעות , )הקילירי: להלן(אלעזר בירבי קיליר ' הוא ר

 כולם שירי קודש שנועדו להיאמר במסגרת –פיוטים שכתב . 'הקליר'

 נקלטו במחזורי אשכנז ונאמרו בימים קבועים מדי שנה בשנה –התפילה 

עם .  ופוליןצרפת, אשכנז, ובמרכזן איטליה, ברוב קהילות ישראל באירופה

חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל התמעטו והלכו הפיוטים המשולבים 

אך חלק מפיוטי הקילירי נאמר עד היום ברוב בתי הכנסת של , בתפילה

ובחצרות חסידים או , בעיקר בימים הנוראים ובתשעה באב, יוצאי אשכנז

גם  –) ל"וכן בקהילות רבות בחו(שמרנים ' יםִקֶי'מעט בתי כנסת של 

 אף –' אומץ גבורותיך הפלאת בפסח '–פיוט אחד שלו . במועדים נוספים

לקראת סיום ליל , חדר להגדה של פסח ונאמר בבתים רבים מדי שנה בשנה

  .הסדר

כל הנוגע לתולדות חייו הוא בגדר , למרות פרסומו הגדול של המשורר

אחר החתום פעם , אפילו עצם שמו.  סדרת חידות– מוטב לומר –או , חידה

: או(אלעזר בירבי קיליר , ')בדרך האקרוסטיכון(פעם בפיוטיו הרבים 

האם שם אביו הוא ? זה' קיליר'/'קליר'מהו .  נותר בגדר חידה–' )קליר

כינויו בפי העם ? או שמא כינוי, )היווני' קיריל'אולי סיכול אותיות של (

רי הביא וצלילו שאינו עב, ודאי מלמד שהעולם ראה בשם זה כינוי' הקליר'

ואכן הוצעה (חוקרים מודרניים לחפש מילים יווניות העשויות להסבירו 

' קליר'אך כבר במאה האחת עשרה הוצע ל, )מעיין נובע: מילה שמשמעה

מסוג אגדות החניכה המאפיינות גיבורים , פירוש שנקשרה בו גם אגדה
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' קליר', נתן מרומי' של ר' הערוך'המופיעה במילון , על פי אגדה זו: נערצים

'; אכל עוגה שהיה כתוב בה קמיעא ונתפקח'ופייטננו ', עוגה'פירושו 

ממילים קצרות אלו ברור שהאגדה סיפרה שבילדותו לא היה הקילירי 

 הגיע למדרגתו –) קמע( על ידי מאכל בעל כוח מאגי –ורק בדרך נס , פיקח

ולדעת , סיפור זה מורה על ההערכה הגדולה שזכה לה הקילירי. הגבוהה

ודרוש סיוע , מספריו אין בכוח אדם רגיל לכתוב יצירות נפלאות כשלו

  .שמיימי כדי להגיע למדרגתן-מאגי

אלעזר 'או ' אלעזר'בצד חתימתו : חידה נוספת קשורה גם היא לשם הפייטן

ולעתים רחוקות יותר ', הודיה'מופיעה לא אחת גם החתימה ' בירבי קיליר

האם מדובר :  פשר החתימות הללושוב אין אנו יודעים מה. 'יהודה'גם 

או שמא , או בקרובי משפחה שאת שמם ביקש הפייטן להנציח, בכינויים

  . אין כאן אלא לשון תודה לבורא

בכמה מפיוטיו הוא מזכיר . חידה מסוג אחר היא חידת מקומו של הפייטן

אבל אי אפשר לקבוע לאיזו עיר '; קרית ספר '–במפורש את שם עירו 

אשר , הקדומה' קרית ספר'קרוב לוודאי שאין זו .  הדבריםבדיוק מכוונים

יא , שופטים א(' דביר'שמה יצא מכלל שימוש כבר בימי המקרא ונשתנה ל

אינה ידועה כמרכז יהודי תרבותי , השוכנת בהרי חברון, עיר זו): ועוד

' קרית ספר'חוקרים ראשונים חיפשו את . משמעותי בתקופתו של הפייטן

 – ואכן ברור מעל לכל ספק –אך עד מהרה הוכח , ליהאפילו בדרום איט

' קרית ספר'ומעתה הוצעו זיהויים שונים ל, שהקילירי בן ארץ ישראל היה

  ). כטבריה או ציפורי(בערים המרכזיות שבגליל 

באשכנז ובצרפת בימי הביניים . גם לגבי זמנו של הקילירי נחלקו הדעות

' אלעזר בן ר'  המספרת שרובעקבות אגדה, העריצו את פיוטי הקילירי

זיהו , )'פייטן': בדפוסים; א, ויקרא רבה ל(' פויטס'שמעון בר יוחאי היה 

והקדימו אפוא את , את אלעזר בירבי קיליר עם התנא אלעזר בירבי שמעון

מתוך זיהוי זה אף התחשבו בפיוטיו כמקור . זמנו למאה השנייה לספירה

י ובעלי התוספות ציטטו לא "ורש, קדום ורב ערך למסורות הלכה ואגדה

גם התנגדויות של . פעם פיוטים קיליריים והביאום כאסמכתא לדבריהם

בטענה שיש בהם משום הפסק בתוך , חכמי הלכה לעצם אמירת הפיוטים

, נדחו מכוח הטענה שאם תנא כאלעזר בירבי קיליר כתב פיוטים, התפילה

  .אפשר לסמוך עליו ולהמשיך לאמרם
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, איחרו את זמנו של הקילירי' חכמת ישראל'וקרי ראשוני ח, מצד שני

אך זאת מתוך הנחה , וחשבו שלא פעל לפני המאה התשיעית או העשירית

שגויה שעל פיה למדו המשוררים העבריים הקדומים מן המשוררים 

עם גילוי הגניזה הקהירית התברר שהחרוז . הערבים לחרוז את יצירותיהם

וגם , למשוררים מגע עם שירה ערביתחדר לפיוט העברי הרבה לפני שהיה 

גילוי טקסטים . אופי החרוז העברי שונה לחלוטין מאופי החרוז הערבי

המעידים על שלבי המעבר משירה בלתי מחורזת לשירה , מחורזים למחצה

  .מוכיח שעליית החרוז בפיוטים היא התפתחות עברית פנימית, מחורזת

בה יותר פיוטים קיליריים הר) בזכות הגניזה( כאשר אנו מכירים –כיום 

 ברור מעל לכל ספק שהקילירי –מאלו שעמדו לפני החוקרים הקדומים 

ובסוף ימיו אף ראה את כיבוש ארץ ישראל , פעל בשלהי התקופה הביזנטית

אפשר ללמוד זאת מן העובדה שכאשר הוא מזכיר את . על ידי המוסלמים

זים למלכות אויבי ישראל ברוב פיוטיו הוא משתמש בכינויים הרומ

או המלכות ' מלכות אדום'המזוהה אצל פייטנים ודרשנים עם , ביזנטיון

וכפי שמתברר , אבל בשולי יצירותיו). ז, פרקים ב(הרביעית שבחזון דניאל 

משמע שהם כבר , נרמזים פעמים ספורות גם הערבים,  במאוחרות שבהן–

 אף באחד מן הפיוטים המיוחסים לו. היו באותה עת באופק ראייתו

מאורעות המתאימים במדויק , בהקשר אסכטולוגי סוער, מתוארים בפירוט

שאלת זמנו של . למלחמות פרס וביזנטיון שקדמו לכיבוש המוסלמי

, ויש לקבוע שהוא נולד לקראת סוף המאה השישית, הקילירי נפתרה אפוא

  .ופעל בעיקר במחצית הראשונה של המאה השביעית

אך העלה , חשובות' חידות קיליריות'ון כמה גילוי הגניזה אמנם סייע בפתר

פיוטים לברכות (לפתע התגלה מחזור מקיף של יוצרות : חידות חדשות

אלעזר בירבי 'והוא חתום בשם , על פי כל פרשות השבוע) קריאת שמע

 ורק לאחר מחקר מאומץ הוכח שמדובר בפייטן המאוחר לקילירי –' קילר

' אלעזר קליר'החתומים , וספיםהתגלו כמה יוצרות נ; בכמה מאות שנים

והתגלה אפילו צאצא ;  ועניינם עדיין לא התברר לאשורו–) 'בירבי'בלא (

' משה בן נחמן נין אלעזר בירבי קליר'החותם את שמו , רחוק של הקילירי

אך ההפתעה הגדולה ביותר שעלתה .  ואין אנו יודעים מתי חי והיכן פעל–

הלא (מתברר שפיוטיו : טי הקילירימן הגניזה היא הכמות האדירה של פיו

והחידה הגדולה ; שהגיעו לאירופה אינם אלה כטיפה מים יצירתו) מעטים
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היא גיוון הסגנונות של פיוטי הקילירי המתברר , והרצינית באמת, ביותר

  . יותר ויותר ככל שנחשפים פיוטיו הגנוזים

  

·  
  

י נחשב כסימן וסגנונם החידת, לירי שבמחזורי אשכנז קשים למדייפיוטי הק

פיוט  (מקרובה, הקטע הבא, דרך משל, ימחיש זאת. היכר לדרכו השירית

ונאמרת בבתי כנסת ,  לפורים המצויה במחזורי אשכנז)לתפילת עמידה

  :רבים עד היום

  

  ַוֶּיֱאַהב אֹוֵמן ְיתֹוַמת ֶהֶגן

  ֲאָמָנּה ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ַּבֲעָדּה ְלָהֵגן

  ֵּגןָאז ֵמָאז ְּכָחז יֹוֵדַע ַנ

  ַאְרֵיה ֶבן ְזֵאב ְלֶיַׁשע הֹוֵגן

  ָאץ ְלַהְזִּכיר אֹותֹו ְמַנֵּגן

  ּוָמְרְּדַכי ֻאַּמץ ְּבֶאֶלף ַהָּמֵגן

  מגן אברהם... ברוך  

  

בהקשר של פורים ' אומן'גם אם אנו מבינים ש. הקטע קשה ודורש פיענוח

, )ז, אסתר ב(' ן את הדסה היא אסתרֵמויהי אֹ'שנאמר בו , הוא מרדכי

 'אין לה אב ואם'היא אסתר אשר , איננה אלה היתומה ההגונה' יתומת הגן'ו

אם ' אמנה שבעים וחמש'לא נדע מה מבקש הפייטן לומר במילים , )שם(

לא ידוע לנו המדרש המוזר שאסתר הייתה בת שבעים וחמש שנים בבואה 

, היה אומן שלה', ּהָנָמֲא'ואם כן מרדכי , לראשונה אל חדרו של אחשורוש

" ויהי אומן את הדסה"': יג, לטבראשית רבה (משך שבעים וחמש שנים ב

עלינו , קודם כול:  ההמשך אינו ברורוגם; )' שנהשבעים וחמש בת ...

פירושו ' ָחז'שולהבין , להכיר את הצורות הקשות של לשון הפייטנים

' מנגן'ו' יודע נגן 'צריך להבין שבכינויים ו';כאשר ראה '–' זָחְּכ' ו',ראה'

 לא נוכל לעמוד על משמע הדברים ,אך גם אם נפענח זאת.  דוד המלךנרמז

ולהבין מתוך כך מי הוא , ולגלות מה שייך דוד המלך לסיפור מגילת אסתר

, רק הכרת המדרש תעזור לנו, ושוב; ולמה הוא נקרא כך' אריה בן זאב'
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פרשה , נוסח ב(והפעם הוא מופיע במדרש פנים אחרים על מגילת אסתר 

   ):ב

 אם –' איש ימיני'חוזר וקורא אותו , 'איש יהודי'ִמשהוא קורא אותו 

 אלא משבטו של ?היאך היה משבטו של בנימין, משבט יהודה הוא

 צפה דוד שעתיד מרדכי  ...וכשיצא שמעי וקילל את דוד, בנימין היה

לא היה איש ,  אילולי דוד שהיה משבטו של יהודה ...לצאת ממנו

  .ימיני

איש  '–) ה, אסתר ב(את שני הכינויים של מרדכי שבפסוק הדרשן מעמת 

, הוא מאנשי גלות יהודה' יהודי, 'על פי פשט המגילה. 'איש ימיני'ו' יהודי

אך המדרש מבוסס דווקא על המשמע הקדום ;  משבט בנימין–' ימיני'ו

והוא מנסה ללמדנו שמדובר בבן , בן שבט יהודה דווקא: 'יהודי'יותר של 

, בן שבט יהודה', איש יהודי'שכל קיומו בעולם הוא בזכות שבט בנימין 

הוא דוד המלך שנמנע מלהרוג את שמעי בן גרא כי צפה ששמעי עתיד 

הפייטן יצא אפוא . להוליד את מרדכי שעל ידו תבוא גאולה לישראל

אך הפליג בעקבות מדרשים לאירועים שקדמו לה במאות , ממגילת אסתר

  . בלבדוכל זאת ברמזים דקים, שנים

  

ונדגים זאת על ידי חטיבת פיוט אחת , גם בהמשך הפיוט הוא נוהג כך

  :נוספת

  

  ה ִיְהֶיהַהֶּמֶלְך ְּבֵכס ָיּה ַחק ְלֶזַרע ּכֹ

  א ְתַחֶּיהַּבָּקִמים ָּכל ֶנֶׁשם לֹ

  ֶּבן ְּבכֹוַרת ַחל ְּדַבר ֶאְהֶיה

  ְּבקֹוץ ֲאֶׁשר ִנְכַמר ַוְיַחֶּיה

   ֶׁשִּיְהֶיהְּבֵכן ִצְפעֹו ָצץ ְלִצִּדים

  ר ִּבְגָׁשִמים ְמַחֶּיהָיָצא ְלָמְררֹו מֹ

  מחיה המתים... ברוך  

  

אנו רואים . נעצור רגע אחד ונתבונן בתבניתו, לפני שנעיין בגוף הפיוט

', שבחטיבה הראשונה שהבאנו מתחילות רוב שורות השיר באות א
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 קל בעיון? אך מה קורה בשורה הראשונה בכל חטיבה. ' באות ב–ובשנייה 

נמצא את האותיות המבוקשות בראש כל מילה שנייה בשורה הראשונה 

? כמקובל, מדוע לא הובאו מילים אלה בראש השורה). 'בכס', 'אומן'(

המילים : אלא גם במאונך, מסתבר שאת הפיוט צריך לקרוא לא רק במאוזן

ויאהב ': ולפנינו בא הצירוף, הראשונות בכל חטיבה מצטרפות זו אל זו

היינו מגלים שבהמשך מצטרפות , אילו ראינו את הפיוט השלם'; המלך

 ועומד לפנינו –) יז, אסתר ב(' וגו' את אסתר מכל הנשים'אליהן גם המילים 

כשפיוט מונח לפנינו , אכן. מפורק למילותיו, בראשי החטיבות פסוק שלם

אבל לפני קהלו של הקילירי לא היה כל . בכתב אין כל קושי לגלות זאת

בלי לדעת מראש את , הקהל היה אמור להקשיב לפייטן: ובטקסט כת

ותוך כדי הקשבה גם לעמוד על רמזיו וגם לגלות את הפסוק , הטקסט

  .המסתתר בראשי החטיבות

שורה נוספת בכל חטיבה חורגת מהאקרוסטיכון : אך אין זה פסוק יחיד

אם נצרף את מילותיהן הראשונות , ושוב. היא השורה האחרונה, האלפביתי

ומרדכי 'נקבל את הצירוף , של השורות האחרונות בחטיבות שהבאנו כאן

 שבהמשך יופיע – כפי שניחשו שומעיו של הקילירי –ומיד ננחש ', יצא

ומרדכי יצא מאת המלך בלבוש מלכות תכלת ': המשך הפסוק הפותח כך

מובן . ואכן עיון בהמשך הפיוט יאשר ניחוש זה, )טו, אסתר ח(' וגו' וחור

החריפים שבהם :  שומעי הפיוט עמדו באותו רגע על התחבולהשלא כל

יכלו לנחש את הפסוקים המשולבים בפיוט כבר לאחר שמיעת מחרוזת 

ומכאן ואילך ידעו לאיזו מילה לצפות בנקודות הנכונות , אחת או שתיים

ואולי היו , אחרים ודאי גילו זאת מאוחר יותר; ונהנו ממימוש ציפיותיהם

אך כמובן הפייטן כיוון לאתגר ולהנות את , ו זאת כללגם כאלה שלא גיל

,  ובעיקר בקומפוזיציות גדולות–בסוגי פיוט אחרים (הטובים שבשומעיו 

,  הוא עשוי להתחשב ברמות שונות של הקהל–בעלות מספר קטעי פיוט 

ולאפשר גם לפחות מיומנים שביניהם להצטרף אט אט אל קהל השומעים 

  ). הטקסטהנוטלים חלק פעיל במימוש

בסוף החטיבה הראשונה ' ומרדכי'אמנם אחרי ? ומה לגבי האקרוסיטכון

אין א ', יצא'אחרי , אבל בחטיבה השנייה; כפי שציפינו, אנו מוצאים א

כאן נגלה שאם נצרף את האותיות שאחרי מילות הפסוק השני ! אלא ל

ר אלעזר בירבי קילי': תעמוד לפנינו חתימת שמו של הפייטן, בפיוט כולו

אלא מילת איחול שפייטנים נוהגים , אינה חלק מן השם' חזק'תיבת (' חזק
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במקום זה היא באה גם כדי להשלים את אותיות ; להוסיף לצד חתימת שמם

כנגד שמונה עשרה ברכות העמידה המפויטות , החתימה לשמונה עשרה

  ).כאן

שעה שבפסוק : יש בה הפתעה' המלך'כבר פתיחתו ב. ועתה לתוכן הקטע

הוא כינוי ' המלך'כאן , האוהב את אסתר הוא אחשורוש' המלך'תפייט המ

כמו גם בקטע , ובכלל בכל הקטע; למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

חלקם , אין הפייטן קורא לגיבוריו בשמם אלא מכנה אותם בכינויים, הקודם

אינו אלא כינוי לעם ' זרע כה יהיה'. שקופים אך חלקם בהחלט קשים

בראשית (' כה יהיה זרעך'הם זרעו של אברהם אבינו שנאמר לו ש, ישראל

בן 'ומי הוא .  ועדיין לא ברור אלו אויבים–הם אויבים ' קמים'וה; )ה, טו

 עם שאול ותו יזהו א מקראיותגנאלוגיות רק בקיאים ברשימות'? בכורת

משאנו . על שום אחד מאבות אבותיו, )א, ט' על פי שמואל א (המלך

ובלבד שנהיה , יש בידינו קצה חוט להבין את המהלך כולו, מבינים זאת

כפי שהיו בוודאי השומעים שהקילירי כיוון אליהם (ך "בקיאים מאוד בתנ

חטאו של שאול : מתברר שכל הרמזים מובילים לעניין אחד). את פיוטו

אשר , )'קוץ'הוא המכונה כאן באופן מטפורי (שהחיה את אגג מלך עמלק 

  .לכלות את ישראל) 'צפעו'כונה המ(בגללו עמד המן 

בכס 'כאשר נשבע , ה"הוא הקב, המלך: משמע המחרוזת כולה הוא אפוא

חקק , )'בעמלק' כי יד על כס יה מלחמה לה': טז, על פי שמות יז(' יה

) 'נשם'(שעליהם לא להחיות כל נשמה ) 'לזרע כה יהיה'(לישראל ) 'חק'(

, יט, על פי דברים כה (כלומר למחות את זרעו של עמלק, בקמים עליהם

שנאמר דווקא לא ] טז, דברים כ[' לא תחיה כל נשמה'תוך שימוש בלשון 

) 'חל'(חילל ) 'בן בכורת'(אבל שאול ). על עמלק אלא על יושבי ארץ כנען

כאשר , )יד, על פי שמות ג', אהיה'המכונה כאן (ה "את דברו של הקב

מלשון ', צפעו'(אדם מזרעו ולכן , והחיה אותו) 'קוץ'(נכמרו רחמיו על אגג 

עמד להיות לישראל , הוא המן, )כד, ישעיהו כב', עותהצאצאים והצִפ'

כלומר , )ד, השווה שופטים ב', לצדים שיהיה'(כקוצים שבצדי דרכים 

אבל בסופו של דבר יצא , ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים

בעזרת ,  המן ולהכריתולמרר את חייו של) 'רמֹ'המכונה כאן (מרדכי היהודי 

  .ה המחיה את העולם בגשמים"הקב

מדוע . גם לאחר פיענוח מורכב זה לא מיצינו את כל הדקויות שבמחרוזת

וכיצד בדיוק גרם ? חטאו של שאול הוא שגרם להמן לעמוד על ישראל
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כאן מסתמך הקילירי על מדרש שהיה ידוע ? חטא זה לאגג להוליד את המן

ולא , וא מופיע במלואו במקורות הקדומים שלפנינואך אין ה, לו ולשומעיו

מדרשים מקומיים נוספים עומדים כאן ברקע של כינויים . נאריך בכך

' צפעו'ובכינוי ', רמֹ'או הכינוי למרדכי ' קוץ'כגון הכינוי לאגג , שונים

,  שעה שבצד המשמע הפשוט של צאצא נרמז כאן–להמן יש משנה הוראה 

  .עַפגם נחש ֶצ, על פי מדרש

. אנו רואים אפוא קטע הנכתב על פי פואטיקה שעיקרה בחידתיות למדנית

 מבחינת : איננו חריג,כמו גם כיוונו הלמדני,  הזה'כתב החידה'נדגיש ש

ובעיקר פרשיות , פיוטים רבים עוסקים בנושאים בעלי אופי לימודי, תכניהם

 את  רמת החידתיות של הפסקה שראינו מאפיינת.המקרא וסיפורי החגים

  .רוב פיוטי הקילירי שנקלטו במחזורי אשכנז

אנו , מתוך עיוננו בקטע זה? כיצד יוצר הקילירי את כתבי החידה הללו

- היסוד הבין, ראשית כול: יכולים להצביע על שלושה גורמים עיקריים

, הטקסט הפייטני מבוסס על טקסטים ידועים של מקרא ומדרש. טקסטואלי

בקטע . סופרים בגלוי אלא נרמזים באופן דקאך אלה לעתים קרובות אינם מ

אך לעתים ; שקראנו היה לפחות סיכום קצר של רוב מן התכנים המדרשיים

, עשוי הקילירי לשבץ קטע קטן מפסוק המשמש ציר מרכזי בדרשה

, וכשרמזים אלה באים בזה אחר זה, ולהסתפק בו כדי לרמוז לדרשה כולה

ל לעמוד על מלוא כוונת רק שומע מיומן הבקיא מאוד במדרשים יוכ

  .הדברים

אלעזר בירבי קיליר ירש מקודמיו נטיות לשון . יסוד בולט שני הוא הלשון

. אך שכלל אותן מאוד וחידש את לשון שיריו בתנופה מרשימה, אופייניות

וכך הם מעדיפים , לשון הפייטנים היא לשון חידות המחבבת את הקיצור

מכל הגזרות יטו הפייטנים על דרך פעלים עלולים : ליצור צורות מקוצרות

', הָּלִּג'במקום ' לָּג'וכך גם יאמרו , שלפנינו' הָזָח'במקום ' זָח'כמו , י"עו

במקום ' עָּד', 'יַעִּגִה'אך גם במקום ' עַגָנ'במקום ' עָּג', 'הָצָּפ'במקום ' ץָּפ'

לפעלים נטויים אלה מוסיף הקילירי בחפשיות אותיות . ועוד הרבה' עַדָי'

חידוש מסוג אחר של . 'זָחְּכ'הוא אומר ' כאשר חזה'ובמקום לומר , מוששי

עשרות רבות של פעלים ; אוצר הפעלים העברי הוא יצירת פעלים משמות

; ועוד ניתקל בהם בהמשך, מחודשים מן הסוג הזה נרשמו אצל הקילירי

, ולא נחה דעתו עד שגזר פעלים אפילו ממילות קריאה שאינן שמות עצם

  . 'נאנחו'ומשמעו ' ּהָהֲא'הגזור מ' הּוֲהָא'ועל כגון הפ
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אך , כגון צורות זכר במקום נקבה, שמות עצם מחדש הקילירי בכמה דרכים

,  הן הצורות השמניות הקצרות ביותר–במיוחד הוא מחבב צורות סגוליות 

' םֶׁשֶנ'ו' הָנגּוֲה'שנגזר מ' ןֶגֶה'כך לפנינו . שאין בהן אלא אותיות השורש

בצורה (' יתִנֲעַּת'במקום ' ןַעַּת'ובהמשך הפיוט אפילו ', הָמָׁשְנ'במקום 

ופיוט שלו לתשעה באב פותח ; )איננה שורשית' שכן הת, דמוית שם סגולי

שבה יוצר הקילירי את ', יִנְרי ָגִצל ֲחֶג עְֹךֶבם ֶמיֹו ְּביְךִבֲאַא'בשורה המבהילה 

אך ודאי לא (' הבכ'ספק מ) לשון מבוכה(' בוך'ספק מ', אאביך'הפועל 

כאן ודאי (' ְךֶבֶמ'ולצדו בא השם , )שעניינו התאבכות עשן' אבך'מ

 ועדיין איננו יכולים להבין את –) 'עגול'שם מופשט מ(' לֶגעֹ'ו, )'מבוכה'מ

שבת כחצי גורן הטור אם לא נדע שעל פי המדרש הסנהדרין הייתה יו

' גל חצי גרניעֹ'ואם כך ; ה בלשכת הגזית שבהר הביתומקומה הי, עגולה

ומשמע , הוא כינוי מטונימי לבית המקדש על שם הסנהדרין שישבה בו

אנו רואים . ביום חורבן בית המקדש) לשון בכי או מבוכה(אתאבל : הטור

אפוא את חידושי הלשון כשהם משתלבים ברמזים המדרשיים ויוצרים 

  .טקסט חידתי ומורכב במיוחד

עצמת החידתיות הוא השימוש המסר ולה' הצפנת'גורם שלישי המסייע ל

מכנה אותם הקילירי , במקום להזכיר גורמים מפורסמים בשמם: בכינויים

, אך שכלל אותה מאוד, גם דרך זו ירש הקילירי מקודמיו. בכינויים שונים

יתומת ', 'אומן'(וכבר בקטע הקצר שקראנו נתקלנו בארבעה עשר כינויים 

בן ', 'קמים', 'זרע כה יהיה', 'המלך', 'מנגן', 'אריה בן זאב', 'יודע נגן', 'הגן

חלקם מבוססים על , )'בגשמים מחיה'ו' רמֹ', 'צפעו', 'קוץ', 'אהיה', 'בכורת

אך אחרים דורשים ידע , )'אהיה'או ' יודע נגן', 'אומן'כ(פסוקים מפורסמים 

כל ). 'רמֹ', 'קוץ', 'אריה בן זאב'(או מדרש ) 'בן בכורת'(מעמיק של מקרא 

  .  הללו מצטרפים יחדיו ליצירת טקסט חידתי ומוצפןהגורמים

  

‚  
  

. הקיליריים' כתבי החידה'בקהילות אשכנז הקדומות אהבו המתפללים את 

ואף התפתחה ספרות , תלמידי חכמים שבהם נהנו לפענח את החידות

וגם על פשוטי העם הילכו המילים המוזרות קסם ; פרשנית ענפה לפיוטים

הם חשו בעצמה הנושבת מבין ,  את הנאמרואף אם לא הבינו, מיוחד

' ר. אבל אצל המביטים ממרחק עורר סגנון שירי זה ביקורת. השיטין
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נתקל בעת , שהיה אמון על השירה העברית בספרד, אברהם אבן עזרא

תוך שהוא , ביקורו באיטליה בפיוטים קיליריים וביקר אותם בחריפות

דברים באים בביאורו ה(הספרדית -שופטם לפי כללי הפואטיקה הערבית

משום שפייטני , במיוחד קוממו אותו חידושי הלשון הנועזים). א, לקהלת ה

אך גם , ספרד שאפו לטוהר לשוני ואסרו כל חידוש שאין לו שורש מקראי

ביקורת מכיוון אחר . מכינויים רמזניים הוא לא חסך את שבט ביקורתו

ו ראו באמירת אל: נשמעה מפי סופרים ומשוררים למן תקופת ההשכלה

דוגמה מובהקת . הפיוטים מלמול חסר פשר של דברים שאיש אינו מבינם

היא (לטקסט סתום הפך השיר המצטלצל שכתב הקילירי לשבת זכור 

  ):השבת שלפני פורים

  

  ץֵּצַקי ְלַצצּוְק/ ץ ֵצן קֹוץ ֶּבֵצץ קֹוָא  

  ץֵּצַרי ְלַצצּוְר/ ץ ֵצפֹור ְמּוּבִדְּב  

  ץֵצלֹוְתִנץ ְוַּלֻּפ / ץֵצלֹוא ְלבֹוץ ְּבֵל  

  ץֵּצַנר ְלֹוּפל ִצץ ַעֵנְּכ/ ץ ֵּצַחים ְלִצְּצַחץ ְמָעְּכ  

  

', בקריאה שטחית של קטע זה בולטת כמעט רק החזרה המרובה על האות צ

ספר 'לעג מנדלי מוכר ספרים ב' אץ קוצץ'על פי , ואכן; היוצרת מצלול עז

צר פועל נועז עוד יותר תוך שהוא עצמו יו(' מתאצקוצצים'שלו ל' הקבצנים

 כנראה כדי להמחיש בהקצנה גדולה את דרכו של –מהפעלים הפייטניים 

, ואף עמד על סוד הקסם שהילכו מילות הפיוטים על פשוטי העם, )הקילירי

, שלאו מוחו של אדם סובלו, אין דיבור חביב ומרוצה ליהודים אלא זה'ש

שירתנו 'במאמרו , ביאליקו'; כיון שאין מבינים אותו ודאי עמוק עמוק הוא

עומדים 'ה' כל מיני חזנים פייטנים פגומי טעם ועלגי לשון'תיאר ', הצעירה

  .'אבני חצץ של אץ קוצץ... בולעים כאקרובטים 'ו' לפני התיבה

יש : אבל על דרך האמת אין קטע זה סתום יותר מיתר פיוטיו של הקילירי

הם כינויים ', לץ'בהמשך גם ו', קוצץ בן קוצץ'(שפע של כינויים , כרגיל, בו

הם כינויים לעם ' ציפור'ו' מחצצים', 'רצוצי', 'קצוצי'ואילו , לעמלק

נזכר בכמה ' קוצץ בן קוצץ'(רוב הכינויים נשענים על מדרשים ). ישראל

 אך –ודווקא בהקשר של המן ', רשע בן רשע'מקורות קדומים במשמע של 

שהיה נכדו של עשו , מןאבי אבותיו של ה, כאן הוא מוסב גם על עמלק

, משלי יט" [לץ תכה"'מקורו במדרשים הקובעים ש' לץ'הכינוי ; הרשע
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יא , שבשופטים ה' מחצצים; ']א, פסיקתא דרב כהנא ג[' זה עמלק] כה

וגם ישראל , ]סדר אליהו רבה יא ועוד[נתפרש במדרשים על חכמי ישראל 

בשם , א,  יאעל פי מדרש תהלים, הנודדים בגלות מכונים בפי אויביהם

כגון , והפייטן משתמש בקטע זה גם בלשון הפייטנים האופיינית; )'ציפור'

שמקורו בשם ' ץַּלֻּפ': ואף מחדש כמה פעלים, )כאשר יעץ(=' ץָעְּכ'הצורה 

הנגזר ' ץֵּצַנְל'ו, ומשמעו יריית חצים' ץֵח'הנגזר מהשם ' ץֵּצַחְל', 'תצּוָּלַּפ'

כלומר לדרוס את , ת כמעשה הנץ לעשו–ופירושו ', ץֵנ'משם העוף 

ניתן לפרש את , כאשר מבינים זאת. קרבנותיו כנץ הטורף ציפור חסרת ישע

לקצץ ולהרוג את , הוא עמלק, רשע בן רשע) 'אץ'(מיהר : הקטע בפשטות

) 'לץ'(עמלק הרשע ) כאשר בא', כבא'(וכאשר הגיע ; )'קצוצי'(ישראל 

ה אותו אימה ופלצות סופו שאחז, )'ללוצץ'(לעשות את מעשי רשעו 

לירות ) 'ץָעְּכ'(וזאת כאשר יעץ , )'ונתלוצץ'(והושב לו כגמולו ) 'פולץ'(

כנץ ) 'צפור'(וביקש לעוט על ישראל , )'מחצצים'(בישראל ) 'לחצץ'(חצים 

; הוא אפוא פיוט קילירי חידתי אופייני' אץ קוצץ'הקטע . העט על טרפו

הפייטן דווקא בזכות חידושיו היו רבים מאוד שהעריצו את , ובצד מבקריו

  .הלשוניים העשירים והאתגר הלמדני שהציב בפני שומעיו

  

„  
  

מקורם הארץ ישראלי . עם גילוי הגניזה הקהירית עבר חקר הפיוט טלטלה

ופייטנים רבים ששמם נשכח , הקדום של הפיוטים נחסף במלוא תפארתו

לנסח הבנות פיוטי הגניזה אפשרו לחוקרים . במרוצת השנים שבו ונתגלו

כאן נתמקד בשינוי הגדול של . חדשות וחשובות במהות הפיוט ובתולדותיו

שפע של פיוטים חדשים , כפי שכבר נרמז קודם. חקר פיוטי הקילירי

פיוטים אלו העשירו . עלה מן הגניזה' ליר]י[אלעזר בירבי ק'החתומים בשם 

 הרבה יותר אך גילו ביצירתו פנים מורכבות, מאוד את מורשתו של הקילירי

-מצד אחד התברר שהסגנון הסתום. ממה שמצטייר על פי מחזורי אשכנז

לכאורה של פיוטיו שבמחזורי אשכנז פשוט יחסית לסגנונם של כמה 

אם את רוב פיוטיו הידועים ניתן לפרש אחרי שמכירים . מפיוטיו שבגניזה

פיוטים חדשים אלה אינם , את דרכי לשונו ואת מקורותיו הקדומים

כך דרך משל הוא . שים בנקל אפילו על ידי המיומנים שבחוקריםמתפר
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שהייתה , לשמיני עצרת) פיוט לשחרית של חג או שבת(פותח קדושתא 

  :ידועה באשכנז אך היקף השימוש בה היה מצומצם יחסית

  

  ָּתְפַס ָּכָךר ְלֶׁשת ֲאחֹוָא

  ָּתְפַסב הֹו טֹוּהה ָלָבם טֹויֹוְּב

  

:  אכן ניתן להתפרש בקלות–קילירי המקובל  הכתוב בסגנון ה–פיוט זה 

ה מתוך חיבתה "שהקב, הוא כינוי לכנסת ישראל' אחות אשר לך כספת'

) ג, ומדרשו בפסיקתא דרב כהנא א, ב, על פי שיר השירים ה(' אחותי'קראה 

והטור השני מכוון לדרשה הפותרת את  ; ונכסף להשרות שכינתו בתוכה

על הוספת יום ) טו, ישעיהו כו('  נכבדתיספת לגוי' יספת לגוי ה'הפסוק 

  . טוב של שמיני עצרת אחרי חג הסוכות

  

פותחת בשורות , שנתגלתה בגניזה, קדושתא אחרת לשמיני עצרת, כנגד זה

  :המוזרות

  

  יםִזָלז מּוָלז ְל ָלזּוָלאּו

  יםִזֱחת ֶנחֹוָמיל ְׂשִגְּב

  

מה . המביכיםכאן עומדים אנו חסרי אונים מול חידושי הלשון הקיליריים 

או הופעל ', אלז'ל מהשורש ַעהאם הוא בניין ֻּפ'? אולזו'שורשו של הפועל 

ומה פירושם של ? שבהמשך' מולזים'וכמו , )כפי שהצעתי בניקודי(' לוז'מ

ייתכן שהפייטן רומז לכיוון של תשובה בצרפו את המילים ? פעלים אלה

זה  '– שבמקרא 'הלז' על פי הכינוי הרומז הנדיר –שמשמען ', לז ללז'

: ומשמע דבריו', לוז'ומכינוי רומז זה גזר הקילירי את השורש '; לזה

האם עולי הרגל ? אך מי הם שנצטרפו זה לזה'; נצטרפו זה לזה מצורפים'

על פי הטור השני , בשמחה' נחזים'והם (בחגים ' הבאים להיראות לפני ה

אנו ? כותאו שמא יום שמיני עצרת עצמו הוא שצורף לחג הסו? )בשיר

ואין דרך להבנה בטוחה , חשים כאן שהקרקע כביכול נשמטת מתחת רגלינו

  .וברורה של הטקסט



 28

הקדושתא . לעתים נובעים קשיי הפירוש מהצטעצעות לשונית חריפה

הקילירית לחג השבועות שבמחזורי אשכנז פותחת בשורות הברורות 

  :יחסית

  

  הָׁשֲעָרה ְוָטץ ָמֶרֶא  

  הָׁשֲעָּגְתִהי יִׁשִלר ְׁשַהַסְּב  

  

על הרעש הגדול , על פי מדרשים ידועים, וברור שהפייטן מדבר כאן

בסהר '(בחודש השלישי , והבהלה של העולם כולו בעת מתן תורה

אך לא (שהייתה ידועה בדרום אירופה , קדושתא נוספת לשבועות). 'שלישי

  :והיא פותחת, כבר קשה יותר, ושרדה בכתב יד אחד בלבד) באשכנז

  

  ֵסי חּוג ִּפְּלָצה ֵאיָמהַאְפ  

  ְּבַפְעְנָחְך ִקְנְיֵני ַאְלַּפִים ְקדּוָמה  

  

, גם כאן מדבר הפייטן על האימה הגדולה שאחזה בעולם בעת מתן תורה

אפסי 'הם ' אפסי חוג': אך הוא משתמש בכינויים ובפעלים קשים יותר

 משום הכתוב המזכיר את' חוג'והארץ מכונה , כלומר קצות הארץ', ארץ

) בבניין פועל(כבר פגשנו ' פלצה'את הפועל ; )כב, ישעיהו מ(' חוג הארץ'

וראינו שמדובר בפועל פייטני גזור שם שעניינו פלצות ופחד ', אץ קוצץ'ב

כי גם בימינו , נראה לנו לכאורה פשוט' בפענחך'הפועל ; שאחזו בעולם

פועל  אך לא רבים יודעים שגם כאן מדובר ב–דברים מוצפנים ' מפענחים'

שנגזר מן השם , )ומצוי כבר לפני הקילירי, שכיח למדי(פייטני מחודש 

כאן . 'מגלה הצפונות'שם שנתפרש כ', צפנת פענח': המצרי שניתן ליוסף

והכוונה לגילוי דברי התורה לעם ישראל , בגלותך: פירושו' בפענחך'

 כאשר שני –' קניני אלפים קדומה'והתורה מכונה ; במעמד הר סיני

קנה 'ש' חמישה קניינים'מדרש אחד על : ם נרמזים כאן זה לצד זהמדרשי

ומדרש שני הלומד ; )י, אבות ו(ואחד מהם הוא התורה ', ה בעולמו"הקב

בראשית (מפסוקים שונים שהתורה קדמה אלפיים שנה לבריאת העולם 

אין כל ספק שהקילירי העלה בטקסט זה את רמת החידתיות ). ב, רבה ח

אך הותיר על כנן את דרכי הפיענוח המקובלות , ודמתלעומת הקדושתא הק
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אבל קדושתא נוספת שלו לשבועות פותחת בסגנון אחר . של יצירותיו

  :לגמרי

  

  ֲאַאְּדָרה ֲארֹוְמָמה ֲאַסְּלָדה ְבִחיל ַמְנִּפיִׁשי  

  ְּבָחַרִני ְּבָרַרִני ִּבְּקַרִני ּוִפַּתח ָׁשְרִׁשי  

  ְוִדּלּוַח ִחְּבִׁשיְּגָנַנִני ְּגָאַלִני ְּגָהַצִני   

  ִּדַּלִני ִּדַּדִני ְּדָרַׁשִני ּוָפָדה ַנְפִׁשי  

  

אנו רואים שמדובר בטקסט , עוד לפני שאנו מנסים להבין את הכתוב כאן

המשופע באליטרציות אלפביתיות ובחריזה פנימית בין , מצטלצל ומצועצע

משחקי מילים מסוג זה מאפיינים חלקים קלילים שבהמשך . מילותיו

כמשמע , משום שהם נאמרו במרוצה', רהיטים'המכונים (הקדושתאות 

בפתיחות הקדושתאות הקפיד הקילירי בדרך כלל ; )בארמית' רהט'השורש 

  .אך כאן חרג ממנהגו, להימנע מקישוטי צורה צפופים

וכל דרכי ההצפנה המקובלות , קטע פתיחה זה ניתן להתפרש בלי קושי רב

רה הראשונה מכריז הפייטן שהוא מתכוון בשו. שראינו אינן קיימות בו

' אסלדה בחיל; 'אגדל וארומם', אאדיר' כמו –' אאדרה': לשבח את האל

ארומם 'ופייטנים פירשוהו , י, שבאיוב ו' ואסלדה בחילה'מקורו בצירוף 

שהוציא את ישראל לנופש , הוא כינוי לאל' מנפישי'ו'; ביראה) את האל(

ארת בחירת עם ישראל מבין האומות בשורה השנייה מתו. מגלות מצרים

ואת שחרורם מן השעבוד , ) כולם פעלים נרדפים–' בחרני בררני בקרני'(

בשורה השלישית ממשיך הפייטן ). יט, והשווה איוב כט'; פתח שרשי'(

' גהץ'(והשתוקק לגאול אותו , ה הגן עליו"שהקב) בשם עם ישראל(ומספר 

ואף חבש את פצעיו שהיה , )בלשון הפייטנים עניינו השתוקקות ושמחה

בשורה האחרונה ממשיך הפייטן ). 'דלוח'(מלוכלך בהם מכובד השעבוד 

, )'דלני'(ה רומם את העם "הקב: ה את עם ישראל"בתיאור הנהגת הקב

  .דרשו ופדה אותו, )'דדני'(הוליך אותו בזהירות במדבר 

מס אין בו עו: נראה שהקילירי לא השקיע בקטע זה מאמצי הצפנה יתרים

ה "להוציא אולי רמז דק למדרשים המתארים איך הקב(של דברי מדרש 

רק כינוי אחד פשוט מופיע , )ריפא את ישראל ממומיהם בצאתם ממצרים

מדובר בסגנון . וגם חידושי הלשון בו אינם נועזים מאוד, )'מנפישי'(בו 

אך יש לציין שריבוי האליטרציות וקישוטי ; שונה מכל מה שראינו עד כה
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כגון , יל יוצרים בהמשך הקדושתא קטעים סתומים למדי בלשונםהצל

  :הטורים

  

  ָטפּו טויעו ֻטְפְטפּו ַּגם ְלַהְׁשִליִׁשי  

  יְֹרעּו ֻיְּקעּו ֻיְּגעּו ְּבֵעת ִקְּדִׁשי  

  

  :או הטורים שבהמשך

  

  רובלו רֲֹעלּו ָרֲעדּו ָרֲחפּו געלה  

  שוגלו ֻׁשְּפלּו ָׁשַמִים ִׁשֲּבֵלי ָׁשְעָלה  

         ְּתַרְּפֵאהּו ֻּתְׁשְקַדת ַּתְבִליתֹו ֻּתְרְצַאת ְּתִמיַדת תורגל ֻּתְחְסַרת ֻּתְצְמַדת               

   ַעְמָרם ְוֵאָליו ָעָלה ְפְקַדת ֻּתְפְרַחת ֶּבןֻּת            ֻּת

  

שכן כל פירוש לא יהיה אלא בגדר הצעה , לא נפרש כאן את השורות הללו

ים שלא נוקדו אין בידי להציע אפילו כיוון של אציין רק שלמיל; בלבד

  .פירוש סביר

 מצד אחד –שעלו מן הגניזה ' חדשים'ראינו אפוא שני סגנונות קיליריים 

 סגנון –ומצד שני , )'אולזו לז ללז'של (הסגנון הסתום עד כדי מבוכה 

. מצועצע ומתוחכם שמשחקי צליל כובשים בו את רוב מרחבו של הטקסט

עלו מן הגניזה , בצד כל אלו: ין זה סופן של ההפתעותאבל מתברר שא

אשר גם בהם לא , פיוטים קיליריים החתומים במפורש בשמו של הפייטן

פיוטים אלה .  אך גם הצטעצעות לשונית אין בהם–ניכר כל ניסיון להצפנה 

והם בולטים באופיים הלירי , קלים יחסית וכמעט אינם צריכים פירוש

בסגנון זה כתב . פוריים המעוצמים הבאים בהםהעדין ובפיתוחים המט

וכן סדרה של שבע קדושתאות , הקילירי קדושתא מפוארת לכבוד שבת חתן

נדגים את הדברים . לשבע שבתות הנחמה שבין תשעה באב לראש השנה

המפייטת את ההפטרה , מתוך פתיחתה של הקדושתא השנייה לשבת זו

ואת תשובתו של , )יד, ו מטישעיה(' שכחני' וה' ותאמר ציון עזבני ה'

  ). שם טו(' ואנכי לא אשכחך'ה ובה ההבטחה "הקב

בקטע הראשון פונה . משום יפיים של הקטעים נציג אותם כאן בשלמותם

  :ה"אל הקב, המשולה לאישה גרושה, כנסת ישראל
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  ,ֵאם ַהָּבִנים ְּכיֹוָנה ְמַנֶהֶמת

  ,ְּבֵלב ִמְתאֹוֶנֶנת ּוְבֶפה ִמְתַרֶעֶמת

  , ִּבְבִכי ּוְבַמר נֹוֶאֶמתּגֹוָעה

  :ְּדָמעֹות ַמֶּזֶלת ְודֹוֶמֶמת ְוִנְדֶהֶמת

  ,ִהְׁשִליַכִני ַבְעִלי ְוָסר ֵמָעַלי

  ,ְולֹא ָזַכר ַאֲהַבת ִּכּלּוַלי

  ,ֵזַרִני ּוִפְּזַרִני ֵמַעל ְּגבּוַלי

  .ִחָּדה ָעַלי ָּכל ּתֹוָלַלי

  ,ְטָרַפִני ְכִנָּדה ּוִמָּפָניו ִהִּדיַחִני

  ,ִני ְבכֶֹבד ְולֹא ֵהִניַחִניְיָקַׁש

  ,ָּכלּו ֵעיַני ְּבתֹוָכחֹות ִוְּכַחִני

  ?ָלָּמה ָלֶנַצח ֲעָזַבִני ְׁשֵכַחִני

  

  :ה בדברי פיוס ותנחומים"ובקטע השני באה תשובתו של הקב

  

  ,יֹוָנִתי, ַמה ִּתְתאֹוְנִני ָעַלי

  ?ֲערּוַגת ַּגָּנִתי, ֶנַטע ֶחֶמד

  ,ר ָעִניִתיִׂשיַח ִּפּלּוַלִיְך ְּכָב

  !ָעטּור ָּבְך ְּכָאז ָחִניִתי

  ָּפִניִתי ֵאַלִיְך ְּבַרֲחַמי ָהַרִּבים

  ,ָצעֹוד ְּבַׁשַער ַּבת ַרִּבים

  ָקַמִיְך ֲאֶׁשר ָעַלִיְך ִמְתַרִּבים

  .ִרַעְׁשִּתי ֱהיֹות ְּכָעָׁשן ָּכִבים

  , ֶאְזָנֵחְךאָלַעד לֹ, ְׁשחֹוָרִתי

  .ֵׁשִנית אֹוִסיף ָיד ְוֶאָּקֵחְך

  ,ַּתּמּו ְוָספּו ִּדְבֵרי ִוּכּוֵחְך

  !לֹא ֶאֶעְזֵבְך ְולֹא ֶאְׁשָּכֵחְך, ַּתָּמִתי

  

נכתבו על ידי , הנוגעים ללב, האם ייתכן שקטעים פשוטים וזורמים אלה

הופעה של ספר ובו סדרת הקדושתאות הקיליריות , אכן'? אץ קוצץ'בעל 
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פיוט האמונים על ' יודעי'וכמה , עוררה תגובות מעורבות, לשבתות הנחמה

פיוטי הקילירי שבמחזורי אשכנז אף פקפקו אם אפשר לייחס פיוטים אלה 

ובכל , כך מה נעשה. וסברו שאולי יש כאן פייטן אחר, לאלעזר בירבי קיליר

החתום במפורש , )שהוא חלק אינטגרלי ממנה(קדושתא כזאת מופיע פיוט 

בנקודה שבה נוהג  והחתימה מופיעה בו בדיוק –' אלעזר בירבי קיליר'

גם ניתוח מהלכים ? הקילירי לחתום גם את קדושתאותיו שבמחזורי אשכנז

שלא נוכל לפרטם , כארגון החריזה ודרכי תבנית, נוספים בקדושתאות אלה

. מוכיח שאכן אי אפשר להוציא את הפיוטים מחזקתו של הקילירי, כאן

ים רק צד מעתה לא נותר לנו אלא להכיר בעובדה שמחזורי אשכנז משקפ

 אך אין –וצד זה הוא אמנם עשיר ומלא עניין , אחד של יצירתו של הקילירי

  .הוא מייצג בשום אופן את מכלול יצירתו

  

‰  
  

 –ויתר על כן , האם יש דרך להסביר את ריבוי הסגנונות שבפיוטי הקילירי

האם אפשר למפות את יצירותיו ולגלות באיזה סגנון הוא השתמש בראשית 

מתוך מחקר מקיף ?  ואיך השתנה סגנונו במרוצת השניםומתי, דרכו

הבוחן את כלל יצירתו של הקילירי על רקע יצירותיהם של , שערכתי

מסתמנת תשובה חיובית לשאלות , פייטנים שקדמו לו וכאלה שבאו אחריו

ורק מי שבקיא , ההוכחות למהלכים שאתאר בהמשך רבות וסבוכות. אלה

אך ; תבניותיו יוכל לעקוב אחריהןבפרטי פרטים של חוקי הפיוט ו

  .ואציג כאן את תמציתן, משמעיות-המסקנות ברורות וחד

מתברר שהסגנון החידתי המיוצג במחזורי אשכנז הוא סגנונו הקדום של 

ובראשם הפייטן החותם את , בתחילת דרכו ירש הקילירי מרבותיו. פייטננו

חדר גם הוא להגדה ש' אז רוב נסים הפלאת בלילה'בעל הפיוט (' יניי'שמו 

יניי אמנם מתון יותר ברמזיו . רמזני-את הסגנון הלמדני, )של פסח

 אך זאת –ופיוטיו קלים יותר להבנה , ובחידושיו הלשוניים מאשר הקילירי

כל : אפשר להסביר בנקל תוך ניצול דגם תיאורטי המשמש להבנת חידות

נה לבין צריך לשמור על איזון בין מידת ההצפ, מי שחד חידה לחברו

לא תהווה החידה , אם הפתרון לא יוצפן כראוי. היכולת לפתור את החידה

יתייאשו , ואם הוא יוצפן במידה שלא תאפשר להגיע לפתרון; אתגר

מובן שככל שפותרי החידות מנוסים ומיומנים . הנשאלים ויאבדו בה עניין
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 ולהכביד לאט לאט, יש להעלות בהדרגה את האתגר המוצב בפניהם, יותר

פועל גם , ומה שנכון לגבי חידות רגילות. את רמת ההצפנה שבחידות

בטקסטים שבהם המשורר מבקש לאתגר את קוראיו בלשון חידתית 

היה , לפני ציבור שהורגל בפיוטי יניי ולמד את הקודים לפיענוחם. וסתומה

רמזיו למדרשים נעשו : הקילירי חייב להציב טקסטים קשים וסתומים יותר

וגם הכינויים , חידושי הלשון הפכו נועזים יותר, צפנים יותרתכופים ומו

כך הבטיח הקילירי את המשך העניין . הפייטניים נעשו יותר ויותר קשים

שנועדו ,  בפיוטיו החדשים– ובעיקר הטובים והמיומנים שבו –של הציבור 

  .להחליף את פיוטי יניי בחגים ובשבתות מצוינות

ו אט אט לרמת החידתיות החדשה אבל שומעיו של הקילירי התרגל

וכדי להמשיך ולאתגר אותם הוא היה צריך להעלות , והגבוהה של פיוטיו

להסביר את ההבדל , דרך משל, כך אפשר. את רמת החידתיות עוד ועוד

ארץ מטה 'ברמת החידתיות בין הקדושתא הקילירית הקדומה לשבועות 

 פתיחותיהן ראינו שאת' אפסי חוג'לבין חברתה המאוחרת יותר ', ורעשה

כאשר לשיא ההצפנה , רמת ההצפנה בטקסטים הלכה אפוא וגדלה. קודם

אבל . שראינו' אולזו לז ללז מולזים'הגיע הקילירי בקדושתאות כגון 

עד , רמת החידתיות הייתה מעתה כה גדולה: בנקודה זו התעוררה בעיה

בד אשר אי אפשר היה להמשיך ולהגבירה בלי לגרום לקהל השומעים לא

הפואטיקה שהקילירי ירש מרבותיו . את המפתחות להבנת הטקסטים

אי אפשר היה עוד להמשיך : ושכלל עוד ועוד הגיעה אפוא למבוי סתום

  .ולהציב את החידתיות כאידאל פואטי מרכזי

נראה שבתקופה זו הוא מיתן במקצת . מעתה פנה הקילירי לדרכים חדשות

ובעיקר , ו באמצעים אחריםוניסה לשעשע את קהל, את רמת החידתיות

בהצטעצעויות כאותן אליטרציות אלפבתיות צפופות שראינו בקדושתא 

 כמצוי בקדושתאות –או ', אאדרה ארוממה אסלדה, 'השלישית לשבועות

אבל מכיוון שהקילירי .  בקישוטי שרשור וכדומה–אחרות משכבה זו 

יה הוא חש בצדק שלא על הדרך הטכנית הזאת תה, משורר גדול היה

תפארתו ולא היא שתחלץ את שירתו ותפתח בפניה את האופקים החדשים 

  .שחיפש

המאפיינת את השכבה , בנקודה זו מצא הקילירי דרך חדשה באמת

אם הבנים 'הכוללת את הקדושתא , שכבה זו: המאוחרת ביותר בפיוטיו

. היא תחנתו האחרונה והבשלה ביותר של הפייטן, וחברותיה' כיונה מנהמת
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אך קישוטי , זו מתמעטים המדרשים וחידושי הלשון מתמתניםבשכבה 

. תחת זאת אנו מגלים כתיבה לירית קולחת וכובשת. התבנית נזנחים אף הם

-היצירות המאוחרות הללו מלמדות שאחרי כל הניסיונות הלמדניים

וירטואוזיים גילה הקילירי את הקו הלירי הטהור -חידתיים והטכניים

כישרונו של . השווה לכל נפש, בת קיימא, צרופההמאפשר יצירה של שירה 

המשורר הגדול נגאל סוף סוף ממועקת המסורת והשתחרר מכבלי 

ולקראת סוף ימיו הוא הצליח להפיק ממיתריו צלילים נקיים של , הטכניקה

  .שירה לירית טהורה
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  אלעזר בירבי קיליר' מבחר מפיוטי ר
  

‰�˘‰ ˘‡¯Ï ‡˙˘Â„˜Ó  
בדרך , המפייט תפילת עמידה של שבת או חג, קדושתא היא פיוט בעל חלקים אחדים

  כלל לתפילת שחרית

  הפיוט שלפנינו נפוץ במחזורי אשכנז

מחזור לימים הנוראים לפי מנהגי בני אשכנז לכל , גולדשמידט' הוא נדפס אצל ד

  71-65' עמ, ל"ירושלים תש, ראש השנה: אכרך , ענפיהם

לפיוטי הקילירי ) שטרם הופיעה(אליצור במהדורה חדשה ' הביאור כאן נכתב בידי ש

  לימים נוראים הנערכת בתמיכת הקרן הלאומית למדע

  
  ְּפֻקָּדה יֹום ִחיל ָאת  ]‡[

  ְלָסְקָדה ְלחּום ָּכל ְּבֵאיָמיו
  ִליקֹוָדה ֶּבֶרְך ּבֹו ָּגִׁשים
   מֹוְקָדה ְּכַעל ְלַיֵּׁשר ֵּדָעם

  
  ִנְׁשָּפט ֶּכֶסל ַיַחד ַהּיֹוֵצר  5

  ָיְׁשַּפט ְּבִפּלּוס ָוַדל ְוׁשֹוַע
  

  ]א[

  ).א, כא' בר(' פקד את שרה' וה': הפיוט נועד להעביר לפסוק הפותח את הקריאה בתורה

ת סמיכו(הוא ראש השנה , יום הזיכרון מעורר האימה: Ù ÌÂÈ ÏÈÁ˜„‰. הגיע, אתא: ‡˙ 1

): 317' עמ, מהדורת ליברמן(יג , והשווה תוספתא ראש השנה ב; )תיאור הפוכה

להמריץ : ÒÏ˜„‰. אדם, בשר: ÌÂÁÏ. בפחד שהוא מפיל: ·‡ÂÈÓÈ 2.   'פקדונות כזכרונות'

על פי (לשתק מפחד , להכביד: וניתן לבאר גם; על פי הארמית, לחזור לדרך הטובה

: ·¯Â˜ÈÏ Í„‰. ניגשים לתפילה: ‚˘ÌÈ 3).   כבד, 'אתיקר'ותרגומו , יד, איכה א', נשקד'

השווה משנה ראש ; לכוון ולישר את דעתם: „ÈÏ ÌÚ˘¯ 4.   ליקוד ולכרוע על ברכיהם

 דף, ג,  גראש השנהירושלמי והסברו ב', שופר של ראש השנה של יעל פשוט': ג, השנה ג

בלא ', ר כולו להכקרבן עולה המוקט: ÂÓ ÏÚÎ˜„‰. 'כדי שיפשטו לבם בתשובה': ד"ענח 

ומדרשו על , טו, על פי תהלים לג, ה"הקב: ‰ÏÒÎ „ÁÈ ¯ˆÂÈ 5.   ב, ועל פי ויקרא ו; שיור

... בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו ': ב, ראש השנה במשנה ראש השנה א

במקום , הוא פנימיות האדם' כסל'ו. '"היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם"שנאמר 

ועשיר ורש : ÚÂ˘Â ...ËÙ˘È  6.  יין עם בריותיו ומעמידם למשפטמיד: �˘ËÙ. 'לב'

משלי (' פלס ומאזני משפט'מלשון : ·ÒÂÏÙ. יט, על פי איוב לד, נשקלים שניהם בשווה

  ).   יא, טז
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  ִמְׁשָּפט ַיֲעֶׂשה לֹא ֵזֶכר
   ַּבִּמְׁשָּפט ָּזֵכרִי ֶעְרּכֹו ִחין

   
  ָחַצב ִמְפָעל ָּכל ֶטֶרם

  ֻחַּצב צּור ֶׁשֶבתְּבַמֲח ָיַזם  10
  ַצבְחֶנ ַּבָּתֶוְך ָוֶקֶדם ְּכָאחֹור

   ַהַּמֲחָצב ָּכל ָעָליו ְלַיֵהב
  

  ֻּדָּׁשָנה ּכַֹח ַהּיֹוםְּכ ְמָנתֹו
  ָׁשָנה ְלִתְׁשִעים ְלַהֲחִניט ֵנֶצר

  ְלׁשֹוַׁשָּנה ֱהיֹותת אֹו ָמהְּיֻס  15
   ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ְלָפָניו ֲעבֹור

  

7  ¯ÎÊ ...ËÙ˘Ó :פט כל הארץ לא יעשה משפטהשֹ'שאמר ,  של אברהם אבינוזכרו '

, אלבק-מהדורת תיאודור(ט , ומשמע הדברים על פי בראשית רבה מט, )כה, בראשית יח(

ואין לית אנת ... ואם דין תבקש אין עולם , אם עולם אתה מבקש אין דין'): 511' עמ

ÔÈÁ  8.   ')העולם עומדאין , ואם אין אתה מוותר מעט(מותרה ציבחד לית עלמא קאים 
ÂÎ¯Ú :512' שם עמ(י , השווה בראשית רבה מט; )של אברהם(תפילתו , סדר תחינתו :(

בשעה ) של אברהם(חן נתן בארוכות שפתיו , )ד, איוב מא" (ודבר גבורות וחין ערכו"'

 ביום בשופטו את בניו' יעלה לזיכרון לפני ה: ËÙ˘Ó· ¯ÎÊÈ. 'שביקש רחמים על סדומים

עלה , )'כל מפעל'(ה את העולם "הקב) 'חצב'(לפני שברא : ·Ì¯Ë ...ÀÁ«v  10-9 .הדין

ועל פי בראשית רבה ). א, על שום ישעיהו נא', צור חוצב'(במחשבתו לברוא את אברהם 

.   'האבות עלו במחשבה להבראות... דברים קדמו לבריית עולם ' ו'): 6' שם עמ(ד , א

12-11  ¯ÂÁ‡Î ...·ˆÁÓ‰ :כדי לתת , )'בתווך נחצב'(מד באמצע העולם ואברהם הוע

, )ה, והלשון על פי תהלים קלט', אחור וקדם'(עליו את משא הדורות שלפניו ושלאחריו 

ה את "למה ברא הקב'): 130' שם עמ(ו , השווה בראשית רבה יד. שיגן עליהם בזכותו

: Î·ˆÁÓ‰ Ï. לתת: ÈÏ‰·. 'כדי שיסבול דורות שלפניו ושלאחריו, אברהם באמצע דורות

ראש , ביום הזה: ÌÂÈ‰Î. שרה אשתו, חלקו: Â˙�Ó 13.   כל מעשה העולם שנחצב ונברא

טו שדרשוהו בכמה , השווה תהלים צב(שבה לכוחה ולנעוריה : ÁÎ „˘�‰. השנה

ועניינו על פי בראשית רבה ). אך בדרך כלל לא על שרה, מקומות על הולדה לעת זקנה

ללדת : �ˆ¯ ËÈ�Á‰Ï 14.   'בראש השנה נפקדה שרה ':והמקבילות, )845' שם עמ(א , עג

‡ÂÈ‰ ˙Â˙ . נקבעה שרה, סומנה: ÓÈÒ‰ 15.   יז, על שום בראשית יז: ÌÈÚ˘˙Ï ˘�‰. בן
‰�˘Â˘Ï : שגם הם ייפקדו , )א, על שום שיר השירים ב', שושנה'(להיות לסימן לישראל

ביאור , אה לעילר(ב , על פי משנה ראש השנה א: ‰˘�‰... Â·Ú¯  16   .בראש השנה

  ).5לטור 
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  םק יֹוחֹו ְּכסּוְּל ֻּפיָהֶחָרְּפ
  ָאיֹם ֵכס ְּפֵני ִציָגָתם

  ַהּיֹום ַיְרִחיׁשּו ִּדְבָבם קֹול
  ִפְדיֹום ִלְמצֹוא ְלָהִריַע רֹוְגִׁשים  20
  

  ְלִהָּפְקָדה ּהָּב ָעֶליָה ְׁשעּוִנים
  ְלָׁשְקָדה ְּדָלתֹות ְּבַלַהק ׁשֹוֲאִגים
  ֲעֵקָדה ֵׂשה ֶׁשןְּבֶד ְּתמּוִכים

    ִנְפָקָדה ּבֹו ֲאֶׁשר ֶּתֶׁשר             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 ‰ÈÁ¯Ù :ישראל, צאצאיה .ÂÒÏÙ : 6ביאור לטור , ראה לעיל(עמדו להישקל בדין .(

ÌÂÈ ˜ÂÁÎ :18.   כמנהג יום הדין Ì˙‚Èˆ :בעת עמידתם .ÌÂÈ‡ ÒÎ È�Ù :לפני כסא ה '

: Â˘ÈÁ¯È. תפילתם, דבריהם: „··Ì 19.    לשפטםהיושב, )ז, השווה חבקוק א', איום'(

להיפדות ולצאת : ÌÂÈ„Ù ‡ÂˆÓÏ. לתקוע בשופר: ÚÈ¯‰Ï. נקהלים: ¯ÌÈ˘‚Â 20.   ילחשו

ישראל נסמכים על : ˘ÈÏÚ ÌÈ�ÂÚ‰ 21.   מט, על פי במדבר ג' פדיום'והצורה ; זכאים בדין

מרימים קולם : ÌÈ‚‡Â˘˜‰Ï · 22.   להיפקד לטוב בזכותה: Ù‰Ï˜„‰ ·‰. זכותה של שרה

כשהם שוקדים על דלתות בית : „Ï ˙Â˙Ï˘˜„‰). כמו בקהל', בלהק'(בתפילה בציבור 

בזכותו : ·„˘Ú ‰˘ Ô˜„‰. סמוכים ובטוחים: ˙ÌÈÎÂÓ 23).   לד, השווה משלי ח(הכנסת 

כך ': וירא כגהשווה תנחומא (של יצחק שנעקד כשה ונחשב כאילו נשרף והפך לדשן 

 תהא נזכר להן עקדתו של יצחק ותחשב לפניך כאלו ... חוטאין כשיהיו בניו של יצחק

ה אתה אמרת את שלך "ל הקב"א, אפרו צבור על גבי המזבח ותסלח להן ותפדם מצרתן

 אלא אם ,ה" עתידין בניו של יצחק לחטוא לפני ואני דן אותם בר,ואומר אני את שלי

 24).   'ין לפני בשופרמבקשין שאחפש להן זכות ואזכור להן עקידת יצחק יהיו תוקע

 ¯˘˙ ...‰„˜Ù� :שקיבלה שרה כאשר ) 'תשר'(שהוא התשורה והמתנה , כינוי ליצחק

   .נפקדה
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]‡1[  
        ִּבְתרּוָעה ֲעלֹות ַבִּדין|  ַנֲעָלה  25

  ְלרֹוֲעָעה יָהֶרם ָּדיא ִעֵּג
  ְּכִריָעה ְּבֶבֶרְך ֲאַפֶּתּנּו ַּבּׁשֹוָפר
  רֹוֲעָעהֶאְת ֹוְּבַגּנ םיֵרִע ְּבָמִגַּנת

  
  ן אברהםמג >...רוך<ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]1א [

מגן 'קטע זה נועד להעביר משרשרת פסוקים שהייתה במקור אחרי הפיוט הקודם לברכת 

  .'אברהם

25 ÔÈ„· ‰ÏÚ� :ה נתרומם על ישראל בשבתו לדין"הקב .‰ÚÂ¯˙· ˙ÂÏÚ : ואנו מעלים

 רומז למדרש מעין אך אולי הוא; )ו, מז' השווה תה(ומרוממים אותו בהריענו בשופר 

 בשעה ,"בקול שופר' עלה אלהים בתרועה ה"'): תרעד' עמ(ג , ר כט"המובא בויק

 שישראל נוטלין כיון ו...דין הוא עולה ל  בראש השנהדיןהה יושב ועולה על כסא "שהקב

 26.   'כסא רחמיםעל  עומד מכסא הדין ויושב ,ה עושה"מה הקב... יהן ותוקעין ותשופר

‰È¯„ ÌÚ ‡È‚ : ויושביה) על פי היוונית', גיא'(את הארץ .‰ÚÚÂ¯Ï :להרעיד מאימת הדין ,

וייתכן שאת שני הטורים , דברי עם ישראל: ·˘Â�˙Ù‡ ¯ÙÂ 27.   או לרצץ ולהעניש בדין

 אפתנו –' ה נעלה בדין וכו"שעה שהקב: הקודמים יש להבין כמשפט זמן משועבד

', בכריעת ברך'כמו , יכות הפוכהסמ: ··¯ÚÈ¯Î Í‰. בתקיעת שופר) לרחם בעת הדין(

ברקע הטור כולו : ·ÌÈÚ¯ ˙�‚Ó 28.   ה"מעשה סמלי נוסף של פנייה לרצות את הקב

בהגנה : והכוונה אולי'; וגו' אכלו רעים... באתי לגני ': א, ש ה"עומד הפסוק בשה

: א"דף יח ע, ]ויהי ביום כלות[ר ה "השווה למשל פס', רעים'(המובטחת לישראל 

; )']ח, קכב' תה" [למען אחי ורעי"שנאמר , אילו ישראל שנקראו ריעים" ... עיםאכלו ר"'

ר "והשווה שמו, הסמוכה' מגן אברהם'כרמז לברכת , אך נראה יותר שהכוונה כאן לאבות

אתחבר אליו : ·‚�ÚÚÂ¯˙‡ Â‰. ' זה אברהם"ורע אביך ... "ה" זה הקדוש ב"רעך"': א, כז

ה מטייל עם הצדיקים "עתיד הקב': ג, חוקותי פרשה אספרא בהשווה (הוא גן עדן , בגנו

ר לפסוק "טז בשמו, ש ד"השווה לדרשת שה(או כינוי למקדש , )'בגן עדן לעתיד לבוא

  ).על השראת שכינה במשכן, ב"דף יז ע, ר שם"ובפס
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]·[  
  ְלַהְתִעיל ָחֵפץ ְּכזּו ַּתֲאַלת

  ְלהֹוִעיל ִלְּמָדם ְךרֹוֲע ַעּוׁש  30
  ַהּמֹוִעיל םֶקֶד ַהְרֵרי רֹן

  ְלַהְגִעיל מֹוֵקׁש ְבָגרֹון ְקרֹוא
  

  ַׁשְוָעה ְּבִניב ְלַהְקּפֹות ִצְדָקם
  ְלַׁשְּמָעה ָׁשִנים ְּבֶקֶרב ָּפֳעָלם

  
  

  

  ]ב[

ותהר רבקה ' לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ויעתר יצחק לה'הפיוט מעביר לפסוק 

  ).כא, כה' בר(' אשתו

29 ÂÊ ˙Ï‡˙ :ומדרשו באיכה רבה, סה, השווה איכה ג' תאלה'ל(אל ייסוריהם של ישר :

כינוי ' זו'ו'; הבא עליהם האלות הכתובות בתורה, תלה אותם ביסורים, "תאלתך להם"'

ה לרפא "כאשר חפץ הקב: ıÙÁÎ ÏÈÚ˙‰Ï). טז ועוד, על שום שמות טו, לישראל

על ,  לערוך תפילה:˘ÍÂ¯Ú ÚÂ 30).   יג ועוד, ירמיהו ל', אות תעלהרֻפ'לשון ', להתעיל'(

ד כלשון סידור "דף סו ע, ה, שנתבאר בירושלמי תעניות ג', ך שועךהיערֹ'יט , פי איוב לו

; כדי שיועילו לעצמם בתפילתם, ה את ישראל"לימד הקב: ÏÈÚÂ‰Ï Ì„ÓÏ. תפילה

כינוי ) טו, דברים לג(' הררי קדם': ‰Ô¯ ...ÏÈÚÂÓ  31.   יז, והלשון על פי ישעיהו מח

): 414' מהדורת פינקלשטיין עמ(השווה ספרי דברים שנג ; הים עם ההריםלאבות המזו

מלמד שאבות ואמהות קרוים הרים , "וממגד גבעות עולם... ומראש הררי קדם "'

רון 'ו. ')ו, שיר השירים ד" (אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה"שנאמר , וגבעות

שהכוונה כאן לא לתפילת ) הבאעל פי הטור (אך נראה , היא תפילת האבות' הררי קדם

וזכות זו תועיל , האבות על ישראל אלא להזכרת זכות האבות בעת תפילתם של ישראל

לקרוא ולהזכיר בעת התפילה את זכות האבות שנרמזה : ˜¯ÔÂ¯‚· ‡Â 32.   להם בדין

כדי לגעול ולסלק את : ÏÈÚ‚‰Ï ˘˜ÂÓ. א, והלשון על פי ישעיהו נח; בטור הקודם

: ÂÙ˜‰Ï˙ 33.   ים לישראל כמוקש או את יצרם הרע המכשיל אותםהחטאים העומד

' ויצף הברזל'ויסודו בתרגום יונתן ל, השורש שכיח בפיוטי הקילירי במשמע זה(לגלות 

על פי : ÌÏÚÙ ...‰ÚÓ˘Ï  34.   בתפילה: ˘È�· ‰ÚÂ·). 'וקפא ברזלא']: ו, ב ו-מלכים[

את מעשיהם הטובים של ישראל להודיע ולהשמיע : ומשמעו כאן כנראה, ב, חבקוק ג

להשמיע ולבחון ביום הדין את מעשיהם שעשו : או, ביום הדין, מדי שנה בשנה) 'פעלם'(

להשמיע את עת הרצון : ועניינו, ואולי הוא יורד אל הטור הבא. במשך כל ימות השנה

   .ויום הישועה
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  ְיׁשּוָעה ְויֹום ָרצֹון ֵעת  35
  ְׁשבּוָעה ּוְבִרית ֶקֶרן ְסִביַכת

  

  ִּתְׁשָעה חֹוָתמֹות ַׁשתיְּבִג נֹוְבִבים
  ִּתְׁשָעה ְוחֹוְתֵמיֶהם תתֹוָׁש ִמְסַּפר
  ִּתְׁשָעה ֵׁשמֹות ִּפּלּול ְלִמְנַין

  ִׁשְבָעה ָיְלָדה ֲעָקָרה ְּכִחְּנָנה  40
  

  ֶעֶׂשר ַמְלכּויֹות עֹז ַיֲאִמירּו
  ֶעֶׂשר ֻּבַחן ְלֵׁשם ְטבּועֹות

  ֶעֶׂשר קֹולֹות ִזְכרֹון חֹק
   ֶעֶׂשרְּב רֹוְּגִבי ְמָבֵרְך ֶכרֵז
  

  
  
  

35  ˙Ú ...‰ÚÂ˘È :ובדומה , ב, וראה מדרשו במדרש תהלים סט, ח, על פי ישעיהו מט
וכאן הכוונה לראש . 'בשעה שהציבור מתפללין, אימתי עת רצון': א"בבבלי ברכות ח ע

ואני "ב מהו דכתי': יב,  בברים רבהדראה . אולי משום שהוא ראש לימי התשובה, השנה
 שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים ..., )יד, תהלים סט" (עת רצון' תפלתי לך ה

בזכות עקדת יצחק והקרבת האיל : Ô¯˜ ˙ÎÈ·Ò 36.  'אבל שערי תשובה לעולם פתוחים
' ואת השבועה שנשבע ה:  ÚÂ·˘ ˙È¯·Â‰).יג, בראשית כב(' נאחז בסבך בקרניו'ש

, לשון ניב שפתיים: �ÌÈ··Â 37.   ברית שכרת אתווה) שם טז(לאברהם בהר המוריה 
: Ú˘˙ ˙ÂÓ˙ÂÁ‰. בתפילתם' בשעה שהם ניגשים לפני ה: ·‚È˘˙. מדברים בתפילתם

והפייטן מסביר את דבריו בטור ; חתימותיהן של תשע הברכות שבמוסף של ראש השנה
לתפילה זו ) 'שתות'(מספר הברכות המהוות יסוד : ˙˘ÙÒÓ ...‰Ú¯  38:   הבא

, הדגשת החתימות אולי באה משום שענייני הברכות הם עשרה(תימותיהן הוא תשעה וח
).   ה, ראש השנה ד, ראה משנה; שכן בברכה אחת כלול עניין המלכויות בצד קדושת היום

40-39  ÔÈ�ÓÏ ...‰Ú·˘ ‰„ÏÈ :בתפילת ' תשע הברכות הן כנגד תשע האזכרות של שם ה
; )ה' פס(על שום תפילתה שם ' ה ילדה שבעהעקר'המכונה , )ט-א, א ב-שמואל(חנה 

 כנגד תשע  ...תשע של ראש השנה מניין':  ועודא"ע דף ח ,ג, ירושלמי ברכות דהשווה 
ישראל מזכירים עשרה : ·Â¯ÈÓ‡È ...¯˘Ú ÔÁ  42-41.   'אזכרות שכתוב בפרשת חנה

ונות כנגד עשרה ניסי) 'טבועות'(שנקבעו , )ו, משנה ראש השנה ד(פסוקי מלכויות 
ולא ' תֹוּיִכְלַמ'ורוב המקורות גורסים ). ג, משנה אבות ה(שנתנסה אברהם אבינו 

וכן נחקקו עשרה פסוקי זיכרונות ושופרות : ‚·Á ...¯˘Ú· Â¯È˜  44-43.   'תיֹוכּוְלַמ'
על ', גבירו'(כנגד יצחק שבירך את יעקב , )ראה משנה ראש השנה שם', קולות'ו' זכרון'(

ולא ).  ועוד1007' עמ, ו, השווה בראשית רבה פד(בעשר ברכות ) כט, שום בראשית כז
, הזיכרונות והשופרות לאירועי האבות, מצאתי מקור להקבלת מספר פסוקי המלכויות

  . ואפשר שזו דרשה שיצר כאן הפייטן
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  ַנֲהַרִים ֲאתּוי ַּבֲאהּוב ְוִיֶפן  45
  םִיֲאחֹוַר מֹור ְּבַהר ֶהָעקּוד

  ִׁשיַרִים ָלחֹן ֵיֶרא ִּדְׁשנֹו
  ְוָצֳהַרִים רּבֶֹק ָעָדיו ָּגִׁשים

  
  ֲעִתיָרה ִחֵּנן ֶפֶרק ְּבֶזה

  ֻהָּתָרה ַעד ֲאסּוָרה ְּבַעד  50
  ְכָּתָרהֻה ָאז ָאִסיר ֶאְנַקת

      ֶנְעָּתָרה ְּכמֹו ְלֵהָעְתָרה וֵאָלי
  
  

45  ÔÙÈÂ ...ÌÈ¯‰� :בנו האהוב של אברהם שבא , ה יפנה אל זכותו של יצחק"והקב
השווה בראשית (שנעקד בהר המורייה : ‡Â˜Ú‰ ...ÌÈ¯ÂÁ„  46.   מארם נהריים) 'אתוי'(

) ו, שיר השירים ד(' הר המור'ולזיהוי הר המורייה כ. וידיו ורגליו נקשרו לאחוריו) ב, כב
ה יראה את אפרו של יצחק "והקב: „˘�È Â¯‡ 47 .592' עמ, ז, ראה בראשית רבה נה

לרחם בזכותו על : ÌÈ¯È˘ ÔÁÏ). 23לטור ,  לעילראה במובא(כאילו נשחט והפך דשן 
הניגשים , ישראל', שיריים'תיאור ה: ÌÈ˘‚ ...ÌÈ¯‰ˆÂ  48.   הפלטה שנותרה מעם ישראל

, במועד זה: ·Ù ‰Ê¯˜ 49).   במוסף(ובצהריים ) בתפילת שחרית(בבוקר ' להתפלל לפני ה
·Ú„  50).   כא, הבראשית כ('' ויעתר יצחק לה'התחנן : È˙Ú Ô�Á¯‰. הוא ראש השנה

‰¯ÂÒ‡ :ואת "': 821' עמ, א, השווה בראשית רבה עא; )שם(' כי עקרה היא, 'בעד רבקה
ולפירוש זה '; אילו העקרות שהן אסורות בתוך בתיהם, )לד, תהלים סט" (אסיריו לא בזה

אפשר ) 'עד הותרה'(אך על פי ההמשך . 'אסירה': מתאים גם נוסח רבים מכתבי היד
על פי התפיסה העתיקה שרחמה של העקרה כאילו קשורה ', קשורה'גם כ' אסורה'לפרש 
, אנחתו ותפילתו של יצחק: ‡�˜˙ ‡ÈÒ¯ 51.   עד אשר נפקדה בבנים: Ú„ ‰˙¯‰. וסגורה

וראה מדרשו על יצחק בנספח א לפסיקתא דרב כהנא , כא, והלשון על פי תהלים קב
לשמוע אנקת "' שנא... ק בזכות יצח': 451' מהדורת מנדלבוים עמ, )וזאת הברכה(

אך כאן נראה , נדרש שם על תחיית המתים' לפתח בני תמותה'המשך הפסוק (' "אסיר
אך אולי מקור הדרשה בתהלים ; שהפייטן דורש את הדברים על פתיחת רחמה של רבקה

נתפרש ' הותר'וייתכן ש', הותר בני תמותה'ל' אנקת אסיר'שם סמוך הביטוי , יא, עט
, מוסב על תפילתו של יצחק: ‡Î‰ Ê˙¯‰). 50שבטור ' הותרה'ו כמ, כלשון התרה

שמות (' ה מתעטר בתפלתן של ישראל"שהקב, 'ה"שנתקבלה והייתה ככתר לראש הקב
ה נעתר "והקב: ‡Ú‰Ï ÂÈÏ˙¯‰ 52.   אך ראה עוד בביאור הטור הבא; )ד ועוד, רבה כא

ם שנעתרה תפילת כש: Ú� ÂÓÎ˙¯‰). ''ויעתר לו ה': כא, בראשית כה(לתפילת יצחק 
וברבים ', )ה(אלי להעתר': אבל בכתבי יד רבים הנוסח הוא). שם(רבקה שהתפללה עמו 

ועל פי נוסח זה מסב הפייטן את ', הכתרה'במקום ' אכתירה'מהמקורות גם בטור הקודם 
, )או עם ישראל שבהווה כולו(הדברים בסוף הקטע על הקהל הנוכח בבית הכנסת 

כדי , ה בתפילה כיצחק בשעתו"יכתיר את הקב) בשם הקהל כולואו החזן (המציין שהוא 
  .ה ייעתר לו כשם שנעתרה תפילתו של יצחק"שהקב
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]·1[            
  ִּבְתרּוָעה ֲעלֹות ְּבִדין|  ֶמֶלְך
  ְלרֹוֲעָעה ָּדֶריָה ִעם ֵּגיא

    ְּכִריָעה ְּבֶבֶרְך ֲאַפֶּתּנּו ְּבׁשֹוָפר  55
  ֶאְתרֹוֲעָעה ֹוּב ֶתִחי ְּבַטְלֵלי

    
  תיםהמ יהמח >...רוך<ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קטע זה נועד להעביר משרשרת פסוקים שהייתה במקור אחרי הפיוט הקודם לברכת 
 באה משום הדרישה ההלכתית להזכיר טל 56בשורה ' טללי'הזכרת . 'מחיה המתים'

הקפידו הפייטנים לשלב , מכיוון שהפיוט החליף את נוסח הקבע: בברכה זו של העמידה
 1פיוטנו כמעט זהה לפיוט א. תיהם את תכני נוסח הקבע שהיו בגדר חובה הלכתיתביצירו

נקשרת ) 'מלך'(המילה הראשונה . וברובו הוא כבר נתבאר שם, )28-25שורות , לעיל(
משפטיך למלך תן וצדקתך לשלמה אלהים 'שהיה , חרון שלפניהבשרשור אל הפסוק הא

 נדיבי'כי הפסוק שלפניו היה ' נעלה'ב פתח 1בשעה שפיוט א, )א, עב' תה(' לבן מלך
  ).  י, מז' תה('  עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלהנאספו עמים

53  ÍÏÓ ...‰ÚÂ¯˙· : ה "כאשר הקב): הפותח כאמור במילת שרשור שונה(משמע הטור
.   25טור , והשווה לעיל; הוא מתעלה בתרועתם של ישראל, יושב לדון את עולמו) 'מלך'(

56  ÈÏÏË· ...‰ÚÚÂ¯˙‡ : ה ולהתחבר אליו "אזכה להתרועע עם הקב) עם ישראל(ואני
): 45' עמ(ב "ע דף ט ,ב, ירושלמי ברכות ההשווה ; כאשר יחיה אותי בטללי תחייה

יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר " ,ומניין שאין המתים חיין אלא בטללים'
  . ')יט, כו' יש" (פילכי טל אורות טליך וארץ רפאים ת
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]‚[  
  ְנִׁשָּיה ְמצּוק חּוג ֶאֶבן

  ְׁשִאָּיה צּול ַרָּבה ְּתהֹום
  ְׁשִליִׁשָּיה ְיסֹוד רֹאׁש ְּבִפַּנת

  ִלְׁשִעָּיה ָּבּה ְׁשעֹון ֻׁשְּתתּו  60
  

  ּבֹוִנים ְמאּוַסת ׁשֶֹרׁש ִּגְבַעת
  ֲאָבִנים תֵמַאְרַּבַע ַהּיֹום ֻרְּבָעה

  ָּבִנים ַעל ָּכהַבְמ ְּדָמעֹות
  

  

  

  ]ג[

' ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה': הפיוט מעביר אל הפסוק

  ).כב, בראשית ל(

57 ‚ÂÁ Ô·‡ : כב, ישעיהו מ', חוג הארץ'על שום ', חוג'(יסוד הארץ .(‰È˘� ˜ÂˆÓ : כינוי

).   יג, ים פחתהל(' ארץ נשיה'ו) ח, א ב-שמואל(' קי ארץמֻצ'על שום , נוסף ליסודות הארץ

58 ‰·¯ ÌÂ‰˙ :ז ועוד, ראה תהלים לו; מעמקי הים .‰È‡˘ ÏÂˆ :מצולות הים ההומות ;

המיית גלי הים ', שאון'כמו ' שאיה'ו, )כז, ישעיהו מד(' מר לצולה חרביהאֹ'מלשון ' צול'ו

פנת '(שהיא עיקרו , בעבור רחל אמנו: ˘�Ù· ...‰È˘ÈÏ˙  59).   ח, השווה תהלים סה(

יסוד '(של בית יעקב ) כב, תהלים קיח', ראש פנה'יכות הפוכה במקום סמ', ראש

רחל '): 823' עמ(ב , השווה בראשית רבה עא). הנבחר שבשלושת האבות', שלישיה

מה '): 354' מהדורת פינקלשטיין עמ(וראה גם ספרי דברים שיב '; היתה עקרו שלבית

והוא , נוסדו: ˘˙˙Â 60.   'םכך היה יעקב שלישי לאבות וקבל שכר כול, חבל זה משולש

יסודות הארץ ומעמקי הים נוסדו בעבור : ושיעור המחרוזת. נשוא המשפטים הקודמים

ה "כדי שהקב: ˘ÈÚ˘Ï ‰· ÔÂÚ‰. כלומר למען עם ישראל, עיקרו של בית יעקב, רחל

, סמיכות הפוכה: ‚·Ú˙ ˘¯˘ 61).   'לשעיה'(ישעה בזכות רחל לתפילתם של ישראל 

גבעות אלו 'ש, יסודן ושורשן של ארבע האימהות: ומשמעה', בעהשורש ג'במקום 

ÒÂ‡Ó˙ . והיא רחל אמנו, )ועוד] תתנב' מהדורת מרגליות עמ[, ו, ויקרא רבה לו(' אימהות
ÌÈ�Â· :והלשון על פי תהלים ; שהייתה מאוסה בעיני בוני בית יעקב כל עוד הייתה עקרה

הוא היום שבו נפקדה , בראש השנה, יוםנצטרפה רחל ה: ‡·�Ú·¯ ...ÌÈ‰  62.   כב, קיח

למניין , )'רחל... בראש השנה נפקדה ': והמקבילות, 845' עמ, א, ראה בראשית רבה עג(

', מארבע'ואולי צריך להיות ; שהן כאבני הבניין של עם ישראל, ארבע האימהות

ה על כינוי לרחל שכל עוד הייתה עקרה בכת: ÂÚÓ„ ...ÌÈ�· ÏÚ˙  63  . כבמקבילות רבות

, טו-יד, והלשון על פי האמור על רחל בירמיהו לא; )א, השווה בראשית ל(שאין לה בנים 

  ..אך בשינוי המשמע מבכי על גלות הבנים וסבלם לבכי על העדר בנים
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  ַהָּבִנים ֵאם ִמְנִעי ָקְׁשָבה
  

  ָחָלה אֶׁשּלֹ ְּכָבט ָהַאְדמֹון  65
  ְוִנְתַּבֲהָלה לֹו ַקְחָּתּהְל הָצָב

  ֹוֵחָלהּתַה ְּבַעד ַרִּבים תַלּוִפְּל
  ֻחָּלָלה ְולֹא ִמֵּזד ְּפדֹוָתּה

  
  תֳאָרחֹו יֶֹׁשר ָלּה ָזַכר

  ָאחֹות ֶבֶטןְּב ְלָהִמיר עֶֹבר  70
  ְלֵהָאחֹות ִזְכָרּה ַהּיֹום ִחְּׁשָבּה

  

מנעי ' כה אמר ה': על פי ירמיהו שם: ÌÈ�·‰ Ì‡ ÈÚ�Ó: שמעה את הבשורה: ˜˘·‰ 64

מרגע שנפקדה : 'אם הבנים'המובלט בכינוי , אך שוב בשינוי המשמע', וכו' קולך מבכי

, וללשון הכינוי השווה תהלים קיג; לא הייתה צריכה עוד לבכות, רחל וזכתה להיות אם

): 310' מהדורת מנדלבוים עמ(וראה מדרשו על רחל בפסיקתא דרב כהנא רני עקרה א , ט

 ,"אם הבנים שמחה" ;) לא, כטאשיתבר ("ורחל עקרה", זו רחל, "מושיבי עקרת הבית"'

כשראה : ÔÂÓ„‡‰ ...ÌÈ·¯ ˙ÏÏÙÂ  67-65   .') כד, להאשיתבר ("בני רחל יוסף ובנימן"

, )ח, השווה ישעיהו סו'; לא חלה'(שרחל לא ילדה ) כה, כה' על שום בר', האדמון'(עשו 

וכשרחל שמעה על כך , לקחתה לו לאישה) 'צבה'(חשב שיעקב יגרש את רחל ורצה 

השווה ; )כב, ל' י לבר"קטע זה מן הפיוט מצוטט בפירוש רש(נבהלה והרבתה להתפלל 

 "מקרב לי",  זה יעקב,) יט, נהליםתה('  וגו"פדה בשלום נפשי"': ב, בראשית רבה עג

,  שלא יאמר זו שילדה יטלינה וזו שלא ילדה לא יטלינה, שלא תקרב לי עצת הרשע,)שם(

';  בהרבה תפילות נפקדה רחל:אייבו' יודן בשם ר' ר ר דאמ,)שם ("כי ברבים היו עמדי"

והוא כנראה חידוש של , והרעיון שעשו עצמו חשב לקחת את רחל אינו מצוי במדרש

יו של כדי לפדותה מיד: ÊÓ ‰˙Â„Ù„ 68.   בתקוותה ללדת בנים: ·ÏÁÂ˙‰ „Ú‰. הקילירי

... ÎÊ¯  69.   עשוואכן תפילתה נתקבלה והיא לא חוללה בידי : ÏÏÁ ‡ÏÂ‰). 'דז'(עשו 
˙ÂÁ¯‡ :847' עמ, ד, השווה בראשית רבה עג; ה זכר לרחל את דרכיה הישרות"הקב :

' שתיקה ששתקה לאחותה, מה זכירה זכר לה, )כב, בראשית ל" (ויזכר אלהים את רחל"'

שהייתה (ה החליף את העוברים שברחמן של רחל "והקב: ‡Ú ...˙ÂÁ·¯  70.   'וכו

: 845' עמ, ו, השווה בראשית רבה עב; )שנשאה זכר ברחמה(ולאה ) מעוברת בנקבה

והשווה לתרגום המיוחס '; נעשת נקבה... ומתפילת רחל , עיקר ברייתה שלדינה זכר היה'

והוה יהיב יוסף במעהא , ואיתחלפו עובריא במעיהון': כא, ליונתן בן עוזיאל לבראשית ל

וניתן יוסף במעיה של , מעיהןוהתחלפו העוברים ב: כלומר(' דרחל ודינה במעהא דלאה

הוא הצורה הרווחת במקורות ארץ ' עובר'במקום ' רֶבעֹ'ו). רחל ודינה במעי לאה

ראה (בראש השנה , ה חישב היום"והקב: Á ...˙ÂÁ‡‰Ï˘·‰  71.   ישראליים עתיקים

  .   אל יתר האימהות עם פקידתה) 'להאחות'(להצטרף , את זכרה של רחל) 62טור , לעיל
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  ְלַהְנחֹות ִּביהֹוֵסף ִּדיָנה ִסּלּוף
  

  ֶהֱעִביר יֹוֵצר ְכִליִּכ ֶטַבע
  ְלַהְגִּבירּו יםִצֲעְלַה ֲחָיִלים ִנֵּסי

  ְּגִביר תַקְנֶא ְּכָסַכת ָיּה  75
  ִהְסִּביר ֶמָּנה ְׁשַנִים ַמּטֹות

  
  ֻנָּכָרה ְּבֶתֶחל ַּבִית ַּכֲעֶקֶרת
  ֻּבָּכָרה ְּבֶתֶכל ֵראִׁשית ְּכִבּכּור

  ְזִכיָרה ְּביֹום ֲעמֹדַת יָהֶּדְלַב
            ִנְזָּכָרה ְּכמֹו ָלמֹו ְלִהָּזֵכר  80
  
  
  
  
  
  

72  ÛÂÏÒ ...˙ÂÁ�‰Ï : דינה ביוסף במעי ) 'סילוף'(את החלפת ) 'להנחות'(לבצע

) מינם(ה החליף את טבעם "והקב: ‰Ú·Ë ...¯È·Ú  73).   70טור , ראה לעיל(אמותיהם 

' עמ, ו, השווה בראשית רבה עב; י שהוא מכיןכיוצר חרס המשנה את הכל, של העוברים

הכיוצר הזה לא אוכל "ד "הה, אף היושבת על המשבר יכול הוא להשתנות': 845-844

: ÈÒ� ...¯È·‚‰ÏÂ  74.   ד, וראה גם ירמיהו יח'; )ו, ירמיהו יח(' לעשות לכם בית ישראל

: ‚·È ...¯È‰  75 ).  'נסי חיילים'(ועל ידי כך הגדיל והעצים את הנסים שעשה בכוחו 

ראה ' גביר'ולכינוי ', אנקת גביר'(את תפילת יעקב ) 'יה'(ה "הקב) 'כסכת'(כאשר שמע 

והוציא ממנה , )'הסביר'(נתן לרחל סבר ותקווה : ‰ÂËÓ ...¯È·Ò˙  76).   44טור , לעיל

כאישה עקרה הספונה בביתה בבושת פנים : È· ˙¯˜ÚÎ˙ 77.   יוסף ובנימין, שני שבטים

.   הייתה כנכרייה ובזויה בפי כול: �Î¯‰. בתחילה: ·˙ÏÁ). 62לטור ,  במובא לעילהשווה(

78  ¯ÂÎ·Î ...‰¯Î· : זכתה רחל , עם לידת יוסף, )לשון כילוי וסיום', בתכל'(ואילו לבסוף

, א ה-השווה דברי הימים; זכה בחלק בכורה, יוסף, בעיקר כאשר בנה(לבכורה וליתרון 

).   יט ועוד, השווה שמות כג(' ראשית ביכור'במקום , ות הפוכהסמיכ' ביכור ראשית'ו). א

79 ‰È„·Ï :הם עם ישראל, צאצאיה, לענפיה .„ÓÚ˙ :פנייה אל , ייתכן לפרשו כלשון נוכח

ומוסב על זכותה של רחל שתעמוד , ואפשר לפרשו גם כנסתרת, ה לעזור לישראל"הקב

לזכור את ישראל : �ÎÊ‰Ï ...‰¯ÎÊ¯  80.   ראש השנה, ביום הזיכרון: ·ÈÎÊ ÌÂÈ¯‰. לבניה

  .ה זכר את רחל ופקדה בבנים"כשם שהקב
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‰�˘‰ ˘‡¯Ï ˜ÂÏÈÒÓ  
וקרא זה אל זה ואמר 'לפסוק , סילוק הוא החלק שבקדושתא המעביר לתחילת הקדושה

  'קדוש קדוש קדוש

שקטעי ' את חיל'הוא חלק מהקדושתא , הנפוץ במחזורי אשכנז, הסילוק שלפנינו

  ו קודםהפתיחה שלה הובא

  71-65' עמ, שם, נדפס אצל גולדשמידט

לפיוטי הקילירי ) שטרם הופיעה(אליצור במהדורה חדשה ' הביאור כאן נכתב בידי ש

  לימים נוראים הנערכת בתמיכת הקרן הלאומית למדע

  

  ֶאֶרץ ַיֲעִמיד ְּבִמְׁשָּפט ֶמֶלְך             
  ץָהָאֶר ָּכל ַעל ֶעְליֹון

  ָהָאֶרץ ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּוְו
  ָאֶרץ ְוׁשֹוְכֵני ֵתֵבל יֹוְׁשֵבי ָּכל

  ָהָאֶרץ ְקֵצה ְוַעד ָהָאֶרץ ִמְּקֵצה  5
  ָהָאֶרץ ְקצֹות ּבֹוֵראא הּו ִּכי  

  ָּבָאֶרץ ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט עֹוֶׂשה
  ָהָאֶרץ ִּתְׁשקֹט ַלִּמְׁשָּפט ְּבקּומֹו

  ֶאֶרץ ַעְנֵוי ָּכל ְלהֹוִׁשיַע
  ֶאֶרץ ְפֵטיֹוׁש ַּכּתֹהּו ַלֲעׂשֹות  10

  ָהָאֶרץ ַּכְנפֹות ְּבַאְרַּבע ֶלֱאחֹז  
   ֶאֶרץ ִרְׁשֵעי ָּכל ְלַנֵער
  ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ָּׁשַמעִי ְוקֹול

  ָהָאֶרץ ְּבָכל ִׁשְמָך ַאִּדיר ָמה
  ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ֹוּוְבָמְלכ  15
  

  

  
1  ÍÏÓ ...ı¯‡ :ביום הדין, ה"קבה, ומוסב כאן על משפטו של מלך העולם, ד, משלי כט   .
2 ÏÎ ÏÚ ÔÂÈÏÚ ı¯‡‰ :3.   ט, צז; יט, תהלים פג ı¯‡‰ ÏÎ ÂÚ„ÈÂ :מו, א יז-לשון שמואל   .
4  ÏÎ ...ı¯‡ :5.   ג, ישעיהו יח  ‰ˆ˜Ó ...ı¯‡‰ ‰ˆ˜ „ÚÂ :6.   ח ועוד, דברים יג ‡Â‰ :

, כג, על פי ירמיהו ט: ·‡¯ÂÚ ...ı˘‰  7.   כח, ישעיהו מ: ·ı¯‡‰ ˙Âˆ˜ ‡¯Â. ה"הקב
. י, על פי תהלים עו: ·˜ËÙ˘ÓÏ ÂÓÂ 8).   טו, לג; ה, והשווה שם כג(' חסד'בהשמטת 

ı¯‡‰ Ë˜˘˙ :9.   השווה שם ט  ÚÈ˘Â‰Ï ...ı¯‡ :10.   על פי המשך הכתוב שם י 
 ˙Â˘ÚÏ ...ı¯‡ :12-11.   כג, על פי ישעיהו מ  ÊÁ‡Ï ...ı¯‡ ÈÚ˘¯ :יג, על פי איוב לח   .

14  ‰Ó ...ı¯‡‰ : 15.   י; ב, חתהלים  ÂÎÏÓ·Â ...ı¯‡‰ :ג, השווה תהלים מז   .  
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  ָאֶרץָה ַּתְחִּתּיֹות ָיִריעּו             
  ָהָאֶרץ ְוָתֵגל ַהָּׁשַמִים ִיְׂשְמחּו
  ָלָאֶרץ ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ַוֲאֶׁשר
  ָלָאֶרץ ִמַּתַחת ַּבַּמִים ַוֲאֶׁשר

  ץֶרְּבֶע ֶרֶנן ִיְפְצחּו זָאְו  20
  ָהָאֶרץ ָכל ְמלֹא ְּכבֹודֹו  

  ָהָאֶרץ ָּתֵגל ָמַלְך ְיָי
  ֶעֶרץ ׁשֹוְפרֹות ְיַׁשֵּלׁש ּוְבֵכן

  ָהָאֶרץ יֹוְׁשֵבי חֹוֵרי ְוַיְפִחיד
  ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות ִּכֵּסא ְוַיֲהפְֹך  25

  ָּבָאֶרץ ְבַאּפֹו ְנָׁשָמה ֲאֶׁשר ָּכל ְויֹאְמרּו  
  ָהָאֶרץ ְּבָכל ִׁשְמָך ַאִּדיר ָמה

  ץָהָאֶר ָּכל ׂשֹוׂשְמ ִויכֹוֵנן
  ֶאֶרץ ְיֵׁשֵני לָּכִויעֹוֵרר

  ָהָאֶרץ ִמְּכַנף ְזִמירֹות ְוַיֲענּו  30
  ץָהָאֶר ָּכל ַליָי ִׁשירּו  

  

  

  

  

  

16 ÂÚÈ¯È  ...ı¯‡ :17.   כג, על פי ישעיהו מד  ÂÁÓ˘È ...ı¯‡‰ :דברי ; יא, תהלים צו
ושם הוא , ג,  שמות כעל פי: ÌÈÓ˘· ¯˘‡Â ...ı¯‡Ï ˙Á˙Ó  19-18.   לא, א טז-הימים

ואילו , )ז, ה; יח, ובדומה גם בדברים ד(' לא תעשה לך פסל וכל תמונה'מעניין הציווי 
. רינה: ¯�Ô 20.   'כאן משמש הלשון לתיאור כל מלוא העולם המריע ושמח במלכות ה

ı¯Ú· : 21).   כינוי פייטני נפוץ(בשמיים  Â„Â·Î ...ı¯‡‰ :22.   ג, על פי ישעיהו ו  ÈÈ. ..
ı¯‡‰ :23.   א, תהלים צז ˘Ï˘È Ê‡Â ˙Â¯ÙÂ˘ :ה בשלושה "ובעת הגאולה יתקע הקב

, להלן(ויחיה את המתים ) כמפורש בטור הבא(ובהם יפחיד את אומות העולם , שופרות
לכנס , ובפיוטים קיליריים אחרים לראש השנה נזכר תפקידו של השופר השלישי). 29טור 

 25.   גדולי, חשובי: È¯ÂÁ 24.   מן השמיים: ı¯Ú). יג, על פי ישעיהו כז(את הגלויות 
ÍÙ‰ÈÂ  ...˙ÂÎÏÓÓ :26.   כב, על פי חגי ב  Â¯Ó‡ÈÂ ...ÂÙ‡· : השווה לנוסח הקבע לקראת

אלהי ישראל ' ויאמר כל אשר נשמה באפו ה': סיום ברכת קדושת היום בראש השנה
על , ויבנה את ירושלים: ‡¯Ô�ÂÎÈÂ ...‰ı  28.   י, תהלים ח: ‰‡¯Ó ...ı‰  27.  'וכו' מלך

. יחיה את המתים: ‡¯ÂÚÈÂ ...ı¯¯  29.   ט, ראה שם' ויכונן'וללשון , ג, פי תהלים מח
ונושא הטור הוא , וישירו: Â�ÚÈÂ 30.   ב, למתים השווה דניאל יב' ישיני ארץ'ולכינוי 

והנושא הוא הזמירות , ויעלו: אך במקבילות רבות; אפוא המתים שיקומו לתחייה
  .     א, תהלים צו: ‰‡¯Â¯È˘  ...ı 31. טז, על פי ישעיהו כד:  ı¯‡‰ Û�ÎÓ ˙Â¯ÈÓÊ.בהמשךש
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  ַלִּדין ְיַצּפּו ְוָדֶריָה ָהָאֶרץ
  ַהִּדין ֵמֵאיַמת ְוֵיַחּתּו ְוֶיֶחְרדּו

  ַהִּדין יֹום ָגדֹול ִּכי
  ַּבִּדין ְלִהְצַטֵּדק ְיִכיֶלּנּו ּוִמי  35

  ִמִּדין ַעל יֹוְׁשֵבי ָּכל  
  ָוִדין ָדת יֹוְדֵעי לְוָכ

  ִּדין בֹו ֶׁשַּנֲעָׂשה ְוָכל
  ַהִּדין ִּבְׁשַעת ןָיֳחַנ אּוַלי

  ַּבִּדין ַרֲחִמים ֵאין ִּכי  40
  ַּבִּדין ָפִנים ִיָּׂשא ְולֹא  

  ןִּדי ּוַבַעלן ָּיַדְו ֵעד ְוהּוא
  ִּדין ַיְחּתֹם ָאָדם ָּכל ּוְבַיד
  ִּדין ֹול ָעֶׂשהֵי ִמְׁשָטרֹו ּוְלִפי

  ִּדין לֹו ִיְפעֹל ּוְכָפֳעלֹו  45
  ַּבִּדין אֹותֹו יֹוִכיחּו ּוַמֲעָׂשיו             

   
  

  

  

  

33 Â˙ÁÈÂ :35-34.   ויפחדו  ÏÂ„‚ ÈÎ ...Â�ÏÈÎÈ ÈÓÂ :36.   יא, על פי יואל ב  ÏÚ È·˘ÂÈ
ÔÈ„Ó :ראה תרגום ; תלמידי חכמים העוסקים במשפט: ומשמעו כאן כנראה, י, שופטים ה

.   'שדנין דין אמת לאמיתו, "שבי על מדיןיֹ"': ב" והשווה בבלי עירובין נד ע,יונתן לפסוק
37 ÔÈ„Â ˙„ ÈÚ„ÂÈ :38.   וכן הכוונה ללומדי התורה, יג, אסתר א  ÏÎÂ ...ÔÈ„ : וכל יתר

: ‡ÔÈ„· ÌÈÓÁ¯ ÔÈ 40.   טו, על פי עמוס ה: ‡Ô�ÁÈ ÈÏÂ 39.   ה"העם העומד בדין לפני הקב
: א"השווה בבלי בבא קמא נ ע; ואינו מוותר לחוטאים,  אמתה מדקדק לדון דין"שהקב

כל האומר : חנינא' אמר ר ... שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה'
דברים " (הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט": שנאמר,  יותרו חייו–ה ותרן הוא "הקב

וללשון הטור השווה . כו ועודתנחומא כי תשא , כה, והשווה גם אסתר רבה ז'; )ד, לב
È ‡ÏÂ˘‡  41.   'שאין רחמים בדין'): 'ילמדנו'בשם (רמז תתטו , ילקוט שמעוני ואתחנן

ÌÈ�Ù :42.   יז, דברים י ÔÈ„ ÏÚ·Â ÔÈÈ„Â „Ú ‡Â‰Â :הוא הדיין': כב, על פי משנה אבות ד, 
וראה ,  ז,איוב לז: Ì˙ÁÈ Ì„‡ ÏÎ „È·Â 43.   ' הוא בעל דין והוא עתיד לדון,הוא עד

כשאדם נפטר מן '): 345' עמ, מהדורת פינקלשטיין( שז , האזינו,ספרי דבריםמדרשו ב
 אומרים ... כך וכך עשית ביום פלוני ,העולם באים כל מעשיו ונפרטים לפניו ואומרים לו

לפי : Â¯Ë˘Ó ÈÙÏÂ 44.   '"ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו" שנאמר , חתום,לו
 45).   לג ותרגומו הארמי מלשון שטר חוב, ראה איוב לח' משטרו'ל(יו עוונות, חובותיו
ÂÏÚÙÎÂ : יב, השווה משלי כד(על פי מעשיו .(ÏÚÙÈ :יגזור, יעשה.  



 49

  ַּבִּדין ִּתְזַעק ִמִּקיר ְוֶאֶבן             
  יןִּדה ַבָּנֶנֲעץ ַיֵעיס ֵמִפָכְו

  ַּבִּדין ְוַהּכֹל ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל
    ִּדיןַה ּוְבִמַּדת ִמיםַרֲח ְּבִמַּדת  50

  ָלִדין ֹוים ּבִּמ ַעּוַכןה ְוַהּיֹום
  ִּדין לל ּכֹ ַעֹוּב ַלֲעׂשֹות

  ָיִדין ּבֹו ְנָפׁשֹות ְוָכל  
  

  ִזָּכרֹון חֹוק ָעׂשּוי ְוהּוא
  ַאֲחרֹון יֹוםְלּו ִראׁשֹון ְליֹום  55

  ֶחְברֹון ְיֵׁשֵני ּבֹו ְלִהָּזֵכר  
  ַהָּׁשרֹון ֲחַבֶּצֶלת ְלֵהָחבֹות ְּבִצָּלם  

  ְלִבָּצרֹון םָׁשִבי קיִּדְלַהְצ ָּבֶהם
  

48-47  ˜ÚÊ˙ ¯È˜Ó Ô·‡Â ...‰��ÚÈ ıÚÓ ÒÈÙÎÂ :ומדרשו באבות דרבי , יא, על פי חבקוק ב
בכל מקום ומקום שהרשעים '): 162' עמ, מהדורת שכטר( ח ,סח אהוספה ב לנונתן 

כי אבן "'  דכתי, בהםעושים בו עבירה בסתר אבני המקום ועצי הקורה צועקים להעיד
   .)א"חגיגה טז ע; א"והשווה גם בבלי תענית יא ע (']"וכפיס מעץ יעננה (!) [מקיר תצעק

49  ÏÎ‰ ...ÔÈ„· :50.   'והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה': טז, השווה משנה אבות ג 
 ˙„Ó· ...ÔÈ„‰ :והמקבילות) תרעה' מהדורת מרגליות עמ(ג , השווה ויקרא רבה כט :

וכיון שישראל  ... ה עולה לישב על כסא הדין בראש השנה לדין הוא עולה"כשהקב'
 עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים ,ה עושה" מה הקב...נוטלין שופרותיהן ותוקעין 

על פי : ÌÂÈ‰Â ...ÔÈ„Ï  51   .'ומתמלא עליהם רחמים והופך להם מדת הדין למדת רחמים
  .לעשות בו דין על כל הבריות: שיעור הטור: „Â˘ÚÏ ...ÔÈ˙  52.   י ועוד, תהלים צו

55-54  ‡Â‰Â ...ÔÂ¯Á‡ : כמצוטט בויקרא רבה , תקיעתא דבי רב(על פי ברכת הזיכרונות
כי חק לישראל ", זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון']): תרסח' שם עמ[א , כט

השנה חקוק כזיכרון ראש : ומשמע הטורים. ')ה, תהלים פא" (הוא משפט לאלהי יעקב
.   וליום הדין שלעתיד לבוא, )'תחילת מעשיך' הוא –' יום ראשון'(ליום בריאת העולם 

56  ¯ÎÊ‰Ï ...ÔÂ¯·Á :הטמונים במערת המכפלה , את זכות האבות' להזכיר בו לפני ה
 אם , בניי,ה לישראל"להן הקב' אמ'): תרעו' שפ עמ(ז , השווה ויקרא רבה כט; שבחברון

 ,ואימתי. כות לפניי בדין תהו מזכירין לפניי זכות אבות ואתם זוכין לפניי בדיןבקשתם לז
עם ישראל : ÔÂ¯˘‰ ˙Ïˆ·Á ˙Â·Á‰Ï. מטפורה לזכותם המגנה: ·ˆÌÏ 57.   'בראש השנה

מהעונש על חטאיו ) וכביכול ייחבא(יינצל ) א, על פי שיר השירים ב', חבצלת השרון'(
בזכות : ·‰Ì 58).   ב, השווה ישעיהו מטלמטפורת ההחבאה בצל (בזכות האבות 

השבים בתשובה : ומשמעו, יב, כינוי לישראל על פי זכריה ט: ˘·ÔÂ¯ˆ·Ï ÌÈ. האבות
או השבים , )ק שם בשם אביו"ראה רד(ה שהוא מבצרם ומעוזם "וחוזרים אל הקב

  .   מגלותם לעריהם הבצורות שבארץ ישראל
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  ְבָגרֹון ְוקֹוְרֵאי ְבׁשֹוָפר ּתֹוְקֵעי
  ִכְׁשרֹון ַמֲעֵׂשה ְבִצְדָקם ִלְמצֹא  60

  ְוָחרֹון ֵמַאף ְלִהָּנֵצל ָּבם  
  

  ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט ֶּדֶרְך ָאב ּוְכָׁשַמר  
  ְצָדָקה ַּבִּמְׁשָּפט ויְלִניָנ ֵיָעֶׂשה

  ִלְצָדָקה ָזַרע ֵאֶלם ּוְכיֹוַנת
  הָקָדְצד ּוֶסיו ֶחיָנ ִנרּוְצְקִי  65

  ָדָקהִּבְצ ֱאֶמת ְלָתם ּוְכִנַּתן  
  ְצָדָקה תֶמֱאֶּב ְלָבָניו ִיָּנֵתן  

  ִּבְצָדָקה ַהְמֻתָּכן ָכבֹוד ְוִכֵּסא
  ְצָדָקה ְוִיְלְמדּו ַיַעְמדּו ְלָפָניו

  ְצָדָקה ִמַּדֵּלי ׁשֹוָפר ְוַכֲעלֹות  70

  
  

59  ÈÚ˜Â˙ ...ÔÂ¯‚· :בתפילתם' ישראל התוקעים בראש השנה בשופר וקוראים אל ה ;
מעשים : ÔÂ¯˘Î ‰˘ÚÓ. בזכות האבות: ·ˆ„˜Ì 60.   א, חוללשון השווה ישעיהו נ

: ·Ì 61).   ד, קהלת ד(' כשרון המעשה'והוא סמיכות הפוכה מ; זכויות לישראל, טובים
לתיאור צדקת האבות בטור זה ובבאים : ' וכוÓ˘ÎÂ¯ ‡· 62.   בזכות המעשים הטובים

אבותינו '): 169' עמ, מהדורת איש שלום(א , אליהו זוטאאחריו השווה תנא דבי 
וכפי שאברהם : ˆ„˜‰... Ó˘ÎÂ¯  .' מפני שנהגו עצמן בצדקה...הראשונים מפני מה זכו 

וראה תנא דבי ; )יט, בראשית יח(' לעשות צדקה ומשפט' דרך ה'שמר את ) 'אב'(אבינו 
 ' וגו"כי ידעתיו למען אשר יצוה"שנאמר , ]אברהם לא נשתכח אלא בצדקה[': אליהו שם

צאצאיו של ', נינו'(ה צדקה עם ישראל "יעשה הקב: ˆ„˜‰ ...ÚÈ˘‰  63.   ')בראשית שם(
ראה (ששתק כיונה אילמת , כיצחק אבינו: ÌÏ‡ ˙�ÂÈÎÂ 64.   ויזכם במשפט) אברהם

יצחק ': השווה תנא דבי אליהו שם: Ï Ú¯Êˆ„˜‰. בהיעקדו על גבי המזבח) א, תהלים נו
, ואין זריעה אלא צדקה, ) יב, כואשיתבר ("ויזרע יצחק"שנאמר , לא נשתבח אלא בצדקה

: על פי הושע שם: Â¯ˆ˜È ...‰˜„ˆÂ  65.   ') יב,הושע י ("זרעו לכם לצדקה"שנאמר 
וכשם שניתנה אמת ליעקב : ‡Ì˙Ï Ô˙�ÎÂ ˙Ó 66.   'ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד'

וכאן ; בזכות צדקתו: ·ˆ„˜‰). כ, מיכה ז(' תתן אמת ליעקב'על שום , )'תם'(אבינו 
השווה תנא : ·ˆ„˜‰... ÒÎÂ‡  68.   מתרחק הפייטן מלשון הדרשה בתנא דבי אליהו שם

ענן וערפל סביביו צדק "שנאמר , אף כסא הכבוד משתבח בצדקה': דבי אליהו שם
ישראל יזכו לעתיד לבוא : ˆ„˜‰... ÂÈ�ÙÏ  69   .') ב, צזליםתה ("ומשפט מכון כסאו

שישראל יושבין לפני ': תנחומא בלק ידהשווה ';  את צדקות הלעמוד לפניו וללמוד
, ה" ומלאכי השרת שואלים מה הורה לכם הקב ...ה כתלמיד לפני רבו לעתיד לבא"הקב

מישראל שאין להם די מעשים : ÈÏ„Ó ˆ„˜‰ 70.   'לפי שאינן יכולין ליכנס למחיצתן
  .טובים בבואם לדין
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  ַהְּצָדָקה ֲאבֹות ּוְוַיְפִּגיע ְיַחְּננּו             
  ְצָדָקה אֹוֵהב ִלְפֵני ְויֹאְמרּו  

  ִּבְצָדָקה ְמַדֵּבר ָלְך ָחִליָלה
  ְצָדָקה ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ֵמֲעׂשֹות

  ְצָדָקה ׁשֵי ִמְׁשָּפט ּוִבְמקֹום  75
  ְצָדָקה הֶׂשֲעַּת ִמְׁשָּפט ּוְבֵאין  
    ַהְּצָדָקה ְּבַמֲעֵׂשה ֵּתֵבל ְׁשּפֹטִתְו  

  ְצָדָקה ִמְּבִלי ַמֲעִׂשים ְךּוְבַחְּפָׂש
  ְצָדָקהִּב טְמַע ְלטֹוב ִהָּזֵכר

  הָקָדְצ ַּתֲעֶׂשה ִחָּנם ּוְבַמְּתַנת  80
 ְצָדָקה אֹוְצרֹות ָלמֹו ִלְפּתַֹח  

  

  

71 ÂÚÈ‚ÙÈÂ Â��ÁÈ : מכילתא בשלח', אין פגיעה אלא תפילה'ש(יתחננו ויתפללו בעדם ,
: ‡·Â˙ ‰ˆ„˜‰). ומקבילות רבות, ]92' רבין עמ-מהדורת הורוויץ[מסכתא דויהי ב 

ÍÏ ‰ÏÈÏÁ  74-73.   ה, על פי תהלים לג, ה"הקב: ‡Â‰· ˆ„˜‰ 72.   אבותינו שעשו צדקה
 ...ËÙ˘Ó :כה, על פי בראשית יח .¯·„Ó ‰˜„ˆ· :בלשון ישעיהו , ה"פנייה להקב-כינוי
פט במקום שעושים בו מש: לכאורה משמעו: ˙ÌÂ˜Ó· ...‰˜„ˆ ‰˘Ú  ו76-75.   א, סג

אך הפייטן מתחנן שגם במקום שאין בו ; ה" זוכים להצטדק בדין לפני הקב–כראוי 
צדקה ויזכנו ' יעשה אתנו ה, ולכאורה אמורים משום כך להתחייב בדין שמיים, משפט

ם קֹוְמִבּו': הוא) כולל טור נוסף הבא אחריהם(אבל נוסח הטורים בכתבי יד רבים . בדין
והוא על פי ', הָקָדה ְצֶׂשֲעט ַּתָּפְׁשִּמה ַּבָּתַאְו/ ה ָקָד ְצׁשט ֵיָּפְׁשין ִמֵאְבּו/ ה ָקָדין ְצט ֵאָּפְׁשִמ

והלא כל מקום שיש ': והמקבילות) 415' מהדורת ליברמן עמ(ג , תוספתא סנהדרין א
המשפט האנושי : ומשמע הדברים',  וכל מקום שיש צדקה אין משפט,משפט אין צדקה

ואם שופט עושה , ואין מקום לעשות צדקה בעת המשפט, ןחייב להיגזר על פי שורת הדי
ה יכול להוציא "ואילו הקב,  הרי הוא מעוות את המשפט–צדקה עם אחד מבעלי הדין 

על פי תהלים : ‰ˆ„˜‰... ËÙ˘˙Â  77.   משפט לאמיתו ולעשות צדקה בעת ובעונה אחת
נוסח רוב המקבילות ונראה ; יז, לב' מיש' מעשה הצדקה'תוך שילוב הביטוי , ט ועוד, ט
Í˘ÙÁ·Â  78.   כדי לקרבו ללשון פסוקי תהלים' ותשפוט'ואולי הוא נשתנה ל', טֹוּפְׁשִל'

ואינו מוצא בהם , ה מחפש ובודק את מעשי האדם ביום הדין"וכאשר הקב: ˆ„˜‰... 
זכור את את : ומשמעו כאן, ח, על פי משלי טז: ˆ„˜‰... ‰ÎÊ¯  79.   מעשים טובים
צדק : ˆ„˜‰... Ó·Â˙�˙  80.   והכרע בזכותם את הדין לזכות, ים המועטיםהמעשים הטוב

 ואתחנן ברים רבהדהשווה . לא בזכות מעשיהם הטובים, את הבריות בדין כמתנת חינם
 מי שיש , אמר לו).יט, שמות לג" (וחנותי את אשר אחון" ,ה למשה"אמר הקבכך ': א, ב

 במתנת ,"וחנותי" ,ומי שאין לו בידי, עמו במדת רחמים אני עושה ,"ורחמתי" ,לו בידי
למעלה ': מב, השווה סדר רבה דבראשית: ‡Â¯ˆÂ˙ ˆ„˜‰ 81   .'חנם אני עושה עמו

  .   'וכו' שבו אוצרות צדק ואוצרות צדקה, ממכון ערבות
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  ְדחּוָקה ְגֵזָרה ָיְצָאה ְוִאם             
  ַאְרָקהי ֵנְכֹוׁש ְלַחֵּבל

  הָקָּלֻבְמ ּוּוְמבּוָקה ְּבבּוָקה
  ֲחקּוָקה ַּבִּכֵּסא ְּבַתְבִנית ִהְסַּתֵּכל  85

  ְּפקּוָקה ַּתְחָּתיו ֲאֶׁשר ּוַבֵּתָבה  
 ְנקּוָקה ְּבתֹוָכּה צּוִרים ְוַנְפׁשֹות  

  ְזקּוָקה ָּברֹאׁש ֲאֶׁשר תּוַבֲעֶטֶר
  ְמֻחָּזָקה ְּבִכּנּוי ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם

  הָקָּזֻעְמ ִהיא ְׁשָבִטים ּוִבְדמּות  90
  ֶנֶחְזָקה ְׁשִכיָנה ְּכֵתָפיו ֵּבין  
 ֶאְתַחְּזָקה ּוָבֶהם ֶאָּׁשֲעָנה ָבֶהםּו  

  

  

82 ‰˜ÂÁ„ ‰¯Ê‚ :83.   הדוחקת את הבריות, גזרה רעה ‰˜¯‡ È�ÎÂ˘ :בני , את גרי הארץ
, נחום ב: Â·· ...‰˜Ï·ÓÂ˜‰  84.   ועניינו אחד', יושבי ארקא'ובמקבילות רבות ; האדם

·˙·�ÒÎ· ˙È‡ . ה"לשון פנייה אל הקב: ‰ÏÎ˙Ò 85.   והשמדהועניינו מהומה , יא
‰˜Â˜Á : ב , השווה בראשית רבה פב(בדמותו של יעקב אבינו החקוקה בכיסא הכבוד

עולה כאן מסורת המתארת תיבה סתומה : �˜Â ...‰˜Â·˙·‰  87-86).   ועוד] 978' עמ[
ובא גנוזות , א הכבודתחת כיס) מוסתרת כבנקיקי סלעים', נקוקה'(המוצפנת ) 'פקוקה'(

 אלו ,"כי מראש צורים אראנו"': ז ועוד, השווה שמות רבה טו', צורים'(נפשות האבות 
אך ניתן ללמדו מדרשות , ועניין נפשות האבות לא נזכר בהקשר זה במקורות). 'האבות

הנה ' ויאמר ה"'): 50' מהדורת שכטר עמ (בי ,סח אנוכגון המובא באבות דרבי נתן 
רנצבת על מקום אתי ו ו צ ה לנשמתו של משה וגנזה " נטלה הקב,) כא, לגותשמ ("ה

נשמתן ] כל[לא נשמתו של משה בלבד גנוזה תחת כסא הכבוד אלא  ... תחת כסא הכבוד
ונצבת על 'כאן אולי מושפע מ' צורים'והכינוי '; של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד

... Ì˘·Â  89.    צרופה ומזוקקת:Â˜Ê˜‰. ה"בראשו של הקב: ·¯‡˘ 88.   שבמדרש' הצור
‰˜ÊÁÓ :להמשלת ישראל לעטרה שבראש ; והעטרה קרויה ומכונה על שם ישראל

 ואמר אדם שאינה ,מלך שנטל עטרה ונתנה בראשו': ה השווה תנחומא בלק יב"הקב
ודרש , ג, ישעיהו מט" (ישראל אשר בך אתפאר" ואלו כתיב בהן ? יש לו חיים,כלום

והשווה גם לשמות רבה ; ])יז, יחזקאל כד[' פארך חבוש עליך'ן מלשו' אתפאר'כנראה 
על פי ' ובשם ישראל בכנוי'ולשון . 'ה מתעטר בתפלתן של ישראל"שהקב': ד, כא

והפייטן , המשך תיאור העטרה: ÂÓ„·Â ...‰˜ÊÚÓ˙  90.   בשינוי המשמע, ה, ישעיהו מד
על שום , וקפת או טבועהכלומר מ', הָקָּזֻעְמ'(מוסיף שדמות השבטים טבועה עליה 

·ÔÈ  91   ).ב, והשווה גם ישעיהו ה, יח ועוד, ראה דניאל ו; הארמית] טבעתו[=' עזקתה'
... ‰˜ÊÁ� :ומקום השכינה בנחלת , נראה שהוא המשך תיאור מקום השבטים מצד אחד

ובזכות האבות : ‡˙Ì‰·Â ...‰˜ÊÁ  92).   יב, על שום דברים לג(בנימין מצד שני 
  .והשבטים אני בוטח שאזכה בדין
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  ְלָׁשְפִטי ֹוְבִכְסא ְבִׁשְבּתֹו ִּכי
  ׁשֹוְפִטי ִלְפֵני ֻכוָּלם ַיַעְמדּו

  ִמְׁשָּפִטי ַּבַעל ְּבׁשֹוָפר ְלַהְדִמים  95
 ִיְׁשְּפִטי ְוִלְזכּות ַּבֲעִדי ְלָהִליץ  

  ְלָׁשְפִטי ְּבִלי ַהּגֹוִים ְכִמְׁשְּפֵטיּו  
  ִמְׁשָּפִטי יֹוִציא אֹורָל ִּכי

  ְּבִהָּׁשְפִטי ִּתְהֶיה ָּכאֹור ְונַֹגּה
- - - - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

93  Â˙·˘· ...ÈËÙ˘Ï :94.   ה, השווה תהלים ט ÌÏÂÎ :95.   כל ישראל  ÌÈÓ„‰Ï ...

ÈËÙ˘Ó : כלשון ', בעל משפטי'(להשתיק ולערבב בקול השופר את השטן המקטרג

למה תוקעין ומריעין כשהן ': א"סוף ע טז ראש השנהבבלי השווה ולעניין ; )ח, ישעיהו נ

ללמד : È„Ú· ıÈÏ‰Ï 96   .'כדי לערבב השטן? ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןיושבין 

ולא לעשות בי : ÈËÙ˘ÓÎÂ ...ÈËÙ˘Ï  97.   כג, וללשון השווה איוב לג, זכות על ישראל

 את ישראל באופן שונה מהמשפט לדון: אך אולי הכוונה. שפטים קשים כמעשהו בגויים

ה דן "הקב': א"ע דף נז ,ב,  אראש השנהירושלמי ל השווה למשל; שהוא עושה בגויים

 ואת האומות בלילה בשעה שהן בטילין מן ,את ישראל ביום בשעה שהן עסוקין במצות

, ד, חבקוק ג: È‰˙ ¯Â‡Î ‰‚�Â‰ 99.   ט, השווה מיכה ז: ÈÎ ...ÈËÙ˘Ó  98.   'העבירות

  ).או על עמידת ישראל למשפט באור היום(וסב כאן על יציאת המשפט לאור ומ
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ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏÏ ˙È¯ÈÏÈ˜ ‡˙Ú·˘ ÍÂ˙Ó  
, לערבית(שבעתא היא פיוט לתפילת עמידה של שבת או חג שלא נהגו לומר בה קדושה 

  )מוסף או מנחה

  המכונה קדושת היום, בשבעתות לחגים מורחב החלק שכנגד הברכה האמצעית

  . 'גוף'לק מורחב זה מכונה ח

  לליל פסח, משבעתא לערבית' גוף'לפנינו חלקו הראשון של ה

אך גם הוא שייך לשכבה החידתית הקדומה בפיוטי , פיוט זה לא הגיע למחזורי אשכנז

  הקילירי

גנזי קדם ה ', סדרי פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל, 'אליצור' הוא נדפס אצל ש

  35-30' עמ, )ט"תשס(
  

  ְּבַסאְּסָאה הּוַמּדּו/ אֹוְיִבים ְּכמֹו ַמּדּו              
  ּוָבֲעִׂשיִרית ֻהְׁשָמדּו/ ְּבֵתַׁשע ָעָמדּו 

            ִזְרַמת סּוס ַוֲחמֹורְל/  אֶֹפל ְׁשמֹור צּוְמָא    
  ְתׁשּוֵרנּו ֵעין ְצרֹור ַהּמֹרא לֹ/ ְוָׁשְמרּו ַבֶּנֶׁשף ֵלאמֹר 

  
  

  
  

1  ÌÈ·ÈÂ‡ ...Â„ÓÂ‰ :בה נמדד להם כשנענשו, הם המצרים, ידה שמדדו האויביםבמ .
' ר. נחמיה' ור' יהוד' ר ,)ז ,כז 'יש ("הורג הרוגיו כהרג אם הכהו מכהו הכמכת"': השווה

 שהכו )חרב (=באיספטי' אמ נחמיה' ור. לקו בו' ישר את המצריים שהכו במקל ,'א' יהוד
 במידה ,מאיר' ר בשם תני. סאה הביסא, )ח שם ("בסאסאה". לקו בה' ישר את המצריים

  . )179' מנדלבוים עמ' מהד, פסיקתא דרב כהנא ויהי בשלח ד(' לו מודדין בה מודד שאדם
2 Â„ÓÚ Ú˘˙· : עדיין עמדו במרדם: או(בתשע המכות הראשונות עדיין שרדו המצרים .(

˙È¯È˘Ú·Â :3.   במכת בכורות  ÂˆÓ‡ ...¯ÂÓÁÂ :ין בא, המצרים השתדלו לנאף בחשכה
: Û˘�· Â¯Ó˘Â ...ÔÈÚ Â�¯Â˘˙ ‡Ï  4.   כ, על פי יחזקאל כג: ÂÓÁÂ ÒÂÒ ˙Ó¯ÊÏ¯. רואה

 שמרה נואף ועין"': והשווה; טו, ועל פי איוב כד, וחיכו לחושך כדי שמעשיהם לא ייראו
 בנשף", בא ערב אימתי בא נשף אימתי ומשמר יושב הזה הנואף ... )טו, כד איוב ("נשף

 צר ה"והקב שלעולם בסתרו יושב שהוא יודע אינו והוא ,)ט, ז משלי ("יום בערב
' מהד, יב, ויקרא רבה כג (לפרסמו בשביל בדמותו שלו )תווי הפנים (=כלקטירין
וכאן העביר הפייטן את העניין לגילוי המצרים הנואפים ; )תקמו-תקמה' עמ, מרגליות

, ה"נו של הקבעי: ÂÓ‰ ¯Â¯ˆ ÔÈÚ¯). 6לשורה , ראה במובא להלן(בעת מכת בכורות 
וייתכן שכינוי זה נבחר , יג כפרשנותו האלגורית המקובלת, והכינוי על פי שיר השירים א

 שדי בין לי דודי המור צרור"': השווה; כאן גם משום דרשת הפסוק על מכת בכורות
שיר השירים ( 'הבכורות שלקו הלילה הוא ,אומר יודא רבי ,)יג, שיר השירים א" (ילין

  ).  14' בובר עמ' הדמ, יג, זוטא א
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  ָּגל ִמְסָּתִרים/ ּבֹוֵחן ְסָתִרים   5
  ִריםּוְּבכֹורֹות ַהְּסת/ ְלַפְעֵנַח ֵמֲחָדִרים   

  ִנֲאפּו ַּבֶחֶדר ְּבֶחְביֹון/ ְּבֶנֶׁשף ְּבֶעֶרב יֹום 
  ָהַפְך ַלְיָלה ְליֹום/ ְונֹוָרא ְוָאיֹם 

  ְּבַהָּבַטת ְמעֹורֹוָתם/ ִּגִּליָת ֶחְרַּפת הֹוָרָתם 
  ָרָתםֵבְּבכֹוֵרי ֲע/ ׁשּורֹוָתם ְּכָאבֹות   10

  ד ְּבכֹוריִחָיִוְּתרּו ַעל / ָׁשְמָעם ּוֵמת ָּכל ְּבכֹור ְּבַּגם              
  ְּבִאָּבם ָחל ַלֲעכֹר/ ּכֹר ְנְכָקְפאּו ְספּוִנים ִלּו

  ָחם ַּבֲחִצי ַלְיָלה/ ָּדְפָקה ְוֵהִליָלה 
  
  
  
  
  
  

5 ÌÈ¯˙Ò ÔÁÂ· :6).   י ועוד,  ירמיהו יזהשווה(ה "הקב  Á�ÚÙÏ ...ÌÈ¯Â˙Ò‰ : לגלות את
 אמרו כי"': השווה; כלומר שלא נחשבו לבכורים עד לאותו רגע, הבכורות שהיו נסתרים

 בארץ בכור כל ומת" אמר משה ,משה כגזרת לא ,אמרו ,)לג, שמות יב" (מתים כלנו
 הבכור אלא מת אין בנים 'ה או' ד לו שיש מי שכל סבורין והיו ,)ה, שמות יא" (מצרים
 הן .אחרים מרווקים בכורים וכולן בעריות חשודות שנשותיהן יודעין היו לא והם ,שבהם

, רבין-הורוויץ' מהד, מסכתא דפסחא יג, מכילתא בא(' אותם פרסם ה"והב בסתר עשו
.   ט, משלי ז: ·�˘ÌÂÈ ·¯Ú· Û 7.   ובעניין זה עוסקות גם המחרוזות הבאות). 46-45' עמ

8  ‡¯Â�Â ...ÌÂÈÏ :את , כבאור יום, לעין כול) 'נורא ואיום'(' עם מות ילדי הזנונים גילה ה
·‰·Ë˙ . את העובדה שהוריהם זנו: Ì˙¯Â‰ ˙Ù¯Á 9.   מעשיהם שנעשו בסתר ובאפלה

Ì˙Â¯ÂÚÓ :10  .טו, והלשון על פי חבקוק ב, בפרסום חטא גילוי העריות שלהם 
Ì˙Â¯Â˘Î :בראותם .Ì˙¯È·Ú È¯ÂÎ· :11.  ת הבכורים שנולדו להם בעברהא  Ì‚ ... „ÈÁÈ

¯ÂÎ· : חשבו שלא ימות ) ה, שמות יא(' ומת כל בכור'כאשר שמעו המצרים את האזהרה
השורש שכיח במשמע זה (כשנתגלו : Â‡Ù˜ÎÂ 12.   הבכור, לכל אחד מהם אלא בן אחד

אלו : ÒÌÈ�ÂÙ). 29ביאור לשורה , קדושתא לראש השנה, ראה לעיל; בלשונו של הקילירי
מעתה התברר למצרים : Î�Ï¯. שלא נחשבו לבכורים, שבכורתם הייתה ספונה עד כה

את : נראה שכוונתו: Ì·‡· ¯ÎÚÏ ÏÁ. משום זנות אמותיהם, שבנים אלו נכרים להם
מתחילה : ומשמע המחרוזת כולה. ה לעכור ולנגוף"החל הקב, בניהם, )'באיבם'(פריים 

אך , והיו מוכנים לוותר ולהסכים לכך, בכל ביתחשבו המצרים שרק בן אחד ייפגע 
: ÏÈÏ‰Â‰. זעקה לעזרה, שיוועה: „Ù˜‰ 13.   כשהגיעה המכה הם גילו שבנים רבים מתים

  .מצרים: ÌÁ. וצעקה ביללה
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  ְּנֵני ַלְיָלהַחִלְקַראת ְמ/ ַוָּתָקם ְּבעֹוד ַלְיָלה 

  ְּבַצַעק ְוַגם ְיֵלל/ ָּדַלק ְּברֹאׁש ְוֵהֵליל   15
   ֵהיֵלללפְֹנִּכ/ ַפל ָׂשרֹו ַּבֵּליל ָנְּכ  

  ַחֵּיי ַעם ְמֵמִרים/ ים ִרֻהְצָמתּו ֲארּו
  ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים/ ְוֻזָּמנּו ְמׁשֹוְרִרים 

  ְלַהְבַהב ְּגמּוִרים/ ֻהְנָּגפּו ֲחמֹוִרים 
  ְּבֵליל ִׁשּמּוִרים/ ִרים ּוּוָפַסח ַעל ְנֵוה ְׁשמ 20

  

  ְלאֹוֵמן ְמַהְלִלים/ ֶאְספּו עֹוָלִלים ְוֶנ                           

  
  
  

  

14 ‰ÏÈÏ „ÂÚ· Ì˜˙Â :על פי , ומוסב כאן במפתיע על האומה המצרית, טו, משלי לא
, וייתכן שיש כאן רמז למדרש על בת פרעה שניצלה ממוות באותו לילה. ל, שמות יב

 טוב טפרקלי לה שנמצא פרעה בת מבתיה חוץ מתות הן אף הבכורות הנקבות': השווה
שם " (לילה בעוד ותקם" ,)יח, לא לימש ("סחרה טוב כי טעמה" שלמה אמר לפיכך... 
È��ÁÓ ˙‡¯˜Ï  ).ג, שמות רבה יח(' )כט, שמות יב" (הלילה בחצי ויהי" ,לילה באיזה, )טו

‰ÏÈÏ :מחנני 'והכינוי ). לא, שמות יב(' קומו צאו'כדי לקרוא להם , לקראת עם ישראל
. מיהר פרעה בראש כולם: „Ï˜ ·¯‡˘ 15.    מתפללים בכל לילהעל שום שישראל' לילה

 ÏÈÏÈ‰Â ...ÏÈÏÈ :16.   כשהוא זועק ומיילל  ÏÙ�Î ...ÏÏÈ‰ :ישראל שראו כיון': השווה 
 שאין מוצא אתה וכן ... שבח נותנים התחילו ,נופל )כלומר של מצרים (אומה של שרה
 איך" ואומר ... תחלה משריהן שיפרע עד לבא לעתיד המלכיות מן להפרע עתיד ה"הקב

, מסכתא דשירה ב, מכילתא בשלח(' )יב ,יד עיהויש ("שחר בן הילל משמים נפלת
והמדרש מספר על נפילת שרה של מצרים בעת  ).125-124' רבין עמ-מהדורת הורוויץ

. נכרתו: ‰ˆÂ˙Ó 17.   והפייטן העביר את העניין לליל מכת בכורות, קריעת ים סוף
ÌÈ¯Â¯‡ :יםהמצר .ÌÈ¯ÓÓ ÌÚ ÈÈÁ :18.   יד, על שום שמות א Â�ÓÊÂ : ונקראו לצאת

. האומרים את שירת ההלל בליל הסדר, כינוי לישראל: ÌÈ¯¯Â˘Ó ...ÌÈ¯Â¯ÓÂ . ממצרים
הוכו המצרים : ‰�‚ÌÈ¯ÂÓÁ ÂÙ 19.   יא, על פי במדבר ט' על מצות ומרורים'ולשון 

אשר דינם נגמר לגיהנם : Ó‚ ·‰·‰ÏÌÈ¯Â. כ, על שום יחזקאל כג' חמורים'המכונים 
�Â‰  20).   א ועוד"ומדרשו בבבלי עבודה זרה יז ע, טו, על שום משלי ל', להבהב'(

ÌÈ¯ÂÓ˘ :21 .בתיהם של ישראל שנשמרו מן המכה ÌÈÏÏÂÚ :ילדי ישראל . ÔÓÂ‡Ï
ÌÈÏÏ‰Ó :שעלו כיון': ולעניין השווה; ה שנשאם ממצרים כאומן"שהיללו את הקב 
 ,שירה כולם אמרו הים שפת על ומוטלין מתים פגרים אויביהם את וורא הים מן ישראל

 עולל הגביה השכינה את שראו כיון אמו משדי יונק ותינוק אמו ברכי בין מוטל עולל
" יסדת עוז ויונקים עוללים מפי' שנ ... שירה כולם וענו אמו משדי פיו שמט ותינוק צוארו

     ).    184' ברמן עמלי' מהד, ד, תוספתא סוטה ו(' )ג, תהלים ח(
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  ֵעין ֶּגִדי ׁשֹוְלִלים/ ְּכֶנֶאְחזּו ׁשּוָעִלים 

  ְלָאבֹות ַחּלּו ְׁשאֹל ָנא/ ַוְלֵדי ׁשֹוַׁשָּנה 
  ַמה ִּנְׁשַּתָּנה/ ֵליל ֶזה ִמָּכל ָׁשָנה 

  ָהֵעת ָלָּמה זֹוְבִחים/ י ְזָבִחים ּויּנֶזַבח ִמ  25
  יםִחְּבַזה ְמָּמת ָלֵעָה/ ְטִביַלת ַּדם ְּפָסִחים   

   ְמצֹותׂשָמה ֲאַחֵּפ/  ַמּצֹות ןּוּמִז
  ִמָּכל ְמִחּצֹות/ ְׂשאֹור ְלָבֵער ּוְלַמּצֹות 

    ֲחֶזֶרת ִלְטּבַֹע/ ֲחרֶֹסת ִלְצּבַֹע 
  ָכה ִלְׂשּבַֹעָמְּת/ ָמרֹור ַמה ִּלְתּבַֹע   30

                             

  יר ֲעֵלי ֵאׁשִסא ְבלְֹו/  ׁשי ֵאִלק ְצֵחֶׁש                           
  

22 ÌÈÏÚÂ˘ ÂÊÁ‡�Î : ולכינוי ; במכת בכורות) או ילדי מצרים(כשנלכדו המצרים
טו ומדרשו על ילדי המצרים בשיר השירים רבה , ראה שיר השירים ב' שועלים'

בא כנראה ' עין גדי'והכינוי ; שהיו שוללים את ישראל: ÌÈÏÏÂ˘ È„‚ ÔÈÚ. ובמקבילות
בצירוף , )'ÌÈÓ¯Îמחבלים '(טו , וק על השועלים בשיר השירים בבהשפעת המשך הפס

עשוי לשמש כינוי מטפורי עצמאי ' גדי'אך ). ' עין גדי·ÈÓ¯Î'(יד , לשיר השירים א
ב ומדרשו , על שום שיר השירים ב', שושנה'(ילדי ישראל : Â˘ È„ÏÂ˘�‰ 23.   לישראל

ים על המצוות המיוחדות לליל ומכאן עובר הפייטן לקושיות הבנ). האלגורי על ישראל
אלא גם לשאלות , ואפשר שהפייטן מתייחס לא רק לשאלות בימיו, החלו: ÂÏÁ. הסדר

שכן השאלות מתייחסות גם , בפסח מצרים, האפשריות של הבנים בעת הסדר הראשון
: �˘˙�‰... ÏÈÏ  24.   למנהגי הסדר המאוחרים אך לפרטים השייכים לפסח מצרים בלבד

' אינו נאכל אלא למנויו'קרבן פסח ש:  25ÌÈÁ·Ê ÈÂ�ÈÓ Á·Ê.   ד, פסחים יעל פי משנה 
דם קרבן הפסח : ÌÈÁÒÙ Ì„ ˙ÏÈ·Ë 26.   בחג הפסח, כעת: ‰Ú˙). ח, משנה זבחים ה(

ÙÁ‡ ‰Ó ˙ÂˆÓ ÔÂÓÊ˘  27.   כעת: ‰Ú˙). כב, שמות יב(שבמצרים טבלו בו אגודת אזוב 
˙ÂˆÓ :28.   תֹוּצכין דווקא ַמלשם מה אנו מחפשים ומבקשים למצוא ולה  ¯Â‡˘ ...

˙ÂˆÁÓ : מכל '(את החמץ והשאור מכל מקום ) 'ולמצות'(ומדוע אנו טורחים לבער כליל
כאן הוא לשון ' לצבוע'ו, בחרוסת לצבוע: כנראה כמו: Ú·ˆÏ ˙Ò¯Á 29).   'מחיצות

ולטבול : Ú·ËÏ ˙¯ÊÁ). לשון הרטבה וטבילה(על פי משמע השורש בארמית , טיבול
Â¯Ó¯  30).   ו, משנה פסחים ב(היא המרור , בחרוסת את החזרת) כמו להטביע', ועלטב'(

Ú·˙Ï ‰Ó :מרור לליל הסדר, מבקשים, לשם מה אנו תובעים .‰ÎÓ˙ : מין ירק הכשר
מדוע נרצה ונחשק בליל הסדר : ÈÏˆ ˜˘Á ‡˘ 31  . לאכול: Ú·˘Ï). משנה שם(למרור 

שכן ,  היא לפסח מצרים או לימי הפייטןוכאן לא ברור אם ההתייחסות; דווקא צלי אש
, בארץ ישראל היו רבים שנהגו להקפיד לאכול בלילה זה רק צלי אש גם לאחר החורבן

ולא בשר המבושל : ÈÒ· ‡ÏÂ¯. אך מן הטור הבא משתמע לכאורה שמדובר בפסח מצרים
  .     בתוך סיר
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  ְולֹא ְלִהְתָיֵאׁש/ ַמה ַּטַעם ְלָהֵחׁש 

   ִמְכסֹותןְלֶחְׁשּבֹו / תֹוּסח ִמַסֶפְל הָטֶל
  סֹותְכַמה ִּלי ִל/ ִׁשעּור ֵיין ּכֹוסֹות 

  לֵּלַפה ֲא ָמֹוּב / לֵּלַטַעם ַה  35
  ִמָּכל יֹום ָוֵליל/ ַמה ֻּׁשָּנה ֶזה ֵליל   

  םָתבֹוְׁשְחי ַמִפְל/ ְיִׁשיבּום ֲאבֹוָתם 
  ְלׁשֹוֵבב ִלְבבֹוָתם/  ֹוָתםּוִנֵּסי ֵליל ְלַח

  נֹוָרא ֲעִלילֹות/ לֹות ַיִּגידּום ִמְפֲע
  ֶזה ֵליל ַחק ְלַעּלֹות/ לֹות יֲאֶׁשר ִמָּכל ֵל  40

  ְּכֵדי ְרִביִעית ֲאַרְּבָעה/ ּכֹוסֹות ַאְרָּבָעה   
  ְּבִטיט ּוִבְטִביָעה/ ִּכי ָנְפלּו ַאְרָּבָעה 

   ּוָפַסחןּוַבֲעִדי ָּג/  ִּכַּסח י ִּכְּכסּוִחים
  ַסח ִלְפַסחזֹאת ֻחַּקת ַהֶּפ/ ח ָׂשְּבֵכן ֵאִלי 

  

  

32 ˘Á‰Ï : שמ, שנאמר בפסח מצרים' ואכלתם אותו בחפזון'על שום (להזדרז באכילתו '
וההוראה שכיחה , י, השווה דברים טז(די : ÂÒÓ˙ 33.   להתרשל: È˙‰Ï‡˘). יא, יב

מכסת 'על פי חשבון : ÂÒÎÓ ÔÂ·˘ÁÏ˙. כלומר טלה המספיק לכל המנויים עליו, )בארמית
השווה (יין המספיק לשיעור ארבע כוסות : ˘ÂÒÂÎ ÔÈÈ ¯ÂÚ˙ 34).    ד,שמות יב(' נפשות

, אמירת: ÌÚË 35).   הָסְכמלשון ִמ(למדוד ולשער : אולי: ÂÒÎÏ˙). א, משנה פסחים י
...  Ê‰ 40.   ה, והלשון על פי תהלים סו', מעשי ה: ÂÏÈÏÚ ‡¯Â� ˙ÂÏÚÙÓ˙ 39.   מצוות
˙ÂÏÚÏ :41.   חקק וקבע לרומם את הלילה הזה ‰Ú·¯‡ ˙ÈÚÈ·¯ È„Î : אקפיד שיהיה בכל

 פסח של כוסות ארבע ... הכוסות שיעור הוא כמה': השווה; אחת מהן יין כשיעור רביעית
: ÂÏÙ� ÈÎ ...‰ÚÈ·Ë·Â  42).   ג"דף טז ע, א, ירושלמי שבת יח( 'איטלקי יין רביעית ישנן

 שארבע הכוסות ולדרשה; אולי הכוונה לארבע המלכויות שסופן שיפלו ויכלו מהעולם
אך לפירוש זה קשה . ג ועוד"דף לז ע, א, הן כנגד ארבע מלכויות ראה ירושלמי פסחים י

ולכן ייתכן שהכוונה היא לזכר ', בטיט ובטביעה'וגם לא ברור מה הכוונה , לשון העבר
 בעבודה חייהם את מררו הם, להם מדדת בה שמדדו במדה': השווה; טביעת המצרים

 טבעו" נאמר לכך ,בהם משתקעין והיו כטיט המים להם עשית אתה ואף ... בחומר קשה
, מכילתא בשלח מסכתא דשירה ד( 'בטיט אלא "טובעו" ואין, )ד, שמות טו" (סוף בים

.   אך לפירוש זה לא ברור מי הם הארבעה שנפלו וטבעו). 132' רבין עמ-מהדורת הורוויץ
43 ÌÈÁÂÒÎ : יב, על פי ישעיהו לג', ם כסוחיםקוצי'ל) כיתר הגויים(המצרים המשולים ;

.   ןֵגֵה: ‚Ô. השמיד: ÁÒÈÎ). יד, בראשית י, מבני מצרים(כסלוחים : וייתכן שצריך להיות
44 ÈÏ‡ :יַלֵא: אפשר לנקד גם .ÁÒÙ‰ ˙˜Á ˙‡Ê :מג, יב' שמ   .  
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  ָצאְמָהְוִיְׁשִעי ְּבחֶֹפז / ַלְיָלה ִּכי ָחָצה   45
  ׂש ָמרֹור ּוַמָּצהְוַאַע/ ְּבֵכן ֲאָבֵער ֻחְמָצה   

  ְּבקֹול ְולֹא ְבַלְחׁשֹון/ ְלַהְללֹו ְּבֶפה ּוְבָלׁשֹון 
  ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון/ ִּכי ְׁשָמַרִני ְכִאיׁשֹון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 ÊÙÁ· :46.   בחיפזון ‰ˆÓÁ :47.   חמץ ÔÂ˘ÁÏ· :בלחש.  
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 ‡˙˘Â„˜‰Ó ÚË˜'‚ÂÁ ÈÒÙ‡ '˙ÂÚÂ·˘Ï  
  חידתית יותר מהמקובל במחזורי אשכנזקטע מקדושתא 

  פטרבורג-שהתגלגל לאוסף פירקוביץ שבסנקט, הקטע מצוי בכתב יד אחד

ירושלים , קדושתאות ליום מתן תורה: רבי אלעזר בירבי קליר, אליצור' נדפס אצל ש

  152-149' עמ, ס"תש
  

  ֵּלי ְמרֹוִמיםֲאִבי ְגדֹור ְּכָפַגׁש ַעְרִפ                                        
  ּתּוִׁשָּיה ְׁשלֹול ִׁשּקּוי ְלחּוג ֲהדֹוִמים                  
  ֵּביָנַתִים ָצגּו ֵאִלים נֹוֲהִמים                  

  ַׁשֲעׁשּוַע ִמְּׁשבֹות ְקַצר ָיִמים                                        
        

  ).ג, מות יטש(' וגו' ומשה עלה אל האלהים'הפיוט מעביר אל הפסוק 
1 ¯Â„‚ È·‡ : יא'  עמ מהדורת מרגליות,ג,  ארא רבההשווה ויק(משה .(˘‚ÙÎ  ...

ÌÈÓÂ¯Ó :2).   יז,  כותשמ(' נגש אל הערפל אשר שם האלהים'ו, כאשר עלה למרום 
‰È˘Â˙ : לך יא ועוד-ומדרשו על התורה בתנחומא לך, ז,  בליעל פי מש(את התורה .(
ÏÂÏ˘ :ליםתה" (לכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שללמ"על שום , לקחת כשלל 

, וכן על התנגדות המלאכים לכך(פסוק שנדרש בכמה מקומות על מתן תורה , )יג, סח
אתם מקבלים את תורתי שמלאכי השרת נתאוו לה ': השווה). עניין שיעמוד במרכז הפיוט

ונות ", ומה הוא אומר, "מלכי צבאות ידודון ידודון"' שנא, מניין, ולא נתתי אותה להם
 ברים רבהד(' ואת נותנה לו והיא מחלקת שלל, הנוה שבבית זו התורה, "בית תחלק שלל

הנוה שבבית זה , הנוה שבבית את מחלקת שלל למטה, "ונות בית"': וראה גם, )ט, ז
: ˘˜ÈÂ). ב,  חיר השירים רבהש(' ואת נותנה לו והוא מחלקה שלל לתחתונים... משה 
).   א,  סועיהויש(ה "והיא הדום רגליו של הקב' חוג'לארץ המכונה : ‰„ÂÁÏ ÌÈÓÂ‚ .תרופה

3 ÌÈ˙�È· :ה"בין משה לבין הקב, באמצע .Â‚ˆ :עמדו .ÌÈÓ‰Â� ÌÈÏ‡ : מלאכים הקוראים
אמר רבי יהושע בן לוי ': השווה למשל. ומנסים למנוע את משה מלקבל את התורה

את : ˘ÚÂ˘Ú 4   ).תנחומא האזינו ג(' בשעה שעלה משה למרום עמדו המלאכים להורגו
ראשית ומדרשו על התורה בב, )ל,  חלימש(' ואהיה שעֻשעים יום יום'על שום , התורה

וללשון שבי לעניין מתן התורה והתנגדות המלאכים ; שלא יקח בשבי: Â·˘Ó˙. א,  ארבה
ששת נתג, נתעלית, "עלית"מהו , )יט,  סחליםתה" (עלית למרום שבית שבי"': השווה גם

; משה שהוא אדם וימיו קצובים: ˜ˆ¯ ÌÈÓÈ). א,  כחות רבהשמ(' עם המלאכים של מעלה
ואפשר שנבחר כאן משום , )א, איוב יד(' אדם ילוד אשה קצר ימים': ולשון הכינוי על פי

המופיע במדרשים על ההתנגשות בין משה , שבראש הפסוק' ילוד אשה'הביטוי 
שהיה , פגע בו קמואל המלאך...  משה למרום בשעה שעלה': השווה. למלאכים במרום

, גער במשה ואמר, ממונה על שנים עשר אלפים מלאכי חבלה שהם יושבים בשער הרקיע
ילוד אשה מהלך , אתה ממקום הטנופות באת ומהלך במקום טהרה, מה לך בקדושי עליון

: םוראה ג; ) דף צו מהדורת איש שלום,]מתן תורה[ כ יקתא רבתיפס(' !?במקום אש
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש , בשעה שעלה משה למרום: אמר רבי יהושע בן לוי'

בבלי " (לקבל תורה בא: אמר להן? מה לילוד אשה בינינו, רבונו של עולם: ברוך הוא
     ).   ב"שבת פח ע
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  ַּגַחְלָּתם ִהְבִעירּו ְוִחֵּצי ִזִּקים            5                          
  ָרׁשּוף ֻרַּפק ַּבֲעָדם ַעד ְׁשָחִקים                  
  ָּדַאג ְּבׁשּורֹו ֵאימֹות ְּבָרִקים                  
  קִֹׁשי ֶלָהָבה ְלמּולֹו ַמְבִריִקים                  
  
  ִהָּמֵלט ִּבְזרֹוַע קֹול לֹו ָצַרח                  
  צֹוֶעה ְבכַֹח ְּכֵעין ַהֶּקַרח           10              
  ּוְבִפְרׁשּוז ָעָנן ְּבַמְחֶסה ִנְתָאַרח                  
  ָּפַתח ַמֲעָרָכיו ּוַמֲענֹו ָזַרח                  
  

  ְזַמן ִׁשּלּוַח ֶאְזּכֹר ְלִבְלִּתי ִתָּנֶׁשה                                        
  
  

5 Â¯ÈÚ·‰ Ì˙ÏÁ‚ :מוסב על המלאכים שביקשו לשרוף את משה .ÌÈ˜ÈÊ :6.   י אשניצוצ 
ÛÂ˘¯ :משה שכמעט אחזוהו רשפי האש .˜Ù¯ :נתמך כאילו אחזו : ואולי כוונתו, קשה

השווה לתיאורו של יעקב הפוחד לגשת את אביו ומלאכי השרת אוחזים (במרפקו 
: „‡‚ 7.   עד שהגיע לשמיים: ˘Ú ÌÈ˜Á„). ג ועוד,  מדאשית רבהבבר, במרפקו לתומכו

˜˘È  8.   את הברקים המאיימים לשרפו: ˙ ·¯˜ÂÓÈ‡ÌÈ. בראותו: ·˘Â¯Â. נבהל משה
‰·‰Ï :9.   אש עזה וקשה  ËÏÓ‰ ...Á¯ˆ :הימלט : אליו) 'צרח' ( קרא' קול ה: שיעורו
השווה להמשך המדרש . כדי להינצל) כנראה בכסא הכבוד(כלומר היאחז בידיך , בזרוע

 שהגיע משה כיון... פגע בו גדוד של מלאכי חבלה ': צח-דף צז,  שםיקתא רבתיבפס
מה עשה הקדוש ברוך הוא פירש עליו מזיוו , אליהם בקשו לשורפו בהבל שבפיהם

מאחז פני כסא ... "משה השב להם תשובה למלאכי השרת , והעמידו לפני כסאו ואמר
. מלמד שפירש שדי מזיו שכינה ועננו עליו, אמר רבי נחום, )ט, איוב כו" (פרשז עליו עננו

אחוז , ]לו[אמר  . מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, םרבון של עול, אמר לפניו
ÔÈÚÎ . א,  סגעיהוה על פי יש"כינוי להקב, יוצא בכוח: ˆÁÎ· ‰ÚÂ 10.   'בכסא כבודי

Á¯˜‰ :11.   כב,  אזקאלה על פי יח"תיאור דמות הקב  ÊÂ˘¯Ù·Â ...Á¯‡˙� : ובענן
 ומדרשו על משה במרום ,ט, על פי איוב כו, עליו חסה משה) 'פרשז'(ה פרש "שהקב

פתח משה בסדר דברי : ÂÈÎ¯ÚÓ Á˙Ù 12).   9השווה למובא לשורה (במקורות רבים 
' מענו'ו' מערכיו'וללשון . ודברי תשובתו האירו ונתקבלו: Á¯Ê Â�ÚÓÂ. תשובתו למלאכים

והיא עוסקת , מכאן באה תשובת משה: ' וכוÁÂÏ˘ ÔÓÊ 20-13.   א,  טזליהשווה מש
הקישור בין ביקור זה לבין מניעת המלאכים . לאכים בבית אברהםבביקורם של המ

: השווה. ולא מפי משה' אך הדברים באים מפי ה, מלהזיק למשה אכן מופיע במקורות
באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע ) ... ג,  יטותשמ" (ומשה עלה אל האלהים"'

, ה" אמר להם הקב,ה קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם"עשה בו הקב, במשה
,  כחת רבהשמו(?' לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו, אי אתם מתביישין הימנו

. אומר, אזכיר: כמו: ‡ÎÊ¯. הזמן שבו נשלחו המלאכים אל אברהם: ÁÂÏ˘ ÔÓÊ 13).   א
‰˘�˙ È˙Ï·Ï :ואולי צריך , מוקשה משום החרוז' תנשה'אך הצורה ; כדי שלא תישכח

  .   ִׁשיְלַבל ִּתְנ: להיות
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   ֵמֶחֶלד רֹוְגִׁשייֲעִנַּית ִהֵנִנ                                        
  ֶחְמָאה הֹוִביל ְּבַמַּצג ּתֹם ְיִׁשיִׁשי           15              
  ְסעּוָדה ֲערֹוְך ְּבַׁשַען ַרֲעָנן ִּדְׁשִאי                  
  
  ָּדה ְלַׁשְּלָמהטֹוַבת ְּבָעָליו ִמָּדה ְבִמ                  
  ְנִתיבֹו ֶׁשל עֹוָלם ַסַעד ְלַקְּדָמה                  
  ֶהם ְּגבֹוהֹות ְנאָֹמהיְיקֹוד ַּפֲעֵמ                  
  ִמּלּול ֶׁשּלֹא ַּכָּדת ֲערֹוְך ִמְלָחָמה           20              
  
  ֶּכֶתר ּתֹוָרה ָלָאָדם ֵמָאז ִנְכְלָלה                  
  ְּכָמָסּה ֶאְצלֹו נֹוָרא ֲעִליָלה                  
  ִלְוַית ֵחן ְלַסֵּגל ְמאֹד ַנֲעָלה                  
  ַלַּמְלָאִכים ִהְפִציַח ִציר ְוִלְמִחָּצה ָעָלה                  

  
  

14  ˙È�Ú ...È˘‚Â¯ : בעת ' הנני' עניית –אפשר שיש כאן רמז לזכות נוספת של אברהם
 15.   אך הדברים אינם מחוורים; ) למלאך–יא ' בפסאו שם , א,  כבאשיתבר(העקדה 
 ‰‡ÓÁ ...È˘È˘È :לסעודתם של המלאכים(הוביל חמאה ) 'ישישי'(אברהם : שיעורו (

,  יחאשיתבר(' והוא עֵֹמד עליהם... ויקח חמאה וחלב ': השווה; מתוך עמידתו התמימה
; יע אברהם למלאכיםשהצ) שם ד ( ' והשענו תחת העץ'על שום : „˘‡ÔÚ˘· ...È  16).   ח
המשך דברי : ÂË ...‰ÓÏ˘Ï·˙  17.   הוא העץ, צמח רענן: משמעו כאן' רענן דשאי'ו

עליכם לשלם טובה , שנהניתם מן הסעודה בבית אברהם, מעתה: משה אל המלאכים
: Â·È˙� ...‰Ó„˜Ï  18.    לא למנוע את התורה מזרעו–ואם כן , מידה במידה, לבעליה

והוא רמז לכך שאברהם אכן , ל עולם לקדם אורחים בסעד ועזרהש) 'נתיבו'(שכן דרכו 
.   ואילו המלאכים אינם נוהגים כך עם משה, קיים מצוות הכנסת אורחים במלאכים כראוי

19 ÓÚÙ „Â˜ÈÈÌ‰ :והוא מוסב על אשם של המלאכים שביקשו לשרוף , רגליהם היוקדות
... ÏÂÏÓ  20.   א למחיצתםלבוז לאדם שב, לדבר דברי גאווה: ‚·Ó‡� ˙Â‰Â‰. את משה
‰ÓÁÏÓ :21.   איום להילחם במשה ולכלותו, דברים שאינם ראויים  ¯˙Î ...‰ÏÏÎ� :

השווה לתשובתו של ; התורה מאז ומעולם נועדה להיות כעטרה לבני אדם ולא למלאכים
תשובה שבה הוא מוכיח להם שהתורה נועדה רק , משה למלאכים שביקשו את התורה

אב ואם , )יב,  כותשמ" (כבד את אביך ואת אמך"כתוב בתורה ... להם אמר ': לבני אדם
הטמין : ÒÓÎ‰ 22?'   חימוד יש לכם, )שם יד" (לא תחמוד"כתוב בתורה ? יש לכם

כינוי : ÔÁ ˙ÈÂÏ 23.   ה,  סוליםעל פי תה, ה"הקב: �ÏÈÏÚ ‡¯Â‰. והחביא את התורה
'  עמ מהדורת מרגליות,ג,  יבהא רבומדרשו על התורה בויקר, ט, א' על פי מש, לתורה

ומשמע . י,  מזליםעל פי תה, ה"הקב: ÏÚ� „‡Ó‰. להיות לו לקניין ולסגולה: Ï‚ÒÏ. רנח
עד שיגיע הזמן לתתה לבני (ה גנז את התורה ושמרה אצלו כסגולה וחמדה "הקב: הטור
ÁÓÏÂˆ‰ . משה: ˆÈ¯. אמר: ‰ÁÈˆÙ 24.   ועד כאן באים דברי משה אל המלאכים). האדם

Ú‰Ï :ה"ונכנס למחיצתו של הקב.  
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 ‡˙˘Â„˜‰Ó ÛÒÂ� ÚË˜'‚ÂÁ ÈÒÙ‡ '˙ÂÚÂ·˘Ï  
  עוד קטע מהקדושתא הקודמת

  בולט במטפוריקה העשירה שבו',  אלעזר בירבי קליר'החתום במפורש , קטע זה

  163-160' עמ, שם, נדפס אליצור
  

  ֶאֶרק ִהְכִניָפה ֶזֶמר                                        
  ְלֻכּלֹו ָּכבֹוד אֹוֵמר                  
  ְּבׁשּוָרּה ֲעִלַּית ָעָׁשן ִמַּתֵּמר                  
  ְלהֹורֹות ַקל ָוחֶֹמר                  
  
  ְלִהְתָאֵרס ִּבְרטּוָׁשה ָעף ַחי ִמְּמעֹוָנה            5                
  ְוִהְרִעים קּוִמי ֲעִלי ִמּגְֹׁשָנה                   
  ְלֻחַּפת ַמְמֶלֶכת ְּכֻהָּנה                  
  ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ֶּבֱאמּוָנה                   

    
  ֲעִדי ֲעָדִיים ִּכָּסּה ְּבאֹורֹות                  

  ּדַֹהר ֵעיַנִים ְמִאירֹות          10                   
        

  
  

  
  

1  ˜¯‡ ...¯ÓÊ : 2.   טז,  כדעיהוועל פי יש, השמיעה זמר מכנפיה) 'ארק'(הארץ  ÂÏÎÏ ...
¯ÓÂ‡ :שבשעה שנתנה תורה ': וראה מדרשו על מתן תורה, ט,  כטליםעל פי תה, ה"להקב

, מכילתא יתרו ('"ובהיכלו כלו אומר כבוד", לישראל זעו כל מלכי האדמה בהיכליהם
... ÈÏÚ˙ . בראותה: ·˘Â¯‰ 3).   188'  עמרבין- מהדורת הורוויץ,מסכתא דעמלק א

¯Ó˙Ó :יח,  יטותשמ(' ויעל עשנו כעשן הכבשן'שנאמר בו ,  העשן העולה מהר סיניאת   .(
4 ˙Â¯Â‰ÏÏ˜ ¯ÓÁÂ  :5.   כדי לתת את התורה לישראל וללמדם מצוות קלות וחמורות 

‰˘ÂË¯· Ò¯‡˙‰Ï : כדי לקחת לו ככלה את כנסת ישראל שהיתה קודם לכן מחוצה ובניה
פייטן את מעמד הר סיני כחתונה בין ומכאן ואילך מתאר ה; הרוגים בשעבוד מצרים

 6).   טו, כו; כז,  לגריםהשווה דב(מן השמיים : �ÂÚÓÓ‰. ה"הקב: ÈÁ. ה וישראל"הקב
ÌÈÚ¯‰Â :וקרא בקול .‰�˘‚Ó :7.   ממצרים, מארץ גושן  ˙ÙÁÏ ...‰�‰Î :היא , לחופה

ÍÈ˙˘¯‡Â ÈÏ  8).   ו,  יטותשמ(' ממלכת כהנים'שבה יהפכו עם ישראל ל, מעמד סיני
‰�ÂÓ‡· :9.   כב, הושע ב È„Ú  ...˙Â¯Â‡· :ללשון (ה כסה את עם ישראל באורו "הקב

ועל פי ', עדי עדים'(כחתן המכסה את הכלה בתכשיטים נאים , )לב, השווה איוב לו
על , מוסב על מצוות התורה: Â¯È‡Ó ÌÈ�ÈÚ˙.  ורוממותזוהר: „‰¯ 10   ).ז,  טזזקאליח

  .     ט,  יטליםשום תה
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  הֹוד ֲעָנִקים ְלַגְרְּגרֹות                                        
  ִאְמרֹות ְיָי ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות                  
  
  ִזְּמָנּה ְּבחֹוֵרב ְּכַמָּזלֹות ְּכלּוָלה                  
  ְוִקְּדָׁשּה ִלְׁשמֹו ְּבֵׁשם ּוִבְתִהָּלה                  
  ִּׁשְבִעים ְלֶחְלׁשֹו ְּבגֹוָרל ֶהֱעָלּהּוִמ           15              
  ּוַבֲעָׂשָרה ְמקֹומֹות ְקָרָאּה ַּכָּלה                  
  
  ָרַׁשם ָלּה מַֹהר ּוַמָּתן                  
  ְּבַאֲהַבת ַחְסֵדי ֵאיָתן                  
  ָּדת ַמְבֶהֶקת ָּפִנים ָנַתן                  
  לּולֹות ֶנַצח ְלִהְתַחַּתןְלַבת ְּכ           20              
  
  ְּבָיֶדיָה ִהְתִאיר נִֹאי ְצִמיִדים                  
  ְלִהְתָנאֹות ְלֻכּלֹו ַמְחַמִּדים                  

  

  

  

  

11 ÌÈ˜�Ú ˙Â¯‚¯‚Ï :ט,  אליומכוון לתאר את דברי התורה על פי מש, מחרוזות לצואר   .
12  ˙Â¯Ó‡ ...˙Â¯Â‰Ë :13.   ז, יב' תה Á· ‰�ÓÊ·¯Â :ה זימן את ישראל להר סיני"הקב .

‰ÏÂÏÎ ˙ÂÏÊÓÎ :כנגד ': והשווה; כשהם מושלמים ומסודרים ככוכבים וכמזלות שברקיע
הלשון על : Ì˘· ‰Ï‰˙·Â 14).   דף צא,  וישב חחומא בוברתנ(' ב מזלות"ב שבטים י"י

תוך מ) 'לחלשו'(והעלה את ישראל לגורלו : ‰ÌÈÚ·˘ÓÂ ...‰ÏÚ  15.   כ,  גניהפי צפ
' בעשרה מקומות נקראו ישראל כלה': השווה: Ú·Â ...‰ÏÎ˘¯‰  16.   שבעים האומות

מכוון : Ô˙ÓÂ ¯‰Ó 17).   329'  עמ מהדורת מנדלבוים, שוש אשיש היקתא דרב כהנאפס(
: ‡Ô˙È ...·‡‰·˙  18.   יב,  לדאשיתוהלשון על פי בר, לתורה ולמצוות שניתנו לישראל
יא ומדרשו ,  הא-כים על שום מל–' איתן'(שה אברהם בזכות אהבתו למעשי החסד שע

).   ובמקבילות רבות, 61' עממהדורת מנדלבוים ,  פרה גיקתא דרב כהנאעל אברהם בפס
19  ˙„ ...ÌÈ�Ù :ה יושב בבית "הקב': השווה; את התורה המאירה את פני העוסקים בה

 מאור פנים בתורה שש לכל אחד ואחד נותנין לו, המדרש שלו וצדיקי עולם יושבין לפניו
' נתן'וחוזר אל , לישראל: Ï·˙ 20).   20'  עמ מהדורת איש שלום,ה, אליהו רבהסדר (' בו

. ייפה: ‰˙‡È¯ 21.   כדי להתחתן עמה לנצח: ÂÏÂÏÎ... Ô˙Á˙‰Ï˙ . שבסוף הטור הקודם
�‡È ÌÈ„ÈÓˆ :ואתנה "': השווה; והכוונה ככל הנראה לשני לוחות הברית, צמידים יפים

אלו שני לוחות הברית שחקוק עליהם עשרת , )יא,  טזזקאליח" (דים על ידיךצמי
ה "להתייפות לפני הקב: Â‡�˙‰Ï ...ÌÈ„ÓÁÓ˙  22).   ב,  דיר השירים רבהש(' הדברות

  ).   טז,  היר השיריםש(' וֻכּלֹו מחמדים'שנאמר בו 
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  ּול ַטָּבעֹות ֶנֱאָגִדיםּוְבֶאְצְּבעֹוֶתיָה ִּכּל                                        
  ֲעֶׂשֶרת ְּדָבִרים ֶנְחָמִדים                  
  
  יֶֹׁשר ֲעָנָניו ְּבִעּלּוִסים            25              
  ָקַׁשר ָלּה ְּכִכְתֵרי ֲהַדִּסים                  
  ְוָעִבים ִהְרִעיפּו ְרִסיִסים                  
  ָּבֳאָהִבים ִמְתַעְּלִסיםִנְכָּבֶדיָה ֱהיֹות                   
  
  רֹוְמָמּה ֱהיֹות ְנטּוַעת ַּכָּנה                  
  ְוהֹודֹו ָׁשָרה ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה            30                         
  ְּכֵעת ְקדּוָמה ָלּה ִהְקָנה                  
  ִמָּכל ַאְבַקת רֹוֵכל ֻּבָּׂשָמה ְלבֹוָנה                  
  

  ְּבֵהָארֹות ָּדת ְמָפֵאר                                        
  ֶּכָחָתן ְיַכֵהן ְּפֵאר                  

  

  

  

  

24-23 ÏÂÏÎ :לשון יופי ושלמות . ˙ÂÚ·Ë ...ÌÈ¯·„ ˙¯˘Ú : עשר טבעות לעשר
את : ÂÈ��Ú ¯˘È 25.   ולא מצאתי מקור להשוואה זו; כנגד עשרת הדיברות, האצבעות

: השווה; אולי על שום שהיו מיישרין לפני ישראל את דרכם במדבר' ושרי'ו(ענני הכבוד 
משפיל להם ... וענן שכינה היה מקדם לפניהם ... מלמד שהיה עמהם שבעה ענני כבוד '

ספרי (' הנמוך מגביהו והגבוה משפילו ועושה להם דרך, את ההרים ומגביה את הגיאיות
: ÌÈÒ„‰ È¯˙ÎÎ 26.   בשמחה: ·ÌÈÒÂÏÚ. )נג'  עמ מהדורת הורוויץ,לג,  ידברזוטא לבמ

ח נזכרות עטרות חתנים ולא , בתוספתא סוטה טו(כעטרת הדסים הנתונה בראש הכלה 
: ¯ÌÈ·ÚÂ ...ÌÈÒÈÒ  27).   אך כאן ברור שכתרי ההדסים ניתנו לכלה, עטרות כלות מהדס

 ‡‰·ÌÈ·. תלמידי החכמים, חשובי ישראל: �È„·Î‰ 28.   והעננים המטירו טיפות גשמים
ÌÈÒÏÚ˙Ó :29.   וכאן הוא מטפורה לעיסוק בתורה מתוך אהבה, יח,  זליעל פי מש  ˙ÚÂË�

‰�Î :30.   טז,  פליםעל שום תה, ככנה נטועה של גפן  ‰¯˘ ...‰�Ó‡ :יר על פי ש
היא ', קדומה'ה הקנה לישראל את ה"בשעה שהקב: ‰˜�‰...  ÚÎ˙ 31.   ח,  דהשירים

' לבונה'ו, ו,  גיר השיריםעל פי ש: ÏÎÓ ...‰�Â·Ï  32  . התורה שקדמה לבריאת העולם
והוא המשך ציור , )א,  היר השיריםש(' אריתי מורי'מלשון : ·‰‡¯Â˙ 33 .'ובלבונה'כמו 

אריתי מורי עם "': והשווה. ההתבשמות במור ולבונה כמטפורה למתן תורה ומצוות
התורה של : „˙ ÙÓ‡¯). 129' עמ, אליהו רבה כגסדר (' זו תורה נביאים וכתובים, "בשמי
והוא המשך תיאור , י,  סאעיהויש: Ô˙ÁÎ ...¯‡Ù  34.   ה שפיאר בה את ישראל"הקב

  .   ה"הקב', מפאר'ה
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  ַעל ָּכל ָּכבֹוד ֻחָּפה ְלָפֵאר              35                        
  ַּדַעת ִהְׁשָקּה ְּכִרּוּוי ֵמי ְבֵאר                   
  
  ִיְּמָנּה ְּבחֶֹזק ְלִהְׁשַּתְעְׁשָעה                   
  ְּבהֹוד ִקְנְיֵני ְנתּוָנה ִמִּׁשְבָעה                   
  ְּבַלְחָמּה ְׁשחֹוָרִתי ָׂשֵבָעה                   
  ְוָכֵאזֹור ַלֶחֶלץ ְלאֹוְגָדּה ִנְתרֹוֲעָעה              40                        
  
  אּו ְנָהרֹות ִּבְרָנִניםקֹול ָנְׂש                   
  ַלֶּנֱעָלס ִמְּכַנף ְרָנִנים                   
  ְּבָתֳאבֹו ֵמֲעָלמֹות ִּדְגֵלי ֵאיָתִנים                   
  ְּבִסיַני ְלָבֵאר ִחּתּוִנים                   

  
      

  
  
  
  
  

35  ÏÚ ...‰ÙÁ :36.   ה,  דעיהויש ¯‡· ÈÓ ÈÂÂ¯Î : ה והתורה שנמשל(כמי באר מרווים

).   396' עמ, אלבק-מהדורת תיאודור, ט,  מאשית רבהכגון בר, למים נזכרת במקורות רבים

37 ‰�ÓÈ :38.   אך כאן נוסף עליו גוון של חיזוק וביסוס, ברגיל הוא לשון זימון  È�È�˜ ...

‰Ú·˘Ó :ה והיא ניתנה לישראל מתוך שבעת הרקיעים"התורה שהיא קניינו של הקב   .

39 ‰ÓÁÏ·  ...Ú·˘‰ : איר השיריםש', שחורה אני ונאוה'על שום ', שחורתי'(וישראל  ,

' וגו" אם רעב שנאך האכילהו לחם"': השווה; של התורה) המטפורי(שבעו מלחמה ) ה

' )ה, שם ט" (לכו לחמו בלחמי"' היך דאת אמ, מלחמה שלתורה, )כא,  כהלימש(

ה נהג בישראל חיבה " והקב:�˙¯ÂÊ‡ÎÂ  ...‰ÚÚÂ¯ 40).   576' עמ, א,  נדאשית רבהבר(

כי כאשר ': השווה; אגדם והדביקם אליו כאדם המצמיד את האזור אל חלציו, וריעות

˜ÏÂ  41).   יא,  יגמיהויר(' ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל

 ...˙Â¯‰� :ג,  צגליםעל פי תה .ÌÈ��¯· :42.   בשירה ורננה  ÒÏÚ�Ï ...ÌÈ��¯ :ה"להקב 

מרננות לכבודו ) יג, איוב לט', כנף רננים נעלסה'המכונות (אשר אפילו הציפורים 

את : „‚ÌÈ�˙È‡ ÈÏ. מכל אומות העולם: ÂÓÏÚÓ˙. כאשר חשק ורצה: ·˙‡·Â 43.   בשמחה

לפרש ולגלות לעין כול : ÌÈ�Â˙Á ¯‡·Ï 44.   'איתנים'בני האבות המכונים , שבטי ישראל

  .   ה הוא כחתן לישראל"שהקב
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  ְלָאֶלף ֵּבית ִהְקִּדים ֵמֵראִׁשית           45                          
  ְּבַׁשְכְללֹו ַמֲעֵׂשה ְיִציַרת ְּבֵראִׁשית                   
  ּוְבהֹוִפיעֹו ְבַגְבנּון ָּדת ְלָהִׁשית                   
  ְּבָאֶלף ָּפַתח ֵראִׁשית                   
  
   ִסֵּבב ֵאׁש ֶלָהָבהְיָלָדיו                   
  ְלַמָּתן ָּדת ִמָּים ְרָחָבה  50               
  ֲחֵסרֹוֶתיָה ִויֵתרֹוֶתיָה ָׁשם ִחָּוה                   
  ְּבִתּתֹו אֶֹמר ִלְמַבְּׂשרֹות ָצָבא                   
  
  ִרְּפָדם זַֹהר אֹור ַהְּנָהָרה                   
  ִניִנים ְיָקָרהֲחֵפֵצי ַׁשי ִמְּפ                   
  ְורּום ָוַתַחת ִנְבֲהקּו ְבאֹוָרה  55               
  ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה                   

  

  

  

  

  

  
48-45  ÛÏ‡Ï ...˙È˘‡¯ Á˙Ù :עשרים וששה דורות היה אלף , אחא אמר' ר': השווה

את העולם אלא שאני ראשון של אותות ולא בראתה בי , ה לומר"קורא תיגר לפני הקב

חייך שאני פורע לך , ה"לו הקב' אמ, )א,  אאשיתבר" (בראשית ברא אלהים"' שנא, בבית

,  כותשמ" (אלהיך' אנכי ה"' שנא, כשאבוא ליתן תורה לישראל איני פותח אלא באלף... 

: È˘‰Ï˙ „˙. בהר סיני: ·‚·�ÔÂ). 222' עמ,  בחדש השלישי כד,יקתא דרב כהנאפס(' )ב

, על שום איוב יא: Á¯ ÌÈÓ·‰ 50.   הקיף: סבב. את ישראל: ÂÈ„ÏÈ 49.   לתת את התורה

חסרות 'וללשון (דקדוקי מילים מלאות וחסרות שבתורה : È˙Â¯˙ÈÂ ‰È˙Â¯ÒÁ‰ 51.   ט

על : ˆ·‡... ·˙˙Â  52.   אמר: ÂÁ‰). א"בהוראה זו ראה למשל בבלי קידושין ל ע' ויתרות

הציע לפניהם : ¯Ì„Ù 53).    מתן תורהומדרשו במדרש תהלים על(יב , סח' פי תה

: ‰�‰¯‰... ÂÊ‰¯ ). ד,  יבדבר רבהבמ(' רפידתו זהב זו התורה': והשווה; עטפם, כשטיח

, התורה: È ÌÈ�È�ÙÓ˜¯‰. ישראל שחפצו במתנת התורה: È˘ ÈˆÙÁ 54.   בתורה המאירה

 ·ÌÂÈ 56   .הבהיקו והזהירו:  �·‰˜Â.ושמיים וארץ:  Á˙Â ÌÂ¯Â˙55.   טו,  גליעל פי מש

 ...‰¯Â˙ :תענית ד, משנה(' זו מתן תורה, )יא,  גיר השיריםש" (ביום חתונתו"': השווה ,

  ).ח



 68

 ‡˙˘Â„˜‰ ÍÂ˙Ó'ÌÈ¯ÂÚ� ˙·‰‡ 'Ô˙ÁÏ  
  ,קטע מקדושתא קילירית בעלת אופי לירי וקליל

   ששרדה רק בגניזה הקהירית

  בקטע זה הכלה מסמלת את כנסת ישראל

  אליצור' בעריכת ש, מפי פייטנים ושופכי שיח, זולאי' הטקסט והביאור על פי מ

  סב-ס' עמ, ה" תשס, ירושלים
  

  ֲאחֹוִתי ַכָּלה ָאז ַּתֲחנֹן                                        
  ְּבָפסֹוַח ְוִהְמִליט ְוִהִּציל ְוָגנֹון                           

  ןִלָּבּה ְּתַׂשַּמח ֵמֶאַנח ּוָמנֹו                  
  ְוִתְקָרא ָלּה ִאִּתי ִמְּלָבנֹון                           

  
  ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּברֹאָׁשּה ְּכלָֹלה             5               

  ֱהיֹוָתּה ְּכַאֲהַבת ְנעּוִרים ְּכלּוָלה                           
  ְלָלהֵזר ְוַאֶּדֶרת ְּבִגיל ְלִהְתַה                             

  ּתֹאַמר ִלַּבְבִּתיִני ֲאחֹוִתי ַכָּלה                           
  
  רִֹּני ְּבִׂשְמַחת ּבֶֹׂשם ְנָרָדִיְך                  

  ּובֹו ַהֲחִזיִקי ִרְפיֹון ָיָדִיְך              10         
  ְּבִהְתלֹוְנִני ֵּבין ְׁשֵני ָׁשָדִיְך                  

  ַּתְקִׁשיִבי ַמה ָּיפּו דֹוָדִיְך                           
  
  יֹוֲעֵצי ָרָעֵתְך ְּבַאף ֲאַׁשֵּכָלה                  

  ַכל ֵאׁש אֹוֵכָלהאְואֹוָתם ּתֹ                           
  ַרְעָיִתי לֹא ֶאֱעֶׂשה ָכָלה             15             

  
  

  
  

1 ‰ÏÎ È˙ÂÁ‡ :2  . ט ועוד, ים דעל פי שיר השיר, כנסת ישראל ÁÂÒÙ·ישעיהו לא: ' וכו ,
 -" ובאחריתו יהיה מנון("כא , כתרגום הסורי למשלי כט, צער ואנחה: ÔÂ�ÓÂ 3.   ה

ערך , ובן יהודה, "מנסח"ערך , מילון לתרגום, עיין לוי, )יתאנח= ובאחריתה נתתנח 
; טו, ד; יב- ח,כל בית חותם בראש פסוק מפסוקי שיר השירים ד: ‡˙ÔÂ�·ÏÓ È 4   .מנון

תן עטרת בראשה למען תהיה כלולה כבימי אהבת נעוריה : ËÚ ...‰ÏÏÎ¯˙  5.   א, ה
ה לכנסת "דברי הקב: ¯�È 9   . ט, שיר השירים ד: ÏÎ È˙ÂÁ‡ È�È˙··Ï‰ 8   ).ב, ירמיהו ב(

Ó‰  12   .יג, שיר השירים א: ˘„È��ÂÏ˙‰· ...ÍÈ  11.   מוסב על בושם: Â·Â 10   .ישראל
Â„ ÂÙÈÍÈ„ :14.   י, שם ד ÏÎ˙˙ :תאכל: ל"נ   .  
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  נֶֹפת ִּתּטְֹפָנה ִׂשְפתֹוַתִיְך ַּכָּלה                      
  

  ְּבעּוָלה לֹא ִתָּקֵרא ְׁשכּוָלה               
  ְולֹא ִיְהֶיה ָבּה ְמַׁשֵּכָלה                        

  ל ָאְכָלהיֹום ָאִחיׁש ְלַׁשֵּכ                                 
  ַּגן ָנעּול ֲאחֹוִתי ַכָּלה           20         

  
  ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר ַלָּכתּוב ַלַחִּיים                      

  ְּבֵבית מֹוָצא ַמִים ַחִּיים                        
  ָלְך ַאִּטיף ִמִּבְרַּכת ַחִּיים               

  ֵאר ַמִים ַחִּייםַמְעַין ַּגִּנים ְּב                       
  

  יֹוָנִתי ֲאֶׁשר ְּבִנִּצים ְמֻׁשָּכָלה          25          
  ָּכל טּוב ַמֲעַדַּני ַאֲאִכיָלה                                     

  ַרְעָיִתי ַאְׁשִמיֵעְך ְּבַאֲהָבה ְכלּוָלה               
  ָּלהָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחִֹתי ַכ                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 ˙Ù16.   יא, שם ד: ' וכו�  ‰ÏÂÚ· ...‰ÏÂÎ˘ :19.   ד, עיין ישעיהו סב ‰ÏÎ‡ : כינוי

 21   .יב, שיר השירים ד: Ô‚ ...‰ÏÎ  20   .ז, על פי דניאל ז) רומא-אדום(למלכות רביעית 

¯Ó‡È ˘Â„˜ ÌÈÈÁÏ ·Â˙ÎÏ :22   .ג,  ישעיהו דל פיע ‡ˆÂÓ ˙È··על , שליםכינוי לירו: ' וכו

ראה , אויבי ישראל: ·�ˆÌÈ 25   .טו, שיר השירים ד: ÔÈÚÓ ...ÌÈÈÁ  24   .ח, פי זכריה יד

שיר : ·‡˙ÏÎ È˙Á‡ È�‚Ï È‰ 28  . מכילתא בשלח פרשה ב, יד, תרגום לשיר השירים ב

  .א, השירים ה
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 ‡˙˘Â„˜‰Ó ÛÒÂ� ÚË˜'ÌÈ¯ÂÚ� ˙·‰‡ 'Ô˙ÁÏ  
  עוד קטע מהקדושתא הקודמת

  , ות ברכות לחתן ולכלהבתחילת קטע זה בא

  אך בסופו שוב מסמלת הכלה את העם

  סד-סג' עמ, שם, הטקסט והביאור על פי זולאי
  

  

  ֲאגּוִדים ְּבִחָּבה ָּתֳעַצם ִׂשְמַחְתֶכם    
  ְּבַאֲהָבה ּוְבִגיל ַהּיֹום ְּבִהְתַחֶּתְנֶכם    
  ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ַּביָי ֱאלֵֹהיֶכם    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ּור ָוִסיס ְּכָעג/ ְּבַהָּטַפת ָעִסיס   

  
  ּדּוץ ָחָתן ְּבֻחַּפת ֲחָדֶריָך  5
   ְּביִֹפי ֵּבין ֲחֵבֶריָךהִהָּנֵו    
  ְוִיְׂשַמח ִלָּבְך ֵמֵאֶׁשת ְנֻעֶריָך    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ְּבַהָּטַפת ָעִסיס   

  
  ִיןזַֹהר ָּפַנִיְך ַיְצִהיר ְּכָי    

  חֹוְרַׁשִיְך ִיְהיּו ְכֶאֶפס ּוְכַאִין  10
  ִטיָרִתי טֹבּו דֹוַדִיְך ִמַּיִין    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ְּבַהָּטַפת ָעִסיס   

  

  

  

  

  
1 ‰·Á· ÌÈ„Â‚‡ :3.   חתן וכלה הנקשרים באהבה ÂÏÈ‚4.   כג, יואל ב: ' וכו  ˙ÙË‰·

ÒÈÒÚ :במשתה היין שוש : ורצה לומר, )יג, עמוס ט" (הרים עסיסוהטיפו ה "ןמלשו
: ה‰�Â 6).   ז, ירמיהו ח, יד, ישעיהו לח(אשיש באלהים מתוך שירה וזמרה כעגור וסיס 

 10].   באשת: ועל פי הפסוק צריך להיות[יח , משלי ה: ' וכוÁÓ˘ÈÂ 7.   ה נאהֵיֱה
ÍÈ˘¯ÂÁ :11.   ג, על פי תהלים קכט, אויביך È˙¯ÈË :כינוי לכנסת ישראל , מוני והיכליאר

  .ב, שם א: Â·ÂË ...ÔÈÈÓ . ט, ואולי על פי שיר השירים ח; ה שוכן בתוכה"שהקב
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  יֹוָנִתי ְּבֵחן ָוֶחֶסד ֲאַכֵּלָלה                          
  ְּכִהָּגלֹוִתי ְּבַלַהב ֵאׁש אֹוֵכָלה    

  ָלֵכן ִלַּבְבִּתיִני ֲאחֹוִתי ַכָּלה  15
  

  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ת ָעִסיס ְּבַהָּטַפ  
  

  ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַמְעָיָנִיְך    
  ָנַעְרִּתי ִמָּמְך ָּכל ְמַעָּנִיְך    
  ְסֻגָּלִתי ְׂשִאי ָסִביב ֵעיָנִיְך    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ְּבַהָּטַפת ָעִסיס   20
  

  ִּמְדָּבר טֹובֹות ֲאַדֵּׁשןעֹוָלה ִמ    
  ִּפָּנִתי ְּבַעְנֵני ָכבֹוד ֲאַעֵּׁשן    
  ַצָּואֵרְך ִּדִּמיִתי ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ְּבַהָּטַפת ָעִסיס    

  
  קּוִמי ַרְעָיִתי ְּבַאֲהָבה ִהְתַחֵּתִני  25

  ְך ֵּתִניִרָּנה ְותֹוָדה ְלַמְלֵּכ    
  ִׁשיר ָהִפיִקי ְּבֻחַּפת ִחּתּוִני    
  ּתֹוְפִפי ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרָּתִני               

  

  
  
  
  
  
  
  
  

14-13  È˙�ÂÈ ...‰ÏÎÂ‡ :15.   אכתיר את יונתי בכליל של חן וחסד כביום היגלותי בסיני 
 È�È˙··Ï ...‰ÏÎ :18.   ט, שיר השירים ד È˙¯Ú�:נוער כפיו' לשון ;תיסילק,  כמו ניערתי' ,

שיר , ישראל: ÓÓ ‰ÏÂÚ„·¯ 21.   יח, שם מט: ˘‡ÍÈ�ÈÚ ·È·Ò È 19.   טו, ישעיהו לג
: ‰˘Í¯‡Âˆ ...Ô  23.   טז, ישעיהו כח, 'פנת יקרת'המכונה , ציון: È˙�Ù 22.   ו, השירים ג

  .ה, על פי שיר השירים ח: Á˙ ...È�˙¯¯ÂÚ˙  28.   ה, שיר השירים ז
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ÏÓÈ˘ „ÏÂ¯‰  
  

  

· ‰ÊÂ¯Ù' :‰Â ÌÈÒ�Î˙Ó Ì‚˘ ÌÂ˜Ó‰ÌÒÂ�ÈÎ ˙Â˘¯Ï „ÓÚ.  
  

דרידה סיים . שעה מאוחרת בערב ירושלמי קיצי, פינה קטנה בחדר קטן
לפגוש , לבקשתה של ידידה בלונדינית וגבוהה, להעניק את הרצאתו ונעתר

אני הוא היחיד שאינו דובר . כמה משוררים עבריים בהתאספות קטנה זו
חפץ כי כל הנוכחים יוכלו , ששונא לדבר שלא בצרפתית.  אך ד.צרפתית

הוסיף וציין שכיוון שהוא כאן בכדי , משאמר זאת. להבין את כל הנאמר
  .     ברצונו שהאספה תבחר את נושאי השיחה, לדבר

-חפץ ב, טרוד בשל החלטתו שלא למול את בנו, המשורר אהרן שבתאי
האם הוא ", קרא תיגר על דרידההוא " ?ומה עם הבן שלך", "בעד ונגד"

כיוון שאמו לא הייתה . אך זה היה שונה"השיב דרידה " לא"? "נימול
  ."ואילו במקרה שלך יש מקום להתלבטות. זה עשה את זה פשוט, יהודיה

  
למדנו יחדיו , כן. "ד. בדיוק קראתי את מישל דגיי בהתלהבות ותשאלתי את

אך דרידה לא היה מעודכן ." וחקרנו את האזור על האופניים שלנ. בטולוז
  .בעבודותיו האחרונות של דגיי

שחזרה (מורלי , איש לדרכו-רגע לפני שהלכנו איש, קצת לפני אחת בלילה
דרידה נכנס . מדרגות-תמכה בי לאורכם של שלושה גרמי) נט'ממפגש עם ג

אבל . "שהוא רוצה לראות את הגליל, אמר שייסע לצפון, לרכבו השכור
הלילה לִטרטור והבוקר כדי ." יש לי מפה. זה בסדר. "הושאל מיש" ?איך

  .לתּור
  

ישראל ביקש שאתלווה אליו לפני -דגיי שהוזמן בידי המנהל של מוזיאון
  ..."המוזיאון סגור היום אבל? מה תרצה לראות. שנלך לאכול בשוק

אמר , כשהתחריטים של ברונו שולץ הוזכרו. שאל דגיי" ?מה יש לראות"
, פסענו נינוחים, האורות הכבויים החלו נדלקים". ק את זהר. כן, את זה"

  .מפרוורסיות, מתפעלים מֶפטישים
הוא תיאר בפני את . בפאריס. מה שמזכיר לי את ביקורו האחרון של ידידי א

החדר הרבוע שעמד בלב החדר ושעל כתליו נקבעה מערכת חורי הצצה 
 לבחור שתיים ומתבקש) את כולן(פוגש את הבנות . א. בעבור האורחים
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ליה הבחירה הראשונה מובנת מא.  עם זוזו) למענו(אשר תתננה אהבים 
האם , אדוני", אומר" מובנת מאליה"אך , ואילו השנייה אינה מופרכת

". הו תודה לך "– נעתר, נטלמן האמיתי'הג. א-ו, "·‰יורשה לי לבחור 
  ".‰È„ÈÁÈאני הוא הצופה . "אומר א, "אך"
  

מדוע איני מכיר , אני פאריסאי, איפה המקום הזה", בנקודה זו אומר דגיי
אוכל כל דבר , דגיי מטייל לכל מקום. טפח ניסתר מנֹופה של העיר" ?אותו

  לעולמושהלך, כמו דרידה. צועד זקוף בשכמייתו הכחולה, שמונח לפניו
מחזיק , אינו מאט בשל גילו המתקדם, דגיי, והותיר את כולנו מאחור

  . האתלטים מאבקים את עצמם לפני המרוץעומד במקום בו. מעמד
  
יש " ,חסלתי את הוויסקי אחר הצהריים. "שואל דגיי" ?מה יש לך לשתות"

בלי , בלי קרח. אז אוזו. ככה,  הוויסקי אתהו אז חיסלת. "אמרתי" אוזו
  ."מים

  
 בלה אינו מפתיע בעבורנו יותר מאשר הצירוף המקדים וד/ הצירוף דגיי 

  יצעד קדימה ויתנדב להיות משורר עבור י מאיתנומ. דה מאלרב/ ' פונז
  ?ֶסאב

  
אך שירה היא . התלונן על שירה שעניינה שירה, המשורר עמיחי, ידידינו

להיות עולם שקפא על אין היא יכולה . שירה ולפיכך אינה יכולה להימלט
השירה עולה מתוך השירה וצומחת . שמריו ולא ננגע בידי כותבים קודמים

עבור , חיים-עבור בעלי, לשירה כשם שזרע התירס סופו לצמח תירס
  .         אנשים

  
נוף השיר הוא גם השיר , כפי שאנו למדים מכפולת העמודים של מאלארמה

 של מונה שחתכשם שערימות ההעיצובים של ֶסאב זרועי מילים . עצמו
   .בידי שעת היום, רשומות בידי מזג האוויר

 
של קנוט ' פאן'ב, זרלא אצל רוברט והמאמץ לחיקו את הארץהאיש ההולך 

אינו נוטל את מידתו של האחו ' פונז.  טהורה של ספרוריאוגרפיהכ. המסון
  .  ייחודי וממוקדמודד-גם צעידתו של האיש נמודה במבט, שכן, בלבד
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למרות . עשר ולא שבע. עשר ולא תשע. לֶסאב, נאמר, עשר שורות התאימו
ככל שהרוח נעה או המזל , הן אפשרויות קסומות שיש לנסותן" לא"שכל ה

מפרקים וקרסוליים קשורים בקפידה .  כורח–מכתיב בנשיקתו המכונה 
  . ת  המקסימאלי)הרזוננס(   התהודהלמסגרת המיטה להשגת

  
השיר . אל תשכח זאת. ותי המורכב מנופים טבעייםהשיר הוא נוף מלאכ

אתה מדבר עם . בתנועתו הדחפורית מורכב אף הוא מנופים פואטיים
  . שלמים לחלוטין,או העדרו המתוק המיקוד. האוזניים שלךהעיניים ועם 

  
כמו , ויהיה מי שיאמר(ציבורי -כך גם לנוף אין כל דיבור, כמו לשיר

 Booted she roamed through all that land ":אופוריון). למשורר

unceasing"1  פונזמשוררו של':" during his professional stroll"2 .
  La revue de Poésie- מישל דגיי בשל " collectif travail"-או ה

  . אנחנו אוהבים את הקשה, כן, )הלדרלין, גונגורה, דנטה, פינדארוס(
סידור של (צעות תיעתוק של טקסט באמ, לכל האורך, ללכת לאורכו

לתקן , )קומפוזיציה עבור מדיום אחר מזה שעבורו היא נכתבה במקור
, כמו אישה של פיקאסו. מקורילהקים מחדש טקסט למול הטקסט ה, מחדש

  .גם המודל החי מצויר –יד בציור - ניבטת ממראתהשתקפותשה
שמתחתיו , הקו המפריד השחור, )לרוחבם של שני העמודים(ומתחת 

, מציגים. או שירת מקור עצמאית שמבצבצת, הרחבות, פרשנות, קההבר
  .  כולם קיימים לרוחב העמוד הכפול. מציגים מחדש, מיצגים, חותרים תחת

/ נוכל להביא את מאלארמה בתרגום . תרכובת של טקסט מאורגנת מחדש
") צרפתית"מה שהוא יותר מ-דבר (La Langue Française-תעתיק אל ה

en-faceחתירה , הפחתה, הרחבה, הברקה, פרשנות באסוסיאציה ואת ה
  .הפיכה, תחת

  
ראו יק. מבעד למשקפת האגרוף הימני) Fresco(תמשיח  פעולת או, ריכוז

. שישנו מבחירה או מגֵזרה-את הדבריררת בקהאטה מבוק, לזה אלימינציה
הֵעדר נדחק . עיני-המבט מבעד לעינית מחקה את האפקט של המבט הדו

כתמונה המתרחבת ,  סהרון מתמלאתחת, ת בין הערביםאל הגדר בשע
  . בשיר

                                                           

  "ממוגפת שוטטה היא מבולבלת דרך כל אותה ארץ ללא הפסק" 1
 "תבמהלך הליכתו הענייני" 2
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ÔÊÈÂ ‰„Â‰È  
  
  

‰„Â‡  
  

ִביב"               ל ָא֠ ה ֵּת֣  " ָוָא֨בֹוא ֶאל־ַהּגֹוָל֜

  )טו', יחזקאל ג(                                                                       

    

 )  סטרופה (ֵּתלֵּתלֵּתלֵּתל

  

  ,ת ֵ,֨ ָּב֚א׀ ֹון ַר֦ב֚מית ָהְלַהְכִר֓

 . ה ָמֶֽז֧ה. ַ,ֵּבר ָ,ָלי֦ו֚תְְלִה

  

 , ל ָּכֵת֜ף ַ,ֶּתִלי֚, ֶׁשַל֚ח, ַל֠עַמֵּקל ַוֶּק, ֚ץַמָּפ- ְכֵליִּב

  י ְלַנֵּתץ֒ ֶּפִלֶ֑נַג֘ח,  ַ,ל ַּתַ,֠ר ְורֹוׁ֨שִצָּנ֚ה, ֲחִני֚ת

  

   –ר ַהַּׁשַ,֦

 

 . הֵלא ִצִּפָּיְֽמ֤

  

 , תֹות ַקְרֶקֶׁשָ֑תיו קֹוְר֭אקֹורֹ֥ו

 ת ים ֲאֶרֶׁש֑יו עֹוִדְ֭קָרָׁש֥

 . חֶׁשל ִנְפָּתֽ

  

   Hָּ֩כ

   ר ֶא֨לַלְחּדֹ֤

֚֠ךְָּכ, ץב ֶאֶרֶ֔קֶר֣   ל ָּגדֹו

  . בי ֵלָבֱֽאֵל֥

  H ֹו ַא֤ ַהֶּפֶגר ּומּו֒מַר֘ב

Hַ֙הְּקָר֨בה ִ,ם ׁ֤ש ִׁשְמָצׁ֞שֹו Hֹו –   

  

   ֨ףם ּכִֹ,֤

  .וַלַּצֽ
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 )אנטיסטרופה (ָׁשָּמהָׁשָּמהָׁשָּמהָׁשָּמה

  

  .ּות ִמיֽנ ַּבּכֹ֘ל–י ִצְבִ,֖-ִחיד ְוַרבָא֤-ים ְּבַקוֹות ְמֻאְבָזִרְּ֜בֵהיָכ֨ל, יםְּבִבּצּוִר֜, ֹותְּבַמְחּפֹו֨ר

  

   ה ֶאת ֶז֛הים ֶז֧ים ָזִנַ֖הַּזִּנ֞

  

    –ּוס ִרים ְּבִניֽמַּתְּגִמ֠

  

  )'ֹו ׀ ְוֽג ַּדָּק֒הל ַאְילֹוִני֘ת ַ,֤ עֹוְגִבי֒םַּדָּכ֘א- ְּפצּוֵ,י(

  

  ֹוא ַמְנּ֑ג ָמֵלֶּ֖פ֥ה

  :סְמַפְרֵּכ֓

  

  ,ֹותה ִניְמ֙פֶ,ְׂשֵר֖- י ַאְרַּבעֵיׁש ִל֥"

  ,ת ֹּתַא֙רְיפֹ֤ו, ֹותן ֶנְחָמ֔דֻּכָּל֣

   " Hַאֽ

  ,א זֹא֑תין ֶאָּלֵ֖א֥

  ,רא ַהֹּמַה֛ן ַּדל הּ֧וֵה֚, רַח֛א ַהַּת הּ֧ום ַר֓בִא֚

  ?H ָּכֽלֹ֥א

  

  .ַחן ַהִּמָּקֽה נֹוֵגּ֘כֹ֚

  

   –ח ָא֥-חָא֚

    – ֒תנֹוָּבת ַהנ֘וְֹנקֹו

  –ח ָא֥-חָא֚

 

ל ֵמַהְכִּבֽיד.   H – ָח֨דַ H ִמי ֶׁשָה֡לַ  ַא֣

  ּדּוד ִצ֨-א ַּברק ְוהּו֚יׁש חֹוֵל֭ן ִאְ֚נָין ְוֵאי֭ ּבֹו ִ,ְ֚וֵיׁ֭ש

  . ידַצִּד̇: ֹמרֵל֚א
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  ַ\ן ַהֶהְכֵרּ֜וִמ֙

  : ֹוֹוִ,ים ֥לׁ֚ש

  

  :חד ַלְּמֻנָּצַׁ֖שע ֶאָחֶ֥י֔"

  "ת ֱאֵלי ֶיַׁש֜ע ְלַקּוֹ֙ו עֹו֠דלֹ֚א

  

  .ֹוים ֽלמֹוְכִר֖, הִמֶּׁשָּקָנ֖

  

ֲֹ֔ה֣  .ם ָקָנֽהא ְלִחָּנ֥לֹא ל

  .ַ\ינּו ַמְלקֹֽוין ִ,ְנָיֵנ֥לֹא ֵאֲ֔ה֣

  

  

        

        

 )קטסטרופה (ָׂשֶדהָׂשֶדהָׂשֶדהָׂשֶדה

  

  .לָּגֵד֡, לֵכֹ֖וה ֶׁשאַמ֥

  

  .לֻ,ַֽ̂ ָהק ְל֥[ס מּוָרַ֖הַּלַ,֥

  .לֹון ְלִ,ֻּכֽס ְוָנ֥כק ֻמְתָס֖֥רֶַהֶּז

  .לֹו ַּגם ַהְּגֻמֽח ְוִ,ּ֥מז ִנְסָּפַ֖הֶרֶּכ֥

 

  .תא ֵ,ָּֽב֥

  

  –ֹול ים ְּבָמ֖חּו ָצִרַ֚סּ֥ב

  .הל ִנְפָּתֽיִַ֚הַח

  

  –ּדֹו ָּלע ַ,ל ָ,ְמ֖א ַהַּקָ֚קָפ֥

  . ה ְּבִניְמָפֽ֚הָצָפ
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  –ּבֹו ָּיף ֶאת ַחְר֖ב ַהַּסִּ֚כֵּז֥

  .ה ִלְמִניָפָֽאּהֲ,ָׂש֚

  

  ץץ ַהֵּלִ֜רֵּצ֙

 –ץ ְללֹוֵצ֥בֹואֹו ְּב֚

  

  – ּו֦נְפִנַּג

  

  .ץְוִנְתלֹוֵצֽ
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ÂÓ· ÈÓ"Ï  
  

  

  .ֲחִצי ַמֲהדּוָרה ְוֵאין קֹוֵרא

  

  ,ַהּכֹוֵרְך

  .ְיָדִנית ְּכָבר ּכֹוֵרְך

  

  , ַהַּדָּפס

  ,ָרָאה ְּכָבר ַהּכֹל

  – רְוֵאין הּוא ִנְׁשָמ

  

  ֶזה? ר ֶזהֶזה ִנְמָּכ"

  "?רִנְמָּכ

  

  .הּוא ׁשֹוֵאל ְולֹא ָחס

  

  ,ַהְּמַעֵּצב

  .ָיָקר

  

  ,ְמִחיר ַהְּנָיר

  .ָּפַחת

  

  ,ִּמְקַלַחתִּתֵּלי ֳעָתִקים ַּב

  .ַההֹוִרים-תיֵבַּבְּמכֹוִנית ּוְב, ַּבַּמָּדף, ַּבַּמְקִּפיא, ַּבָּסלֹון, ָּבִרְצָּפה

  , ַאְלַלי

   –ָהמֹון ְסָפִרים ֶׁשֵהם ֶאָחד 

  .     ָארּור ַהְּמַלאי

  

  –ר ְּבַׁשְלֶּבֶקת ָגֹחַהֵּמִפיץ ַהָּיִׁשיׁש ְמ

  .ן ִּכיַליֵכ-ִּפי-ַעל-        ְוַאף
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  י ַהִּמְמָּכר ָּבֵּת

  ֻסְּנפּו ֶזה ִמְּכָבר

  .         ִלְמדֹוֵרי ַאְׁשְמַדאי

  

  ַאְך ַהַּדָּפס

  ָיָׁשר ְוָתם

  –ּוְלִפיָכְך ַמְקֶׁשה        

  

  , ָאה? ֵיׁש קֹוְרִאים ַלָּדָבר ַהֶּזה"

  ? ג ַהֶּזהיְנִּדַל                          

  ֵיׁש 

  ִמי     

  "?ֶׁשּקֹוֶנה        
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•  
  

  ִמי חֹוֵׁשב ַעל ֲחִׁשיבּותֹו ַהִהיְסטֹוִרית

  ִמי ְמַחֵּׁשב ֶאת ֲחִׁשיבּותֹו ַהִהיְסטֹוִרית ְלַמְפֵרַע

  ָיד ַּבְּמֵגיָרה-עֹוֵרם ִּכְתֵבי

  ְמַׁשֵּמר ְטיּוטֹות ַלֲחִקיָרה

  ַוַּדאי ִיְּתנּו לֹו ְרחֹוב, ְרחֹובּוַמְמִּתין ִל

  ְיָלִדים-ןה אֹו ַּגָּנ ִּגָאז ִּכָּכר אֹו, ְוִאם לֹא
  

  ה ָי ְק ְנ י ִב ֹו ר ְּפ ַּב
  

  ַיִּכירּו ִּבְׁשמֹו

  תֹות ׁשֹונֹותיַגם ָׁשַקל ָׁשלֹׁש ִמ

  ,ֵיְׁשָנּה ַּגם ַאֶחֶרת, ִאם ַאַחת ְּתֻסַּלק

  .ָתה ֶׁשּלֹא ַעל ַהַּגביִמ. ה ְמפֶֹאֶרתָתיִּפי רֹב מּוֶטֶבת ִמ-ַעל

  .ֶׁשּלֹא ִּבְמֻאָּזן

  ף ַיְקצּו לֹו ְׂשֵדָרה אֹו צֶֹמת ָראִׁשי ְוָרָחבאּוַלי ַא

   יהודה ויזן –  ִעם ֶׁשֶלט
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Ò„‰ Ô¯Ú  
  

  

ÔÂ‚ÈÙ‡  
  

  

 ,ַהּסֹוֵפר ְמַסֵּפר ,ַהַּצָּיר ְמַצֵּיר
 ,ֲאִפּלּו ַהְּמׁשֹוֵרר ְמׁשֹוֵרר

  ַאְך ָהֶאִּפיגֹון ֵאינֹו ַמְפִּגין

  הּוא ֵצל ִנאּוף ְּבׁשּול ַמְסלּול

 ,אֹו ִניחֹוַח ,אֹו ְצִביָטה
  ַמֶּׁשהּו ָלַקַחת ִמִּמיֶׁשהּו ְוִלְברַֹח

  ִאילִמִּמיֶׁשהּו ֶׁשּלֹא ַמְׁש

  ַמֶּׁשהּו
  

  

•  

לא ,  תיוושע שירתנו לערן הדס'אפיגון'לא בשירים כגון . מבקש להציג' דחק'זו אינה השירה ש

  ? על שום מה. בגיליונו השני של כתב העת 'אפיגון'הנה מתפרסם כאן השיר , ובכל זאת. ולא

עיקר מאבקו ש', דחק '. את מאמריהם בצורת שיר, או אף לחשוב,לא פעם נוטים משוררים לנסח

 התקשה , על התגלמויותיו השונות והדומות כל כךהפואטי מוקדש להיחלצות מן הנוסח הזכי

. נתחיל בכותרת. מקפל בתוכו' אפיגון'ימינו ש מדויקת לשירת להעלים עין מן ההגדרה הכה

 ה זוהי פרפראז–המילים הפותחות מזהות את החשוד באופן מידי ? אך אפיגון של מי". אפיגון"

 ובאין איננו עוסקים בסימולקרה בודריארית. 'הצייר מצייר'על שירת זך ועל שירו הידוע )  ספתנו(

שלא , הדס, המקור נוכח וישנו.  ברורה כי אם במונח האפלטוני ובעשיית צלמים לפי תבנית,מקור

  .   נתן זך–בשם המפורש  אינו חומק וקורא ,כדרכו

ולא , הדס מבין שהמשורר תפקידו לשורר. אנו זוכים לתיקון תחבירי היסטורי, מיד לאחר מכן

 ומתקן את המאסטרו ,מתוך אילוצים פואטיים) "אך המשורר אינו שר"(לשיר כפי שכותב זך 

ַאְך : בשורה השלישית מתחיל הדס לכתוב בעצמו. "אפילו"אופיינית למילה הבאמצעות העדינות 

 ובדיוק בנקודה זו – "אֹו ִניחֹוַח ,אֹו ְצִביָטה / הּוא ֵצל ִנאּוף ְּבׁשּול ַמְסלּול / * ֵאינֹו ַמְפִּגיןָהֶאִּפיגֹון

ֵצל ִנאּוף ְּבׁשּול "שאינה אלא , מתווה הוא בדיוק מופתי את פניה של השירה העברית העכשווית

כל , שוב? ל של איזה מסלולשו? ניחוח של מה? צל של מי". אֹו ִניחֹוַח ,אֹו ְצִביָטה / ַמְסלּול

/ משהו שמשאיר " ( החותמות את השיר שמילותיו המפתות מובילות לזך ולהבנההדרכים

ממנו " לקחת", כדברי הדס,  שיש, של הנוסח הזכיהן רק כיסוי למלכודת הדבש) "משהו

  .ו.י                                                          .  כי אם משעבד" לא משאיל משהו"כי הוא , "ולברוח"

                                                           
 .  האפיגונים של ימינו עוסקים בעיקר בהפגנות, שכן, במקום הזה הדס אינו מדייק *
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˙.‡ .ÌeÈ  
TTTT....EEEE. . . . Hulme Hulme Hulme Hulme ((((1111883883883883----1919191917171717))))  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

,he went to it. H.E.And ole T 

,With a lot of books from the library 

,out-em in a dug'and a shell buried , London Library 

.yanceAnd the Library expressed its anno 

 And a bullet hit him on the elbow              

,gone through the fellow in front of him... 

,in Wimbledon, And he read Kant in the Hospital 

,in the original 

.t like it'And the hospital staff didn  
  

          )Canto XVI, Ezra pound (                       
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•  •  •  
  
  
  

  .בעניין השםו

  ? יום או אולי בכלל הולם, םליו

  

ם הביקורתית של אישים  שמו בכתיבתראוזכ, בספרות העברית עד כה

די להבדילו כפי הנראה כ (םליו לכנותו בשם שבחר, נתן זך, ביניהם, ספורים

. םשבחר מצידו ביּו, שמעון זנדבנק, וכן, )מהפילוסוף הסקוטי דוד יום

eÈ ËÒ
¯‡ Ò‡ÓÂ˙Ì.  

בחרנו לדבוק בתעתיק העברי שהציע זנדבנק וזאת בהתבסס על עדותו של 

  :הוורטיציסט הנודע ווינדהם לואיס, אחד ממכריו של יום

  

"Hulme is pronounced Hume. Don't ask me how Brzeska 

is pronounced" 

 
  :ולואיס מוסיף

 

הודות לכך ששמע על הדוקטרינה התיאולוגית , "הוגה"יום נודע בעיקר כ

, איש מלבדו לא שמע על כך באנגליה באותה העת. ‰ÔÂÓ„˜‰ ‡ËÁשל 

כל אותם אלו . אלמלא יום, לא היה שומע על כך מאז, אני משוכנע, ואף

הוכו בתדהמה כשפגשו , אחר מורשתו הספרותית, בזה אחר זה, שהלכו

חשו כי , שגם לאחר מכן, הם התרשמו באופן כה מתמשך. בדוקטרינה הזו

החטא המקורי הוא דבר . אם שמע עליה, יום לבטח היה איש יחיד במינו

  . מכדי שישימו לב אליו" מקורי"

  

כמו ( שיש לכמה ציירים פיכ, חיבה-אם לאנשי ספר היו כינויים או שמות

'Robert les Ruines' אזי יום צריך היה , )שתמיד צייר חורבות, לדוגמא

חושב על יום אינו איש , שכן. 'Hulme of Original Sin'לבטח להיקרא 

  .מבלי לחשוב על החטא הקדמון

  

. הישגו הקטן ביותראת , החטא הקדמוןאת גילויו בתמיד ראיתי , באשר לי

 סביר להניח .לשמוע על כך בכל מיני מקומותהיה הוא עשוי , אחרי הכל
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 להוציא .רא ספר יסוד כלשהו על סכולאסטיקהשהוא נתקל בזה שעה שק

 היא שהוא ,כדוקטרינה, חשיבותו של החטא הקדמון, את מטענו התיאולוגי

  .מעמיד את האדם ַּבמקום

הוא היה . יום היה אדם יוצא דופן ולאחר מותו זכה להערכה רבה. א.ת

הוא לא היה " פילוסוף"ונה כת שלמרו. מן הסוג הפילוסופי, מבקר אמנות

או , תיאולוגיה, תורת הידיעה. כי אם אדם המתמחה בבעיות אסתטיות, כזה

לא היו אלא מסד עבור תפישה פילוסופית של , כל דבר אחר שנגע בו

ראה בו , ולא אף אחד אחר באותה עת) מורו של יום(לא ברגסון . האמנות

  .יותר מכך

 

)1937 ,Bombardiering Blasting and(                                             

 

 
•  •  •  

  
  

 ÏÚ ÍÊ Ô˙
˙.‡ .ÌÂÈ   

  

   )יהודה ויזן: מאנגלית, 2010', דחק'(' יזם ווורטיציזים'אימג ':מתוךקטעים אחדים 

  

בעוד מבקרים אחדים עומדים על כך כי קיים שוני בסיסי בין התיאוריה של 

אחרים רואים בפאונד אמרגן לספקולציות ,  לבין זאת של פאונדיום. א.ת

-פעם כפילוסוף של ה,  עצמו תויג בצורות שונותיום.  ותו לאיוםשל 

פעם כמעין ראסקין בלתי ממומש שהקריירה שלו כמבקר , 1914-ב אוונגרד

 באופן –ופעם , אמנות וכאסתטיקן נקטעה באיבה בשל מותו במלחמה

' ורז'ז, ברגסון( של אחרים  כתועמלן מוכשר לרעיונותיהם–מחמיא פחות 

  .) היו מקורות ההשפעה העיקריים שלווֹורינגר ווילהלם פייר לסר, סורל

  

, לראשונה ברבים Les Imagiste-הוזכרו ה, בשמם הצרפתי הראשוני

אסכולה "שם נאמר כי הם נצר ל,  של פאונדRipostes- ב1912באוקטובר 

מחדש חמישה משירי בספרו של פאונד נדפסו . 1909- מיוםשל " הנשכחת

, כפי שכתב פאונד, ששועתקו, )"יום. א.כל שירי ת" –תחת הכותרת  (יום
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שהם מזכירים פגישות וערבים "אך גם משום , "בשם אחוות ֵרעים"

אסכולת 'המכונה ,  ועם אחרים בני האסכולה שלויוםעם " מסוימים

טח הוא מוב "...קבע פאונד באופן מתעתע, "ובאשר לעתיד. "'ים'האימאז

) Above the dock(' מעל הרציף 'יוםשירו של  " ...Les Imagists-ל

אימפרסיוניסטיים באורח לא , כאלה" גרעיניים"שופך אור נוסף על שירים 

  :טיפוסי ודחוסים במידה יוצאת דופן

                                              

Above the quiet dock in midnight 

Tangled in the tall mast's corded height 

hangs the moon. What seemed so far away 

is but a child's balloon forgotten after play.  

  

  

 ֵמַעל ָרִציף ֶׁשַּבֲחצֹות ָנַדם

 ִּבְסַבְך ִמְקְלעֹוָתיו ֶׁשל ּתֶֹרן ָרם

ַמה ֶּׁשִּנְרֶאה ּכֹה ְמֻרָחק. ָּתלּוי ַהַּסַהר  

  . ֶׁשל ֶיֶלד ֶׁשִּנְׁשַּכח ַאַחר ִמְׂשָחקֵאינֹו ֶאָּלא ָּבלֹון

  

השירה ;  טען כי השירים הגדולים של הזמנים העתיקים דמו לפירמידותיום

מחבריה היו נגועים , "עסקה באופן מהותי בדברים גדולים"העתיקה 

הפך הדחף הפירמידי , בתקופה הרומנטית; "התשוקה לאלמוות, מחלה"ב

, בניגוד לכך. רסן-סרת גבולות ושלוחתח, אנרכית, סופיות-לתאווה לאין

המתייחסת , לעמדה מטאפיסית חדשה או מחודשת, מתאים השיר החדש

זהו שירם של הדברים ". חיה מקובעת ומוגבלת במיוחד"לאדם כאל 

  ".רגשות הרחוב"הקטנים והיבשים ושל 

  

 יום ראה – שהעריץ 'אקסיון פרנסזה' שהשפיע מאוד על ארגון –כמו בארס 

לזכות . ר מן המוחלט ליחסי כסימן ההיכר של האמנות המודרניתאת המעב

שהיא , זקף את דבקותם בחשיבותה של המטאפורההסימבוליסטים הוא 

, "אובייקט או רעיון במחשבה"לבדה מסוגלת לייצג במידת דיוק כלשהי 

. מבלי להיעזר במלאי זמין של קלישאות מופשטות ואסימונים שחוקים

הואיל וצורות , "דוחק במשורר להשתמש בו כבמטאפורה", כתב, "הטבע"
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הגיעו " חן-לוטשו כאבני" השיר שבהן בתי, הסימטריות, השיר הישנות

אפשרית בלא -ופריחה של שירה כלשהי נעשתה בלתי, נמנע-למיצוי בלתי

הקרובות אך לא זהות , סדורות- בצורות שיר בלתייוםדגל , טכניקה חדשה

וראה בהן כלי חדש היאה לרגישות , הצרפתי הייחודי Vers libre-ל

  .החדשה

  

ות אצילות למלאכתו באמצעות לשו" גינה את ניסיונותיו של ייטס יום

ואת טענתו כי , גזע ובקסם-בזיכרון, טבעי-אמונה מאומצת בעולם על

את כל אלו ראה ". סמלים מסוגלים להזכיר את מה שהפרוזה אינה מסוגלת"

 לברגסון ויחסו החיובי יוםאך מסירותו של ". ניסיון להשיב את הנצחיות"כ

 בעדו מלתייג את התנועה עצרו,  הסימבוליסטי מלכתחילהVers Libre-ל

   ."עמומה"גלגול נוסף של רומנטיקה הסימבוליסטית כולה כ

  

מלא השראה . התעניינותו פנתה כמעט לחלוטין לעבר האמנות הפלסטית

 לאמנות הגיאומטרית המודרנית את נפילתה יוםייחס , מקריאתו בוורינגר

 קישר אותה, של המסורת הִויטאלית וההומאניסטית ששלטה מאז הרנסאנס

-דה'נמשך בעיקר לסיכויי ההצלחה של ה. עם רומנטיציזם אגוצנטרי

תיאר הפסל הצרפתי , Blast- בהתאם למניפסט שפרסם ב–' הומניזציה

גודייר ברסקה את ההערצה העצמית האנושית כמבשרת של התנוונות 

הניח את היסודות למבנה עיוני שניסה ,  באופן דומהיום –אמנותית 

, נבינסון, לואיס, גודייר, אפשטיין, יהם של פיקאסולהסביר את יצירות

 והאדם –הוא טען כי צורות עוקבות אחר צרכים . בומברג ְווודסוורת

הנגזרות מתרבויות " נוסחאות"המודרני המערבי אפשר שיוכל להשתמש ב

 יוםהרצאתו של . מנת לבטא את רגישותו ואת צרכיו שהשתנו-ארכאיות על
Modern art) דרך חשוב -הייתה ציון, 1914מינואר ) יתאמנות מודרנ

 בהיסטוריה של המודרניזם האנגלי באמנויות הפלסטיות כשם שמסתו
Classicism Romanticism & )'היא ציון )'וקלאסיציזם רומנטיציזם-

היה , 1917בספטמבר , בשעה שנהרג. דרך חשוב בהיסטוריה של השירה

שלו הקדיש , גודייר, חברו האחר. עסוק בכתיבת ספר על חברו אפשטיין

  .1915נהרג בקרבות בראשיתו של יוני , 1916-פאונד ספר ב
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מבחר כתביו , Speculations-מתוך ההקדמה ל, 1924אפריל , אליוט. ס.ת

  :של יום

  

, הוא היה ידוע למתי מעט כדובר מבריק... 1917-כשיום נהרג בפלנדרס ב

ם או שלושה מן השירים וכמחברם של שניי, חובב מבריק-מטפיזיקון

 ,Speculations[בכרך זה . הקצרים היפים ביותר שנכתבו בשפה האנגלית
מצטייר כמבשרה יום ] בעריכת הרברט ריד, שראה אור לאחר מות המחבר

, שאמורה להיות גישתה של המאה העשרים, של גישה מחשבתית חדשה

  . אם המאה העשרים תחליט לכונן גישה משל עצמה

  

  :ך במכתב לאלן טייטאליוט ממשי

  

  .  של זמניםהמעולה שבתיאולוגי... יום השפיע עלי עמוקות

 

 
•  •  •  

  
ÌÂÎÈÒÏÂ:  

 

; בהצהירו על אסתטיקה קלסיציסטית; בהדגישו את רעיון החטא הקדמון

בעמידתו על חשיבותם ; בבטלו את אידיאולוגית הקדמה של הרומנטיקה

-היה אדם פחות תקין לא מבחינות אלו ואחרות: של הכבוד והאומץ הפיסי

אולם . אחת הסיבות שהוא נותר רענן ומאתגר, זו למעשה.  פוליטית מיום

דעותיו לא היו תוצר של . יום. א.ישנן סיבות עמוקות יותר לחשיבותו של ת

העמדת פנים מלאכותית כי אם תוצר של עיסוק מלא תשוקה בשאלות יסוד 

 קיצוניים ואופטימיות תמימה יום חי בימים בהם שינויים חברתיים. רוחניות

באשר לכוחה וטובה של הרציונאליות עשו יד אחת ואיימו להשמיד כל 

  .יננו כפוף לתחשיבים תועלתנייםערך שא

  

הנושא על , החשש כי העולם המודרני"מקור עיקרי לתשוקתו של יום היה 

מנסה למזג בין , יגבו את המטען המדעי והפילוסופי של העבר הוויקטוריאנ
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 יוביל הדבר ,זוגם של השנייםמיאם יותר ,  לדידו של יום".סר למדעהמו

, בכך הוא הקדים הוגים מאוחרים יותר. בהכרח להשמדתו של המוסרי

  .לרבות ויטגנשטיין

      

) 1997,New Criterion ,Hulme. E. mportance of TIThe ,  Roger Kimball(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ו.י-ר קימבול תורגמו בידי אריאל קריל ו'אליוט ורוג. ס.ת,  לואיסדבריהם של ווינדהם*
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"ÌÈÏÈÓ ÌÂÓÈ�ÈÓ· ‰È‚¯�‡ ÌÂÓÈÒ˜Ó"  
  

ÌeÈ ËÒ�¯‡ ÒÓÂ˙ ÏÚ ÍÊ Ô˙� ÌÚ ‰ÁÈ˘,‚ÓÈ‡ '˙È¯·Ú ‰¯È˘Â ÌÊÈ 
  

  

  ‡¯ÏÈ¯˜ Ï‡È :מראיין
 

 

בארכיאולוגיה של השירה העברית המודרנית אמור להיות שמור , על פניו

, ככלות הכל. ס ארנסט יּוםאמקום מיוחד למבקר ולמשורר האנגלי תומ

אולי התנועה , יזם' הולידו את האימג20- המאה ההרעיונות שפרש בתחילת

 –צדה וזו מ; אמריקאית של המאה שעברה-החשובה ביותר בשירה האנגלו

 על השירה העברית עי מכר לכאורה באופן השפיעה–בתיווכו של נתן זך 

 . של חמישים השנים האחרונות
 מלבד אזכורים ספורים וקצרצרים בכתביהם הביקורתיים של, יחד עם זאת

זאת . נותר יּום עלום עבור מרבית הקוראים בישראל, זך ושל שמעון זנדבנק

על אף שהמהלך שהוביל בשירה הנכתבת באנגלית מקביל בשני היבטים 

הקריאה : תרלפחות לזה שהוביל זך בשירה העברית חצי מאה מאוחר יו

וההסתמכות על , ל לטובת החרוז החופשיושקלזניחתו של החרוז ה

  . נרי ברגסון כדי להצדיק זאתא שלהפילוסופיה 

נדמה כי אין שותף מתאים יותר מזך עצמו לבירור היחסים , לפיכך

ות הקרב  שמצא את מותו בשד,המסועפים בין אותו מבקר ומשורר אנגלי

ית הדרך שהצ-בין המהלך הפואטי פורץ ,של מלחמת העולם הראשונה

אל מאז קום בין השירה שנכתבת בישרומשני עברי האוקיינוס האטלנטי 

, זאת לא רק בשל ההקבלה האמורה בין מהלכיהם של השניים. המדינה

אלא גם משום ; איש איש בתוך ההקשר התרבותי וההיסטורי שבו פעל

ובכלל , יזם'שעבודתו האקדמית של זך הוקדשה רובה ככולה לחקר האימג

 התוו – ולצדם כתיבתו הביקורתית –ואילו שיריו , זה לתפיסותיו של יּום

. במידה רבה את קווי המתאר שבתוכם נעה השירה העברית עד היום

 –יזם על השירה העברית 'מידת השפעתם של יּום והאימג, במילים אחרות

מה שהופך את ,  היא כמידת השפעתם על זך והפואטיקה שלו–אם בכלל 

  . שיח מתבקש בהקשר זה-זך לבן
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 לאחר תיאום הוא אומר, "זה נושא שמחזיר אותי אחורה חמישים שנה"

זה לא מעניין אף . "ציפיות קצר באשר ליּום הספציפי שעליו אנחנו מדברים

לא חשבתי שאי פעם מישהו יפנה אליי וישאל אותי על הדברים , אחד

מזג האוויר היה גשום : רק דבר אחד אני יודע בוודאות. האלה

 כשכמה משוררים אנגלים התכנסו בפאב בפליט סטריט, יזם נולד'כשהאימג

   ".יּום, כדי לשמוע הרצאה של אחד

  

‰Ê ÌeÈ ÏÚ ¯ÙÒÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ ‰ÓÂ?  

  

לא אהב , ימני, שמרן. גדולהוא היה משורר מאוד בינוני אבל תיאורטיקן "

  ".יהודים

  

ÍÎÏ ¯·ÚÓÂ ?‚ÓÈ‡‰ ÌÚ ‰Ó' ËÈÏÙ· ÌÂ˘‚ ·¯Ú Â˙Â‡· „ÈÏÂ‰ ‡Â‰˘ ÌÊÈ
ËÈ¯ËÒ ?  

  

 התרחקות מכל –בן וכמו; יזם זה מקסימום אנרגיה במינימום מילים'אימג"

זה . מציאות-ומכל דבר שהוא דמוי)  הכל–אישית , פטריוטית(רגשנות 

 אלא אם כן אלה הופכים –זה לא נוסטלגיה או משפחתיות או נוף ; אנרגיה

. כהעתקה של מציאות, לביטוי של כוח ולא נשארים ריאליזם כפשוטו

אישה . יסט לא יכתוב משהו שקשור למשפחתו או לאישה מסוימת'אימג

יסט רוצה 'האימג. יסטי אף פעם לא תהיה אישה ספציפית'בשיר אימג

של ההירוגליף , אחר כך, ואצל עזרא פאונד   –להתבסס על כוחן של מילים 

  ".דבר עצמו אלא את העוצמה שיש לדבר ואלו לא מסמנים את ה– 

  

ÓÈ‡‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ÌˆÚ· Â‰Ó Ê‡Ê‡ '˙Â‡ÈˆÓÏ?   

  

 צריך להבין. אבל זה לא נכון, לתמונה' אזבישראל תרגמו את אימ"

כל , זה התא הבסיסי של כל שירה' אזאימ. יזם זו תפיסה אטומית'שאימג

יזם זה הדבקות בתא 'ואימג. מה שמוסיפים לו לא שייך לאטום היסודי

, לכן.  ולא לאני– למילים תמקסימאליזה מתן עוצמה , היסודי הזה

  . ה היה הרבה יותר נכון ז–כשווינדהם לואיס הקצין וקרא לזה וורטיציזם 
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ובדיוק כמו , יזם החלו לחקור את האטום'באותו זמן שקם האימג, ובאמת"

, למלחמה, שמדען האטום לא חושב על מה זה יעשה לקידום שלו

 –בכלל . יסט'כך גם האימג, אלא רק על האיבר הפיזיקלי עצמו, לאנושות

ים לזה הם לא היו קורא, שנה מאוחר יותרעשרים אם הם היו חיים 

  .יזם אלא אטומיזם שירי'אימג

הקורא צריך : להייקו, יזם לשירה יפנית'הקרבה של האימג, אגב, מכאן"

 אם בכלל יש מאחוריו איזשהו רגש –לפענח את השיר ולהוסיף את הרגש 

כל מה שניתן זהו האטום של , הרגש עצמו לא נמסר בשיר; אישי שכזה

, בזמן, בביוגרפיה, גשותהיחידה של השיר שאיננה קשורה בר, השירה

 אלא אם כן הציור הזה משוחרר מכל ניסיון לנסוך עליו –בציור של חוץ 

 אחרת זה לא היה –ח מהמציאות ברור שמשהו כן לקו, עם זאת. אווירה

, וזה בלי אווירה, זה לא ריאליזם,  אבל זה בלי האני שרואה אותו–' אזאימ

  .זה לא אימפרסיוניזם

. ה.יסטים עצמם הוא ד'יזם יותר מהאימג'אימגמי שהגשים את ה, אגב"

 רוב האנשים אפילו לא יודעים שהוא היה –יסט 'שלא ידוע כאימג, לורנס

שקרא , יסט גדול'אבל הוא היה אימג, משורר ומכירים רק את הרומנים שלו

, וויליאם קרלוס וויליאמס-הוא ו. את יּום אך להבדיל ממנו גם כתב היטב

מריצה 'קח את . ם את דבריו בצורה המושלמת ביותרשגם קרא את יּום וייש

תמונה של מציאות ,  זו תמונה–יש מריצה בגשם : של ווילאמס' אדומה

אבל אימפרסיוניסט היה ; שאפילו יכולה להיות אימפרסיוניסטית, חיצונית

, יסט'האימג. מכניס סנטימנטליות, מוסר איך זה משפיע עליו, נותן אווירה

האני כמעט לא קיים והוא מפנה ;  זיקה אישית לדברלא רוצה, לעומת זאת

, ברגע שזה אישי. מה במילים-את מקומו לאינטנסיביות של תפיסת דבר

וויליאמס -לורנס ו.  זה פסול–מסגיר את התגובה הרגשית שלי , אינטימי

יסטים 'היו האימג, הבינו זאת היטב ועל אף שלא השתייכו לקבוצה עצמה

  ".הגדולים ביותר

  

· ‰ÙÂÏ‡¯˘È?  
  

: התפיסה הייתה מסולפת. יזם'פה בישראל מעולם לא תפסו מה זה אימג"

את המציאות ואת , קראו לזה תמונתיות והבינו את זה כלצייר את הנוף

כאן חשבו . יזם'לא אימג, אבל זה אימפרסיוניזם. הריגשה שהוא מעורר בי
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יניסטית 'אולי התבלבלו אם האסכולה האימג, שמדובר בשירה ציורית

 – שוב –אבל . המשך של ציורי הנוף: הרוסית שהיתה ההיפך הגמור

  . יזם זה לא ציורי נוף אלא האטום'אימג

, לא למי שייכת המריצה; יש מריצה וגשם: 'מריצה אדומה'את , שוב, קח"

לא התייפחות על הגשם שמשמיד את , לא אהבה לגשם ולא שנאה אליו

, תמונה מותרת, יש תמונה, אז כן. ם רק מריצה וגש–אלא כלום , הנטיעות

יזם מדבר על עצמיותו של 'כי האימג. אבל היא מנותקת מרגשות האדם

מוסר את , וברגע שאתה מכניס רגשות; לא על הדימוי של העצם, העצם

  . יזם' נגמר האימג–נותן אווירה , ההתייחסות שלך למה שאתה רואה

יזם 'אבל אימג. יסטית'ימגואילו בארץ עדיין חושבים שיונה וולך הייתה א"

היחידי שתפס את זה נכון זה אהרון .  לא יותר–תשע שורות , זה שמונה

בשירים על . אחר כך הוא סטה למשהו סקסואלי. שבתאי בשיריו הראשונים

: הוא תפס את זה נכון, "חדר המורים"בספר שלו , על בית הספר, הכיתה

, מילים שמציינות זמןלא להכניס , שום מילה מיותרת, לצמצם למינימום

  ". להוציא את הזמן–בכלל , שום עתיד, שום עבר

  

‚ÓÈ‡‰ Ï˘ ÂÊ‰ ‰ÚÈ˙¯‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‰˙‡ ÍÈ‡'˙Â˘‚¯Ó ÌÊÈ?  
  

. סנטימנטלי-אנטי, קשה, יּום היה איש חזק. זה קשור להשפעה של יּום"

הוא היה תוצר מובהק של התרבות הבריטית שאיננה , מבחינה זו

,  ולכן פאונד–התווסף האידיאל האמריקאי לזה . סנטימנטלית ביסודה

,  האידיאל של האמריקאי הגאה–מצא בו יסוד של קרבה , שקרא את יּום

וגם אם הוא , הקאובוי שאין לו בית ואין לו אישה, העומד ברשות עצמו

  . מתאהב אז הוא תמיד עוזב בסוף הסרט

פאונד יסטים לתרבות היפנית והקשר בין 'זה גם מקור המשיכה של האימג"

כי בתרבות היפנית אין שום סנטימנטליות אלא זהו . לבין ארנסט פנולוזה

 אין לו –גם הסמוראי שמשרת את אדונו בכל מחיר : ואיזם בטהרתו'מצ

  .אין לו רגשות, משפחה

כך זה גם אצל . יזם' זה האימג–האתוס של הקאובוי , האתוס של הסמוראי"

הקץ 'בעיקר ב, ו המוקדמיםיזם ובספרי'הוא הושפע מהאימג. המינגוויי

הוא נותן , יש שם ניסיון לא להיות רגשני. הגשים את הקשיחות הזו', לנשק
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שמתאר , למשל, להבדיל מפרוסט;  או לא–את התמונה ואתה מתרגש 

  .באריכות את החוויה הרגשית

הרי לא (לשון -רתצוזם הוא חיבור מוזר בין בריטיות ני'האימג, למעשה"

לבין אמריקאיות )  עם אנגלי מהמעמדות הגבוהיםבקלות אתה מפתח קשר

, סנטימנטליות. לעמוד ברשות עצמה', ספישנט-סלף'ששואפת להיות 

   ".זה צרפתי ובמידה רבה יהודי, בדיללה

  

ÌÈ„Â‰È ··ÈÁ ˜ÂÈ„· ‡Ï ÌeÈ˘ ˙¯ÎÊ‰ ˙Ó‡·Â.  
  

זה , זה זיכרונות, זה ריגושים, זה חמלה, יהודי זה רחמים? ולמה שיחבב"

מה לזה , מה לזה ולאדם כחיה בודדת. זה אבא ואמא,  המשפחהזה, העיירה

. כי אטום לא יכול להאמין באלוהים, יזם'אין דת באימג, בכלל? ולאטום

אם כי רק כשירות לאיש (שמאמין בחרבו בלבד , בדיוק כמו הסמוראי

על , ובדיוק בגלל זה,  אלה תרבויות גבריות–בדיוק כמו הקאובוי ; )אחר

פאונד פסל לא מעט מהן בטענה שאישה לא , יסטיות'ימגאף שהיו נשים א

כי פשיזם : זה גם מסביר למה הוא נמשך לפשיזם. 'אטומית'יכולה לכתוב 

  .לא קשור לרגשות אלא לגבריות שמוכנה להקריב את עצמה

 לא תורה –גם אין תורה בכלל , יזם'אבל זה לא רק שאין דת באימג"

לכן . משוחרר מכל אלה' אזאימה. חברתית ולא תורה כלכלית ולא כלום

 – עם כל היציאות נגד הבנקים ונגד היהודים שבהם –של פאונד ' הקנטוס'

אתה יודע מה פאונד אמר בסוף . יזם אלא התקדמות מעבר לו'הם לא אימג

. 'כולה חרא'שהיא ? על כל היצירה שלו, בראיון לאלן גינזבורג, ימיו

הקנטוס 'שווה הוא הדבר היחיד שבאמת ', הקנטוס'מכל , ובאמת

זוהי פסגת . ואם היו לי עוד חמש שנים הייתי מתרגם אותם' הפיזאניים

. היצירה האהובה עליי, כמעט ללא משגים או נפילות, היצירה של פאונד

שם אותו בכלוב וגזר , הוא כתב אותה אחרי שהצבא האמריקאי תפס אותו

  ".כלומר אחרי המפלה שלו,  דין מוותעליו גזר

  

ÂÊÁ� ‡Â·‚ÓÈ‡Ï ¯'ÌÊÈ , ÂÏ ‰˙È‰ ‰ÚÙ˘‰ ÂÊÈ‡–Ô‡ÎÓÂ  ,ÛÈ˜Ú ÔÙÂ‡· , ÌeÈÏ
–˙È¯·Ú‰ ‰¯È˘‰ ÏÚ ?  

  

   ". היתה שום השפעה על השירה העבריתיזם לא'לאימג"
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¯È·Ò˙.  
  
. ריגושים, זיכרונות, יש בו רחמים  –יסט 'הרי יהודי לא יכול להיות אימג"

סבא 'אם כי ב, ל"כנ –טשרניחובסקי . יסט'לא יכול להיות אימג? ביאליק

רק ; יזם'אין סנטימנטליות ובאמת זה כמעט אימג' מפליג לאודסה

  ".אין המשכיות בזמן, יזם אין עלילה'שבאימג

  

 Â˙¯˙ÂÎ˘ ¯Ó‡Ó ˙·˙Î ÍÓˆÚ ‰˙‡ Ï·‡'‚ÓÈ‡‰ ÈÏÂ˘· ˙Â¯Ú‰' ÌÊÈ
ÈÏ‡¯˘È‰?'  

  
ברובו ' שראלייזם י'אימג'מה שמכונה , שבסופו של דבר? ומה כתבתי בו"

   ".זםי'אינו באמת אימג

  

 ÊÂ¯ÁÏ ¯Â·ÚÏ ÌeÈ Ï˘ ‰‡È¯˜‰ ÔÈ· ÔÂÈÓ„‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‰˙‡ ÍÈ‡ Ê‡
ÍÏ˘ ÂÊ ÔÈ·Ï È˘ÙÂÁ‰ ?‚ÓÈ‡‰ ˙‡ ‰„ÈÏÂ‰ ÂÏ˘ ‰‡È¯˜‰' ÍÏ˘Â ÌÊÈ– ‰Ó 

‰„ÈÏÂ‰ ‡È‰ ? È„Î ÔÂÒ‚¯· Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ· Ì˙˘Ó˙˘‰ ÌÎÈ�˘˘ Ì‚ ‰Ó
‰Ê‰ ÍÏ‰Ó‰ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï.  

  
ויּום לקח , איבודאצל ברגסון שום דבר לא הולך ל. אלה שני דברים שונים"

ממנו בדיוק את ההתעקשות על הפרודה של הזמן כיחידה שטעונה 

הרגע הבודד שמכיל את כל העבר וכל העתיד ושיכול לחרוץ : במשמעות

אלא שמזה ברגסון הוציא תיאוריה של הזמן שהיא . את גורלו של אדם

 ואת –כי אצלו הזמן הוא משך הימשכותו של הזיכרון , תיאוריה של רגש

   . ה יּום לא רצה וגם לא לקח ממנוז

הוא רצה , של הזמןיּום רצה לבדוק מחדש מה כוללת בתוכה הפרודה "

 הכל זה מוזיקה –ואילו אצל ברגסון . מהזמן החולף' אזלהוציא את האימ

;  את הפרודה–יּום .  את הזמן כמשך–ואת זה אני לקחתי ממנו , של הזמן

  ". את המשך–אני 
  

ÍÓˆÚ ‰˙‡Â ,‚Ó ‰˙‡‚ÓÈ‡Î ÍÓˆÚ ˙‡ ¯È„'ËÒÈ?  
  
אני יותר מדי קשור . יסט ומעולם לא הייתי'אני לא אימג? מה פתאום"

 – אם בכלל –יזם הְּפנים צריך להיות 'ובאימג, לקשר בין חוץ לפנים
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אני גם לא חושב שמדובר בשירה כל כך , יתרה מזאת. מרומז, משוער

 העוצמה על,  הדגש שלו על האטומיזם–רק במהלך מעניין , חשובה

  ".האדירה של הרגע האחד

  

 ‡Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ Â‰˘Ó Ï˘ ¯˜ÁÓÏ ÍÈÈÁÓ ÌÈ�˘ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ ˙˘„˜‰
ÍÈ�ÈÚ· ·Â˘Á ÍÎ ÏÎ ‰È‰?  

  

  ". חשוב לשירה אבל לא חשוב לי עצמיחקרתי נושא שהוא"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• • •  

עננת המפגש עם כתביו והגותו של תומס ארנסט יּום היה בגדר תגלית מפתיעה ומר

                   . אני מודה לנתן זך על שהסכים לפנות מזמנו ולשוחח איתי עליהם. עבורי

  .ק.       א                                                                                                                       



 97

˙.‡ .ÌÂÈ  
  

  

˙È�¯„ÂÓ ‰¯È˘ ÏÚ ‰‡ˆ¯‰  
  

  

 אני עושה זאת. ברצוני לפתוח בהצהרה על הגישה בה אני נוקט כלפי שירה

די , אדבר על שירה ממישור מסוים. כדי לחזות מראש את דברי הביקורת

ואני סבור כי הביקורת מוכרחה להגביל עצמה , אך החלטי למדי, נמוך

כלי , בפשטות ובלבד, אינה אלאששירה , נקודת המבט היא. למישור זה

מבקר שכתב . אביא לכם דוגמא מן ההעמדה ההופכית לעמדתי שלי. מבע

דיבר על שירה כעל , של השבוע שעבר -The Saturday Reviewב

-וכעל כלי, האמצעי שבעזרתו מאמירה הנשמה אל מחוזות גבוהים יותר

, בכןו. מבע שבאמצעותו היא מתמזגת לכדי מציאות מסוג גבוה יותר

, ברצוני לדבר על שירה באופן פשוט. מתעב אני מכל וכל, הצהרות שכאלו

הנשיא אמר . זוהי הדרך ההגונה היחידה: כשם שהייתי מדבר על חזירים

. היא איננה שום דבר מסוג זה. לנו בשבוע שעבר כי השירה קרובה לדת

ואם אין ביכולתך , היא כלי מבע ממש כשם שהסיפורת היא כלי מבע

  . אין כל טעם לשמרה, קה מנקודת מבט זאתלהצדי

 
היא מזכירה לי את . כשזאת מוחדרת לדיון" נשמה"אני תמיד חושד במילה 

כשלא היה להם שמץ של . האופן בו דיברו מדעני ימי הביניים על אלוהים

אם אשתמש . אמרו כי אלוהים עשה זאת, מה-מושג באשר לסיבתו של דבר

, במהלך הנאום שלי, אויות גבוהות יותראו אדבר על מצי, "נשמה"במילה 

מה ואני -תדעו כי בנקודה ספציפית זו איני מודע לסיבתו האמיתית של דבר

פוקוס ברוב הדיונים על -ישנה כמות עצומה של הוקוס. מנסה לבלף אתכם

יוצרים שבילים מסתוריים , בנסותם להסביר טכניקה, מבקרים. שירה

 הםכאילו  ,ודות ליבו של האדם אסוף ועל-וממלמלים על אודות האין

  .מוכרים תרופה ללא מרשם בכיכר השוק

, כקושי שיש לכבוש, הראשונה. ישנן שתי דרכים בהן ניתן לראות זאת

אנו מביטים במשוררים כשם , במקרה הראשון. ככלי בר שימוש, השנייה

הדרך . ומדברים עליהם כעל מאסטרים של שירה, שאנו מבטים בפסנתרנים
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שבו אנו חפצים לעשות שימוש לשמן של ,  לראות בשירה כליהשנייה היא

מועדון 'אחד העיתונים היומיים השווה אותנו לאנשי . מטרות ברורות

ושירה מוכרחה , אנו כמה אנשים מודרניים. אך איננו כאלה', בתולת הים

כי אם טעם אישי , אין לי טעם קתולי. מבע בעבורנו-להיות מוצדקת ככלי

הגעתי לנושא . אין לי יראת כבוד מפני המסורת.  קדומותהמונע בידי דעות

. היו מספר רשמים שביקשתי לקבע. השירה מן הפנים ולאו דווקא מן החוץ

אך לא הצלחתי למצוא כאלו שנראו , אני קורא שירה בכדי למצוא דגמים

להוציא אולי כמה מקצבים של , כמתאימים בדיוק כדי לבטא רושם שכזה

 הצרפתי שנדמה כמתאים vers-libre-קראתי את העד לרגע שבו , הנלי

  .בדיוק למקרה

  

 זה יהיה בבחינת דיבור על –אז כך שאני לא מעוניין בשום ביקורת ספרות 

 ובהפניות  שיהרגוני במהלומת שבטאיני חפץ. מישור שונה לחלוטין

  . מילטון וכל היתר, לדנטה

  

אינטימי בין צורת הוא שישנו חיבור , העיקרון עליו אני נסמך בהרצאה זו

מיני הסברים מוצגים בידי מבקרי . השיר ובין מצבה של השירה בכל עת

אך ההסבר . האקדמיה באשר לפריחתה של השירה בכל תקופה ותקופה

זוהי המצאתה של צורה חדשה או . האמיתי מוצג אך ורק לעיתים רחוקות

ר כמאמ, ההיכרות עם צורת אמנות חדשה, בעבור האמן. ההיכרות עימה

הוא כבר רוצה לראות את עצמו ; היא כשמלה חדשה בעבור ילדה, מּור

תוכלו למצוא את גילויה של אמריקה כסיבה . זהו צעצוע חדש. לבוש בה

גילויה של , אולם. להתפרצותה של פעילות פואטית בימיה של אליזבת

אמריקה השפיע על משוררי החצר כשם שגילויו של אסטרואיד חדש היה 

כפי שאני , הסיבה האמיתית. ילות הפואטית של סיוונבורןמשפיע על הפע

הייתה שהמפגש עם מני נושאים וצורות חדשים מאיטליה , תופש זאת

  .וצרפת היווה הזדמנות ראשונה להתנסות בחיבור שירה

  

מתפתחות , ובדומה לאנשים, בדומה לגינונים, יש להודות כי צורות שיר

. ב של ניוון ולבסוף לוירטואוזיות למצהן נעות מחירותן הראשונית. ומתות

הנושא בעולה של מחשבה מורכבת , הן נעלמות מעיני האדם החדש

לאחר שעשו בהן שימוש . ומוקשית מכדי לבטאה באמצעות השם הישן
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כל הלחנים האפשריים נוגנו על . האפקט הפרימיטיבי שלהן אובד, עודף

היה ? טרקציהאיזו א, איזו אפשרות טמונה בכך עבור האדם החדש. הכלי

הייתה מן האמנויות , בדומה למשחק או ריקוד, אילו השירה, זה אחרת

אין . שתעודן אינו נשמר ושיש בהכרח לחזור על עיקריהן בכל דור דור

באופן אישי אני . השחקן חש בתחרות עם המתים כשם שחש בה המשורר

. כמובן בעד השמדתה המלאה של כל השירה שגילה עולה על עשרים שנה

לא יתרחש בטרם תשוקתו של אפלטון , חוששני,  מאורע משמח זהאך

הכרחי שנבין כי , לפי שעה. רלדיקטאטותתממש ומשורר שולי יעשה 

מאותן אמנויות , אפוא, היא נבדלת, אלמוות-מעצם היותה של השירה בת

 –אני מבקש להסב את תשומת הלב לנקודה זו . שמוכרחות לחזור על עצמן

ישנה טכניקה , שעל ביטוייהן חוזרים בכל דור ודוררק לאותן האמנויות 

מוכרחות , אלמוות-שמושאיה בני, אמנויות מסוגה של השירה. נצחית

לכל עידן מוכרחה להיות צורת הביטוי . למצוא טכניקה חדשה בכל דור דור

  . כנות-וכל תקופה שחורגת ממנה במתכוון היא עידן של חוסר. המיוחדת לו

 
וכדאי , נוונותה של צורת אמנות מעניינים ביותרהשלבים האחרונים בהת

. הם תקפים למצבה של השירה כיום, באופן בלתי רגיל, שכן, ללמוד אותם

כאשר הרוח מסתלקת , הם דומים לשלבים האחרונים בהתנוונותה של דת

. וכל הזבובים עליו, הפגר מת. משמעות לטקסים-ונותרת רק סגידה חסרת

, אויה, ונשים מתייפחות ומיללות עליך ועלי, שירה חקיינית צומחת כעשב

 ולא תסנטימנטאליוזה הופך לביטוי של . ורדים לאורך כל הדרך, והורדים

  .לביטויה של מחשבה איתנה

  

הכותבים שמסוגלים לעשות שימוש בכלי הישן על פי התבניות הישנות 

הם , שכן. מסרבים לעשות זאת הואיל והם מוצאים שהדבר אינו הולם

את טבעם האמפירי לחלוטין של החוקים הישנים והם מסרבים מכירים 

  .ידם-להיות מוגבלים על

  

לאחר דעיכתה של הדראמה ; בתקופות מעין אלו נוצרת צורת אמנות חדשה

לאחר דעיכתם של , הפואטית האליזבטנית הופיעו הקופלטים ההירואים

יין מענ. הקופלטים הופיעה שיריה לירית חדשה שהחזיקה מעמד עד עכשיו

לציין כי השינויים הללו לא הופיעו כתוצאה של התפתחות טבעית כלשהי 
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הצורות החדשות הוצגו במכוון בידי אלו . מודע-שאליה האמן עצמו בלתי

' השירה הלירית המודרנית הוצגה בידי וודסוורת. המתעבים את הישנות

הוא הכריז עליה באמצעות ; מבלי להתיימר להיות התפתחות טבעית

  . אחדים וקולעים כעל שיטה חדשהמונחים 

  

 הקשורה ביותר לדבר שברצוני לומר היא זו של תהפרטיקולאריהדוגמא 

 לרומנטיציזם הכריאקציהיא החלה : 1885 בסביבותאסכולת הפארנאס 

, שלמות מוחלטת של חרוז וצורה, עיקרון המפתח שלה; ודעכה במהרה

היתה זו צורת .  של אותה העתהנטורליסטיתתאם את עקרונות האסכולה 

, היו שם כמה שמות חשובים. להבדיל מחריזה סימבולית, חריזה לוגית

הם לא יצרו ולו דבר ; אך הם לא היו פוריים במיוחד. 'וכו, פרידום, מונד

הם הגבילו עצמם לכתיבת אותה הסונטה פעם אחר ; בעל חשיבות מרובה

  .תלמידיהם אבדו במצב של רפיון עקר, פעם

  

ערת שקרתה ימו את לבכם לכך שלא היתה זאת תאונה מצאני מבקש כי תש

היבלמותה של אסכולת הפארנאס סימנה את  .במקרה למשוררים אחדים

וריותה של צורה מותה של צורה מסוימת בשירה הצרפתית ואת לידתה ופ

 הופיעה קבוצת 1880-דאי של צורה חדשה זו בועם בואה הו. חדשה

כל פרק נתון בהיסטוריה של השירה משוררים שייתכן כי אין לה אח ורע ב

  .הצרפתית

  

היא דחתה . הטכניקה החדשה נוסחה לראשונה בבירור בידי גוסטב קהאן

אורך השורה ארוך . את השימוש במספר קבוע של הברות כבסיס לחריזה

השורה עוקבת ; ים בהם משתמש המשורר'נע ונד בהתאם לאימאז, וקצר

אם ; יה להבדיל מסדורהאחר קווי המתאר של מחשבתו והיא חופשי

זוהי הצהרה . ולא מוכנים מראש, בגדיו נתפרים לפי הזמנה, להשוות בגסות

ואיני מתעניין כאן כל כך בשירה , נועזת ביותר של הטכניקה הזאת

אינו , סוג החרוז שבו אני תומך. הצרפתית כשם שאני מתעניין בזו האנגלית

 כדוגמא להשפעתו אני בסך הכל משתמש בצרפתים, vers-libre-זהה ל

  .האפשרית ויוצאת הדופן של שחרור החרוז על הפעילות הפואטית
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;  לנזילותו של העולם ולארעיותואנשי העולם העתיק היו מודעים לגמרי

אך בעוד . ישנה התיאוריה היוונית שגורסת כי העולם כולו הוא שטף

ים ולבנות דבר, הם חששו מכך ועשו מאמץ כדי לחמוק מכך, שעמדו על כך

. קבועים שיעמדו איתנים בשטף האוניברסאלי הזה שהילך עליהם אימים

הם ביקשו לבנות דברים . התשוקה לאלמוות, הם היו נגועים במחלה

 אנו רואים זאת באלף ואחת .בני אלמוות, בני האדם, שיפגינו בגאון כי הם

באופן רוחני בדוגמות של הדת ,  בפירמידות–באופן חומרי . צורות שונות

בעודם חיים בעולם ;  של אפלטון) (hypostatizedות המעּוצמתאידיאווב

  .משתנה ביקשו ליצור קיבעון סטאטי שבו תוכל נשמתם למצוא מנוח

  

הם מבקשים להכיל . זהו ההסבר לרבים מן הרעיונות הישנים בנוגע לשירה

מתוך אלף ואחת הדרכים בהן . בשורות ספורות את שלמותה של מחשבה

דרך , חשבה לשומע רק דרך אחת הייתה משולמתניתן להעביר מ

 ומכאן קיבעון צורת השיר, שביכולתה לגלם את המחשבה לנצח נצחים

מה -היה זה אמור להיות דבר. סדורוהכללים המפורטים של המשקל ה

 בהתאמתה של מחשבה לצורה הכרוכים והכאבים האין סופיים אלמותי

כך ,  מרמז ποίημα היווניאפילו השם. קבועה ומלאכותית נחוצים ומובנים

הם האמינו בחובה מוחלטת כשם שהם , שהדבר נוצר אחת ולתמיד, נדמה

שעתה , לכן הם הכניסו אלמנטים רבים לשירה. האמינו באמת מוחלטת

כפי שניסח זאת . כמו היסטוריה ופילוסופיה, ליבנו אינו נוטה לעברם

זמנים העתיקים השירים הגדולים של ה, אן מארי גויו'הפילוסוף הצרפתי ז

במקום בו אנשים אהבו לרשום את ,  שנבנו לעולמי עדתלפירמידודמו 

הם האמינו כי יש בכוחם . סימבוליותההיסטוריה שלהם באמצעות אותיות 

  .   ליצור מערך רעיוני ומילולי שדבר לא יוכל להרסו

  

פילוסופים כבר לא ; כל המגמה של הרוח המודרנית רחוקה מכך, כיום

לא בשירה ולא , אנו לא מאמינים יותר בשלמות. מאמינים באמת מוחלטת

לא נשאף עוד להגיע לצורת השיר . אנו מכירים למעשה ביחסי, במחשבה

הנטייה תהיה , במקום שכלולים דקים של פראזות ומילים. המושלמת ביותר

מה שמסלק כמובן את המשקל ואת מספר ; ת אפקט כללילעבר יציר

אנו לא . ההברות הסדור ממעמדם כאבני הבוחן לשלמות המילולית

אלא תחת , חן-מעוניינים עוד שבתי השיר יעוצבו וימורקו כמו אבני
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אנו תרים אחר מרב ההבעה , בכל האמנויות. שימסרו מזג מעורפל כלשהו

  .  וחלט כלשהוולא אחר הגשמתו של יופי מ, האישית

  

מהי אותה רוח חדשה המגלה כי אין ביכולתה , לבטח תישמע הביקורת

האם הדברים שאותם מבקש משורר לומר ? לבטא עצמה במשקל הישן

. אני מאמין שכן? כיום שונים במשהו מן הדברים שאמרו משוררים קודמים

 ביטויים של נושאים, השירה הישנה עסקה ביסודו של דבר בדברים גדולים

פעולות ניתנות . אפיים מוביל באופן טבעי לחומרים אנטומיים ולחרוז סדור

  .הבלדה, למשל, לביטוי באופן הטוב ביותר באמצעות החרוז הסדור

  

היא אינה עוסקת עוד , אך השירה המודרנית היא ההפך הגמור מכך

, בוודאות ובסופו של דבר, היא נעשתה, בפעולות הירואיות

עוסקת בהבעתן ובמסירתן של פאזות רגעיות אינטרוספקטיבית והיא 

בעוד השירה : סטרטון ניסח זאת היטב'צ. ק.ג. בתודעתו של המשורר

השירה החדשה מבקשת לבטא את , הישנה עסקה במצור על טרויה

 לפיה –הדעה שאנו שומעים לעיתים תכופות . רגשותיו של ילד שיצא לדוג

 –ת לכדי אפוס אחד גדול משורר חדש יגיח ויסנתז את כל התנועה המודרני

ישנו שינוי . מלמדת על גישה מוטעית בנוגע לנטייה של השירה המודרנית

הציור המודרני מנסה , בעוד הציור הישן מבקש לספר סיפור, דומה בציור

אך אנו תופשים אותו , עודנו תופשים את המסתורין שבדברים. לקבע רושם

, אלא כרושם, ה של פעולה לא עוד באופן ישיר בצור–באופן שונה לגמרי 

מה שמצא ביטוי . איננו יכולים לחמוק מרוח זמננו. כבציוריו של ויסלר

בציור באמצעות אימפרסיוניזם בקרוב ימצא ביטוי בשירה באמצעות חרוז 

על שורות הפנסים , המראה של רחוב לונדוני בחצות הליל. חופשי

לו המלחמה לא ואי, הוליד כמה ניסיונות שכפול שיריים, הארוכות שבו

שהרי מר ווטסון אינו אלא דרשן פוליטי , הולידה דבר הראוי לאיזכור

הפעם הראשונה בה חשתי , אפרופו נושאים אישיים. להבדיל ממשורר

הייתה כאשר אוותי לשכפל את , נמנעות של השירה-בנחיצותה או בבלתי

האיכות הייחודית של הרגש המתעורר לנוכח המישורים והאופק הרחב של 

  .הערבות הבתוליות שבמערב קנדה
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ונדמה לי , אנו רואים כי הדבר שונה בתכלית מן הדחף הלירי שהגיע לסופו

להלביש את התפישה המודרנית . שלי וקיטס, אצל טניסון, כי אחת ולתמיד

 – אותו אופן התבוננות מבויש למחצה וטנטטיבי –הזו של הרוח הפואטית 

  . ריון זה כמו להלביש ילד בש,במשקל סדור

  

ים מסוימים 'הוא בוחר מתוכו אימאז, נאמר שהמשורר נרגש מנוף מסוים

תסייע לרמז על המצב שהוא חש , שהנחתם זה בצד זה בשורות נפרדות

ניתן , ים מובחנים בשורות שונות'לצבירתם ולהנחתם של אימאז. ולעוררו

כאשר , מהפכה גדולה התרחשה במוסיקה. מקבילה נאה במוסיקהלמצוא 

שני , הוחלפה בהרמוניה שנעה בשני ממדים, ממדית-דיה החדהמלו

הם .  אקורד חזותי– ותיים מייצרים את מה שניתן לכנותים חז'אימאז

  .השונה משניהם' מתאחדים כדי לרמז על אימאז

  

מהם מאפייניה העיקריים , נתחיל מנקודת מוצא זאת של מודרניזם קיצוני

אפשר להניח בצד את . וקלמתהיא נקראת ולא מד: ולהלן? של שירה כיום

יש לנו לפיכך . כל התיאוריות הגורסות כי הקריאה אינה אלא דקלום שבלב

והאחרת מיועדת , האחת אמורה להיות מדוקלמת. שתי אמנויות מובחנות

. אני מבקש שיזכרו זאת בביקורות שימתחו עלי. לקריאה בחדר העבודה

, החדשה הזו, המובחנתכי אם על האמנות , איני מדבר על השירה בכללותה

  .  שבהדרגה מפרידה עצמה מן הישנה ונעשית לעצמאית

  

אולם , אני מודה כי שירה המיועדת לדקלום מוכרחה להיכתב במשקל סדור

ים חזותיים 'של הטבעת רשמים באמצעות אימאז, אני טוען כי שיטה זו

  . אינה זקוקה למערכת המשקלים הישנה, המוצבים בשורות שונות

  

היא נוצרה כדי להביע : הישנה יותר הייתה במקורה מזמור דתיהאמנות 

והחרוז והמשקל שמשו כדי להקהל , נבואות וכללים מעשיים באופן מרשים

מכאניזם המתאים לשירה , בשירה החדשה, אך מדוע שנשמור. על הזיכרון

  ?הישנה בלבד

, היא לייצר מעין מצב היפנוטי, כמו זו של המוסיקה, מטרת המקצב

, חושים פועלות ביתר קלות ובחוזקה-יגון או שכרוןכו מחוות של שבמהל

אך , זה באשר לאמנות הדקלום. כפי שבזמן שכרות כל הבדיחות מצחיקות
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.  המהלך של האמנות הויזואלית החדשה הוא בדיוק המהלך ההפוך

כי אם בתפיסת , לא ביצירת מצב של מעין חצי שינה, הפעולה שלה תלויה

  .ים החזותיים תתיש את הקורא' כך שדחיסות האימאזעד כדי, תשומת הלב

  

חסר , צורמני, משקל סדור לשירה האימפרסיוניסטית הזו יהיה מגביל

ים וצבעים הוא 'אל תוך הדפוס העדין של אימאז. משמעות ולא במקום

הוא הורס את . של השירה הרטורית, הגולמי, יחדיר את הדפוס הכבד

רסת אותו כשהיא פולשת למארג האפקט בדיוק כשם שתיבת נגינה הו

זו ' לעורר את האימאז. ההרמוניות המעודן של הסימפוניה המודרנית

ורבים , מהתאמתו של המקצב לרעיון, אמנות עדינה יותר וקשה יותר

, מתפתים לשוב חזרה לזרועותיו המנחמות והנוחות של המשקל הסדור

  .המשכיח מעימנו את כל צרותינו

    

תגרוס כי ביטול השורה הממושקלת הסדורה לבטח תושמע ביקורת ש

כמובן שזה נכון לגמרי לגבי . כיחידה השירית הופך את השירה לפרוזה

אחת הברכות הגדולות של ביטול , למעשה. חלקים נכרים בשירה המודרנית

  . המשקל הסדור תהיה שהוא יחשוף את ערוותה של שירה זו בכל עונייה

  

בנפרד ,   ויש לה חיים משלה–בתכלית שירה כדבר מופשט היא עניין שונה 

  .ממשקל כמוסכמה

  

אני ,  סדורהאם ניתן לכתוב שירה בלא משקל, כדי לבחון את השאלה

איני מתיימר להציע תבחין . מבקש להצביע על הבדל מהותי בין השתיים

, "זו שירה אמיתית או זו אינה שירה אמיתית: "ודאי שיאפשר לומר בן רגע

שני , פחות או יותר, ישנם: כך. טרתו של מאמר זהאך הוא יספיק עבור מ

השפה הישירה היא . שפה ישירה ושפה קונבנציונאלית, אופני תקשורת

השפה הבלתי ישירה . ים'היא ישירה משום שהיא עוסקת באימאז, שירה

  . ים שמתו והפכו לצורות דיבור'משום שהיא משתמשת באימאז, היא פרוזה

בשעה שאחת תופסת את : כדלקמן, או יותרפחות , ההבדל בין השתיים הוא

, האחרת מאפשרת למחשבה לקפץ, המחשבה כל העת באמצעות תמונה

  .  לעבר המסקנה, כמעט בלא מאמץ
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משהו שדומה לתגובת רפלקס , הפרוזה היא תוצר של כושר שכלי כלשהו

אם היה עלי לעבור תהליך נפשי מורכב בכל פעם שביקשתי . של הגוף

המכאניזם , תחת זאת;  היה הדבר מבזבז אנרגיה נפשית, לשרוך את מגפי

של הגוף מאורגן בקפידה כה רבה עד כי ניתן לעשות את הדבר כמעט מבלי 

אותו התהליך מתרחש גם במקרה של . זוהי כלכלה של מאמץ. לחשוב

כשאני אומר שהגבעה הייתה , לדוגמא. ים המשמשים בפרוזה'האימאז

אך .  את העובדה שהגבעה היתה מכוסהאני בסך הכל מעביר, לבושה עצים

, נעשה הדבר בידי משורר, בפעם הראשונה שנעשה שימוש בביטוי הזה

המזכיר את האנאלוגיה החזותית של אדם הלבוש ' ובעבורו היה זה אימאז

, ים נולדים בשירה'אפשר לומר שאימאז. מת' אך האימאז; בבגדים

. ך בעיתונות האנגליתולבסוף זוכים למוות ארוך ומתמש, משמשים בפרוזה

ים 'כך שהמשורר מוכרח לייצר באופן מתמיד אימאז, עתה התהליך מואץ

  .ים שלו'ואת יושרו ניתן למדוד לפי מספר האימאז, חדשים

  

אנו ערים לחללים שבהם ההשראה סרה , בשעה שקוראים שיר, לעיתים

: זה מה שקרה. מעל המשורר והוא השתמש אך ורק במשקל הרטורי

אך שמר על , כלומר פרוזה, מת' והוא נסוג לאימאז, כזב אותוא' האימאז

אני מתנגד למשקל משום שהוא . האפקט באמצעות שימוש במשקל

ים 'שמוחם אינו מלא באימאז, מאפשר לאנשים חסרי השראה פואטית

  .לכתוב שירה, חדשים

  

למרות . אציין את השיר הזוכה בימים אלו לתפוצה המרבית, כדוגמא לכך

הוא תלוי מחוץ . אורכו שני מטר, כב מארבעה בתים בלבדשהוא מור

אנו מתחלחלים באופן אינסטינקטיבי . 'ביתן לונדון'לאולם הקונצרטים שב

: ההסבר הפנימי הוא כדלקמן. נוכח הקלישאות או מטבעות הלשון האלה

ולפיכך אינם , אלא שבהיותם ישנים הם למעשה מתו, זה לא שהם ישנים

הוא לא , מכיוון שהאיש שכתב אותם אינו משורר. 'מעוררים כל אימאז

  .ים של משוררים אחרים'כי אם חיקה אימאז, הבחין בדבר בעצמו

היא מושכת דווקא ; דומה יותר לפיסול מאשר למוסיקההשירה החדשה 

לכדי , מעין חמר רוחני, ים'עליה לעצב אימאז. את העין ולא את האוזן

' הוא בונה אימאז. ולא קול' מאזהוא אי, של אריסטו) ὕλη(החומר . צורות
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בעוד שהאמנות הישנה ביקשה להשפיע , פלסטי שאותו הוא מוסר לקורא

  .עליו פיסית באמצעות האפקט המהפנט של המקצב

  

הקליפה היא כיסוי נאה בעבור הביצה בשלב : ניתן לסכם זאת באופן הבא

ה לי נדמ. אך לחלוטין בלתי הולם בשלב מאוחר יותר, מסוים בקריירה שלה

, בעוד הקליפה נותרה כפי שהייתה. שזה מייצג היטב את מצב השירה כיום

כפי שפסימיסט היה , הביצה לא סרחה. תוכן הביצה השתנה לבלי היכר

היא השתנתה מהאמנות המדוקלמת העתיקה , כי אם התעוררה לחיים, טוען

הוא . אך המכאניזם השירי נותר על כנו, לזו המודרנית האימפרסיוניסטית

  .יש לנתץ את הקליפה: ואומר, גברותי ורבותי, אסכם. לא יכול להישאר כך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ÔÊÈÂ ‰„Â‰È: מאנגלית(



 107

˙.‡ .ÌeÈ  
  
  

ÍÂ˙Ó :ÓÂ¯ÌÊÈˆÈÒ‡Ï˜Â ÌÊÈˆÈË�*  
  

 
אנחנו עומדים בפני תחייה , שאחרי מאה שנות רומנטיקה, רצוני לטעון

  .קלאסית

  

הוא מאגר אינסופי של , הפרט, שהאדם: הנה שורש הרומנטיקה כולה

, מאחר שאינך מאמין באלוהים[...] טבע האדם דומה לבאר [...] אפשרויות 

מאחר שהוא , הרומנטיקן[...] האדם הוא אלוהים אתה מתחיל להאמין ש

הקלאסי [...] מוכרח לדבר תמיד על האינסוף , סבור שהאדם הוא אינסופי

, שאפילו במעוף הדמיון הקיצוני מכל יש איזה איפוק: בשירה הוא זה

את גבולו זה , המשורר הקלאסי אינו שוכח לעולם את סופיותו זו. הסתייגות

סופו , ד שהוא מעורבב באדמה גם אם יקפוץהוא זוכר תמי. של האדם

אם , אפשר לומר. לעולם אין הוא מתעופף אל הגז המקיף אותנו; שיחזור

שהעמדה הרומנטית כולה כמו מתגבשת בשירה סביב מטאפורות , תרצה

מתעופף , פני תהומות-מתעופף על, ויקטור הוגו מתעופף תמיד. של מעוף

בעמדה הקלאסית . ל שורה שניההמילה אינסוף בכ. מעלה אל הגז הנצחי

אתה נאמן תמיד למושג של גבול [...] אין אתה טס לעולם אל האין סופי 

תמיד אור [...] שירה המוגבלת בקפדנות לארצי ולמוגדר ] זוהי[...] [

תמיד .  יבשהופני ים א- האור שלא היה מעולם עלולעולם לא, היומיום

ולעולם לא , תמיד אדםהאדם הוא : אנושי לחלוטין ולעולם לא מוגזם

  אלוהים

  

הוא מאגר אינסופי של , הפרט, שהאדם: הנה שורש הרומנטיקה כולה

, ידי הריסת המשטר המדכא-ואם תהפוך את סדרי החברה על, אפשרויות

                                                           

 כחלק ,)2001', כרמל'(' הקול הוא האחר' הקטעים שלפנינו מופיעים בספרו של שמעון זנדבנק *
אנו מבקשים להודות למר זנדבנק על . 'יסטי'יּום והמרד האימג, שבתאי: שירה לא רטובה'ממסתו 

  .שאפשר את השימוש בקטעים החשובים הללו
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את הקלאסי אפשר להגדיר . ותקבל קדמה, תיתן סיכוי לאפשרויות אלה

חיים מקובע ומוגבל -האדם הוא בעל. בבהירות כניגודו הגמור של זה

רק באמצעות מסורת וארגון ניתן להפיק . שטבעו קבוע לחלוטין, להפליא

האדם טוב , האחת. הנה שתי התפיסות, בקיצור] …. [ממנו משהו מהוגן

אבל , שהוא מוגבל מטבעו, האחרת; והנסיבות הן שקלקלו אותו, מטבעו

, מחנה האחדבעיני ה. שמעו אותו לכלל משהו הגון למדיהסדר והמסורת ִמ

להשקפה הרואה את . בעיני השני הוא דומה לדלי, טבע האדם דומה לבאר

לזו הרואה בו ; אני קורא רומנטית, כמאגר שופע אפשרויות, האדם כבאר

  .אני קורא קלאסית, יצור סופי וקבוע מאוד

מאחר שקיים תמיד ניגוד מר בין מה שאתה סבור שצריך שתהיה  [...] 

] העמדה הרומנטית[הרי , שאדם מסוגל לו למעשהמסוגל לעשות ובין מה 

אני מתנגד . [...] להיות קודרת, בשלביה המאוחרים מכל מקום, נוטה תמיד

לאותה רכרוכיות הגורסת ששיר אינו שיר כל עוד אינו מייבב או גונח על 

ון 'אני חושב תמיד בהקשר זה על שורה אחרונה של שיר מאת ג. משהו

חדלו להיאנח ובואו : "ני חותם עליה בכל לבהמסתיים בבקשה שא, ובסטר

יש נטייה כללית לחשוב ששירה אין פרושה אלא ביטוי של רגש ." [...] נלך

  .לבוא תהיה עליזה-ואולם אותה שירה שלעתיד. [...] שלא בא על סיפוקו

  

  

  

  

  

  )˘�Ê ÔÂÚÓ„·�˜: מאנגלית(         
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«Ó¿̄«t ˜ƒti…Â∆„ Ô«Ï ‰¿Ò¿Ùƒ̄ÊÈ  
  

  

‰ÓÂÏÚ ÔÂ˘Ï· ‰Ë�ÂÒ  
  

  

  ,לוּוְרף ִּדֵלן מֹוָוְׁשת ַעַּפְצִי

  ,תֶלֶור ֲחֵטז מֹונּוְרג ִאַבְׁשִּב

  ,תֶלֶלְקַנְתת ִמֶזנְֹרה ִחָלְקָח

  .למּוָׁש, לֵמֹוץ ּב ֵרַחּוּתְחִמ

  

  !לטּוץ ָעֵּב, יָךֶללֹום ְּגֵּלַּפ

  תל ֶאֵוְלַחת ְּתֶמצְֹקט ִּתַּב-טַּב

  ,תֶלֶפְלַעָהה ְוָיְוַנְרַּכַה

  .למּוְדר ַּבָע, ְךֻא, ר ֵחַחקּוְרִּפ

  

  יםִלָגל ְּפֵפֹוק ּגנּוְמג ַצֵחְו

  ,יםִּלָלְּת-ףחּוט ְצֶל חַֹחֵגמֹו

  .םִיַללּוְר ַּפַחקּוְנ, לֵחֹוׁש

  

  :ַחֵּזַעְתִמ, ַחֵמץ רֹוצּוְמִט

  ,םִייַנֵע-תַפְי, יִתָּדְמק ֶחַר

  .ַחֵנֲעַפי ְלִדע סֹוַדֵּת
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ÔÓ˜È„ ·„�ÈÓÚ: מצרפתית(
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ÒÂ¯ÓÂ‰  
  

  

‰‡ÈÒÈ„Â‡:È˘È˘ ¯ÙÒ   
  

‰»‡»̃ÈÒe‡«�  
  

  
 ,בע התלאות שכב שםׂשכך אודיסאוס 

 ואלו אתנה, שינה ולאות הכריעוהו
 .הלכה אל ארץ הפייאקים ואל עירם

 ,קודם הם חיו בהיפריה רחבת הידים
   5  ,הקיקלופים, סמוך לבני עם גס ושחצן

 .שבכוחם העדיף פשטו עליהם מדי פעם
 י העבירם לסכריהונאוסיתואוס האלוה

 .ויישבם הרחק מבני האדם יגעי הכפיים
 ,בנה בתים, הוא הקיף את העיר בחומה

 10  .וחילק את הקרקע, הקים מקדשים לאלים
 ,אחרי כן הוכנע ביד הגורל וירד להדס

 .ואז מלך אלקינואוס והאלים החכימוהו
 ,אל משכנו הלכה אתנה אפורת העין

 .כדי להכין את שיבת אודיסאוס הביתה
 15  היא פנתה אל החדר המפואר שישנה בו

 ,נערה דומה במראה ובגוף לבנות אלמוות
 מצדי הפתח. נאוסיקאה בת אלקינואוס

 שתי שפחות שאלות החן ברכו ביופי 
 .והדלתות הבוהקות היו מוגפות, נמו

 20  ,אל מיטת הנערה כמשב רוח היא חשה
 עמדה מעל לראשה ודיברה אליה

 , הידועבדמות בתו של דימס הספן
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 .היא היתה בגיל נאוסיקאה ויקרה לה
 :בדמות זו אמרה אתנה אפורת העין

 25  ?איך זה אמך ילדה בת כה מוזנחת  "
 ,בגדיך המרהיבים נחים ללא יד מטפלת

 תצטרכי לעדות אז, ויום כלולותיך קרוב
 .ולדאוג גם ללבוש מלוויך, בגדי פאר

 ,בדרך זו שם טוב נפוץ מפה לאוזן
 30  . הגבירה כך ירוו נחתוגם אביך ואמך

 ,נלך לכבס עם עלות השחר, קומי
 ,שמהר תהיי מוכנה, אבוא ואעזור

 .כי לא תשארי בתולה עוד הרבה זמן
 כבר עכשיו מבקשים את ידך בכל הארץ

 35  .ואלה אחים לך לגזע, טובי הפאיאקים
 עם שחר בקשי מאביך המלך, בואי

 שיכין לך צמד פרדות ועגלה להוביל בה
 ,השמלות והאריגים הנוצצים, רותאת החגו

 ,זה עדיף מללכת ברגל, וסעי גם את
 40  ."הן בריכות הכביסה רחוקות מעירנו

   ובאמרה זאת פנתה אתנה אפורת העין
 איתן לנצח, אומרים, שם, אל האולימפוס

 ,לא נרטב בגשם, לא זע ברוח, בית האלים
 רק פרוש האויר הגבוה, אין שלג נופל בו

 45  ,זוהר מרצד מכל עברלובן , ללא ענן
 .והאלים הברוכים בכל  הימים יודעים עונג

 .לשם מחדר הנערה עלתה אפורת העין
   מיד באה אאוס על כסא הפאר והעירה 

 ותמהה עוד, את נאוסיקאה יפת השמלה
 50  ,על החלום היא עברה בארמון לספר להוריה

 .ומצאה אותם שם, לאביה הטוב ולאמה
 ,שפחותיההאם ישבה לפני האח עם 
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 את אביה, טווה בפלך חוטי ארגמן
 פגשה כשיצא אל הנסיכים רמי היחש
 55  .למועצה לפי הזמנת נכבדי הפאיאקים
 :היא נעמדה ליד אביה הטוב ואמרה לו

 ,גבוהה, תוכל להכין לי עגלה, אבא יקר   "
 בגדי החמודים מוטלים כאן? יפת אופנים
 .אקח אותם ואכבס בנהר, מלוכלכים
 60   לעטות בגד נקי על כתפיךגם לך נאה

 .כשאתה יושב ונועץ עם בחירי הארץ
 ,מה גם שחמשת בניך גרים בבית

 ,ושלושה רווקים צעירים עוד, שנים נישאו
 והם תמיד מבקשים לבוש שכיבסוהו

 65  ."ואני לכל זאת דואגת. טרם יצאו לרקוד
   היא התביישה לדבר על חדוות נישואיה

 :אמר להו, אך הוא הבין. באזני האב
 .ולא מאומה, בתי, פרדות לא אמנע ממך"

 העבדים יכינו לך עגלה גבוהה, לכי
 70  ."וארגז למטען יציבו עליה, יפת אופנים

 .ואלה צייתו לו, קרא לעבדים,   ובדברו
 , הכינו בחוץ כרכרת פרדות שנעה לבטח

 .ואת הבהמות שמו בעול ורתמו אליה
 הנערה נשאה את בגדי הפאר מהחדר

 75  ,ה על הכרכרה המצוחצחתוהעמיס
 ,והאם גדשה בתיבה צידה ערבה למיניה

 ואף מזגה יין, שמה הרבה מטעמים
 ,עלתה הנערה לעגלה. בחמת מעור עז

 והאם הושיטה לה בכד זהב שמן זית
 80  .שבו ימשחו את עורן היא ונערותיה, זך

 ,בתה אחזה בשוט ובמושכה הנוצצת
 וזוג הפרדות בתפיפת רגל, הצליפה
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 ,בחשק ונשא את הבגדים ואותהמשך 
 .כי לצדה הלכו נערותיה, לא לבדה

 85  ,  הן הגיעו אל שטפו היפה של הנהר
 שפע מים, שם הבריכות מלאות תמיד

 .זכים נובעים ומוחים כל רבב מהבגד
 ,אז הן התירו את הפרדות מהעגלה

 שילחו אותן אל שפת הנהר ליד השפך
 90  בידיהן. ללחוך עשבי יבלית מתוקים

 ,השרו במים הכהים, שאו את הבגדיםנ
 .רקעו עליהם, מתחרות בזריזות, ובבורות

 ,כך הן כיבסו וניקו אותם מכל כתם
 במקום בו, ופרשו אותם בשורה על החול

 95  .גלי הים רוחצים על החוף את חלוקי האבן
 ,אחרי כן בעצמן הן טבלו והתמרקו בשמן

 והמתינו, ואז ערכו סעודה על גדת הנהר
 .יתיבשו הבגדים בחום השמשעד אשר 

 ,ולאחר שאכלו ושבעו היא ונערותיה
 100  ,הסירו את צעיפיהן ופנו לשחק בכדור

 .ונאוסיקאה צחורת הזרוע מרקידה ושרה
 כמו ארטמיס שעם קשתה בהרים משוטטת

 ,על רכסי טאיגטוס הרם או ארימנתוס
 ,ששה לרדוף חזירי בר ואיילים קלי רגל

 105  , היעריחד איתה משתעשעות נימפות
 ,ולב לטו שמח, בנות זאוס אוחז האיגיס

 ,כי בתה גבוהה מכולן בראש ובמצח
 ,בנקל היא ניכרת, ואם כי כולן יפות

 .כך בלטה הנערה הבתולה בין שפחותיה
 110  לקפל את,   היא עמדה לרתום את הפרדות

 ,ולשוב הביתה, הבגדים המרהיבים
 ,אך אז דאגה לעכבה האלה אפורת העין
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 יראה את הנערה, קיץ אודיסאוסכדי שי
 .והיא תובילו אל עיר הפייאקים, היפהפיה

 115  ,את הכדור לעבר שפחה זרקה בת המלך
 .והכדור צנח לעמקי הזרם, החטיאה

 וכך התעורר אודיסאוס, הנערות צעקו
 :והרהר בנפש נרגשת, התישב, האלוהי

 ?מי אנשיה? לאיזו ארץ הגעתי, אוי  "
 120  , וחסרי חוקאלימים, האם אלה פראים

 ?או נדיבים לנכרים ובלבם יראי אל
 צריחת נימפות, קול נערות רך הגיע אלי

 ,אלה שמקומן על ראשי ההרים התלולים
 .ובכרי דשא, ליד מעיינות הנחלים

 125  ?ואולי דוברי לשון בני אדם נמצאים פה
   ."אבדוק בעצמי ואדע זאת, ובכן אקום

   ואז בידו החסונה קטף אודיסאוס
 נהדר ענף עם עלים מעבי השיחה

 .ויצא מן הסבך, לכסות בו את מבושיו
 130  מגיח, כאריה הרים שסומך על כוחו

 ,יוקד עינים, מוצלף במטר וברוח
 רודף אחרי פרים בשדה או להקת צאן

 ובטנו דורשת ממנו, או איילי בר
 ,לתקוף עדרים ואף בגדרה מבוצרת

 135  כך אודיסאוס עמד לבוא בין הנערות
 .כי הכריח הצורך, עירום, ות השעריפ

 ,מטונף במי מלח, נורא הופיע לעיניהן
 .והן התפזרו באימה בין שלוחות החול

 כי אתנה , בת אלקינואוס לבד נשארה
 140  .שמה עוז בלבה וסילקה מגווה את הפחד

 ואודיסאוס תהה אז, היא עמדה מולו
 אם יחבק את ברכי הנערה יפת העינים
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 רחק יפציר בהאו נעמד ממ, ויתחנן
 .בעדינות שתנחהו לעיר ותיתן לו בגד
 145  כך הוא שקל ומצא לבסוף שכדאי לו
 ,להתחנן ממקומו במלים מביעות רוך

 .שמא תכעס הנערה אם יגע בברכיה
 :מיד הוא אמר את דבריו בעורמה ובמתק

 ?האם אלה או אדם את, גברתי, אנא  "
 150  ,אם את אחד האלים מרחבי השמים

 מה לארטמיס בת זאוסמאוד את דו
 ,בקומה ובתואר פנייך, במבנה הגוף

 ,ואם את מבני האדם שוכני הארץ
 ,ברוכים פי שלושה אביך ואמך הנכבדת

 155  ודאי רב האושר. ופי שלושה גם אחייך
 הממלא בזכותך את לבם בכל פעם

 .שפרח כזה מצטרף למחול לעיניהם
 אך יותר מכולם מבורך בלבו אותו גבר

 .ו חן ויוביל אותך לביתושמתנותיו ישא
 160  ,דמות אדם שכמוך עד היום לא ראיתי

 .והעין נדהמת, לא גבר וגם לא אשה
 כך פעם בדלוס ראיתי עץ תומר, אכן
 ,שצמח ליד מזבח אפולון, רענן, רך

 ,רבים אחרי אז באו, כי גם לשם הלכתי
 165  . והרבה אסונות מכאיבים בדרך חיכו לי

 ,מן רבגם אז לבי התפעם למראהו ז
 .כי מעולם עץ דומה לא נישא מהארץ

 וחרד , גם מולך אני משתומם, נערה, כך
 ,צרה איומה באה עלי. לאחוז בברכיך

 170  ,עד אתמול נגרפתי בים הכהה כיין
 עשרים יום נסחף בגלים וברוח שוצפת 

 ,ולכאן איזה אל השליכני, מהאי אוגיגיה
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 איני חושב שכבר תמו, שגם פה אתענה
 .עד אז האלים הרבה עוד יוסיפו, געייפ

 175  את האדם הראשון שפגשתי, גבירה, חוסי
 ואינני מכיר איש, אחרי הרבה יסורים
 הראי לי את הדרך . אחר מיושבי הארץ

 ,ותני לי בגד בלוי שאתכסה בו, לעיר
 .אולי הבאת פיסת בד לעטוף את בגדיך
 180  ,ושיתנו האלים את מה שלבך מייחל לו

 ,ויעניקו גם אחוה מושלמת, בעל ובית
 כי אין עוד דבר כה גדול ויקר ערך

 מאיש ואשה שמקיימים יחד בית
 ,לשונאיהם נגרם צער. בהסכמת לבבות

 185  ."ויוצא שמם לשבח, לאוהביהם שמחה
 :  ואז נאוסיקאה צחורת הזרוע ענתה לו

 ,הן אינך נראה אדם רע או בער, נכרי"
 ,ידוע שזאוס חולק מנת מזל לכל איש

 ,לכל אחד כרצוי לו, לטובים ולרעים
 190  .ועליך לשאת זאת, אולי זה חלקך מידו

 ,וכעת מכיוון שהגעת לעירנו ולארצנו
 לא יחסר לך בגד או דבר שזכאי לו

 .איש מתחנן ושבע תלאות שבא הנה
 .ואגיד את שם עמנו, אראה לך דרך לעיר

 195  ,פייאקים יושבים בעיר הזאת ובארץ
 ,ינואוס נדיב הנפשואני היא בת אלק

 ."מקור עוצמתם וכוחם של הפייאקים
 ,וקראה אל שפחותיה,   כה היא אמרה

   ?לאן ברחתן למראה איש, נערות, עצרו"
 200  ?אולי חשבתן שהאיש הזה הוא אויב

 אין שום אדם בהווה ולא יהיה גם
 מי שאי פעם יבוא אל אדמת הפייאקים
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 ,אנו אהובים על בני האלמוות. כדי לחבל
 וכנים בקצווי הים הגועש לבדנווש

 205  .ולשאר בני האדם אין לנו קשר, הרחק
 ,זה גבר אומלל שנדד ובא הנה

 כי בחסות זאוס , וכעת עלינו לדאוג לו
 .וגם חסד קט יש לו ערך, כל נכרי ואביון

 ,תנו מזון ומשקה לאורח, נערות, מהר
 210  ."ורחצנה אותו בנהר במקום מוגן מהרוח

 . והן נעצרו וקראו זו לזו,  כה היא אמרה
 אחר הן הביאו אל מחסה את אודיסאוס  
 .כפי שביקשה בת אלקינואוס נדיב הנפש

 ,גלימה וכתונת, לידו הן הניחו בגדים
 215  נתנו לו את כד הזהב עם שמן הזית

 .והורו לו לרחוץ בשטף הנהר, הזך
 :ואז אודיסאוס אמר לשפחות שליווהו

 תייםעמדו מהצד ובינ, נערות, לכו"
 ואמשח בשמן, אשטוף מכתפיי את המלח

 220  .כי שמן מזמן לא נגע בי, את אבריי
 אני בוש ללכת, אך לא אתרחץ לפניכן

 ."עירום בין נערות שלהן תלתלי חן
 .וסיפרו זאת לבת המלך,   הן התרחקו

 ואודיסאוס הנהדר שטף במי הנהר 
 225  מעל גבו וכתפיו הרחבות את המלח

 . הים שדבק בווהסיר מראשו את קצף
 ,ולאחר שרחץ היטב והתמרק בשמן

 .לבש את הבגדים שהבתולה נתנה לו
 ואז אתנה עשתה שיראה לעיניים

 230  וייפתה מעל המצח, גבוה ומוצק יותר
 .את תלתלי שערו שדמו ליקינתון פורח
 ,כמו שאומן בקי מצפה בזהב כלי כסף
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 איש שהפייסטוס ופלס אתנה הכשירו
 ,לאכת מחשבתוהוא מוציא מידייו מ

 235  .כך האלה על ראשו וכתפיו נסכה חן
 ,הוא סר הצידה והתישב על חוף הים

 והנערה הסתכלה בו, קורן ביופי ובהוד
 :ואמרה לנערות העטורות תלתלי חן

 ,נערות צחורות זרוע, שמעו את דבריי  "
 240  לא בלי רצון האלים שוכני האולימפוס
 .בא האיש הזה אל הפייאקים הברוכים

 ,ילה הוא נראה לי מחריד כשהופיעתח
 .וכעת הוא דומה לאחד האלים בשמים
 ,הלואי שהאיש שיקרא בעלי ידמה לו

 245  ...וישמח שהוא חי כאן, שיתגורר במקום
 ."תנו מזון ומשקה לאורחנו, נערות, אך

 ,  כה היא אמרה והן נשמעו לדבריה
 .ושמו מזון ומשקה לפני אודיסאוס

 מוד הסבלאכל ושתה הגבור הנפלא ל
 250  .כי מזמן לא בא אל פיו מאומה, בתאוה

 ,אך נאוסיקאה צחורת הזרוע לא נחה
 ,קיפלה ושמה בעגלה היפה את בגדיה

 , רתמה את הפרדות מוצקות הפרסה
 :עלתה אל המושב והאיצה באודיסאוס

   255  אדאג שתגיע, נלך אל העיר, נכרי, קום  "
 ,אני יודעת, ושם, אל בית אבי הנבון

 .את כל הטובים שבין הפייאקיםתכיר 
 :אינך נראה רפה שכל, אך עשה כדבריי

 ,בחלקות אדמה מעובדת, דרך הכפר
 260  לך בזריזות אחרי הכרכרה ופרדותיה

 .ואני אראה את הדרך, עם הנערות
 היא מוקפת, תיווכח, וכשנגיע לעיר
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 ,נמל נאה משני עבריה, חומה גבוהה
 ובחול לאורך הדרך, ומבוא צר באמצע

 265  .כי כל איש חונה בשוליה, פינות חטובותס
 שם מול נוה פוסיידון היפה יש רחבת שוק

 .מאבנים שהובאו בגרירה ושוקעו בקרקע
 ,את כלי הספינות השחורות מתקינים בה

 .ומקציעים משוטים, חבלים ומפרשים
 270  ,כי אין לפייאקים עניין בחצים ובקשת

 ובספינות איתנות, רק בתרנים ומשוטים
 .הן גאים הם שטים בים עוטה הקצףשב

 עוד ישמיצו, אך אל אגרה את לשונם הרעה
 .כי בעם יש הרבה עזי מצח, אותי אחר כך

 275  :איש מרושע יגיד כך אם ניתקל בו
 ?נכרי נאה וגבוה, מי הולך עם נאוסיקאה'

 .ודאי יהיה לה לבעל? איפה מצאה אותו
 לבטח אספה מספינה נודד שהגיע

 .אין שכנים לידנוהלא , מעם מרוחק
 280  ,או שזה אל ששמע תכופות את תפילותיה

 .והיא לתמיד תהיה לו, ובא  משמים
 שתלך ותמצא לה בעל, מוטב כך, כן

 ,כי בפיאקים היא מזלזלת, במקום אחר
 '.אף שבארץ הרבה אצילים מחזרים אחריה

 285  .ובשמי הנאה ידבק כתם, כך ידברו
 ,הן גם אני אגנה נערה שתנהג כך

 , תתחשב באב ובאם שחיים עודלא
 .ותתקרב לגברים לפני נישואיה בטקס

 ותוכל , היטב לדבריי, נכרי, שמע נא
 290  .לזכות מאבי לליווי ולשיבה הביתה

 תמצא חורש עצי תרזה נפלא של אתנה 
 .עם מעיין ומוקף באחו, לצד הדרך
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 שם נחלה של אבי וגם גנו הפורח
 .והמקום רחוק מהעיר בטווח צעקת איש

 295  עד שאנו, שב במקום וזמן מה חכה
 .נעבור בעיר ונגיע אל ביתו של אבי

 ,וכאשר תוכל לשער שכבר הגענו
 אז לך אל עיר הפייאקים ושאל שם

 .היכן בית אבי אלקינואוס גדל הנפש
 300  וגם ילד, קל להכיר את הארמון

 משום שבתי הפייאקים, קטן יובילך
 .אינם בנויים כהיכל הגבור אלקינואוס

 ,כאשר תהיה בחצר בין כתלי הבית
 עבור מהר באולם הגדול וגש אל

 305  ,היא יושבת ליד האח לאור האש. אמי
 ,טווה צמר ארגמן מפליא לעיניים

 .ומאחור יושבות שפחותיה, גבה לעמוד
 ,קרוב אליה, שם עומד כסאו של אבי

 .והוא יושב ושותה את יינו כבן אלמוות
 310  ,בברכיהחלוף על פניו לעבר אמי ואחוז 

 כך תראה במהרה את היום המשמח
 .גם אם מרחוק באת הנה, שבו תשוב

 ,אם תמצא חן והיא תטה לך חסד
 ותגיע, יש תקוה שאת קרוביך תראה

 315  ."אל ארצך ואל ביתך הבנוי לתפארת
 ובשוט הנוצץ הצליפה,   כה אמרה

 .ומיד הן עזבו את שטף הנהר, בפרדות
 ,גליהןוהיטב טפפו בר, היטב הן רצו

 ,והיא נהגה במתינות ובמידה הצליפה
 320  .לבל יפגרו מאחור הנערות ואודיסאוס

 והם הגיעו אל החורש, השמש שקע
 ושם ישב אודיסאוס. המהולל של אתנה
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 :ומיד התפלל אל בת זאוס הכביר, הנהדר
 .אטריטונה, בת זאוס אוחז האייגיס, שמעי"

 325  ,כי לא הקשבת לי לפני כן, הקשיבי כעת
 .כשמרעיד הארץ הנודע הלם בי, אסוניב

 ."תני שאמצא חיבה וחמלה אצל הפייאקים
 ,ושמעה פלס אתנה, כה הוא אמר בתפילה

 אך לא התגלתה לעיניו כי יראה את
 330  והוא המשיך לשפוך זעם. אחי אביה

 .עד שובו לארצו, על אודיסאוס הנהדר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )‡‰¯È‡˙·˘ Ô: יווניתמ(
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Ò„‡ÈÙÏ˜Ò‡    

  
  

˙Â·˜Ú· ÌÈÈ�˘Â ÌÂ‚¯˙ „Á‡  
  

  

")˙È�ÂÂÈ‰ ‰‚ÂÏÂ˙�‡‰" ,·È ¯ÙÒ , ‰Ó¯‚ÈÙ‡50(    

 

 

 ?ְׁשּפְֹך ִּדְמעֹוֶתיָךִּתָמה , ְתַיֵּסרַעל ָמה ִּת, ֵדסַאְסְקֶלִּפיָא, הֵתְׁש

 .ַהֵּלב-ְקַׁשת, ָך ִקיְּפִריס ָלְכָדהלֹא ַרק אֹוְתָך ְלַבְּד   

  ֶאת ַהֵחץ ְוַהֶּקֶׁשתָזַקף ָךְלַבְּדָך לֹא ֶנְגְּד

 ?ְתַּפֵּלׁש ֶּבָעָפרָמה ִּת –עֹוְדָך ַחי . רַהַּמֶארֹוס    

 .ַהּיֹום ַאְך ַּכֶזֶרת-אֹור; ָהָבה ֵיין ַּבְּככּוס ָטהֹר ְנָעֶרה

 ?ְמנֹוָרה ַלִּמָּטה-ׁשּוב ִנְׁשַּתֶהה ַעד יֹוִליְך אֹור   

 ,א ִמֵּקץ ֶרַגעֲהלֹ. ָנא-ִנְׁשֶּתה, ַמָּזל-ְמאָֹהב ִּביׁש, ּבֹוא

   .ִנָּׁשֵכב, ַלְיָלה ָארְֹך, ֵליל-ִלְׁשַנת, ֲאֵמָללִאיׁש    
  
  
  
  
    •  

 
 ,ֵלב-אֹוֵהב ְׁשבּור, ֵתה עֹודְׁש, ְׁשֵתה

 ?ַּדֵּכאָלָּמה ִּת  
 ,ה ִּתְדַאב ְוִתְתַעֵּצבָמ 
 ?ּוָמָרה ִּתְבֶּכה  
 ַרק ְלָך ִלְּבָך ִצָּוה 
 ?ַוִּתּפֹל ַּבַּפח  
  - ט ָהַאֲהָבהְּבִמְׁשַּפ 
  ?ָּפחְׂשַרק ְלָך ִמ  
  ַׂשק ָלַבְׁשָּת ַוִּתְפזֹר 
 ;ֵאֶפר ַעל רֹאְׁשָך  

 ?ְּכמֹו ֵאין ָמזֹור, ַמה ֵּתיִליל 
 !ים עֹוְדָךַּבַחִּי  
  ,ָׁשְכָרה-ְׁשֵתה ֲעֵדי, ָנא-ְׁשֵתה 
 .ֵּתֶכף יֹום ֵיאֹור  
 ׁשּוב ְלאֹור ַהְּמנֹוָרה 
 ?ָּכל ַהֵּליל ֵּתעֹור  
 ,ּתֹם-ְּגַמע ַעד, ְּגַמע, ֻאְמָלל, ֵתהְׁש 
 –  ִּכי מֹוֵעד ִיְמָלא    
  ַעְפַעֵּפינּו ַּתֲעצֹם 
  .דֹוָלהַּתְרֵּדָמה ְּג   
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•  
  

          ,ַמר ַעְצִמי ִנְכָּבִדי, םּגֹּבֹוא ְוִנְל
  .אֹור ַיֲעֶלה עֹוד ְמַעט ַּבַחּלֹון

  ,יִּדָאנִֹכי ַמְחַמ, םּגְֹוִנְלּבֹוא 
  .ַמְחְׁשבֹות ִחָּדלֹוןַּדי ְלַעְרֵסל 

   ַאָּתה ְיִחיִדי–ה ֶזה ָחַׁשְבָּת ָמ
  ?ֹוןֶׁשֲחלֹומֹו ִהְתּפֹוֵצץ ְּכמֹו ַּבּל

  , ַאָּתה ִּבְלָעִדי–ֶזה ָחַׁשְבָּת ה ָמ
  ?ִאיׁש חּוץ ִמְּמָך לֹא ִנְדָחה ְּבָקלֹון

  ,ִּכי עֹוְדָך ְועֹוִדי, םּגְֹוִנְלּבֹוא 
  .ְּכָבר ַּבַחּלֹון ִמְתַּבְצֵּבץ ַּפס ָהאֹור

  ,ְיִדיִדי, עֹוד ְמַעט. םּגְֹוִנְלּבֹוא 
  .לֹא ֵנעֹור, ָאז ִניַׁשן, ַלְיָלה ֵיֵרד

  
  

 היה מן המזהירים )ס"בן המאה השלישית לפנה(אסקלפיאדס איש סאמוס 
מניין . על חייו אין יודעים כמעט מאומה. מות ההלניסטיםשבמחברי האפיגָר

ורובן , מגיע לכחמישים, במידות שונות של ודאות, אפיגרמות המיוחסות לוה
כרוכה בעיה כבר בשורה הראשונה של , כפי שנקל לראות. עניינן אהבה

שמא , שמא המשורר עצמו: מפני שאין להכריע מיהו הדובר, האפיגרמה שלעיל
יסורי האהבה יהקריאה היא להתנער מ, אם כך ואם כך. חבר עלום כלשהו

שהאפיגרמה מרמזת לכלל שירתו , אין להוציא מכלל אפשרות. להצטרף למשתהו
ומוטב , החיים קצרים: והנאמר בה יש בו שמץ נימה אירונית, של אסקלפיאדס

קיפריס הנזכרת כאן היא . להתמסר למשתה מאשר לחבר שירי אהבה מיוסרים
 –'  טהוריין בככוס'. 'האכזרי, ' בעצם–' ארוס המר'. אלת האהבה, אפרודיטה
כלומר יין , שלא נמהל במים,  כלומר–' טהור; ')יין(' משקה בככוס': ביתר דיוק

  .חזק

על שתי אפשרויות הקריאה , כמובן, העיבודים הנלווים לתרגום נשענים
לשירו ) לא יותר מאיתות זיכרון(העיבוד הראשון כתוב בזיקה כלשהי . שהזכרתי
 Why so pale" (מאהב מסכן,  ָחַוְרָּתמה) "1659–1609(ון ַסאְקִליְנג 'של סר ג

and wan, fond lover?(  
"  וריאציות על נושאים עתיקים–ים ילמצער שת"מקבץ זה לקוח מתוך הספר 

  ".חרגול"העתיד לראות אור בהוצאת , )שם זמני(
  

  )ÔÓ˜È„ ·„�ÈÓÚ: תרגם מיוונית והעיר(
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È˜ÒÙÂ˜ÂÊ ÒÈ‡ÂÏ  
  

  

‰¯‰ˆ‰‰ ¯Â·Ú· ‰¯È˘  
  

  

 קשה משום שהשלכותיה של השירה הן היהכל הגדרה של שירה ת

ת והפיסית של הטובות  וזאת על אף הפשטות הטבעי–מורכבות 

דרך ש, יתנת להגדרה כמסדר של מיליםשירה נ, לפיכך. מאותיהשבדוג

ת המילים ניגש ברמות שונות אל אמנותה חסר) מקצב וגובה(תנועה וטון 

השירה מונעת במובהק על ידי . 1כאל סוג של גבול מתמטי, של המוסיקה

 ).אמיתי או אידיאלי(הקיום היומיומי 

 

 כאל תבנית או כאל עשוי להתייחס אל השיר, הוא אשר יוצר אותו

גדולה (שיר הוא מכונה : "3 אומרמשורר אמריקאי עכשווי. 2קונסטרוקציה

הארדי קינא בשירה ' ורג'טיקאי הבריטי גהמתמ". העשויה מילים) או קטנה

                                                           

) שירתי היא: "(בשורה קשה להבנה זו שולח אותנו זוקופסקי לשורותיו הידועות ביותר 1
מושג הגבול ). A-12מתוך " (יקהסגבולו העליון מו/  התחתון דיבור גבולו/ אינטגרל 

של סדרה אינסופית ) לעתים בלתי מושג ולעתים בלתי קיים(במתמטיקה מדבר על מושא 
ניתן לומר בצורה פשטנית במקצת כי הוראתו , לפיכך". להתקרבהמנסות "של ישויות 

  .המתמטית של המשפט עוסקת בהתקרבות אינסופית של המילים אל המוסיקה

. 1911ים של פיקאסו החל משנת 'המונח קונסטרוקציה היה בשימוש ביחס לקולאז 2
-בןואשר זוקופסקי היה , יזם בפאריז'שבאותה שנה ייסד את האימג, עזרא פאונד

ארץ 'והן כעורך של , הן בקאנטוס שלו, אימץ את הקונספט ביחס לשירה, טיפוחיו
הקשר בין פאונד לזוקופסקי נוצר כשהאחרון שלח לראשון , למעשה. לאליוט' השממה

 .פרודיה על השיר של אליוט
וויליאם קרלוס , זמנו של זוקופסקי הוא חברו הטוב ביותר-אותו משורר אמריקאי בן 3

אך גם , ספור בהרצאות ובכנסים- והציטוט המפורסם שלו הופיע פעמים אין,וויליאמס
אם : "י זוקופסקי ואף הוקדש לו"בספר של וויליאמס שנערך ע, זכה לעלות על הכתב

שיר הוא מכונה קטנה -ו, אין שום דבר סנטימנטלי במכונה: לנסח שתי הצהרות נועזות
כוונתי היא , ם דבר סנטימנטלי בשירכשאני אומר שאין שו. עשויה ממילים) או גדולה(

-בחירתו של זוקופסקי באזכור המתחכם וחסר" .ששום חלק בו אינו יכול להיות מיותר
המאמר . השם של חברו מיד לאחר פסקת הפתיחה היא בבחינת אקספוזיציה סגנונית

מתוך אמונה ושכנוע , משמעות-כולו כתוב בניסוחים פתלתלים וזרוע ביטויים כפולי
בכך שמשורר ראוי שיעביר , )Convictionמה שהוא מכנה (צדו של זוקופסקי עצמי מ

או התנועה של השפה , את מסריו שלא דרך התכנים של הטקסט אלא דרך הצורה
  . זוקופסקי משורר לעצמו ולנו את המאמר בדרך זו בדיוק-כמשורר טוטאלי . בטקסט
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מדען עשוי לקנא . על שום הדיוק המעודן של יסודות הלוגיקה שלה

, אשר חרף נבכיה המרובים , התחתית של השירה-בתפיסת היחסים חסרת

ן כי שירה היא ייתכ. מצליחה לאחוז בעולם של דברים באופן ממשי ושלם

 לתיאוריה האחרונה שלו  בהתייחס– מחפש כאשר 4מה שהידקי יוקאווה

 –אלא גם ממדים במרחב , על כך שחלקיקים אינם בעלי מטען ומסה בלבד

אני להוט ביותר . בעיית האינסוף היא מחלה שמוכרחים לרפא: "הוא טוען

 ."להחלים

 

', פואטיקה, 'אריסטו" (פילוסופית היא הפייטנות ונעלה מן ההיסטוריה"

ירה הצהרה זו כי השירה תרמה מזכ, ובין שהיא נכונה ובין שלא). 'ט

מוצא הפה הריתמי או המוטעם המפסק : ולהלן. להיסטוריה תרומה נכבדה

, מודע לדברים מתים כאל חיים, את תנועת הגוף בריקודים או בטקסי פולחן

המסב עונג , הזמר השמימי של הומרוס; חיים ובארץ-בעודו נאבק בבעלי

שהאמינו כי , כה ואיכרים במשתה של חברת בעלי מלא–רב לקהל שומעיו 

פסקאותיו ;  את המוזות מנצחות על ההרמוניה שהניעה את המיליםראו

חרף הערכתן , שתיבותיו המוזיקליות מאלצות לשיר, היבשות של לוקרטיוס

שלביה של : ראשיתן של השערות אטומיות, לדפוסי המחשבה המופשטים

  .התרבות מותווים באופן מוחשי בשלושת הדוגמאות הללו

 

אף על פי שמה , ת יותר מן המוסיקהמאז ומעולם נתפסה השירה כספרותי

שלכאורה מכונה מוסיקה טהורה עשוי להיות ספרותי במובן 

להתנהג כאנשים , אומר באך, על חלקיה של הפוגה. הקומוניקטיבי

אינה נסמכת בעיקר , שלא כמו שירה, אך מוסיקה. מיושבים בדיון מסודר

 אפשר לדמיין איך מסלקים מן הדיבור את כל .על הקול האנושי בביצועה

זהו . מנת לאפשר לו להפוך לתנועה של צלילים-פיים עלאהמרכיבים הגר

) בו שירים אולי לעולם אינם נוגעים(האופק המוזיקלי של השירה 

מה -מאפשר לכל מי שאינו שולט ברזי היוונית להאזין ולקבל דברש

לקולה , ורת האנושיתלמס" לכוון את התחנה: "משירתו של הומרוס

וכך להימלט מגבולות הזמן , התפתח בינות לצלילים של דברים טבעייםש

                                                           

ס נובל לפיזיקה בשנת חתן פר. Hideki, Yukawa (1981-1907(הידקי , יוקאווה 4
 .יורק שבה למד זוקופסקי שנים לפני כן-וגם מרצה באוניברסיטת קולומביה בניו, 1949
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במובן . שהרי נדיר להימלט מהם דרך למידת התחביר של הומרוס, והמקום

 . שירה היא בינלאומית-זה 

 

, אך ספציפית. רוב תרבותית בהווייתה-פי-הגדרת השירה דלעיל הייתה על

בה היא המידע המדויק על הקיום שממנו היא שירה טו? מהי שירה טובה

של ) ועל הטון(כלומר על התנועה , ומידע על קיומה שלה עצמה, צמחה

הם הדבר המייחד את , העמידה בקצב הקיום, דופק, ריתמוס. המילים

, כל שיח,  כל אמוציה אנושית5הדבר הזה משלב. הטכניקה של אותה תנועה

 כדי להשפיע עליו –אה נוסף בעולם ריב-אל תוך מסדר מילים שקיים כיציר

דיבור תמציתי מרוכז מהווה את רוב המתודה . ידו-וכדי להישפט על

השאר ). להבדיל מאמנות הפרוזה שלמעשה מדלגת בין נושאים(השירית 

שירה טובה אינה מעלה , כשקוראים אותה נכון. חסד, השהייה, הוא הקלה

ופן עצמאי לחלוטין בתוך היא קיימת בא; טיעונים לגבי גישות או אמונות

 שלה 6השכנוע. או למשנהו" נושא" הקורא ביחס לסוג אחד של העדפות

אין דבר וחצי דבר בין אורכו . נמצא בתוך השליטה האומנותית או הטכניקה

אף כי , של שיר לבין סגולותיו כקומפוזיציה שבה כל צליל במילה נשקל

 ככל שטווח רחב – מה טוב-בבירור ניתן לקבל כמות רבה יותר של דבר

 .נודע ונמסר, יותר של דברים מורגש

 

יבים אותנו אל הספר השירים העתיקים ביותר שתיעודם מצוי בידינו מש

שחלק מן ההירוגליפים שלו , 'פרקים של ההולכים ביום'המצרי הקדום 

 המסורת האנושית ששרדה את המשמעות 7.ס" לפנה3000קדמו לשנת 

כמו בשורות הבאות המהללות , רה בעינההאזוטרית של אותם שירים נות

  :את השמש
                                                           

  )1(ע "ע, "This integrates"במקור  5

המשמעות כאן הוא בין -כפל. זהו מושג מרכזי אצל זוקופסקי". conviction"במקור  6
שכנועה של . עה מאידךלבין הרש, שכנוע ואמונה נטולת ספקות בצדקת הדרך מחד

בעיקר אצל רוברט (יש לציין כי במודרניזם האמריקאי . השירה הוא גם ההרשעה שלה
הן " משפט"שהוראתה " sentence"והוא המילה , משמעות קרוב-נפוץ כפל) קרילי

זוקופסקי היה ער לעניין כשבחר במילה זו ובמילים . במובן הבלשני והן במובן החוקי
  .ה סמנטיאחרות סביב אותו שד

7
הפרקים הקדומים , ככל שהצליח המתרגם לברר". ספר המתים"כיום מכונה הספר 

  .ס" לפנה2300-2600והן נכתבו בין השנים " טקסט הפירמידות"ביותר מכונים 
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 , מניינןמנותנו יכולים לן אאי, חלפו מיליוני שנים

  .הנך מעל לשנים. מיליוני שנים יבואו

 

והשוו (כי האמצעים והאובייקטים של השירה ,  זה זהיר למדי לומריהיה

, יכלומר אנושיים באופן ניתן לזיהו, נותרו קבועים) לפואטיקה של אריסטו

 .ס" לפנה3000וזאת מאז סביבות שנת 

 

ואלו אף הן עשויות ,  מורכבות מהברות– מילים: האמצעים של השירה) 1

. י אותיות שהיו בעבר סמלים חזותיים או תמונות" שמסומנות עפונמותמ

 :מילים צומחות בעקבות השפעות מצד הגורמים הבאים

  ריח, טעם, מגע, ראיה .1

  שמיעה .2

  . בין מושגים8הצלבה-משחק, ותיחס למילים אחרמחשבה ב .3

 

 קומפוזיציות ריתמיות של מילים – שירים: האובייקטים של השירה) 2

 :שרכיביהן הם

   ' אימאז .1

  צליל .2

גזירתן של מילים אחרות באופן (הצלבה בין מושגים -משחק .3

  ).מופשט או מעשי או שניהם יחדיו

 

 את  מפצחים,כלומר ,כל שלושת הרכיביםישנם שירים העושים שימוש ב

שירים העושים . רוב השירים משתמשים רק בשניים הראשונים. שלושתם

חרף העובדה שהרכיב , פחות שכיחיםוש בשני הרכיבים האחרונים שימ

פואטי קדום לפחות כמו משחקי המילים ) המצאה(השלישי הוא מכשיר 

אדם בכל מאודו ולא : "הלעגניים של הומרוס ביחס לשמו של אודיסאוס

                                                           

אבל אלמנט המשחק הוא בעל משמעות , גומלין-כלומר פעולת, "Interplay"במקור  8
   .קריטית



 128

 עתיקים יותר לוחותוהשוו גם ל (9"וס-יסא-אוד,  יישא הואמה עוד", "סוס

 ).של הברות הומופוניות

 

לשמש בתור סמלים כדי קבוצות מילים המורכבות יחדיו . 'אימאז. א

: לדוגמה. 'טעם וריח מציגות אימאז, מגע, לדברים ולמצבים של ראיה

של האדס ' האימאז; מרוס להו10"ִרים חֹוְפִפים ַּכִּכָּפהִמְׁשְּבֵרי ַאְרָּגָמן ֶּכָה"

 הנוף והמסע שהם האודיסיאה או; עשר של האודיסיאה-הנזכר בספר האחד

 . השיבה הביתה של אודיסאוס–כולה 

 

 :והשוו

 

, ידידי הצעיר, הגדלּות והעוצמה של הסגנון תורמים גם, להשגת ההדר"

שכן , כך לפחות אני מכנה אותם. כלומר התמונות, )הַפנַטסיות(הדמיונות 

כלל מכנים בשם דמיון -בדרך). מיבדים(הדמיון - המכנים אותם יצירותיש

היום נדרשים לכינוי זה באותם . כל ציור שאפשר להביעו במילים) ַפנַטסיה(

המקרים שבהם הדברים שאתה אומר מתוך השראה ומתוך התרגשות עזה 

אך הרי לא נסתר מפניך כי דמיונם . חיים לנגד עיני השומעים-עומדים כמו

שהרי המטרה ,  הנואמים חותר למטרה אחרת מזה של המשורריםשל

אף כי גם זו וגם זו מחפשות ;  הבהירּות–ואילו בנאום , בשירה הוא הזעזוע

  11"את ההשראה ואת הפאתוס

 

צלילי הים אצל (לבד מן החיקוי שמעניקות המילים לצלילי הטבע . צליל. ב

שתמול שם ", ת מזבחקולות הציפורים בתוך המקהלות על חורבו, הומרוס

                                                           

. משמעות-פני תרגום משמר-מצלול על-תרגום משמרמעדיף , כמדיניות, זוקופסקי 9
: פסוק ז' אחת משורות המפתח באיוב היא פרק ג. A-15דוגמה בולטת לכך היא מתוך 

 He neigh ha lie: "זוקופסקי מתרגם". הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל תבוא רננה בו"

low h’who y’he gall mood ."ו אמצעי משחקי המילים הי, לגבי סיפור אודיסאוס
, ששאל לשמו של אודיסאוס, וידוע במיוחד סיפור הקיקלופ, ספרותי מרכזי אצל הומרוס

שביוונית הוא , )לפי תרגום אהרן שבתאי לאודיסאה" (לא-אחד-אף"והלה השיב בצירוף 
  .האפיתט הנודע של אודיסאוס, "תחבולני"או " ערמומי"-צירוף לשוני קרוב ל

10
שאול : תרגום, 243-244שורות , סאהעשר של האודי-מתוך הספר האחד 

 . טשרניחובסקי
 .בסקייורם ברונו: עברית, עשר-רק חמישהפ', על הנשגב, 'לונגינוס: מתוך 11
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, כפי שמועבר בביצועה, רכיב הצליל בשירה, 12")כנפי רננה, קננו צפורים

 :מרכיב צליל שהוא

בפנים מי , מי מפסיד ומי זוכה, ואנו נשוחח עמם גם כן "משלל(מדובר . 1

  ).'המלך ליר'מתוך " ומי בחוץ

  ). למילטון'גן העדן האבוד' משלל(מדוקלם . 2

  ).ליטורגיים מילים בתוך מזמורים מונוטוניים משלל(או מתנגן מוטעם . 3

ות אחלק מהדוגמ. כלומר למשפט או לרעיון מוזיקלי, למנגינה(מושר . 4

קספיר שירים של שי, קמפיון] תומס[ו של הטובות ביותר באנגלית הן שירי

ברנס שנכתבו ] רוברט[ ושירים של -ארנה , ונסון'ג, י פרסל" שהולחנו ע-

  ).לנעימות עממיות

 

רכיב זה משפיע על הקומפוזיציות שבהן . הצלבה בין מושגים-משחק. ג

, מילים מערבות מילים אחרות בהשלכות לוגיות משותפות או מנוגדות

אותם . כאביזר' ולשם כך עושות שימוש בצליל ולפעמים גם באימאז

אצל " ץמי בחו, מי בפנים"-בניגוד ל(אלמנטים של תחביר ושל איזון רטורי 

, דון] ון'ג[רוב שירתו של   : דוגמות. ( תורמים לסוג זה של שירה)קספירשי

אודה ', הרברט' ורג' מאת ג'שמיים',  מאת אנדרו מארוול'ההגדרת אהב'

רלד 'פיצג] אדוארד[של תרגומיו , סטר' מאת לורד רוצ'כלום-ללא

 ). מאת אליוט'האנשים החלולים', לרובאיאת

 

י צורותיהם מושגות מתוך מהניתוח דלעיל של רכיבי השירים ברור כ

 של מקצביהם 13כלומר כרזולוציה, מיקה של דיבור ושל צלילאדינ

                                                           

' התקופה'שוורץ מתוך כתב העת . י.בתרגומו של י, 73סונטה , קספיריש:  מתוך12
ון חרבות במה בה ר: "זיוה שמיר מתרגמת קרוב יותר לכוונתו של זוקופסקי). 1923(

/ ספרא , זיוה שמיר: מאנגלית',  הסונטות של שקספיר–עיני אהובתי '". זמירים שבת
 .2010, הקיבוץ המאוחד

ון 'י ג" ע1965שקיבל את שמו רק בשנת ( הכוונה אינה לכלל ההיסק הלוגי -רזולוציה  13
 מעבר –אלא למובן המוזיקלי , המצוי היום בשימוש נרחב במדעי המחשב) אלן רובינסון

יחד . יציב למצב יציב-ממצב בלתי: או כנמשל, מדיסוננס לקונסוננס) או אקורד(תו של 
טכניקה מטרית : למובן נוסף של רזולוציה) וגם בהמשך(זוקופסקי מכוון כאן , עם זאת

שבה , אך גם בשירה ובדרמה של יוון ורומי, שהייתה בשימוש בקומדיות יווניות עתיקות
כלומר במילה אחת זוקופסקי מציג את . קצרותמוחלפת הברה ארוכה בשתי הברות 

 .הדיבור והצליל כמתחברים אך גם כמתפרקים
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.  כאשר לא נגרע ערכה של אף מילה לטובת התנועה–המתקשרים זה לזה 

.  מטריקות–ה הזו יוצרת סטנדרטים של משקלים הדינמיק, במציאות

הפרוזודיה באותו אופן שבו " מדע"השירים הטובים של העבר פיתחו את 

ההבדל הוא . השימוש המעשי במילים פיתח את הלוגיקה של התחביר

 .נוצרת בכל דור מחדש, חרף העובדה שיש בה מן הקבוע, ששירה

 

פרוזודיה מנתחת שירים לפי אורכי שורות וקבוצות של שורות או חרוזים 

באופן (ב מבחר של רגליים פואטיות או יחידות מקצ, של מקצבכנשאים 

 :משלל(אריאנטים שלהם ווגם לפי הו) יקהסאנלוגי למושג התיבה במו

 ,")מיותרות"צפויה של הברות -הופעה בלתי, עיוותי מבטא פתאומיים

 –חרוז מושלם , ננסאסו,  קונסוננס:משלל(חרוזים יחד עם ואריאנטים 

 סטנזות –בתים , דפוסי חריזה, )' עצמו וכו עםכלומר אותו צליל נחרז

שום חריזה אינה , יחד עם זאת . צורות קבועות וחריזה חופשית, וסטרופות

את המילים בתוך ) נמנע-באופן בלתי(אם מקצביה נושאים " חופשית"

מנת לחקור את -שאינם שוללים את תפקיד המילים כדיבור על, הקשרים

 . קיוםהאפשרויות ואת האטרקציות של ה

 

פרוזודיה ככזו היא גורם בעל עניין , והיות שזוהי הפרקטיקה של השירה

בדיוק כפי שהוא מתבונן , 14הוא מתבונן אל תוך אוזנו. וררמשני בלבד למש

אוזנו היא כנה במידה . 15וך לבו ואל תוך האינטלקט שלובאותה שעה אל ת

ות שמילותיו מעבירות את מודעותו לקשת הרחבה של הבדלים ודקוי

                                                           

ובפרט , זוקופסקי מהדהד את עזרא פאונד בשתי הפסקאות האחרונות, באופן כללי 14

  "Look in your own ear and read: " יתפרסם בניסוח1959-שב, במשפט זה
  :את זוקופסקימי שגילה , המהווה שכתוב שורתו של פאונד

"Look into thine owne eare and reade " שבתורו משיב למשורר האנגלי בן

 Look in thy heart: " פיליפ סידני ששם בפי המוזה את השורה הבאה16-המאה ה

and write" 
אם אוסף אני את הדברים : "A-13אותנו לשורות ידועות שלו מתוך מפנה זוקופסקי  15

אם אני /  עדיין כשורה -אוזניי וראשי ,  שאני חושב שעיניימשמע/ הללו כדי לחיות 
   "שב לאחור ללמוד בנוחות מתוך ספר אחד/ מצטט הרי את עצמי ראיתי 
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יתכן . ואין הוא מטוטלת, הוא אינו מודד באמצעות מחברות. 16שבמשך

יתכן , שימצא לנכון לספור הברות או את אורכן היחסי ואת ההדגשות שלהן

המשוררים הטובים עושים , למעשה. שיהיה רגיש לכל אותם גורמי משקל

נאמר או על הת הספירה שלהם על אך הם אינם כופים א. את כל אלו

 .פי שניתן לשפוט מתוך האימפקט של שיריהם כ–נעשה ה

 

רוב היא -פי-על. ות מתפתחןמופיעה בכל סוגי האמנויות ככל שהסימטריה 

השיר הומצא -יתכן כי בית.  במרבית השירה הטובה, בצורה מסוימת,נוכחת

: בניסיון להתאים ניגון ליותר מילים מכפי שאותו ניגון הכיל בתווים

יר וכך אפשרו לניגון לחזור על עצמו מספר ש-המילים קובצו אל תוך בתי

 משמעותו אימוצה בכל הזמנים ללא אך קיומה של הטכניקה אין. פעמים

אך לעולם אין על ; היחידה הבסיסית של שיר חייבת לתמוך בבית. בחנהה

 'התנצלות'-כמילותיו של סידני ב. הבית להשליט עצמו על יחידת השיר

ויכול להיות חרזן ללא , לא חריזהיכול אדם להיות משורר ל): "1595(

 ".שירה

 

בדרך זו . הדרך הטובה ביותר להתוודע לשירה היא לקרוא את השירים

אלא , לשירה" תורם"לא מפני שהוא : הופך הקורא למעין משורר בעצמו

 .מפני שהוא מוצא את עצמו בתור מושא האנרגיה שלה

  

  

  

               1950  

  
  
  
  
  
  

  ) ‰„ÚÔÒ¯ :ריתרגם מאנגלית והע(

                                                           

 –היא משך הזמן שיש לנגן תו מסוים מושג שבמוסיקה משמעותו , durationבמקור  16
ל תה השפעה מכרעת עהי, כפי שנוסח בידי ברגסון, המשךמושג ל. הבסיס למקצב

   .התפתחות החרוז החופשי
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 ‚�ÈÏÙÈ˜ „¯‡È„Â¯  
  
  

˙Âˆ¯‡‰ ¯˜ÂÁ  
  
  
  .ֵאין ִסָּבה ָלֶלֶכת ָהְלָאה"

  ". ָׁשם ֵאין ּתֹוֶחֶלת. ָּכאן ַהְּגבּול
  . ְוֶהֱאַמְנִּתי, ָּכְך ָאְמרּו

  ,ּוָפַרְקִּתי ֶאת ַהְּצרֹור
  ּוָבִניִתי ִלי ַחָּוה ָׁשם

  .ַהְּתֵכֶלתֻרְכֵסי ְלַרְגֵלי 
  ,ִּגַּדְרִּתיָׁשם ָזַרְעִּתי ַּגם 

  .עֹוְצרֹותם ַהְּמִסּלֹות ָׁש
  

  ַעד ֶׁשּקֹול ַמְצּפּון ָּגרּוַע
  ;ִּבי ִהָּכה ְּכֵרַע ֶחֶרׁש

  ּפּוכֹות ַהֵּנַצחַעל ַּתְה
  .הּוא ִלֵחׁש יֹוָמם ָוֵליל

  . ּוּנָמְצֶא, ֵלְך. ֵיׁש ְּדַבר ֵסֶתר"
   –ֵרי ָהֶרֶכס ַאְח ׁשלְֹב ּוֵלְך

  . ֵרי ָהֶרֶכססֹוד ָחבּוי ַאְח
  !"ֵלְך. ֵאֶליָך גֵרהּוא עֹו

  
  .ְּדחּוף ּתֹוֶחֶלת, ָהַלְכִּתיְו

         ְּבִלי לֹוַמר ָׁשלֹום ָהַלְכִּתי
  ּופֹוִניִעם ַחּיֹות ַמָּׂשא 

  .עֹוד ְּבֵייָנםְּכֶׁשְּׁשֵכַני 
  ;ָּגֲעׁשּו ַּגֵּלי ָהֶרֶכס

  ֱאמּוָנה ָּתִמיד ִטַּפְחִּתי
  ַאְך ָהִרים ִהיא לֹא ָעְקָרה ִלי 

  .ְּבֵעיָנםְוָעְמדּו ֵהם 
  

  :ִהַּדְסִּתיַצַעד ַצַעד ָׁשם 
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  ,ְּכָקרּוֶסָלהַלְּצָדִדים 
  ,ְלָפִנים ִּכי ֵאין ִלי ַמִים

  .ָּכִריםְלָאחֹור ִּכי ֵאין 
   ּוֵמַעל ְלַקו ַהַּיַער 

  – ֶסַלעֶעְרַית , ֶׁשֶלגְסחֶֹפת 
  :ּוְלֶפַתע קֹר ֶׁשל רּוַח

  !ַמֲעַבר ָהִריםֶזהּו 
  

  , ָחַׁשְבִּתיָּכְך, ְׁשִמי ֻיַּתן לֹו
  ַאְך ִּבְכפֹור רּוחֹות ַהַּלְיָלה

  ,ֵמתּו ִלי סּוֵסי ַהּפֹוִני
  ". ָמָרה"ְוָקָראִתי ְׁשמֹו 

  ).ְּכָבר עֹוֶבֶרת ָׁשם ַרֶּכֶבת(
  :ֲאָבל ָאז ָחַזר ַהַּלַחׁש

  .ֵרי ָהֶרֶכססֹוד ָחבּוי ַאְח"
  !"ַאל ִּתיָרא! ָהְלָאה! ָהְלָאה

  
  :יּוְבעֹוִדי נֹוָאׁש ָיַדְעִּת

  .ַיד ֵאִלי ָעַלי ֻמַּנַחת
  ,ְואּוַלי ַּתְרִמית ַעְצִמית ִהיא

  ...  ַקְטָלִנית ְוַעְקָׁשִנית
  עֹוד ֶאְפָׁשר ַלְחזֹר ַהַּבְיָתה

  ...ַּפַחדאֹוְכֵלִני ֲהֵרי ... ַחי
  ְוָיַרְדִּתי. ַאְך ִהְמַׁשְכִּתי

  – ֶאל ָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני
  

  ,ִהְדִׁשיאּוַעד ֶׁשַהְּׁשָלִגים 
  ,ָׁשִאים ָהיּו ְלָאחּוַהְּד

  ְוָהָאחּו ִלְסַבְך ַיַער
  ;ּבֹו ִּפְכּפּוְך ְּפָלִגים ָהָמה

  ,ְך ָּדַלל ְלַׁשִיתַאְך ַהְּסַב
  ,ָּדְלחּו ּוָמכּוַהְּפָלִגים 

  :ֵּבין ְׁשַנִיםְוִהֵּנה ֲאִני 
  .ְׁשֵמי ְׁשָמָמה, ַצְלָמֶותֵּגיא 
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  ,ֶאת ַהְּמדּורֹות ִעם ַלְיָלה
  ,ַּׁשְלֶהֶבתֶאת ַהּקֹול ִמן ַה

  ֶאת ַהַּפְרצּוִפים ֶׁשָּצצּו
  ;ֲאִני זֹוֵכר –ֶּבָעָׁשן 

  ֶׁשָיִדיִתיֶאת ָהֶאֶבן 
  . ֶהֶבלָּמה ֵה:ְוֵהַבְנִּתי

  ,"ֵרי ָהֶרֶכססֹוד ָחבּוי ַאְח"
  .ַאֵחרָמה -לֹא ְּדַבר. ָסחּו

  
  ,ִהְׁשַּתַּגְעִּתיֵאיְך  – עֹוד ֶאְזּכֹר

  ֵאיְך ֵהַבְנִּתי זֹאת ָּבֶרַגע
  "לֹוָה, לֹוָה"ָּצַעְקִּתי ֶׁש
  .  ְּפִרי ַהִּדְמיֹוןָּפִניםַל

  ַהִּמְדָּבר ְׂשֵדה ֶחְזיֹונֹות הּוא
  ַאְך ִהְּלכּו ּבֹו ֶרֶגב ֶרֶגב

  ּוְנָׂשאּוִניי ְׁשֵּתי ַרְגַל
  . ִמּיֹותָדְוֲחבּולֹות 

   
  :ַעד ֶׁשִהְתַחְּלָפה ָהָאֶרץ

  !ִאּוּוָהֶאֶרץ ְּבֵני ָאָדם 
  , ץ חֶֹרׁשֶאֶר, ֶאֶרץ ֶיֶרק

  !ֶאֶרץ ְלָאָדם ָלָבן
  ,ָׁשם ָמָצאִתי ָמן ּוַמִים

  ,ָׁשם ֶהְחַלְפִּתי אֹון ָׁשבּוַע
  –ֶאת ַהִּסּיּוִטים ָנִׁשיִתי 

  .ֵׁשִנית ֻּכַּוןי ִרֵמיָת
  

  ִסַּמְנִּתי. ַקְמִּתי ְמֻחָּדׁש
  ְּבחֹד ִאְזֵמל ֵאיְךַעל ֵעִצים 
  ֶסֶקר ֶׁשַטח ֶאְתַקֵּדם ְּב

  .ְתַּפֵעלִמְוָצַעְדִּתי 
  ְּכֶׁשִחֵּפׂש ָׁשאּול ַהַּנַער

  – ֵּכס ֶמֶלְך ָמָצא ,ֲאתֹונֹות
  ;ַוֲאִני יֹוֵתר ִמֶּמּנּו
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  . ָהֵאלִלי ַּגם לֹו ָלַחׁש
  

  ַמְעָלה ְּבָהֵרי ַהֶּקַרח
  ,ַהְּתלּוִיים ַעל חּוט ַהַּסַער

  ַמָּטה ֵּבין ִּבּצֹות ְּבֶצַבע
  ,ַעְפרֹותִּבְצֵעי ֶׁשָּצְבעּו 

  רַֹחב-ַרְךִעי ִמְלמּול ְמַעד ָׁש
  ֶׁשל ָנָהר ַאִּדיר ְּבַיַער

  ֶׁשֵּמֵעֶבר לֹו ׁשֹוֵפַע
  !ָּכר ֶׁשּבֹו נּוַכל ִלְפרֹות

  
  ,ָׁשם ְּכַרֵּכי ָעִתיד ָצִפיִתי

  ,ִתיְמֵראִּדְמיֹון ִהַעל ְּכִביֵׁשי 
  ְוַהַּמִים ַמִים ַמִים

  –ֲהמֹוָנם ְּתהֹום הֹוָמה 
   ְּבַרַעׁשְנָהרֹות ׁשֹוְצִפים 

  ,ֵּבֵראִתיָערֹות ֶׁשְּכמֹו ְּיַּב
  ֶׁשֶברַמְׁשִּביֵרי ִמיׁשֹוִרים 

  !ָלָעְצָמהָהעֹוְרִגים ְּכָבר 
  

  ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת: ָּברּור, ֵּכן
  ַהָחְכמֹולֹוִגיםְיַקְּבלּו 

  ֶׁשָּיתּורּו ֶאת ָהָאֶרץ
  :ְּבִלי ְלָחִציםַאֲחַרי 

  ,ִּבְנִתיב ִהְתֵויִתידּו ִיְצֲע
  ,ם ְּבלֶֹגםּבֹורֹוַתי ַיְרוּו

   ִּגידּו ְּגבּורֹות ַי– ּוְבׁשּוָבם
  ".ַהֲחלּוִצים" ִויֻכּנּו

  
  ֵהם ִיְראּו ֶעְרַות ָהָאֶרץ
  ;ַאְך ַיְחִמיצּו ֶאת ָעֶריָה

  ֶאת ֵאֶּלה ַאְך לֹא –ְנָהרֹות 
  .ֶׁשָהרּו ִלי ַּבֵּלילֹות

  ַיְלֵדי ָהֶאֶבןַּגְלֵעַדי 
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  ַאְך ְלַמְפֵרַע –יֹוִליכּום 
  ָעְקֵבנּו: עֹוְקַבי ִלי יֹאְמרּו

  .ְלַגּלֹותִהְקַּדְמנּו ִּכי 
  
  ? ֶאָחד ָנָׂשאִתיֲחמֹורַה

  ?ֶהָחַמְדִּתי ְולּו ּדּוָנם
  ?יָלַקְחִּתִאם ַּגְרִּגיר ֶאָחד 

  !ֲאִפּלּו לֹא ִּבְרׁשּות, לֹא
  יִנְּגָמָלַהּטֹוב ִּכי ּבֹוְרִאי 

  .ְּדעּו ָנא, ֲעָׂשָרה מֹוִנים
  ,ִבינּוא ָּתּלֲֹהַגם ֶׁש, ְּדעּו

  . ֲעלּו ּוְרׁשּו. ֲעלּוַו
  

  ,ִמיֶנָרִלים ִּתְמְצאּו ָׁשם
  ְנִתיֵבי ַׁשִיט, ִמְקֶנה, ֵעץ

  !)מֹוִזיל ַרֶּכֶבת(ּוֶפָחם 
  .ְלַתְדֵלק ּוְלָהֵחם

  ֵאל ָנַצר ֶאת זֹאת ָהָאֶרץ
  .ַׁשי ִהיא; ַעד ַעּמֹו ַיְבִׁשיל ָלּה

  –ִּבי ָּבַחר ִלְלחֹׁש ִלי ַלַחׁש 
  !ִהיא ָלֶכם. ּוְמָצאִתיָה

  
  ,"לֹא-ֶאֶרץ ְלעֹוָלם"זֹאת , ֵּכן

  "ֵאין ִסָּבה ָלֶלֶכת"ִעם ָה
  , "ֵאין ּתֹוֶחֶלת" ִעם, ֶׁשָּלֶכם

  ...ֶאֶרץ ֵאין ּוְבִלי ּוְבַלאי
  קֹול ָלַחׁש ִלי ְוָהַלְכִּתי

  .ָלֶרֶכס, ֶאל ַמַּתת ָהֵאל
  –ַּגם ָלֶכם ָהְיָתה ְיכֶֹלת 

  .ַאְך ַהּקֹול ָלַחׁש ֵאַלי
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אינו מן המוכרים והבולטים בשיריו הרבים של ) The Explorer(' חוקר הארצות'
ושמע גם את שמעֹו ושמצֹו של ', ִאם'הקורא העברי מכיר את . רודיארד קיפלינג

שיר זה האחרון מַצֵדק את הקולוניאליזם האירופי בכך שהוא . 'משא האדם הלבן'
ן זה עומד חלק נכבד מיצירתו של בסימ. מביא ברכה וקדמה לעמים נחשלים

. 'חוקר הארצות, 'ובכלל זה גם שירנו, )1936–1865(הבריטי יליד הודו , קיפלינג
הסבור שהוא ממלא , 19-ארצות מהנוסח שרווח במאה ה- גיבור השיר הוא מגלה

  . צו אלוהי ועיקר מעייניו במציאת אזורים שוממים ראויים להתיישבות
בשבע ביוגרפיות של הסופר , אכן. אמרנו, טיםלא מהשירים המוכרים והבול

אגב סקירת עיסוקיו , ובקצרה, ורק בשתיים נזכר השיר, והמשורר המהולל בדקתי
הוא התגורר אז ; 1895, האחרים של קיפלינג בשנת ראשית חיבורו של השיר

, ונגל'ספר הג, ועמד בין פרסום חלקו הראשון של ספרו המוכר ביותר, בוורמונט
אבל , ככל הידוע, השיר לא תורגם אף פעם לעברית. ם חלקו השנילבין פרסו

צירוף שתי העובדות הללו . בזמנו הוא דיבר אל לבם של נוסעים ומגלי ארצות
  .ומעשה שהיה כך היה. הוא שהובילני אל השיר
על מגלה הארצות הנועז פרסי פֹוֶסט ', Zהעיר האבודה 'ספרו של דיוויד גראן 

. 'כנרת זמורה ביתן'עמד לראות אור בהוצאת , 1925- בונגל האמזונס'שאבד בג
משום ', חוקר הארצות'צוטטו שורות אחדות מ, שנכתב במקורו אנגלית, בספר

כיוון . והעתק שלו נמצא בין חפציו, שזה היה אחד השירים האהובים על פוסט
וכך , התבקשתי לתרגם את השורות הללו, שלא נמצא תרגום עברי קיים של השיר

: הרכס השירי הזה קרא לי, אלא שכמו הרכס שקרא לגיבור השיר. עשיתי
הדהודי האתוס העברי הקדום והעכשווי של הסיירות , המרחבים הגלומים בו

גם , נכון. הגבריות המתגברת והמתנגנת לה במפל חרוֵזי מלעיל נשיים, והחלוציות
.  אּוכל אך למכשולים הללו יכול–כמה ביטויים מביכים של העדפת האדם הלבן 

  . לא למסע תפנוקים, הרי למסע הרפתקאות אני יוצא פה
התרגום ייצמד : תהיה פה לפני הכול, הכרעתי תחילה בלי היסוס, המוזיקה

שכן רביעיות הטרוכאים שבבסיס . למשקל ולדגם החריזה המקוריים ולרוחם
ולהפר את האמונים להן נראה , שירו של קיפלינג הן שכבשו את לבי מלכתחילה

, כידוע. כמעשה בגידה קטן, ושלי' חוקר הארצות'במקרה המיוחד של , לי
העברית צריכה פחות מילים ופחות אותיות משצריכה האנגלית כדי לומר דבר 

מתרגמים רבים של שירה אנגלית . אך מנגד דרושות לה יותר הברות, מסוים
מי . ורהכלומר להוסיף הברות לכל ש, משקליות' רגליים'לעברית בוחרים להוסיף 

גוזר , שמחליט כמוני לשמור בתרגום שיר מאנגלית לעברית על המשקל המקורי
נכפה . על עצמו מיניה וביה שהגרסה שהוא יוצר תהיה תמציתית יותר בתכניה

  .עיקר-פחות-לברור בין עיקר לקצת –!  החופש–עליו כגיגית הצורך 
ואפילו ,  ביטוייםבנוסח העברי שלפניכם משובצים פה ושם. וחירות נוספת נטלתי

מתוך פרשיות רלבנטיות במקרא ומתוך השירה והפזמונאות , שורות שלמות
מענה לרוח , קצת על תקן קולוניאליזם פואטי יהודי. הישראליות המודרניות

קצת כהזדהות ; הכובשת והמספחת של הקולוניאליזם מבית מדרשו של קיפלינג
, עשרה-העברים במאה התשעשל המתרגמים ' מייהדת'זמנית עם תורת התרגום ה

קצת כהעצמה של היסוד המקראי המצוי ; המאה שגם הולידה את השיר הזה
  .ובעיקר לשם השעשוע המשותף שלי ושלכם; ממילא' חוקר הארצות'ב

  )ˆÍÈÏ¯‡ ¯Â: נוסח עברי והערות(
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Ò�·ÈËÒ Ò‡Ï‡ÂÂ  

  

˙È�¯„ÂÓ ‰¯È˘ ÏÚ  
  

  ַהִּׁשיר ֶׁשל ַהֵּׂשֶכל ְּבַתֲהִליְך ְמִציַאת 
  לֹא ָּתִמיד ָהָיה ָצִריְך. ֶׁשַּיְסִּפיקַמה 

  ִהיא ָחְזָרה ַעל ַמה; ַהְּסֶצָנה ִנְקְּבָעה: ִלְמצֹא
  . ֶׁשָהָיה ַּבַּתְסִריט

                            ָאז ַהֵּתַאְטרֹון ִהְתַחֵּלף
  . ֲעָברֹו ָהָיה ַמְזֶּכֶרת. ַלָּדָבר ַאֵחר

  .ֶאת ַהִּדּבּור ֶׁשל ַהָּמקֹוםִלְלמֹד , ֶזה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ַחי
  ָהָיה ָצִריְך ְלֵהָחֵׂשף ִלְגָבִרים ַעְכָׁשִוִּיים ְוִלְפּגֹׁש 

  ָהָיה ָצִריְך ַלְחׁשֹב ַעל ִמְלָחָמה. ָנִׁשים ַעְכָׁשִוּיֹות
ָהָיה צֶֹרְך ִלְהיֹות ַעל . ָהָיה ָצִריְך ִלְבנֹות ָּבָמה ֲחָדָׁשה. ְוִלְמצֹא ֶאת ַמה ֶׁשַּיְסִּפיק

  ָּבָמהַה
  ְלַאט, ּוְכמֹו ַׂשְחָקן ֻמְרָעב

  ,ְוִעם ַמְחָׁשָבה לֹוַמר ִמִּלים ֲאֶׁשר ָּבאֶֹזן
  ,ָחְזרּו, ָּבאֶֹזן ָהְרִגיָׁשה ְּביֹוֵתר ֶׁשל ַהֵּׂשֶכל

  ַהְּצִליל לֹו, ַעל ַמה ֶׁשָרָצה ִלְׁשמַֹע, ְּבַדְיָקנּות
  , ַמְקִׁשיב ָקָהל לֹא ִנְרָאה

  ַהָּבָעה , ַעְצמֹוֶאָּלא ְל, לֹא ַלַּמֲחֶזה
  ְּכמֹו ְׁשֵני , ֶׁשל ֶרֶגׁש ְּכמֹו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים

  ַהַּׂשְחָקן הּוא. ְרָגׁשֹות ֶׁשֻּמָּתִכים ְלֶאָחד
  ְמַרְפֵרף , ָלהן ָּבֲאֵפֶמָטִפיִזיקֹו

  ְמַרְפֵרף ַעל ֵמיָתר חּוִטי ֶׁשֵּמִפיק, ַעל ְּכֵלי ְנִגיָנה
  ַלֲחלּוִטין, נּות ִּפְתאֹוִמיתְצִליִלים ֶׁשחֹוְלִפים ֶּדֶרְך ְנכֹו

  , ִמַּתְחֶּתיָה לֹא ִנָּתן ָלֶרֶדת, ּתֹוֶפֶׂשת ֶאת ַהֵּׂשֶכל
  .ֵמָעֶליָה ֵאין ׁשּום ָרצֹון ַלֲעלֹות

                                              ָהָיה ָצִריְך
  אּוַלי , ִלְמצֹא ִסּפּוק

   ִאָּׁשה,ִאָּׁשה רֹוֶקֶדת, ֶׁשל ֶּגֶבר ַעל ְסֶקִטים
  .  ַהִּׁשיר ֶׁשל ְּפֻעַּלת ַהֵּׂשֶכל. ִמְסָּתֶרֶקת

  )ËÈÈ‰Ï„‡ ÒÂÓÚ: מאנגלית(    
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¯ÈÏ „¯‡Â„‡  
  

  

˘ÈÓÁÌÈ¯È˘ÓÁ ‰  
  

  

•  

  ,ַהַּיַער ִמן ָזֵקן ִאיׁש ָהָיה

  ;ַצַער ִלְכֵדי ֱהִביאֹו ֶׁשַּפְרעֹוׁש

  "דֹוְרָגֲא "ְּכֶׁשָאַמר

  , םַקְרּדֹו לֹו ָנְתנּו ֵהם

 .ַצַער ִלְכֵדי ֵהִביאּו הּוא ֶׁשַּגם

  
  
  
  
  

•  

  ,ִמִּסיִּביר ָזֵקן ִאיׁש ָהָיה

  ;ִציר לְוָכ ָצָרה ָּכל ֵעבֶׁשִּת

  ,ַרְגָליו ֶאת ְוֵהִרים ָיַׁשב הּוא ָלֵכן

  . ִמִּסיִּביר ַהָּזִהיר ַהָּזֵקן
  
  
  
  
  

•  

  ,יקִוְּב לֹו ִהְתּגֹוֵרר ָזֵקן ִאיׁש

  ;ִטיק-ָאה-ִטיק, ִטיק-ָאה-ִטיק", ְוָאַמר

  ,ְּכלּום יֹוֵתר ָאַמר לֹא." םּואּביָק'ִצ, יאִּביָק'ִצ

  .ִמִּויק קֹוִניַהָּל ַהָּזֵקן
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•  

  ,ִמִּטיֶּבט ָזֵקן ִאיׁש ָהָיה

  ;ְמׁשֹוֵטט ְּכָלִבים ּגּור ֶׁשָּמָצא

  ,ַהְּכַרְך ְסִביב ְלִטּיּול ָלַקח הּוא אֹותֹו

  .ִמִּטיֶּבט ַהִּנְלָהב ַהָּזֵקן
  
  
  
  
  

•  

  ,ִמֶּנָּפל ָזֵקן ִאיׁש ָהָיה

  ;ְוָנַפל סּוסֹו ַעל ֶׁשָרַכב

  ,ָזקָח ֶּדֶבק ְקָצת ִעם, ֶנְחַלק ֶׁשִּלְׁשַנִיםְּכ

  .ִמֶּנָּפל ָהִאיׁש ֶאת ִּתְּקנּו ֵהם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ‡„ÈÏ „¯‡Â¯:אייר– ÔÊÈÂ ‰„Â‰È  :אנגליתמ(
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·Â˜Â·� ¯ÈÓÈ„ÏÂ    
  

  

 ÍÂ˙Ó ÌÈÚË˜ È�˘'אש חיוורת'  
  

  

ÔÂ˘‡¯ ÂË�‡˜  
  

  הָלטּוְקית ִניָצִצ ֶׁשל ֵצל ָהִייִתי
  ;הָּלְּכֻח ֶׁשִּנְדְמָתהִׁשְמָׁשה  ייֵדִּב

 ְלעֹוֵפף ַאְך, מֹוְךֶּכֶתם  ָהִייִתי

  . ַהִּמְׁשַּתֵּקף רּוםָּב עֹוד הֹוַסְפִּתי
   ָחָדׁשֵמ נּוְלַּפְכֻה ִמִּבְפִנים ַּגם
  :ָּגׁשַמ ַעל ַּתּפּוַח, ליִהָא, ֲאִני

   ְוַהִּׁשְמָׁשה ַהַּלִיל ֶאת ָחַׂשְפִּתי
  ;      אָּׁשֻדְמַה ןַּגַּב ִרהּוט ָתהְלָּת

  ַצח ְּכֶׁשֶּׁשֶלג ִלִּבי חָׂשַמ הּוָמ
   הּוַנח ְוָאז, יַחּלֹוִנ ֶאת אֵּלִמ

   ַהַּקְרַקע ַעל ַמָּמׁש ִרהּוט ְּפִריט ָּכל
  ! היָקִהְבַמ ְּבדַֹלח ַמְמֶלֶכתְּב, ָׁשם

  

  יֹוֵרדית ִתָּפ ָּכל – ְׁשָלִגים: חֹוֵזר ִצּלּום
  , נֹוֵדד, צּוָרהֲחַסר , ָאטּום, ִאִּטי

  ר  ֵּוִחַה ַּבּבֶֹקר ָההֵּכ תחּוַצ
    ר ֵּוִע רֵּבאֹו טֹוְבלֹותת ֹוּיִזְרַאְו

   החֹוֶז, ַהְדָרָגִתיל חְֹכ ִּב- ְוָאז
  ,ָּבֶזה ֶזה ַאטם יִוְטן ִניֹוָּזִחְו

   – רפָֹהָא ַהַּׁשַחר ְּבׁשּוב, ְוָאז
  – רפֹוַהְּכ ְּגִביֵׁשי ִהיםֹוּת – ִמי ֶׁשל ַרְגָליו
  ?ַהִּמְׁשעֹול ֶׁשלָהֵריק  ְּבַדף ָעְברּו

  :ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין, ַהחֶֹרף ִּבְׂשַפת
  ?  ַרְעיֹון ֵיׁש; ְךָהפּו ֵחץ ֶזה, ְּפִסיק ֶזה

  !ַּפְסיֹון ַרְגֵלי... ְךָהפּו ץֵח עֹוד, ְּפִסיק עֹוד
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 ÂË�‡˜ È˘ÈÏ˘  
  
  ֶלָעָׁשן ְּכִמַּבַעד ָחִזיִתי"
  ".ןָבַהָּלס ֶסֶרי ָהֵרּוּמִקְּב
  

  ענֹוָד לֹא ִאי חֹוף ַעל לֹוֵכד ִמיטְׁש ִאם
  ָּדעַּמַל ֶרתֶּכֻמ ִּבְלִּתי ַחָּיה

  –ית ִמְס ָּכְך ַאַחר ּפֹוֵׁשט ָרהעֹוֶׁשֶאת 
  .ִרְׁשִמית ַהָּכָרהְל זֹוֶכה ָהִאי
    – ָּבֲעָלָטה ָקם ֶיְקִטיִביאֹוְּב אֹור

  ,ָהְיָתה דֵע-לַגְל נּוֵתְקַרְזִמ
  ֻמָּצָקה ֶעֶצםָּכ, ןֵּׁשַּכ ָקָׁשה

  !ְּבֵהן ִצְדָקּה ִּכְמַעט ַוֲהמֹוִנית
  

  ,  ַהַּמֲאָמר כֹוֵתבְל ָּכַתְבִּתי
  ְלַאְלַּתר. ְּכתֶֹבת ִקַּבְלִּתי. סְטּואקֹוים 'ִּג

  .ְלָפְגָׁשּה ִמיל ֵמאֹות ָׁשלֹוׁש יָנַסְעִּת
  ,הָׁשְגִרְּב ְמַנֶהֶמת, ַהְּגֶבֶרת

  ,תׁשּומֹות ַידּוֲעַו רָעֵׂש תַּלְּכֻח
  .   תמֹוּוׂשְּב ַהיָהֶתֹוּתְׁשִר ֵּבין הָבְרָא
 

  ִנְכָּבד ןָאָּמ ִלְפּגֹׁש ַיְסִּכים לֹא ִמי"

 ֶנְחָמד ַּכָּמה" ?יֲאדֹוִנ, מֹוָךָּכ

  נֹוָאׁש ִנָּסיֹון ָּכל ְךַא! ֶׁשָּבאִתי

  :ׁשַקְּב ָחהִנְד הָמ-רַבְּד אֹוָתּה ִלְׁשאֹל
 ר  ֵּתַאְי סְטּואקֹו". ְּבִהְזַּדְּמנּות אּוַלי"

  .רֵּתַוְנ, ֵמיָלא. יָהֶׁשקּוְׁשִק ֶאת
  ָהַפְך ַהּכֹל, ְּבעּוגֹותי ִּתְטַעְלֻה

  .ָחְךְמֻגי ִנלֹוָס ִּבּקּורִלְמֵעין 
 !"ַאָּתה ֶׁשֶּזה", ָרהָאְמ, "ןֵיָאֵמ לֹא"

  - אֹוָתּה ּוׁשְּגִרBlue Review -ִּב ייַרִׁש
  ייִתִנָיְח ַא...לֹוןְּב מֹוןֲה ַעל ַההּוא"
  ְלַדְעִּתי. ןְרהֹוְרֵטַמְל ְסָעהָנ

 הָמ ַרק... ַהְּצִליל - ַמְקִסים ַהֵּׁשִני ַּגם

  !"ְסתּוָמה ֲאִני ֲאָבל –? ָךְתָנָּוַּכ
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  ,ַּכּמּוָבן, ָיכְֹלִּתי. ָהְיָתה ָּכזֹאת
  ,ןָבַהָּלס ֶסֶרָה ַעל עֹוד ִלְׁשאֹול

 " ַלָּמָסְך רֶבֵעֵמ"יו ָרּוּמִּקֶׁש

 ָּכְך ָנַהְגִּתי לּו. ִלְׁשֵנינּו ִנְגלּו

  ִקְרָבה ְּכַעל ָעָליו הָטָע ָהְיָתה

 ה  ָוְחַא ֲעבֹותֹות ְּכַעל, ִנְלֶּבֶבת

  ַעד ִנְׁשמֹוֵתינּו ֶאת ֶׁשְּיַאְחדּו
 ,  דִמָּי ַאִחיםה ֶׂשָעֵנ ינּוֵנֶׁשְּׁש

  ֹוּפִס יֵלֲעט טְֹרִנ ַוֲחבּוִקים
  ,  ֵאפֹוא, ֶאַּסע. "גנָֹע ְּבָׂשִרים אְטֵח ֶׁשל
  ..."ְמֻאָחר רְּכָב

  .ִחיׁש ָנַסְעִּתי סְטּואקֹו ֶאל                     
   ָהִאיׁש ֲאָבל, ָאְבדּויו ָתימֹוִׁשְר

 : ַּמֲאָמרַּב ִציץֵה, יקִּתַּב ִּגֵּׁשׁש

  . רִנְׁשַמ ּהָננֹוְגִס ַּגם, ְבֵּדלֶה םּוׁש ֵאין"
 :ַאַּגב, ַאַחת ְזִניָחה ְּדפּוס ָטעּות ֵיׁש

  ".    ִנְׂשָּגב ַהַּמָּגע. סֶסֶר לֹא, ֶרֶכס
  
'˙¯ÂÂÈÁ ˘‡' )Pale Fire( , הרומן החמישי שכתב ולדימיר נבוקוב בשפה

אמה בת ארבעה שירים שכתב הרומן נפתח בפו. 1962-יצא לאור ב, האנגלית
המשכו הוא הערות לפואמה . אחת הדמויות ברומן, ון שייד'המשורר המנוח ג

עצמו הסבור - מטעם- עורך, רלס ִקיְנּבֹואּוט'שניהם פרי עטו של צ, ומפתח עניינים
   .כי הפואמה מספרת עליו

שני הקטעים המובאים כאן לקוחים מן השיר הראשון ומן השיר השלישי של 
: הראשון הוא הפתיחה של הפואמה ואילו השני מספר סיפור טראגי. ההפואמ

לאחר ששב . ון שייד ראה לנגד עיניו מזרקה לבנה בשעת מוות קליני'המשורר ג
היא . לאיתנו הוא מופתע לקרוא בעיתון מאמר על אשה שחוותה חוויה זהה

 : מספרת
"Beyond that orchard through a kind of smoke 
I glimpsed a tall white fountain and awoke".  

 אולם לבסוף מתברר לשייד שנפלה טעות דפוס במאמר והכוונה היתה להר – 
)mountain ( ולא למזרקה)fountain .(נגוזה התובנה , בשל אות אחת, כך

האתגר שעמד לפני הוא למצוא מלה או צירוף  .שהיתה לשייד על העולם הבא
". הר"שינוי אות אחת תשתנה משמעותו לאך ב, "מזרקה"מלים שמשמעותו 

    ".ס הלבןכקימורי הר"> " =ס הלבןסקימורי הר: "הצירוף שבחרתי הוא

     
  )¯ÒÈ�ÂÒ Ô�Â:  והעיראנגליתתרגם מ( 
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È�È‡ ‰‡Ï  
  
  

‰ÊÂ¯ÙÏ ‰¯È˘ ÔÈ·*  
  

 

פעם גם הייתי ... מדברת שירה/הוזמנתי לכאן הערב כסופרת קוראת

או ! ?האם המשפט האחרון היה תקף, אילו באמת הייתי משוררת. משוררת

מרחק כה -האומנם בין השירה לבין הפרוזה מתקיים מתח: שאשאל כך

  ! ?גדול כפי שנוטים לחשוב

ליד אחד מדוכני ההוצאה לאור ,  הספר האחרוןבשבוע... אספר לכם סיפור

עצרתי לראות האם שלושת ספרי הפרוזה , הקיבוץ המאוחד, הראשונה שלי

נמצאים , שיצאו לאור בספרייה החדשה עד אמצע שנות התשעים, שלי

והמעטים שנותרו , הספרים אזלו... גיליתי שלא, וכמו בכל שנה, בדוכן

כבכל , עם זאת. וראים הממשמשותבמחסנים אינם במצב לענג את ידי הק

הקיבוץ המאוחד , "דיוקן("שנה שב והתחוור לי שגם שני ספרי השירה שלי 

נעדרו מהחגיגה ) 1990סימן קריאה , "קיסרית הפריון המדומה"ו, 1988

, אלא שהרומן הפרטי שלי עם השירה... פעם-ולא שאלו אזלו אי. החושנית

בעידן , קונים-ל שוק הקוראיםואולי גם של השירה עם העולם הפרוזאי ש

  . בעייתי עוד יותר, שבו גם מפרסמי השירה מתכלים

אם , גיליתי קוראת נאמנה מדי: אך הנה מה שכן גיליתי בסמוך לאותו דוכן

ששאלה אותי בהתלהבות אם יצא לי לאור השנה ספר , ניתן לכנותה כך

לא ידעה היא גם . היא לא ידעה על הרומן האחרון שלי, ולא... שירה חדש

בעשרים השנים , או על כל קובץ סיפורים שכתבתי, על שום רומן אחר שלי

ובנוסף , "משוררת"היא פשוט נתקעה בזמן עם עובדת היותי . האחרונות

לאור הסנגוריה שאותה קוראת מיהרה לייחס , ואולם"! צעירה", לכך

לאות שהיא לעולם לא תשכח את המפגש הראשון שלה עם , למחמאתה

וחרף העלבון שעמד בגרוני , ובתוקף כך גם ציטטה כמה מהם, שיריי

שיש בדבריה כדי להעיד על , כך-חשבתי אחר, כסופרת מתקששת דווקא

                                                           

  .2011 19.11 ,' לשירהאביב-פסטיבל תל'שנישאו במהלך יומו השני של דברים  *
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, קומפקטית, מרוכזת, השירה שהיא תמיד עזה... כוחה העצום של השירה

אפילו ; נוכח ארכנותה של הפרוזה שלעולם מגושמת יותר, גלולתית כמעט

אפילו כשמדובר בנובלה אנורקטית ; תחנפתכשזו פרוזה חדה ולא מ

כמשקלו של ספר שירה , שבעים עמודי ספר-השוקלת פחות משמונים

  ... מכובד

הייתי , כלומר! מעולם לא הייתי משוררת: אך אולי זה המקום להבהיר

ל "בפעם הראשונה שעמדתי מול מנכ... למשך שנתיים משוררת שקר

, בביקורי הראשון בהוצאה, ביטהפרופסור עוזי ש, הוצאת הקיבוץ המאוחד

שאל אותי עוזי אם אני , משנתבשרתי שהם מבקשים לפרסם את קובץ שיריי

מכיוון שנסערתי מכל פסטיבל השירה הפרטי ... כותבת ר ק שירה

אך למראה השפם ! ר ק שירה! בוודאי: השבתי, שהתחולל אז סביבי

  ...אלמדוע אתה שו: העזתי עוד ושאלתי, מהורהר של עוזי-המחויך

שביאליק נח על כתפו האחת ואלתרמן על , אמר הפרופסור לפרוזודיה, הו

וגם ... בשירים שלך את תמיד מספרת סיפור! ?האם זה לא ברור, חברתה

  ...לעולם יש בו דמות או גרעין סיפורי, אם השיר קצרצר

אך . היו בני לוויה, אם היו, השירים. תמיד כתבתי פרוזה. הוא צדק

ראה פעם ,  שגם היה עורך של כתב עת אופנתי בשעתו,משורר-כשמרצה

וניגש ושאל אותי , על שירה כמובן, את מבטי הבוער בתום אחד משיעוריו

אתם , ים-גרתי בבת! (כן: לא היססתי לומר... אם אני כותבת שירים

, אז תביאי לי מחר שיר). לא מקום המתיר לך להחמיץ הזדמנויות... מבינים

  ... הבא" שופרא"אפרסם אותו ב,  אם אוהב אותו.הוא אמר לי בנדיבות

במרפסת הוריי כרעו שלושה קרטונים של טלוויזיה פיליפס תחת הפרוזה 

שבעזרת , בסוף שלפתי סיפור קצר. ללא שיר אחד לרפואה, הבוסרית שלי

קצר -סיפור-ככה התפרסם השיר. מכונת הכתיבה שלי קצצתי את שורותיו

אלא , ולא רק זאת; "משוררת"תי לוככה היי, "אחמד", הראשון שלי

שאף זכתה , אלא שכבר בהנץ התחזותי... תורכיה צעירה, או מוטב; צעירה

והניבה ממני ספר , לקבלת פנים מלבלבת ולסכסוכי משוררים שאין בלתם

  ... הפרוזה שבה וזלגה לי מבין האצבעות, שירה נוסף

את הנובלה , כתבי לך את סיפוריך, הרגעתי את פרסונת הכזב שלי, טוב

זה ! ?גם תסחררי עצמך בשיר, ומה אכפת לך אם פעם בכמה זמן... והרומן

: וזוהי הטרגדיה האישית שלי. מוזת השירה נטשה אותי לתמיד. לא קרה
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אבל יש גם איזה . יש שיגידו שטוב שכך. הדלת הזאת נסגרה עלי לעולם

  ...יען כי בגדתי בייעודי האמיתי, משורר מוערך שחדל לדבר עמי

משוררים הם ? או מדוע לא הייתי משוררת מעולם? למה אני לא משוררת

, השיר, הם מאמינים שיהלום המורס הזה. אנשים שנותנים אמון בקורא

-אט את כנפיו הזעירות הצפונות-כה חזק עד שיפתח אט, שהטילו בקינו

 –ויעוף לעולם , מופלאה, שלמה, לכדי מוטת אמת מלאה, הצופניות לעיניו

או כשהשיר ,  כשהקורא על גבו–ולזה החיצוני , נימי של הקוראלעולם הפ

דבר אופטימי עשיית ", אמת אופטימית, על כן, שירה היא. על גב הקורא

לספר שיריו , ואולי לא באירוניה גמורה, קרא ויזלטיר באירוניה, "שירים

  ... היפה ההוא

ית את תמצ, הקורא, אני מפקידה בידך: והרי זה כאילו אומרת השירה

ומשום ; טעם-קריאה ואנין-ער, חכם, יען כי אתה אמיץ, האמת והיפה שלי

אתה תטפח את שירי , תודעתך, ליבך, שכלך, במו חריפות חושיך, כך

האמונה ... אתה הוא זה שתעורר את האמת הצרופה בו. ותעניק לו את חייו

, אך נדיבה באמון, התמימות שלכאורה היא קמוצת מלים, באדם הזאת

ושיש אולי , מתחפש-ושהכזב שלה ישיר או בלתי, בחירות,  סמכותבנתינת

כאותה קוקייה המטילה את ביציה בקני , מי שיכנוה קלות דעת משוררית

כל אלו הם תכונות , או שמא היא מעשה התאבדות של פתאים, אחרים

, והם כבדים, בפיצולים ובהתחפשויות, הלוקים לרוב בהזרות, שסופרים

  ... חסרים אותה, טהחשדנים וחובבי שלי

קריאה היא מעשה . ופחות מכול על הקורא, סופרים אינם סומכים על איש

 ועל אחת כמה וכמה –ולא לכל אדם יש אומץ לתת לשורות , של אומץ

ובכך לסתור כל מה ;  לחלחל פנימה אל עורקיו–חתרני -כשהטקסט מקורי

גם , ל כןע, יהלום האמת השירי הוא. על העולם, עד כה, שסיפר לעצמו

הוא . הוא סקסי וקצר, הוא זוהר וחידתי... של פיתיון, מעשה של שוחד

לעומתה ... אבל הוא מתנה ממני אליך, מצטיירת-תמונת לשון משתגעת

  . מבצעת חטיפה, פועלת אפורה ונוכלת נדבנית כאחד, הספרות

שאחרת כבר , שלו" האמת והיפה"הסופר אינו בוטח בקורא שיבין לבד את 

, מגשם את תובנותיו לכדי סיפור-מרחיב-הסופר הופך. חם כשירהיה מנס

, שמקדמת דנא גרש, לאותו מקסם מנחם; לצבא חיילים, לקרקס של דמויות

ואף כי ... את צללי חיות הטרף מפני החשכה, ולו לשעה קצרה, ליד האש

הסופר אינו נותן לקורא את מלוא , אנשים אוהבים שמספרים להם סיפור
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הוא שולף . חותו ולמעופו החופשי של האמת והיפה שלוהאחריות להתפת

, סיפור=חדר, ובונה סביבו, מהטריטוריה שלו, את הקורא מקנו

, ובאמת. ושובה אותו בתוכו, ארמון שהוא רומן/נובלה או בית=דירה

, ונשכח או נשבה בזמן הסיפור, בפרוזה טובה מאבד הקורא את מושג הזמן

. לא כך בשירה. יו את זהות הגיבורכשם שהוא משתכח מעצמו ומקבל על

אם הקורא נכון , השירה. מתעצם ומתחדד, כמו גם העצמי, בשירה הזמן

  . הספרות משקרת לו על שאינו לבד. עושה ממנו אדם טוב יותר, לה

ומן המלכודת הזאת צריך שהטקסט יהיה . הפרוזה היא מלכודת, לסיכום

ולעולם לא מפוענח עד , משחק, נותן אמון, מנצנץ, פעמי-חד: טוב באמת

ויחד עמו , ישתחרר, על מנת שהקורא יגאל, קרי בעל תכונות שיריות, תומו

  . הרומן/הסיפור

מדוע יש לשירה פחות קוראים מאשר לפרוזה הדורשת לא רק , ועדיין

, התשובה טמונה בדבריי קודם? התמדה וסבלנות, אלא גם זמן, אומץ

מצליחים ,  או שירה אל נכון,כשספר פרוזה: אומר כך. ומסקנתה מייאשת

יש לחשוד לא , לים מדפיסים מהם כאילו היו לחמניות"עד כדי כך שהמו

לא , ואכן(בקורא שאין מלמדים אותו לקרוא קריאה עצמאית וחפה מפחד 

כי אם בסופר , !)מלמדים אותו לקרוא קריאה עצמאית וחפה מפחד

וון את כתיבתו אלא כי. כפי שצריך היה לכתוב, לעצמו-ובמשורר שכתב לא

פרוזה , קיצורו של דבר. יתבדר: או מוטב, לקורא על מנת שזה לא יפחד

הקוראים שלה הם עצמם , כשהיא איכותית ואמיצה באמת, כמו שירה

  . ציפורים נדירות
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"‰·˘ÁÓ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó „Â·ÈÚ ‡Â‰ ÔÂ�‚Ò"   
  
  

„·ÂÚ ‰˙‡ ‰Ó ÏÚ?1  
ÏÈÒÂÓ Ë¯·Â¯ ÌÚ ‰ÁÈ˘  

  
  

  )1926 באפריל 30(

  אוסקר מרקוס פונטנה:מראיין

  

  

ÔÈÈ‡¯Ó:מה שמו, הרומן החדש שלך ?  

  

ÏÈÒÂÓ: '2.'האחות התאומה  

  
ÔÈÈ‡¯Ó‰: זמן?  

  

ÏÈÒÂÓ: הגיוס. 1914עד ו 1912 בין )mobilization(את  הגדול שביתר 

 הוא גם זה שסיים, ת עד היוםעולם ואת החשיבה כך שלא יוכלו להתאחוה

  .את הרומן

  

ÔÈÈ‡¯Ó‰:מה שיכול להיחשב גם כסימפטום !  

  

ÏÈÒÂÓ:ההסבר .  אם אני יכול להתנות זאת בכך שלא כתבתי רומן היסטורי

מלבד . הזיכרון שלי רע. הריאלי של האירועים הריאליים לא מעניינים אותי

ואני , אותי מעניין המאפיין הרוחני. ות תמיד ניתן להחליףאת העובד, זאת

  . גם המוזרות של האירועים:רוצה להוסיף

  

                                                           

1 7Was arbeiten Sie? Gespräch mit Robert Musil in: Gesammelte Werke  

,Hrsg. v. Adolf Frise. Reinbek: Rowohlt 1981 939' עמ  

הלך עבודתו ליצירתו היה השם הזמני שהעניק מוסיל במ' האחות התאומה '2
  .'האיש ללא תכונות 'תהמונומנטאלי
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ÔÈÈ‡¯Ó‰: אתה מוסיף משלךובאיזו נקודה ?  

  

ÏÈÒÂÓ:פרנץ 70-כתר בן ההמחזיק ב את פגישה מ1918שנת  : אני משער 

 הפגישה העתידית הזו בעקבות. 35- בן ה2- ואת וילהלם ה1-יוזף ה

 להביס זה את המבקשים,  הפטריוטים של שני הצדדים תחרות ביןתתפתחמ

על !" לא רציתי את זה. "1914ומסתיימת בהתרסקות של , זה ואת העולם

-לשחורים". הפעולה המקבילה" מתפתח משהו שאני מכנה :קצה המזלג

 :כפי שהם מכירים משנות המלחמה, "ירעיון האוסטר" יש את ה3צהובים

ת  צריכה להיווצר אוסטריה עולמית כדוגמ–סיה שחרור אוסטריה מפרו

בנוסף . בראש  עומד4 כאשר הקיסר– החיים בצוותא של עמים במונרכיה

 לפרוסים יש שוב את. 1918את שנת היובל המרשימה לציין צריך , לכל

 ,הפעולה המקבילה,  גם המכה שלהם– רעיון הכוח על בסיס שלמות טכנית

  .1918-מתוכננת ל

  

ÔÈÈ‡¯Ó‰: יני מעוניין  אולםא.  למדי אירונימוצג באופן זה נושא ש כןאם

מוטב .  נוספות בנושא שאלותלשאול

 כיצד אתה מניע את הסביבה :שאשאל

  ? הזו

  

ÏÈÒÂÓ: על ידי כך שאני מאמץ , ראשית

מלומד בצורה הטובה ה, אדם צעיר

פיסיקה , ביותר לפי זמנו במתמטיקה

ל צועד לחיים של "הנ. וטכנולוגיה

 משום שאסור שברומן –היום 

שלי יהיה משהו שאין לו " ההיסטורי"

ל רואה "הנ, ובכן. משמעות היום

להפתעתו שהמציאות נמצאת בפיגור 

, על ידי שינוי פאזה נחוץ זה.  שנה לפחות לעומת מה שחושבים100של 

כיצד צריך להתייחס  :נולד הנושא המרכזי, שאותו אני גם מנסה להבהיר

                                                           

 Schwarz-Gelbe  קואליציה ממשלתית בשם  3
4 Friedenskaiser,קיסר משיחי משושלת של מלכים פרנקים .  

 רוברט מוסיל       
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 טיפוס של איש :אני מציב כנגדו דמות נגדית ?אדם רוחני למציאות

ופאר הוא מחבר כישרון כלכלי . נעלה בעולםה והגדולה שמתכונתו היא

 ברליןהוא מגיע ל.  עד מאוד ומיוחדתמוזרה, אסתטי לכדי יחידה אחת

מחצבים כדי לבטח את קונצרן ה,  אולם למעשה– כדי לנפוש מאוסטריה

, של אשת נשיא ,"וטימה השנייהדי"בסלון של . והנכסים הבוסניים שלו

בין . הוא פוגש באישה, הנציג של מקור ההנאה של העולם האוסטרי הישן

בעקבות  ,באותו זמן. שנאלץ להיגמר בריק, "רומן נפשי"השניים מתפתח 

  .  התאומה שאותה לא הכיר עד כהפוגש האיש הצעיר באחותו, מות  הוריו

היא חיה בתוך אולם , גיתהאחות התאומה היא דבר נדיר מבחינה ביולו

מה שלרובנו נותר רק . ן ברור של עצמנוכרעיו, כולנו בתור אוטופיה רוחנית

ובמהרה חיים השניים באחווה . יתגשם עבור הדמות שלי, תשוקהכ

אני מציב את השניים בתוך תוכו של . שתואמת שנות נישואים ארוכות

לחיות בתוך "ום במק, אין דת,  אין גאונות:"הכאבים של היום"קומפלקס 

משקיע  כלומר מצבים שבהם אני –" לחיות בשביל משהו "–" משהו
אני -לא- האני וה:אח ואחות תאומהאולם .  באידיאליזציה שלנואנרגיה

ם מתפוררים עם ה, מרגישים את הקונפליקט הפנימי של ההדדיות שלהם

 אי .נכשל, להחזיק את החוויה ולקבע אותה,  ניסיון זהאך. בורחים, העולם

שהעולם לא יכול להיות , אני מסיים בכך. אפשר לשמר את הטוטאליות

אני . הטוב לבדו משפיע באופן מאובן.  לעולםהמביא תנועה, קיים בלי הרע

 היה עושה אלמלא. יוטימה והגיבור הכלכלי ד:מספק לכך הקבלה עם הזוג

, שצריך כדי לכלכל את עצמך,  לא בגלל הכסף;לא הייתה לו נשמה, עסקים

גם דואליות זו .  הוא עיסה חסרת חייםאלא בגלל שהקדוש ללא הטמא

על ידי כך שאני מגלגל את , ואז הסיפור ממשיך הלאה. משפיעה וחיונית

על ידי אחוזי הדיבוק ,  אהבה ואקסטאזה מצד השיגעון:קומפלקס הליבה

האירועים מתחדדים לכדי מאבק בין תלמיד סמינר . בדבר רעיון הגאולה

  .  רוח חדשה לבין אסתטיקן של כלכלהשל תנועת

אך איש מהשניים אינו מקבל את הכסף , אני מתאר שם ישיבה גדולה

ששלח מיופה כוח , נציג של משרד המלחמה,  הגנרלכי אם, שצריך להעביר

 שנוטים  כפי,זה לא היה לגמרי טיפשי. הכסף ישמש לחימוש. ללא הזמנה

. את זה באופן הדדיכי כל הדברים השקולים מבטלים זה , לחשוב

" גיבור"ה, רוחני יש את מירב הסיכויים-כאופוזיציה נגד התקנה שלבלתי

. העניין השובבי שלו מעורב בכך וגם תוכן חייו. הצעיר שלי הופך למרגל
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 הם נוסעים דרך. זאת משום שהאמצעי שלו לריגול היא אחותו התאומה

האיש הצעיר . שלובדים כמו גם ואהוא רואה כיצד חייה הולכים ו. גליציה

, שהוא יכול להביט בממשותו,  תולדה של מקריותמגיע למסקנה שהוא

" ספוגי"באופן . ול להיותהאדם אינו שלם וגם לא יכ. הוכל להשיגיש מבלי

מבלי לאבד את ההרגשה של המקריות ,  לעצמו את כל הצורותהוא מאמץ

יעה הניידות מכנ,  הדמויות ברומן שליגם את שארכמו , גם אותו. של קיומו

)mobilization(כיצד, המלחמהכיצד נוצרה  אני מדגים.  של ההחלטה 

ההשפעות , כתוצאה מסיכום כל המהלכים, הייתה חייבת להיווצר

  .והתנועות

  

ÔÈÈ‡¯Ó‰)  האם אינך זקוק :)אפשר רק לגמגם, גודל הקונסטרוקציהלנוכח 

  ? של דמויות ראשיות כדי לשרטט מעגל שכזה למספר רב

  

ÏÈÒÂÓ:אני מסתדר עם כעשרים דמויות ראשיות .  

  

ÔÈÈ‡¯Ó‰:אתה לא חושש שמבנה הרומן יזכיר מבנה של חיבור ?  

  

ÏÈÒÂÓ: ראשית. שני אמצעים בולפיכך נלחמתי בדבר. אכן חושש מזה אני ,

כאשר אני שם דגש על כך שאירוניה היא לא , על ידי עמדת בסיס אירונית

בניגוד למבנה של , לדעתי, שנית. אלה צורת מאבק, מחווה של חשיבה

  .יצרתי סצנות חיות שמעצימות את הרגש, חיבור

  

ÔÈÈ‡¯Ó‰:לניידותלקפוץ ראש, אך ורק,  לדמויות למרות שהרומן מאפשר  

)mobilization(להתייחס אליו כלרומן אני מאמין שאין ,  כדרך מילוט

  .פסימיסטי

   

ÏÈÒÂÓ:שקיעות המערב אני מתלוצץ בו על כל. להיפך.  כאן אתה צודק 

. ים של האנושות מתממשים בימינוחלומות קדמונ. והנביאים שלהן

 החלומות הקדמונים  לגמרי בהתממשותם על חזון שהם לא שמרוהעובדה

עם הישן אנחנו לא . אנחנו צריכים לשם כך גם מוסר חדש?  האם זו תקלה–

 זהו ניסיון. הרומן שלי רוצה לספק חומר למוסר חדש שכזה. מסתדרים

  .שרטוט של סינתזהזהו , לפתרון
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ÔÈÈ‡¯Ó‰: היכן אתה מסווג את הרומן מבחינה אפית בת זמננו ?  

  

ÏÈÒÂÓ) הרשה לי :)כל שבכוחו לומר , אגרוף לפרצוףמתנדנד כאילו ספג 

  . על כךשלא להשיב

  

ÔÈÈ‡¯Ó‰) מקווה לנצח " נציג התקשורת",  בספירה לאחורמתעקש ומתחיל

  )אולם.  בסיבוב המכריע

  

ÂÓÏÈÒ) וג היכן אני מסו :)אאוט-את המראיין בנוק מפיל אלוף קרבות הרוח

גם . תרומתי להישג הרוחני של העולם את םהריאני רוצה ל? את הרומן שלי

טיות ת לאיכויות האסאם פחות יתייחס,  אסיר תודה לקהלאהיה. דרך הרומן

ני א.  סגנון הוא עיבוד מדויק של מחשבה,בעבורי. שלו ויותר לרצון שלי

  . היפה ביותרמתכוון למחשבות שגם נגישות לי בצורה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).„.Ó :גרמניתמ(
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 ÈÏ‡Ú¯ÊÈ ÊÚÂ·    

  
  

˘Â¯È‚‰  
  

  

1 .ÔÂÓÈ˘È·  

  

כזה מין בחור . וגם כשהיה לא ידע להחזיק בו.  אף פעם לא היה כסףדיןל

, גיל שבו נהוג לעזוב את בית ההורים, כשהגיע לגיל עשרים וקצת. הוא היה

ידידים אף ש, שכירת דירה או חדר כמעט ולא עלתה בדעתו. הוא נשאר

; מצב הדורש תיקון, בעיהבכך ראה לא  עצמו הוא. מכרים סביבו עשו זאתו

.  לא נועד לו– עבודה –השגת כסף המקובל לאמצעי הש, די נהיר היה לו

 גם גדולה קטנה בלא, כן, איזושהי גדולה. ייעודו ו מהוברור אף יותר היה ל

 זו של החיים הטובים על שלל – תספיק  וחסרת הרואיות אלמונית,למדי

עוד בגיל צעיר . כאילו היה בעל אמצעים,  מהםאו לפחות חלק, תפנוקיהם

ועם זאת ידע שלא עבודה . למדי צמחה בו הידיעה הצלולה שגם לו מגיע

בסיועה , אישיותוקסמי : אלא משהו אחר, קשה היא שתקרב אותו ליעדו

זה . לכן חסרה שאיפה זו לחיים הטובים כל מימד מעשי. יד הגורלשל 

סביר אמנם . מכונה כוח מניע מאחוריואחד שלא נמצא מה ש. הגיבור שלנו

אבל ,  למדיטיפוסים דומים, אולי אפילו בסביבה הקרובה, שיש בעולמנו

  . ודאי לא בעיניו שלו.הדבר לא הפחית כלל מייחודו

  

תחילת  היה בטלן חינני למדי בדיןכש, מזמן, התחלההכל היה קל יותר ב

קטנה ובעלת חנות בעל נגרייה , והוריו היו בני כחמישים, עשריםשנות ה

עוד ועוד והכל הלך ונעכר ככל שעברו . גני ישר דרך-זוג רמת, לאבזרי נשים

על פי כל קנה   בוגראדםאלא שכעת הוא , שנים והבחור נשאר כשהיה

כשם שבגיל עשרים לא היתה לו כל כוונה : הוריו הבינו בעל כורחם. מידה

הוא שנותיו כבוגר מהלך ב.  וביתר נחישות–הלאה כך גם , לפרנס את עצמו

ואילו יכולתו להרוויח אותו , כישרון מסוים בהוצאת כסף פיתח אמנם

הוא נשאר עדיין ילד שאיש , הגידאפשר ל, מבחינה זו. מעולם לא התפתחה
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,  נדמה שגם לדין עצמו אפשר להגיד זאת. לפרנסתופעולאינו מצפה ממנו ל

  .והוא לא יראה בכך עלבון

, שפתיו מלאות וכך גם גבותיו: בחור החשוב לפרט בעניין מראהו של

כלומר פניו , במרכזוקטנה עם גומה , עצמות הלחיים רחבות והסנטר ברור

נשמר כל השנים חטוב , על אף בטלנותו ותיאבונו הבריא.  רמת גניאצילשל 

שיערו נותר בגיל ארבעים וקצת שופע ובאותו צבע , ולא פחות חשוב. ורענן

את העיניים המצועפות בגוון ירוק חצוף .  כןשני עשורים לפנידבש כשהיה 

חדי העין יכלו להבחין איך הופך הירוק  (ירש בלי ספק ישירות מאמו

אפשר לומר . )הוזכרה בקרבתו' עבודה'הבהיר לכהה בכל פעם שהמלה 

,  את שם הכינוי דין העניקה לו היא.שפניו היו גרסה גברית של פניה

ן בין פניו לבין אלה של הכוכב המת שכן כבר אז ראתה את הדמיו, בילדותו

זה , לפחות בימים עברו,  ולא פעם–כשמצב רוחה היה שפיר . יימס דין'ג

ולפעמים ', הברון', 'הרוזן' היתה אמו פונה אליו בתואר –היה המצב 

 .מכאן ניתן להסיק שקראה במהלך חייה אי אילו רומנים ישנים. 'הוויקונט'

 שניצוץ רומנטי דוקר נית עגולת קלסתרדובש, ברור אם כך שלא קל היה לה

את הקיום  לגדוע –לעשות את הדרוש  ,אי שם בעמקי נשמתה המפורכסת

אם הצליח מדי . גם אביו לא היה אדם נחוש.  ולהשליכו החוצההטפילי

 שמעבר פעם להגיע לידי החלטה בעניין כלשהו היה זה מתוך אילוץ

בסוף אני " משפטים כמו כשנפלטו מפיו. דיןוכך גם בעניינו של . לנסבל

היה , !"אני מסוגל לעשות את זה.  אותו מכאןאתפוס אותו בצוואר ואזרוק

הוא לא היה מסוגל לעשות .  בלבדזה במלמול שקט שנועד לאוזני אשתו

  .עדיין לא, זאת

. ההתקוממות והמלמול הלך וגבראביו בוהתקבעה בחלוף השנים עלתה 

אי אפשר להמשיך ", יין רק לאשתואבל עד, אמר, "וזהועוף הילד צריך ל"

יה מוטב היה אילו זרקתי אותו כבר כשה: ובינו לבין עצמו אף חשב!" ככה

  ".להחזיק את עצמו"כי אז לא היתה לו ברירה אלא , עשריםבן 

  .אי אפשר להמשיך כך

 היתה להוריו יותר דין של יומושגרת . אי אפשר היה להמשיך, ובאמת

ארוחת בוקר , עשרה- לשתייםעשרה-אחתן השכמה בי. ויותר בלתי נסבלת

 חביתה שטוגנה בשמן –שטרח עליה בדקדקנות מתפנקת במטבח שלהם 

 שלאחריה פרש לחדרו והדליק את –זית ושום בדיוק במידה הראויה 

נטל מהסלון אחד , ואם לא, כמעט תמיד מצא משהו לצפות בו. הטלוויזיה
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צילומי הדוגמניות . קטיביממוספי ידיעות או מעריב ועילעל בהם ברפיון סל

 ריתקו אותו כששם שכתבות על ענייני היום  והטלוויזיהוכוכבות הקולנוע

 לא ,זאת. למעט אלה שתיארו את חייהם של מיליונרים, שיעממו אותו

אלא שחש כי לאור תבונתו הרבה , בגלל שהיה לגמרי אדיש לענייני היום

 תצדק הנחת היסוד שלו הרי תמיד (אין דבר שיכולים העיתונאים  לחדש לו

אין , וכשיודעים שזהו המצב. כל אחד שם דואג לתחת שלו: בענייני הצמרת

עוד טעם ולא חובה לעקוב אחר כל פרט והתרחשות בזירה הפוליטית 

ולעתים אף , למען הפרטיות,  לרוב סגר את דלת חדרו).והמדינית ובכלל

.  דברים אסוריםכי הוא עושה שם, בצדקלפעמים , הוריו חשדו. נעל אותה

 בין אם –  שלובשנות העשריםכשהיה ,  לציין כי כשסגר את הדלת בעבריש

מול ובאריכות היה זה כדי לעשן את סמיו הקלים ואם כדי לאונן לו בנחת 

כאדם בן , כעת. בעדינות ואף בחשש מהסגר אותה  – פורנו חוברת

שללות כמי שבטוח בזכויותיו ובכך שהן נ, חוזקהסגר אותה ב, ארבעים

  .ממנו

  

ה ת עצמו הידיןובכל זאת ל, נכון, לא אידילית היתה הסימביוזה הזאת

על אף תובענותם של הוריו ואי , עד לאופק, עוד ועוד,  להמשיך כךנכונותה

  .חופשי מדאגות, יכולתם להניח לו בדיוק כמו שהוא

וגם אם היתה כוונה כזאת , לא היתה להם כוונה להניח לו כפי שהוא, ואכן

אי הנחת שלהם הלך ותסס כמו . להיפך. פיים לא הניח להם לממשהאו

: וזה בא לידי ביטוי. חלוף השניםעם התחמם בהתמדה , תאים סרטניים

, יותר הערות צייקניות וקריאות לסדר ואנחות ייאוש, יותר פרצופים חמוצים

המוסכמים " דמי כיס" איום שהחל אביו להשמיע בעניין –וחמור יותר 

, לטענתו, הנגרייה. או לפחות יקצץ בהם, וא יפסיקם לחלוטיןה: לכאורה

  . בקשיים

" חוסר הפרגון. "גברה גם מררתו של הבן, נגד בלתי נמנעת-כתגובת

נבצר . שלהם עוררו בו רגשות מרים של מי שנעשה לו עוול" לחץ"וה

לדעתו הנחרצת , סירובם העיד. אותו" לקבל"מבינתו למה הם מסרבים 

היא האחראית לכך שזוג מבוגר ומיושן . השמרניתשלותם על נח, והנעלבת

כואב להם לדעת ; זה אינו שבע נחת מבן שפשוט אוהב את החיים הטובים

; עשרה בצהריים-שהוא יושב עם ספל הקפה שלו מול הטלוויזיה באחת

בארבע קלאב מפריע להם לראותו חוזר שזוף ורעב מבריכת הקאנטרי 
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פשוט . סית שיבאס אחרי ארוחת הערבאו נהנה מדי פעם מכו, בצהריים

פירש , אבא שלי מקנא בי. "חלק מהעדר"צרה עינם בכך שאינו : מאוד

  .מכריםבאוזני 

,  בסך ארבע מאות שקליםחצי חודשגם כשלקח פעם את דמי הכיס של 

וקנה לעצמו משקפי שמש יפהפיות , צירפם למאתיים שלווה מאחיו הצעיר

 ידע שתגובת הפלצות של הוריו נובעת גם אז, פרי יצירתו של מעצב ידוע

  ?וכי מי לא יחשוק במשקפיים כה יפים. מקנאה

אז . זעקה אמו בארוחת הערב כשסיפר על הרכש החדש! ?שש מאות שקל

  !?נכון! הרי הכסף גדל על העצים? אה, למה לא ששת אלפים

כה סתומה היא נראתה לו בסירובה להעריך את העובדה ששש מאות 

 מכיוון שהמחיר המלא ,הם עסקה מצוינתל המשקפיים עשקלים ששילם ה

" ישר מהסוכן" אלא שהוא בפיקחותו השיג אותם –בחנות למעלה מאלף 

הוא הרי האמין (בחצי מחיר ולשם כך הפעיל עליו את מיטב קסמיו 

הגיח , שרק חיכה להזדמנות נוחה, זעמו). שמעטים יכולים לעמוד בפניהם

 ולא רק – כך הטיח בהם –"  ועקשניםקשים"כאשר גילה שהוריו כרגיל 

אלא גם לא יודעים להעריך , שאינם שותפים כלל בשמחתו על החפץ היפה

הם פשוט עיוורים , מה לעשות. חיסכון זה שחסך של כמה מאות שקלים

  .ליופי ולתבונה

  !"תודה רבה", הרים קול!" איזה חוסר פירגון"

פרש , ש בימים ההםבן כשלושים וחמ, דיןפרשת המשקפיים נגמרה בכך ש

והתעוררה לרגע מקץ . למחרת היא דעכה. פגוע לחדרו וטרק את הדלת

בלבטיו , בחוזרם מהעבודה,  שיתף אותם ערב אחדדין כש,כחודש

; הוא כבר לא בטוח שהמשקפיים האלה מוצאים חן בעיניו: האסתטים

במקרה ראה באיזו .  מדיקטניםואולי גם טיפה ... משהו קצת גס בקו שלהם

אמו ניסתה ...  יפה שכאילו עוצב במיוחד לתווי הפנים שלו·‡Ó˙ות זוג חנ

שהמשקפיים הנוכחיים , באיפוק שעלה לה במאמץ לא קטן, לשכנעו

, נו. אביו נאחז ייאוש. אין שום סיבה לקנות אחרים; נהדרים מעל לכל ספק

 אל תקנה בשום אופן משקפיים בפחות מאלפיים –הפעם אל תתקמצן , סינן

מגיע לך !  עובד בשביל הכסףÂ‰˘ÈÓמה אכפת לך ש. רי אתה נסיךה. שקל

  !הטוב ביותר ולעזאזל עם כולם

  .נעלב ומתרגז ונסגר בחדרודין שוב , שוב אי הבנה
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ואני . מכרטלפון עם שיחת כך ב-התלונן אחר, אדם הזה-כל כך אטום הבן

מות יש לו עצ, עליו הם יישבו טוב; דווקא התכוונתי להציע לו שייקח אותם

 בחצי יורהשגתי לו משקפיים של ד, ותראה מה יצא. לחיים פחות בולטות

אנס שאני 'אין צ, זהו. טירוף שלומחיר ובמקום להגיד תודה הוא נכנס ל

. ממילא הוא לא יידע בכלל להעריך משקפיים כאלה, האמת. נותן לו אותם

  ?רוצה אותם בארבע מאות, בקיצור

כשבוע לאחר מכן ראו .  מדובר כאןרעבבחור עם לב לא הרי , ובכל זאת

את הבוס , בגיל דומה ורוסי ארבעיםערבי בן ,  האבשני עובדי הנגרייה של

בולטים למדי באיזור התעשייה של בני , מגיע עם משקפי שמש מרשימים

 קרה שהועברו דיןגם מוצרי אופנה אחרים שקנה , כמו המשקפיים. ברק

חולצה חדשה התאווה ל. תהיתה לו חולשה לחולצו. לשימושו של אביו

עיוורת ,  על עצלותות גובר– לפעמים להקימו מרבצו הויפה היה עשוי

ככל שהמחיר היה גבוה .  ולהובילו לחנות בתל אביב–ן הכיס שלו לחסרו

, כמו עם המשקפיים ההם, אלא שנטה. כך גדלה הנאתו מהחולצה, יותר

חזיק אותה וכשמאס בחולצה סירב עוד לה. למאוס בהן מקץ זמן לא רב

אביו אימץ כמה . אין טעם שתשב שם מיותרת ומרגיזה; בארון הבגדים שלו

מכיוון שהעדיף להיראות מגוחך , בלית ברירה עשה זאת; מהן ולבש אותן

תקינה , ורק לא להניח לחולצה כמעט חדשה, ומגונדר מדי לטעמו שלו

  .ויקרה להיזרק לפח

  

הם . חלוקת בין הבן להוריומאת הגם העתיד הצית מדי פעם , לא רק ההווה

ותחזית זו בהכרח נסכה , חששו שהעתיד המזומן לו דומה להפליא להווה

אין סיבה שהמצב מבחינות ידועות  הרי .קדרות מעיקה על עתידם שלהם

מרצונו כמעט אפסה תקוותם ש; גיל חמישיםלהילד גיע גם לא כשי, ישתנה

מדי .  לאחזקתו וישחררם סוף סוף מהאחריות הכלכליתעקר מדירתםיי

לא עצרו בעצמם וביטאו באוזניו , דיןבתכיפות גבוהה לדעתו של , פעם

אפשר לומר ששיחות אלה דנו . גם היעדר התקווה זכותו להישמע; חשש זה

 כי המצב זמני בלבד ואין ,וכמעט בכל דיון כזה טען הבן. דיןבעתידו של 

אמנם עדיין לא . זהועוד אי. כי יש לו תוכניות. לשכוח זאת כשבאים לדון בו

 : ואלה הן.ובכל זאת תוכניות לכל דבר, לגמרי מגובשות עד פרטי הפרטים

או שייכנס כשותף למסעדה של , או משרד תיווך, הוא יפתח חנות בגדים

, דיןשמכיר ומעריך את כישוריו של , אותו מכר, למעשה. חד ממכריוא
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ה לאדם עם המסעדה זקוק; דוחק בו כבר זמן מה שייכנס אתו לשותפות

ידונו ואפילו . כזה שיודע להחיות עסק ולמשוך לקוחות, מגע זהב כשלו

בלי ספק ,  מודרני יפהפהפאבהמסעדה להסבת עם איזה מעצב על תיכף 

הוא מעריך שההשקעה .  הרמת גני הראשון שיעלה על המפהפאבה

גם הקמת משרד .  אלף שקל לכל אחד מהםחמישיםהנדרשת לא תעלה על 

אבל הוא סומך על עצמו שבבוא , נכון, חנות בגדים תעלה משהולתיווך או 

את אחד מהדברים האלה הוא , בקיצור. הזמן יידע לגייס את הסכום הדרוש

סוף -ואז סוף. במעשיוראה ברכה אין ספק שי, וכשיעשה.  ובקרוב–יעשה 

למה הוא , ובראשם הוריו, כל קטני האמונה וחסרי הסבלנות, יראו כולם

אלא שככל שחזר ושטח בדיונים אלה את .  באמת רוצהמסוגל כשהוא

. כך העמיקו תוכניות אלה את קמטי הדאגה שלהם, תוכניותיו העסקיות

 ישקיע בעסק כלשהו דין כי ודאי היה לו וברור שכל סכום ש,אביו גנח

שכן בין תכונותיו של בנו ; ברור כשמש בצהרי יום, פשוט יירד לטמיון

נעדרות במין טבעיות , אחריות והחריצותה, נעדרות התבונה הכלכלית

זה ; שיישב הבן הזה בשקט בבית, ידע האב, עדיף. חסרת הסבר ומרגיזה

  .יהיה יותר זול

  

 הרבה לצאת בערבים בצעירותואם . ישב בשקט בביתאכן רוב הזמן הוא 

. החל בגיל שלושים ומשהו למאוס בכך, וישב אצל חברים ובפאבים

חופשיים , כמוהו, ת העשרים שלהם היווממילא אותם ידידים שבשנו

מסורים יותר או , בעלים ואבות, הפכו עם השנים אנשים עובדים, מכבלים

הוקדמה נת הלילה שעת הפרישה לשגם זמנם כבר לא היה בידם ו, פחות

מתוך אצילות נפש שדימה . דיןכל זה לא מצא חן בעיני . אצלם בהרבה

אבל הניח , "סתם אנשים"פכו לנמנע מלגנות אותם בפניהם על שה, שיש בו

 כאשר לעתים רחוקות בכל זאת קם ויצא לבקר אצל .לידידות להתרופף

אם זה התגורר בקרבת מקום וגם היה סיכוי שיימצא (מכר ותיק כלשהו 

  .להמשיך ליהנות בחברתו שלו, אהב לחזור לחדרו, )חשיש בביתו

  

שגרס כי , זהחשד נורא למדי היה . חייבים לספר שמדי פעם עלה בו חשד

. פער קיים בין מה שהוא חושב על עצמו לבין מה שחושבים עליו אחרים

ייתכן , כן. אולי עד כדי תהום, אלא בפער גדול, ולא בהבדל קטן מדובר

רומזים שהם אינם משוכנעים , שקולות שונים בעולם מנסים לומר לו משהו
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ממש אינם , םבייחודו המרהיב ולא בכישוריו הרבים ובזכויות הנלוות אליה

שני מחנות . אם כך, שתי עמדות מנוגדות יש כאן. מכירים כלל בכל אלה

. אי אפשר שכולם צודקים.  טועה–מישהו כאן צודק וזה שמנגד . יריבים

שיחה -לא בן, הוא לא חכם: חי כל כולו בטעות,  טועה‰Â‡,  צודקים‰Ìאם 

בעצם לא  ו–נטול כל כשרון או מעוף עסקי , בחורות-לא מקסים, מרתק

  .חסר כל תועלת ומהלכים בעולם, יותר מסתם פרזיט מפונק

תהה באכזבה מרה על טבעם של אי , נגד בריאה לחשד עכור זה-כתגובת

שנפשם קטנה מכדי שיידעו את אי חשיבותו של ההבדל בין , אילו אנשים

אנשים . בין פוטנציאל לבין מימושו; מה שקורה לבין מה שיכול לקרות

רבים להתפעל מהישגי העתיד שיש בכוחו להשיג כאשר עלובים אלה מס

רק מה שקיים ועומד כעובדה מוגמרת : השקפתם גסה; יחליט שהגיע הזמן

  .גלוי לעיניהם וזוכה להערכתם

הוא האמין שמעשה זה יש (וכששטף את פניו במים חמים בכיור האמבט 

טב ותוך כך בחן אותם הי, )בכוחו לשפר מצב רוח ולמגר חשדות מיותרים

ויופי . ביופיו אי אפשר להטיל ספק: ידע לפחות דבר אחד בוודאות, במראה

תוך כך חלפה .  אינו אלא רמז לסגולות נוספות– במקרה שלו מכל מקום –

הקדרות שעיננה את קלסתרו והיתה לחיוך מרומז ורב חן שנבחן בשביעות 

  .רצון מזוויות שונות

מיד צץ בסמוך למחלוקת כמעט ת; תכלית זה לא התעורר מאליו-חשד חסר

משהבחין בדפוס של סיבה ותוצאה . בדרך כלל עם הוריו, או ויכוח

כעת ידע לומר לעצמו . הוסיף הדבר משקל לטינתו אליהם, שמתחולל כאן

  .שבתלונותיהם העיקשות הם ממש מחבלים באיכות החיים הנפשית שלו

  

יו צלצול השעון המעורר שהחלו הור. האשמה זו בחבלה היתה הדדית

הפך בשנות השלושים שלו , לשמוע כשהיה דין באמצע שנות העשרים

יותר ויותר חשו . לאזעקה רמה שהלכה וקדחה עד שהחרישה את אוזניהם

. אלא שלא היתה כל הצדקה רפואית לחולי זה. כאילו מחלה יושבת בביתם

לא נפל לאף אחת מהמלכודות המוכרות , ולפחות זאת הם יודעים, הבחור

סיט אדם ממסלול תקין ובתוך כך לזכות אותו בפטור מכמה שיכולות לה

לא חלה בשום מחלה , הוא לא היה אלכוהוליסט. מסוגי העול הנפוצים

, גם לא להימורים, לא התמכר לסמים, אין שום מום בגופו, כרונית או קשה

נציג , אף איש מקצוע. לא ספג אובדן אישי קשה מנשוא, בכלא לא ישב
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ובכל זאת נראה שאין להם ברירה אלא , ן גושפנקאלא נת, רשות מוסמכת

  .להתייחס אל בנם כבעליה של מחלה כלשהי

  

 –אפשר שהכל יהיה שחור , כלומר. אבל הרי אי אפשר שהכל יהיה שחור

היו ערבים של . אבל מדויק יהיה לציין שפה ושם זרחה פנינה באפילה

 לבקר איזו כשאמו יצאה, פעמיים בחודש-זה קרה פעם. נעימות ורוחב לב

בדיוק בערבים . משאירה את בנה ובעלה לבדם בדירה, דודה גרושה-בת

אחרי . אלה אהב אביו להוציא בקבוק וודקה מהשידה בסלון וללגום קצת

מקץ כוסית שהערה הבן לקרבו . כוסית אחת נהג לקרוא לבנו שיצטרף אליו

ה פרש באירועים אל. כוסית שלישית לגמו יחד. דבקה בו רגשנותו של אביו

חם ומרעיד אותן תלונות ודאגות שבנסיבות רגילות סינן , אביו בקול מפויס

 הבטיח – וגם קולו שלו הרעיד מעדנות –דין . ומילמל בטון כעוס ומר

בסופו . ולשניהם זה נשמע משכנע למדי, באמת יהיה בסדר, שיהיה בסדר

, ואיש בכורסת, שניהם; של דבר פנתה השיחה לעסוק באחיו הצעיר גלעד

  . הסכימו ברוב רגש שאין בחור חמוד וחביב ממנו

  

לא , לא תמיד. היו לו מדי פעם חברות. בדרכו הנהנתנית הוא אהב נשים

החל לעשות את , כשקשר קשר עם בחורה. אבל היו, ארוכותלתקופות 

קרה , לעתים עשה זאת בדרכי נועם. הדרוש להפסקתו מקץ שבועות מעטים

 פרשואחרי שהוריו , היה זה רק בלילה הןכשביקרה אצלו מי מ. גם שלא

מכיוון שהאמבטיה ובית השימוש היו צמודים לחדר , בכל זאת. לישון

 לבקשתו של –שמעו לא פעם את האורחת מתרחצת לפני , םההשינה של

 ומורידה את –  אף יותר משהקפיד על שלושנזהר בהיגיינת הזולת, דין

שהסכימו בלי , ת ביטחוןבדרך כלל היו אלה בחורות חסרו. המים אחרי

כלומר ,  שוכנעו בצדקתהאיכשהוהעצמית ו-דעת להידבק באהבתו

כמו גם בזכות שנפלה בחלקן , בשנינותו וביופיו, בנפלאותו של הבחור

 – המין אתןהתענג על לא פחות מש, והוא. לחסות בצלו של כל השפע הזה

סוקו עיכמעט כשם שהתענג על (ועל עיסוק זה אכן ידע היטב להתענג 

ה חכשנ, לפעמים.  את דבריו באוזניהןשאתל אהב – )המיני בינו לבין עצמו

בליל מחשבות שבמוקדם או במאוחר , היו דבריו ארוכים מאוד, עליו הרוח

 .תחושותיו ודעותיומאגר בוחנות ומחטטות ב, ממששות, עסקו בבעליהן

 ,אותו" לא מבינים"לעתים כלל בנאומו תלונות על אותם צרי האופק ש
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די שהבחורה סיפרה דבר או . רוח למדי-כמאזין היה קצר. למשל הוריו

 הנהן בחוסר סבלנותנטלמן הרמת גני ל'שניים על חייה ומיד ידע הג

; ולקטוע אותה בסיכום קצר ובוטח בדבר יסודות אופיה העמוקים ביותר

, זכות זו ניתנה לו. וכמובן שבעיקר את חולשותיה, להסביר לה את עצמה

מכשיר שהתפתח וצמח ישירות , וון שניחן בראייה חודרת להפליאמכי, טען

  .חלקן קנו את הלוקש. מהאינטליגנציה הטבעית הגבוהה במיוחד שחונן בה

  

. יחסים אלה נמשכו. אלא שהיא היתה סיפור אחר. גם חברתו הנוכחית

בעיקשות שלא נעדרה ממנה סבלנות אמהית עלה בידה למתוח את הקשר 

 היה טיפוס של דין. אל ים השגרהמעגן הזמניות ו מלהוציא, עוד ועוד

עם הזמן . לא ראה עוד צורך דחוף להפסיקו, הפך להרגלמשהו כש; הרגלים

הוא היה בן . התגבשה בו איזו אהבה אליה ובסופו של דבר גם חיבה

חמש -ארבע צעירה ממנו ב–והיא . כשהכיר את דוריתושתיים ארבעים 

עבר שעלו -עשרה מנישואי- ילד בן אחתעם,  בעצמה כבר לא פרגית,שנים

על יותר משרטון אחד עד לגירושים שבקושי מלאו להם שנה כשפגשה את 

. מפוכחת משהיתה לפני כן, כך לפחות האמינה, נישואיה הותירו אותה. דין

כדרכם של , אולם. יותר בררנית, אמרה לעצמה, מעכשיו אהיה זהירה יותר

נרקיסיים - מול קסמיו המחוספסיםזהירותה לא עמדה לה, הדברים האלה

ניגש אליה :  נהג לעתים להכיר בחורותדיןהם הכירו בדרך ש. דיןשל 

מן הסתם ניגש , בוטינסקי' ברחוב זבצהרי יום כשעמדה בתחנת אוטובוס

ופתח את ,  ומבעה העניוישבנה הזקוף, גזרתה הצרה, בזכות עורה החלק

 ,בעלות חן בוטה למדיאילו מחמאות שאפשר להגדירן כ-פיו והשמיע אי

מקץ כמה דקות . אתה" להמשיך לדבר"והבהיר שישמח , וגם מעט מתגרות

היא נתנה לו את , חיוניכל כך שלמעשה לא היה , ושכנועפלירטוט של 

המפגש הראשון נערך . מספר הטלפון שלה והוא התקשר למחרת בערב

והיא פרש את נוצותיו דין . לא רחוק מביתה, בבית קפה ביהודה המכבי

גופה . אחר כך היו קצת מגעים ברכבו כשהסיע אותה לביתה. התרשמה

  .ולא היה ספק בלבו שהמשיכה הדדית, שך אותומ

, כלומר רוב הזמן, אף שבעת מחשבה צלולה. היא התאהבה בו חיש קל

שלפחות , ידעה להבחין שהאביר הזה אינו מוצלח יותר מבעלה לשעבר

 כשהסתבר שיחסו , תפח עודדיןל קסמו ש. עבד וכשלא עבד חיפש עבודה

ארבע - שלוש. ייתכן שמצא בו תלמיד.בדרכו" הורי"אל הילד לבבי ואפילו 
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פעמים בשבוע הוא הגיע לביתם לבלות את אחר הצהריים עם הילד 

; אנשים קטנים, כולם אינטרסנטים("ולהעניק לו מחוכמת החיים שצבר 

בסופו של "). עליךמה שאומרים שים זין על ; המורים שלך סתם טמבלים

הוא הקדיש לו יותר תשומת לב משהקדיש ; דבר נפשו נקשרה חזק בילד

  .לאמו

אחותה של , והיתה גם דודה.  של דורית עצמה–היתה בשטח אמא נוספת 

דורית ובנה גרו ביחידת דיור צרה שלקראת גירושיה נבנתה בחיפזון . האם

 כמעט צמודה רכבת של שלושה חדרים קטנים שתחילתה, בחצר בית אמה

-הבית עמד באותה שכונה צפון תל. לבית האם וסופה נוגע בגדר האחורית

חף עליה מיום שהוקמה בשנות יאביבית זמנית ונצחית שצו פינוי ר

מצב .  על ידי עולים מתימן שאיש לא טרח לשכנם במקום אחרהחמישים

 לבנות לאור יום את התוספות שעם השנים הדברים זה לא הניח לתושבי

 לילות של עבודה יעילה עשרה הוקם בתוך כדוריתביתה של . רשו להםנד

.  ואת הקירות הפנימיים בנו מגבסהשתמשו בלבנים מהסוג הדק. ושקטה

  .הסתפקו ביסודות רדודים שנחפרו ביד

בכל זאת איפשר הבית לזוג לעשות מעשים זוגיים בחדרה במידה סבירה 

הרגלו סייע גם . הסלוןבין חדרה לחדרו של הילד הפריד . של פרטיות

עיסוקים אלה . להאזין למוזיקה ולצפות בסרטים במחשבשל הילד הקבוע 

קולות שילד ,  של אמוהקולות שעלו מדי פעם מחדרמפני אוזניו גוננו על 

לפחות מבחינה : כי קרה שהיא השמיעה קולות. בן ימינו לא יטעה בהם

. פעל עם כל הלב, לא התעצל כללכאן ;  העצמידימויו הצדיק את דיןאחת 

.  רק אם התעייף מדי ונפל שדוד–לעתים נדירות הוא נשאר לישון אצלה 

- לשום, למפעל חייולחזור , נחפז להגיע לחדרו, לרוב עזב עד סוף הערב

  .כלום שלו שטיפח בשקידה זה כעשרים שנה

  

פעמים בשבוע שישב הארבע - למדו להוקיר את שלושדיןגם הוריו של 

, כפי שאהבה היא את שהותו אתה ועם בנה. חר בערב דורית עד מאואצל

לו רק מסיבה זו נתנו את ברכתם . כך העריכו הם את העדרו ממחיצתם

  עם ילדגם היותה גרושה. זכו להכיר את הבחורהעוד לפני ש, לחברות זו

 חשו הוריו כשסיפר להם על  ומדגדגסיפוק מוזר. וממוצא אחר נסלחו לה

 ניכר ;את תכונותיו ואת פיקחותוונרגש חם שיבח בכובד ראש , הילד

וכי למי יוכל לספר ; בתוך כך יצא שסיפר להם גם עליה.  חשוב לוילדשה
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 הורים אחרים ייתכן שהיו כבר מפתחים ?על אהובתו החדשה מלבד לאמו

 למדו להיזהר בשאיפות דיןהוריו של . בנסיבות כאלהשל ממש ציפיות 

, בביקור בכורה חגיגי למחצה, נהסוף את דורית ואת ב-כשפגשו סוף. לבם

מצניעים יפה את חשדנותם כלפי מצבה הכלכלי , נהגו שניהם כנופת צופים

הם מיהרו להבין שהגורל זימן . הלא מרשים והיעדרו הלא מוסבר של אביה

ייתכן שאת יום , ניסו לקוות, למרות הכל. םלהם שותפה נאמנה למאבק

בנפשו של . שלו-לו בביתוש- יחגוג הפרזיט בקרב משפחתובאהולדתו ה

תגובת רפלקס , אמון-גיחוך מר של איבתקווה חדשה זו לוותה אביו 

  .מלומדת

היא , אמר שלא לאוזניו של דין, היא נראית בחורה עם ראש על הכתפיים

  .תברח ברגע שתבין במה מדובר כאן

,  שתיכףייצבה בהם האמונהובכל זאת הת. גם אמו נשמרה שלא להיסחף

, כעת. סוף העוז לגרשו מהבית-יהיה להם סוף,  לא רבממש בתוך זמן

שחיקה , דרושים להם רק עוד קצת ייאוש, כשלמגורש יש מעין בית שני

  .עוד טיפה או שתיים, ונחישות

  

היא רוצה , בבוא הזמן החלה דורית לרמוז שאין די בכמה פעמים בשבוע

 עברועד שי, שלב ראשוןכ שתכן אצלה בקביעותשי, כלומר. שיגורו יחד

, ואם לשם כך עליו להתגייס ולצאת לעבודה. משלהםשכורה דירה ליחד 

זה . לפחות שיחשוב על זה. אולי הקורבן אינו נורא כל כך,  בעדינותיפרפהר

טוב יהיה נכון יותר וכי לדעתה כך . שיחשוב על זה. כל מה שהיא מציעה

  .יותר

עם .  שלהםהפכו לחלק קבוע מנוף השיחותשידולים מרומזים בכיוון זה 

- כי ריסנה את עצמה והעלתה את הנושא לא יותר מפעם,זאת יש לציין

שמא תושג , שכן חששה ללחוץ עליו יתר על המידה,  בשבועפעמיים

להדוף אותה בטיעונים שונים מבלי לאבד את עלה בידו כך . תוצאה הפוכה

ברור מי , הנחה מוסכמת ביניהם היתה שגם אם היא בעלת המאה. סבלנותו

יחבלו , בעיקר בדירה שכורה,  אם הוא קובע שמגורים יחד.ל הדעהבע

די היה , אף שלא התווכחה אתו. לא היא תתווכח אתו, באיכות הקשר

  .בהעלאת הרעיון כדי להעכיר את רוחו

בשוכבו על כיסא , באחד מביקוריו בבריכה. עמדתו זו קיבלה חיזוק משפטי

הסתבר . מגבת לידוהחל סתם כך לדבר עם בחור שהשתזף על , הנוח
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הוא נראה מתעניין ומיק סיפר לו באריכות ובגילוי לב . שהבחור עורך דין

העורך דין לא רק . על מגוריו בבית הוריו ועל אי רצונו לגור עם בת זוגו

אלא שגם עודדו להמשיך ולהישאר , או כך לפחות זה נשמע, שהבין ללבו

הבחור הכניס לדין רעיון . וחקר מה גילם ומה מצבם הבריאותי, בבית הוריו

, כלומר. את שנות מגוריו הרבות אצל הוריו עליו לראות כהשקעה: לראש

מכיוון שכבר השקיע בה יותר מעשרים שנה אין טעם . השקעה בדירה

עשרה -לכל היותר חמש, משום שבעוד עשר, עליו להתמיד; להפסיק כעת

. ה שלו כחוק הנכס יהי–כשהוריו יעברו לעולם הבא או לבית אבות , שנה

דין אמנם לא נהג לחשוב לטווחי זמן . בתנאי שהתמיד וישב בו כל השנים

אך מצא , כפי שמעולם לא הגה באפשרות שהוריו ימותו, רחוקים כל כך

  .כאן חיזוק לסירובו לשתף פעולה עם רצונה של דורית

  

, דיןהאמינה שתוכל לשנות את היא  ,על אף שהיתה טיפוס מעשי על פי רוב

, בוקר עד צהריים, היא עצמה עבדה שבע שעות מדי יום.  למפרנסלהפכו

מכיוון . עמדה מאחורי הדלפק בחנות לצרכי כתיבה ומשרד באבן גבירול

, שהמגורים בחצר בית אמה חסכו לה כספי שכר דירה או משכנתה

; את כרטיס האשראי שלה אילפה. משכורתה כמעט הספיקה לצרכיה

  .בות בלבד הוא ראה אורלעתים רחוקות ולמען מטרות טו

היו לו צרכים והוצאות שחרגו בקביעות . דיןכך עד שהפכה חברתו של 

 ארבע מאותעל החשיש לבדו הגיע החשבון ל. מדמי הכיס שקיבל מהוריו

, ואפילו תוך אי נעימות מסוימת, וללא כל כוונה נצלנית. שקלים בחודש

שטר או שניים  בכל עת שנטל ממנה. בארנקה הקפוץ של חגיתקרה שנעזר 

תוך "כנה שיחזיר את הכסף ומאה שקלים לווה הדבר בהבטחה שאננה של 

. במקום כסף נהג להחזיר במצרכים שלקח מבית הוריו". שלושה-יומיים

, כשעמד מול המקרר הפתוח שלה ואיחסן בו חלב, באותם רגעים של חסד

ה רא, בעיר השכנהנקניק ותבשיל דגים שזה עתה הוציא מהמקרר , קולה

עצמו כמין גבר מיתולוגי שחוזר למערה ממסע ציד ארוך ומסוכן עם בשר 

  .קרן השפע של המשפחה,  ואמיץנחושמפרנס , הטרף מועמס על כתפו

  

 היה נתון למכונית דיןחלק מלבו של .  הקטן יותרסך הכלנטל החשיש היה 

צירוף מלים שראה , "הצרפתייה הקטנה שלי"שכונתה בפיו , הסיטרואן שלו

כפי שאהב , "מפנקת"המכונית היתה אמנם . דעת פרסומת לגבינהבמו
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גם . אמינה ותכופות נזקקה לטיפולים-לא, אבל גם ישנה למדי, לומר

הוא .  והם עזרו,במוסכים שפקד הפעיל הנהג המפונק את קסמי אישיותו

את אלה הניתנים , ידע לאתר את רכי הלב מבין בעלי המוסכים הקטנים

הסכים בעליו לא רק לקבל את שכר התיקון ים באחד המוסכ. לשכנוע

 –שאף פעם לא מגיע " מקסימום מחרתיים, מחר"באותו , מתישהו בעתיד

רק משהו שיספיק לקצת בנזין למכונית , קטנה" הלוואה "דיןאלא גם נתן ל

ולרגע ,  ראה בכך הוכחה לחוזקה של אישיותודין. בעליה לולסביח וקולה

 עם התקלה הבאה . לבעל המוסך את כספולא העלה בדעתו שעליו להחזיר

 ככל שהזדקנה המכונית כך תכפו .הלך לפזר את קסמיו במוסך אחר

שמן הסתם היה פחות יעיל , דין של טפילי הנוועל אף כשרו. הקלקולים

כעת גויס לשם כך . הוא נאלץ מדי פעם לשלם על תיקונים, משאהב לחשוב

מכיוון שהמכונית , דק חשב שהדבר מוצדין. של דורית קים'פנקס הצ

  .שימשה לו בעת הצורך להסיע אותה ואת הילד

ן היה הקשר המתהדק ביההולך וגדל מה שהסתבר לדורית כסעיף הוצאות 

 את חיבת המותגים דיןהאציל עליו , מבלי שנתן לבו לכך. אהובה לבין בנה

רק בסוני "הרי בזכות קביעתו ש. ערגתו לחפצים יקרים ויוקרתייםאת , שלו

אמו שתחליף את הטלוויזיה נדנד להחל הילד ל, "ים באמת כמו שצריךרוא

היא סירבה בטענה שהמכשיר הנוכחי מספיק . שיש להם לסוג המומלץ

וכשנסעו לקנות לילד נעליים בחנות בקניון . לא עשו אותה באצבע; טוב

 התייצב בראש דיןעל פניה כשעלה  חיוך כפוי ואומלל למדי ,איילון

, הוא מחפש נעל קלסית. את הזוג היקרלמדידה ביא המשלחת והורה לה

ונראה לו שהדגם החדש של אדידס , לא כמו של כל הילדים, הסביר למוכר

היא מצדה כיוונה למשהו עד . שקלוארבעים  ארבע מאות. עונה לדרישה זו

את הקניות . שנתיים הן כבר לא יתאימו-ממילא עוד שנה; מאה וחמישים

  .יותעשה בלעד, חשבה, הבאות

כפי שקורה לפעמים בגילים , עשרה החל הילד-תייםגיל שאבל בעוברו את 

אולי היה זה יצר מוזיקלי עצמאי ושריר . להביע עניין בנגינה בגיטרה, אלה

. נרתםדין . מורה לנגינה בחן אותו וקבע שאצבעותיו ארוכות דיין. שעלה בו

ש שונה אמנם מזו שח, אהבתו לילד כבר היתה אהבה ממשית למדי

לא עושים חישובים , כידוע, ובאהבה. עזה יותרבפירוש מכוניתו אבל ל

התעקש , לא. אי לכך ברור היה לו שהילד יקבל את הטוב ביותר. קטנים

אחר . חיקוי חסר שם, סתמית, הילד לא ינגן בגיטרה זולה, באוזני דורית
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חנות , "היכל הגיטרות"צהריים אחד נכנסו שלושתם למכונית ונסעו ל

אלא שדווקא הכוונות הטובות שהוזכרו הן שהפכו את .  במרכז העירגדולה

  . ובנה היו מן הסתם מוכנים לוותר עליהדוריתש, הביקור בחנות לדרמה

הוביל אותם בידענות בשדרת גיטרות , שלא אחז בכלי נגינה מימיו, דין

 שם כל סוג ומין של והי, תלויות מהקירות באשכולות. ארוכה ומלבלבת

אבל העיניים הירוקות לא הולכו שולל . כולן יפות, לן מבהיקותכו, גיטרה

נעצר , הילד מצדו נמשך לאחת סגולה. ורק תרו בזריזות אחר תגיות המחיר

שבע מאות . אמו רכנה אל התגית. עיניו יוקדות תאווה, ונטלה לידיו

, שש מאות תשעים במזומן, אמרה התגית, שלושים שקל בתשלומים

משכה את הילד , שכנה, גיטרה נוספת. לא נורא, סביר, והבחורה אמרה

צורתה של זו היתה קצת . והוא נטש את הסגולה ופנה למשש את האחרת

ושוב רכנה אמו אל התגית בחשש ושוב הפך .  וגופה ירוק זרחנישונה

, אמרה לעצמה, מחיר נחמד. חמש מאות תשעים במזומן. החשש להקלה

 הזול של שדרת הגיטרות ושם היא הבינה שהם נמצאים בחלקה. ידידותי

 קודח באוזני המוכר דיןאלא שאוזניה קלטו את קולו של . רצתה להישאר

עזבו את , בואו, בואו'ואז שמעה אותו פוקד עליהם . דורש, דוחק, שבדלפק

הם צעדו בעקבותיו לקצה השדרה ונעצרו מול קבוצת . 'הצעצוע הזה

? נדב, אתה רואה. שלהגיטרות שעמדו כל אחת כלאחר כבוד על כן נפרד מ

אל תסתכלי , 'ואל חברתו התקרב ואמר בשקט.  גיטרות‡Ï‰, הצביע אליהן

מובן שהיא מיד פנתה והביטה בתגיות . 'תשאירי לי את זה, על המחיר

,  יקרות יותראףוהיו .  אלפיםשבעהוגם חמישה , ארבעה. לבה נפל. המחיר

 פראית ששטפה ותחמדנלסתו של הילד נשמטה מ. סגורות בארונות זכוכית

ודין שימש הפריזמה שמיקדה המחיר היקר קרן אור נגוהות נפלא . אותו

מיד את אירגן ', גיבסון, 'והשם שחזר בפי המוכר. גיטרות האלהאותו ב

אצבעותיו . 'גיבסון '–שם ברור יעד ונתן לה ,  של הילד החשקניתתוכמיה

  .מיששו את הכלי בזהירות

כאילו פרט זה בפני עצמו אמור , י המוכר באוזנדיןקבע , הוא מנגן נהדר

 זה משהו מיוחד .זה המורה שלו אומר,  זה לא אני.להעיר את רצונו הטוב

יהירותו התעוררה בעקבות מחמאה פסקנית וריקה , הילד. איך שהוא מנגן

והיא פערה , הוא רוצההוא רמז במבטו לאמו כי אכן זו בדיוק הגיטרה ש. זו

 ביקש דין. ף להבהיר לו שאיבד את שפיותואליו את עיניה בבעתה ובזע

שם דיבר אליו בשקט חפזוני בליווי תנועות . מהמוכר לסור אתו הצדה
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קלות פעמיים נגעה -פעם, מדי פעם נצמדו הידיים שלו לחזהו; ידיים חדות

שעיקרה היה מונולוג של , אלא שהשיחה. אחת מהן בכתפו של המוכר

. נקלעה די מהר למבוי סתום, בקונה שפשוט מסרב לשלם את המחיר הנקו

.  חצי מחיר–אלא כיוון הישר לעמק השווה ,  לא ביקש הנחה קטנהדיןשכן 

והוא בטוח שגם כך . ובתשלומים רבים כמובן. זה מה שהוא מוכן לשלם

הוא " לבוא לקראתו"ואם המוכר יסכים . תהיה זו עסקה טובה לכל הצדדים

ולא יסתפק . א יעריך את זהשוב ושוב הדגיש כמה הו. ממש יעריך את זה

, ולהמלצות שלו; אלא גם יספר לכל מכריו על החנות וימליץ עליה, בכך

ביניהם גם לא מעט . בהחלט יש מי שמתייחסים ברצינות, ציין בחשיבות

 כי מגיע לו לקבל חינם את דיןעל הבטחה זו לבדה חש . מוזיקאים-מכרים

  .הגיטרה

  .ןגם אם למוכר נדמה שכ, אחד-הוא לא אף

שאפילו אם רצה לא יכול היה , לכן היעדר שיתוף הפעולה של המוכר

הבחור עטה פני סרבן ונהג כמי שלא מעלה . החל להרגיז אותו, להיעתר

, הוא אמר דברים כמו. כלל בדעתו לתת סתם כך הנחה של חמישים אחוז

אני  ':החמיץ פנים דיןו. 'אין מצב'ופעמיים אמר ', כאן זה לא שוק, מצטער'

אין , 'כשבדברי המוכר הופיע גם הצירוף. 'אה שקמת היום על צד שמאלרו

, לא, והמוכר הכחיש?', אה, קשוח? ככה, 'דין ואמרהגיב ', סיכוי שבעולם

. אלא שהדרישה שהוצבה בפניו פשוט אינה סבירה, הוא דווקא לא קשוח

בדרכו הסוערת החוצה עקר ממקומו את הילד . כאן הגיעה השיחה לסיומה

, עזבי אותם, 'כמהופנט מול הגיבסון ודירבן את חברתו במליםשעמד 

בעוברם בשדרת הגיטרות שוב נעצר הילד . 'יאללה בואי נעוף מכאן; נאצים

אבל מבע הנבגד המעונה . ושלח את ידו, הזולה, זרחן-ירוקליד הגיטרה ה

שלושתם עזבו את החנות .  היה כה עז שגרם לילד לגבור על ייצרודיןשל 

אלה היו בלי . הוא הסיעם הביתה וחזר לחדרו.  אחד מסיבותיוכל, בזעף

  .ספק ימים יפים

  

2  .„Ú‰ „ÚÈ·  

  

להוריו של . גנית- והתותחים רעמו בדירה הרמת–הגיע הרגע , הגיע היום

ידוע אמנם שמהורים . גירשו. קמו ועשו .זהו זה. סופיבאופן  נמאס דין

אבל אף , יך או אמך הם לא סתם מישהו שאינו אב;אפשר לצפות ולצפות
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 לאחר שזרקו אותו דין לגנות את הוריו של סיבהמכר או שכן לא מצא 

משהו שקרה לא ,  היה זה אירוע סתמי למדי ששבר את דבשתם.מהבית

באותו יום .  אלא שהפעם זה היה מופרז במיוחד– קימה מאוחרת –פעם 

, ילוייוכה נהנה והתענג על ב. התעורר הבחור לא לפני ארבע אחר הצהריים

שארכו אצל דורית עד סוף הלילה ונמשכו בחדרו בצפייה בסרט באורך 

כששמע את אביו ואמו , עד שרק בשמונה בבוקר, מלא ולגימת טקילה

כשהתעורר שמע . סגר את התריס ופרש לשנת ישרים, יוצאים לעבודה

. עד כדי חשש לכאב ראש, והדבר עורר בו רגשי אשמה וזעם, שהוריו בבית

תביאי לי אקמול בבקשה ושימי לי מים ! אמא,  קול קורא מחדרווהם שמעו

אולי גם נטל סמים , מבקשה זו הסיקו שהבן שתה במשך הלילה. לתה

, ממש זהה, אמנם קרה פה ושם בעבר ששמעו מחדרו קריאה כזאת. כלשהם

הרי . ולא בארבע אחר הצהריים של יום חול, אבל עד כה רק בימי שבת

ארבעים ושתיים שישן כל שעות האור בחדר ילדותו  גבר בן –תמונה כזאת 

 –בדירת הוריו וקם עם עיניים אדומות והבל פה כהיל לעוד יום חסר מעש 

על פי כל , והוריו. תמונה כזאת יכולה לעורר את חמתה של כל נשמה טובה

  .היו נשמות טובות, קריטריון

ו של מיק אל חדר, אמו ואביו, בערבו של אותו יום צעדו השניים נחושים

ואביו היה אכן רהוט , בדמיונם הם ערכו לא מעט חזרות. ובפיהם הבשורה

, שלא כפי שקרה בגירושים ידועים יותר.  כשפתח סוף סוף את פיולמדי

לא , ערביים איש לא השליך אבנים-בפינוי המסוים הזה שנערך בשעת בין

נגמר ; אזל מלאי האיומים והזעקות לשני הצדדים. לשמיםאיים ולא זעק 

 עצמו הבין כי הדבר דיןוייתכן שאפילו . הכוח להתנצחות חסרת תוחלת

עם זאת . וייתכן גם שלא הבין זאת כלל. אם לא עבורו לפחות להוריו, חיוני

שלושתם . עבר רוגע ודומם, דיןשהתנהל בחדרו של , אין להאמין שהמהלך

ארון הקיר שעון אל  דין, האם לצדו של האב וקצת מאחוריו, עמדו מתוחים

דברים נאמרו האותם והפעם , היו חילופי דברים שרובם כבר נאמרו. שלו

אביו טען . מעמדכאילו כל המשתתפים מכבדים את חשיבות ה, בשקט

 פרזיט בן יותר מארבעים שחי על חשבון הוריו כאילו הוא –שמצב זה 

ה ת לא היענההט. לגמרי בלתי נסבל,  עוד הוא בלתי נסבל–עדיין ילד 

ברורה , שונה עד צמרמורת, אבל הנימה היתה שונה הפעם, ה מעיקרהחדש

לא תלונה השמיעה אביו ולא זעקת :  שמע אותה היטבדיןבמידה כזו שגם 

. תחנה אחרונה בהחלט,  זהו. רזולוציה שאין עליה עוררין.אלא החלטה, לב
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הזה בעיטה הגונה המגודל לגוזל כדי לפרוח מהקן דרושה אם . כאן נפרדים

מה בעצם כל כך מפריע . וניסה לאגף, עיכל,  שמעדין. הנה היא, בקשה ב–

ולפתע נשמעה השאלה תמימה וכנה כאילו אינה , שאל, להם שהוא גר כאן

  .זה הפתיע אותם. רטורית

  .אולי? תרגיל

נתן לו אביו ארכה של יומיים לעזוב , כפי שתיכנן לקראת השיחה הגורלית

 , הארכההודיע שהוא מוותר על, הבמחוות גאווה פזיז, דין. את הבית

  .והתחיל לארוז תיק נסיעות ששלף מהארון

זה מה , תינוק נטוש לאנחות. אמו כמעט ולא יכלה עוד לעצור את דמעותיה

 לא –תינוק חסר אונים וחמוד שאיש אינו רוצה בו , שעלה בעיני דמיונה

לכן פרשה . ממש כאב לב,  והתמונה גרמה לה צער בלתי נסבל–פחות 

התבצרה עם מצוקתה בחדר השינה עד שתשמע את דלת הכניסה נטרקת ו

  .אחריו

  

. גם לא חדר במלון, לא היה לו כסף לשכור דירה, כרגיל,  בא כאשרהמפנה

, דוריתהמקום הראשון שעלה בדעתו לנסוע אליו היה מן הסתם ביתה של 

בחדרו מול ספון כשהילד , תחילת הערבב. נסיעה משכונת הוריורבע שעת כ

בזכרונות כדי לשגות פעמים בחצר ישבה להיא ,  או הטלוויזיההמחשב

בכך עסקה .  למדי עכורים–היותר מאוחרים , חלקם נעימים, מימי נישואיה

שהוא נוחת אצלה עוד , קצר ויבש,  לה התקשר אליה מהדרך והודיעדיןכש

מיד התנערה מהמלנכוליה וראתה את עצמה . נוחת עם חפציו,  דקותעשר

שבה קצרה מאוד , תמונה ברורהבדמיונה לרגע זהרה . ה בפרסתכמי שזכ

מוצא עבודה אף ובאותו דמיון פרוע חתנה , הדרך ממגורים יחד לנישואים

 אולי אפילו יעשו ;ונרתם כאדם בוגר ואחראי לכל מה שדורש הירתמות

  ?מה יהיה שמו. למה לא. עוד ילד, יחד ילד

.  גם ביותר משמץ של דאגהאבל. היא קיבלה את הפליט בזרועות פתוחות

  . שזה לא יהיה קלידעההיא 

  

.  דיןההתיישבות הנמהר בבית חברתו לא היה דרמטי במיוחד עבורמעשה 

אלה שזרקו , רגשותיו הגועשים להוריו; הוא לא היה פנוי לחשוב על כך

. רגש או מחשבה אחריםעל כל האפילו , אותו מהבית בלי שום סיבה טובה

בלבול ה: צדדי זה שלו-צעד חדשעורר באחת  הדים ללכן נותר אדיש למדי
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של הגלויה ושמחתו ,  של אמה ודודתהמולמלאי הנחת המ, שאחז בחברתו

  .הילד יקיר נפשו

, בארשת מלכותית זועפת ונסערת, דקות מעטות אחרי שנכנס לביתה הקט

מבטו נעוץ עיוור בקיר , כבר ישבו שניהם זקופים על שפת מיטתה הנמוכה

פגיעתו אמנם . זה היה קצת מסובך.  והיא השתדלה לנחמו,ה בומבט, מולו

, טען, שכן. אבל הוא סירב להכריז עליה ולקבל נחמה, ניכרה במלואה

השלכתו מהבית מעידה רק על ייחודו האישיותי הרם ; כבודו לא נפגע

הם שראויים .  הנפש לא יכלו להבין ולא לשאתקטניונישא שהוריו 

איזה כף '.  דווקא ממש שמח לצאת משם סוף סוףכי הוא. לא הוא. לרחמים

 כה מלא היה ברגשותיו שיכול היה רק .הודיע בזעם', לי לא להיות אצלם

  .'לכזה דבר לא ציפיתי אפילו מהם, 'לחזור על אמירות כמו

הסכמה מלאה :  כיוון התנחומים הנכוןומהדורית לא ידעה להחליט 

דווקא להביע מוטב  אולי  או–להאשמות ודברי הבלע של הבן על הוריו 

הבנה שאינה מכחישה את , ללבם של המגרשים, חלקית כמובן, הבנה

היא ניסתה . איזון והרגעת הרוחות ובכל זאת יכולה לעשות לרשעותם

, צדדיות של הגירוש-הביעה את מחאתה על החד. לשלב בין שתי הגישות

גם ,  אדםשהם סך הכל בני, אמנם בעדינות מירבית, ובמשפט ההמשך ציינה

  . הזהמצבקשה עם כל הבטח להם 

  .דיןשאל ?' אז את חושבת שהם סובלים עכשיו'

  .'אני בטוחה'

  .  אמר ללא שמחה', יופי'

  

מכיוון . החזיר את קווי היסוד למסילתם,  את שגרתודיןכבר למחרת שיקם 

מועד חזרתם של חגית מהחנות ,  בצהרייםלוששהבית עמד לרשותו עד ש

מושבית מול - תפס את מקומו על ספה דוהוא, ספרושל הילד מבית ה

הביט . מחדרו בבית הוריו והחל להסתגלאף הטלוויזיה בסלון שהיה קטן 

סוף סוף מבחין , בקירות הנמוכים והקרובים כאילו רואה אותם לראשונה

ועם כל . גם הטלוויזיה היתה קטנה מזו שהיה רגיל אליה.  המקוםצרכמה 

. בלי להצטופף עם אף אחד, ת כשהוא כך לבדולפחו, די נוח כאן... זאת

  .חדר הוא חדר, בסופו של דבר

 יושב בשמש בחצר דיןכשחזר מבית הספר ושמח לראות את , הילד

שלא מצא לכבודו לשתף את הילד , דין. הבחין בסערה בפניו, האחורית



 171

שאל והתעניין , שלשום- ונהג כתמוליההתאמץ לגבור על, תהעוינתסיסתו ב

הניח לו , בתבונה שהוא עצמו עוד לא עמד עליה, בל הילדא. והתבדח

 לדייר החדש להשתלב מניח, נמנע מלדרוש תשומת לב –ופרש לחדרו 

הן מיעטו לצאת לחצר .  רק פה ושםאת האמא והדודה ראה. בשקט למצבו

כך הן אהבו . תריס החלון הפונה לחצר היה מוגף גם במשך היום. האחורית

אמנם לא בחור . יחסיו אתן היו קורקטים.  בחושך,לראות טלוויזיה ולדבר

האם היתה מסויגת משום . גם לא מנוולשאבל כנראה , הן התרשמו, חרוץ

וכעת כשהתיישב שם היתה דרוכה . שקיוותה למשהו יותר מוצלח לבתה

  .גם אם חשדה שלו עצמו הן אינן ידועות כלל, לקלוט את כוונותיו

כונת אופי מופלאה שאיפשרה לו אותה ת. הן לא היו ידועות לו, אכן

שיחררה ,  על עתידועניינית או חלילה מעשית, להימנע מכל חשיבה רצינית

די . יותר משעה קלהללפחות לא , להיות מוטרד מכךאותו גם מהיכולת 

בינתיים הוא . מבחינת חצי מדיירי המתחםולו , היה לו בהנחה שהוא רצוי

  .כאן

   

אמה של דורית החליטה . הביא תועלתיום אחד הזדקרה לפניו הזדמנות ל

פרגולה רצינית שהעמודים . להקים פרגולה מעל היציאה לחצר הקדמית

לשם כך צריך היה לחפור שלושה בורות באדמה . שלה נתמכים ביסודות

הבורות , ומכיוון שאי אפשר להכניס שום דחפור. שהיתה מיובשת והדוקה

, או גויס, דין התנדב. ניםשלא לעורר את השכ, ובדיסקרטיות, ייחפרו ביד

ומכל מקום עבד כפוף עם את חפירה וברא יש מאין שלושה בורות בעומק 

זו היתה עבודה קשה והוא . אף יותר מהדרוש, של כשבעים סנטימטרים

ניגוב , רק הפסקות קצרות נטל לעצמו להסדרת הנשימה. עבד כמו גבר

  .הזיעה ולגימת מים

לא רק עיסוי הגב שקיבל מבת זוגו .  תמורה מלאההנתנשהשקיע העבודה 

 לא רק החיוך הרפה והנדיר ,ושבמהלכו נרדם וישן שינה מתוקה במיוחד

,  חדשהתעורר עם חזון, שלמחרת קם נמרץ בנפשו אלא –שקיבל מאמה 

  .שריריו פועמים בחיות

יחפש . הוא ימצא עבודה, בצהריים כשחזרה דוריתכך הודיע ל, היום

  .בקלות. וימצא

 דיןדין פתח -חגיגית של קבלתתכליתיות אבל ב, תלהבות רבהאמנם בלי ה

. )עם מחשבים הוא לא התעסק, לא (את מדור מודעות הדרושים בעיתון
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. גני- כבר אירגן לעצמו ראיון עבודה במשרד תיווך רמתרבע שעהבתוך 

  .הפגישה נקבעה לו למחרת באחת בצהריים

התחיל מר נכונותו לכלו, כשקם בבוקר עוד נשמר אצלו הלך הרוח המיוחד

בבוא הרגע לצאת לדרך נפרד ללא כל תחושת נגזל ונאנס ממסכת . לעבוד

ובלב רחב נכנס ,  הערטילאיים והכלומיים והממכרים–עיסוקי הבוקר 

לולא נפרץ חור , או באיחור קטנטן, כנראה שגם היה מגיע בזמן. למכוניתו

. עהבמערכת המים הסבוכה של הצרפתייה מקץ חמש דקות של נסי

 נאלץ לעצור דין. עלהמד החום , ה הדליפה נשמעשריקתה הנחשית של

שליו בכל , עדיין נישא על גל האופק החדש, אבל לא היה חסר אונים. בצד

והתקלה לא . להתעלות, ישותו מעצם כוונתו הלא שגרתית לשאת בעול

צריך רק לחכות עד שתצטנן קצת המערכת . היא כבר קרתה. היתה חדשה

הנסיעה נמשכה .  את החור במסטיק ולמלא מים איפה שצריךואז לסתום

 להתפרצות דרוכהאוזנו , עינו האחת נתונה כולה למד החום, במתיחות

 היעד כבר. עברו ושוב נאלץ לעצור ולחכותדקות ספורות . קיטור נוספת

זה נראה לו מכובד .  אבל הוא החליט להגיע ברכבו,במרחק הליכההיה 

בסופו של . ת עברו עד שיכול היה לחזור על הטיפולעשר דקות נוספו. יותר

  . גאה על שגבר על הקשיים ועמד בקביעה שקבע, משרדדבר חנה בקרבת ה

. המשרד שכן בחדר בקומת פרטר בפינת אחד הרחובות שיוצאים מביאליק

מאחורי כורסתו בעל המקום ישב ב. לא מרשים משום בחינה, משרד ישן

נושאו הראשון היה . ודה התחיל מידראיון העב. מכתבה עמוסה למדי

עשרים וחמש דקות . האיש הביט הפגנתית בשעונו והרים גבות. האיחור

השאלה מה זה אומר . אמר, זאת עובדה שאי אפשר להתווכח אתה. איחור

בעל המשרד הקשיב .  גולל את ההתרחשות שפקדה אותו בדרךדין. עליך

או ,  המים שלו נפרץואז טען שאין כל חשיבות לכך שצינור. בסבלנות

, רק עובדה אחת חשובה כאן. לעובדה שהמסטיק לא החזיק מעמד הפעם

העובדות האחרות מתגמדות .  האיחור–התעקש בדרך של סמכות ונועם 

המלים האלה פגעו  .הוא בתוצאה ורק בה, אמר האיש,  מבחן החיים.לידו

, סיבותל. צדדיות-אה כאן חדהוא ר. הרי הן ממש סתרו את מהותו; בדין

כוונתו הרצינית להגיע בזמן ;  יש משקל לא פחות משל התוצאה,אמר

המראיין חלק . שהיו לו הנחה בנסיבות המגיעלדעתו ; ראויה להתחשבות

  .עליו
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אתה חושב שאכפת לו ? מה יקרה אם תקבע פגישה עם לקוח בנכס ותאחר

אני ? שלא התעוררת בזמן או ,או שטעית בדרך, שיש לך חור ברדיאטור

 עזובאלא י,  יתפנה אליודיןאני חושב שהוא לא יחכה שהאדון . ושב שלאח

.  אם הייתי במקומו זה מה שאני הייתי עושה. ובצדק.ויילך לסוכנות אחרת

  ?נכון, אנחנו לא היחידים בשטח, כי מה לעשות

ואולי באופן מחושב , האיש דיבר בנימה פטרונית ומאופקת כשל פסיכולוג

  .'אנחנו'השתמש במלה 

 לקוחות על כאןאני אביא ל. לא צריך אותו,  דיןאמר, שיילך למישהו אחר

  .לא אנשים קטנים ולחוצים שעושים סיפור מאיחור קטן, רמה

  ?ומאיפה תביא את הלקוחות האלה, שאל האיש? באמת

  .אני טוב עם אנשים.  אני מכיר אנשים. אתה עוד לא מכיר אותי-

בינתיים למדתי שאתה לא טוב .  אני עוד לא יודע במה אתה טוב. אולי-

 להיפגש עשרה-אם קבעת עם לקוח נניח בשתיים, כי תראה. בלהגיע בזמן

ואם אתה שואל . עשרה-תייצב שם כבר ברבע לשתייםצריך להאתה , בנכס

, לפתוח חלונות, ככה יש לך זמן לאווררכי : הנה התשובה שלי, למה

ללמוד את ,  של הנכסיש לך זמן לתפוס את הראש. סדר קצתל, דליק אורלה

והאמת שאני לא בטוח . זה תנאי בסיסי? כן, בוא נומר, היתרונות שלו

  .שתוכל לעמוד בזה

האיש הזה נוזף בו עוד לפני שהתחיל . יום הצטמצמו באדיןעיניו של 

אבל מיד אמר . רמז לעלבון הכהה את צמד הירוקות שלו. לעבוד אצלו

, ו אכן לא מכיר אותו עדייןשיח-לעצמו שיש לנקוט סלחנות מכיוון שבן

אם : ובקול אמר,  ולכן אינו מודע לסגולותיו ולכישוריו,כפי שבעצמו הודה

  .אין דבר שאני לא יכול לעשות, אני רוצה

 כנראה לא ידע כמה משמעותי . בעל המשרדחייך !זה מה שרציתי לשמוע

  .ולכן הבין אותה במהופך, שעמד בתחילת הצהרתו של מיק' אם'ה

  

. גן-הכיר היטב את רחובותיה של רמתדין  כל חייו במרחב אחד כמי שנע

אפשר להאריך ולתאר לפרטיהם את ימיו . בעבודתו החדשה זה היה יתרון

אלא ,  בלי כל חנופה–שבהן ידע , את שיחות הטלפון עם לקוחות; כמתווך

 לשכנע אותם שכדאי לבוא – גסות חיננית וקוצר רוחדווקא עם שמץ 

את מפגשיו עם בעלי דירות ;  בדירה אחרים שהביעו ענייןלראות כי יש כבר

דירה בהציגו איך ; כשהיה במצב רוח מרומםאופטימית שהתנהלו בעליצות 
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במידה (תמונה של הנאה ביתית מובטחת להם למכור ללקוחות השכיל 

כדי ו) אנשיםמאוויהם של  לפענח 'ידע'מסוימת ולצרכים מסוימים הוא אכן 

חששו של בעל הבית . נוחיםשלו לחיים ה ושתמש באהבתלגרותם ה

התייצב במשרד באיחורים :  הפגין שליטה עצמיתדין .התבדה במידה רבה

שהיו ברובן בצהריים , ולפגישות עם לקוחות בדירות, קלים בלבד

זאת מכיוון שישיבה ממושכת , יצא אפילו קצת לפני הזמן, המאוחרים

כשהיה זה . יו לעבודהדורית הרבתה להתקשר אל. במשרד שיעממה אותו

 שיווה לקולו גוון של חוסר דין, בנוכחותו של בעל הבית או לקוח, במשרד

 היה עלול לחשוב שהם נשואים כבר לא מעודכןמאזין .  לקצרדרשסבלנות ו

דיבורו , כאשר תפסה אותו לבדו. שנים רבות נישואים מעייפים וחסרי חיבה

  . וארכניהיה קצת יותר חביב

העיקריות . התחיל להשמיע לה את תלונותיוהוא עטים כבר מקץ ימים מ

כל היום הרדיו שלו , חיים ואין לו הומור-בעל הבית חסר: שבהן היו אלה

 מייגעות ;עם תוכניות המלל האיומות שקודחות בראשו' פתוח על רשת ב

גם שיחות הטלפון שבהן עליו לחזור שוב ושוב על אותם פרטים של אותן 

זה מצדיק עד כדי כך שהוא פשוט לא יודע אם ר קטן שכ ה–והעיקר ; דירות

שבא עם הוא עצמו ודאי יודע , היא יודעת, אלוהים יודע. את עבודתו הרבה

. היא הסכימה אתו. מוכן לעבוד קשה ומשקיע את הנשמה, הרבה רצון טוב

לא . אבל הוא בהחלט מתחיל להתרשם שאין פרופורציה בין העבודה לשכר

אבל בכל , רצון טוב כזכורכולו שהרי , הדגיש, זהמיד צרם לו העיוות ה

 בשביל עבודה שנהיית משעממת יותר מיום ליוםתשע שעות ב-שמונה, זאת

ודאי כשמדובר ,  זה ממש בזבוז זמן–שקל ושלוש מאות אלפים -שלושת

כשהזכירה . היא שוב הסכימה. כישוריו שווים יותר לדעתו. באדם כמוהו

הוא הימהם ,  שניםמה על אף ותק של כ,דלשלה כדי לנחמו שגם שכרה 

דורית . וקילל את מעסיקיהם ואת המעסיקים באשר הם, בתגובה ורטן

 רביעישבוע המהלך ה בהתפטרכש. לא יאריך ימים בעבודתוהוא הבינה ש

. להערכה רבה על הניסיון שעשההוא זכאי  ש–עצמו מו דין  כ–היא חשה 

היכולת , חרים בורכו בה אין לו את היכולת שהיא ורבים א;מה לעשות

להסתגל , להתלונן ולהמשיך,  למרות הכלעבודה לדבוק ב–להיות שכיר 

 לא נוצקה .ותלונה המלופפים ושלובים זה בזה-של עבודהזה למצב קבוע 

  .בו עדיין תבנית ההשפלה הנפשית הדרושה כדי להיות שכיר
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ון מכיו. בידיעה שעשה את הדבר הנכון, לזכותו ייאמר שעזב בלב שלם

,  השאירה בו החוויה,בטרם החלה השחיקה,  הנכוןבזמןהשכיל לעזוב ש

הוא ; רישום עמוק למדי אבל לא טראומתי, ראשוניתאחרי הכל היתה ש

  .למד ממנה את שיש ללמוד וכעת נכון היה להרדימה בזכרונו

אין לבוא , של עבודהכמעט חודש אחרי שהוכיח את עצמו ב, סבר, ועכשיו

נוח לא נתנו לו ל.  לא היו שותפים זואלא שלדעתו. וספתאליו באף דרישה נ

ועם זאת , המאמץ שעשההיללה את דורית אמנם . זמן רב על עלי הדפנה

, חזור לחיפושלשנס מותניים ולחבל לאבד את התנופה וכבר יש האמינה ש

  .בתקווה שימצא עבודה מוצלחת יותר

מופרז לציפייה להישמר ממתן ביטוי מנסיונה ידעה האשה למודת הקרבות 

, לקדם אם-תוכניתשהרי היתה כאן . אבל לא הרפתה מהנושא לאורך זמן. זו

: וגם הפעם ניסתה לשלב שני מסרים. נורמלית ומופרכת ככל שתהיה

 במשרת התיווך  ואין זו אשמתו שלא התמידהוכיח שהוא יכול דין, האחד

 ארהיש העדיף לדיןואילו . בהקדםליו לחזור לאוכף ע, השני; ההיא

די . זה בלגן מיותר שאין לו חשק להיכנס אליו, אמר, שכירת דירה. כורסהב

 יתר על האם והדודה לא הפריעו לוגם . במשכנו הנוכחינוח כבר היה לו 

  הוא לא מצא שום טעם להידחק עם דורית והילד באיזו דירת שניים.המידה

אם . כך ועוד לשלם על – חדרים פעוטה ברמת גן או בדרום תל אביבוחצי 

. יוכלו אולי לשכור דירה יותר מוצלחת, ניסתה לעודדו, יעבדו שניהם

 לא לגור אתם –הוא לא רצה באף אחד מהדברים . התמריץ לא הועיל

  .לחזור לאוכף הלא נוח ההואולא , בקביעות מחייבת כל כך

ובלי כל כוונה מתוך מיאון ו, למענה,  שוב את מדור הדרושיםכשסקר

לאדם נטול כל , ותן המודעות שנועדו לאחד כמוהובלטו בעליב, למצוא

, בדיוק העבודות שהוא לא רוצה; השכלה מקצועית או תואר או ניסיון

הוא לא מוכן להיות . גם וגםקשות או משמימות או , עבודות בשכר נמוך

אפילו לא , גם לא קופאי, מחסנאי, סוקר, מאבטח, איש מכירותאו , מלצר

, מסעדה-כשראה מודעה שחיפשה מנהל לבארקצת לבטים עלו בו . מתדלק

ולכן לא , אך לשמחתו הודגשה בה דרישה לניסיון בן לפחות שלוש שנים

. אין לו ניסיון של שלוש שנים בניהול בארים; היה טעם שיפנה אליהם

זה די ; שישקר קצת בקשר לנסיונו, דורית ניסתה ללחוץ שבכל זאת יתקשר

ודאי למד ממנו משהו , מסעדהויש לו את המכר ההוא בעל ה, מקובל
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 היא הבינה שיסרב כעת לכל .רבדין סי. במשך הזמן על ניהול מסעדה

  .עבודה

במדור במופגן לעיין בימים שלאחר מכן היא החלה , אולי כתגובת נגד

מדי פעם הקריאה לו מודעה ששבתה את לבה על איזו . הדירות להשכרה

ה משלהם תעורר בו את שדירעדיין מקווה  ,יקרה באיזור נחמד-דירה לא

הרי את עצמו . אמותיו' להשקיע בד, לצייד, את הרצון לטפח, יצר הקינון

ויחד , יישבו בה יחד, זו שישכרו יחד, למה לא את דירתם; הוא אוהב לטפח

פרסי החתול הכך יאולף , בעיקשותחשבה , אולי. אחזקתהיישאו בעול 

קא כשעשתה לו אחת פרשה את חזון הדירה שלהם דוופעם  .העצל הזה

כמה צרם לו , אוהו. עניין שהפך הרגל מאז עבודת החפירה ההיא', מסאג

 מצב מצוין ונעים שכמעט הוציא ממנו גרגור',  לקבל מסאג–! הצירוף הזה

, למעשה. תענוגה-עוכר, מעיקהנושא שוב על הזמנית לשמוע -ובו, של נחת

אפשר ללכת , דיברתי כבר עם דירה שנשמעת חמודה בנחלת יצחק, הודתה

  . אפילו מחר, לראות אותה אם רוצים

  

הוא לא . הכרה אסונית משהו, בסופו של דבר תחושה מוזרה התעוררה בו

ובכל זאת הפך קצת , מיהר עדיין לקשור אותה לדרישות שדורשים ממנו

, עוינות זו התגלמה בניתוחים בעניינה שנטה להשמיע לה. עוין בלי דעת

בחירתה בבעלה לשעבר כתוצאה של את , למשל, שבאחד מהם האיר

עוד טען שהיא אינה יודעת . חולשת אופי מסוימת שידע היטב לתאר

אוהבים לדאוג פשוט בגלל שהיא מהאנשים ש, לא מכל הלב, אותו" לפנק"

, על שאינה מפרגנת לעצמה מנוי לקאנטרי, וגם נזף בה. ולהיות לחוצים

היא לא משקיעה : בהנקודה חשו,  נוספתזאת נקודהו. לפחות למען הילד

אותה גיטרה יקרה שלא קנתה , למשל. וכוונתו היתה לכסף,  בילדמספיק

ולא זו הזולה , היא פשוט לא מבינה למה חשוב שתהיה לו גיטרה כזאת. לו

  .יתרגל לאיכותחשוב שהילד . קנתה לו בסופו של דברש

  .הוא הרשה לעצמו, כן

או למנוי , פים שקלאל-לגיטרה בארבעת, הסבירה לוהיא , אין לי כסף

ענה לה בחוסר , נו באמת. פשוט אין,  שקלמאות-ף חמשבקאנטרי באל

, היא ענתה שהוא לא רציני. ולא פירט איך! אם רוצים משיגים, סבלנות

  .ונראה כאילו קלטה שזה נכון עוד יותר מששיערה לפני כן
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. נושא רגיש למדי, השיא היה כשהרצה לה על אביה שעזב לפני שנים רבות

דמות לא  לא עצר בעצמו מלשרטט אף שלא ידע עליו הרבה, מצד אחד

, הביע הבנה רבה להיעלמותו, מצד שני; מחמיאה של גבר חסר אחריות

בעיקר על ידי בני , שכן ידוע שהלחצים המופעלים לעתים על גבר

הם כה רבים שרק טבעי שיקום ויסתלק לו לחיות חיי חופש , משפחתו

זו ודווקאית זחוחה , אוהדתובעיקר הבנה , יהדבריו על אב. במקום אחר

המשיך עוד , בין אם שם לב לכך או לא. לא מצאו חן בעיני דורית, לעזיבתו

 יתידענה ועשה זאת בנימ, דברים לא נעימים על אביהאילו -איואמר 

מכיוון .  נסוגדין. ההרימה את קול, בסופו של דבר היא ענתה לו. ויהירה

לא הפכה , בלים מעימות יותר מאשר נהנים ממנוששניהם היו טיפוסים שסו

 בה עשה את שלו ותרם שוחרראבל הארס ש, השיחה לריב של ממש

  .לערעור היחסים

  

 לחתום לצדו על חוזה לשכירת –חלומה של דורית . פער הרצונות התחדד

פעם אחת אפילו אמרה את המלה המפורשת (לעמוד אתו תחת חופה , דירה

יותר ויותר התבהר לו כמה ארוכים .  שלו היה לסיוט–) 'להתחתן'

במדבר שלא להיות לעולם במעמדים בודד השורשים של רצונו הברור כעץ 

לא להתחייב לחוזה משפטי על עסקה של אלפי שקלים שכלל לא ; אלה

מובן . דבוק באף אחד בחולי ובעוני ובצפיפות ובכל מצבולא ל, ביקש

להודות שהמיאון במקום  . ובמלואושמיאון זה לא נפרש בפניה בגלוי

שנועד , מוסד הנישואיםל  שבינוניותעל הדין התלונן , נעוץ באופיופטאלי ו

ועל חמדנותם של בעלי הדירות עם חוזי השכירות ', סתם אנשים'ל

  .המקוממים שלהם

  

  .עצמאי, שקט. חדרו בדירת ההורים החל להיראות לו מחוז נכסף

רוצים ,  רוצים ממנו משהו. הפכה למחנקדיןהימים עברו ומועקתו של 

 זה – רוצה Ï‡הוא ו; מציבים בפניו מטרה, שירצה משהו ויפעל למענו

שיבה לבית הוריו עלתה בלית ברירה . פחות או יותר סיכומו של העניין

,  על הגירוש לא הביעו שום חרטהודהם ע; מוקדםלכך קצת אבל , בדעתו

לא פחות . אחיוהוא מצא עצמו מהרהר בבית . לא פתחו לו פתח לסלוח

) היפה(אשתו , )החמוד (הנחמד שבו גרו האח' מחמישה חדרים היו בקוטג

לבני הזוג הזה היתה ו –עד שתורחב המשפחה , בינתיים. ובתם הקטנה
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הוא , באחד מהם.  היו שניים מהחדרים מיותרים למדי–כוונה להרחיבה 

פה את אם זכרונו לא מיי, ספה נחמדה ובקיר ממול-יש שטיח ומיטת, זכר

  .הוא לא צריך, אמר לעצמו, יותר מזה. יש נקודת חיבור לכבלים, התמונה

, צהרייםבשעת  אל אחיו דיןעוד לפני שבישר לה על תוכניתו התקשר 

אמנם הסכים האח .  וגישש אחר האפשרות,דוריתכשהבית ריק מאוזניה של 

חובה , היעדר התלהבותו של האח. גם לא הופתע במיוחד, לא התלהבאבל 

; דיןאך ורק מצרימה או שתיים שהיו בין אשתו לבין כמעט נבע , לציין

זרק לה הערות שעדיף ש פעמיים כשלגם משהו בביקור אצלם קרה-פעם

שלדעתו שדיה נותרו אחרי ההנקה יפים כשהיו , למשל. היה להימנע מהן

הוא נפגע .  מגסות הרוחהיא נפגעה. ברור, הוא התכוון להחמיא. לפניה

היה גלעד נענה בלב שלם לבקשת האירוח , לו חי לבדו. פגעהמכך שהיא נ

ובעיקר בכל הקשור ,  גרעין גדול וחם של רצון טוב היה בו בכלל.דיןשל 

. כפי שהגדירו כשסינגר עליו בשיחות עם אשתו, "שונה"לאחיו הבכור וה

הדרישות של האח כלפיו כגילוי של ההבנה -הנעימות והיעדר פירש את דין

  .אף אחד אחר לא נותן לו ושלה הוא זקוק

  .נכון, יש את החדר עם הספה והוא חסר שימוש, אישר גלעד, כן

  

 ,בהחלט לא נעים לנטוש אותה כך: בערב עלו בו לבטים אחרונים והנה הם

, הקשר העז ביניהם,  והילד; מבינה ללבו כוונותיה טובותאינהגם אם הרי 

 כי עיקר כאב הלב עליו ,חככל שהגה בעניין פיענ.  כואב הלב.יש כבר תלות

 נזכר בסופו של דבר. כאלהשהכרעות קשות הועמסו על כתפיו על ש, עצמו

 עם מי מחברותיו כלל היסוד שקבע לעצמו פעם בעקבות מחלוקתב

, עם טיעון כזה. זו החובה הראשונה. עשה מה שטוב לך וזהו: הקודמות

  .אין מה להתווכח, ניחם את עצמו

צאה האמורה הודיע לדורית שהוא עובר מחר לאחר שחתם את לבטיו בתו

הוא צריך קצת . הוא יבוא לבקר כמובן, רק לזמן מה. בצהריים לבית אחיו

, אולי ישכור דירה, בהמשך אולי יתחיל לעבוד, זמן ומרחב לחשוב בשקט

כשחזר . נפל על אוזניים שמוטותשלו המלל . יש כל מיני אפשרויות, נראה

הבינה דורית , משותףמיני אפשרויות לעתיד ואמר לה שהכל פתוח ויש כל 

, נכנסה למרה שחורהחיש קל .  ושהכל סגוראחתאפשרות שאין אף לא 

גם כשביקש שלא תספר . אבל לא מצאה טעם לנסות לשכנע אותו שיישאר

  .היא לא סירבה,  כשכבר לא יהיה כאן,לילד אלא רק מחר בצהריים
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ו על שידה קטנה מול הוצבה לקראת הגעת, הטלוויזיה כבר חיכתה לו

את הטלוויזיה הקודמת , גם למענו טרח גלעד להוציאה מהמחסן. הספה

כך יובטח שהאורח לא יצטרך לשבת אתם . וגם למענם, התעצלו למכורש

  .בסלון כדי לראות טלוויזיה

 כבר השמיע אותם בשיחת הטלפון דין.  עם הגעתו לא היה צורך בהסברים

לעלבונו על הגירוש . עם פגיעה כפולהלביתו של אחיו הגיע . שהוזכרה

וכעס על ,  באשר לנטישת חברתו ובנהנוספו עתה ייסורי מצפון טורדניים

ובכך אין להאשים אלא את דורית , שאחזו בו אלה ללא כל הצדקה לדעתו

  .ולחציה הערמומיים

  

באצילות . בערבו הראשון כאורחם הם ישבו אתו בסלון והקשיבו למצוקתו

" שטויות הטיפשיות" והדגיש כי אינו רוצה לערב אותם בדיןנפשו הקדים 

, וכמובן אינו רוצה להשמיץ אותם או להתחשבן אתם, שבינו לבין ההורים

 המשיך מיד –אבל . והוא בכלל מעל לדברים האלהכי מה שהיה היה 

מאוד לא " אין ספק שהם היו –רצונו המוצהר לעשות זאת -למרות אי

הוא הכה , מה. כלפיו ברשעות ובאטימותשממש הגזימו ונהגו , "בסדר

הוא לא היה עושה זאת אם ? הביא הביתה זונה מהרחוב? גנב מהם? אותם

  .היה במקומם

  .שאל? ואתם

גם הוא לא היה מגרש מהבית צאצא שלא הכה אותו ולא גנב . גלעד הסכים

. אשתו שמרה על שתיקה.  ולא הביא הביתה זונות מהרמה הנמוכהממנו

  .דיןמעיניו של הדבר לא נעלם 

מתלונן על , צדדית למדי-גם את שהותו בביתה של דורית תיאר בצורה חד

וגם בעניין זה , הלחצים המניפולטיבים שהפעילה עליו ועל חזונה הבורגני

סוף סוף מישהו מבין .  והבנההסכמה של גלעד כאות לחםפירש את חיוכו ה

. טוהר כוונותיו ועל אף את הקשיים שניחתו על ראשו על לא עוול בכפו

הוא . רוחו נותרה עכורה. לא הקלה עליו, מדומיינת או לא, ההבנה שקיבל

  .פרש לישון מוקדם

  

  דיןלמחרת בבוקר השכים. רק טבעי לאדם לבקש לו איזו הקלה בייסוריו

הוא שאל אם יורשה לו לקחת משקה . ותפס את אחיו לפני שיצא לעבודה

גלעד ראה את החיוורון . לוממבחר המשקאות שבמטבח במקרה שיתחשק 
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: אבל אמר, זה רק יוביל לצרות, רצה לומר לו, תשתהלא כדאי ש, לא. בפניו

  .ויש קרח בפריזר, לגמריתרגיש חופשי , בטח

  

: וכך הפכה לבלתי נמנעת התמונה הבאה, הילדה בגן, הבעל בעבודה, ובכן

ה צעיר ביישוב שמכונ' ליד שולחן האוכל במטבח מרווח למדי של קוטג

לבנים בני -זיפים חומיםבטריינינג ותיים שוהם יושב גבר בן ארבעים וש

מחכה , ליד השיש עומדת בחורה נאה וקטנת מידות בת כשלושים, יומיים

מולו . רצון-נוחות מסוימת ואפילו אי-מבעה מסגיר אי, שהקומקום ירתח

לפני כן הוא . פחית קולה וכוס עם קרח, על שולחן ניצבים בקבוק בקרדי

כולם . תזוזה ואין מה לראותכל ביט מהחלון שצופה לרחוב וראה שאין ה

ראוי רחוב כזה לא . הוא מחמיץ פנים לרחוב. רי הסביבהנסעו לעבוד בע

במטבח וקובע שזהו יישוב לשולחן האוכל עכשיו הוא יושב . מבטול

הקומקום . כמעט בלי קול, ההיא מגחכת קצר. משעמם יותר מבית קברות

; תחיל עם הכוס השנייהזה עתה ההוא . ינה לעצמה קפההיא מכ, רותח

. דברשוב מהוא . והנה זה בא. להשתכר מהר, משהו דחק בו להזדרז הפעם

שיעמום מעורר את הש, דעתו היא. בין שיעמום למין הוא הקשר הנושא

לכן הוא מניח שביישוב רדום כמו זה שהם נמצאים בו רמת . היצר הזה

 זה בלתי .זה עומד באוויר; גבוהה,  מודחקתבין מוצהרת ובין, החשקנות

כאורח שזה מקרוב בא ,  הוא–ולראיה . אין פה שום גירוי אחר: נמנע

יכול להעיד בפניה בהן צידקו ובצורה אובייקטיבית לגמרי , מהמטרופולין

 הוא חש עצמו יותר ,פשוטות-ותיו הלא מצוקלמרות, שביומיים האחרונים

שכן זה זמן לא היה לו חשק , השכונהרק סביר שזו השפעת ". מגורה"

  .סברה זו נראית לו הגיונית, כן. אפילו לחשוב על מין

ודאי מרגישה , שגרה כאן כבר כמה שנים, היא, התעניין? ומה אתה

  ?לא, בהשפעה שתיאר

 דין. בתקווה שיסרב, ושאלה אם הוא רוצה לאכול משהו, שלאענתה היא 

במצב רוחו הנוכחי הרעב ממנו וממילא , אמר שאינו רוצה להטריח אותה

משהו , אם היא בכל מקרה מתכוונת להכין משהו נחמד, ומצד שני. והלאה

מילמלה ,  ככפויית שד הנימוסהיא התחייכה. הוא יהיה מוכן לטעום, קל

 לא איחר דין. והלכה עם הקפה שלה לסלון, תכין משהושאולי אחר כך 

בהה , חיכהשלוש דקות -םשתיי. איחר אבל קצת, למען הדיוק. לבוא אחריה

היא נטשה את המטבח , חישב, מצד אחד. עיכב את המעבר לסלון, וניכח
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; אפשר לראות רמז שהיא אינה רוצה בחברתובכך  ו,בעודו יושב שם ומדבר

. לא בבירור,  רואה כאן רמזבהכרחהוא לא ?  רמזבאמתהאם זה ... מצד שני

 אינו רמז שחובה ,כזה שדורש ניחושים ותהיות, ורמז מעורפל וחלש

בקושי , למעשה. הוא לא גמר לשאת את דבריו, מכל מקום. חשב בולהת

בעיקר כשיש מאזין בקרבת , ואף אחד לא אוהב לדבר אל הקיר. התחיל

מה גם שמה שרצה לומר באותו בוקר נועד במיוחד לאוזניה של . מקום

ל היא ישבה ע. גיסתו או לא, עסוקה או פנויה, הזאתהמסוימת הבחורה 

 התיישב דין.  שלמדה במכללה אזוריתתחוםהספה ושקעה בקריאת מאמר ב

  ונתן בה מבט רציני ונוקבהפגנתיתנאנח , באחת הכורסות בפינת הסלון

השילוב הזה של בקרדי וקולה עם קרח כי , הודיעדבר ראשון . שלא נענה

  .אפילו יותר משיבאס עם קולה, למען האמת, אהוב עליו במיוחד

  .פסיק לקרואבלי שת' לבריאות'היא הימהמה 

זו דעתו וחשוב לו לומר לה . לדעתו היא בחורה יפה ומושכת. הוא המשיך

הוא אוהב בחורות . יש לו מה לומר על בחורות יפות ומושכות. אותה

למה שלא , וכשגבר מביט בבחורה מסוימת וחושב שהיא נראית טוב. כאלה

, ככל הידוע לו. להיפך; פלהשום הש. שום פסול אין בזה, זה טבעי. יגיד לה

הוא יודע כמה ,  כן.גם זה טבעי. בחורה יפה רוצה שיגידו לה שהיא כזאת

  .דברים על טבע המינים

 הוא לא יעשה ,למרות שהיא מושכת. והיתה נקודה שהוא רצה להדגיש

 הוא רואה צורך להדגיש זאת בפניה . היא אשת אחיו. אין סיכוי.שום דבר

 .בנות שהיו ביניהם בעבר כשאמר כל מיני דבריםה-דווקא בגלל אותן אי

היה מרסן את ודאי  גם אז ,חברתואלא רק , וגם אם לא היתה אשת אחיו

יש . איזה מין אדם הואלמד שת, הוא רוצה שהיא תדע את זה היטב. עצמו

ובעיקר שהוא הרי כל כך אוהב ,  קדוש–מה שקשור למשפחה . לו עקרונות

וגם את זה .  שהיה עושה צעדסבירקדוש זה אבל לולא עיקרון . את בעלה

מכיוון שהיא ממש , וחזק, ועוד איך שהיה מתחיל אתה: הוא רצה להבהיר

מכבד כאמור והוא , היא גיסתורצה הגורל ולא שא.  ולטעמומושכת ויפה

גם אם היה גומר . זה שהיה מתעלם ולא מכבד את טיפוסהוא לא . את זה

  .כי הוא אדם חזק. ת זה ומתאפקאת הבקבוק כולו עדיין היה מכבד א

  ?נכון, אתה שיכור: אמרהסוף סוף הרימה אליו מבט של מיאוס ו

עוד אחת מאויבי האדם , הנה; מגלגל עיניו, הוא ענה בצינה, בכלל לא

  .מאלה המסרבים להבינו, החופשי
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 מיד גמר את שארית .יסבירושוב י, הוא יסביר, מכיוון שהיא מסרבת להבין

  . נאומו חשוב יותר–י הכוס בשלישית ידחה לעת עתה את מילו. המשקה

  .ותיכף זה בא

המצב היה , ברמת הפנטזיה, אני יכול להגיד לך שאם נניח, אמר, למשל

בשמחה , אם זה היה המצב? כן, א היית אשתו של גלעדנניח של, שונה

וממשיך ' מתחיל עם מסאג. ממש בכיף. הייתי עושה לך כל מיני דברים

אני ; ואני לא סתם אומר,  ואיך היית נהנית. מה שאני אומריזה אמית. הלאה

שלך של הקטע מתאים לי . נראה לי שהיינו שנינו נהנים .יודע לדבר לעניין

אף פעם לא , רק שתדעי. הבת של השכן ממול, סטודנטית, ילדה טובה

ציפורניים עם , יותר מדי איפור, סבלתי בחורות זולות עם הופעה מוחצנת

 זה . לא נוגע בה במקל–שתהיה דוגמנית פצצה ,  אחת כזאת. זהנצנצים וכל

  . שליטעםבכלל לא ה

כל כך בזויים נשמעו ; היא נתנה בו מבט יוקד שביקש לקדוח חור במצחו

 . אולי היתה מתפתה לעשות זאת אם היה אקדח בידה באותו רגע.לה דבריו

מתבעבע ההזעם . ונראה שהוא מתכוון להמשיך ולהגזים עוד. הוא מגזים

  .גביר את דברנותוהאך גם גירה ו, הביך אותואמנם נדף ממנה שוהמצמית 

, כלומר התהום שלעתים.  העניין החשוב שרצה כעת להסביר הוא הפער

בין מה שהתכוון לומר לבין איך ;  בין כוונה לתוצאהנפרש, כמו במקרה זה

 שום הוא מבחינתו לא אמר: כי צריך להיות ברור. שזה מתקבל אצל זולתו

או , לא ניסה לפלרטט אתהכלל מכיוון ש, פוגענידבר בלתי ראוי או 

להביאה למיטה כדי לעשות לה את הדברים שהיה רוצה לעשות אם המצב 

 סביר היטבאחרי שה, עכשיואבל . שלא מבינים אותו, זו הבעיה. היה שונה

נשארת בצלילותה נטולת ,  שום דבר נבזי או מלוכלך במה שאמר‡ÔÈש

רק בגלל שהיא , מה. זה הכל. רק דעתו התמימה שהיא נראית טובהפניות 

מלומדת גיסה שלו הוא יימנע מלתת לה מחמאה תמימה שנסמכת על דעה 

  ?הייתכן? וטעם טוב

 במקום להתמודד עם השאלה הזו אמרה גיסתו בלאות מתוחה שעליה 

פניה היו מבשרי רע . לסכם את המאמר שלה ולכן היא פורשת לחדר השינה

  .דין לא שם לב לכך. עידו שאיזו החלטה הוחלטה אצלהוה

  

, ודיבר בטלפון עם הילד, הוא הופתע כשישב סגור בחדרו לפנות ערב

מנסה להסביר לו את הסתלקותו הנחפזת , פגוע ואוהב, מתעניין ומתגונן



 183

והנה דפיקה בדלת וקולו של , משתדל ומרסן את זעמו עליה, מבית אמו

הסתבר שהיא סיפרה לו מה ". עכשיו"לון גלעד קורא לו להתייצב בס

או אני או הוא : ומיד אחר כך הבהירה, שסיפרה על מונולוג הבוקר של דין

נזכר כמה , ליתר דיוק; גלעד נשאר בסלון להרהר.  וחזרה לחדר השינה–

, צחקו שניהם כשהיו ילדים ודין השמיע חיקויים מרנינים של קולות הפלצה

גם בפעם המאה ואחת שאחיו , ות האלהשוב ושוב הצחיקו אותו הקול

ועל . זיכרון זה העלה חיוך על פניו ודחק דמעה לעיניו. השמיע אותם עבורו

  .אף הקושי ואי הנעימות הוא בחר ללא היסוס רב

. כנראה שלצעיר. קשה לקבוע למי מהאחים היתה הסיטואציה נעימה פחות

חת הטלפון מעט רגוז על שקיצר בעל כורחו בשי, כשדין הופיע בסלון

חיש קל הבין שלפניו אחד . ראה את גלעד ופניו נפולים ומתוחים, הרגישה

 מלה לא נעימה –מאותם רגעים לא נעימים בחייו שבו עליו להתמודד 

, ממש אכפת לו, אלא שהפעם אכפת לו.  עם תוצאות מלותיו–כשלעצמה 

ללא הקדמות פתח גלעד עם ). אף שאינו אשם בדבר(עד כדי רגש אשמה 

אך , מדי פעם חומק מעיניו של דין, קצת מתפתל, עניין וטען את טענותיוה

דבריו ארכו כמה . שומר על קול יציב שהיה נוקשה וכואב במידה דומה

.  בקשה שיעזוב בתוך יומיים–ובסופם , כללו ציטוטים מדברי אשתו, דקות

 וגם אם כבר, הנה הוא עומד למשפט. הגיע תורו של דין. שוב בתוך יומיים

ולו מכיוון שזו זכותו ואיש מלבדו לא יממשה , הורשע עליו להגן על עצמו

אלא שמאחיו חסך את . הוא השמיע אותו הסבר על בעיית הפער. עבורו

מוזיקת הדיבור היתה כשל מי שנאבק על . מתריסה-הנימה הפדגוגית

שהוא , אמר, כל כך חבל לו(מתנצלת ומתחננת וחדורת כוונה , חפותו

, ביר את עצמו מספיק טוב ולכן היא ראתה בדבריו התמימיםכנראה לא הס

לצערו הוא לא קלט עד כמה היא ; האגביים משמעות וכוונה שלא היו בהם

המוזיקה רבת המבע הזו היא כנראה שמשכה את הבחורה ). רגישה ופגיעה

היא . שם ישבה על המיטה קשובה לנאמר בסלון מעבר לקיר, לצאת מחדרה

. ש את מקומה רגל על רגל על הספה לצדו של גלעדבאה יחפה ותפסה חר

על רקע שתיקתו כבדת . בנוכחותה חדל דין להתנצל ושינה את נעימת דבריו

וזה ברור , הדברים שאמר בבוקר. הראש של הזוג פתח חזית הסברה חדשה

כלומר ביטאו את השקפתו העקרונית על , כוונו למעגל הרחב, לכל בר דעת

היה הבלתי אפשרי , אולי לא באופן ישיר, ר עליומה שדיב. חיי הנישואים

כנראה נגזר עליו שלעולם לא יבין את ערכה של חובת .  נישואיםשבחיי
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וכה רבות , הוא מוקף. פשוט גדול מדיהנשים בעולמנו  מבחר :האמונים

, משך עוד לכיוון זה, בהיעדר תגובה. כל אחת בדרכה, מקסימות, מהן יפות

שראה לילה ', הגבר שאהב נשים'גיבור הסרט והכריז שהוא מרגיש כמו 

דין בתמימותו הפגומה האמין . לפני יותר מעשור, אחד רב השראה בחדרו

ובניגוד , שיוכל בזכות כישוריו הרטוריים להחליף כך נושא מול אפם

רק . הרחק מאותו עניין לא נעים, לרכב הלאה, ועל גבו של טריפו, לרצונם

חשושי ההיסחפות וההיקסמות של אותו לב אטום ימצא כוונות זדון בל

, ממש כאותו ברנרד מהסרט, דין, והוא. מהנדס פריזאי כמעט מכל אשה

 ובהקשר –תקופה אחרת , פמיניסטית-פשוט שייך לתקופה רומנטית פרה

וזה . זה היה הטוב ביותר שהצליח לעשות להגנתו .זה יש להתייחס לדבריו

אמור וקצרה סבלנותם לשמוע גלעד ואשתו לא ראו את הסרט ה. לא הספיק

הם לא התכוונו להניח לו לחמוק למעגל הרחב ; את דין מלהג עליו

  . יש לו יומיים–השיחה נגמרה כפי התחילה . ולהתמקם בו לנוחותו
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 ÈÏ‡Ú¯ÊÈ ÊÚÂ·    

  
  

˙Â˜ÈÂ„Ó ˙Â„È„Ó  
  

  

1.  
ישב , יםעץ ישנתריסי בדירת ירושה עם תקרה גבוהה ו, תל אביבבמרכז 

.  שהוא גם הוגה דעות בעיני עצמו ובנה סולמות מדידהפיזיקהדוקטור ל

השנים עשרות הקידמה בכה של בעזרתם התכוון למדוד את מהל

 , זהשאפתנית למבצע לצא וקטורהדלא מתוך יומרה החליט . האחרונות

היא לא הרפתה ממנו מאז שמע במקרה שיחת בית קפה : אלא עקב מבוכה

כי הקידמה הטכנולוגית ,  גבומישהו שישב מאחורינחרצות שבה טען 

  .מפגרת אחריה מאוד ש,מוסרית-חברתיתהעל זו לאין ערוך בעולמנו עולה 

יש ליידע . הרי זה לא פחות משערורייה, הדוקטורנבהל , אם הטענה נכונה

שוודאי יתקומם וידרוש השוואה מיידית בין שתי , על כך את הציבור

אף שלא גמר לשתות את תה , הוא נחפז לבקש חשבון ויצא .הקידמות

ומיד כשהגיע  ,אדם רציניבזכות תמימותו הוא היה  .שלוהחלוט הצמחים 

 הזירה אמנם רחבה .החליט לבצע מדידות מדויקות ככל האפשרהביתה 

 .אבל אפשר להיעזר בנקודות ציון מוסכמות, נים מפוזרים בכל השטחוהנתו

היא אות מובהק לקידמה טכנולוגית וניתן למצוא לה , למשל, ההגעה לירח

המסוים לצדה אפשר לשקול את השיפור ;  ומשוקללערך מספרי מוגדר

ל על עינויים ועל "או אולי את האיסור הבינ, במעמדם של שחורים ונשים

אבל מה עם פצצת . שניהם מופת לקידמה חברתית ומוסרית, פשעי מלחמה

? יש לסווגה כפריצת דרך מדעית או כפיגור מוסרי מסוכןאם ה? האטום

, הרי לשני הצדדים?  קידמה או דווקא רגרסיה–ונצחון הקפיטליזם מהו 

יש טיעונים בעלי משקל הניתן למדידה והעניין די , לתומכים בו ולמתנגדים

 מספרים וערכים והסתבך שוב ושוב עם תוצאות יבהוא הצל. מורכב

הכלים שעמדו  .לא ברורות ובכל זאת כלל –אמנם , משוקללות לתפארת

 אחרי . ששמע בבית הקפההטענהאו הפרכת לרשותו לא צלחו להוכחת 

  . ולכן לא ראה את המובן מאליו–הוא היה מדען , הכל
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2.  
ישב ,  צפוני שקטבבית צמוד קרקע בפרבר, בחדר העבודה החשוך שלו

עוד כשלמד הנדסת . נכותו עשתה אותו ספקן. מהנדס שהיה עיוור מלידה

בניין בטכניון לפני שנים רבות עמד על הסכנה שבבנייה לגובה ונהג 

חמש קומות היה לדעתו -כל בניין בן יותר מארבע. להתווכח עם המרצים

 כבר  אלה–והבניינים הגבוהים ממש . ארעי ומועד להתמוטטות ודאית

הרי די . נשמעו לו תוצר של לא פחות מקלות דעת מופרכת ופושענית

בטעות קטנה בחישוב יחסי העומס מול , בהצטברות חלודה בקורת חיזוק

כדי שיקרה הבלתי די באלה , בקימוץ קל ביסודות, הרוח ותנודות הקרקע

הוא סירב להאמין שיש בנמצא , מכיוון שלא לראות זה לא להאמין. נמנע

, שעומדים על תלם, מאה קומות ואף יותר, בני שמונים, שחקים-גורדי

הרי זו חוצפה קיומית . ושאנשים מתיישבים בהם מרצונם השאנן והחופשי

,  בטון– שרחש לחומרי הבנייה חיבהעם כל ה. פשוט התגרות, חשב, לשמה

שזה פשוט טירוף , כאיש מקצוע,  הוא סבר–לבנים וזכוכית , פלדה, ברזל

. יותר מדי כוחות נגדיים פועלים כאן; בחנים קשים שכאלהלהעמידם במ

וגם מטוס , ברקים, סערות, תזוזת הקרקע, עייפות החומר, כוח המשיכה

  . בניין גבוה הוא פשוט סדין אדום–שיכול לסטות מהמסלול 
  

  

  

3.  
 גר מדען שאף פעם לא ידע מה לעשות עם ידיו סמוךבבניין בקומה שנייה 

 לחקור את הצמצום המסתמן בתנועותיהם של בני החליטלכן ו, הארוכות

או מה הטעם , הומצא השלט רחוק, למשל, מדוע, חשב, יש לברר. האדם

 המצאות שפונות כידוע לקהל – במכוניות חלונות חשמלייםבהתקנת 

  .הרחב ולא דווקא לנכים או לזקנים

, רקדו בחתונהכש, לשם כך התבונן בתנועות מכריו כשנופפו לשלום

; כשהתכופפו לטפוח על ראשו של הכלב, נו צוואר אל המזלגכשהרכי

מעבירים משקל בחוסר , תמיד קצת עקומים, וצילם זרים בעומדם ברחוב

נראו לו כולן , או האכזבה, או הניצחון, מחוות השמחה. תואם מרגל לרגל

הוא שם לב במיוחד לטפיפת הריצה . תוצר של חיקוי כפוי, משוכפלות

. עשרהבחן את הסירבול המתבלט בריקודם של בני , המגושמת של ילדים

  .זמן רב למד את הצילומים ואת הרשימות שהצטברו עד שהגיע למסקנה
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בגרעין התנועה האנושית עצמה טמון : היא תאמה התרשמות מוקדמת שלו

ומכאן הצורך בפטנטים שיחסכו ויקצרו בתנועות ,  כנראה מלידה–חוסר חן 

הטבעי לתנועת התינוק לא מתרכך ברבות הסירבול . הגפיים והגוף בכלל

אם נמצא חן מסוים . הברווז לא הופך לברבור; השנים אלא מתקבע

 הוא מושג רק בזכות אימון מקצועי – אצל אתלטים או רקדנים –בתנועות 

, אלא שמסקנה זו לא היתה מדעית דיה וגם פתח לצרות. ומפרך מגיל צעיר

  .והוא החליט לגנוז אותה ולשבת בשקט בינתיים
  

  

  

4.  
אותו גפרור (באותה קומה ניקה את אוזניו בעזרת גפרור אחרת בדירה 

וב את שהתבקש לעזבן ארבעים סוציולוג וחוקר התנהגות ) לשתיהן

התכוון לעסוק , זה שהביא לעזיבתו, המחקר שלו. הפקולטה וישב בבית

,  האם–הוא חיפש בתחילה שדה מחקר רחוק . בגמגום בהקשר אתני

הגמגמן הדרום איטלקי מגמגם בצורה שונה מהגמגמן הצפון , למשל

ומי מגמגם ? בני אילו עמים ברוסיה מועדים יותר לגמגום? איטלקי

סביבה בבסופו של דבר כיוון שלא אהב טיסות בחר מ אבל –?  באפריקה

. מזרחים- של ענייני אשכנזיםנפיץ וכך נכנס לתחום ה, הקרובה,המוכרת

 ומצא –לאחר שבדק את שיעור המגמגמים בקרב אשכנזים לעומת מזרחים 

, במאמר שפירסם,  ניסה–התופעה נפוצה יותר אצל הראשונים אולי ש

  .סיבה לכךלהסביר את ה

אבל מי , לא ממש עקבי, ההסבר היה מעט מעורפל. ילו הצרותכאן התחו

הנחה מובלעת ולא  איזו, או לפחות לנחש, שרצה יכול היה להבין ממנו

,  ופריךשהגמגום אופייני יותר לטיפוסים עם מבנה נפשי סבוך, נוחה

 שטיפוסים כאלה נפוצים יותר – יותר  עודחמורהמשתמע מכך היה ו

  .ות באחרותבאוכלוסיות מסוימות ופח

, מכותבי מאמרים בעיתונים ומכותבי מכתבים, כשהגיעו התקפות מעמיתים

הוא עצמו התחיל , ביניהם נציגי ציבור המגמגמים וגם פעילים מזרחים

 של מי שיפי התרבות האירופית , חינניולא גמגום אקדמי. קצת. לגמגם

שמחשבותיו סוערות ומתערבלות עד שספג מהדהד בו בעוצמה כה רבה 

אלא סתם גמגום עיצבי גס שנועץ ציפורניים במלה . ומפריעות לדיבורו

מקים את הגופה הרצוצה וקודח בה , המסכנה וגורס אותה על מסלול חצץ
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ארך , במלה ארוכה. הזהותבפטיש אוויר עד שאי אפשר עוד בשום אופן ל

 הפך – גזען שגם מגמגם –השילוב הדוחה . חצי דקהעד   זהטיפול הרסני

עמיתים , הסטודנטים שלו מיעטו לבוא להרצאותיו. לתי נסבלאותו לב

הוא הלך הביתה וניסה להבין . עד שהדיקאן ביקשו לעזוב, שמרו מרחק

  .איך לא שם לב שהמחקר שלו מגונה כל כך; איפה טעה
  

  

  

5. 

ישבו  ,קטנה מרוצפת בטוןעם חצר   של בית ישןדלבמטבח ,  משםלא רחוק

 שלב –  בית מחסההבית נקרא. ארוחת ערב ואכלו  אסירים משוחרריםשני

מלפפון ולחם עם , תמיד אכלו חביתה והם – אחרון בשיקום שהחל בכלא

הם כל בוקר בהשכם ו, נתנו להם כרטיסיות.  בשמונה בערבגבינה לבנה

ובערב , זעוםקשה ומשעמם בשכר , באוטובוס ליום עבודה ארוךנסעו 

 כל זה נועד כנראה .חבריםכשחזרו הביתה נאסר עליהם לצאת או להזמין 

ישבו את ארוחת הערב  כשגמרו לאכול .לטפח אצלם משמעת וריסון עצמי

  .הם התחילו לפהקוחצי בעשר . בסלון וצפו בחדשות

עד  החיכו, לחזור לכלא עדיף – אם זה המצב: מהם כבר החליטאחד 

.  לשםומעשה שיחזיר אותידי ל הרע ויביאו זלשייאושו יבשיל ויחבור למ

, בסופי השבועלפני השינה ושני קרא ספרים ו האסיר המשוחרר הואיל

 הוא למד .עצמו אדיש לךוהפ, בעיקר מזרחית,  לחשיבה פילוסופיתההתפת

  והחייםוהתעתד להתמסר לכתיבת ספר המתים, שהרצון הוא מקור הסבל

  .גני-הרמת
  

  

  

6.  
מול על ספה ביחידת דיור נפרדת בחצר בית בשכונה אחרת נימנם 

 שבחמישים השנים שלפני פרישתו התמיד ,מגיה בן קרוב למאהיזיה הטלוו

שבזכות נידחותו וממדיו הצנועים שרד למרות הקשיים (ועבד באותו עיתון 

 מהשכנים שידעו מה גילו וואל, משפחה כבר מזמן לא היתה לו). והתחרות

הגדרה חמורה ותובענית של המקצוע האריכה . ובצדק, ייחסו זאת למקצועו

זה היה לא פחות . מניעת הנזק שבהגשת טקסט פגום לציבור: יואת חי

הוא עבד מתוך תחושת . חשוב בעיניו מכל פעילות שיטור ופיקוח אחרת

כשצפה בטלוויזיה רותק לטעויות שמצא בכתוביות גם .  ואחריותחובה



 189

פספוס , היגוי לא נכון של מלה. ולעילגותם הלשונית של הדוברים

 היו בעיניו פשעים שאסור ,ות בין זכר ונקבה או טע,משמעותה המדויקת

  .מכךלמד ליהנות הוא צפה וסבל והמשיך לצפות ולסבול ו. לקבל

 וכשאיתר ,בתחילת דרכו רכן בקפידה על לוח עץ משובץ אותיות עופרת

והנער רץ מיד , חסר פסיק: טעות פנה אל נער מתלמד שעמד לידו ואמר לו

וחזר עם פסיק בידו ומסר ! יקחסר פס! פסיק: אל חדר הסדרים בצעקות

. אחר כך בא המחשב. שנזף בו אם התעכב אפילו קצת, אותו למגיה

תוך זמן קצר מלה על מסך נראתה לו אמינה : ההסתגלות היתה קלה

 זר לגמרי לרוח הפךהוא . ומוחשית לא פחות ממלה שעשויה עופרת

  .התקופה ולכן נישא עליה כמו נוצה
  



‚'‚ ÒÓÈ'ÒÈÂ  
  
  

ÔË˘‰Â ÏÂ˙Á‰  
  
 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ¯‡ÓÏ‚�‡ ·‡ÊÈ: אייר

  

  ÔÊÈÂ ‰„Â‰È: אנגליתמ
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  ויס'לכבוד סטיבן ג

                            

  וילר סור מר
  1936 באוגוסט 10

  

  ,סטיבי יקירי

אבל אולי אינך , שלחתי לך חתול קטן מלא בממתקים, לפני מספר ימים

  .נסי'החתול מבוזמכיר את הסיפור על 

  

. הנהר הארוך בצרפת, נסי היא עיירה קטנטנה ועתיקה על שפת הלואר'בוז

  . יחסית לנהרות צרפת–זהו גם נהר רחב מאוד 

מגדה אחת , שאם תרצה לחצות אותו, זנסי נעשה הנהר כה רחב'בבו

  .יהיה עליך לצעוד לא פחות מאלף צעדים ,לאחותה

  

היה עליהם , נסי לחצות את הנהר'כשביקשו אנשי בוז, לפני שנים רבות

או לשלם , והם לא יכלו לבנות גשר בעצמם. כי גשר לא היה, לשוט בסירה

  .למישהו שיבנה אותו בעבורם

  ?מה יכלו לעשות, ובכן

  

שמע על מצבם העגום של אנשי , שתמיד קורא את כל העיתונים, השטן

, נסי'בוזהוא לבש את מיטב בגדיו וקפץ לבקר את ראש העיר של , העיירה

הוא לבש . ראש העיר הזה אהב גם הוא להתגנדר. מסיה אלפרד ביירן

הקפיד , וברכיו בין שיניו, ישרים-גלימה בצבע ארגמן ואפילו כשישן שנת

  . לענוד שרשרת זהב סביב לצווארו

  

שהוא יכול לבנות , השטן סיפר לראש העיר על מה שקרא בעיתון ואמר לו

הוא . יוכלו לחצות את הנהר כמה שרק ירצוכדי ש, נסי'גשר עבור אנשי בוז

וכל זאת בלילה , אמר שיוכל לבנות את הגשר הטוב ביותר שנבנה מעולם

. ראש העיר שאל אותו כמה כסף ידרוש עבור מלאכה שכזאת. אחד בלבד

,  הראשון שיחצה את הגשר–רק זאת אבקש , השיב השטן, "ֵאין ָּכֶסף ִחָּנם"

  .ש העיראמר רא" בסדר גמור. "שלי הוא
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  .הבוקר בא. נסי שכבו במיטתם ונמנמו'כל אנשי בוז, הלילה ירד

  

כי ! איזה גשר נהדר, הו לואר: וכשהציצו מחלונותיהם קראו בקול גדול

כל אנשי העיירה . החוצה את הנהר הרחב, למולם עמד גשר לבנים איתן

עמד והמתין בעברו , שם עמד השטן. רצו אל ראש הגשר והביטו אל קצהו

כי כולם פחדו , אך איש לא העז לחצות. י של הגשר לראשון אשר יחצההשנ

  .מהשטן

  

 וראש – היה זה סימן לכולם להשתתק –ואז נשמע קול תרועת חצוצרות 

הארגמן הרחבה שלו ושרשרת -הופיע בגלימת, מסיה אלפרד ביירן, העיר

ותחת , מים-בידו האחת החזיק דלי .הזהב הכבדה שלו ענודה סביב לצווארו

  . נשא חתול– זרוע ידו השנייה  –זרועו 

  

והביט מבעד , חדל מלרקד, כשהבחין בו השטן מעברו השני של הגשר

  .עינית-למשקפת חד

  

נסי 'כי בבוז, והחתול הביט בראש העיר, כל האנשים התלחששו ביניהם

כשהתעייף החתול מלהביט בראש . מותר היה לחתול להביט בראש העיר

החל לשחק בשרשרת , )עייף מלהביט בראש העירכי אפילו חתול מת(העיר 

  .הזהב הכבדה של ראש העיר

  

עצר כל איש את נשימתו וכל אישה נצרה , כשהגיע ראש העיר לראש הגשר

  .את לשונה

  

! שפריץ, בלי לחשוב פעמיים, ואז, ראש העיר הניח את החתול על הגשר

  .שפך עליו את דלי המים

  

החליט גם הוא בלי לחשוב , שעמד עתה בין דלי המים ובין השטן, החתול

  .הישר לזרועותיו של השטן,  שפופותםבאוזניי, ורץ, פעמיים
  

  .השטן נמלא שטנה
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אתם לא : הוא צעק בצרפתית מעברו השני של הגשר, "נסי'אנשי בוז"

, בוא לכאן: ולחתול אמר! תוליםחבורת חתל! אנשים נחמדים בכלל

קר לך חתלתולון ? אתה פוחד חתלתולון שלי! חתלתולון קטנטון שלי

  . יהיה חם! השטן יקח אותך, בוא? מסכן  שלי

  .ונעלם  עם החתול
  

  ".נסי' בוזחתלתולי"קוראים לאנשי העיירה , םומאותו היו
  

  .רוכבים ומשחקים עליו, אך הגשר עוד עומד וילדים הולכים

  . מקווה שהסיפור הזה ימצא חן בעיניךאני

  .סבא

  

  .ב.נ

  

שאותה הוא ממציא , ביתבּוְזַעהשטן מדבר בעיקר בשפה משלו הנקראת ַל

גרועה -אך כשהוא כועס מאוד הוא מסוגל לדבר גם צרפתית, בעודו מדבר

אומרים שיש לו , אף על פי שאלה ששמעו אותו במו אוזניהם, ממש טוב

  .מבטא דבלינאי כבד
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•  •  •  
  

במכתב , 1936 לאוגוסט 10-ויס הופיע לראשונה ב'ימס ג'מאת ג' החתול והשטן'

 Letters of- הודפס המכתב מחדש ב1957-ב. שכתב הסופר לנכדו סטיבן
James Joyce  הודפס לראשונה כספר ילדים מאויר 1964-וב )Dodd, Mead 
& Company .(מהדורות בשפות 50- מהודפס הספר בלמעלה, מאז ועד היום 

 ראה הספר אור גם בעברית כשהוא מעוטר באיורים של מהדורות 1981-ב. שונות

  ). אברהם יבין: עברית', עם עובד', 'החתול והשטן'(הצרפתית  ' גלימר'

  

. לא הייתי מתרגם את היצירה אילו חשבתי שהעברית כבר מיצתה את כל פניה

 "ספרותיות"ך להתרחק במעט מן הובכ, מצאתי לנכון להנמיך מעט את המשלב

 השתדלתי לשמר את המוסיקאליות של השפה .שהתרגום הקודם מעניק לטקסט

 ולחדד את ההומור החד באמצעות החרוז החופשי והדגשת ,ויסית האופיינית'הג

אתגר התרגומי שמעמידה הטיפול בהעסיק אותי  , ולמעלה מכל,כמו כן.  המצלול

  .*העצמ  לנושא מחקר בפני כהפ שהמילה. Bellsybabbleהמילה 

  

  :ויס' כותב ג,רופיבפסקה החותמת את הס

"The Devil mostly speaks a language of his own called 
Bellsybabble which he makes up himself as he goes along"  

  

  . שפתו של השטן- Bellsybabble, ובכן

  : מיליםיסית טיפוסית המורכבת ממספר ו'אנו מתמודדים כאן עם מילה ג

  )זבוב-בעל (Beelzebub  .א

 )מדבר, אומר (Say  .ב
 )ברבור, פטפוט (Babble  .ג
 )הגה, הברה (Syllable  .ד

  .ועוד שאר צירופים אפשריים

 
אותיות של - מעין שיכול,"ְזבּוביתַעַל"הוא המילה ,  שהצעתי לבעיה זאתהפתרון

יש , התרגום הקודם. זבוב-שימור שמו של בעל, וכאמור" לעז"-ל" בעל"המילה 

  ".קשמדאית"מציע את המילה , לציין

                                                           
Texture and Archetype in , The Language of the Devil : זה עוד בהקשר*

Finnegans Wake) 1987( ,George Săndulescu.  C 
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˙Â‰ Ï‡È�˙�'Ô¯Â  
  

  

¯‡˘-È¯˘· ,·¯-Â�ÈÏÂÓ Ô¯Ò  

  

 1,משנטלו לעצמם מלכי בריטניה את הזכות למנות מושלים קולוניאליים

הצעדים שנקטו אלה האחרונים התקבלו רק לעיתים רחוקות באותה 

 זיכיוןהכתבי הסכמה ציבורית רחבה לה זכו קודמיהם בתפקיד תחת 

פעלה של כוח שלא נבעה הציבור בחן בקפידה קנאית כל ה. יםהמקורי

ובדרך כלל גמל לשליטיו בהכרת תודה חלושה על כל היענות , משורותיו

 –המיטה עליהם , שברככה את ההוראות שהגיעו מעבר לים, מצדם

וסטס 'דברי ימי מפרץ מסצ.  את חרונם של אלה שהורו אותן–המושלים 

ום מגלים שמבין ששת המושלים שמשלו בטווח של ארבעים שנה לערך מי

שניים נכלאו , יימס השני' על ידי המלך גן הישכתב הזיכיוןביטול 

הסתלק ,  נוטה להאמין2ינסון'כפי שהאצ, שלישי; בהתקוממות עממית

לדידו של , רביעי;  חלף על פניו בשריקה שקליע מוסקטלאחרמהמחוז 

עת כתוצאה מהתקוטטויות בלתי -ירד לקברו בטרם, אותו היסטוריון

כמו גם יורשיהם עד , והשניים הנותרים; בחריםפוסקות עם בית הנ

חברים באשר ל. זכו לימים מעטים וקצרים של שלטון שֵלו, למהפכה

רק אלה נהנו   בימים של התלהטות פוליטית3,הזוטרים יותר במפלגת החצר

הערות אלו עשויות לשמש הקדמה . לעתים רחוקות מחיים טובים יותר

לפני כמעט , רחשו בליל קיץ אחדואשר הת, להרפתקאות שבהן יסופר עתה

, כדי להימנע מפירוט ארוך ויבש של דברי ימי המושבה,  הקורא4.מאה שנה

                                                           

כיון של ביטל את כתב הזי) 1660-1685ששלט בין השנים (רלס השני ' המלך צ1
, יורשו. ובכך הביא למעשה לסיומו של הממשל העצמי במושבה, 1684-וסטס ב'מסצ

מינה את המושל המלכותי הראשון ) 1685-1688ששלט בין השנים (יימס השני 'המלך ג
 .1685-ב
וסטס ומושל מלכותי 'היסטוריון של מושבת מסצ, )1711-1780(ינסון ' תומס האצ2
)1771-1774  .( 
 .  הממשל המלכותי תומכיו של3
 .1730 בסביבות 4
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מתבקש להסתדר בכוחות עצמו מבלי שיתואר בפניו רצף הנסיבות שהוביל 

  . להתלקחות זמנית כה גדולה בתודעת הציבור

  

 כשמעבורת חצתה, ירח והשעה הייתה כמעט תשע-היה זה ערב שטוף אור

ועליה נוסע בודד שהצליח לקנות את תחבורתו בשעה כה חריגה נהר את ה

, בעודו עומד על הרציף. נסיעה נוספים-ידי הבטחה לתשלום דמי-על

, הרים הספן פנס ובעזרתו, מחפש בכיסיו אחר האמצעים למימוש ההסכם

היה זה נער . סקר בדקדוק את חזותו של הזר, ובעזרת הירח שזרח לא מכבר

, כפי הנראה, כפר שזהו לו-ספק בן-ללא,  שמונה עשרה בקושישמלאו לו

בלוי ומרופט אך מטולא , הוא לבש מעיל אפור וגס. ביקורו הראשון בעיר

צמודים לזוג רגליים שימושיות , מכנסיו היו עשויים עור עמיד; להפליא

היו בוודאי מעשה ידיה של אם או , העשויים אריג כחול, גרביו; וחטובות

שבימים טובים יותר ודאי הצל על , אשו כובע בן שלוש פינותולר; אחות

תחת זרועו השמאלית נחה אלה כבדה . פדחתו המחורצת של אבי הנער

את כליו השלים תרמיל שלא היה ; העשויה מאלון צעיר ומשורשו הקישח

שיער חום . נוחות לכתפיים החסונות שעליהן הונח-גדוש דיו כדי להסב אי

טבע השווה -בים ועיניים בהירות ועליזות היו מתתתווים חטו, ומתולתל

  .בערכה לכל קישוט שהייתה האמנות יכולה להעניק למלבושיו

מכיסו חציו של שטר מחוזי  שלה לבסוף, שאחד משמותיו היה רובין, הנער

 ,אמצעי תשלום זהנוכח הירידה בערכו של ,  אשר5קטן בן חמישה שילינג

שבתמורה זיכה אותו בפיסת קלף , פןסיפק אך בקושי את דרישותיו של הס

החל הולך בצעד ,  אחרי כן6.כעודף,  שלושה פניייה ששוו,בת שש צלעות

כאילו לא עלה עדיין מסעו באותו יום על , קל אל עברה של העיירה

כאילו בא בשערי לונדון ולא למטרופולין , ובעיניים נלהבות, שלושים מייל

ם הספיק רובין לצלוח מרחק רב  אך בטר7.קטנה של מושבה בניו אינגלנד

                                                           

תושבי ניו אינגלנד נהגו לגזור . וסטס' שטר שהונפק על ידי המחוז המלכותי של מסצ5
 פרקטיקה שבית –שטרות אלה לחצאים ולרבעים ולהשתמש בגזירים כאמצעי תשלום 

 לאחר שהדבר הוביל לפיחות רב 1737-הנבחרים של המושבה הוציא מחוץ לחוק ב
  . שטרות כתוצאה מהזיופים הרבים שנעשו כדי לאחד אותם מחדשבערכם של ה

וסטס להדפיס שטר שצורתו צורת משושה ' החליט בית הנבחרים של מסצ1722- ב6
 .וערכו שלושה פני

ההסכמה הרווחת בין החוקרים היא שמדובר , ורן אינו מציין זאת במפורש' על אף שהות7
  .בבוסטון
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התבונן ולפיכך עצר ; עלה בדעתו שאין הוא יודע לאן לכוון את צעדיו, מדי

בוחן את בנייני העץ הקטנים והדלים שהיו , במעלה הרחוב הצר ובמורדו

  . פזורים משני עבריו

, "בשרי-לא יעלה על הדעת שהצריפון הנמוך הזה הוא משכנו של שאר"

היכן שאור הירח חודר מבעד לחלון , הישן שםוגם לא הבית ", חשב

ובאמת ובתמים שאינני רואה ולו בית אחד בסביבה שעשוי להלום ; השבור

מוטב היה לו ביקשתי הנחיות מהספן והוא ודאי היה הולך עמי . את מעמדו

אך אסתפק גם באיש הבא . סרן עבור מאמציו-וכך זוכה בשילינג מהרב

  ." שאפגוש

שמח לגלות שהרחוב נעשה רחב יותר ומראה הבתים הוא חידש את לכתו ו

עד מהרה הבחין בדמות שהתקדמה לפניו בקצב מתון והחיש . מכובד יותר

הוא הבחין כי ההלך הוא גבר , ככל שרובין התקרב. את צעדיו כדי לעקפה

מעיל רחב שוליים מבד כהה , בעל פאה נכרית בגוון אפור, בגיל העמידה

הוא אחז במקל הליכה ארוך . על לברכיווגרבי משי המגולגלים עד מ

ובמרווחים קצובים הגה שני ; בו היכה מלפניו עם כל צעד, ומבריק

משערך את . הראש והנכא-דופן בניגונם כבד-יוצאי, המהומים רצופים

בדיוק כשהאור אשר , אחז רובין בשולי מעילו של הזקן, ההבחנות הללו

יר את דמותם של פרץ מדלתה הפתוחה ומחלונותיה של ִמספרה הא

  . השניים

אמר וקד קידה עמוקה בעודו ממשיך לאחוז " ,אדון נכבד, ערב טוב לך"

, בשרי-אמור לי היכן שוכן משכנו של שאר, אנא בטובך. "בשולי המעיל

  ". סרן מולינו-רב

שסכין הגילוח , ואחד הגלבים; שאלתו של הצעיר נהגתה בקול רם מאוד

שבדיוק סידר פאה , ואחר, מסובן היטבשבידו החליקה בדיוק במורד סנטר 

הפנה האזרח , בין לבין.  נטשו את עיסוקיהם ובאו לדלת8,מסוג ראמיאי

. הנכבד פנים מוארכות אל עבר רובין והשיב לו בנימה נרגזת וטרודה למדי

מה ששיווה , בעיצומה של גערתו, עם זאת,  הנכאים התפרצוושני המהומי

ה על הקבר הקר המזדקרת מבין כעין מחשב, להן רושם יחיד במינו

  . התלהטויות נזעמות
                                                           

הקרויה על שם הקרב שאירע בראמיאי , טים פאה משוכללת עם צמה קלועה וסר8
 ובו ניצחה בריטניה את צרפת במסגרת מלחמת הירושה הספרדית 1706-שבבלגיה ב

)1701-1714 .( 
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. איני מכיר את האדם עליו אתה מדבר, אני אומר לך! בחור, עזוב את בגדי"

ואם זהו הכבוד שאתה ;  סמכות–הממ ,  הממ–יש לי , יש לי סמכות! מה

אז תיערך לרגליך היכרות עם הסד עוד לפני עלות -או, רוחש לנעלים ממך

  !"מחר בבוקר, השחר

כשאחריו דולקת שאגת , רובין הרפה משולי מעילו של הזקן ועזב במהרה

בתחילה היה מופתע למדי מהתוצאה . צחוק גסה שפרצה מהמספרה

ראה עצמו עד מהרה כמי , שכל-בהיותו צעיר חד, אך, שהניבה שאלתו

  .שמסוגל לספק הסבר לתעלומה

לם לא ראה שמעו", היתה המסקנה שאליה הגיע" ,מדובר באיזה נציג כפרי"

. ארץ-בשרי וחסר את החינוך לענות לזר בדרך-את פנים דלתו של שאר

 יתכן שהייתי מתפתה לחזור על עקבותיי ולהלום –אחרת ; האיש מבוגר

אפילו עוזריו של הגלב לועגים לך על שבחרת ! רובין, רובין, אחח. באפו

  ."רובין ידידי, עם הזמן תהיה נבון יותר! במורה דרך שכזה

תבך עתה ברצף של רחובות צרים ונפתלים שחצו זה את זה הוא הס

רני כלי ת, ריח הזפת עלה בנחיריו. ו המיםוהתעקלו במרחק לא גדול מק

שרובין , והשלטים הרבים, השיט הזדקרו באור הירח מעל לגגות הבניינים

אלא . העידו כי הוא מתקרב למרכז העסקים, נעצר לצדם כדי לקרוא

האורות היחידים שניתן היה , חנויות היו סגורותה, שהרחובות היו ריקים

, לאחר זמן מה. לראות היו בקומות השניות של כמה מבנייני המגורים

נגלה לעיניו שלט הנושא את דיוקנו , בפינתה של סמטה צרה שדרכה פסע

שממנו בקעו קולותיהם , מיטלטל בפתח דלתו של פונדקושל חייל בריטי 

 החלונות התחתונים הייתה פתוחה דלתו של אחד. של אורחים רבים

לרווחה ווילון דקיק התיר לרובין להבחין בקבוצת סועדים שהסבה לשולחן 

, ניחוחות של עליצות פעפעו החוצה אל האוויר הפתוח. ערוך לעילא

והצעיר התקשה שלא להיזכר בכך שהשארית האחרונה של צידתו נפלה 

  .  הותירוהו ללא ארוחהקורבן לתיאבון הבוקר שלו ושצהרי היום מצאוהו ו

אמר !" מי יתנני ששטר של שלושה פני יזכני בזכות לשבת בשולחן זה, הו"

לכן פשוט אצעד עתה ; סרן יקבלני במיטב מאכליו-אך הרב. "רובין באנחה

  ."  באומץ פנימה ואבקש את דרכי אל משכנו

. הוא נכנס אל הפונדק והלך אחר רחש הקולות ועשן הטבק אל הטרקלין

קירותיו מחופים בעץ אלון שהעשן התמידי הכהה , ה חדר ארוך ונמוךהיה ז

 רובם נדמו כמלחים או –כמה אנשים . ורצפתו מלוטשת בגסות ומרובבת
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 היו ישובים על ספסלי עץ או על כיסאות –כקשורים בדרך זו או אחרת לים 

משיחים זה עם זה בסוגיות שונות ומעת לעת מטים את , עם מושבי עור

שלוש או ארבע קבוצות קטנות רוקנו . ניין מענייניו של הכללאוזנם לע

שהסחר עם הודו המערבית הפך מזמן ', מספר דומה של קערות פונץ

שנראו כמתפרנסים ממלאכה קשה ,  אחרים9.למשקה נפוץ במושבה

ואף , משקה שאין חולקים בוהעדיפו את האושר המבודד שְּב, ומייגעת

כמעט כולם הפגינו נטייה , בקצרה. עתונעשו מסוגרים עוד יותר תחת השפ

 כפי שיעידו מדרשי –שכן ,  באחת מצורותיה10"הבריה הטובה"טבעית אל 

 זוהי מידה רעה אשר לבני עמנו קשר תורשתי – 11הצום של לפני מאה שנה

האורחים היחידים שאליהם נטה לבו של רובין היו שניים או . עמוק אליה

הם : בפונדק כאילו היה חאן תורכישהתנהלו , שלושה כפריים חפויי ראש

ומבלי לתת את דעתם על , התמקמו להם בפינה החשוכה ביותר בחדר

סעדו מן הלחם שנאפה בתנורי ביתם ומן הבייקון , האווירה הניקוטינית

, אך בשעה שרובין חש כעין אחווה עם הזרים הללו. שעושן בארובותיו

ש עם קבוצה של עיניו נמשכו מעימם אל אדם שעמד ליד הדלת והתלח

תוויו כשלעצמם היו מרשימים במידה כמעט גרוטסקית . מראה-רעים עלובי

המצח בלט החוצה בצמד . וכל פרצופו הותיר רושם עמוק על הזיכרון

פרץ קדימה , שרוחבו עלה על רוחב אצבע, האף; גבנונים שעמק ביניהם

מתחתן והעיניים זהרו , הגבות היו עבותות וסבוכות; רגילה-בזווית בלתי

  .כמו אש במערה

ניגש , בשרו-בשעה שרובין חכך בדעתו למי לפנות בנוגע למשכנו של שאר

שביקש להעניק לזר ,  איש קטן בסינור לבן ומוכתם–אליו בעל הפונדק 

בהיותו דור שני לפרוטסטנטים . פנים מקצועית-שזה עתה נכנס קבלת

מעולם ,  זאתעם;  נדמה היה כי ירש את אדיבותה של ארץ מוצאו12,צרפתים

                                                           

 . שהוכן מרום שמקורו בקאריביים'  הכוונה לפונץ9
רו מקו. הנמנה על מנעמי החיים, במיוחד וויסקי ורום, ביטוי המציין משקה אלכוהולי10

מתוך " (ְּבִרַּית ֱאלִֹהים טֹוָבה ְוֵאין ָּדָבר ְמֻׁשָּקץ ּוִבְלַבד ֶׁשֵּיָאֵכל ִּבְבָרָכה לִּכי ָכ"בפסוק 
 ).4:4" האיגרת הראשונה של טימותיוס"

 .  המדרשים שנישאו בכנסיות בימי צום ואבל רשמיים11
לאחר שמלך , 1685-וסטס החל מ'רבים היגרו למסצ) הוגנוטים( פרוטסטנטים צרפתים 12

-שפרסם סבו הנרי הרביעי ב, "האדיקט של נאנט"עשרה ביטל את -ואי הארבעצרפת ל
 ושהעניק להם זכויות אזרחיות ודתיות ניכרות במדינה שעד אז נתפסה כקתולית 1598

 . בעיקרה
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הצליל הצווחני את  לשנות ו צירוף כלשהו של נסיבות אשר בכוחלא נודע

  .שבו פנה עתה לרובין

הרשה לי . "הוא אמר בעודו קד קידה עמוקה" ?אדוני, אני מניח, מהכפר"

עיירה מובחרת . לברכך על הגעתך ולקוות כי שהותך עמנו תיארך זמן רב

 רבים העשויים לשבות את תשומת לבו בניינים יפים ודברים, אדוני, היא זו

האוכל לקוות כי תכבדני בהוראותיך באשר לארוחת הערב בה אתה . של זר

  " ?חפץ

!" סרן-הנבל ניחש שאני קרובו של הרב! האיש מבחין בדמיון המשפחתי"

  .שעד עתה חווה מעט מאוד אדיבות מופלגת שכזו, חשב רובין

-עם כובע שלוש, עמד בדלתהעיניים כולן הופנו עתה אל העלם הכפרי ש

מכנסי העור שלו וגרבי האריג הכחולים , מעילו האפור, הפינות המהוה שלו

  . שעּון על אלה העשויה אלון ונושא תרמיל על גבו, שלו

-רובין השיב לבעל הפונדק בארשת של ביטחון ההולמת את מי שהינו שאר

יות לקוח של אני מתחייב לה", הוא אמר" ,ידידי ההגון."סרן-בשרו של הרב

 כעת לא הצליח להימנע מלהנמיך את –"כאשר, ביתך במועד מאוחר יותר

ענייני היחיד . כאשר יהיה בכיסי יותר משטר של שלושה פני "–קולו 

הוא רק לבקש שידריכו אותי ", מדבר בביטחון מתנשא, הוא המשיך" ,כרגע

  ."סרן מולינו-רב, בשרי-אל משכנו של שאר

שאותו פירש רובין כביטוי ללהיטות של ,  כללילפתע התעורר בחדר רחש

אלא שבעל הפונדק הפנה את עיניו . כל אחד מהנוכחים לשמש לו כמדריך

בעודו , או נדמה כי קרא, אותו הוא קרא, אל כרוז שהיה תלוי על הקיר

  . משיב מעת לעת את מבטו אל דמותו של האיש הצעיר

. רים קטנים ויבשיםמרסק את דבריו לשב, הוא אמר" ?מה יש לנו כאן"

,  לבש–'  בשם חזקיהו מאדג13משרת עגון: עזב את ביתו של החתום מטה'"

פרס . כובעו השלישי באיכותו של אדונו, מכנסי עור, מעיל אפור, כשעזב

.  'כספי של פאונד אחד יינתן לכל מי שינעל אותו באחד מכלאי המחוז

  !"מוטב שתיעלם; בחור, מוטב שתיעלם

אולם , ושיט את ידיו אל עבר הקת של אלת האלון שלורובין כבר החל לה

העוינות המוזרה שלבשה כל ארשת וארשת בחדר שכנעה אותו לוותר על 

                                                           

כהחזר על , בדרך כלל שבע שנים,  משרת שכבל עצמו לתקופת שירות מוגדרת מראש13
 . הוצאות ההפלגה לאמריקה



 202

בעודו מסתובב כדי . כוונתו לשבור את ראשו של בעל הפונדק האדיב

תווים שמשכה את -נתקל במבטה הלועג של אותה אישיות עזת, לעזוב

שמע , פיק לחצות את מפתן הדלתובטרם הס; תשומת לבו עוד קודם לכן

כעין קרקוש , פרץ כולל של צחוק ובתוכו קולו המובחן של בעל הפונדק

  .של אבנים קטנות בתוך קומקום

האין זה מוזר ", שכלו הרגילה-חשב רובין בחדות" ,האין זה מוזר, עכשיו"

, בשרי-כי להודאה בדבר היות הכיס ריק יש משקל רב יותר משמו של שאר

לו רק הייתי תופס את אחד המנוולים המגחכים האלה , אוי? לינוסרן מו-רב

הייתי מלמד אותו , היכן שאני והאלון הצעיר שלי גדלנו יחדיו, ביער

  !"שהזרוע שלי כבדה על אף שהארנק שלי קל

מצא עצמו רובין ברחוב מרווח עם שורה , כשעבר בפינת הסמטה הצרה

ממנו , ם צריח בקצהו העליוןרצופה של בתים גבוהים משני עבריו ובניין ע

ות שבחלונות אור הירח והמנור. בישר צלצולו של פעמון את השעה תשע

, בות חשפו בפניו אנשים שטיילו על המדרכההראווה של החנויות הר

תוצאות חקירותיו . וביניהם קיווה רובין לזהות את קרוב משפחתו העלום

,  במקום כה פומביועוד, הקודמות דיכאו את רצונו להסתכן באחת נוספת

דוחף את פרצופו אל מול , והוא החליט לצעוד לאט ובשקט במעלה הרחוב

בעודו . סרן-נטלמן מבוגר בחיפוש אחר סממניו של הרב'פניו של כל ג

מלבושים רקומים . פגש רובין במספר רב של דמויות ססגוניות, מתקדם

 קת זהב וחרבות עם-כובעים שזורי, פאות עצומות, בצבעים מרהיבים

, מסעות-צעירים למודי. מוכספת ריחפו מול עיניו וסחררו את ראייתו

הידסו , נטלמנים האירופאים המעודנים של התקופה'חקייניהם של הג

וגרמו לרובין המסכן , מפזזים למנגינות האופנתיות שזמזמו, בביטחון

לאחר שנעצר פעמים רבות , כעבור זמן. להתבייש בהילוכו השקט והטבעי

ולאחר , ן את התצוגה הנפלאה של הסחורות בחלונות הראווהכדי לבחו

שספג כמה נזיפות על עזות המצח שבבדיקה המדוקדקת שערך לפניהם של 

, סרן בקרבת הבניין בעל הצריח-בשרו של הרב-מצא עצמו שאר, אנשים

הוא בחן עד כה רק את צדו האחד , עם זאת. מבלי שקצר הצלחה בחיפושו

 חצה רובין והוסיף לחקור באותו האופן במורד אז-או; של הרחוב העמוס

עם תקוות גדולות מאלה של אותו פילוסוף שתר אחר , המדרכה הנגדית
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 במחצית הדרך אל קצהו התחתון של 14. אך עם הצלחה דומה,איש ישר

שמע לפתע אדם הקרב לעברו בעודו נוקש , שם החל מסלולו, הרחוב

שני , במרווחים קצובים, ופולט, במקלו על מרצפות המדרכה עם כל צעד

  .   נכאיםםהמהומי

  . מזהה את הקולות, קרא רובין!" אלוהים ישמור"

הוא פנה לרחוב צדדי שהזדמן לימינו ומיהר להמשיך את חיפושיו בחלק 

ונדמה היה לו כי הוא עייף יותר מן , סבלנותו קרבה לקצה. אחר של העיר

אשר מהמסע בן השיטוטים שבהם החל למן הרגע שבו ירד מהמעבורת מ

, גם הרעב החל מפציר בו בקול רם. מספר הימים שערך לפני שעלה עליה

באלימות ובאלה , ורובין החל לתהות עד כמה הולם יהיה הדבר אם יתבע

בעוד . את ההנחיות הנחוצות לו מעובר האורח הראשון שיתקל בו, מורמת

, ובההוא נכנס לרחוב בעל חזות על, שההכרעה בכיוון זה הלכה וקרבה

שבכל אחד מצדדיו הלכה והשתרכה אל עבר הנמל שורה של בניינים מטים 

אולם בבניין השלישי , אור הירח לא גילה איש לכל אורך הרחוב. לנפול

הייתה דלת פתוחה למחצה ומבטו הלהוט הבחין , שרובין חלף על פניו

  . בבגדי אישה שבצבצו מעבר למפתן

  . והוא אמר לעצמ, "אולי כאן ישתפר מזלי"

אך ; הוא ניגש לדלת והבחין כיצד זו הולכת ונסגרת בעודו מתקרב, בהתאם

עדיין נותר חרך שאפשר לדיירת הנאה להתבונן בזר מבלי שתיגלה היא 

כל מה שהצליח רובין לראות היה פס של תחתונית אדומה ונצנוץ . לעיניו

  .מה בוהק-כאילו שקרני הירח רטטו על פני דבר, מזדמן של עין

-חשב הצעיר חד,  הרי אני יכול לקרוא לה כך בלב שלם–" נאווהגברת "

תוכלי , גברתי הנאווה והמתוקה "–שכן איני יודע דבר שיסתור זאת , השכל

סרן -רב, בשרי-בבקשה לומר לי היכן עליי לחפש את משכנו של שאר

  "?מולינו

שלא ראתה ולו דבר אחד מעורר , והעלמה, קולו של רובין היה נוגה וכובש

. פתחה את הדלת בדחיפה ויצאה אל אור הירח, ייה בצעיר הכפרי הנאהדח

זרועות מעוגלות ומותן , צוואר לבן, היא הייתה בעלת גזרה קטנה ודקיקה

כאילו עמדה , שבקצהו התבלטה תחתוניתה האדומה על פני חישוק, צר
                                                           

ממייסדי אסכולת , ) לפני הספירה412-323(וסוף היווני דיוגנס  הכוונה לפיל14
, שעל פי האגדה נהג להלך בצהרי היום בעודו נושא פנס במטרה למצוא, הציניקנים

 ". איש אחד ישר"ולו , כדבריו
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שיערה כהה ואסוף תחת , פניה היו עגלגלות ויפות, יתרה מזאת. בתוך בלון

ועיניה הבוהקות הפגינו חירות ערמומית שהביסה את עיניו ,  קטנהמצנפת

  .של רובין

  . אמרה האישה הנאווה, "סרן מולינו-כאן הוא משכנו של רב"

בן דמותו האוורירי , קולה היה המתוק מבין אלה ששמע רובין באותו לילה

הוא לא היה יכול שלא לתהות האם הקול , ועדיין; של זרזיף כסף מותך

ולאחר , הוא התבונן במעלה ובמורד הרחוב העלוב. הזה דובר אמתהמתוק 

בן שתי , היה זה מבנה קטן ואפל. מכן בחן את הבית שלפניו הם עמדו

השנייה שבהן הזדקרה מעבר לרצפה התחתונה והדירה הקדמית , קומות

  .נראתה כחנות סדקית

ל וכך גם ע", בערמומיות, השיב רובין" ,עכשיו באמת שפר עליי מזלי"

, אך אני מבקש. שיש לו מנהלת משק בית כה יפה, סרן-הרב, בשרי-שאר

אעביר לו הודעה מחבריו בכפר ואשוב לחדרי ; אנא הטריחי אותו לדלת

  ".בפונדק

אמרה אשת התחתונית , "סרן במיטתו מזה שעה או יותר-הרב, לא"

הואיל ומנת , טעם לנסות להפריע לו הלילה-ויהיה זה סר", האדומה

ויעלה לי , לב-אך הוא אדם רחב. מע הערב הייתה מן החריפותהמשקה שג

אתה כבבואה של האדון . בשרו מהדלת-הדבר בחיי אם אגרש את שאר

, הטוב והייתי יכולה להישבע שזהו הכובע שמשמש אותו בימים גשומים

, אנא ממך, כנס. מה גם שיש לו מלבושים דומים מאוד למכנסי העור האלה

  ". לב בשמואני מברכת אותך מכל ה

; אחזה הגברת הנאווה ומסבירת הפנים בידו של גיבורנו, ובאומרה כך

ועל אף שרובין קרא בעיניה את , כזה שעוצמתו בעדינותו, המגע היה רך

התחוור לו כי האישה צרת המותניים בתחתונית , מה שלא שמע בדבריה

היא הצליחה למשוך את . האדומה חזקה יותר מהצעיר הכפרי והאתלטי

דיו ההססניים כמעט עד המפתן כשפתיחתה של דלת בשכונה הבהילה צע

, סרן-ובעוזבה את שאר בשרו של הרב, סרן-את מנהלת משק הבית של הרב

פיהוק כבד הקדים את הופעתו של . היא נעלמה במהירות אל תוך מעונה

 נשא פנס בו סייע שלא לצורך 15 או פירמוס ותיסבי"ירח-אור"שכמו , איש
                                                           

, של אובדיוס' מטאמורפוזות'המופיע במקור ב, סיפור אהבתם של פירמוס ותיסבי15
, 3מערכה (של שייקספיר ' חלום ליל קיץ'ת במחזה עומד במרכז אחת הסצנות הידועו

העומדת להציג את ליל פגישתם הגורלית של פירמוס , בה חבורה של שחקנים, )1תמונה 
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הפנה את פרצופו , בעודו פוסע מנומנם במעלה הרחוב. למאור שברקיע

  .מחודד בקצהו, הרחב והחתום אל רובין והציג בפניו מטה ארוך

מטעים דבריו בהטעמות אשר ִנדמו , אמר השומר!" הביתה, נווד, הביתה"

או שנשים אותך בסד עם הנץ , הביתה. "כנרדמות כבר בצאתן מפיו

  !"החמה

הלוואי שהיו שמים אותי . "חשב רובין" ,זה מסוג יה השניהזי הרמיהוז"

  ".שם עוד הלילה ובכך שמים קץ לקשיי

-הצעיר חש סלידה אינסטינקטיבית ממשגיח זה של סדרי, אף על פי כן

אך . סלידה אשר בתחילה עצרה בעדו מלשאול את שאלתו הרגילה, חצות

גמר רובין בדעתו שלא , רגע לפני שהאיש עמד להיעלם מעבר לפינה

  – את ההזדמנות וצעק לו נמרצות לפספס

  "?סרן מולינו-רב, תוכל להנחות אותי לביתו של שאר בשרי! חבר, הי"

ואילו רובין דימה ; המשיך מעבר לפינה ונעלם, השומר לא השמיע הגה

באותו , כמו כן. לשמוע גיחוכים מנומנמים מתגנבים לאורך הרחוב הריק

. ון הפתוח שמעל לראשוצחקוק נעים משך את תשומת לבו אל החל, הרגע

זרוע עגלגלה אותתה ; הוא הביט מעלה ותפס במבטו נצנוץ של עין שובבה

, אך רובין. ולאחר מכן שמע צעדים קלים יורדים במדרגות שבפנים, לו

; שכל-ולא רק חד, היה נער טוב, בהיותו בן ביתו של כומר ניו אינגלנדי

  .לפיכך לא נכנע לפיתוי וברח

כמעט נכון להאמין , ש וללא מטרה ברחובות העיירההוא שוטט עתה בייאו

זה שבאמצעותו גרם המכשף של מכורתו מו כ, שהוטל עליו כישוף

לשלושה ציידים לתעות במשך ליל חורף שלם במרחק עשרים צעדים 

, משונים ושוממים, הרחובות השתרעו לפניו. מהבקתה שאותה חיפשו

קבוצות קטנות של , ם זאתע, פעמיים. והאורות היו כבויים כמעט בכל בית

הגיחו , שבהן הבחין רובין בכמה בריות שהתהדרו בלבוש תמהוני, גברים

חילופי , אך על אף שבשני המקרים הם עצרו כדי לפנות אליו; במהרה

הם השמיעו מילים . הדברים הללו לא הפיגו ולו במעט את הבלבול שלו

 אין ביכולתו ו כיסולאחר שתפ, בשפה שרובין לא הכיר, אחדות ותו לא

החליט , לבסוף. המטירו עליו קללה באנגלית פשוטה ומיהרו הלאה, להשיב

העלם להקיש על דלתה של כל אחוזה שעשויה להלום את מעמדו של 
                                                                                                                         

 לשאת פנס כדי לגלם –" ירח-אור "–דנה במידת הצורך של אחת הדמויות , ותיסבי
 . בצורה נאותה את אור הירח
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. מאמין כי ההתמדה תגבר על הגורל האכזר שפקד אותו עד כה, בשרו-שאר

 הוא עבר תחת חומותיה של כנסייה שניצבה בפינת צמד, נחוש בהחלטתו

כרס עטוף -רחובות ובעודו נכנס אל תוך צלו של הצריח נתקל באדם עב

אך רובין שתל את , האיש התקדם במהירות היאה למטלה בהולה. באדרת

אחז את אלת האלון בשתי ידיו והחזיקה לרוחב גופו , עצמו הישר לפניו

  . יחסם כל מעברילמען 

אמור לי . "הוא אמר בהחלטיות רבה" ,והשב לשאלתי, איש ישר, עצור"

  !"סרן מולינו-רב, בשרי-מיד היכן הוא משכנו של שאר

אמר קול עמוק וצרוד !" ותן לי לעבור, אוויל, שמור את לשונך בין שיניך"

או שאחבוט אותך , אני אומר, תן לי לעבור. "שרובין זכר במעומעם

  !"לקרקע

מנופף באלתו ותוחב את קצּה הרחב לקרבת , קרא רובין!" חבר, לא, לא"

לא , אינני האוויל שאתה חושב שאני, לא, לא. "פניו המצועפות של האיש

-רב, בשרי-היכן הוא משכנו של שאר. תעבור עד שאזכה בתשובה לשאלתי

  "?סרן מולינו

חשף , פסע לאחור אל תוך אור הירח, תחת לנסות ולעבור בכוח, האיש הזר

  . את פניו ונעץ את מבטו הישר אל תוך עיניו של רובין

  . הוא אמר" ,סרן מולינו יעבור- פה שעה ורבחכה"

. פעמיים של הדובר-רובין הביט בחוסר אמון ובתדהמה בתווי פניו החד

הגבות העבותות , האף הרחב והמאונקל, המצח בעל הגבנון הכפול

אך גוון עורו של האיש עבר , והעיניים הרושפות היו אלה שראה בפונדק

צד אחד של הפרצוף נצבע באדום . פולכ, ליתר דיוק, או, שינוי יחיד במינו

כשקו הגבול עובר בעצם האף , בוהק בעוד צדו האחר היה שחור ַּכַלִיל

, נצבע שחור או אדום, שנדמה כי נמתח מאוזן לאוזן, ואילו הפה; הרחבה

מלאך האש , היה זה כאילו שני שטנים נפרדים. במהופך לצבעה של כל לחי

האיש הזר גיחך . וף תופתי אחדאיחדו עצמם לכדי פרצ, ומלאך החושך

  . כיסה את תוויו הצבעוניים ונעלם ברגע, בפניו של רובין

  . פלט רובין!" אנו הנוודים רואים דברים מוזרים"

לאחר שגמר , הוא הושיב את עצמו על מדרגות הכנסייה, אף על פי כן

רגעים . בשרו-בדעתו להמתין את פרק הזמן שנקבע עד לבואו של שאר

שו לתהיות פילוסופיות על אודות מינו של האדם שזה עתה אחדים הוקד

בהיגיון ולשביעות , שכל-אולם משפענח את העניין בחדות; עזב אותו
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העביר את , תחילה. היה עליו למצוא דבר חדש להעסיק בו את עצמו, רצונו

הייתה לו חזות מהוגנת יותר מלמרבית הרחובות . מבטו לאורך הרחוב

 זרות יפהפייה – כמו כוח הדמיון –שעורר , רחוהי; שבהם שוטט עד כה

הקנה למראה הנשקף נופך רומנטי שלבטח לא היה לו , בחפצים מוכרים

, רוב משונה של הבתים-פי-האדריכלות הבלתי סדירה ועל. באור יום

בעוד אחדים , שהגגות של חלקם התפצלו למספר גגונים קטנים ומחודדים

חזותם ; ואילו אחרים היו מרובעים, לקדקוד יחיד, תלולים וצרים, התכנסו

ואלפי הנצנוצים , הכהות הנושנה של אחרים, הלבנה כחלב של אחדים

 העניינים –שהשתקפו ממיני החומרים הבוהקים שבקירות של רבים מהם 

עתה . עד שהחלו לשעממו, האלה תפסו את תשומת לבו של רובין לזמן מה

במעין , חלו להיעלםשה, ניסה להגדיר את צורתם של עצמים מרוחקים

ולבסוף . בכל פעם שנדמה היה לו כי עלה בעינו לתופסם, רפאים-טשטוש

ממול לדלת , הוא סקר בדקדקנות את המבנה שעמד בצדו השני של הרחוב

, הייתה זו אחוזה גדולה ומרובעת. הכנסייה שלרגליה מיקם את עצמו

 גותי נבדלת משכנותיה הודות למרפסת שנחה על עמודים גבוהים וחלון

  . משוכלל שנפתח אליה

  . חשב רובין" ,ייתכן כי זהו בדיוק הבית אותו אני מחפש"

עתה חתר להעביר את הזמן במהירות ולפיכך האזין לרחש שריחף ללא 

היה זה קול . הרף לאורך הרחוב ושנשמע רק לאוזן בלתי מורגלת כשלו

רוחק שכל אחד ואחד מהם מ, מורכב מרעשים רבים, חולמני, עמום, נמוך

רובין התפעל מן הנחירה הזו של העיירה . מכדי להישמע בנפרד מהאחרים

והתפעל אף יותר כשרציפותה הופרה מעת לעת על ידי צעקה , הישנה

אך בסך הכל היה זה קול . ככל הנראה רועשת במקום ממנו בקעה, רחוקה

קם רובין על , ועל מנת לנער מעליו את השפעתו המרדימה, מעורר שינה

וטיפס על גבי מסגרתו של אחד החלונות כדי להביט אל תוך רגליו 

נחו על פני הדרגשים הנטושים , קרני הירח חדרו פנימה ברטט. הכנסייה

זוהר חלוש אך נורא ריחף מסביב . ונמתחו לאורך המעברים השקטים

ך "וקרן בודדה העיזה לנוח על העמוד הפתוח של התנ, לבימת המטיף

סוגד בבית זה שהוא יציר , ה כה מאוחרתבשע, האם החל הטבע. הגדול

או שמא לא היה האור השמימי הזה אלא קדושתו הגלויה ? כפיו של האדם

 גלויה על שום שבין כתליו לא עמדה ולו רגל ארצית וטמאה –של המקום 

המראה הרעיד את לבו של רובין בתחושת בדידות חזקה שכמותה ? אחת
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הוא ;  של היערות שבתוכם גדלגם לא במעבים המרוחקים ביותר, טרם ידע

, הכנסייה הייתה מוקפת קברים. פנה לאחור והתיישב לפני הדלת בשנית

מה אם מושא . ועתה התפרצה אל תוך חזהו של רובין מחשבה טורדת

שוכב כל העת , אלה שסוכלו שוב ושוב ובצורה כה מוזרה, חיפושיו

ינוד , הזהבשרו ירחף עכשיו דרך השער -מה אם שאר? ומרקיב בתכריכיו

  ?בראשו ויחייך אליו בעודו עובר במעומעם על פניו

  .אמר רובין!" מה נושם היה כאן איתי-הלוואי שדבר, הו"

הוא שלח אותן , קורא למחשבותיו לחזור בהן מהמסלול הלא נעים הזה

גבעה ונחל וניסה להעלות ברוחו כיצד אותו ערב , עתה אל מעבר ליער

הוא דמיין אותם מכונסים ליד . ל אביומתעתע ולאה עבר על בני ביתו ש

בזמן שאלפים מאחיו , אותו עץ גדול ועתיק שחסו עליו, מתחת לעץ, הדלת

עם , שם. הודות לגזעו העצום והמפותל וצלו הנכבד, מלאי העלווה נכרתו

 כדי שהשכנים נהג אביו לקיים תפילה ביתית, ציתרדתה של השמש הקי

לשתות , לעצוראיש הדרכים יוכל יוכלו לבוא ולהצטרף כאחים למשפחה ו

רובין בודד בעיני רוחו את מקום . בו בזכר ביתו שלומהמעיין ולזכך את ל

אוחז , במרכזם ראה את האיש הטוב; מושבו של כל אחד ואחד בקהל הקטן

הוא חזה בו סוגר ; בָרֲעבכתבי הקודש תחת האור הזהוב שנפל מבין ענני ַמ

הוא שמע את ההודיה הנושנה לחסדי . את הספר ובקהל הקם לתפילה

 אשר לה האזין – ואת ההפצרות הנושנות להימשכותם של אלו –היומיום 

לעתים כה קרובות בשעמום והנה עתה הייתה בין זיכרונותיו המתוקים 

זה  בקולו של אביו כשהחל לדבר על ה הקללמעידההוא שם לב . ביותר

; הוא הבחין כיצד אמו מפנה את פניה אל הגזע הרחב והמסורג; שנעדר

 לאפשר – כי הזקן עודנו גס מעל שפתו העליונה –כיצד אחיו הבכור מסרב 

; כיצד אחותו הצעירה מושכת ענף נמוך לפני עיניה; לתוויו להשתנות

, שתעלוליה הפרו עד כה את סדרו התקין של האירוע, וכיצד הקטנה מכולם

לאחר . ינה את התפילה לזכר שותפה למשחק ופורצת בבכי תמרוריםמב

, ובדיוק כשרובין היה אמור להיכנס גם כן; ראה אותם נכנסים בדלת, מכן

  . השתקשק הּבריח למקומו והוא נותר מחוץ לביתו

בשעה שמחשבותיו , כי לפתע; קרא רובין בבהלה" ?או שם, האם אני כאן"

הבודד , הרחב,  בהק הרחוב הארוך,החלו להיראות ולהישמע בחלום

  . למולו
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הוא עורר עצמו וניסה למקד את תשומת לבו במבנה הגדול שבחן קודם 

, זה אחר זה; אך מחשבותיו עוד הוסיפו לרצד בין גחמה למציאות. לכן

צנחו מטה , אורן ארוכים ועירומים-עמודי המרפסת התארכו לכדי גזעי

ואחר פצחו ברצף , ם האמיתייםשבו לצורתם ולגודל, לכדי דמויות אנוש

יכול היה , כשסבר שהוא עצמו ער, באחד הרגעים. חדש של שינויים

 כזה שדימה כי זכר אך לא יכול היה לשייך בבטחה –להישבע שפרצוף 

שינה עמוקה יותר נאבקה עמו .  מתבונן בו מהחלון הגותי–בשרו -לשאר

. מדרכה הנגדיתאך נמלטה עם הישמע קול צעדים על ה, וכמעט גברה עליו

ופנה אליו , הבחין באיש עובר תחת המרפסת, רובין שפשף את עיניו

  . רוטנת ואומללה, בקריאה רמה

סרן -רב, בשרי-האם צריך אני להמתין כאן כל הלילה לשאר! חבר, הלווו"

  "?מולינו

שבקושי יכול , ואילו עובר האורח; והשיבו לקולו, ההדים הרדומים ניעורו

חצה את הרחוב ,  הישובה בצלו האלכסוני של הצריחהיה להבחין בדמות

עם חזות , נטלמן במיטב שנותיו'הוא היה ג. כדי להתבונן מקרוב יותר

לכאורה , בראותו צעיר כפרי.  מרשימה–עליזה ובאופן כללי , נבונה, אדיבה

שכבר נעשתה , פנה אליו בנימה של חביבות כנה, בית ונטול חברים-חסר

  .זרה לאוזניו של רובין

האם אני יכול לעזור לך . "הוא חקר" ?מדוע אתה יושב כאן, חביבי, נו"

  "?בצורה כלשהי

תודה אם -אך אהיה אסיר", השיב רובין בייאוש" ,אדוני, אני חושש שלא"

סרן -רב, חיפשתי כבר חצי לילה אחר אחד. תענה לי על שאלה אחת ויחידה

 או שמא חולם ,האם באמת יש אדם כזה באזור, אדוני, עכשיו. מולינו

  "?אני

האם יש . "נטלמן בחיוך'ענה הג" ,השם אינו לגמרי זר לי! סרן מולינו-רב"

  " ?לך התנגדות כלשהי לספר לי מה טיב ענייניך עמו

, המשתכר שכר זעום בכפר מרוחק, ורובין סיפר בקצרה שאביו הוא כומר

משירש ממון וטיפס , סרן-הרב. סרן מולינו הם בני דודים-ושהוא ורב

את בן דודו לפני כשנה , ברוב הדר, ביקר, בסולם הדרגות הצבאי והאזרחי

פיזר , ובהיותו ערירי, הוא גילה עניין רב ברובין ובאחיו הבכור. או שנתיים

האח הבכור נועד לרשת את . רמיזות בנוגע לביסוס עתידו של אחד מהם

ן יהיה על כן נקבע כי רובי; החווה שאביו טיפח לצד מילוי חובותיו בקודש
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היות שנדמה היה כי הוא , בשרו-זה שייהנה מכוונותיו הנדיבות של שאר

  . המועדף דווקא וכי נחשב לבעל כישורים הכרחיים נוספים

  . העיר רובין בשלב זה של סיפורו" ,שכל-יצא לי שם של צעיר חד, שכן"

, אנא, אך", השיב חברו החדש בחביבות" ,אין לי ספק שאתה ראוי לתואר"

  ."המשך

כפי שהנך , עשרה ובנוי לתלפיות-בהיותי כמעט בן שמונה, אדוני, ובכן"

חשבתי לעצמי כי ", גובהומתמתח למלוא , המשיך רובין" ,אותיכול לר

ואבי , אז אמי ואחותי הכינו לי מלבושים נאים. הגיע הזמן לצאת אל העולם

ולפני חמישה ימים יצאתי לדרך , נתן לי חצי משארית שכרו בשנה שעברה

! אדוני, אבל לא תאמין. סרן-אל מקום זה כדי לערוך ביקור אצל הרב

חציתי במעבורת מעט לאחר רדת החשיכה ועד עתה טרם מצאתי ולו אדם 

נאמר לי לחכות , רק לפני שעה או שעתיים; אחד שינחה אותי אל משכנו

  ."סרן מולינו יעבור- ורב–כאן 

  . למןנט'חקר הג" ?תוכל לתאר את האדם שאמר לך את זה"

עם שני גבנונים ", השיב רובין" ,אדוני, הוא היה ברנש כעור למדי, הו"

 –ומה שהיה מוזר מכל ; עיניים רושפות, אף מאונקל, עצומים על מצחו

  "?אדוני, האם אתה מכיר אדם שכזה. פניו היו בני שני צבעים שונים

ר אבל במקרה פגשתי אותו זמן קצ", ענה האיש הזר" ,לא באופן אינטימי"

סרן אכן -אני מאמין שאתה יכול לבטוח במילתו ושהרב. לפני שעצרת אותי

מכיוון שניעורה בי סקרנות , לפי שעה. יעבור ברחוב הזה בקרוב מאוד

  ."אשב כאן על המדרגות ואארח לך חברה, יוצאת דופן לחזות במפגשכם

אלא . ובמהרה החל בשיחה ערה עם רעו, הוא הושיב את עצמו בהתאם

, שזה זמן רב נשמע מרחוק,  קצר ביותר היות שקול צעקותשמשכה היה

  . קרב עד כדי כך שרובין תהה באשר למקורו

אם העיירה שלכם תמיד כל , באמת. "שאל" ?מה פשרה של המהומה הזו"

  ."לא אזכה להרבה שינה כל זמן שאתגורר בה, כך רועשת

לים נראה כי ישנם שלושה או ארבעה בחורים הול, חברנו רובין, אכן"

אל לך לבקש את הדממה . "נטלמן'השיב הג" ,שמסתובבים בחוצות הלילה

אך המשמר תיכף יעלה על . של חורשות מכורתך כאן ברחובותינו

  –" עקבותיהם של הבחורים הללו

נזכר במפגש שלו , קטע אותו רובין, "וישים אותם בסד עם הנץ החמה, כן"

, ם לבטוח במשמע אוזנייא, אדון יקר, אך. "הפנס המנומנם-עצמו עם נושא
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. הרי שצבא של שומרים לא יצליח לגבור על קבוצה כה גדולה של פורעים

  ."היו לפחות אלף קולות בצעקה האחת הזו

שלגבר יהיו כמה קולות בנוסף לשני גוונים של , רובין, האם לא יתכן"

  . אמר ידידו" ?עור

-לם חדהשיב הע!" לאישה אסור, אלוהים ישמור, אבל;  אולי–לגבר "

 . סרן-ביתו של הרב-בחושבו על נימתה הפתיינית של מנהלת משק, השכל

הפכו עתה כה ברורות , שבקעו מרחוב שכן כלשהו, תרועות חצוצרה

הוא , בנוסף לצעקות. וממושכות שסקרנותו של רובין גברה עד למאוד

שמע התפרצויות תכופות של שאון כלים צורמים וביניהן הדהד צחוק פרוע 

רובין קם מהמדרגות והביט בערגה אל עבר המקום שממנו . עתד-ופזור

  . נדמה היה שאנשים מגיעים במהרה

צחקתי מעט מאוד מאז . "הוא קרא" ,לבטח מתרחשת איזו הילולה אדירה"

. ואצטער מאוד אם אפספס הזדמנות לעשות זאת, אדוני, שעזבתי את הבית

  "?שנעבור לפינת הבית האפלולי ונשתתף בשמחה

מניח את ידו על שולי , נטלמן'השיב הג" ,רובין הטוב, שב, לשבתחזור "

ויש טעם ; בשרך-אתה שוכח שעלינו להמתין כאן לשאר. "מעילו האפור

  ."תוך כמה רגעים, להאמין שהוא יחלוף כאן

חלונות נפתחו מכל עבר ; ההמולה ההולכת וקרבה העירה עתה את השכונה

הזדקרו , ינה שלפתע הופרעהחבושי כריות ומבולבלים מש, וראשים רבים

קולות . חשופים למבטו של כל מי שהיה לו פנאי להתבונן בהם, החוצה

. דורשים הסבר שאיש לא יכול היה לנפק, להוטים קראו זה לזה מבית לבית

מועדים על פני , גברים לבושים למחצה מיהרו אל עבר המהומה המסתורית

הצחוק והנעירות , ותהצעק. המדרכה הצרהתוך מדרגות האבן שפלשו אל 

המשיכו להתקרב , שהיו כולם ניגודה המוחלט של המוזיקה, המעוותות

החלו , ולאחר מכן קבוצות גדולות יותר, עד שיחידים בודדים, בשאון גובר

 .במרחק של כמאה יארד, להגיח מעבר ְלפינה

  . נטלמן'שאל הג" ?בשרך אם יעבור בהמון הזה-תזהה את שאר"

אבל אקבע כאן את מקומי ואתצפת , אדוני, להתחייבאני לא יכול , אכן"

  . וירד אל קצה המדרכה, השיב רובין" ,בשבע עיניים

זרם אדיר של אנשים נשפך עתה אל תוך הרחוב והתגלגל באיטיות אל עבר 

פרש בודד הגיח עמם מעבר לפינה ומיד אחריו הופיעה להקה של . הכנסייה

,  שנשמעה חדה עוד יותרנשיפה אימתניים שהעלו מקרבם צרימה -כלי
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אור אדום פרע את קרני הירח . עכשיו כשאף בניין לא חצץ בינה לבין האוזן

מכסים בבוהקם את אותו הדבר , רב של לפידים זרח לאורך הרחוב-וערב

רכב , לבוש מדי צבא ונושא חרב שלופה, הפרש הבודד. שביקשו להאיר

מותה המואנשת של הלאה ַּכמנהיג ובחזותו העזה והמגוונת נראה כבן ד

שחור לחיו ; אודם לחיו האחת היה סמלן של האש והחרב: המלחמה

אחריו הופיעו דמויות פראיות . האחרת סימל את האבל הבא בעקבותיהן

 מה שהעניק –בלבוש אינדיאני וטיפוסים פנטסטיים רבים חסרי צורה 

ח כמו היה זה חלום שהתנתק מאיזשהו מוח קוד, למצעד כולו צביון הזיוני

שלא היו , המוני אנשים. את הרחובות הליליים, כולו גלוי לעין, ושטף עתה

ומספר ; תחמו את התהלוכה, שותפים פעילים כי אם צופים מריעים גרידא

חותכות את בליל הצלילים הכבדים בקולות , נשים רצו לאורך המדרכה

  .צווחניים של עליזות או של אימה

שחש באופן , מלמל רובין" ,ת עינוהבחור בעל הפרצוף הכפול שם עליי א"

  .   נעים כי הוא עצמו עוד ימלא תפקיד במחזה-עמום ובלתי

המנהיג סובב עצמו באוכפו ונעץ את מבטו הישר בצעיר הכפרי שעה 

אלו שחרר את עיניו מלרובין   שעלה בידו שלעד. שסוסו חלף על פניו

 במרחק נגיעת החלו כבר הנגנים לעבור לפניו והלפידים היו, לעברו שרשפו

שדרכה לא יצר הינומה  אלה האחרונים אולם הבוהק המהבהב של; יד

, גבי אבנים הגיע לפרקים לאוזניו-שקשוק גלגלים על .הצליח לחדור

ואז נמסו בחזרה , ועקבותיה המבולבלים של דמות אנושית הבזיקו בין לבין

 :הורה המנהיג בקול רועם לעצור, רגע לאחר מכן. אל תוך האור העז

הצעקות והצחוק ; החצוצרות הקיאו מקרבם משב רוח מחריד ונאלמו דום

ממש מול . בן בריתה של הדממה, של האנשים דעכו ונותר רק המהום כללי

, שם בערו הלפידים בחוזקה יתרה. עגלה בלא כיסויהייתה עיניו של רובין 

-רב, בשרו- ישב שאר– עטור זפת ונוצות–ושם , שם האיר הירח כאור יום

  !ן מולינוסר

בעל מבנה גוף גדול ומלכותי ותווים חזקים , הוא היה גבר בא בימים

אויביו מצאו , אך איתנה ככל שתהיה; שהעידו על נפש איתנה, ומרובעים

מצחו הרחב היה : ונורא יותר, פניו היו חיוורים כמוות. דרך לערער אותה

יו אדומות עיניו ה; כך שגבותיו חברו לכדי קו אפרורי בודד, מכווץ מכאב

כל שלדו היטלטל ברעד . וקצף לבן היה תלוי על שפתו הרוטטת, ופראיות

אפילו בנסיבות כאלה של , שאותו התאמצה גאוותו לדכא, מהיר ומתמשך
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כשעיניו , ככל הנראה, אולם הדקירה המרירה מכל הגיעה. השפלה מוחצת

עמד הואיל והצעיר , רגע-שכן לבטח זיהה אותו בן; פגשו באלו של רובין

הם . וצפה ַּבכלימה הנוראה שהושתה על אותו ראש שהאפיר ברוב כבוד

וברכיו של רובין רעדו ושיערו סמר בתערובת של , בהו זה בזה בדממה

: מבוכה עזה החלה פושה במהרה ברוחו, עם זאת. רחמים ובעתה

, הלפידים, הופעתו הבלתי צפויה של ההמון, הרפתקאות הלילה החולף

-דמות הרפאים של שאר, וההיסוי שבא בעקבותיהההמולה המבולבלת 

התחושה כי , ויותר מכל,  כל זה–ידי קהל כה גדול -בשרו מושמת ללעג על

קולות , באותו רגע. נפש-עוררו בו מין שיכרון, כל הסצנה מגוחכת עד אימה

בדיוק . הוא הסתובב מוכנית; של עליצות עצלה הגיעו לאוזניו של רובין

משפשף את עיניו ונהנה , הפנס-יה עמד נושאמעבר לפינה של הכנסי

כמו צלצול , לאחר מכן שמע צהלה רועמת. בנמנום מתדהמתו של הנער

, עין שובבה פגשה את עינו, אישה צבטה את זרועו; פעמונים מוכספים

גיחוך חד ויבש עורר את . והוא ראה את הגברת עם התחתונית האדומה

 אצבעותיו בתוך ההמון ומנופף  עומד על קצות–זיכרונו והוא תפס במבטו 

מעל , ולבסוף.  את בעל הפונדק הקטן והאדיב–בסינורו הלבן מעל ראשו 

ראשו של הקהל הגדול הפליג צחוק רחב ושופע שהופרע באמצעו על ידי 

 !".הא,הא ,  הא–הממ ,  הממ–הא , הא, הא: "כך, שני המהומים נכאים

לרגלי . ין את מבטוהקול עלה ממרפסת הבניין הנגדי ולשם הפנה רוב

פאתו האפורה , עטוף בגלימה רחבה, החלון הגותי עמד האזרח הזקן

 וגרבי המשי ,הוחלפה במצנפת לילה שהוסטה לאחור וחשפה את מצחו

הוא נתמך במקלו המבריק תוך כדי התקף של . שלו השתרכו סביב לרגליו

ע על שנראו בתוויו הישישים והמרצינים כמו כיתוב משעש, עוויתֹות שמחה

, לאחר מכן דימה רובין כי הוא שומע את קולותיהם של הגלבים. גבי מצבה

הצחוק . של האורחים בפונדק ושל כל מי שהתעמרו בו במהלך הלילה

כשלפתע אחז הוא גם ברובין וזה שחרר , המדבק התפשט בקרב ההמון

כל אחד רוקן את ,  טלטל את גופואיש כל –צהלה שהדהדה לאורך הרחוב 

העננים הציצו -שדוני.  אך צעקתו של רובין הייתה הרועמת מכל,ריאותיו

! על-מבעד לאיים הכסופים שלהם שעה שהעליזות הכוללת שצפה אל

כדור הארץ ", אמר" ,הו-או. "האיש שבירח שמע את הגעייה המרוחקת

  !" הנושן עליז הלילה
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נתן המנהיג את האות , כשהשתררה שלווה רגעית בים הקולות הסוער

כעדת רשעים המתקהלת כדי , הלאה הם הלכו. ה חידשה את לכתהוהתהלוכ

שעוצמתו ניטלה מִעמו אך הֹודֹו עוד נשמר , לבוז לשליט מת כלשהו

, במהומה נטולת הכרה, בהוד והדר מעושים, הלאה הם הלכו. בייסוריו

, הלאה שטפה ההמולה.  זקןישרומסים כולם את לבו של א, בשמחה נמהרת

  . ב דומםוהותירה מאחוריה רחו

•  •  •  

  . מניח את ידו על כתפו של הצעיר, נטלמן'שאל הג" ?אתה חולם, רובין, נו"

רובין נבהל ומשך את זרועו מעמוד האבן שעליו נתלה מוכנית בעוד הזרם 

לחיו הייתה מעט חיוורת ועינו פחות נלהבת מכפי שהייתה . החי עבר מולו

  .בראשיתו של הערב

 לאחר רגעים ,שאל" ?הדרך אל המעבורתת תואיל בטובך להראות לי אה"

  .אחדים

  . ציין רעו בחיוך" ?נושא חדש לשאול לגביו, אם כן, אימצת לך"

עלה , וליתר חבריי, הודות לך. "די ביובש, השיב רובין" ,אדוני, אכן כן"

וספק גדול אם הוא ישתוקק לראות , בשרי-בידי סופסוף לפגוש את שאר

האם תראה לי את הדרך . אדוני,  מחיי העירהתחלתי להתעייף. שוב את פניי

  "?אל המעבורת

עוד כמה . "נטלמן'אמר הג" ,לא הלילה לפחות, רובין ידידי הטוב, לא"

 תעדיף להישאר אם, ךא. אשלח אותך למסעך בשלום,  תרצהאם, ימים

 שתצליח בחיים גם ללא עזרתו –שכל - שהרי אתה צעיר חד–אפשר , עמנו

  ."ולינוסרן מ-רב, בשרך-של שאר

  

 •   •   •   
  

¯·„ ˙È¯Á‡ 

 

יגיע למעמד שממנו הוא " סרן מולינו-רב, בשרי-שאר"נדרשו למעלה ממאה שנים כדי ש

) 1804-1864(ורן 'יאל הות'נהנה היום כאחת מפסגות היצירה של הסופר האמריקאי נתנ

במשך רוב , למעשה". גודמן בראון הצעיר"והסיפור הקצר " אות השני"לצד הרומן   –

ונדמה ,  זכה הסיפור לתשומת לב מעטה מצד הקוראים1831-השנים מאז פורסם ב

כפי שעשויה להעיד העובדה , ורן עצמו מעולם לא תלה בו תקוות גדולות'שאפילו הות
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, שבחר לכלול אותו אחרון ברביעית מבין ארבע אסופות הסיפורים הקצרים שכינס בחייו

 סיפור שאך בקושי עבר את הרף שהציב ,בבחינת תחתית החבית" מולינו"כאילו היה 

 .לעצמו מחברו

אז החל הסיפור לעורר עניין ביקורתי , 20-כל זה השתנה במחצית השנייה של המאה ה

הסיבות לכך מגוונות וכאן המקום . שחלחל ממחוזות האקדמיה אל עבר הקהל הרחב

ליוויס  פרסמה מבקרת הספרות הבריטית קוויני דורותי 1951-ב. לציין שתיים מהן

)Queenie Dorothy Leavis ( בו הציגה את , "ורן כמשורר'הות"מאמר בשם

לראשונה כמשל ליחסים בין אמריקה המושבה לבריטניה האימפריה בשנים " מולינו"

שעלילתו , הפסקה הראשונה של הסיפור, ואמנם. שקדמו להכרזת העצמאות האמריקאית

מבהירה שהאירועים , 18-מאה המתרחשת בניו אינגלנד של המחצית הראשונה של ה

 על כל –את מלחמת העצמאות , שלא לומר מנבאים, המגוללים בו אכן מטרימים

והוא , אלגורי, אך ליוויס זיהתה בסיפור מימד נוסף. האלימות והטרור שהיו כרוכים בה

, כפי תעיד ערימת המאמרים שנכתבו מאז, אשר העלה את קרנו בקרב קוראים מודרניים

  . בעניינו, להיכתב גם היוםושממשיכים 

הנקודה שליוויס הפנתה אליה את תשומת הלב היא שהעימות בין העולם החדש לעולם 

אלא , סרן מולינו-רב, שנעשה בנציגה המקומי של האימפריה' הישן מגולם לא רק בלינץ

לעיר הגדולה , הצעיר הכפרי התמים שהוא גיבור הסיפור, גם בעצם הגעתו של רובין

. דודו של אביו-שהוא גם בן, סרן-ס בה את חייו תחת חסותו של אותו רבבמטרה לבס

אך , משפחתו-תקוותיו של רובין אמנם נגוזות נוכח ההשפלה הפומבית שעובר קרוב

לדידה של ליוויס הבחירה שבפניה הוא מועמד בסיומו של הסיפור ושמובעת מפי האדון 

ו שבכפר או להישאר בעיר ולנסות  לחזור לבית אבי–' שמלווה אותו בעת הצפייה בלינץ

 היא למעשה הבחירה שבפניה עמדה אמריקה כולה באותה –להתבסס בה בכוחות עצמו 

להישאר בת חסותה של בריטניה הגדולה או לצאת לדרך חדשה כמדינה : תקופה

דמותן -רובין זוהה כבן, במילים אחרות. העומדת ברשות עצמה" בוגרת"עצמאית ו

ולפיכך ,  שלו–הבריטיות באמריקה והגעתו לעיר כמבחן בגרות המטפורי של המושבות 

  . גם שלהן

 נפלה על אוזניים – כפרובלמטיזציה של המעבר מילדות לבגרות –הצגה זו של הסיפור 

 Robert(ורוברט פן וורן ) Cleanth Brooks(ברוקס '  פרסמו קלינת1943-ב. כרויות

Penn Warren ( את ספרם המשפיע"Understanding Fiction" ,בין , בו ָלוּו

שפיתח האנתרופולוג ארנולד ואן גנפ כדי ) initiation(את מושג החניכה , שארה

של " אני רוצה לדעת למה"של ארנסט המינגווי ו" הרוצחים: "לאפיין שני סיפורים

גם אם ניתן למצוא (אמריקאי ביסודו , אנר ספרותי שלם'הדבר נתן שם לז. שרווד אנדרסון

סיפור : שעד אז לא הוגדר כקטגוריה העומדת בפני עצמה, )ם במקומות אחריםלו ביטויי
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אותו ניתן להגדיר באופן רופף כעוסק במעבר מילדות לבגרות בעידן , החניכה המודרני

  .שבו פסו מן העולם המסורות והמוסדות שהיו אמונים על מעבר זה בעבר

אנר בדוגמאות 'פוס של הזוורן הוליד ניסיונות לעבות את הקור-המהלך של ברוקס ו

החיפוש של רובין אחר . לאחת הקלאסיות שבהן" מולינו"ועד מהרה הפך , נוספות

לצד ההבנה כי עליו ללמוד , אב ומבחני הבגרות שנערכים לו במהלך חיפושו זה-תחליף

 הפכו את סיפורו של  ועוד כל אלה–להסתדר בכוחות עצמו והחונך שעוזר לו להבין זאת 

אנר ויש אפילו שתיארו אותו כסיפור החניכה האמריקאי 'ין אבטיפוס של הזורן למע'הות

  . המודרני הראשון

ורן להקביל את המעבר מילדות לבגרות לתנועה מהכפר 'תרמה לכך גם הבחירה של הות

פחות תמים של -גיבורו המעט,  בחירה שמציבה את רובין כמטרימו של רסטיניאק–לעיר 

כמובן שהתנועה מהכפר ". מולינו"אור שלוש שנים לאחר שיצא ל, "אבא גוריו"בלזק ב

לעיר כהמחשה גיאוגרפית של המעבר מהתום של הילדות לפיכחון של הבגרות לא 

די באופן שבו מבטא רובין את זיכרונותיו מכפר הולדתו כדי . ורן'הייתה המצאה של הות

באחת להבין שזה האחרון מתפקד בסיפור בדיוק באותו האופן שבו הוא משמש 

" פשוטה"כלומר כצורת קיום ,  הפסטורלה האידילית–העתיקות שבסוגות הספרותיות 

ודי בתלאות שרובין עובר עם הגעתו לעיר ומפגשיו ; בה חי האדם בהרמוניה עם הטבע

העגומים עם טיפוסיה השונים כדי לצייר דיוקן לא פחות עתיק של הכרך כמקום שהניכור 

בכך שעל אף הצגתם טמון –המודרניות שלו ,  למעשה– אך ייחודו של הסיפור. שולט בו

בכר בסיפור את מורן 'ברור למדי שהות,  כה שלילישל הכפר באור כה חיובי והכרך באור

 – על אף הסיאוב והניכור – האדם ציג את העיר ַּכמקום שרק בו יכולמהאחרון דווקא ו

   . להיות חופשי, במילים אחרות,  או,להצליח בחיים בכוחות עצמו

חברתי אצל תומס הלא במקרה נשמעים כאן הדיו של היחס בין המצב הטבעי למצב 

כאן , שכן. שלא לדבר על אלה של הכרזת העצמאות האמריקאית, אק רוסו'ז-אן'הובס וז

ונקשר לכדי , עם עצם היותו סיפור חניכה" מולינו"בדיוק נפגש המימד האלגורי של 

ן הרב שמעורר הסיפור בחמישים השנים פקעת שהיא אולי הסיבה המרכזית לעניי

למעין המחשה " מולינו"החיבור בין שני היבטים אלה הופך את , שכן. האחרונות

זה של רובין , דרמטית של היחסים בין ינקותו של האדם לבגרותו לא רק במישור האישי

ובמילים . זה של רובין כאמריקה  –אלא גם במישור המדינתי וההיסטורי , כעלם צעיר

כישות בוגרת , עצם האפשרות לעמוד ברשות עצמך: כך המדינה, כמו הפרט, חרותא

ובנכונות לחיים של ) של הילדות, של הטבע(כרוכה בוויתור על התום , במלוא המובן

  ).כמו בעיר(ניכור 

על , בחיים של עצמאות, אין ספק שהבחירה בבגרות, מהפרספקטיבה של הסיפור עצמו

ורן כתב את 'אך כאן חשוב להזכיר כי הות. הבחירה המועדפתהיא , אף המחיר שכרוך בה

התרחשו האירועים שמגוללים בו  ,כביכולהסיפור כמאה שנים לאחר התאריך שבו 



 217

כלל לא ברור אם , לפיכך. ולמעלה מחצי מאה לאחר שאמריקה הפכה למדינה עצמאית

אם ; דפה או שמא רק זו שבפעול הוע–גם מבחינתו בחירה זו אכן הייתה המועדפת 

יקאית על נכתב כהבעה של דבקות בהבטחה שגלומה בהכרזת העצמאות אמר" מולינו"

שמא נכתב כביקורת מתריסה כנגד , או;  לבין המציאותה זובטחאף ההכרה בפער שבין ה

בבחינת זה מה שאמריקה בחרה ועל כן אל לאיש להתפלא על מה , מציאות זו עצמה

הוא ביטוי מוקדם לעומק הבחנותיו " מולינו"אין ספק ש, כך או כך. שהפכה להיות

כה אמביוולנטיות אשר המשי; ורן כלפי האמריקה שבה חי'ומורכבות תחושותיו של הות

   .ללוות אותו לאורך כל הקריירה

הוא נעשה ; לעברית לא נעשה רק מתוך רצון להכירו לקורא הישראלי" מולינו"תרגום 

נישא בה באורח " חניכה"ן שבו המונח גם מתוך מחשבה על הספרות העברית ועל האופ

גם בהקשרים מופרחת " חניכה"אין זה נדיר לשמוע בישראל את המילה . פזרני למדי

אמנם יתכן .  מלבד מהבחינה המטפורית–שאין להם שום קשר למעבר מילדות לבגרות 

, האנגלית" initiation"שהדבר נובע מכך שמובניה של המילה רחבים יותר מאלה של 

 הניסיון להציג כל התוודעות אל מצב עניינים חדש כתהליך חניכה רחוק –יין אך עד

מה שאובד זה בדיוק ההיבט החשוב של התקבלות לקהילה . מלהיות בעל תוחלת

  .קרי כמבוגר להבדיל מילד, מסוימת כחבר בעל זכויות וחובות

ם כסיפורי אך מה שחשוב עוד יותר הוא שגם כשהנעורים כן מופיעים בסיפורים המוגדרי

הם בדרך כלל מופיעים כניסיון לשמר את הילדות ולהישמר מהבגרות , חניכה ישראליים

ע הכוח המני). של דויד גרוסמן הוא כמובן הדוגמא המובהקת" ספר הדקדוק הפנימי("

כדוושת גז לעומת , מכוון בכיוון הפוך לגמרי, לעומת זאת, את סיפור החניכה המודרני

הבגרות אינה מוצגת בו כמצב שטוב היה לו ניתן היה לעכבו : דוושת ברקס במכונית

אלא כמצב שבדיוק בגלל שאין מנוס ממנו רצוי ; כמה שיותר או להימנע ממנו כליל

לא .  והשאלה הגדולה היא איך– אלא מתוך בחירה לא ככורח, לנסות לאחזו בשני ידיים

; מצד אחד,  מודרניסטית מהמסד עד הטפחות–תפיסה מפוכחת זו של הבגרות , במפתיע

, למשל( הופיעה פה ושם בספרות העברית שקדמה לקום המדינה –מצד אחר , זמנית-על

. התאיידהאך מאז הלכה ו, )יצירת מופת בקנה מידה עולמי, ח ברנר.של י" מן המיצר"

, ועמה יחזור המבט להיות מופנה קדימה בציפייה ולא ברתיעה, מתוך תקווה שתשוב

  . מובא תרגום זה של אחד מאבני היסוד של סיפורת החניכה האמריקאית

  

  

 

  

  

  )‡¯ÏÈ¯˜ Ï‡È: דבר- והוסיף אחריתהעיר, תרגם מאנגלית(
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ÏÈÂÂÏÓ ÔÓ¯‰  
  

  

˙Â‰ Ï‡È�˙�' Ô¯Â– "ÏÂÓ˙‡ Ï˘ ÔË˜‰ ˘È‡‰"  
  

  

È˙Â¯ÙÒ‰ ÌÏÂÚ‰ ,1850,  באוגוסט24- וה17-ה 

  יניה המבלה את חודש יולי בוורמונט'מאת איש וירג

  Hawthorne and His Mosses: מתוך

  

ייתכן שהיא , עם זאת. ורן היא שמושכת ומרתקת אותי'קדרותו של הות

אפשר כי צללי החשכה שלו מרובים מקרני . המפותחת אצלו יתר על המיד

מלאה את הלא נודע האינסופי הקדרות הזו היא שמ, אך כך או כך. האור

 שיקספיר את הקונסיטים הנשגבים ציגשכנגדו מ,  אותו הרקע– שברקע

 מעמיקכ, אך הנודעים פחות מכולם,  עצמופאר יצירתו בעיני, ביותר שלו

 שלדגול ה את האישים בשיקספיר ארואינם הרי הפילוסופים . שבהוגים

 התפרצויות !"באקינגהאם אבוד! ערפו את ראשו "–. הטרגדיה והקומדיה

הנשמות  ,מעבירות את הקהל על דעתו, ספתיד נושילבה ש ,ממין אלה

מסתכם בחטוטרות נוסח האדם על  כשיקספירשחולמות על ,  האלהתועותה

 הדברים העמוקים אלהאולם . ארד השלישי ופיגיונות נוסח מקבת'ריצ

; ההבזקים המזדמנים של האמת האינטואיטיבית שבו; והרחוקים שבו

אלה הדברים שבזכותם  .זריזות והקצרות בציר המציאות ממשהנבירות ה

ליר , טימון, מגרונן של הדמויות האפלות המלט. שיקספיר הוא שיקספיר

 לנו כהנדמים ש, מז לפעמים לדבריםאו רו, הוא אומר בערמומיותו, ויאגו

מטורף כב ומיושב בדעתו היה נחשב עד שכל אדם טו, מאלפים בנכונותם

לאחר שסבלו הביא . מעלה אותם על דל שפתיו או אפילו רומז להםלו היה 

קורע מעליו את המסכה ואומר , המלך חסר המנוח, ליר, אותו לכדי דיכאון

 כפי שאמרתי, אולם.  השפויים של אותה אמת חיוניתאת דברי הטירוף

הרבה , וכך. החלק הקטן של הגאונות הוא הגורם להערצה, קודם

 הושלכה על ,שיקספירמההערצה משולחת הרסן והעיוורת שהורעפה על 

או , ורק מעטים מבין אינספור פרשניו ומבקריו זוכרים. המעט ממה שבו

שתוצריו המיידיים של מוח דגול אינם דגולים כמו , לפחות העלו על דעתם
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ועם זאת ניכרת ) אפשר לפתח-ולעיתים גם זו שאי(מפותחת הגדולה הבלתי 

שהתוצרים המיידיים הללו הם בבחינת מדדיה המדויקים , אך במעומעם

 שיקספיר מרובה לאין שעור ממה שכתב שיקספירהשוכן בקברו של . בלבד

אלא , הרי שאין זה לטובת מה שעשה, שיקספירואם אני מעצים את . בחייו

, שכן בעולם זה של שקרים.  שנמנע מלעשותלטובת מה שלא עשה או

תחשוף עצמה רק היא ו; מפוחדת ביערולנוס כאיילה לבנה האמת נאלצת 

 ואשפים נוספים באומנות אמירת האמת שיקספירכמו , בהצצות ערמומיות

  .אף שהדבר נעשה בהסתר ובחטף. הגדולה

  

, איו האהוד כל כך אינה נפוצה בקרב קורשיקספיראם התפישה הזו את אך 

, אולי, או, ואם מעטים מבין המהללים אותו קראו אותו אי פעם לעומק

, תה אותושכשלעצמה עש (תוודעו אליו רק דרך הבמה המתעתעתה

 אם מעטים הם –; ) ותו לאדמות מופת להמונים, וממשיכה לעשות אותו

לאמת הרוחנית , או יכולת הערכה, או סבלנות, האנשים שיש להם זמן

אין כל הפתעה בכך שבתקופה אזי  –; ונות הדגולה הזושמרכיבה את הגא

שהאנושות טועה לגביו  , והינו עד היום, ורן הוא אדם'נתניאל הות, מקבילה

או בגומחא , באיזו כורסא שקטה בעיר סואנת, פה ושם. באופן כמעט גורף

 ךא. יכים אותו בזכות משהו שיש בוייתכן שמער, עמוקה בהרים השלווים

ם א(ורן 'הות, שהופנה לכיוון ההפוך בכורח הנסיבות, ירשיקספבניגוד ל

נמנע מהרעשים ) דבר העדר כשירותו לאם בשלו העדר נטייתו בשל

; דםהמטונפת בהטרגדיה ן ומ, העממיים וממפגני הפארסה הנרחבים

המשחרר ,  ועשירים של אינטלקט דגול,שלווים, ומסתפק בביטויים יציבים

א שהן חודרות לריאותיו הגדולות אל, מחשבות מעטות לחלל האוויר

  .ומתרחבות בליבו מלא הכנות, והחמימות

  

. אם אינה מתאימה לכם, וגם לא נדרש מכם להתקבע על הקדרות הזו שבו

מרומזת לטובת אלה , ברובה, שכן היא, לא כל קורא יבחין בה, כמו כן

היא אינה כופה עצמה על כולם באותו ; ויכירו בה, שיבינו אותה היטב

  .האופן

  

 שאם, ייתכן שיגידו. ורן בנשימה אחת' ועל הותשיקספיריש שידברו על 

אור חלוש יותר היה מספיק כדי לבאר את אותו , היה צורך בהמחשה
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שבכל , מאלה, במכוון, אני אינניאולם . האיש הקטן של אתמול, ורן'הות

אנו מרוממים "ש, רה של רושפוקוייחזקו את האמ,  לפחותשיקספירהנוגע ב

 שכדי ללמד את – ;"כדי לדכא את שמם של אחרים, יםאת שמם של אחד

 כבלתי שיקספיריכריז על , ם נאצלי הנפש שאין להם תקווהכל השאפתני

היו מוחות שהרחיקו לכת .  בעברשיקספירניגשו אל אך . נגיש בעליל

, בשלב כזה או אחר, וכל יצור אנושי. שיקספירברחבי היקום בדיוק כמו 

בל לנו . חש בתוכו את המחשבות הדגולות שניתן למצוא אצל המלט

הריצוי הזה . כל אדם, נושות לטובת אדם אחדלהכפיש כתוצאה מכך את הא

הערצתנו המוחלטת , בכלל. זול מכדי שירצה את הבינוניות המודעת

 כבר חדרה למכלול האמונות הטפלות שיקספירבדבר את -מותנית-והבלתי

. שלושים ותשעה סעיפי האמונה הפכו לארבעים. סקסיות שלנו-האנגלו

הנגישות של - להאמין באיעליך. נוצר חוסר סובלנות סביב עניין זה

לאדם , אך איזו מין אמונה זו לאמריקאי. או לעזוב את הארץ, שיקספיר

, האמינו לי? וגם לחיים, שנועד להחדיר את הקדמה הרפובליקנית לספרות

נולדים בימינו אנו , שאנשים שאינם נחותים משיקספיר בהרבה, ידידיי

 קורא ספר שכתב אנגלי מי"תשאלו שבו , ועוד יבוא היום. בגדות נהר אוהיו

שאפילו אותם האמריקאים ,  נראה שהטעות הגדולה היא"?מודרנישהוא 

מעדיפים מסיבה ,  בקרבנושמצפים בקוצר רוח להופעתו של גאון ספרותי

 שיהיה מחזאי של –, מסוימת שיופיע בתלבושת מימי המלכה אליזבת

. יו' בוקאצאו על סיפורי, דרמות שמבוססות על היסטוריה אנגלית עתיקה

וצבעיהם מתאימים ; הם הם הזמן; אך גאונים אמיתיים הם נכונים לזמנם

, ששעה ששילה שלהם הילך ברחובותיהם בענווה, בדומה ליהודים. לו

אף שכבר היה , חיפשו אותו במרכבה; המשיכו להתפלל לבואו המפואר

 לא היה שיקספיר, ובל לנו לשכוח שבימי חייו. רכוב על חמור, ביניהם

 מהחברה העסקית הממולחת שיקספיראלא סתם האדון ויליאם , יקספירש

; שבלונדון" גלוב"בעלי תיאטרון ',  ושותשיקספיר, והמשגשגת קונדל

עורב שעלה ", טל'בשם צ, ושכונה בבוז על ידי סופר מחוגי האצולה

וזכרו זאת , שכן". בנוצותיהן של ציפורים אחרות"ושמתפאר " לגדולה

אין .  לרוב החץ הראשון שמופנה כלפי מקוריות אמיתיתהחיקוי הוא, היטב

מוכרח להיות מרחב תמרון מספיק . לנו כאן מקום להסביר מדוע כך הדבר

כפי שהיה , ובפרט כשיש בה משהו מין החידוש; להגיד בו את האמת

אם לא , אף שוודאי הייתה אז עתיקה באותה המידה, 1492 באמריקה בשנת
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, המלחים הפשוטים, פילוסופים הנבונים הללורק שה, עתיקה יותר מאסיה

  .ונשבעו שיש שם רק מים ואור ירח; לא ראו אותה מעולם

  

או , ואיני מבקש לטעון כי נתניאל מסיילם דגול יותר מוויליאם מאייבון

. אך הפער שבין השניים אינו בלתי מדיד בשום אופן. דגול באותה המידה

  .ונתניאל היה לבטח ויליאם, רק עוד מעט

  

תנו לו לעולם מעט זמן וודאי , שיקספירכוונתי היא שאם עוד לא קם שני ל

וגם נטעה אם נאמר שהעולם כבר . בחצי כדור אחד או במשנהו, יתעלו עליו

ושבזכותו משוררי , ואיבד מקסמו הרענן שהיה לו פעם, מאפיר ומזדקן

 העולם היום צעיר כמו ביום. לא כך. העבר הצליחו להצדיק את הערכתנו

וטל הבוקר בוורמונט לח תחת רגליי כמו טל גן העדן תחת רגליו , בריאתו

עד שלא , וגם הטבע עוד לא נבזז כולו על ידי מולידנו. של אדם הראשון

. רחוק מכך. נותרו עוד קסמים ותעלומות שיוכל הדור המאוחר הזה לגלות

וכל מה שנאמר רק מכפיל את מספר , החלקיק הטריליון עוד לא נאמר

אלא שפע החומרים , אין זה המחסור. כים אל מה שעוד לא נאמרהדר

  .שנראה שכובל את ידיהם של הסופרים בני ימינו

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Ú�È¯Ù˘ ˙‡: אנגליתמ(
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·Â‡Ë È„Â‡  
  

  

 ˙Â	Â¯ÎÊ≈L Ì  
  

  

  . אני זוכר כשתרח נולד

  . זו הייתה הפתעה

. לאיש לא היה ספק בכך. האשמאי הזקן היה עוד כוח רב במותניו. לנחור

הייתה גם עקרה , וַשַֹרי הזקנה שלו. אבל מנשים אחרות, היו לו עוד תינוקות

  !?מה לנחור באוהלה של שרי? מה לו ולה. וגם בלה מזוקן

  ?  משלה–לשרי ולתינוק חדש ומה 

לא חצי תינוק ולא ? ואכן קצת קשה היה לקרוא לבדל השיריים הזה תינוק

  . רבע תינוק

 שתי –שתי נקודות שחורות . שתי נקודות שחורות צפות ברכיכה לבנה

  – והיה לו ראש גדול. עט את כל הראשעיניים שכל אחת מהם ממלאת כמ

  . כולו ראש

, אני יכול לראות גם היום לנגדי את העיניים הללו, אני זוכר אותו בדיוק

  .וזכירה זו נוקבת בי מאוד

  .  מת–בנוסף לכל היה הנידון 

  . נולד לשמיני

. ישנם חיים, שנולד לחודש השמיני, מדבר כזה, היום לפעמים, אני יודע

, ואם לא. בדרך כלל היה מת על האבניים, כשנולד תינוק לשמיני, אבל אז

, אם הייתה מיילדת חכמה. תו בצד וממתינים לו שימותהיו משאירים או

שמה איפה . היא הייתה סוגרת לו את הפה ולוקחת אותו משם בריצה

והיולדת . ששמה וחוזרת ליולדת ואומרת בעזרת האל תלדי עוד ברי קיימא

היו מחפשים מקום , אם הקולות היו ללא נשוא. הייתה מקבלת ושותקת

 שבילה את ולא היה אחד מהם. ם אותו שםיוסגור מפני החיות ושמ, ריק

  . בדרך כלל אחרי כמה שעות הייתה דממה. יומו

  

  .שרי ילדה
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ושפתיה , וכמאכלת נוברת בבני מעיה, מושלכת באוהלה העזוב, שכבה לה

  . ממלמלות תפילה לבורא ומלחחות את דמעותיה

! רק רגע, חכה! חכה, אלוקים אדירים, אנא ממך! עוד לא! עוד לא, אנא"

  ! מוכנה לחכות! לא בוער

  !..."אל תקרע אותי עכשיו! תחזיק לי מעמד! עוד קצת! חיכיתי כל כך

  !ולא הועיל לה. ועוד כהנה וכהנה

, נשטף בשטף גדול במי השליה. כי הוא יצא. אבל לא לעיכוב. כן הועיל לה

  .זורם החוצה עם הדמעות

 חיים עם  יצא בדל–מתבוסס בסחי על המחצלת הנתונה על מרדעת חמור 

  . תרח–עיניים גדולות 

  

לא היה , וגם אם היה. יחזור מתי שיחזור. כי היה עם הצאן, ונחור לא היה

, וכך שרי סוגרת את הדלת על הבריח הפנימי. פוקד עוד את האוהל הזה

מגיפה את החלונות מתיישבת בפינה ומטיפה טיפות חלב משדיה לסדק 

  . הקטן שנפתח מעט בראש בעל העיניים

  . היא והוא בתוך כתם של שקט סגורים זה בזהואז

  

  . בלי קול, חרישי, גיחוך גרוני, היא מגחכת לפתע

  ! שדיים כאלה, יה

  ? מאיפה לי

  . לא היו לי מעולם

  . כמו של צעירה, פתאום ככה

  . ומלאות חלב

  .נחור צריך לראות את זה

  

 וגם .שרי לא סופרת חודשים עכשיו! ?אז מה אם הוא נולד לחודש השמיני

  . אם הוא ימות

  . אבל בינתיים הוא פה. כמו כולן. אם הוא ימות היא תקבל בשקט

הסדק שלו מתכווץ . בכוח שלו, ועכשיו הוא מוצץ ממש מן הפטמה

. הוא אפילו מרים זרוע קלושה ונוגע בשד התפוח. ומתרפה שוב ושוב

כשנשימתו מפלבלת היא נוטלת אותו ומניחה אותו על המחצלת ומשיבה 

לפעמים נשימתו נעתקת לזמן שבו היא מרכינה . ו רוח במניפת הזבוביםעלי
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עכשיו . מפסיקה לנופף במניפה ומביטה בו בזוית העין ומצפה, ראשה

אבל דווקא הפסק משב המניפה גורם לו להניף אל על את הזרועות . ימות

או אז מפשיר הצבע . והרגליים ומהסדק הצר של פיו יוצאת גניחה גדולה

וורוד בהיר עד שמבהיר עד מאוד , ה של פניו ומבהיר לוורוד כהההסגול כה

  . לצבע הבהיר התכלכל הרגיל שלו

מדי . אולי הרבה יותר, היא לא יודעת כמה זמן עבר אולי יום אולי יותר

מים וגבינת עז מכרסמת , פעם היא שולחת יד ונוטלת מהחבית קלח שורש

  . או לוגמת בלי שיסורו עיניה ממנו

  

ואחרי שימות אני אקח אותו בלילה בשקט . עוד מעט ימות. תהוא ימו

ששם . שם היינו רק אני ונחור. ואקבור אותו במערה האחת שאני מכירה

, אני אשתו הראשונה, שזאת לכם לדעת. ידע אותי נחור בפעם הראשונה

 לא היה נושא נשים –שאם היה לי ילד , וזאת לכם לדעת. אשת נעוריו

שם אני אקבור אותו בלילה . בה הייתה אהבתו אליכה ר. אחרות על פניי

 הייתי –אבל לי יישארו מראות בראש ותחושות בגוף . ואף אחד לא יידע

  .בכל נפשי הייתי ֵאם, בכל גופי. כן הייתי. ֵאם

. ואפילו אחייך, ואז אני אלך ואביט היישר בילדים המשחקים ובאמותיהם

  .ואף אחד לא יידע על מה ולמה אני מחייכת

  

  . לא מת, כמו שאתם יודעים, והוא

. כנראה שחלף איזה זמן, אף אחד לא יודע כמה זמן עבר עד שחזר נחור

ושם . כשיצאה אליו שרי והתינוק מוסתר בבגדיה ורמזה לו לסור האוהלה

רק , הוא לא שאל דבר. התירה את חלוקה והראתה לו מה צמוד אל שדיה

פה גדולה לפני הקהל ואמר יצא החוצה והניף אותו תנו, נטל את התינוק

  ! בן יולד לנחור–בקול גדול וגאה 

  !תרח יקרא

אולם אז החל היצור הקלוש להתעוות ולהתפתל ופניו קיבלו את הגון 

עד שנטלה אותו אמו ולקחה . נחור טלטל אותו הנה והנה. הסגול האמור

  . אותו אל האהל

ל ומתפתל  התינוק מתפת–אבל נחור נלווה אליה וכל זמן שנחור באוהל 

  .והסדק שלו פעור לרווחה ואין יוצא ואין בה שם כי אם חרחורים וגניחות

  . מיד קראו את בני ֵעֶבר
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ֵעֶבר יודע הכל אין דבר נסתר ממנו לא . הנין הגדול שלי, ֵעֶבר הצדיק והחכם

  . בהווה ולא בעתידים

וַחָזקה עליו שידע למה מחוללים . אמר את האמת. וֵעֶבר אמר מה שאמר

גם אם הוא יודע שאין איש . אולם חזקה על ֵעֶבר שיאמר את האמת, יודבר

ואולי ידע דברים . וכמה מסוכנת היא מחצית האמת, מקשיב לאמת כולה

בעתיד שזוקקים שיגיד את האמת ואולי ידע שאין האמת מעלה ולא 

  .ולכן אמר. מורידה דבר

 יחיה ואף –בנך נולד שנולד לשמיני ! נס גדול! נחור בני, זכות גדולה"

  ." יראה בנים

  !?נולד לשמיני

  !?מה פתאום

  !?נסים

  !לא קורים לנו נסים

, ואלמלי רע היה הדבר. ניתן האות והחלו הלשונות הרעות לתת קולן בזמר

  .היינו מעלים אפילו חיוך. עוול בכפם-לא-וחיים תלויים בו על

  !! הרי הוא שנזרע לפני כן!  רמאות פה– אהה –שמיני "

  !!  יתקע לך שנזרע מאביוואם כן מי

  !  עובדה–! ?האי תאמר מי ייתן עיניו באיילונית בלויה זו

, וכוח כוחו של אשמדאי מלך השדים, ושמא יש פה כישוף ומכוחו של נחש

אפשר !  עובדה–והמלאך ַשְמֲחַזאי שנמחה במבול אך קולו עדיין קיים 

 בקנה  קול שנשמע כמו שריקת הרוח–ליד הנחל , לשמעו בשעת מנחה

ומקשיב טוב יכול , שמי שנשמתו מנשמת הנחש, אבל כולם יודעים, הסוף

 –ומה זה בן חודש שמיני שיחיה . ללמוד לחשים ולהפוך עולם על קודקודו

  !"?לא להפוך עולם על קודקודו

ולא עזרו . וכבר היו בדעה שיש לעשות כלה בילוד ושמה גם ביולדת

מי שיגע לרעה בילוד או ביולדת  ש–.  הפצרותיו של עבר ואף לא קללותיו

  . ארור אף יותר מכנען בן חם ומאביו-

  .ולא שתקו הקולות ולא החרישה המקהלה הרעה עד שקרא לפניהם ֵעֶבר

  ."הבא נעלה לֵשם הגדול ונשאל את פיו"

  

  .שלא כך סתם באים לשם הגדול ומפסיקים אותו מלימודו, דעו לכם
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 היה כמגדלור ניצב על טבור הוא.  נודע אז בעולם–בית מדרשו של שם 

כך אנו , שממנה, על האדמה. במקום שממנו החל האדם לדבר. העולם

וכל מבקש . נלקח העפר ליצירת האדם הראשון, מקובלים מדורות ראשונים

ולמצוא את , אלוהים היה בא ועולה לבית מדרשו של שם ללמוד ולהחכים

  . תוכן חייו

 שם לרבבות  נלמדו ונאמרומהתורה וחכ. הבית הזה עמד דורות רבים

. ורעמים מחרישי אוזניים לא יכלו לו, סופות וברקים. לבבות פועמים בצמא

לא . ובכל זאת הבית חרב. עד שנדמה היה שהבית הזה ישכון לעולם

כמו מהדממה הגדולה והאדישה , לא מרעש אדמה ולא מחרב זדון, ממבול

  .שהפילה אותו אל העפר

נכנס בהם ביראה , תו וכל מי שבא בשעריואבל אז עוד היה הבית בתפאר

  .רוממה

  

  ? במה עסקנו

, בימי תפארתו של הבית היינו לומדים בכל מאודנו ובעמל רב, לפנים

  . שכיום לא מחשבים אותם ביותר, מדעים

כשבני האדם היו חשובים בעיני עצמם ומחשבים את עצמם בעיני , אז

משפחת , היום. הרצוןחשבנו שהמפתח לאוצרות היידע הוא טוהר , הבורא

. שלטת המחשבה שהמפתח לידע טמון בידע החלקיקים, ערכו של האדם

וערכם ריק הגדול שאף בני האדם הם כחלקיקים אבודים הטסים במהירות ב

ניתן כידוע להציב את , ואין אני מזלזל בידע החלקיקים. כרוב מספרם

מעין ,  שםמאין ספור חלקיקים חסרי, החלקיקים זה על גב זה ולבנות כך

שראשו נוגע , לשורצים על הארץ, מגדל בבל מרשים שכזה שלעתים ידמה

אלא . מגובה שכזה אפשר להגיע לתובנות כלליות ברות משמעות. בשמים

שהוא אחד ואין , שמגובה שכזה בדרך כלל מרגיש זה שעומד בראש המגדל

על והבדידות הכבירה הזו גורמת לו לרצות לפול ולהפיל את המגדל . בלתו

  .ראשיי גרגירי האבק המהלכים למרגלותיו

   

צד הבטנה . את צד החסד של הידע, "בבית מדרשו של שם"אנו למדנו ב

כיצד לא לשווא . מדוע-איך אלא אתה ה-לא את ה. של מעיל הידע הענק

כי שאלת . מושלכת בריק המכונה המופלאה והמטרטרת הזו של הבריאה

לים המסובבים סיבות והסיבות היא נשמת הדברים הנאצלת לגלג מדוע-ה



 227

-עד שכל היקום סב לו על צירו לעבר ה, הללו מסובבות סיבות אחרות

. מדוע אחד-סב ל, עד הפירור הקטן והנעלם שבו, כל היקום. מדוע

  .    חסד בלי מיצרים-מדוע היא הטוב המשולם -והתשובה ל

מופיע , והוא מרצד כאור תעתועים, ואף שהחסד הוא חמקמק ומתעתע

אור ! בלב ביצת הסיוט, תמיד הוא שם. נעלם בסבך ביצתי המסתבך והולךו

הולך ומסובב את הביצה כולה ומניע , קטן אך בעל תעצומות מוחלטות

עד , וִביצת האבן של המציאות מתגלגלת לה בעצלתיים. אותה אל היעד

נעקרת . אבל היא נעה. שעל פי רוב אין העין מבחינה כלל בתנועתה

נסדקת ומתפוררת ובכל זאת היא , העפר והרקבובית שעליהממקומה על כל 

  .מתגלגלת ורומסת הלאה אל הגאולה, נעה

  

  . אותם מדעים נלמדו גם בבית מדרשו של ארכד הידוע יותר בשם נמרוד

. הזדווגו המוחות והגופים עם צד העור והשיער, אצל ארכד, אלא ששם

היה , נווריםרץ ערום בשמש ס, הידע שהיה חשוף לגמרי תחת השמים

, המכופף את המציאות בסקרנות פוחזת, ילדון פרוע. מבעט כעייר צעיר

, כדי לראות עד כמה היא נכפפת עד שהיא נשברת, בלא אחריות כלל

  . וכשהיא נשברת הוא משליך אותה מעל פניו

אולם , בבית מדרשו של ארכד הייתה לפנים הסקרנות ילד חביב וטהור מבט

והענק הילדותי הזה הביט , שהיה לענק מגושםהילד הזה גדל ותפח עד 

 בחוסר דעת את הדבר הדק ובידיו השמנות שיבר,  עולמו הקטןמלמעלה על

  .  האמונה–מדוע -והשביר כל כך שנמצא בלב הלימוד הזה של מדע ה

  ? הקרובה כל כך להיסדק ולפקוע, הדקה והשקופה, ומהי האמונה הזו

הרצונית בחסד הטוב כמפתח הבה נאמר שהאמונה היא לפחות הבחירה 

  .מדוע-להבנת ה

עד כדי כך שיש לה יכולת לעמוד כנגד הרוחות . בחירה החלטית ונחושה

  .הרעות שהולכות ונערמות לסּופה

  

, זרע הרע שניטע שם. דברים לא טובים יצאו מבית מדרשו של ארכד

שורשיו ממשיכים להכות ולהתפשט מתחת לרגלינו וענפיו מטילים עלינו 

  .לם גם היוםאת צי

כה מוזר הדבר עד שקשה להעלותו על . ולמרבה הפלא גם טוב יצא משם

ענק הרוח הזה שממנו מתחיל , אביכם הקדמון. הדעת שלא לומר על הנייר
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אלא דווקא , לא יצא מבית מדרשו של שם, אברם שלכם, סיפורכם לפרוח

  . מבית מדרשו של ארכד, משם

יצאנו . טוב הזה שיצאנו לצוד לנועד כמה חמקמק הוא ה, אתה עומד ותוהה

עם רשתות ומלכודות וכלי הציד הכי הגיוניים וחכמים שניתן להעלות על 

מחייך אלינו את , מגיח מערימת האשפה, והנה הטוב מהתל בנו, הדעת

  .נושא רגליו והולך לו הלאה מכאן לדרכו, חיוכו הכובש

  

והיה יכול ,  ניטע באדם הכוח לדעת טוב ורע– הנה אחרי החטא הקדמון

כי אם האדם . אדם להרקיע ולשבר רקיעים ולשבר עולם ומלאו ואין מוחה

ומי שאמר והיה העולם הליט פניו .  שוב אין תכלית גם למתוקן–משבר 

  . בידיו והמתין

  ? המתין למי

  ?למי

  ?מי נותר

  .ונותר אבא נוח, היה מבול לשחת כל בשר

,  בצל גביניו העבותים,זמן כה רב היה יושב בפינתו. ואבא נוח שותק

  . עד ששוכחים עד כמה דיבר כשדיבר. ושותק

ומטבע הדברים . היה החיוך שאין כמותו נשמע בקולו, כשדיבר, אז

 –העוטף אותך בהבטחת , יישכח גם החיוך ההוא, שבשתיקה הארוכה הזו

מטבע הדברים ." כמעט מסתדרים הדברים מעצמם, ראה כמה פשוט, הנה"

אף היא , זו שבקעה אז בעולם פרוע ומשולהבשאף השמש הנעימה ה

  . תַשכח אל נוכח שתיקתו הקמילה שאין לה קץ

  . גם לא עם האלוקים, שתק אבא נוח ולא ִדֵּבר יותר

אולי . אולי מאז שקילל את חם. קצת אחרי המבול נדמו הקולות בראשו

  . רגם לא לֵעֶב. אין דברים ברורים. ומאז לאיש אין חזון ברור, מעט לפני כן

  

על נשותינו , יפת ואני,  אבא– ם ראשונים עוד היינו יושבים יחדבימי

חם לא היה . בבית ארזים נאה שבנינו על צוק הנשקף לימה של צור, וילדינו

אולי בחיפוש אחר גן . הוא הרחיק מזרחה עם משפחתו וילדיו. עוד איתנו

  .אי שם בין הפרת לחידקל, העדן האבוד

. או אבא, או יפת, אני. איני יודע מי הניחו שם. ןוהיה כיסא ריק ליד החלו

  .וזה היה כיסאו הריק של חם. אולי אפילו אבא נוח, כן
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 אף לא הזכרנו ,כי לא דברנו בחם, הכסא של חם –אף אחד לא קרא לו כך 

מי . אולם לעתים היה נוח נאלם לפתע ומביט בכיסא שעה ארוכה. את שמו

, של צור  בוהה אל הים הכחול עמוקיכול היה לחשוב שאבא נוח, שלא ידע

מסתער מהחלון בקולות רוחשים , המציף במניפות של ריח מלוח את החדר

  .אל צל הכסא הריק ואל הכתלים

  .אבל אני ידעתי

  ?מהיכן ידעתי

  !לא ידעתי

  .רציתי לדעת כך

  .שהעיניים העצובות של אבא נוח בוכות גם על חם

  .אחי הארור

  .רק והותיר כיסא אל מול היםנז. נזרק מלבנו בקללה שוצפת

  

  . לא עבר זמן רב ונתייתם גם כיסאו של יפת

עוד היינו יושבים בערבים שלושתנו ודנים , לפני שיפת הלך, בתחילה

  . בעתיד העולם כיצד יהא

הנה נותרנו רק אנחנו לבדנו בעולם וכל העתיד החלק משתרע לפנינו עד 

  .לקצה האופק

  :אבא נוח אמר

אולם .  כך הבטיח האלוהים–ים למבול לשחת כל בשר  לא יהיו עוד המ-

היה , מאז בא בקרבנו פרי עץ הדעת. כל בשר נשחת עידנים בטרם מבול

ויכול הוא גם שלא . האדם כאלוהים ויש בו כוח לשחת באלפי מבולים

  ! לשחת

  !! הוא יכול, כן

אולם אני . הייתי מַטּבע את התיבה עלי ועליכם, אם לא הייתי מאמין בכך

  !שיודעות הם גם טוב. יודע בעצמותיי שיודעות הם טוב ורע

  ! ועצמותיי יודעות

ועמלנו עד כדי , מאז שטרחנו כולנו ונתנו את מיטב שנותינו בבנין התיבה

לשאת על גבינו את מזונם , טירוף הדעת לספק את צרכי החיים הנתונים בה

 מחיר חיים לטרוח יומם ולילה כדי לקיים בכל, של פילים וראמים אדירים

עד תמצית , בלא הפוגה, טרחנו בלא שינה. שגודלם פחות מגרגר מלח

  .  מאז אני יודע שעצמותינו יודעות טוב–עצמותינו היגעות 
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  ."וכעת נותר לנו להקשיב להן ולתת להן ללמד את לבנו

, אחרי עמל היום בחריש ובקציר, כך היינו שבים לביתנו עם שקיעת החמה

ויושבים שם לאור הצללים האדומים המתארכים על הכתלים ודנים בעתיד 

  .העולם

  

יפת היה גורר אתו . בתחילה היינו יושבים שלושתנו אל שולחן העץ הכבד

בשעה שהיה , אל השולחן צלע כבש או קלח שורש ומכרסם אותו בקול

כשהיה מסיים לכרסם או כשניקה את . אבא נוח מדבר באריכות חרישית

באמצע דבריו של אבא , היה קם מכיסאו, ם הכבש מכל שריד אכילעצ

. המילים הללו מעולם לא הותירו רושם על יפת. ויוצא בשקט את הבית

ורק שממת האדמה גרמה לו , שהיה נוח איש אדמה ולא איש של מילים

 יכולת לתת למה שיאמרכאילו יש במילים . לשאת לפנינו את מילותיו

ובכך להעניק לו את הכוח , צורה נכונה יותר, שינבוט מעתה מהאדמה

ולאחר הקללה אהב . גם יפת אהב את האדמה הזו שאלוהים קילל. לשרוד

ה המתנהל יהוא אהב את יופי. אם כי בצורה שונה. אותה אפילו יותר

את החום , את קווי המתאר שלה המתלטפים בשמים, האור והצל. לאיטו

  .שלהאת הגוף , ואת הקור שהיא מפיקה מגופה

יכול היה להשתרע כך מתחת לעץ ולהביט בקרני האור ובצללים 

  . המתחלפים על פני האדמה עד שתשקע השמש

ונהנים מהתגבהותה , בעונת הקציר היינו מניפים במרץ חרמשים על הקמה

וכשהיינו כבר בדרכנו הביתה לעת . של ערימת התבואה הנצברת בגורן

ניף זרועותיו הערומות בין היה עוד יפת עומד ומ, לאחר הקציר, ערב

עומד עצום עיניים . כמו היו הם חרמשים של רוח, השיבולים אנא ואנא

ופניו אל השמים הכסופים וחיוך של הנאה מציף אותן כשקרני השיבולים 

  .מתלטפות כך בין זרועותיו

ולבסוף גם עינינו התרוקנו מיפת . אז נותר לבסוף גם כיסאו של יפת ריק

  .הלך לו מערבהשפנה עם משפחתו ו

  

אחרי שהביט שעה ארוכה בשני הכיסאות הריקים ושקע , אמר לי אבא נוח

ואל .  מוטל עליך עכשיו–לעובדה ושומרה , ֵשם: "יםבהרהורים כבד

עבדות . אלא עבדות אני שם על כתפיך, תחשוב ששררה אני נותן עליך

 עבדות נשגבה מזו של אדם. קשה מזו של אדם הראשון. קשה מזו של חם
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נשתבשו השבילים והעלו אבק ועשב , כי מאז שאין אדם בגן העדן. הראשון

ושתדע את תפקידה של כל אבן נגף , שתסלל באבק, והדרך הזו. שוטה

, ודע לך בני. היא הדרך לגאולה,  וכיצד כל אבן נגף אינה אלא אבן מסד

  !" או למבול, הדרך מובילה או לגאולה, שאין דרך ביניים

  . א שאזכה לראות את ימי הגאולהואז ברך אותי אב

מביט בחיים . שנים אין מספר. בינתיים אין עוד גאולה ובינתיים עוד אני חי

  .ותוהה כיצד יראו פניה של הגאולה הזו שכה מצפים לה

  

אני נשארתי , כשהתעטף אבא נוח בשתיקתו והתכנס אל צל גביניו, אחר כך

  ".לעובדה ולשומרה"לבדי 

  

אבא נוח ישב , ך והתיישבתי על ההר עם בני ובנותייירדתי דרומה כברת דר

בתחילה היה יושב ימים שלמים בפינה מול החלון הנשקף אל . בביתנו

מרים מדי פעם את גבותיו ומביט בהרים בשתיקה אולי , ההרים שסביב

אחר כך היה  קם  ונעלם לשעות . מבקש שם לשווא את תיבתו המפורסמת

 כי לבסוף תמיד היה חוזר וריח חריף של ,רבות ולא היינו מבקשים אחריו

והוא מעבד , לכן חשבנו שחזר לעבודת האדמה. אדמה לחה נודף מבגדיו

, שאלתי אותו אם הוא זקוק שאשלח לו מי מהבנים לעזרה. חלקה כלשהו

  .  רק סימן בידו תנועה מבטלת, והוא כרגיל לא ענה

  

  ?ומדוע עזבנו את הים וירדנו דרומה

מאז שיצאנו . צריכים היינו להגיע מלכתחילה, ההאמת היא שלהר הז

ושם נקים , מהתיבה היה ברור לנוח שכל מעשינו הם הכנה לנסיעה דרומה

השקיף אבא נוח . שכששבה היונה אל התיבה ועלה זית בפיה. את ביתנו

הנה ההר האחד שהיה נמוך לאין . מצוהר התיבה ואז נגלה לו מראה פלאי

ואילו הוא התנוסס , הם כוסו במים, ח נסאולם באור, שיעור מהרי אררט

ועל ראשו עץ זית עבות מכוסה בעלים רעננים וזיתים . וראשו מעל המים

שלשם עלינו לשים את פנינו ושם להקים את , אז נגלה לנוח בחזון. בשלים

  . ששם הוא מקום תחילת האדם. ביתנו

מסורת לנו מדורות ראשונים שמאדמת ההר ההוא נלקח העפר ליצירת 

ואני יודע שיש מסורות אחרות על סוגים שונים של יצורים . האדם

הוא , אולם אדם הראשון שאנו עוסקים בו,  אדם–קדמוניים שאף הם יקראו 
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, הוא אדם מיוחד במינו. האדם הראשון שבאמת שווה לנו לעסוק בו

, ואף מעבר לו, את היקום כולו, המסוגל להקיף במחשבתו ובדמיונו

האדם האחד . להביט אל האין סוף, כחלום יעוף, שמסוגל במעט ימיו

. הוא אבינו הקדמון. ומגורש מעל פניו, ולבסוף מורד בו, שמכיר את בוראו

ולמקום תחילתו שמנו פנינו מרגע צאתנו מהאוויר המצחין והמורעל של 

  .המחוי. התיבה אל אוויר העולם הנקי

ע הלכו הדברים כידו, אולם מאז שיצאנו מהתיבה להקים עולם חדש

  . והתקלקלו

על פני הישימון הריק והדממה שמסביב הדהדה הקללה שבה קילל אבא 

  . ונחתה על ראשינו כמכה מוחצת, נוח את נכדו

  ! עבד עבדים יהיה לעולם!! ארור כנען

איזו , איזה חורבן ענק, איזו טרחה. הנה היה מבול לשחת את הרע העולמי

 הסתנן אל התיבה כמו נגיף הרוע!  והנה הרוע לא נמחה–מחייה גמורה 

למי יהיה . ועכשיו הוא חופשי לפעול ולהשחית בעולם החדש, מדבק

, שתיקתו של נוח, שתיקת האדמה? עכשיו כוח להפר את הדממה שמסביב

  .שתיקתו של אלוקים

כמעט כמו כשהיינו , מקובצים יחדיו, על כן ישבנו בתחילה לחוף הים

  פחדנו לצאת ולכבוש את  העולם .עושים כדי מחייתנו ולא יותר, בתיבה

היינו מביטים באופק הכחול ומאזינים לרחשי הגלים כמו מצפים .  הריק

שיפלטו את ,  שישיבו עולם לקדמותו,לוחו את הכלתשובה מהמים שַמ

לשם  – או לפחות שיפלטו בחזרה דבר מה מועיל שיענה לנו, אשר בלעו

  ? מה היה כל החורבן אם הרוע לא נמחה

  

י רק אני ומשפחתי עם אבא נוח השוקע אל תוך עצמו כאחד כשנותרת

לעזוב את , גמלה בי ההחלטה לאסוף את בני משפחתנו, מטובעי המבול

, כשעוד דיבר, הים ולחזור למסלול הראשון שהתווה לנו נוח עוד בתיבה

  . ובכך אולי להשיבו לחיים

 ועבדנו את שדותינו, הרחק מהים, התיישבנו סביב ההר הקטן ההוא

ובנינו . קשה להם לזרוע ולטעת בעמק, בניו של נוח. בטרסות על ההרים

ושם עבדנו את שדות הלב והראש , מחדש על ההר את בית המדרש שלנו

אבא נוח ידע את כוחם של האזמל . כי כוח רב למילים. ושמרנו על המילים

אנחנו בקשנו את כוחם של . והמקבת לגלות כלים הכנוסים בעץ ובאבן
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את השורש שממנו . חצוב בלב ובראש את הסיבות למעשיםהמילים ל

והמילים הללו היו אזמלים כה . מסתעף המעשה עד לצמרתו המדויקת

יקבו בתי , באבחה קלה יחריבו עולמות, חדים עד שאם אינך זהיר בהם

ם יתערבו ייאאוצרות נעלים ותישפך תכולתם בזרמה גסה ובורה ושצפם וג

 וליליות וישחקו בשחוקם האווילי בעולם מין בשאינו מינו ויעלו שדים

  . על כן שמרנו את המילים ועבדנו אתם ברעדה גדולה. ומלואו

בית מדרשם של שם "או ” אוהל שם“כך גדל בית המדרש שכונה אחר כך 

ויצאו ממנו לאוויר , גדל והתרחב ורבתה בו הדעה ורב בו הקשב, "ועבר

  . משפחתנו שרבו והלכוהעולם הוראות טובות ומועילות לרוב האנשים מ

  

ופה המקום לומר שאין בכוונתי להתנצל בפניכם על כך שאני שוזר בסיפור 

מאחר ואני הוא . מילים לא מעטות מזיכרונותיי האישיים, ראשיתכם

אם , וכפי שתראו בהמשך, חשוב שתבינו מהיכן אני עומד ומתבונן, המספר

  . רים אלה באלהעד כמה שזורים הדב, עדיין לא עמדתם על כך עד עתה

  .אולם הנה אני שב לסיפור על תרח זקנכם

  

קראתי , נסחב אחריהם כילד נזוף, כשהגיע סיעת נחור הגדול וֵעֶבר בני

  . בראש התלמידים–במקומו היאות , לעבר אלי והושבתי אותו לצידי

  

ולא , ִדברו אשר ִדברו וחזרו על דבריהם בערבוביה ובסדר כשמונה פעמים

לאט לאט גוועה הגריסה . מידים את דבריהם עד שסיימוהפסיק איש מהתל

וגם אז . ופרורי המלמולים הפכו לאוושות חרישיות עד שנדמו, והטחינה

כה ארוכה עד שהיה בה להביא במבוכה כל עובר . הייתה עוד דממה ארוכה

ידע מי שבא לאוהל שם , אבל על פי רוב. אורח שאינו בקי בדרכי אוהל שם

בינתיים הייתה שהות בידו להרהר . ין ככל שנדרשאת דרכי הבית והמת

אין הבדל , או טוב שלא אמר, וחבל שלא אמר, במה שאמר ובמה שלא אמר

ושתקו , ושתקתי אני. כי כעת דממה ולא ניתן עכשיו להוסיף או לגרוע

התלמידים וגם עבר שתק לתת לשתיקה ממשות ולתת לתומת המילים שער 

  . ברזל גדול

  

כרעם , אחרי כזו שתיקה, שהיה עכשיו,  בקול שקט מאודאו אז אמרתי אני

  .היורד מן ההר
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  !? ולא היה לכם להקשיב לכל דבריי עבר-

שמבינים השומעים שיש . הנה עכשיו כופלת עצמה השתיקה ומתעבה

  .בדבריי יותר משמץ תוכחה

נשמע אם כן בצוותא את כל דברי ,  ומאחר וטרחתם ובאתם ועליתם הנה-

  .עבר עד תומם

אבי הרי אתה דורש שאספר להם את : "עבר החוויר ונתן בי מבט שאמר ו

ואפילו עץ הדעת לא ! ובני אדם לא נוצרו לדעת את העתיד! ?העתיד לבוא

, אלו דברים בכוכבים-הן אנו רואים אי, ודאי תאמר. עשאם יודעי כל העתים

 –) ואף לא רק בכוכבים(, אפילו רואה מעט יותר  מאחרים, עבר, ואף אני

מעולם לא , יתר על כן. אולם מעולם לו באה טובה של ממש מראייה זו

, יתר על כן. כזו שניתן להפיק ממנה הוראה כיצד לנהוג, הייתה הראייה

את , לבד ממקרים בודדים, העלינו בלימודנו שאין הבורא נותן ביד ברואיו

ובחירתנו . ורע שרכשו בחטא-טוב-דעת-מפתח העתיד בכדי לא לחבל ב

  ... "ורע היא התיקון לחטא הקדמון-טוב-מתוך שלימות הדעתבטוב 

 מי אני שאוציא מפי ברבים מילים על אילו –אבא  "–וכל זאת בכדי לומר 

  ."עננים קלים שחלפו לפני עיניי טרם יקיצה

  .אני רוצה שתספר להם,  זה בסדר בני-

הוא בורר את . עיניו מושפלות, ועבר. עיניי כל נשואות היו אל ֵעֶבר

 כמנתח מוח העומד עם סכינו -יותר מכך . כבורר זהב מתוך העפר, מילותיו

  .לחתוך, כן. לפני ריבוא תעלות הדעת ובורר לו איזו מהן לחתוך

בני חיים ובנות חיים , תפורר לעפר חיים שלמים, כך מרגיש עבר, כל מילה

ומכל החיים שבעולם הטמונים בריבי . ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם

  .לבדה בעולמות, ניצולת, ות המילים שלא נאמרו תוותר מילה בודדהריבוא

אבל כך מרגיש עבר כשהוא מקיים את הצו שלי ופותח בסיפור , נורא ואיום

  . העתיד

הבדידות . בדידות גדולה. כביכול ייאוש, ראיתי צער מר במרומים "-

זו הבדידות ה. להתבונן בו ולחייך אליו ולשיח עמו, העליונה שבראה אדם

  .נשארה בגלמידותה

  . עומדה השכינה ומתבוננת במי האפסיים שלנו ומצפה

שרגליו על הארץ וראשו נוגע ! בצלמנו! אדם! עשינו אדם!! לא יתכן

היצור הנפלא . והאדם נפל לתהום! אדם שיכול לבורא עולם! בשמים

  .זרע וזיעה, דם,  אלוהים קטן כלוא בבוץ מצחין–והנכזב הזה 
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  !?כהאי,  אדם–חברי "

  ! ידידי

  !ידיד נפש שלי

  . געגועים גדולים נוגהים מהכוכבים הקרובים והרחוקים מרחקי נצח

כבעל שמתה עליו אשתו והוא . אני צופה בכוכבים וסידורם טרוד ונוגה

נוטל מכאן ושם , נע בהם אנא ואנא מבלי להביט, טרוד בין חדרי הבית

  ."ם געגועיםוכל עשיותיו נואקי, נוטל משם ומחזיר לכאן, לכאן

  

  .ֵעֶבר מרים כעת את עיניו ומביט בעיניי כולם

  .אף אני עושה כן

  .והעיניים חולמות ולחות

 נעצרים -הנמקים בעול לחם חוקם , המזיעים, המוחות המיובלים הללו

מתוקים , מביטים לאיזה אין סוף ונפשם מהמה געגועים נסתרים, לפתע

  .צורבים כגפרית, מדבש

  

אמצע השמים כוכב ענק ומאיר מקצה העולם ועד ואז פתאום טס ל "-

והוא גורר אחריו שובל של אור ולאורו מסתדרים הכוכבים . קצהו

שירה , נהרה בשמים. במסילותיהם ונעים מעדנות על מסלולם האבוד

  ."  ואין אוזן שומעת-מתנגנת שם 

  . אז נעצר עבר ומביט בכל הקהל

 שלמילים היוצאות מפיו לא האמין. נראה שלא ציפה שכך יעשו מילותיו

נחת -וכעת הוא אולי אפילו שבע. יכולת לחולל פעולה שכזו על בני אדם

אין לך . כעת הוא מרגיש איזו שמינית שבשמינית של גאווה. מדיבורו

גדולה מן היכולת להוריד שמים אל הארץ באופן שלא יתרסקו השמים על 

  .האדמה במפץ גדול לאלפי רסיסים

  . רהוגם לכאן פונה הנה"

  . נוגעת באוהלו של נחור, קרן אחת קלושה

  . תהייה גדולה

  .מביטים כל העולמות אל אוהלו של נחור בתמיהה וציפייה

  והנה בוקע משם קול בכי חלוש 

  ."נדחק החוצה מחזה קטן מעונה שהאוויר נלחץ ממנו בקשיים גדולים
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  .מביט ושותק. כעת מביט עבר בנחור

.  למילים הצלולות של עבר לשקוע בלבבותאחרי הפוגה גדולה שנותנת, אז

  .אני אומר

  

איש לא יודע איך . חזור לאוהלך ואל שרי שלך וגדלו את בנכם,  נחור בני-

  .על תרח הקטן שלכם, אבל השמים מביטים עליו, זה ולשם מה

  .כל הקהל מביט בי ומצפה שאוסיף ואדבר

  .ות החוצהאני אומר ובחיוך ודוחף אותם בעדינ! לכו! לכו לכם,  נו-

  

איך מגדלים תינוק ,  מה לעשות-רק נחור נותר כורע ברך לפני ושואל 

  .שהשמים מסתכלים עליו

חרה הוא חרה , ילד הוא ילד, תינוק הוא תינוק, שמע בני", אני אומר לו

ואם הוא שובב להכות בבקשה טוב טוב על המקום , שיש לנגב ולהשליך

  ."ממנו הטינופת יוצאת

שהשכינה הנתונה , כך יחשבו בני האדם תמיד. יההנחור מביט בי בתמ

אומללים . נזירות חולנית ומסתגפת, חרדה, בחיים דורשת כיבודים גדולים

אינם קולטים שהשכינה משתעממת עד מוות מההבלים החרדים ! שכמותם

  .שלהם

  .וגם את נחור אני דוחף החוצה ביד רכה

  

ך שיקראו לו בבוא וגם בן אלוהים או אי. ולחיים כידוע כוחות משלהם

עולה על העצבים אם הוא מפזר אל תוך הנהר את הבגדים , הימים

וכך גם תרח . המתכבסים או נעלם בדיוק כשצריכים להביא גזרי עץ לתנור

ואיש באוהלו של , הקטן גדל כילד רגיל וחטף את מה שראוי לכל בני גילו

דהו על -מביט מאן, מבעד לאי אילו רקיעים, נחור לא זכר שאיפה שהוא

עד כדי כך לחיים כוחות משלהם עד שלעתים אתה מגלגל עיניים . הפרחח

כלפי מעלה ומתבונן בכוכבים במסילותיהם ונפשך יוצאת בתמיהה גדולה  

חלשלוש עם איזה רוע מסוים , ילד חיוור כחלחל! ?סתם תרח!? תרח–

רוע שתר במרץ אחרי חולשה אצל זולתו לשים , המצוי תדיר אצל החלשים

  .זור תחת חולשתו ולכתוש אותה היטבכמ

וסתם . וכעת כמעט איש, נער, ילד. עוד אכזבה! ? לתרח מחכים השמים-

  .תרח
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.  איש לא ידע–אולי מתוך אכזבתם , ואז טורפים השמים את הקלפים

פיסות השמים נופלות ברעש . החורבן הגדול נוחת על ראשינו בהפתעה

  .יהם ואין להם לאן להיחבאגדול על בני האדם הקטנים המתרוצצים מפנ

 –לפני כך וכך שנים " ילד פלא"וכעת איש לא נותן דעתו על זה שהיה 

כעת איש .  שהשמים הביטו אליו בבדל נהרה–שנולד לשמיני ונותר לגדול 

  .איש לנפשו ולחייו הנמלטים

ואולי כן מבול בא .  זאת יודעים גם אתם–לא עוד מבול בא לעולם , לא

  . האלוהיםלעולם אבל לא מאת

 האם אכפת לו אז מי –כשנופל עולמו של אדם על ראשו ומוחץ אותו לעפר 

  ? ולא נמחה היקום,  או שכל העולם נשאר אחריו,מחץ את ראשו

כיסו את עין השמש . בבת אחת שטפו בני חם את הארץ כארבה שחור ונוקם

  .והותירו אחריהם שממה
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· „Ï�Â„ÈÓÏ˙¯  
  
  

¯ÓÂ˘ ÔÈÈ�Ú·-˘‡¯‰  
  
  

 שהסבה? שה שמגהצת את חולצותיויהראש צועק על הא-האם שומר

? לורן- איב סןמאתכווייה חומה לחולצתו הצהובה שנרכשה בממון רב 

  ?כווייה חומה עצומה בדיוק מעל ללב

כשהם מחכים , ל אתו שיחהגלגהראש מ-האם הבכיר של שומר  

הראש -עם שומר? עמוםיטרואן שצבעה אפור בס, להתחלפות האור ברמזור

הראש מעיר על -האם הבכיר של שומר? באיזו נימה? הנוהג במכונית, השני

או על הגברים ? הנשים הצעירות החומות הנקהלות לאורך השדרה

פעם לקיים דיון פוליטי -הראש אי-האם זכה שומר? על התנועה? הצעירים

  ?רציני עם הבכיר שלו

  ?.D.I.T תהתיבוהראש ראשי -ומרשמפחידים את האם   

  ?.C.N.D תהתיבוהראש ראשי -שומרמפחידים את האם   

הראש היום בזמן לראות את הסרט שהוא רוצה -האם יוחלף שומר  

הראש בזמן לראות את -אם יוחלף שומר? ÌÏÂÚÏ ·È·ÒÓ Ï‡Â�ÓÚ –לראות 

ÌÏÂÚÏ ·È·ÒÓ Ï‡Â�ÓÚ ,האם יהיו בתור סטודנטים? האם יהיה תור בקופה?  

האם ? "י ביונ17זכור את "הראש הסיסמה -שומרמפחידה את האם   

 עם שולי מוארכותאותיות , הראש צבע ספריי שחור-שומרמפחידים את 

, כמה שנות לימודים יש לו? על הקיר הזה, רפאים הכתובות על הקיר הזה

  ?הראש-לשומר

טובה ? הראש טובה במידה מספקת-האם משכורתו של שומר  

כמשכורתו של סמל ? כמשכורתו של מנהל עבודה? איכמשכורתו של מכונ

מהי ? האם המרצדס ממוגנת? האם הסיטרואן ממוגנת? של סגן? בצבא

האם היא משתווה למהירותה של ?  של המרצדסהמרביתהמהירות 

  ?.וו.מ.מספר אופנועי ב? .וו.מ.של אופנוע ב? .וו.מ.ב

- שומריפי מספר-הראש מעריך את חשיבות הבכיר שלו על-האם שומר  

האם אין צורך במכוניות נוספות שיסעו לפני ? הראש המופקדים עליו

האם ננקטים ? ראש-יאף הן מלאות שומר, ואחרי המכונית של הבכיר שלו
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, הראש-והאם מרגיש שומר, זהירות נוספים כגון זה-לפעמים אמצעי

רוח -האם הוא חש התעלות? ראש-כטיפה בים של שומרי, במקרים אלה

אולי מכוניות , ראש-האם היה רוצה אפילו יותר שומרי? במקרים כאלה

  ?הרחק בראש, שיסעו במקביל מימין ומשמאל ומכונית חלוץ

באיזה סוג של פעילויות עסק , הספר המקצועי-לאחר שעזב את בית  

? פעם בכלא-האם ישב אי? הראש לפני שקיבל את מישרתו הנוכחית-שומר

? פיתח חיבה כלפי הבכיר שלוהראש -האם שומר? בגין עבירה מאיזה סוג

כשהבכיר ?  ביניהם בוז הדדיוררהאם ש?  ביניהם כבוד הדדיוררהאם ש

  ?על חשבון מי? בירה? הראש-האם מוצע תה לשומר, שלו שותה תה

  ?הראש למנות דוגמאות להצלחתו המקצועית-האם יכול שומר  

  ?האם היה לו לקוח קודם  

  ?מדוע? הראש-ראש חדש בכוח שומרי-האם יש שומר  

-איזה שירותים מספק שומר?  בעבודה הזאתÔÁ ‡ÂˆÓÏעד כמה חשוב   

האם אלה שירותים שאסור לדרוש ? הראש לבכיר שלו פרט לשירות העיקרי

? האם למרות זאת הוא נדרש מעת לעת לבצע שירותים כאלה? ממנו לבצע

בנוסף לתגמול המוסכם , האם? האם הוא יכול לסרב? האם הוא מסרב

באלו ? באיזה סדר גודל? ניתנים גם תשרים, הראש-המגיע לשומר

  ?הזדמנויות

שולחן טוב לבכיר שלו ולבכיר המכובד עם השיער המאפיר , במסעדה  

שולחן , )בין שולחנם של שני הבכירים ובין הדלת(לפניו . שאתו הוא נועד

על ? הראש-מה טיב השיחה בין שני צמדי שומרי. הראש-לארבעת שומרי

. משחק שכולם צפו בו, הולנד נגד פרו, אולי, ל כדורגלע? מה הם מדברים

האם הם חוזרים על סיפור הפגיעה הגסה של המנוול הפרואני בשוער 

האם הם דנים בהחלפתו של סכרייברס ביאן ? ההולנדי ִּפיט ְסְכֵרייֶברס

הראש לעצמו את -האם ציין שומר? ובמה שקרה בהמשך, מרץיֹונגְּבלֹוד הנ

בין ? החליפה של הבכיר שלולבין החליפה שלו הבדלי האיכות בין 

  ?הנעליים של הבכיר שלולבין הנעליים שלו 

בקבוקי שמפניה , בערים גדולות ובעיירות קטנות, בכל פינות הארץ  

. מוכנים ומזומנים ליום מיוחד, מוכנים ומזומנים לחגיגה, נשמרים בקירור

  ?הראש מודע לכך-האם שומר

לעשן  ,ורר בחדרו הקטן בקְאֶיה קאְסֶּפההראש להתע-האם נמאס לשומר  

כך לקום ממיטתו ולהפשיל את הווילונות לצדדים -אחר, "רּוַאיאל פילְטר"
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שמונה אנשים עומדים בתחנת האוטובוס מעבר , שוב, מנת לגלות-על

האם תלויה על קיר חדרו הקטן של ? לרחוב בתנוחות המעידות על דכדוך

ימה לבנה כשרגליו מוצבות בדרך מאוד הראש כרזה של ְּברּוס לי בגל-שומר

האם יש שם מחרוזת ? אצבעותיו פרושות בדרך מאוד מסוימת, מסוימת

האם יש ראי ששוליו ? תפילות העשויה חרוזי תפוח תלויה על מסמר

והאם נעוצים תצלומי פולארויד עמומים , התחילו להתעוות ולהתקלף

של אשה בצעיף תצלומי פולארויד , לאורך שוליו השמאליים של הראי

האם תלויים זוג מכנסיים ? כהה עם שני ילדים במכנסיים אדומים-כחול

שכבר נלבשה פעם (כהים וכן חולצה לבנה עם שרוולים ארוכים -כחולים

אמצע צבעונית עם -תהאם מודבקת כפול? כהה-בארון הבגדים החום) אחת

יש האם ? על הדופן הפנימי של דלת הארון ÈÂ¯ מהירחוןנשים עירומות 

פלטה חשמלית ? על מקרר המיני בצבע הגבינה "ון'לונג ג"' בקבוק סקוץ

עותק ? מט על אדן החלון ובו צמח לא בריא-עציץ קרמיקה ירוק? כפולה

הראש קורא -האם שומר?  מאת ְּברּוס ֶטנֶיהExplication du Tai Chiשל 

האם מה שהוא קורא בו משכנע ? תון של המפלגה של הבכיר שלויאת הע

הראש יודע לצד איזה משני הגושים הגדולים עמדה -האם שומר? ואות

-האם שומר? העולם הראשונה-במלחמת? העולם השנייה-ארצו במלחמת

הראש יודע איזה ארצות הן שותפות הסחר העיקריות של ארצו נכון 

  ?לעכשיו

לפי שלא , הראש יושב עם הבכיר שלו במסעדה ומגישים לו-שומר  

שלד -מדוע הכמעט? בעוד האחר אוכל, הוא נרתעהאם . מרק צבים, רצונו

, ראש- שהוא ראוי לששה שומרי עדכך לעולם-חשוב כל, הבכיר שלו, הזה

ראש -ששה שומרי, שלוש משמרות של שניים המתחלפות כל שמונה שעות

, שתי מכוניות ממוגנות, בדרגת מיומנות גבוהה ועוד תגבור מעת לעת

איזה ? מה הוא תרם לעולם? לם בהיכון מתחת למושב הקדמיהרימוני 

  ?תוכניות יש לו

? ראש מחושב כמו לגבי אזרחים אחרים-האם גיל הפרישה לשומרי  

? האם יש פנסיה? ארבעים וחמש, חמישים וחמש, האם הוא מוקדם יותר

שלוטשים את , הגברים הצעירים האלה עם הזקנים הכהים? באיזה גובה

הראש שועה לתלונות -האם שומר? מי הם, או בסיטרואןעיניהם במרצדס 

חבריו לתפקיד על השעות שהם מבלים בהמתנה מחוץ למיניסטריון זה או 

שעות שהם מבלים כשהם שעונים על כנפי , לִמפקדה זו או אחרת, אחר
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האם ? בין קירות הבניין) ובטוח(המרצדס בעוד הבכיר שלהם ספון 

האם חבריו ? גנים הללו עבה די הצורךהזכוכית העבה של כלי הרכב הממו

  ?האם החדש אמין? לתפקיד אמינים

נשים ממשפחות ? הראש מפחד מנשים ממשפחות טובות-האם שומר  

הראש מרגיש -האם שומר? טובות שהארנקים שלהן מכילים השד יודע מה

המתגורר עם אמו , הראש-האם בנו של שומר? Ï‡ ¯ÈÈÙהוא שהמצב כולו 

הראש מסיע את בנו -כששומר? ראש-ה אף הוא שומרייעש, בעיר מרוחקת

, ראש-הספר שכל הילדים מוסעים אליו בידי שומרי-של הבכיר שלו לבית

האם הוא קונה ? האם הוא עוצר אצל הירקן בדרך וקונה לילד אפרסק

  ?לעצמו אפרסק

האם יודע ? לעמוד במבחן, אם יועמד במבחן, האם יידע שומר הראש  

חזור חומרים מן זר זכה במכרז לבניית המפעל להראש איזה קונצר-שומר

ח השנתי של "הראש איזה פרקים בדו-האם יודע שומר? גרעיניים בארצו

-האם יודע שומר? הבנק הלאומי העוסקים במימון החוב הלאומי זויפו

הראש שבד בבד עם החנינה הכללית שהוכרזה בחודש אפריל נאסרו מחדש 

תונות הליברליים י שחוקי העהראש-האם יודע שומר? ששים בני אדם

הראש במסעדה -האם סועד שומר? מחודש מאי לא היו אלא פרובוקציה

? צעירים, קולניים, מקום מלא קומוניסטים שמנים? "הקרוקודיל"ששמה 

  ?האם המחווה מובנת? האם הוא שופך משקה במחווה של תרעומת

נסאות לוליינים על כלו? האם הרחובות מלאים לוליינים על כלונסאות  

 עיסת נייררים גדולים מוציפ-מזגזגים שלושה מטר מעל לקהל בראשי

מנופפים עשרה מטר של בד ססגוני מעל , אדומות-ותחפושות שחורות

? מציגים בפנטומימה אונס של דמות נשית המייצגת את ארצו, ראשי הקהל

, הראש וחבריו לתפקיד משקיפים מתוך המרצדס על קהל המאות-שומר

המקיפים את המרצדס שנעצרה ברמזור ,  צעירים וזקנים,גברים ונשים

הוא . הבוס מדבר בטלפון, במושב האחורי. תה סלע בזרם הנהריכאילו הי

את האנשים הנדחקים סביב המכונית . מניח את השפופרת, נושא את עיניו

הם רבים , אפשר להכיר אותם-אי; הם רבים יותר מדי, אפשר לספור-אי

. יש להם רצון משלהם, ות מראש את מעשיהםאפשר לצפ-אי; יותר מדי

  .המכונית מאיצה. הכביש מתפנה, ואז
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  דונלד ברתלמי

 של אשפהפחי ה,  של העיראשפהפחי הש, בבוקר נתון, האם זו עובדה  

באיזה ? עולים על גדותיהם מרוב בקבוקי שמפניה ריקים, הארץ כולה

 ?ראש האשם-שומר

  
  

•  •  •  
  

ÈÓÏ˙¯· „Ï�Â„) 1989-1931 ( לצד –היה 

 –רוברט קובר ואחרים , ון'ס פינצתומ

מגדולי הפוסטמודרניסטים בסיפורת 

הוא הצטיין במיוחד בסיפור . האמריקאית

-הקצר ורבים מסיפוריו התפרסמו החל מ

 מהם 21. 'ניו יורקר' על דפי השבועון 1963

', כתר'(' חיי עיר'ראו אור בתרגומי בספר 

1987.(  

אחת הטענות המופנות דרך שגרה נגד 

מודרניזם בספרות ובאמנות היא הפוסט

שהוא אינו נוקט עמדה פוליטית או מוסרית 

ומשתמש בסגנונות או יצירות מן העבר 

-סבאופן שמקדש או מנרמל את הסטאטו

התגוללו , כל אחד בשעתו,  והמודרניזםםלאמתו של דבר גם על הריאליז. קוו

אמנות לבין לא אחזור כאן על ההבחנות המוכרות בין יצירת . בהאשמות דומות

ּוודאי שלא אטרח לחבר כתב הגנה מקיף , הבעת דיעה או שיפוט, הטפה, תעמולה

  .על הרקורד של דונלד ברתלמי בעניין זה

אף שהעדיף לעסוק בהן , אזכיר רק ששאלות מוסריות ופוליטיות לא היו זרות לו

. בדרך אירונית ולפעמים אף חידתית שהבליטה את הפרדוקסים הכרוכים בהן

עליית ", "הנשיא", "רוברט קנדי מוצל מטביעה" הם הסיפורים כאלה

כמו , בסיפורים אחרים. "שים אותההעבודה שלנו ולמה אנחנו עו"ו" הקפיטליזם

  . האירוניה אינה מטשטשת כלל את העמדה הננקטת, "ח"דו"

אשר ראה אור לראשונה , גום עברינדמה שכזה הוא גם הסיפור המוגש כאן בתר

אמנם ברתלמי מעלים מן הסיפור כל פרט . 1978 באוקטובר 16-  ב'ניו יורקר'ב

" בכיר"אך לא קשה לאפיין את ה, המאפשר זיהוי היסטורי וגיאוגרפי ספציפי
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נראה לי שהיום העיתונות (שההגנה על חייו היא מטה לחמו של שומר הראש 

, אולי לא ראש מדינה רודני איפשהו בעולם השלישי, ")מאבטח"הייתה קוראת לו 

אך מן הסתם מישהו בדרג גבוה במדינה שהשלטון בה אינו נקבע על פי רצון 

  .פוליטיקאי או איש צבא או בעל הון בארץ שכזאת, העם

 היא ,במדיניותו או במעשיו, ולא בבכיר עצמו, הבחירה להתמקד בשומר הראש

שומר הראש דומה יותר לאלה שיפתחו בקבוק שמפניה : בחירה אירונית מובהקת

אבל הבחירה ". בכיר"משהוא דומה לאותו " שלו"ות הבכיר למחרת מ

היא להציג את , והטיפוסית יותר לכושר ההמצאה של ברתלמי, המשמעותית יותר

ההולכות ונעשות ספציפיות יותר , הסיפור כולו כסדרה של שאלות רטוריות

שמשאירה בחוץ , אט לאמירה ברורה-שהתשובה עליהן מצטברת אט, ויותר

  .אך מצליחה להבדיל היטב בין עיקר לטפלהרבה פרטים 

 יוביל אתכם www.newyorker.com/online/2011/08/15/110815on_audio_rushdieר הקישו 

עורכת הסיפורת של , ברה טרייסמןלהקלטה של סלמן רושדי קורא את הסיפור באנגלית ומשוחח עליו עם ד

  .'ניו יורקר'ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )¯ÓÔÂ˘‰ : ירהע ואנגליתתרגם מ(



 244

 ¯„�ÒÎÏ‡ÔÈ˜˘ÂÙ   
  

  

¯∆·∆c ˙≈Ú¿Ï ‰∆z¿LƒÓ  
  

  .וילסוןטרגדיה מאת , The city of the plagueמתוך 

  

  

  .כמה גברים ונשים הוללים, שולחן ערוך, רחוב

  

LÈƒ‡ ¯ÈƒÚ»̂:  
    

 ְלַהְׁשִמיַע ִלי הְרֶׁשַה! ִנְכָּבד ִׂשיאָנ

 ,נּוְביַטֵה ֶׁשְּלַהִּכיר ִאיׁש ַעל ְּדָבִרים

 רֶפַהֶּׁש ְמרֹותִא, ֹוָתיוֶׁשְּבִדיח ָאָדם

  ָהֶאֶרס ְטבּוֵלי ִחָּציו, ַפעָׁש ֲאֶׁשר

              ,עֵֹקץ ּבֹו ָחבּוים ָתיָמִנ ֶׁשּכֶֹבד

 ,הֹוִסיפּו ַחִּיים ִׂשְמַחת ִׂשיָחה ְלָכל

 זֹוֵרַע ֲאֶׁשר רֹותְדַהַּק ֶאת ִּפְּזרּו

 ,ֶּדֶברַה, ְּכלֹוַמר, ַמְמִאירַה אֹוְרֵחנּו

 .ִקְרֵּבנּוֶׁשְּב ַהַּמְבִריִקים ֵּבין ַּגם

 נּוְקַחָצ ּפֹה ִיםיֹוַמ ִלְפֵני ַרק ֵהן

 ָיֶאה ְולֹא ִסּפּוָריוְלֶׁשַמע 

 ֶׁשָּלנּוה ָלּוּלִהַה הִמְׁשֵּתֶׁשְּב

 יקֵר ִנָּצב מֹוָׁשבֹו! ןסֹוְק'ֶג ֶאת ִנְׁשַּכח

 ,ֶׁשַּיִּגיַעלֹו  ַמְמִּתין עֹוד ְּכִאּלּו

 ָּברִמְּכ ָעַבר הֶז ַאְך, ֶׁשּלֹו ץֵּלַל

 ...רּוק ָעטּוי ַקְרָקִעי-תַּת ֵקןְּב ִלְׁשּכֹון

 ,  ִנְדֶמה ָּכְך, ֶברֶּקַּב, ָׁשם םָּג ִּכי ִאם

 .תֶלֶּתַהְּמַה ְלׁשֹונֹו הָחָנ לֹא

 ִסָּבה ְוֵאין ַחִּיים עֹוד ָאנּו ַאְך

 ,ֵּכן ִאם. ָמָרה ְּבַעְצבּות ִלְׁשקַֹע
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 נּויֵדִדְיְלֶזֶכר  ּכֹוסֹותיק ִּׁשַנ

 ָנִריַע ֶאָחד הּוֶפ ַעִּליז ְּבקֹול

 .יַח עֹוֶדּנּו לּו ְּכמֹו

 

»�‡ÈƒN:  
  

 הּואָנַׁשר  ִראׁשֹון            

 ְּבֵאֶלם מּוָטב. ַהֲחֵבִרים גחּוִמ

  .ִלְכבֹודֹו ּפֹה ִלְׁשּתֹות

  

LÈƒ‡ ¯ÈƒÚ»̂:    

 

  !ִנְׁשֶּתה, ַמְסִּכים

 

  .כולם שותים בשתיקה

 

»�‡ÈƒN:    

 

 ַמְצִליַח ָּתִמיד, יִתיָבִבֲח, ְךקֹוֵל

 ַחָׁשכּו ירִּׁשִמ ִאיתְרִּפ תְׁשֵלמּו ִלְׁשלֹות

 ַערַצ ֶׁשל ָארְֹך ִׁשיר, ֶמִרי, ִׁשיִרי, הֹוי

 ְּבַיַחד ַלְחּגֹג ָנׁשּוב ֹוּמֻתְּבֶׁש

 ֶׁשַּתְעּתּוַע ִמי ְּכמֹו ִפיםטֹוָרְמ

 .ָהָאֶרץ ִמְּפֵני ִּפְתאֹום אֹותֹו ָּתַלׁש

 

 Èƒ̄∆Ó)שרה(:    

 

 ּפֹוַרַחת ָהְיָתהי ִצְרַאֶׁשְּכ

 ָּבעֹוָלם ּוְמַׂשְגֶׂשֶגת

 רַחַׁש ִעם ִראׁשֹון ִּביֵמי

 .ָאָדם ָמהָה ָהֵאל ֵּבית

 ִלְׁשמַֹע ָהָיה ְוֶאְפָׁשר
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 רֹוֵעׁש ִּבְצחֹוק ַּתְלִמיִדים

 ָּגבֹוַּה הּוְנפּו ַּבָּׂשדֹות

 .ְוַהֶחְרֵמׁש ַהַּמָּגל

 

 ׁשֹוֶמֶמת ַהְּכֵנִסָּיה ַאְך

 בַזֱעֶנ ַהֵּסֶפר-יתֵּב

 ,ּדֹוֶמֶמת, ֵריָקה ַהֻחְרָׁשה

 ,אְוָּׁשָּבְׁשָלה ַל ַהְּתבּוָאה

 ,  ןְּכַאִי ָהָיה רָפְוַהְּכ

 ּוְלמּולֹו, רּוְךָח ֵּתל

 ןִיַדֲע ַהְּקָברֹות ֵּבית ַרק

 .לֹומּוְלִּמִמ ָחַדל לֹא

 

        ֲעֵלי ַּכַּפִים ֶהְפֵסק ְּבִלי

     ,                    ֵמִתים נֹוְׂשִאים ַהַחִּיים

      :םִיַמַהָּׁש ֶאלים ִעְּוַׁשְמ

      ! ֱאלִֹהים, ֵאֶּלה ַעל חּוס

      ֶקֶבר עֹוד ּכֹוִרים ֶהְפֵסק ְּבִלי

 ים ִפְפנֹוְתִמ יםִּתָהִא

 ְּכֵעֶדר ְקָבִרים ֶזה ֶאל ֶזה

 . ִמְצטֹוְפִפים ְמבָֹהל

 

  ָלֶלֶכת ָעַלי ִנְגַזר ִאם

 ַאָּתה, יַמָי ִביבֲאַּב

  ֵאֶליָךִּלִּבי ָיָצא ֶׁש

 ִמִּמָּטָתּה ַחקְר ָאָּנא

  ַהֵּמָתה ָךְתָבהּוֲא ֶׁשל

 .  ִמֶּמְרָחקי ִנֵּוַלְו

 , ְלֶפַתע קּוםָּת לֹאי ִנ'ֵּג

 .קַּׁשִּת לַא ִלְׂשָפֶתיָה
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 !רּוַחְּכ סּונ ִמְּכָפֵרנּו

 ְלַעְצְמָך ִּפָּנה ָצאְמ

 ,ָלנּוַח סֹוף סֹוף תּוַכל ָׁשם

 .ָךְרַצַע ֶאת ִּתיקַּתְמ ָׁשם

 רֶבַהֶּדף ֵּדַנְתִּיֶׁשְכּו

 רֵּקַּב ַהַּדל ִקְבִרי ֶאת

  ַהֶּקֶבר ַאֲחֵרי ַּגם, דְנמֹוְדֶא

 !רַאֵח אַהבּתֹ לֹאי ִנ'ֵּג

  
»�‡ÈƒN:    

 

 ,תֶרֶהְרֻהְּמַה ֶמִרי, ְךָל מֹוִדים ָאנּו

 !ֶעֶצבָה וּויְר ִׁשיֵרְך ַעל ְךָל מֹוִדים

 ֶּדֶבר ַהִּבֵּקר , ֹוםַּכּי ָאז ַּגם, ֵּכן ִאם

 ,ְךִיַתזֹוחֹוְמִּב ְוֵעֶמק ַהר ָּכל

 רֶבְוֶׁש הָחָנֲא קֹול ְוִנְׁשְמעּו

 הָּתַעֶׁש לְוָנָח רָהָנ ְּגדֹות ַעל

 ְּבַנַחת זֹוְרִמים, ַעִּליז ִּבְצחֹוק ׁשֹוְצִפים

 .  ְּתְלַדָּגּבֹו ִאי ֶׁשְרִּפַה ֵעֶדןָּב

 ַהֶּקֶטל ָקַצר ּהָּבֶׁש ַהְּׁשכֹל ִמְּׁשַנת

 , בָבֵל יַזֵּכ, ִנְכָּבִדים, ִילַח ְּבֵני

 ְמֻעְרָּפלֶזֶכר  הּוא ֶׁשּנֹוַתר ָּכל

  אֶֹזןָל בֵרָע ָּפׁשּוט רֹוִעים ְּבִׁשיר

 ָּדָבר ֵאין, לֹא... צֹוֵבט ַהֵּלב תֶאֶׁש

  ְּבַחֵּגנּו אֹוָתנּוֶׁשַּיֲעִציב 

 ! בֵּלַּב ַהְמַהְדֵהד ָעגּום ְצִליל ְּכמֹו

 

Èƒ̄∆Ó:    

 

 ַּפַעם ַאף ָלִׁשיר לֹא ָיכְֹלִּתי ַרקלּו 

 !ַהְּיָקִרים יהֹוַר ןְלֵק ִמחּוץ

 .ֶמִריְל ְלַהֲאִזין בּוֲהָא ֵהם
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 ,             ׁשֹוַמַעת ֲאִני ַעְצִמית ֶאֶׁש ִנְדֶמה

 .ַהַּבִית ַסף ַעל, ָׁשםְּמַזֶּמֶרת ַה

 :יֹוֵתר ָמתֹוק ְקָצת ָאז ָהָיה קֹוִלי

  ...ִמימּותַהְּת ֶׁשל קֹוָלּה

 

‰»ÊÈƒ‡eÏ:    

  

 ָּכֵאֶּלהִׁשיִרים 

 ןִיַדֲע ִּכי ִאם! הָנְפָאָהֵמ אּוְצֵי

 תֶרֶּוִע ֶּבֱאמּוָנה: יםְּפָתִא ֶיְׁשָנם

 .   הִאָּׁש ִּדְמַעת מּולְל ְנֵמִסים ֵהם

 ֵעיֶניָה ֶׁשַּלְחלּוִחית ְּבטּוָחה ִהיא

 חֹוֶׁשֶבת ָהְיָתה ָּכְך לּו – ֵלב ָּכל ָבהׁשֹו

 ְלעֹוָלִמים ָאז ִּכי, ּהָקחֹוְצ ַעל ַּגם

 לֵּלִה םֶהְגיְנִסְלַו. ִמִּפיָה ָמׁש לֹא

 –ת ֹוּיִנָחְוַצ ְצפֹוִנּיֹות ֶׁשלן ָיְפָי

 סֹוֶבֶלת לֹא, ָאח. הָלְּלַיְתִה ִמַּיד

 .  בהַֹהָּצי ִטקֹוְּסר ַהָעֵּׂשַה ֶאת

 

»�‡ÈƒN:    

 

 !ַהַּגְלַּגִּליםת יַׁשִקְנ קֹול: ְמעּוִׁש

 

  )עור נוהג בה-שחור. עמוסה גופות,  עגלהמגיעה(

  ִׁשַעְרִּתי, הָפְּלַעְתִה היָזִאלּו! ֲאָהּה

 ,רֶבֶּג ֵלב ֶׁשִּלָּבּה ְּדָבֶריָה ִּפי ַעל

 ,ִגיַעָּפֵמַה ַחָּלׁש ָהַאְכָזר ַאְך

 ! ַּפַחד יַח ְּתׁשּוָקה ההֹוֵמ בְּבֵל ְוַגם

 .ָלּה הּוַקל, ֵּכן. ַמִים ָעֶליָה ִׁשְפִכי
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∆ÓÈƒ̄:    

 

 ב ֶצֶעָל חֹותָא, ִתיָּפְרְלֶח חֹותָא

 .ָךרֹאֵׁש ֲחִזי ַעל ֲהִניִחי

 

‰»ÊÈƒ‡eÏ )מתעשתת(: 

 

 ְמִּתיָחַל        

 ...םִייַנֵע-ןֶבְל, עֹור-חֹרְׁש, נֹוָרא ׁשֹד ַעל

  ָׁשם ַאְך, אָרָק" ָלהָגֲעָל יִקְרִב"

  ֵהִפיקּום יֶהֵתֹוּיִּפ, ֵמִתים ָׁשְכבּו

 ...מּוָבן ִּבְלִּתי מּולִמְל, םיָֹא ׁשּוְחׁשִל

 ?ִלים ַלְחֶנ ֶזה ָּכל ָאֵכן ִאםַה ְמרּוִא

 ?ּפֹה ָעְבָרה ָהֲעָגָלה

 

LÈƒ‡ ¯ÈƒÚ»̂:    

 

 ,היָזִאלּו, יַּד    

 ָלנּו הּוא ָהְרחֹוב ִאם ַּגם –י ִדְדעֹוְתִה

 תֶוָּמַה ַמְלַאְך ִמְּפֵני םֵמּדֹו ִמְקָלט

 ְסִּכיִמיַּת, ְּפרּוִעים ְלִמְׁשָּתאֹות ִמְסּתֹור

 ָלּה ֻמָּתר, זֹאת ְּכמֹו ְׁשחָֹרה ָלהָגֶׁשֲע

 ?ָּכְך לֹא, ַתְחּפֹץ ֶׁשַרק ֵהיָכןַלֲחלֹף 

 !ֶּדֶרְך ָלּה ֹותּנַפְל ָעֵלינּו מּוָטל

 ,ְגֶבֶרתַל ִּפּיּוסְּכאֹות , םֶהְגיְנִסְלַו, עַמְׁש

 אּוַלי, תפּוְּלַעְתִהה ַלָוֱחֶמְכּו

 חֶֹפׁש ִׁשיר, יַח רִׁשי ָלנּו ָלִׁשיר ַּתְסִּכים

 ,קֹוֶדֶרת ִניָמה ְּבִלי, יִטקֹוְס ֶצבֶע ְּבִלי

 ַּבְּכחּוס ְּכֶזֶמר ִמְׁשּתֹוֵלל ַסַער ִׁשיר

 .רֹוַתַחת ְׁשִתָּיה ִמּכֹוס דנֹוַל ֲאֶׁשר
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»�‡ÈƒN:    

 

 ָאִׁשיר ַאְך, ָּכֵאֶּלה ָמִכיר ֵאיִני

 ,ִנְכַּתב הּוא ֶאֶמׁש –ֶּדֶבר ַל ִהְמנֹון

 .ִמֶּכם ִנְפַרְדִּתים לֹוָׁשְּלֶׁשְּכ

 ִּבי ֵנעֹור ַלֲחרּוִזים מּוָזר ָרָעב

 :ְמעּוִׁש! ַחַּיי ִּביֵמי ָלִראׁשֹוָנה

 .הֹוֶלֶמת ָּכזֹו ִׁשיָרה קֹוִלית ידּוִרְצ

 

ÌÈƒa«̄:    

 

 !bravo!bravo, ִנְפָלא, ַלַּמֵּגָפה ִהְמנֹון!  ְּבִׂשְמָחה לֹו ַנְקִׁשיב, ַלַּמֵּגָפה ִהְמנֹון

 

  
»�‡ÈƒN )שר(: 

 

• 

 ָהַאִּדירף ֶרחַֹהֶׁשְכּו

 יר               ִהְדַמ ְלָכאן ֶּגֶנָרל ְּכמֹו

 ,        ַהֶּפֶראַיְלֵדי , יוָלָּיַח ֶאת

 , ְוַהְּכפֹור ֶלגַהֶּׁש סּופֹות

 ּבֹוֶעֶרת ֶנְגָּדם חָאָּב ָהֵאׁש

 .  ְּבאֹור צֹוֵחק ְוַהִּמְׁשֶּתה

 

•  

 ַהַּמֵּגָפה ּוְכֶׁשָּתבֹוא

 ּוְזקּוָפה קֹוֶדֶרת ְלָּכהַמ

      רֶבַהֶּד ִצירְקִּב ְוִתְתָּפֵאר

     ָוֵליל יֹום ַּבֶּדֶלת ִּתְנקֹׁש

   ...    ֶקֶבר ּפֹה ַיְחּפֹר ֶׁשעֹוד תָּבֵא

  ?  ִנָּנֵצל ֵאיְך? ַנֲעֶׂשה הָמ
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• 

 ַהּסֹוֵרר ֵמַהחֶֹרף ְּכמֹו

 ! רֵּתַּתְסִנ רֶבַהֶּדֵמ ָּכְך

 ִביַעָּגג זְֹמִנ, אֹורֹותַנִּצית 

 רֵרְחַּתְסִי ֶׁשרֹאֵׁשנּו ַעד

 ,ָנִריַע, ִמְׁשֶּתה ְוַנֲערְֹך

 . ְנָפֵארר ֶבַהֶּד ַמְלכּות

 

• 

 ְּבִמְלָחמֹות ִׁשָּכרֹון ֵיׁש

 ַהְּתהֹומֹות יִסֵּפ ְוַעל

 תֶפֶצֹוׁש ַּגִּלים ַּבֲהמּוַלת

 ,ְּבסּוָפה קֹוֵדַח םָי ֶׁשל

 סֹוֶחֶפתֲעָרב -ַּבת ְּברּוַח

 .ַהַּמֵּגָפה יַפתּוִבְנִׁש

 

• 

 ַּתִּצית  ַחִּייםַסָּכַנת  ָּכל

 ַאְרִצי מּוָתהְּת ֶּבן ָּכל בְּבֵל

                      - ְלַהִּביַע ֵאין ַּתֲענּוגֹות

 .ָּבם ַהֵּנַצח יַחֵּי ְוסֹוד

  ִהְצִליַח ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ַאְׁשֵרי

 .           ְוִלְראֹוָתם ֵמֶהם ִלְטעֹם

 

• 

 ַלַּמֵּגָפה ִהְמנֹון ,ֵּכן ִאם

 ְּתֵקָפה לֹא ָּכאן ִהָּלְתְךְּת

 !   ֵּביְנַתִים ַּבַחִּיים ֲאַנְחנּו

  ּוִבְתרּועֹות ּכֹוִסיתיק ִּׁשַנ

 ַהְּׂשָפַתִים ֶבלֶה ֶאתם ּגְֹלִנ

 .               תעֹוגּוְנ רְּכָב... אּוַלי ֲאֶׁשר
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  .נכנס כומר זקן

  

¯∆Ó…k:    

  

 !ַּדַעת ָּכל ַחְסֵרי ֹוְפִריםּכ, ְּכִפיָרה הִמְׁשֵּת

 לּוַהָּל יִריםִּׁשּוַבה ָלּוּלִהַּב

 ַהְּדָמָמה ֶאת ְמַחְּלִליםַאֶּתם 

 !ִהְׁשִליט ַהָּמֶות ֲאֶׁשרית ִנָתיְמֵאָה

  ,ָהֵאֶבל ֻמֵּכי, ָּפִניםְלמּול ִחְוֵרי 

  ִמֶּנֶגד ֲאָבל, ְּתִפָּלה נֹוֵׂשא ֲאִני

  ַהְּמתֶֹעֶבתם ֶכְתַלֳהָצ עֹוָלה

   ּוְמַפֶּזֶרת ֵמת ְׁשַנת ְחִריָדהּוַמ

  !ִהִּניחּו ַעָּתה ֶׁשֶּזה ָעָפר ִרְגֵבי

 ְרִעיפּוִהת יֹוָעְרּו ְקִׁשיִׁשים לּוֵלא

  - ְלבֹור ַהָּמֶות ֵמַעל ְקדֹוָׁשה ִקיָנה

 ֵאֶּלה ֵהם יםִדֶׁשֵּׁש ָחַׁשְבִּתי ָאז ִּכי

 ,ַחחּוָז ּכֹוֵפר ִנְׁשַמתים ִרְּסַיְּמַה

 .ָהאֶֹפל ּתֹוְך ֶאל ִּבְצחֹוק תֹואֹו מֹוְׁשִכים

 

…̇ÂÏ…Â˜ ÌÈƒ„»Á¬‡:    

  

 !ֵּגיִהּנֹום ַעל ְּבִדּבּור הּוא ֻמְמֶחה

 !אֹוָתנּו בזֲֹע, ָזֵקן, ַעדְצ ָקִדיָמה

 

¯∆Ó…k:    

 

 ֵיׁשּוַע ְּבֵׁשם ָּבֶכם ַמְפִציר ֲאִני

 :ְלַמֲעֵננּו ָעָלה ַהְּצָלב ֶׁשַעל

 לּוְדִחץ ָאנֹוְּמַה ַהִּמְׁשֶּתה ִמן

 ִלְפּגֹׁש ְרצֹוְנֶכםַּבָּׁשַמִים  ִאם

 . םֵּתְבַהֲא ֲאֶׁשר ָהֲאבּוִדים מֹותְׁשִנ

 !ְלָבֵּתיֶכם ְזרּוִח
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»�‡ÈƒN:    

 

  ָׁשם רָּג ֶעֶצבָה    

 .ִלְׂשמַֹח רֹוֶצה ָצִעיר ְוֵלב, ַעְכָׁשו

 

¯∆Ó…k:    

 

 ֶׁשָּׁשבּועֹות? םֶהְגיְנִסְלַו, הּוא ַאָּתה

 ,ְךֶרֶּב ָּתְעַרָּכ ֵמָאז ָחְלפּו ְׁשלֹוָׁשה

 ,ּוְמָמֵרר ָךִאְּמ ּגּוַפת חֹוֵבק

 ?ַהֶּקֶבר ַעל ָּתְקַעֶׁשָּז הּוא ַאָּתה

 ?הּבֹוָכ ֵאיָנּה, חֹוֵׁשב ַאָּתה, ָךִאְּמ

 ִקיַעָרָּב ָׁשם ָמָרה הּבֹוָכ ֵאיָנּה

 ָׁשקּוַע ֲאֶׁשר ְּבָנּה ַעל ְּבַהִּביָטּה

 קֹוְלָך ּוְלִמְׁשַמע, ִמְׁשֶּתה ְּבֵחְטא

 לֹו ְּכֶׁשִּמָּסִביב ֵטרּוףִׁשיֵרי  ָּׁשרֶׁש

 ? ֶבלֵס ֶׁשל ַוֲאָנחֹות ְקדֹוׁשֹות ְּתִפּלֹות

 !יַאֲחַר ּבֹוא

 

»�‡ÈƒN:    

 

  ?ֵאַלי לֵפָּטִּת הַמ  

 ,ָךיְּבִעְּקבֹוֶת ָלבֹוא ָיכֹול ֵאיִני

 יִּתְלַּבְכִנ ְלָכאן ֲאִני: בָּיַח ֵאיִני

 ,םָיַדִי ִרְפיֹון, ֵאיִמים ְּבִזְכרֹונֹות

 ,חֹוֵטאֻּכִּלי  ָּכל ִּכי ְּבַהָּכָרה

 ָהֲאַבּדֹון ֵמִריק ּוְבִיְרָאה

  – ְיָתהַהַּב ְּבׁשּוִבי ִלי הֶּפַצַהְּמ

 ,לּוַהָּלת לֹוּוּלִהַה תְּבִנְמָרצּו

 ,ַהְּמֻׁשְלֶהֶבת ַהַּתְרֵעָלה ְּבכֹוס

 )ָהֵאל ִיְסַלח( ֶׁשל יָהֶפּוּטִלְּב

 ... תֶדֶדֹוצְמ ּכֹה ַאְך ּגֹוַוַעת הִאָּׁש



 254

 אֹוִתי ְּתַזֵּמן לֹא ִאִּמי ִנְׁשַמת

 ׁשֹוֵמַע ֲאִני, ְמֻאָחר רְּכָב – ִמָּכאן

 ְלהֹוִׁשיַע ָרִציָת – קֹוֵרא אֹוְתָך

 ,ְלָׁשלֹום ֵלְך, ּתֹוָדה... ִנְׁשָמִתי ֶאת

 !  ִאְּתָך ְךֵלֵּיֶׁש ִמי ְמֻקָּלל ַאְך

 

ÌÈƒa«̄:    

  

Bravo, bravo !ְרָּתִּדַּב הֶפָי, ִׂשיאָנ! 

 !ֵלְך, ָקִדיָמה! ְּדָרָׁשה ְלָך ִהֵּנה

 

¯∆Ó…k:    

 

 !ּבֹוא: ְמַבֶּקֶׁשתה ָּדיְלִּתַמ ִנְׁשַמת

 

»�‡ÈƒN )קם(: 

 

 ,ָךָיְד ֶאת םִיַמַהָּׁש ֶאל ָהֵרם

  ִלי עְוִהָּׁשַב, ּוְקֵמָלהת ֶרֶּוִח

 !       דַעָל םַדָנ – ָמּהְׁש ֶאת ְלַהְזִּכיר לֹא

 תֶוָמְלַא נֹותְּב ֵהןֶׁש ֵעיֶניָה ַרק לּו

 ֶהֱאִמיָנה ִהיא! ַעָּתה פּוָצ לֹא ִּבי

  – ִּבי ּפֹוֵעם, יִׁשְפָח, הֶאֵּג, ָטהֹור ֶׁשֵּלב

 ...ִּבְזרֹועֹוַתי ָמְצָאה ָלּה ֵעֶדן ַּגן

 ,ְּתַא ִהֵּנה! ְקדֹוָׁשה אֹור ַּבת? ֲאִני ֵהיָכן

 ָהֲארּוָרה ְוִנְׁשָמִתי, ָׁשם ְּתַא

 ...ֶּלהִּתְתַע לֹא םָׁשְל

 

Ï…Â˜ »�ƒLÈ:    

  

  – ַעֵּגַּתְׁשִה הּוא

 !ֵאיֶנָּנה ֶׁשְּכָבר הָיְעַר ַעל הֶזהֹו
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¯∆Ó…k:    

 

 ...ֵנֵלְך, ֵנֵלְך

 

»�‡ÈƒN:    

 

 ,ָׁשַמִים ְּבֵׁשם, ֲאִבי  

 !אֹוִתי בזֲֹע

 

¯∆Ó…k:    

    

 !ָהֵאל אֹוְתָך ַיִּציל                

 .יְּבִנ, ִלי ִּתְסַלח

 

  .יךהמשתה ממש. הכומר יוצא

 .שקוע בהרהורים עמוקים, הנשיא נשאר
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ÂÒ�·ÈËÒ Ò‡Ï‡Â  
  
  

‰¯Ú˜ ,Ï˜ÓÂ ÏÂ˙Á-‡Ë‡ËÓ*  
  

  

שאר הבמה . בגבם מסך מוזהב, שני אנשים יושבים על ספסל לבן בתוך עיגול של אור

 –לובש שמלת ערב שחורה , מימין, האחד. צלליהם נראים בבירור על גבי המסך. בעלטה

טרת סיכה מע, כובע קסקט.  עד מתחת לברכייםמשתלשלת ה–עם דוגמא כסופה דהויה 

. הוא כחוש. אבזמים כסופים קטנים מעטרים את נעליו. גרביונים שחורים. את הכובע

רך יותר , השני. כמו ספר צרפתי,  ספר העטוף בנייר צהבהבהוא מקריא בקול רם מתוך

רצפת הבמה מכוסה .  מאזין ברוב קשב.תלבושת ירוקה צמודה. וקטן יותר במימדיו

 .בסגול

  
  
  

‰¯Ú˜) :מלא חשיבות(   

אמשיך ) מתנשא על חתול. ( ממ– היא אומרת –ממ  –  ממ–א אומרת הי

מלא פרחים  – מלא פרחים –Fleurs–  des  fleurs . לתרגם זאת עבורך

  .צהבהבים-חומים

  

ÏÂ˙Á) :משועמם מעט(  

  ? מה המילה במקור? צהבהבים-חומים

  

‰¯Ú˜: Rouges  

  

ÏÂ˙Á :קערה, אבל ,Rougesפירושו אדום .  

                                                           

*'‰¯Ú˜, ÏÂ˙Á Ï˜ÓÂ-‡Ë‡ËÓ ')Cat and Broomstick ,Bowl ( וואלאס מאת

 Wallace - ופורסם לאחר מותו של המחבר ב1917-נכתב ב, )1879-1955(סטיבנס 

Stevens: Collected Poetry and Prose )Library of America ,1997(.  
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‰¯Ú˜) :קור רוחב(  

כמו במקרה , אך כאשר.  אדוםמשהוכאשר המילה מתייחסת ל, אין ספק

  .צהבהב- פירושה הוא חום אז,צהבהב- חוםמשהוהיא מתייחסת ל, שלפנינו

  

. ישיש. קשוחנראה .  בצידה השמאלי של הבמהשוטטמטאטא מ-מקל
מכנסיים , אבנט אדום, חולצה כחולה. הוא נעזר במקל. מבנה גופו כבד

מטאטא - של מקלפעתוהו. וקערה מתעמק בספר. צרפתיכמו איכר , לבנים
  . את חתולנתמסקר

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :בגסות(  

  !ביבליופילים

  

ÏÂ˙Á) :בנימוס רב (  

  .קערה מקריא משיריה של קלייר דופרי

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:מקסים !  

  

  הוא מתיישב על הספסל
  

ÏÂ˙Á :מה הייתה השורה האחרונה שהקראת, קערה?  

  

‰¯Ú˜) :קריר ונבוך(  

Le jardin est si plein des fleurs rouges  .  .  . הגן מלא פרחים

  .צהבהבים-חומים

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:יוצא מן הכלל !  

  

ÏÂ˙Á : הוא מתרגםfleurs rougesצהבהבים- לפרחים חומים.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ :למה לא?  

  

ÏÂ˙Á :ש,ידוע לכל, כי - rougesפירושו אדום.  
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Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ :יותיהן של מיליםאדם בעל אמונה כה מוצקה במשמעו ,

  .מוטב שלא יאזין לשירה

  

ÏÂ˙Á:מטאטא- מקל!  

  

 .חתול מציץ בגנבה בדיוקן המופיע שם. קערה שב לאיור שעל הכריכה
  

‰¯Ú˜ :כי ברור לגמרי שקלייר דופרי מתכוונת , צהבהבים-אני אומר חומים

  .צהבהבים-לחומים

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ :אתה מסיק את זה מן הדיוקן שלה?  

  

‰¯Ú˜: גילה לא עולה על עשרים ושתיים. גיל שלהומה; כן.  

  

ÏÂ˙Á :ובגיל עשרים ושתיים לא אוהבים פרחים אדומים?  

  

‰¯Ú˜: של קלייר דופריאלועם זוג עיניים גדולות כ, בגיל עשרים ושתיים  ,

 בסידורו את ה מסתיר–עם שיער מסורק כדרך שעלמה מסרקת את שערה 

 המבט שיש לה ,לה מכללמע,  ואז–הדברים שהוא מתחיל לחשוף בפניה 

  .  עצמוהמביא אדם לצלול אל צולת המסתורין שלו, כאן

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: פרחים אדומים ומסתורין שכזה , וכמובן–  

  
‰¯Ú˜ :אינם הולמים.  

  

ÏÂ˙Á:  רואהאתה.  

  

‰¯Ú˜: צהבהב-זהו גיל בו אדום נעשה לחום. הם אינם הולמים בגיל הזה ,

, ה מסוגה של קלייר דופריעלמ, לכל הפחות,  וכשעלמה–כחול לתכול 

  .יוצרת-מתמסרת לכתיבה

  

ÏÂ˙Á: יוצרת-אני מתעב כתיבה. שירה – אמור שירה.  
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Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: יוצרת היא רק המילה המתאימה לגיל עשרים -כתיבה, הו

  .אתה מדבר על גיל ארבעים ושתיים. ושתיים

  

ÏÂ˙Á: האם אוכל לראות את הדיוקן. קשישאמטאטא -אתה צודק מקל?  

  )ושיט לו את הספרקערה מ(
  .גלויאתה מדבר על שערה משום שראשה 

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: רק משוררת בת ארבעים ושתיים מדגמנת לדיוקן עם כיסוי-

  .ראש

  

‰¯Ú˜:במובן שבו , משום שבמקרה של משוררת,  אני מדבר על שערה

 הוא כה משמעותי למשמעות ערּהׂשהדיבור על , מילה זו צודקת ויפה

  .דיוקנה

  

ÏÂ˙Á: יש לה יופי של סנטר. יש לה אף עדין? הסנטר שלה ואהאף יותר מ.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ :הלא . יש לה יופי של סנטר! הו, הו! יש לה יופי של סנטר

  ?כן

  

‰¯Ú˜: שלושה דברים חיים בדיוקנה של משוררת. ׂשערה הוא ׁשערה :

. הללו מאפשרים לדלות מדמותה משהו על הוויתּה. עיניה ופיה, שערה

הוא , אף על פי כן, אך, הוא מסודר בפשטות. ער שחורלקלייר דופרי שי

האין זה חלק . נותר מלא בתנועות הארוכות של זרועותיה החשופות

הגיונות  ?אודות חיוורת? מה אנו יכולים לצפות ממשוררת שכזאת? מימנה

  .הב לי את הספר? כחושים

  )חתול מושיט לו את הספר(
לא את ? רואה בדמדומיםמה היא . קח למשל את השיר הזה על דמדומים

היא רואה את האור המוסיף לבעור . הסיום השגרתי של תנופת היום

היא רואה את , וכי בכך. היא אומרת שהשמש בוערת כל הלילה. בכוכבים

 השמש בוערת כל . כי הינה אלמותיתידיעה במרגעתה, התנופה המתמדת

  .חיה היא אומרת כי תאהב כל עד ת.הלילה
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ÏÂ˙Á) :מרותק(  

  . נהדרתהיא

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:  לקומיקאים כמה מעט יידרש על מנת להפוך את המשוררים

של איש זו אין קומדיה אמיתית יותר מבלילה בלולה ! האמיתיים היחידים

  .בתים ועננים וכן הלאה, אישה וירח, ושמש

  

‰¯Ú˜:  טרגדיה אמיתית יותראין גם.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: איש אינו מאמין בטרגדיה.  

  

ÏÂ˙Á: רים ושתייםבגיל עש –  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: מה שמביא אותנו לעיניים  

  

‰¯Ú˜ :אך עיניים הן אין אם אינך מאמין בטרגדיה.  

  

ÏÂ˙Á: אני מאמין.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: האמת היא . אתה חושב שאתה מאמין! סנסואליסט מסכן

  .שאתה מאמין בעיניים

  

ÏÂ˙Á: ראית את הדיוקן?  

  

  )מטאטא-הוא מושיט את הספר למקל(

  

  .קל יגלגל עיניים מ,ועכשיו

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: אך אין זה . אני מודה כי העיניים הללו מסוגלות לטרגדיה

  .הטרגדיה עצמהדיברנו על והלא : אותו הדבר כמו הטרגדיה עצמה

  



 274

‰¯Ú˜:כי עיניה הן אין , תחת זאת, ומרלו: דבריאת  לתקן, אם כן,  הרשה לי

  .אם אינך מאמין בעיניים

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: מכדי , אינך חושב, אך אני כבר זקן למדי. טתיקון יאה בהחל

וקשה . הגעתי לשלב בו איני מאמין בדבר מלבד רגליים? שהאמין בעיניים

  .אפילו כשמדובר ברגליים,  בטוח לגמרילהיות

  

ÏÂ˙Á :לא ספרות, רגליים הן אמנות.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: זהו יעודן מאז ומעולם.  

  

ÏÂ˙Á: זה עדיין יעודן.  

  

‰¯Ú˜: וע לחדול מלדבר בהןסיבה נוספת מד .  

  .זהו עניין חדש שעיניה של משוררת תבאנה אותנו לכדי כך

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :יבשושי(  

  ) עוצר. ( כל כךעניין חדש, אחרי הכל, אולי אין זה, ובכל זאת. ייתכן

כשם שהיחסים , יתרה מכך) עוצר. (עשרה לחינם- חיים במאה השבענוניא

,  האישה והגלים וכן הלאה, ההריםהאיש ו, האישה והירח, בין האיש והירח

, שפתיים ולחיים, יםיכך גם היחסים שבין עיניים ורגל, מוגדרים-בלתי

הכל חלק מן הקומדיה . בה במידהמוגדרים -בלתי, ודברים מסוג זה

משום שהם מוספים להאמין , ממנה מתעלמים המשוררים, האוניברסאלית

האם . וגלות לטרגדיההן מס. אתה רואה טרגדיה בעיניים הללו. בטרגדיה

  ?קולה של הטרגדיה דר בזה הפה

  

‰¯Ú˜: מעניק לדיוקןזהחשבתי רק על ההבעה ש. לא חשבתי על כך  .

  .ביוגראפית באופן חיוניההבעה הזו 

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:הנהוגההקדמה הבספר מופיעה ?  ביוגראפית באופן חיוני .

  ?ו ביוגראפי דיין זההא
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ÏÂ˙Á:  צרה בשעתהלדיה.  

  

‰¯Ú˜) :היר ענייןמב(  

, ולגזור מדיוקנה ומשירתה של קלייר דופרי, לפי שעה,  כךהסכמנו לדלג על

  .זה מה שאנחנו עושים. מושג משלנו לגביה

  

ÏÂ˙Á: אתה יודע, קערה הוא אידיאליסט.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: לאידיאליסט אין סיבה לחשוש מהקדמה.  

  

ÏÂ˙Á: המסוגלות לטרגדי, עיניים גדולות, יש לה שער מלא ושחור ,

שכן כך אני , ותומסתורימבריקות שהן , אני מקווה, מה שאומר, כדבריך

  .זו נראית לי הקדמה מספקת, ופיה מלא הבעה, רואה אותן

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:  זו הקדמה מן הסוג שאתה עצמך היית כותב ולכן נדמה לך

  .שזו הקדמה מספקת

  

ÏÂ˙Á) :פגענ(  

  ?למה אתה מתכוון

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :רודה בו(  

 הדיו  מןקש הוא לגזוריב,  כי בדברים שאמר קערה על הדיוקן הזהאני מניח

ראית רק את אתה .  באשר לרגישותה של המשוררת שלוחי- רושםוהנייר

  .יופייה

  

ÏÂ˙Á) :כמצטדק(   

  . בשירתה של יפיפייהמיוחדישנו כוח . אינני מתנגד לכך

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: כן,עבורך .  

  

ÏÂ˙Á :גם כןעבורך .  
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Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:) תברשעו(  

  .אך הדיוקן של קערה הוא כישלון. לא כוח; ייתכן, פאתוס

  

‰¯Ú˜ :כישלון?  

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :בסרקאזם(  

. שחורות השיער והעין, שתיארת אחת מיני הפלפונסיות הרבותאפשר 

  . נדושים זה זמן רב, פההאיכות ההבעה של בדבר ודבריך 

  

‰¯Ú˜: ונכונים זה זמן רב.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: אזי מסופקני אם עודם נכונים,  זמן רבהיו נכונים זה לו .

  .המשוררת הצעירה שלך היא משוררת זקנה, העובדה עומדת בעינה

  

‰¯Ú˜) :נרגן(  

  ?היש לקצוץ את שיערה

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ : זהמעין משהו . בלי צל של ספק.  

  

ÏÂ˙Á :adieu ,דופרי!  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: מתעקש על השיער הקצוץ אינני.  

  

ÏÂ˙Á:  קלייר המסכנה. זהמעין אבל על משהו!  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: אני . בסדר גמור.פי דיוקנה-אתם שופטים את שירתה על 

  .פי שירתה-שופט את דיוקנה על

  

‰¯Ú˜:לפיהן עליה להיות בת,  אתה שבוי בדעות הקדומות של רוח השעה-

  .זמנה
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Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:זו תהיה רוח השעה במאה .  זו רחוקה מלהיות רוח השעה

  . עשרה גם כןהשמונה עשרה ובמאה התשע

  

‰¯Ú˜: האם לא תרחיק , אם אכנע. כואב לי להסכים איתך, מטאטא-מקל

  ?עוד לכת

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: שובקח את הספר. ארחיק עד כמה שאפשר .  

  )הוא מושיט את הספר לקערה(
הייתה אמורה ? עגילים שחוריםענדה  לו , לכך השפעה כלשהיהההיית

  .אתה יודע, גילים שחוריםהן עונדות ע. בחן את שירתה לאור זה. להיות

  

  חתול חוטף את הספר מידיו של קערה
  

ÏÂ˙Á: כלשהיהאם תהייה לכך השפעה ?  

  ) צוחק מכל הלב(

המרגעת , התנופה המתמדת? על מה היה השיר הזה! קערה, הזם זאת

  !ארוכים, שקט ועגילים שחורים.  כי הינה אלמותיתבידיעה

  

  קערה לוקח ממנו את הספר בחזרה
  

‰¯Ú˜: משוררת . מטאטא צודק-מקל. אינו כישלוןשלי הדיוקן , ונךכרצ

: אך הוא חושב על משוררת בת ארבעים ושתיים. זמנה-צריכה להיות בת

מתחוכמת בת -אני חושב על המשוררת הבלתי. על המשוררת המתוחכמת

, אם היא במקרה נראית כאחת הפלפונסיות הרבות. העשרים ושתיים

 שלכנה זוהי חשיפה .  רוקוקותבשל תנוחאין זאת , שחורות השיער והעין

  .יחסיה

  

ÏÂ˙Á: קצת, י חוזרתרפדו.  

  

‰¯Ú˜ :היא ,  בן זמנךבהיות, ללא ספק, כוונתך, מטאטא-מקל, וחוץ מזה

  .אתה עצמך בזמנך שלךלהיות 
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Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: תרחיק עוד אל, בתמורה, אך רק אם. אני נכנע, קערה, ובכן 

  .לכת

  

‰¯Ú˜: זה נכון . ארחיק ואומר כי קלייר דופרי היא פשוט עצמה בדיוקן

,  זמנההיא בת, אף על פי כן .השחור והמוארך, הנוקשהשאינה מן הסוג 

  .במובן בו השתמשת בביטוי זה

  

ÏÂ˙Á) :מלא עניין(  

  ?שובלהתפתות לה האוכל 

  

‰¯Ú˜: אלו  בלי כל קשר לשיקוליםשוב  להפתהמת הייתה, בטווח הארוך 

  . כך ששאלתך אינה כנה;םואחרי

  

ÏÂ˙Á) :במצח נחושה(  

  .אחוז פלצות מהשיר על הדמדומיםקצת אני עדיין .  למדיהיא כנה

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: הוא רודף את מחשבתי.  

  

‰¯Ú˜) :לחתול(  

  .בשירתה של יפיפייהמיוחד אמרת שישנו כוח 

  

ÏÂ˙Á) :חרד(  

  .אך איני בטוח עכשיו באשר ליופי. אמרתי זאת

  

‰¯Ú˜:  לי לראותאז תן.  

  ) הוא מדפדף בספר במהירות(

  
†*Banal sojourn–  ישנו דבר מדהים באופן בו השיר  –קטמרן ישנה

ידי תיאור - על,הם ב השיריםאחדזהו . מציב את הקטמרן על פני המים

  לא יכול היהבטבע דבר. להפליא נמרצתהיא יוצרת תמונה , ההדבר הנרא
                                                           

 . עצמוסטיבנסאת שמם של שירים מאת   לא פעםה של קלייר דופרי נושאיםי שיר*
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מה נכון הדבר לאופן בו אני כ. חשפו דמיונה ורגישותהמה שלחשוף את 

 – : שכזה הנה מחזור שירים .שיריה יפים. היא יפה! תופש את קלייר דופרי

Les Dahlias  מלהביט מקבל אדם  איזה רושם יוצא דופן –הדליות

  !מלהביט נמרצות בדברים רגילים: היינו, בדברים כמות שהם

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: לראות את רושויאין פ, אך להביט נמרצות בדברים רגילים 

  .המשך, פןובכל א. הדברים כמות שהם

  

‰¯Ú˜:ישנה קבוצת שירים בהם היא חוקרת , הבספראחרת בחטיבה ,  כאן

  –כי אם את גזע הקלייר ,  לא את הפרט קלייר דופרי–את עצמה 

  

ÏÂ˙Á: גזע הקלייר! אה.  

  

‰¯Ú˜:  ואז , של חקר העצמי, עד כהכשחושבים על משמעותו השגורה

  –ודים הבהירים ומלאי המחשבה הללו קוראים את העמ

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :קצר רוח(  

  .אנא ממך, קרא אותם, קרא אותם

  

‰¯Ú˜: חשבתי שאולי תרצה שאסביר.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: אך אם העמודים הללו בהירים כפי ; פה ושם, ארצה אולי

  .אסתפק בכך שתקריא אותם תחילה, שציינת שהם

  
‰¯Ú˜) : מתרגםà la mode(  

 תססתיאני מוצאת את  בתזוזת העצים, כלומר – ממ – ממ, בתנועות העצים

ת ברוח ובוהק,  הנמלאות אור שמש–מצב רוחן של הצפצפות , בבוקר. שלי

טלטלות יהבוקיצות המ, יםיבצהר.  הוא מצב רוחי שלי– הקודרת המערבית

העומדים ,  העציםורתצ, ובערב. על רקע הרקיע המוזהב עולצות כמותי

הדברים  – ממ – ממ –ממ , יופיים בעד הערפילים את המתוו, בלא ניע

 צורת: בוא נראה. בצרפתית זה כמעט שקוף. הללו קשים להחריד בשפתנו

או בלב ,  את יופיים לרוחב הדמדומיםמשרטטת, העומדים בלא ניע, העצים
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היא מתכוונת .  צורות העצים הן התמונות היחידות שברוחי–הדמדומים 

  .וכי אין אחרות מלבדן, של צורות העציםהן , שהתמונות שברוחה, לכך

  

ומשיב את , מתרשם כביכול, דיוקןמביט ב, חתול לוקח את הספר מקערה
  .הספר לקערה

  

‰¯Ú˜: שש את דמותה של ומא, כה תקשורתי, כה צעיר, האין שיר שכזה

  !כמה חדישה היא? עולה מדיוקנהההמשוררת 

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :המום(  

  .קרא עוד אחד? חדישה

  

‰¯Ú˜ :הפעם, אחת מהדליות .Le Bouquet –היא מבקשת . הֶקבּו ה

השיר שלה אינו מכיל דבר זולת לשמותיהם , לפיכךו, הצבע- את חושגרותל

צר בראשך רושם חזותי מייבמהירות וכך אתה קורא אותם . של צבעים

  .למראה דליות של ממשהדומה לרושם שנוצר 

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: וזהו שיר?  

  

ÏÂ˙Á :)בדריכות(  

  .רא הכי מהר שתוכלק

  

‰¯Ú˜: מוכן אתה?  

  

ÏÂ˙Á :מוכן.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: אני מוכן.  

  

‰¯Ú˜:  ירוק,  ירוק–את הגבעולים סמל זה מ,  אין ספק–ירוק ירוק ירוק ,

, צהוב, צהוב, ירוק, אפור, ירוק, ירוק, צהוב, ירוק,  צהוב, ירוק,ירוק, ירוק

   –ירוק , לבן, לבן, לבן
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Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: ם להגיע כבר לפרחיםאנחנו מוכרחי.  
  

‰¯Ú˜: דליות , לבן מסמל פרחים לבנים, לבן, הלבן. אנחנו בדיוק בהם
  .לבנות

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: חשבתי שטיפסנו ,  אגרטל לבן חשבתי על,אני מתנצל

  . במעלה הגבעול וכי סבנו סביב שפת האגרטל
  

ÏÂ˙Á:  )מעמיד פני ידען(  
  .וששניח, מטאטא-עבור מקלבאך לא ; זה בהחלט נשמע מבטיח

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:זדנביות ִמ ישנו בוודאי יתרון כלשהו לֱה.  

  
‰¯Ú˜: שאקרא עוד אחד?  

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :מכה ברצפה במקל שלו(  

  .בתנאי שאני אבחר אותו
  

‰¯Ú˜: אין  דבר שישמח אותי יותר  
  

 העניינים מפתחשפונה להביט ב, מטאטא-הוא מושיט את הספר למקל
  .שבגב הספר

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:) עניינים-ץ במפתחכאדם הנוַע, והמלא תקו(  

  'עצים-צל'
  

‰¯Ú˜: בתזוזת העצים:"הנפתח במילים, י רגעזה השיר שהקראתי לך לפנ 
  " שליאני מוצאת את תסיסתי

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:) בגועל(  

  עניינים הוא דבר עמוס פחים-מפתח
  

ÏÂ˙Á: הוא נפלא ' עצים-צל'אני דווקא חשבתי ש? מדוע אתה אומר זאת
  .למדי
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Ï˜Ó-Ë‡ËÓ‡:) באנרגטיות(   

רק משום שהוא רצה . ולחשוב שקערה חשב שזה חדיש, לכל הרוחות
או . היא חדישה, לפיכך. היא צעירה. לחשוב טובות על המשוררת שלו

. ביותרהעיקשות זו אחת מהתפישות השגויות . שירתה צעירה, לפיכך
 או יהיה זה אשר יהיה המקום מימנו –שירתה צעירה אם רוחה צעירה 

  .לא להפך.  שירהנובעת

ניזם המֹו, השיר על הדמדומים, כמו השיר הראשון, פסולת רגשנית
  בן זה הכל–  הזהירוק המתוחכם, ירוק, הירוק', עצים-צל'המעופש של 

אמקם זאת אף  אולי . שלושים שנה לכל הפחות.שלושים שנה לפחות
 ואני משער –אך אם להוציא את השירים ששמענו בפועל . במאה הקודמת

 הדבר שמפריע לי בקלייר –שהספר מלא בשירים אחרים מאותו הסוג 
.  שלהזמנהאינה היא עצמה בהיא  ש בדיוק העובדההוא, יותר מהכל, דופרי

היא נראית חופשייה .  היא מוכרחה להיות חופשייה,כדי להיות עצמה
  .ולפיכך דיוקנה מכזיב, אך היא אינה חופשייה ברוחה). מביט בדיוקנה(

  

‰¯Ú˜: עצים כדוגמא ליצירה נאה מן -התייחסתי לצל? פשייה ממהחו
דברים מסוג זה . ומתקדם דינראה  Le bouquet-ו. שערה-המאה השבע
  .אינם מיתוסים

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: כדי להיות . המיתוסים המרתקים ביותר בעולם כולו
  .להיות חופשייה מן ההיום כמו גם מן האתמול, על קלייר דופרי, חופשייה

  

ÏÂ˙Á: למדיקשה .  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: ההיקף ומעלת החיקוי . הבט בבני האדם .באופן שאין לתאר
  .למדימפתים 

  

ÏÂ˙Á:ותמטעמים של נוח,  בהכרח.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: זה מספיק נורא שקלייר . אפשרית בשירהאינה ות אך נוח, הו

אך זה נורא ואיום שהיא מחקה את נקודת המבט ואת ,  מחקה כללדופרי

אחרי  .מי ייתן ודיוקנה יהיה לעד כה מקסים. הקודםהרגשות של הדור 
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לא , זקן של המילה-במובן הבתולי, היא אינה אלא משוררת,  הכלותככל

  . שדימית אותה להיותמלא החיותהיצור המבריק ו

  

‰¯Ú˜: באיזו שנה יצא הספר?  

  

  מטאטא סוקר את עמוד הפתיחה-מקל
  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: באלף שש מאות שישים.  

  
ÏÂ˙Á: הרי ,  צדק כשהניח שהייתה בת עשרים ושתיים בשעתואם קערה

  .שעכשיו היא אמורה להיות בת עשרים ותשע או שלושים

מטאטא מדפדף עמוד או -מקל. קערה נראה המום, חתול מעווה את פניו
  .שניים

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :בלהט(  

Avant–propos .הידע שלי . אתה מוכרח לעזור לי עם זה, קערה

  .מיקבצרפתית אינו לגמרי מע

  

‰¯Ú˜: ובכן,Avant–propos  ,פירושו הקדמה.  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :מחקה את קערה(  

פעמיים -השירים החד – מ מ– המחברת של, קלייר מדלן קולומבייר דופרי

. להורים צרפתים, נבה'בז – ממ – נולדה, ו בכרך זהישנצררו להם יחד

התגוררה עם הוריה , נות של חייהועשרה השנים הראש- חמשהלךבמ

אישה אדוקה , נוצרייה קלוויניסטית, נבה וקיבלה הוראות מאימה'בז

  .שהרבתה לקרוא

  

קערה פוסע . מטאטא ומציץ מעבר לכתף שלו-חתול נעמד מאחורי מקל
  .הבמהלעומק הלוך ושוב 

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ:  איזה צליל נושן וטוב,  הו–הקורא לבטח יגלה עניין רב !–  
  –פרי הקורא לבטח יגלה עניין רב בכך שמאדאם דו
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‰¯Ú˜) :נחרץ(  
  ?מאדאם

  
מטאטא ומניח את אצבעו על -חתול מעביר את ידו מעל לכתפו של מקל

  .המילה
  

ÏÂ˙Á: Mademoiselle ,Mademoiselle  
  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: הקורא לבטח יגלה עניין רב בכך . אני תמיד מבלבל ביניהן
שהעלמה דופרי עדיין מחזיקה ברשותה כמה מן הספרים שדרכם התוודעה 

  .ספרות – ממ –וריה לבנע
  

‰¯Ú˜) :מוחה(  
  ?בנעוריה? עדיין מחזיקה

  
ÏÂ˙Á: Jeunesse .נעורים .  

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: של ' חיי אישים'תרגומו של אב המנזר של ֶבלֹוָזן ל

יש רשימה של ... ואקן די בלה'כרך של ז, המילון של פלוריו, פלוטארכוס
  .אדלג עליה. כעשרים או שלושים ספרים בסך הכל

  
   באופן הנראה לעיןנרגש קערה

  
Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: חומר קריאה . אני משער שהספרים נבחרו על ידי אימה

  .פיקנטי עבור משוררת צרפתייה צעירה
  

  .מטאטא ורץ איתו לקערה-חתול חוטף את הספר ממקל
  

ÏÂ˙Á :תרגם אותו, קערה. הנה משהו על הדיוקן.  
, וב בהקדמההוא מביט בדיוקן וש. הוא נראה ספקן. קערה מביט בהקדמה

  .ושוב בדיוקן
  .הוא משליך את הספר לרצפה

  
‰¯Ú˜: איזה שוטה הייתי!  
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. מטאטא צוחק בקול רם-מקל. חתול נאלם. הוא מסתלק מן הבמה במהירות
  .מטאטא- למקלוומשיב חתול נוטל את הספר

  

ÏÂ˙Á: על הדיוקן כתוב שם מה?  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: אית הינו המשפט שר, נדלג על כמה שורות, בדיוק כאן, הנה
העלמה דופרי , עבודת התצריב שעל הכריכה נעשתה באמסטרדם: כדלקמן

  )עוצר( –בשנת , בגיל עשרים ושלוש, ִדגמנה

  

ÏÂ˙Á: בשנת, בגיל עשרים ושלוש -  

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: אלף שש מאות שלושים ושבע  

  

ÏÂ˙Á: אם היא הייתה בת עשרים ושלוש ! אלף שש מאות שלושים ושבע
אז היא הייתה בת ארבעים ושש באלף , ושבעבאלף שש מאות שלושים 

היא כבר עברה את גיל חמישים עד . שש מאות שישים כששיריה ראו אור
  .ד תחייההיא תאהב כל עו.  חמישים ושלוש–עכשיו 

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ) :ביהירות(  

  .rouges באופן בו תרגמת את , אחרי הכל,נדמה לי שצדקת

  

ÏÂ˙Á: עם כל דיוקנאות המשוררים לעזאזל ! דם- אדום!אדום, אדום, הו
  .והמשוררות

  

  .מטאטא צוחק שוב ומדפדף בספר-מקל. חתול מתמוטט

  

Ï˜Ó-‡Ë‡ËÓ: ההקדמה קודם אתלקרוא מוטב תמיד  .  

  

  הוא עוזר לחתול לרדת מהבמה 

– ÍÒÓ –  
  )ÔÊÈÂ ‰„Â‰È: מאנגלית(
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ÈÂÏ Ô˙�ÂÈ  
  

  

¯Â¯È· ˙ÁÈ˘  
  

  
. המורה, בצד השני. מצדו אחד של שולחן המנהלת וסגניתה. חדר המנהלת

  .נראה שהם באמצע שיחת בירור לא קלה
  
  

‰¯ÂÓ:  ולזעם שבצדה, הבנה-ידיעת ההקשרים מובילה בהכרח לאי-אי,  
  ,מאליה ומחולה-ועל כן מובנת

  .מעצם טבעה וכן בשל רצונו הטוב של השומע
  

  כן בהמשך פורה של השיחה-יןאך עני
  מחייב את המשתתפים כולם בהכרת

  התשתית החינוכית שמתוכה צמחה ההחלטה
  .שעוררה כאן סימן שאלה ביחס למוסריותה

  
˙Ï‰�Ó:  ההחלטה הבעייתית היא ודאי העניין,  

  אך מתעוררת התנגדות לכיוונון הדיון
  שמא מדובר , אל האפיק הפילוסופי

  בהתחמקות משאלת האחריות
  .המידה שלה פשוטים יותר-שקנה

  
˙È�‚Ò :  גם אני חושבת כך.  

  
˙Ï‰�Ó:  מוטב איפוא שהדוברים  

  .המעשה-יגשו ישירות אל הסבר
  

‰¯ÂÓ :  בכך-כולנו מסכימים שלא מדובר בעניין של מה.  
  המאיים על הנורמות האדמיניסטרטיביות , וככזה

  .המקיימות במהותן את המוסד
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˙Ï‰�Ó : יוצא של-ו כפועלההבהרה הז-הגדרת שיחת  
  אדמיניסטרציה גרידא-תהליך

  .שוללת ממחולליה תוקף ערכי
  

˙È�‚Ò :  אני חשה דברים דומים.  
  

‰¯ÂÓ :  אי הנעימות לנוכח מה  
  ,שמצטייר לכאורה כתעלול רטורי

  עלול להתעורר גם כתוצאה של
  .אמת-אל-התקרבות

  
˙Ï‰�Ó : ואיזו אמת היא זו?  

  
‰¯ÂÓ:  יופעולה דומיננט-שדפוס מחשבה  

  .חסר איכויותיו של מבנה אחר
  

  ,פוריות המפגש בין הישן לחדש אינה מובטחת
  ותלויה בכינון זמני של מרחב ללא היררכיה

  לרדת במשותף לעמקם, כמקווה, שבו ניתן יהיה
  .של מעשים לא מוכרים

  
˙Ï‰�Ó : מיתוג הערפל כעומק מאיים על מידת הסבלנות.  

  
˙È�‚Ò :  זו גם דעתי.  

  
‰¯ÂÓ :  ני הבנת המעשההחשש מפ  

  .הוא החשש משותפות ומקידושה
  רק דיאלוג נטול עכבות, בעולמנו

  .יוביל להכרת סודותיו
  

˙Ï‰�Ó : טירוף-דברי טירוף לא יצדיקו מעשי  
  אך אם נחוץ להם להשמע

  כתנאי להופעתה של אמירה ברורה
  .אין איש שמפריעם
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‰¯ÂÓ :  כך להתחיל-מאיפה ראוי אם?  
  

˙Ï‰�Ó : ך כמפקד הטיולמדוע לא רשום שמ?  
  

‰¯ÂÓ :  למה נחוצה חתימה כשנמצא בעל החתימה?  
  ?למה לדרוש ניירות כשישנם אנשים

  
˙Ï‰�Ó : בניירות מוחזקת אמינותם של האנשים,  

  .ובהיעדר חתימה גם נפקד בעל החתימה
  

˙È�‚Ò :  היה צריך לחתום על הניירות.  
  

‰¯ÂÓ :  נייר-של-טיול מוליד רק טיול-אישור  
  ,האישור והרישוםשנעשה רק לשם 

  .ומי שלא מבין זאת לעולם לא הוציא טיול
  

˙Ï‰�Ó : האם הרשית לתלמידיך לטבול במעיין?  
  

‰¯ÂÓ :   כשנוסד קשר אמיתי בין מורים לתלמידיהם  
  .מתכווננת הכיתה מאליה למצפן האתי שבלב המחנך

  .הם אינם יכולים להתכחש לו והוא אינו יכול להתכחש לאמת
נעשה מובן מאליו גם אם לא בוטאו , ו ההיתריםא, עניין האיסורים

  .במפורש
  

˙Ï‰�Ó : האם נכנסו תלמידיך למעיין בנוכחותך?  
  

‰¯ÂÓ :  גם כשהדרישות, נוכחות המחנך היא עובדה  
  ספריות מונעות את המצאותו הפיזית הרציפה-הבית

  ,עד קו הברכיים, ואם גבול הטבילה המותרת
  נחצה במטרה להתחדש מהדרך המאובקת

   לייחס זאת לטבעם של המיםיש
  .שבשעת הצמא מתגלה כחזק מטבען של הנחיות

  
˙Ï‰�Ó : האם הבהרת לכיתה שהרחצה הלילית אינה מותרת כלל?  
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‰¯ÂÓ :  אין טעם לחזור על דברים בהירים אם לא הובנו בפעם הראשונה,  
  אך לית מאן דפליג שבלילה מתעוררות 

  דוגמטי- האדם הלאנסיבות שונות וכך שונים אופני ההתנהגות של
  .הבא להתמודד עמן

  
˙Ï‰�Ó : מדוע התנתקת חברתית ממורי השכבה?  

  
  .זו הייתה אחריותי. ישנתי עם התלמידים  :מורה

  
˙Ï‰�Ó : מדוע לא דיווחת מראש לרכזת על כוונתך לישון עם תלמידים?  

  
‰¯ÂÓ :  מוסכמות הדיווח כבודן, שנית. ידיםתלמ‰לישון עם , ראשית                   

  , מונחמקומן           בב
   כנושא עיקריאך עולה החשש שהחשבתן

  .תכליתה לצייר מעשה ראוי כמעשה פסול
  

˙Ï‰�Ó : הספר-כל המורים פועלים ברשות בית.  
  

‰¯ÂÓ :   החינוך הדינאמיתתאידיאהם פועלים לאורה של   
  הספר מקבל גם הוא את מרותה-וכשבית

  אין סתירה בין דרישות המוסד
  .ם של המתפרנסים בולמצפונ

  אך טעות היא לסבור שמוסד והכפיפות לו
  הנם שמש המעשה הערכי

  ושיש בהתאמה לשרשרת הפיקוד
  .טעם החורג מהתועלת הביצועית

  
˙Ï‰�Ó : אירוניה הנעלמת מעיני הרדיקלים  

  היא שהמהפכן זקוק לחברה 
  כדי להתמסר לשכרון השחרור ממנה

  .ךאך אין הוא יודע להכיר לה תודה על כ
  

‰¯ÂÓ :  איני שולל זאת.  
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˙Ï‰�Ó : כיצד מת הילד?  
  

‰¯ÂÓ :  כשהמתים חיים והחיים מתים  
  .נחוץ ראשית בירור טרמינולוגי

  
˙Ï‰�Ó : כיצד מת הילד?  

  
‰¯ÂÓ :  חזרה על שאלה מעניקה לה נופך מקטרג,  

  אך לא בבית הדין ניתן לתפוס 
  .החסד-את מורכבויות

  
˙Ï‰�Ó : כיצד. הילד מת?  

  
‰¯ÂÓ :  שאלת האחריות אינה עומדת בספק  

  מלבד בהתפרטויותיה 
  שבדקויותיהן מגיעות אל מחוץ

  .הכרת האדם-לטווח
  

˙Ï‰�Ó : ועם זאת עלינו ליישמה כאן ועכשיו.  
  

‰¯ÂÓ:   מקרה פרטיאפואניקח   
  של נפש ילד מרושתת

  אנושי-בסבך דרישות לא
  .היונק אותו לאט

  

  אם מתברר שקורי הניצול
  העמיקושל סביבה טורפנית 

  ,חדור אל כור הנשמה של הנער
  האם לא ייטב לנתקן

  ?גם במחיר תרעומת הורים
  

  .בורות הציבור נלקחת בחשבון עד גבול מסוים
  חופשי, או אז בא לידי ביטוי האידאל

  בפעולתו מהמוסכמות ואף חותר
  .לערערם לשם שחרור האינדיווידואל
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˙Ï‰�Ó : ערכי הבחירה והחופש  
  מוריםמאירים את קיר חדר ה

  .וזוכים לגיבוי, שנים רבות
  ?האם היית שם כשמת הילד, אך אני שואלת אותך

  
‰¯ÂÓ :  לא הייתי שם כשמת הילד.  

  
˙Ï‰�Ó : למה לא היית שם כשמת הילד?  

  
‰¯ÂÓ :  את אומרת שאם הייתי שם הילד לא היה מת?  

  
˙Ï‰�Ó : אף אחד לא אמר זאת.  

  
‰¯ÂÓ :  למה את לא היית כשמת הילד?  

  
˙Ï‰�Ó : אתה היית צריך, אתה היית צריך להיות שם.  

  
‰¯ÂÓ :  אבל לא כשמת הילד, הייתי שם.  

  .כשהייתי הילד לא היה מת
  

˙Ï‰�Ó : למה מת הילד כשלא היית?  
  ?למה כשלא היית הילד מת

  
‰¯ÂÓ :  הילד לא מת בגלל שלא הייתי  

  
˙Ï‰�Ó : למה הוא מת?  

  
‰¯ÂÓ :  ל השאלה מתקפה המוסרי והפיכתה בניטרו(? למה הוא מת

מהי בירת "או " ?למה אכלתי פלאפל", לשאלה עובדתית בסגנון
  )משתהה" ?אוסטריה

  
˙Ï‰�Ó : תרשה לי להפחיד אותך  

  
‰¯ÂÓ :  בבקשה  
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˙Ï‰�Ó : בהההההההההההההההההההההה!  
  בההההההההההההההההאהאהא

  בווווווווווווווווווווו האו האו הא הא
  !האו הא

  
˙È�‚Ò :  פאוזה! (ההההההההההההההבהה(  

  
˙Ï‰�Ó:  למה הוא מת ?  

  
‰¯ÂÓ :  הילד מת כדי שאתעורר  

  
˙Ï‰�Ó:  האם התעוררת כשמת הילד?  

  
‰¯ÂÓ :  הילד כבר היה מת, כשהתעוררתי  

  
˙Ï‰�Ó:  האם התעוררת ממות הילד ?  

  
‰¯ÂÓ:  האם מת הילד כי התעוררתי ?  

  
˙Ï‰�Ó : פאוזה(? האם רצית להתעורר במות הילד(  

  
˙È�‚Ò :  זה מאד מאד חשוב שתענה.  

  
˙Ï‰�Ó : למה לא ניסית להתעורר לפני שהילד מת?  

  
‰¯ÂÓ :  כי לא הייתי ער?  

  
˙Ï‰�Ó : אני חושבת שעליי לקבל ממך ? מדוע מעיר אותך מוות של ילד   

  .תשובה ברורה         
  

‰¯ÂÓ :  זה עניין של גישה.  
  

˙Ï‰�Ó:  אינפיניטום -התחמקויות אד  
   שעליה אני למדה עדהן הגישה היחידה

  .עתה
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˙È�‚Ò :  נתקשה להכחיש זאת.  
  

‰¯ÂÓ:  הסיבה לכך היא שגישתך שלך מנועה מלעלות על הפרק.  
  

˙Ï‰�Ó : הסמכות-זו פררוגטיבה של בעלת  
  .שאיננה צריכה לדון על תוקף הסמכות עם הכפופים לה

  
‰¯ÂÓ :  אלא שגם הכופפת לכאורה וגם הכפוף לכאורה  

  ,יה של ערכאה גבוהה יותרעומדים שווים על מאזנ
ועל כן עתירתי אל אור הצדק מזמנת אותנו אל מישור של חוקיות 

  נעלה
  .הדיון שאותם רגילה להשליט-שבה בטלים נהלי

  
  :בזאת הריני עותר

  אני עותר
  ,צדק

  ,הופע נא
  ,היה בורר בענייניהם של בני האדם

  שמע לעמקם של התכונויות הדוברים
  ותן ברכתך לזה
  מפעלותייך-את תכניתשמעשיו הלם 

  ,ואם יצא חייב או חייבת בגמר הגישור
  .קבע ענשם בהתאם למשקל לבם

  
˙È�‚Ò   )צדק מדבר את הצדק שהוא): בתפקיד הצדק, תחת דיבוק.  

  
‰¯ÂÓ :  משפט נוסף, צדק, אמור נא!  

  
˙È�‚Ò :  ביקשתם את נוכחותי הערה  

  .כדי לשים סוף פסוק למחלוקת ביניכם
  .אני מביט ומאזין

  
�Ó˙Ï‰:  הפן האינטרוגטיבי של הוויה  

  .תובע לקבל תמלול של העובדות
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‰¯ÂÓ:   כבודו יודע  
  שעצם השחזור הטכני

  אם נעשה כפועל יוצא של צו
  דברים קטיגורי-הופך למצע

  .שאין מפלט ממנו מלבד חיוב בדין
  על כן בקשתי היא לפתוח
  את הדברים מצדם הפנימי

  ובכך לכונן דיון
  וותהנוגע לשאלות הכאב והמ

  .בכבוד הראוי
  

˙È�‚Ò :  לדברים להפתחתאני מאפשר   
  .אל צדם הפנימי

  ,מורה, דבר
  .הצדק מאזין היטב

  
‰¯ÂÓ :  הם היו שניים  

  זוהר כקשת, אהוב אלים, האחד
  ,בדיבורו היה כשמש מתבגרת

  הפרחים-המרווה באורה את מרבד
  ,הפנימי-של עולמה

  ספר-במעשיו כלפי הכיתה והבית
  . עז ועדין כמוההיה

  עפר-היה מן גוש, לעומתו, השני
  הדרך-ולא בנקל להבדילו מאם
  איש לא נהג לספור אותו

  והוא עצמו לא חש בחסרון הדבר
  .ושיחק כדורסל
  .לאן יגדלו השניים, אפוא, ברור היה לכל

  ,האחד היה בדרכו להיות כוכב
  .השני היה צפוי להתפתחויות לא מעניינות

  ,במערך הכיתתי הם שימשו קצוות רבות
  .התחליף- בין הייחודי לבין בר–וקודם כל 

  הבריכה-ובעמדם על שפת
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  ,לצורך צילום אירוני אחרון
  כשהחליק פנימה זה

  שתמיד עורר את שמחתנו
  ,וניסה לתפסו זה
  ואנו ניגשנו למשות, הנער המשעמם

  את זה שאל לו לשקוע
  ,בידי הגורל, ידענו שאנו אך כלי
  .טווח-של שיקולים עמוקי

  
˙È�‚Ò :  האם ירדה המנהלת להיגיון הדברים. מורה, יטב דיברתה?  

  
˙Ï‰�Ó:  המנהלת רוצה לדעת  

  ההצלה-מה במהלך פעולת
  התגלו כקווי המתאר של שיקולי הדעת

  ?שהנחוה
  

˙È�‚Ò :  המורה יאפשר את השאלה.  
  

‰¯ÂÓ :  היוצאת מגדריה, אהבה,  
  אהבה אל תלמיד

  .החושש מההבהרה הממסדית
  ,אין לה כל הצדקה

  נשארת והולמת תחת הנורמות של המערכת השבועיתוהיא 
  עד שבמהלך הטיול השנתי

  ברגע של סכנה
  .היא פורצת וקובעת עובדות בשטח

  ?למה הוא ולא הוא
  ,כי את ההוא אהבתי יותר

  .אהבתי ממש
  אל תאשימו את האש

  ;על טעמה בעצים
  בסופו של דבר

  .היא מחממת גם אתכם
  , כך ולא כך–אהבה 
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   למשוואה החינוכיתומי שמכניס אותה
  .נושא בתוצאות

  
˙È�‚Ò :  טיב האיכות של דברייך מהדהד בחדר.  

  
˙Ï‰�Ó : אני רוצה לדעת  

  אם לאחר שהובטח שלומו
  השיער-של הנער אדום
  יד הזהה ביעילותה-נעשתה הושטת

  ?השיער שנותר בבריכה-כלפי הנער שחור
  

˙È�‚Ò :  המורה יענה על השאלה.  
  

‰¯ÂÓ‰ :  מניעת אהבהמניעת עזרה אינה.  
  באותו רגע שערי

  הנחמדות-הקדנציה ומוסכמות-שבו נפרצים תקנוני
  חדשה-נשלח לדרך

  זה שהמרפא לכשלונו
  .טמון במים

   גם זו אמרה של מחנך–" לך והתפורר"
  ,המאמין בכוחו של הגלגול
  ואם היא אמורה להתרחש

  ות לאש אהבתי לנער אחרהוד
  .בל נפחית מערכה

  .אותו במסעולא יכולנו ללוות , נכון
  .אך זה לא היה תפקידנו

  יהיה נכון לתארנו
  גבול-כשומרי

  ,תיירות-ולא כמדריכי
  .כאלה שתפקידם רק לאפשר כניסה לארץ חדשה

  
˙Ï‰�Ó : מצטיירת תמונה מזעזעת.  

  
‰¯ÂÓ :  אני דורש לחדד מחדש את ההקשר הרחב של הדברים! צדק!  
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˙Ï‰�Ó:  איך יכולת?  
  

˙È�‚Ò:  לו לדברתני , אישה, למען השם!  
  

‰¯ÂÓ :  זונה, האשמה באהבה שלי ,  
  .האשמה באהבה שלי

  
˙Ï‰�Ó :אני לא מקבלת את העניין הזה של אהבה.  

  

‰¯ÂÓ :  ולא אותך, אותו,  
  .אהבתי באותו הרגע
  בשם-לכנות-את האהבה שאסור

  שאפלות דרכיה
  את לא יכולה להעמיד לסדר

  תביני, האשמה באהבה שלי
  .כי היא לא יודעת מהו חטא

  

 ˙Ï‰�Ó :  אתה עזבת ילד–  
  
 ‰¯ÂÓ :   אותך עזבתי לטבוע  

   –כי 
  . לחיותתסירב

  .אסרתי על עצמי לשקוע איתך במה שאת
  .אינך חיה

  התפוררי, לכי
  .והיי מזון לצפרדעים

  
˙Ï‰�Ó :  אני–   

  

‰¯ÂÓ :  אותך הקרבתי בבריכה  
  וכשהבטתי בעיניך לפתע

  והבנת שזה היה בכוונה
  .זה היה מבטך האחרון

  .י לך עמוקה כאהבתי לחייםשנאת
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  .הוא היה תוצר שלך
  .הוא היה הבן שלך

  .טבעת איתו
  .נתתי לכם לטבוע

  .ידעתי מה אני עושה
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È‡˙·˘ Â��  
  
  

˘ÓÁ ÍÂ˙Ó ˙Â�ÂÓ˙ '˙Â·Â·'  
  
  
זוהי מעין  . מאת פול גאליקו'אהבת שבע הבובות' נכתב בהשראת הספר 'בובות'מחזה ה

לאחר . המגוללת את סיפורה של נערה צעירה החולמת להיות שחקנית, אגדה למבוגרים

, רבהלום ק, בבעלות אדם קשהש, היא מצטרפת לתיאטרון בובות נודד, תכישלונומספר 

הנערה , ככל שמתקדם הסיפור. שלמעשה חי דרך הבובות אותן הוא מנפיש ומדובב

כשבימים הבובות , יותר ויותר מיחסו המחפיר אליה בלילות מוצאת את עצמה סובלת 

על הדחקה , זהו סיפור על הקשר בין אהבה לכאב .מפצות אותה ביחס אוהב כפליים

 .ועל כוחה המרפא של האמנות, וסובלימציה
  
  

˙ÂÈÂÓ„‰:  

  

  )22בת ( מוש

  )מפעיל ובעל תיאטרון הבובות, 35בן (מישל 

   )לוליין צעיר( באלוט

  אמרגן

  זונה

    :שבע הבובות

  )נער (גזר

  )שועל(מסייה ריינארדו 

  )קשישה(מאדאם מוסקאט 

  )פינגווין(דוקטור דיקלו 

  )בונה צעצועים(מסייה ניקולה 

  )נערה (י'יג'ג

  )ענק פחדן(עלי 
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‰�Â˘‡¯ ‰�ÂÓ˙ –˙Â„·‡˙‰   
  
על הבמה להיות . מלבד אור אחד המאיר את מישל, חושך על הבמה(

) שלוש במות שונות(מחולקת לשלושה מפלסים עיקריים הקשורים זה לזה 
 מקום -במה מרכזית. 2.  עמדת ההפעלה שלו-מקום מושבו של מישל. 1

במת תיאטרון . 3', בית מלון וכו,  רחוב-"עולם המציאות"התרחשות 
מעלה , הוא מעשן סיגריה. ראשו של מישל כמעט נוגע בפנסים. הבובות

גזר הוא . האור עולה על גזר ושועל. לאט את האור על הבמה של הבובות
אוזניו , כאילו עשויים מעלים, בגדיו ירוקים, נער אדמוני נעים למראה

  ).אפו ארוך ומחודד מאוד וחיוכו עוקצני, פרוותו אדומה, השועל. מחודדות
  

¯Ê‚:שטח פנוי ה?  
ÏÚÂ˘: )כן... )מסתכל מסביב...  

¯Ê‚:איפה השומר ?  
ÏÚÂ˘:נרדם ...  

¯Ê‚:אין אף אחד בקהל ?  
ÏÚÂ˘:אף אחד ...  

¯Ê‚:אז אפשר להתחיל .  
ÏÚÂ˘:מה עושים ?  

¯Ê‚:תקרא לכולם ...  
ÏÚÂ˘:ם מוסקאמאד !...מאדאם מוסקאט ... אני אקרא להם...  

Ë‡˜ÒÂÓ:עדיין כאן ... עדיין כאן...  
  
אישה קשישה בעלת שפם מודגש וגבות , יעה מאדאם מוסקאטמופ(

, בקבוקים: לבושה סינר מלא כיסים בהם תחובים חפצים שונים, זועפות
  ).מטפחת לראשה, מחבט לקטילת זבובים, מטאטא נוצות לאבק

  
ÏÚÂ˘:עלי !  

  
פניו מביעות תום ומעט , הוא ענק שמנמן ומכוער. עלי מגיע בכבדות(

  ).בהלה
  

ÏÚÂ˘: סור פינגוויןפרופ!  
  
לבוש . חמור סבר ובעל חשיבות עצמית, הפינגווין הוא שמן אך קופצני(

  ) חליפה מהודרת ומרכיב מצבטי זהב
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ÔÈÂÂ‚�ÈÙ: נוכח, כן,  פינגוויןדוקטור!  
ÏÚÂ˘:מסייה ניקולה ...  

 חולצה – בוגר אפור שיער הלבוש כבעל מלאכהמסייה ניקולה הוא גבר מ( 
אולר בידו ובובת עץ קטנה אותה הוא מגלף , סינור עור, סרבל, משובצת

  .)מראהו שליו אבהי ונעים. לעתים
  

‰ÏÂ˜È� ‰ÈÈÒÓ: הנוכחים עונים לו בכבוד( .ערב טוב(  
ÏÚÂ˘:כולם נוכחים ואיש לא נשכח ...  

¯Ê‚:י'יג' חוץ מג...  
ÏÚÂ˘: )אלה פנים . המונח לפניהם, י'יג'הוא נוטל בידיו את ראשה של ג

עיניים גדולות ותכולות וצמות , פה אדום וקטןיפות של נערה בעלת 
הוא מחייך בזלזול למראה הראש וזורק אותו אל מאחורי הקלעים . זהובות

  !בוא נגמור עם זה ודי, י'יג'תשכח מג )של הבובות
¯Ê‚:הואיל ואחותנו ! חברי הלהקה,  גבירותיי ורבותיי:נתחיל,  ובכן

יתות על מנת להתחתן החליטה לעזוב אותנו סופית ולצמ, מוש, האהובה
והואיל ובהצבעה שערכנו בישיבה הקודמת הסכימו , עם האדון הלוליין

אנו מתכנסים כאן היום על מנת לבצע , כולם כאחד לפתרון שעלה על הפרק
  !את מה שהוחלט

, לאחר שהבנו שאין טעם להמשיך את התיאטרון בלי מוש, להזכירכם
בנו שאין לנו לאן ה, ושאין אחת בעולם שיכולה לתפוס את מקומה

אותה הציע מסייה , ההצעה... ושמוטב לנו לא ללכת לשום מקום, להתקדם
  !ניקולה הינה לחדול להתקיים

, ואם כך ...איננה עוד עמנו ...שאמרה שהיא רוצה לחיות, י'יג'החברה ג
  ? כיצד– עכשיו השאלה ...כולנו מסכימים

ÔÈÂÂ‚�ÈÙ: המנהג ההודי ! תמיד רעיון ההקרבה העצמית כל כך הקסים אותי
! ל גופת בעלה המתשל האלמנה המשליכה את עצמה על מדורת השרפה ש

בוא ניקח את רגלינו , קדימה! והאפר לעולם נשאר ! מסמלת היטהרותהאש
  !אל הסוף, ונצעד לתופת

Ë‡˜ÒÂÓ Ì‡„‡Ó:חבל שאין לנו רגליים ...  
ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:סרת מעוףכל כך ח...פיוט,  עד יום מותה היא לא הבחינה בשירה!  

¯Ê‚:אתה יכול לתרום קצת עץ , מסייה ניקולה... אפשר לעשות את זה כאן
  ?וקש מהבובות שלך

ÈÏÚ:אבל אני פוחד מאש !  
ÏÚÂ˘: )יש לך אש אולי, אדון, תסלח לי )בקנטרנות, לעלי. שולף סיגריה?  

Ë‡˜ÒÂÓ:מקורראיתי אנשים מתים, אני אישה,  ליתקשיבו!  גברים  ,
? לחיות ...גם תינוקות ...קברתי כמה בעלים ...לותממח, מאהבה, ומרעב
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, אני עשיתי את שלי, לי לא אכפת, באמת! זה חלק מאותו תבשיל? למות
אנחנו לא ! מספיק, די, גמרנו! ראיתי כבר הכל, לא יותר, מה שיכולתי

עכשיו ! תפסיק להיות טיפש!  אתה)לעלי המפוחד(! צריכים טקסים
? רצית ניקיון)  מסינורה בקבוק אקונומיקהמוציאה(? רואים את זה! שיתקו

  !  גמרנו, ק'יק צ'צ, נרים כוסית, בבקשה?, "היטהרות" )בלעג לדוקטור(
ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:מעט וולגרי...איך לומר... מוות כזה נראה לי!  

¯Ê‚:מה דעתך?  מסייה ניקולה?  
‰ÏÂ˜È�:מה שתחליטו,  זה לא משנה.  

ÈÏÚ :)זה רעל אבל) בוכה...  
ÏÚÂ˘:ניקולה מפזר קש מסביב ( ...קש שלך'תביא ת, יקולהנ,  קדימה

  ... ו, סיגריה אחרונה )שועל מדליק סיגריה, לבובות
¯Ê‚:עלי ממשיך לייבב(? החלטנו על האש,  אם כך(  

ÏÚÂ˘: )עלי משתתק(! טיפש, תהיה בשקט כבר) לעלי(  
דברי  ...הספד ...נאום ...יש לשאת דברים...רגע...?...מה... חכו:פינגווין

  ?...ידהפר
ÏÚÂ˘:אתם אוהבים את מוש או שאתם לא ! תרנגולות! פחדנים,  נו יאללה

  ? אוהבים אותה
ÈÏÚ:אוהבים!  אוהבים!  

ÏÚÂ˘:אש,  אז יאללה!!!  
¯Ê‚:גזר מסמן , כולם נדים בראשם( ...?מאדאם מוסקאט?  כולם מסכימים

האש מתחילה , שועל מדליק את מעגל הקש שמסביבם. לשועל להדליק
היא מתחילה לרוץ  . העומדת בסוף האולם, ור עולה על מושא, לבעור

  .)דורכת על האש, לכיוון הבובות
˘ÂÓ: )לא) צועקת !!!  

  
  ) למעבר אחורה בזמן: סימן מוסיקה.חושך מוחלט(
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‰ÈÈ�˘ ‰�ÂÓ˙ –ÔÂ¯Ë‡È˙‰ ÌÏÂÚ· ˘ÂÓ ÔÂÏ˘ÈÎ   
  

   )שרה. לרגליה מזוודה קטנה, אודישןעומדת כמו ב( :מוש
  

‰ ¯È˘‰‰�Ë˜‰ ‰„È‡ ÏÚ ·ÂˆÚ:  
  

  ,אידה נולדה בבקתה קטנה
  בלילה די קר, על שפת הנהר

  -הביט ואמר, הביט בה אביה
  ,תינוקת זו תמות

  לפני פריחת התות
•  

  ,חיוורת אך יפה, אמה הייתה חיוורת
  ,שכבה במיטתה, שכבה כולה רועדת

  ,רוחפת, דמעה שקופה
  ,קפאה, נפלה, זלגה

    סימן הוא שהחורף בא
•  

  ,כך אידה גדלה,  מאמהיתומה
  – הנה באדמה חופרת היא גומחה

  ,ות אך עיקשותטנק, ותפואידיה ק
  ,אינן מוצאות דבר

  מלבד קצת לטאות
•   

  ,מכמה עדשים וקומץ שורשים
  ,בישלה אז לאביה נזיד סמיך טעים

  לו אידה לשולחןה קרא
  !אך אוי, ממושבו ליד האח

  כולו נוקשה וקראביה היקר 
•  

  ,יא חיבקה אותוכל שעות הלילה ה
   היא ראתהאז בגינהוכשהנצה החמה 

  תות פריחה אדמדמהשיח על 
  -קטפה לו תות אך זה היה אבוד

  אביה מת ולא ישוב
  ...אביה מת ולא ישוב
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  )אור עולה על מישל המתבונן במוש מלמעלה(
, אמרגנים,  פגשתי כבר מספיק סוכנים–עכשיו אני כבר לא תמימה ...

הם  ...בעצם אנשים טובים ...לא, לא ...מושחתיםאנשים  ...פגשתי במאים
 ...אבל הם לא פגעו בי ...עליצחקו  ...ונגעו בי ...הפשיטו ...מיששו אותי

  ...התמימות שלי נגעה להם בלב ...גירשו אותי בלי פגע ...לא
אני אצוף על הנהר  ...מחר בבוקר ימצאו אותי ...חבל שריחמו עלי ...חבל

זורקת את בגדיה תוך כדי דיבור , מתפשטתמוש ( !...בבגדים האלה
 מופע – הדרישת שלום אחרונה למולן בל )ונשארת עם בגד בלוי וחושפני
 !...בנות עסיסיות, שלום לחברות שלי !...החשפנות הטוב ביותר בעיר

שלום ! שלום פאריס !...שלום לברווזים! שלום לכפר! שלום גברים
  !...שלום לתיאטרון !...ברטון

.  אהבתי תיאטרון– הסיפור שלי, זה סיפור נדוש.  כזהי סיפורפעם קראת
 ...חשבתי שאני אצליח ...באתי לפאריס, חסכתי כסף. רציתי להיות שחקנית

  ...ואין לי כשרון ...אבל אני לא יפה
  
  

˙È˘ÈÏ˘ ‰�ÂÓ˙ –˘ÂÓ ˙‡ ˙ÂÏÈˆÓ ˙Â·Â·‰   
  
 יש אור רק עליה ועל. כמו על קצה של גשר, מוש עומדת על קצת הבמה(

מישל מעלה . היא פורשת את ידיה כמתכוננת לקפוץ. מישל המתבונן בה
  ).שועל מסתכל על מוש, את האור על במת הבובות

  
ÏÚÂ˘:מסתובבת אליו ומפנה שוב את , מוש נבהלת(! ילדה !...את,  היי

, אז מה כל הטרגדיה) מוש מקשיבה אך לא מסתובבת אליו. פניה לקהל
ואת לא יכולה בכלל  ...ון דגים בנהריש עוד המ? החבר שלך זרק אותך

 כל –  אוכלים לא רעהם, את יודעת, וחוץ מזה! לדמיין כמה קפוא שם
 נוסעים – את יודעת איך זה, ירים והמאוהביםהזוגות הצע, התיירים האלה

רומאנטיקה , למים, מסתכלים לשמיים, מתנשקים על הגשר ...לפאריס
אז , תחילים להיות קצת רעביםאחרי שהם מתנשקים הם מ, בקיצור ...'וכו

אוכלים , אמבון נחמד כזה'הם קונים באגט עם קמאמבר או איזה נקניק ז
, בקיצור, ואז זורקים את זה לנהר, אוכלים עוד קצת, מתנשקים קצת, קצת

מוש (! אני אפילו לא בטוח שהם ייקחו ממך ביס, הם לא רעבים כל כך
התכוונתי ... ) והכועסהוא נבהל ממראה פניה הרציני, מסתובבת אליו

שועל נרגע כשהוא מבין שמוש לא מתכוונת ( ...בנהר ...את יודעת ...לדגים
זה לא מי , את יודעת )מוש לא עונה( ...?יש שם דגים, בכלל... )לצעוק עליו
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את צריכה לענות כשמדברים , לההשתיקות הא, יודע מה מנומס מצדך
   ... בעולם כולואם לא, "PARIS"לפחות ב, ככה זה מקובל, ךאלי
˘ÂÓ:ולהתערב בעניינים שהם בכלל לא שלך,  ולחשוב שזה בכלל עניינך ,

     ?אדוני, אתה חושב שזה מנומס! ולדבר למישהי שבכלל אתה לא מכיר
ÏÚÂ˘ :)רבה , גורשה מאהובה, פוטרה מעבודתה!  אהה)שמח שהיא הגיבה

חם אני ממש מר!...נורא רגישה...לבושה סמרטוטים ו, עם משפחתה
  ...בסך הכל ניסיתי להיות מנומס !...עלייך
˘ÂÓ:נכון,  ולהעביר את הזמן?  

ÏÚÂ˘:ומה רע בזה ?  
˘ÂÓ:מה אתה היית אומר אם אני הייתי מתערבת ...?  

ÏÚÂ˘:אני נורא אוהב ! הייתי שמח, להיפך,  זה בכלל לא היה אכפת לי
ר לדב, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, בעצם!...לדבר על עצמי

 ,אז ככה )לא מחכה לתשובתה(? רוצה לשמוע את סיפור חיי...על עצמי
  ...עוד כשהייתי תינוק! בתוך עץ של חג המולד, נולדתי באביב

  )בקול רוטן, י מופיעה על הבמה'יג'ג(
‚'‚È'È:איפה אתה תמיד ? עם מי אתה מדבר, ריינארדו,  אלוהים אדירים

  ?מוצא אותן
ÏÚÂ˘:מה,  לא רעה?  

‚'‚È'È:אל תגיד לי עכשיו שאתה חושב שהיא מיוחדת או , י באמת או
  ...הרי אתה לא יכול להגיד שהיא יפה, משהו
ÏÚÂ˘:...  תראי איזה עיניים ...אבל, "קלאסית"אני מודה שהיא לא...  

‚'‚È'È:אבל נראה לי ... )בהתחנחנות(! אם אתה שואל אותי!  זבל של כפר
  ...שאתה כבר לא שואל אותי בכלל

ÏÚÂ˘: )קצת...אני מודה, היא קצת מוזרה )י'יג'פתה קצת לגמת“OUT”  

  ...אבל, כזאת
‚'‚È'È:רודף חצאיות,  עזוב אותי !  

ÏÚÂ˘:את יודעת שאני רוצה אותך, י'יג'ג,  די...  
‚'‚È'È:יך שמענו על...  

¯Ê‚:בסך הכל דיברנו... ?את מקנאה, חמודה שלי,  אוי...  
˘ÂÓ:ם ולדבר ביניכם כאילו אני איך אתם לא מתביישים לעמוד ש!  באמת

  ?מי אתם ...בכלל? מי אתם בכלל חושבים שאתם? בכלל לא קיימת
‚'‚È'È: את ומי ?  

ÏÚÂ˘: היא צודקת לגמרי) י'יג'לג(, באמת הגזמנו, סליחה, נכון, לא, לא ,
, שכחנו לגמרי מה זה קצת משמעת, בזמן האחרון אנחנו ממש מתדרדרים

  !  נהגיםשכחנו איך מת, נימוסים, דרך ארץ
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‚'‚È'È:מצדי אתה יכול לדבר איתה כמה שאתה רוצה , ריינארדו,  אין בעיה
! ביי! יש לי שיעור פיתוח קול, אבל אני הולכת, ולהתנהג איך שבא לך

  )היא נעלמת במהרה(
ÏÚÂ˘:את יכולה ! תחזירי לי, לא משנה ...היא קצת ... אני מתנצל בשמה

  !תקטלי?  את מחייכתמה... )מוש מחייכת(! לקטול אותי לגמרי
˘ÂÓ:... נדמה לי שאני מתחילה ממש לחבב אותך...  

ÏÚÂ˘:מי , בובה, ספרי לי'ת...?מתחם...את חדשה כאן ב...? אז מה
   ... לי את יכולה לספר הכל, המאנייק שפגע בך

˘ÂÓ:מרושע ...נבל! אל תדבר אליי בכלל!  שלא תעיז לקרוא לי בובה
  !שכמוך
ÏÚÂ˘: )זאת לא ...זה רק המראה שלי!...אני לא נבל! זה לא נכון) נעלב

מוש מתקרבת (! יתסתכלי על, תני לי יד,  אליי רגעתתקרבי, בואי ...אשמתי
, מוש  נמשכת אליו למרות רצונה( ...רק,  את לא חייבת לגעת בי)בהיסוס

עכשיו את לא  ...?את רואה שעשית לי עוול... )הם מסתכלים אחד על השני
  ...קדומות-עותך דיכולה להגיד שאין ל

˘ÂÓ: אני בכלל לא בטוחה...  
ÏÚÂ˘:הבעיה שלי זה שאף אחד ...אני אפילו נשי,  אני רך לגמרי מבפנים

, אבל את תבטחי בי...אף אחד לא בוטח בי, את יודעת, לא רואה את זה
  ?נכון
˘ÂÓ: )נראה ...אולי ...אני )מבולבלת...  

ÏÚÂ˘: )אידעתי שיום אחד אני אמצ!  ידעתי)בשמחה!  
ÂÓ˘:שמה תמצא ?  

ÏÚÂ˘:ת מושיט לה א(! זאת את ...ו, משהי מספיק תמימה!  מישהי תמימה
נעים לי , "שועל"ה, מסייה ריינארדו... )בקול עמוק, "לחיצה רשמית"ידו ל
  ... מאוד
˘ÂÓ:אבל כולם קוראים לי מוש, בעצם שמי מארל ... שמי מוש...  

ÏÚÂ˘:מסייה ריינארדו תזהר ...  
˘ÂÓ:מה ?  

ÏÚÂ˘:הזהרתי את עצמי ...  
˘ÂÓ:ממה ?  

ÏÚÂ˘:בוא הנה ! עלי! עלי ...אני לא יכול, כמה שאת מתוקה, אוי... ממי
לא , הענק שלנו, זה עלי )מופיע עלי( ...נראה אם תוכל להפחיד את זו, רגע

י והיא משוגעת על, וזאת מוש) לעלי( ...אפילו לא בנות, יודע להפחיד
  ...לגמרי
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ככל שהוא ממשיך לנסות . מוש מחייכת. ד את מושמנסה להפחי, עלי נוהם(
מוש מתקשה יותר ויותר להסתיר את צחוקה עד שהיא מתפרצת בצחוק 

  )עלי נפגע מעט, קולני
ÈÏÚ:אפילו לא ... )מוש מסמנת לשלילה(?  אני בכלל בכלל לא מפחיד אותך

אני בעצם מעדיף שתהיי ...לא נורא, טוב, נו, ידעתי...?אה, לא? ...קצת
 ?את מסכימה...ולדגדג אותי, כי אז תוכלי לגרד לי את הגב... שליחברה

  )הוא נאנח בהנאה ומגרגר כחתול. מוש מגרדת לעלי את הגב(
ÏÚÂ˘:מוש מחייכת אליו בהתגרות( ...מוש ...זה לא פייר ... גם אני רוצה ,

  ?את יודעת לשיר, תגידי מוש )ממשיכה לגרד לעלי את הגב
˘ÂÓ:קצת ...  

  )מזמזם מנגינה, וויןמופיע הפינג(
ÏÚÂ˘:היא הרוסה עלי, הארוסה שלי,  מושזאת, בוא תכיר,  פרופסור 
  ...לאור הנסיבות, זה ברור, לגמרי

ÔÈÂÂ‚�ÈÙ: )קבלי , דוקטור דיקלו, חבר האקדמיה )לוקח את ידה לנשיקה
פשוט הגעתי ישירות לכאן מארוחה רשמית , התנצלותי על הלבוש הרשמי

אולי באמת נשיר ) השועל מזמזם(,  הדרקטוריוםלכבוד הרקטום החדש של
  ? משהו לקינוח

ÏÚÂ˘:הפרופסור שלנו הוא נגן מנדולינה מדופלם !  
˘ÂÓ:באמת ?  

  )   הפינגווין שולף אקורדיון זעיר ומתחיל לפרוט עליה(
ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:אני , למסייה ריינארדו יש טנור הרואי ...במטותא ממך,  אקורדיון

  ?...ואת ודאי סופראן, באס
ÈÏÚ:ומה אני ?  

ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:אהוב נתעב! "קדימה, ובכן! קצב ...תן את הטמפוית ... אתה ,
  " !לנצח ולשווא

ÈÏÚ:לא נורא,  אבל אני קצת מצונן?  
  )-הם פוצחים בשירה, פינגווין מתחיל לנגן(
  
  :ÂÂ˘ÏÂ Áˆ�Ï‡) דואט(
  
  לכי לך נערה,  לכי-

  ,  לי אין את רצויה
    לכי לך לדרכך מהר

  ...אהובך יותר  אני לא 
  ,אהובי,  מדוע-

  ?  אתה כה אכזרי
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    אני אותך אוהב
  ...  לנצח ולשווא

  , נעמת לי בלילות קשים-
  ,רכת שנים,   היית תמימה
  ,   עכשיו לי צר

  ...  אך הסיפור נגמר
  ,הו אהובי, י רחם על-

  ,  הרי תדע את גורלי
  ,  אם תעזבני לא ארעב

  !  אך לי עדיף למות עכשיו
    ,כי כבר לדרכךל,  לכי-

  , אינני אהובך-  שמעת
  ,  אחרת כבר תפסה את מקומך

  ...יפה ממך,   היא צעירה
  ,הו אלי,  רחם עליה-

  ,  סופה יהיה כמו סופי
    מדוע זה תמיד אוהב

  ?אהוב נתעב,   ערל הלב
    

    מדוע זה תמיד נאהב
  ...אהוב נתעב,   ערל הלב

  
השתחוויות הדדיות ומחיאות , קריאות, הם גומרים לשיר ופורצים בצחוק(

  )זועפת ונעלבת, י מופיעה'יג'ג, כפיים
  
‚'‚È'È:אתם מתכוונים לזייף כאן עוד הרבה זמן  ?  

ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:זה פרח לגמרי מזיכרוני, י'יג'ג,  אוי!  
ÏÚÂ˘: )מורה לפיתוח קול, בין השאר, הפרופסור הוא) למוש, בלחש...  
˘ÂÓ: )זה באשמתי, אוי )י'יג'לג...  

‚'‚È'È: )ביי, אני רעבה, טוב )מתעלמת!  
ÈÏÚ:מה יש היום !...גם אני, י'יג'ג,  חכי לי רגע?  

  )מוש מסתכלת על הפינגווין בדאגה. עלי בעקבותיה, י נעלמת'יג'ג(
ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:אנחנו עוד נגיע , לך יש אלט והיא סופראן, קולגה,  אל דאגה

  !להרמוניה
ÏÚÂ˘: )את אפילו , ך אותך לכוכבתאני עוד יהפו, מותק, תקשיבי לי )למוש

  ...לא יודעת
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ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:ו, עניין של שליטה בשרירי הסרעפת, כמובן, שזה,  אני טוען... 
אז כמובן שנכנס כאן  ...אבל אם אנחנו מדברים על אופרה', סולפז, כמובן

אין בכלל , בלי כשרון דרמטי, כלומר, דרמה ...ה ...אלמנט שלישי וזה ה
 ...אקוסטיקה ... וכמובן שאין מה לדבר על ה!אופציה להשתלב בטוניקה

  !קונספציה ...בכלל ...ויבראטו ו, והניואנסים הקטנים
  )לפינגווין, זועמת. בידיה מצקת, מאדאם מוסקאט מופיעה(

Ë‡˜ÒÂÓ:טוב לכם,  מרק עגבניות ברוטב עגבניות בנוסח עגבניות?  !    
ÔÈÂÂ‚�ÈÙ: )ם גם מזון יש כאלה שצריכי) ממלמל תוך כדי שהוא יוצא
  ...לנשמה
ÏÚÂ˘: )אני גווע  )מפריח באוויר נשיקה חפוזה לעבר מוש, ממהר אחריו

  )מוש נשארת לבדה עם מאדאם מוסקאט. הם נעלמים( !!!כבר
  
  

˙ÈÚÈ·¯ ‰�ÂÓ˙ –ÔÂ¯Ë‡È˙Ï ˙Ï·˜˙Ó ˘ÂÓ   
  

Ë‡˜ÒÂÓ: )אל תבטחי בהם) ממתיקה סוד...  
˘ÂÓ: )בהם )...לכיוון יציאתן של הבובות, בפליאה?...  

Ë‡˜ÒÂÓ:בהם!  בהם!  
˘ÂÓ:אבל הם היו כל כך נחמדים אליי ...  

Ë‡˜ÒÂÓ:את נראית לי נערה , חבל עלייך! וזאת בדיוק השיטה שלהם!  כן
הדברים שיכולתי , אני יודעת כל מה שקורה כאן, אז תאמיני לי, הגונה

, ואם תקשיבי לי. כולם. הם אנשים רעים ...עדיף שלא תדעי ...לספר לך
   ...לפני שיהיה לך מאוחר מידי. עכשיו, םתתרחקי מה

האור על . משאירה את מוש מבולבלת וחרדה, מאדאם מוסקאט נעלמת(
בידו בובה אותה הוא , כעבור זמן מה עולה ניקולה. בימת הבובות יורד

  ).מוש נבהלת כשהיא רואה שאינה לבד. מתקן
‰ÏÂ˜È�: )נה ומתקן אני בו, שמי ניקולה ...אל תיבהלי ,לא )בחיבה אבהית
שבלעת הרבה דמעות בזמן , ילדתי, נדמה לי...צעצועים שבורים, בובות

  ?אני צודק ...האחרון
  )מוש פורצת בבכי(

˘ÂÓ: )אני לא יודעת לאן אני  ...?מה אני אעשה עכשיו... )תוך כדי הבכי
זרקו  ...אני לא מכירה כאן אף אחד ...ו ...אין לי לאן ללכת ...ו ...ו ...אלך
אני לא יודעת מה אני  ...אין לי לאן לחזור ...גם ...?ה לעשותמ ...אותי

  ...אעשה
‰ÏÂ˜È�:אולי תצטרפי אלינו ?  

˘ÂÓ:זה אפשרי? באמת, מה?  באמת?!  
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‰ÏÂ˜È�:והבמאי, הוא מנהל המופע הרשמי, לשאול את גזר, כמובן,  צריך... 
  ...אז אין שום בעיה, אבל אם הוא מסכים

  ")עסוק בענייניו"נראה כ, מסתכל על מושלא , גזר עולה, ניקולה נעלם(
˘ÂÓ:ביקשתי, זאת אומרת ...ש ...מסייה ניקולה אמר ...סליחה,  אדון גזר... 

  ...הוא בעצם הציע, לא
¯Ê‚:שמעתי,  אני יודע...  

˘ÂÓ:אז אתה מסכים ?!  
¯Ê‚:מה, את מאוד רוצה... אה?...  

˘ÂÓ:כן !  
¯Ê‚:זה דורש המון דברים,  עזבי...  

˘ÂÓ:שה הכל אני אע!  
¯Ê‚:תטפלי בנו יפה ?  

˘ÂÓ:הכי שאני יכולה !  
¯Ê‚:צריך לעזור למאדאם ,זה לא כל כך נחמד כמו שזה נראה,  תראי 

 ...לנגב לו את הנזלת, צריך לנחם את עלי לפעמים ...מוסקאט לנקות ולבשל
 ...י'יג'לא להיפגע מג ...וללמד את שועל איך מתנהגים ...יש לו אסטמה

לאהוב  ...להרגיע אותנו ...לתפור לנו כפתורים ...תלסרק לה את הצמו
, את צעירה? בשביל מה את צריכה את זה ...להכין תלבושות ...אותנו

  ...אולי את בכלל לא רוצה, תשקלי, תחשבי
˘ÂÓ:אני רוצה נורא,  בבקשה...  
¯Ê‚:מזל טוב!  אז התקבלת!  

 לסדר היא מתחילה. שמחה ומזמרת לעצמה, מוש נשארת לבד. גזר נעלם(
, מישל יורד לאט ממקום מושבו. מפזמת לעצמה חרישית, את חפציה

  ).מישל מצחקק ברוע, פולטת צווחה, מוש נבהלת. משתעל, מתקרב למוש
˘ÂÓ: )הכרתי את  ...אני ...גזר מצא אותי ...אני ...סליחה... )מפוחדת לגמרי

 שרה הפרופסור אמר שאני ...ושרנו יחד שיר ...השועל ...מסייה ריינארדו
לא  ...מאדאם מוסקאט אמרה לי שהם ...ניקולה הציע לי להצטרף ...לא רע
 ...אני אעשה כל מה שצריך ...אני אטפל בהם ...גזר הסכים ...אבל, משנה

  ...אני
Ï˘ÈÓ:את תישארי כאן כל עוד את . תודה?  את מוכנה להפסיק לגמגם

חן בעיני מצאת ? זה ברור, את עפה, אם לא. עוזרת בהצגה ומתנהגת יפה
אני באופן אישי מקבל בחילה . הדוקטור חושב שאולי את יודעת לשיר, גזר

אבל אם זה יכניס לנו כסף אז אני מוכן להתגבר , מהיללות התינוקיות שלך
כמה שפחות לראות או לשמוע אותך מחוץ , רק תעשי לי טובה, על זה
   .לילה טוב? הבנת אותי, להצגה

  )חושך(
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˙È˘ÈÓÁ ‰�ÂÓ˙ –‡¯ ‰¯ÊÁ ‰�Â˘  
  

עלי , שועל מעשן סיגריה. הבובות מופיעות זו אחרי זו על הבמה. בוקר(
י עושה 'יג'ג, מוסקאט מנקה אבק, ניקולה מעשן מקטרת, שותה שוקו

מחזיק בידו את , הבמאי, גזר. ופינגווין מעיין בעיתון הבוקר" חימום קולי"
  ")המחזה"

¯Ê‚:עוד רבע שעה החזרה מתחילה , להתחיל לגמור, בוקר אור,  קדימה
  !בדיוק

ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:" סליחה! איזה אקרוסטיכון נפלא? ..."להתחיל לגמור ,
  ...פרדוקס, בעצם !...אוקסימרון

Ë‡˜ÒÂÓ:לא אתה... )לפינגווין(!  טינופת...  
ÏÚÂ˘:מוש, תתעוררי כבר! מוש...?  ראיתם את מוש הבוקר...!  

¯Ê‚: מוש ( ...כףהיא תי, שלחתי אותה לקנות לעצמה ארוחת בוקר במכולת
  )מגיעה
ÏÚÂ˘:הממזרה הזאת ...  
˘ÂÓ: )בוקר טוב לכולם ...אני שמעתי את זה )לשועל!  

ÏÚÂ˘:תגידי ... את לא צריכה להחזיר עודף)בלחש( ...מוש,  לא התכוונתי
  ...זה עובד, שהמחירים עלו ותשמרי אותו לעצמך

˘ÂÓ:זאת רמאות!  אבל שועל...  
ÏÚÂ˘:נכון ...  
˘ÂÓ:טפת פנים הבוקרש ... תתבייש לך?  

ÏÚÂ˘: )אבל אל תגלי לאף אחד, לא )מבוייש...  
  )מוש מחזירה לגזר את העודף(
‚'‚È'È:אני מוכנה?  אפשר להתחיל כבר!  

¯Ê‚:צריך , אנחנו עושים חזרה ראשונה עם מושהיום! שקט!  רבותיי 
, הנסיכה הקטנה: המחזה...אז ככה )הבובות מקשיבות( !למצוא לה תפקיד

  ...היפה והחכמה
‚'‚È'È:זאת אני !  

¯Ê‚ :ששוכב על ערש דווי, יושבת למרגלות מיטת אביה הגוסס,  כן...  
ÈÏÚ:ומת !  
¯Ê‚:אבל לפני שהוא מת, עלי,  נכון...  
ÈÏÚ:אני יודע,  אני יודע!  
¯Ê‚:אתה היית אמור , אני מנסה להסביר עכשיו למוש, עלי,  זה לא חידון

לפני שהאבא מת הוא נותן ... )עלי נעלב( !...לדעת את העלילה כבר מזמן
והצייד של הכפר מנסה להתחתן איתה , הנסיכה נשארת לבד. לנסיכה בובה

הבובה שלה . אבל היא לא אוהבת אותו ובלילה היא בורחת ליער, בכוח
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, עוזרת לה למצוא את דרכה ומובילה אותה ישר לבקתה של  המכשפה
 היא לומדת כל  שם,)מאדאם מוסקאט מעווה את פניה להעוויה מפחידה(

 ...ואז היא ממשיכה ללכת ביער עד לארמון של החיה, מיני דברים חשובים
  ...בפתח הארמון יש מפלצת

  )מוש ומוסקאט מגישות לו ממחטה, עלי מתעטש(
¯Ê‚: המפלצת שואלת אותה שאלה שאף אדם לא הצליח לענות עליה עד 

  ...עכשיו
ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:יים פסיכולוגיים מיתיים מדובר בסיפור עם אלמנטים אנתרופולוג ,

  ...המסמלים את דרכו של הגיבור הטראגי
‚'‚È'È:הגיבורהאני!  איזה שטויות !  

ÏÚÂ˘: ")י בורחת 'יג'ג( ...הכובשת את יצרה... )בלעג, י'יג'את ג" מחרמן
זורקת על , לוקחת ממנו את הבובה של המחזה, לעבר מסייה ניקולה

  )י'יג'במקום עם ג, איתה" לשחק"שממשיך , השועל
¯Ê‚:כדי שלא , גזר מספר מהר(, בקיצור !...חברים,  פרשנויות אחר כך

ונכנסת לארמון , הנסיכה מצליחה לענות על השאלה )יקטעו אותו באמצע
! הוא יהפוך שוב לבן אדם, רק אם היא תנשק אותו, של החיה המקוללת

היא מפחדת ומפחדת ובוכה ורוצה לחזור ! אלא נסיך, ולא סתם בן אדם
הפינגווין  ...אבל היא מתאהבת בו ומנשקת אותו ומתחתנת איתו, יתההב

  ...את תשחקי את ה ...את ...ואת! משחק את הכומר ומחתן אותם
ÈÏÚ:אמא ?  

ÏÚÂ˘:שועל (! והוא מת, יש רק אבא! טיפש,  אין שום אמא במחזה שלנו
. עלי מתייפח בקול. י'יג'חובט בעלי עם הבובה וזורק אותה שוב על ג

גזר ממשיך , תוך כדי. בובהי לשועל במאבק על ה'יג' מרדף בין גמתפתח
  )להסביר

¯Ê‚:מוסקאט...מסייה ניקולה הוא אבא שלה, י משחקת את הנסיכה'יג' ג- 
 ...אני צייד...חיה-ושועל, כומר-הפינגווין,  ושומרמכשפה ועלי הוא מפלצת

  ?...אז מה את תהיי
שועל . ת הבובה משני צדדיהאוחזים א, י מתנגשים אחד בשני'יג'שועל וג(

הם עומדים . קש מתפזר, הבובה נקרעת לחצי. י בידיים'יג'וג, בראש
  )המומים ומסתכלים על מסייה ניקולה באשמה

‚'‚È'È: ...זה הוא התחיל...  
ÈÏÚ:הכל בגללו,  נכון...  

‰ÏÂ˜È�:אני יכול להכין, לא נורא, ילדים,  ילדים...  
¯Ê‚:אני יודע!!! לא! לא!  לא!  

˘ÂÓ:מה ...?  
¯Ê‚:את תהיי הבובה !  
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˘ÂÓ:... הבובה?  
¯Ê‚: )הבובה תהיה מן מנחה כזאת ...)חושב...  

ÔÈÂÂ‚�ÈÙ:הרי זאת תהיה שבירה מוחלטת של הקיר ! לא ייתכן!  לא ייתכן
  !רביעי ...ה, כלומר )על אצבעותיו" קירות"סופר את ה( !...החמישי

¯Ê‚:תסביר לקהל את , תכוון, תייעץ, הבובה תנחה!  זה יהיה נהדר
אני !  זה נהדר-וחוץ מזה , זה חוסך מאתנו הרבה כאב ראש! העלילה

  ...תגידו לי שאני לא גאון!!! אני גאון!!! גאון
ÔÈÂÂ‚�ÈÙ: )אולי אתה באמת גאון... )מתוך מחשבה עמוקה...  
Ë‡˜ÒÂÓ: ילדה, אין לך פה, מה) למוש( !... בדיכאון– אבל תראו אותה?  

‚'‚È'È: )א הבובה שליהי )בגאווה !  
Ë‡˜ÒÂÓ:אל תתני להם להחליט בשבילך !  

˘ÂÓ:אני דווקא רוצה, לא,  לא...  
¯Ê‚:זה תפקיד ענק?  מה יש לך !  

‚'‚È'È:תיסרוקת' אני אכין לה ת!  
¯Ê‚:כמו הנסיכה,  וניקולה ילביש אותה כמוך!  

גזר . כמוצאת צעצוע חדש, י מתקרבת למוש בהתלהבות והתפעלות'יג'ג(
כולם מכרכרים סביב .  עליהם"  לעבוד"ניקולה מתחיל , שותמביא כן תלבו

פינגווין .  כל אחד לפי אופיו-מלטפים, מבשמים, מנקים,  מלבישים-מוש
  . )מתחיל לנגן

ÈÏÚ:הם פוצחים בשירה( !זה שיר התאטרון!  זה שיר התיאטרון(  
  
  

ÔÂ¯Ë‡È˙‰ ¯È˘  
  

  ,החיים קשים – כולם יודעים
  ...למרות שאותנו הם מרתקים

  , אהבות רעות מתחזקות ודוקרות
  ...אותנו תחתיהן קוברות

•  
  ,תיאטרון, תיאטרון

  !אתה האדון
  ,אותך אוהבים
  ,אליך בורחים

  – איתך משחקים
  ...משחק תפקידים

•  

  

  חיים'לפח הזבל נזרוק ת
  ,לביב השופכין, לבור תחתיות

  ,ואין רחמים, היה לנו די
  !חיים כבר לא מספקיםה
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‡.‡ .ÔÓÒÂ‡‰    

  
  

˙È�ÂÂÈ ‰È„‚¯Ë Ï˘ Ë�Ó‚¯Ù  
  
  

‰Ï‰˜Ó :היטב-ממוגף, קודקודו של הלך, הוי- 
 –בשביל מה  –מאין , עור-של-במנעלים

   – באילו משעולים –בחפשך את מי 
 ?הגעת לסביבה השללזמירית הזאת

 ואולם, אני שואל כדי לדעת
 אם במקרה חירש אתה ואף אילם

 ,תאף לא מלה אח, ולא הבנת כלום
 . נפנף לי שאבין, אותת לי בידך

 
ÔÂ‡ÈÓ˜Ï‡ :ית הגעתי עד הלוםבדרך בויאוֽט . 

 
‰Ï‰˜Ó :בחתירה רגלית או על סיפון של סוס  ? 

 
ÔÂ‡ÈÓ˜Ï‡ :דירבנתי בעזוז את רמכי רגלי . 

 
‰Ï‰˜Ó :מתחת זווס בהיר או מעונן חלקית? 

 
ÔÂ‡ÈÓ˜Ï‡ :כי אם אחיו הקט, לא בוץ על מגפי . 

 
‰Ï‰˜Ó :ד ללמוד מפיך את שמךלא אתנג. 

  
ÔÂ‡ÈÓ˜Ï‡ :לא כל שיבקש אדם תשיג ידו . 

 
‰Ï‰˜Ó :מה מעשיך כאן, אם כן, התספר?  

 
ÔÂ‡ÈÓ˜Ï‡ :י רועה נחקר בשרוני כי שתי שפתוֵת–  
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‰Ï‰˜Ó :לומר תבקש מה אדע לא הן? מה כי.  
  

ÔÂ‡ÈÓ˜Ï‡ :אם תפרעני כה, לנצח לא תדע. 
  

‰Ï‰˜Ó :ואנוכי אנצור את לשוני, דבר. 
 

Ï‡ÔÂ‡ÈÓ˜ :כי זה ולא אחר ביתה של אריפילה.  
 

‰Ï‰˜Ó :הוא לא טינף גרונו בשקר מתועב.  
 

ÔÂ‡ÈÓ˜Ï‡ :מבעד לדלתה, אם כן, האכנס?  
 

‰Ï‰˜Ó :חדור נא אל ביתה ברגל עזיזה, 
 ,מחד גיסא, צדיק, ילדי הטוב, היה
 ;אל תהיה רשע, מאידך גיסא, אך

 .כי אין לך תוכנית טובה יותר מזו
  

ÔÂ‡ÈÓ˜Ï‡ :סע לתוך ביתה בעקבים חופזיםאפ. 
  
  
  ] סטרופה[
  

‰Ï‰˜Ó :אם תשאלוני, 
 איני חפץ בשם של איש פזיז

 ;שמחשבתו בוסרית
 אך לאחר הרהור

 הגעתי לבסוף למסקנה
 אין חיינוכי 

 את זאת. ודאיים
 ,על סרעפתי חקקתי

 , לא לוח שעווה
 ,לא חרט חד שימשוני לשם כך

 אין החיים, מטעמים רבים
 .זרים לחוסר ודאות
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  ולא עופות הנחש במעופם  
 ,את זה הסוד צרחו לי

 ,לא, ולא החצובה של דלפי
 .אף לא דודונה

  – פיקחת מלידה –כי סרעפתי 
 .גילתה זאת בעצמה

  
  
  ]אנטיסטרופה[
 

 על מה אזכיר את
 ? אהובתו של זווס, בת אינכוס

 את זו שהאלים 
 בחסד אכזרי

 ,קרן וזנב, נדבו לה טלף
 !)א ביקשה זאתהיא ל(

 ואז שילחו אותה
 ללמוד את צפונותיה

 .של מלאכת הגרה
 על כן בכל שדות ארגוס ליחכה 

 , דשאים חיוורים ותפרחות סירפד
 .אמנם, שלא הזיקו לה

 ,אך בסעודות כאלה לא אחפץ
 :אפילו מזינות הן

 בל ישמש כבדי המך מושב
 !לאפרודיטה

 ?על מה? על מה אזכיר את שם איו
  .מושגממש אין לי 

  
  
  ]אפודה[
 

  עתה לבי המתנבא
 נוגן מבלי שהתבקש
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 .מזמור שאין לרקוד לפיו
 אפילו הארמון, אכן

 מזכיר לצמד רואותי
 )אף לשמאלית, לימנית(

 , מעין בית מטבחיים חי
 ,עטוי במוות צמרירי

 .שברי פרות על שרטוניו
 ;אבכה כבנות קיסיםעל כן 

 לפעימות המקרעות
 את כסות חזי בקול שאון

 ספה בתואם מהדהד נו
 .ללהלמות ראשי האֵמ

  
‰ÏÈÙÈ¯‡) כי נשכוני מלתעות גרזן!  אבוי):בפנים ;  

 .לא כמשל בלבד, נשכו למעשה
  

‰Ï‰˜Ó:דומני כי עולה מתוך הבית קול , 
 .ואין זה קול אנוש המקפץ מגיל

  
‰ÏÈÙÈ¯‡:הוא מפצפץ את גולגולתי ברוב עוינות , 

 .שוחטני הוא שחוט: הנה יכה שנית
  

‰˜Ó‰Ï:אולם,  איני חפץ בשם של איש פזיז 
 . ספק אם מתנהל הכול למישרין

  
‰ÏÈÙÈ¯‡:הנה יכני בשלישית! אבוי!  אבוי . 

 .את לבבי דוקר הוא נגד רצוני
  

‰Ï‰˜Ó: אין בריאותך שפירה כל ועיקר– אם כך ;  
  . הריהו מדויק–אשר לחשבונך 

  
  

  
  ) ÂÒ�Â¯ÔÒÈ�: מאנגלית(
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‰ÊÂ�ÈÙ˘ ÍÂ¯·  
  

  

ÍÂ˙Ó ÚË˜ :˙È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï‰ Ï˘ ˜Â„˜„‰ ¯ÂˆÈ˜*  
  

  

 ˜¯Ù1 :ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ˙ÂÚÂ�˙‰ ÏÚÂ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÚ  
  

היות שהיסודות של כל שפה שהיא הם 

,  תחילהעלינו לציין, האותיות והתנועות

אות . מהי אות אצל העברים ומהי תנועה

היא סימן של תנועה המופקת בפה 

המוצא במקום שהצליל , בתחילתו

על פי המדקדקים . מתחיל להישמע בפה

א מציינת כי תחילת הצלילים נשמעת 

ב , לעומת זאת; בגרון הנפתח מעצמו

לת הצלילים נשמעת כי תחי] מציינת[

 בסוף –ג ; ן מעצמותבשפתיים הנפתח

תנועה היא . החיך וכיוצא בהם, הלשון

מכך . סימן המציין צליל יציב ומסוים

ואצל העברים תנועות ; ינן אותיות אצל העבריםאנו מבינים שהתנועות א

 אך. ואותיות בלי תנועות הן גופים בלי נפש, קרויות אותיות של הנפש

להיות הוא יכול ]ו[, ההבדל בין האותיות ובין התנועות מובן ביתר בהירות

 בעבורמוסבר ביתר קלות על ידי דוגמה של צינור קטן הנחבט באצבעות 

  . המנגינה

                                                           

' קיצור הדקדוק של הלשון העברית'לפנינו קטעים אחדים מתוך ספרו של ברוך שפינוזה *

)Compendium grammatices linguae hebraeae(שראה אור באמסטרדם ב -

 בידי המשכיל 1905-ב, ככל הנראה מן הגרמנית, הספר תורגם לראשונה לעברית. 1667

דקדוק שפת 'והופיע תחת השם ) 'אתיקה'שגם היה הראשון לתרגם את ה(שלמה רובין 

  . 'עבר
  

 פינוזה    ברוך ש   
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 ˜¯Ù2 :Âˆ ÏÚ˙ÂÈ˙Â‡‰ ˙¯ ,ÔÁÂÎ ÏÚ ,Ô¯ÙÒÓ ÏÚ , Ô‰È˙Â�ÂÎ˙ ÏÚÂ Ô‚ÂÒ ÏÚ  
  

שהצורה והסדר שלהן נמסרו ממחברים , יש לעברים עשרים ושתיים אותיות

  . י וכולי, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, א: עתיקים ביותר

  
היא . אינה יכולה להיות מוסברת בעזרת אות של שפה אירופית אחרת, ‡

 .Alefשמה הוא . את פתיחת הגרון, ]ותהא[כאשר אנו הוגים , מסמנת
·) b ( שמהBet.  
‚) g (Gimel ,היא רפה, ללא נקודה .  
„) d (Dalet ,ללא נקודה, רפה  .  
  . מסמנת תחילת קול בחלק עמוק של הגרון. Heקרויה , ‰
Â) v (Vau או U . אני חושב שהיא אף פעם לא נהגתה אחרת אצל

ציינת התחלה של קול הנשמע אלא אות המ, היא אינה עיצור; העתיקים
  . בשפתיים

Ê) z (Zain .  
Á) gh (Ghet .  
Ë) t (Tet .  
È ,Jot , ומסמנת התחלה של הקול הנשמע באמצע הלשון או החיך או כמו 
)u ( כך י)i ( קולללאבעל קיום  .  
Î) k (Kaf ,אחרת כוחה הוא כמו ; אם יש נקודה באמצעch או χ של

  . היוונים
Ï) l (Lamed. 
Ó) m (Mem. 
 �)n (Nun.  
Ò) s (Samech. 
Ú) hg (Hgain. 
Ù) p( ,Pe ,אחרת כוחה נשמע כמו ; אם נקודה באמצעph.  
ˆ) ts (Tsade.  
˜) kh (Khof .  
¯) r (Resch ,מנושפת בתחילת דיבור, רפה באמצע .  
˘) sch( ,אותו הדבר כמו , אם יש מעל שמאל; אם יש נקודה מעל רגל ימין

Samech .  
˙) th( ,ולם עם נקודה כוחה כמו א, רפהt  .  
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אשר נכתבות בצורה אחת בתחילת , מן האלו ראויות לציון חמש אותיות

ף מזדמנת "אם כ. אלו הן כמנפצ. תיבות או באמצען ובצורה אחת בסופן

התחתונה ] רגלה[, לעומת זאת. ך: רגלה התחתונה נרשמת כך, לסוף תיבה

יתר על . ן, ף, ץ: שכות כךנמ, כמו כ, שלוש הנותרות. ם: ם נסגרת כך"של מ

. הסימן הזה הוא סורי. ץ: ל כך-העברים לצרף א ורגילים לשם הקיצור , כן

עזרא נטל אותו מן האותיות העבריות העתיקות והפרושים חיקו אותו 

נכון הוא שמחברים משתמשים לעתים קרובות יותר . במנהגיהם הקדושים

           †*.תיזארוס, ראה בוקסטורף. בסימן אחר

   

 אלו ,המדקדקים משתמשים רבות בחלוקת האותיות לחמש קבוצות, ועתה

, אהחע קרויות גרוניות. אותיות הלשון והחיך, שניות, שפתיות, הן גרוניות

,  של הלשון–דטלנת ,  הן אותיות של החיך–גיכק ,  שפתיות–בומף 

  . שיניים של ה–זסצרש 

  

קצרה או , רוכהכל אות באמצע תיבה צריכה להיות בעלת תנועה א

אהוי ולכן הן קרויות אילמות ] אותיות[יוצאות דופן מהן ארבע ; קצרצרה

  . או דמומות

  

הוא אינו נכפל , עיצור בין שתי תנועות צריך להיכפלבו יוצא שבמקרה 

כגון , מה שצריך להיכפל מסומן אך ורק בנקודה שנקראת דגש. באופן גלוי

  . פקד ולא פקקד

  

מפני שהן מציינות פתיחה , גרוניות בין שתי תנועות אינן יכולות להיכפל

 אצל Hלכן כמו האות . כלשהי של הגרון ואופן כלשהו של הנשימה

הלטינים כך גם אצל העברים הגרוניות בין שתי תנועות אינן יכולות 

                                                           

 ופרופסור  הבראיסט.Buxtorf, Johannes(, 1564-1629(יוהאנס בוקסטורף  *†

טקסט מסורתי , ך עם תרגום לארמית"ערך מהדורה עברית של התנ. באוניברסיטת באזל

כתב ספרים וחיבורים רבים על העברית ועל המשנה . והערות המפרשים היהודים

 Thesaurus Grammaticus Linguae פינוזה מתייחס כאן לספרוש. והתלמוד

Sanctae Hebraeae 1609 שראה אור בבאזל בשנת .  
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גם היא אינה רגילה . תמיד רפה בהיותה באמצע תיבה, )r(האות ר . להיכפל

וכן חמש האותיות האלו אהחער לעולם .  בהיותה בין שתי תנועותלהיכפל

וכן עלינו לציין כי אף על פי שכל אות . דגש-אינן מקבלות באמצען נקודה

; ]אותה[דגש המכפילה -בין שתי אותיות צריכה להיות מצוינת בנקודה

הנקודות . לא כל דגש מציין אות שצריכה להיכפל, להיפך, למרות זאת

כדי להפוך אותן , )begadkephat(האותיות בגדכפת משמשות אצל 

לפעמים נכתבת נקודה באות . כפי שהבחנו במקומות ההם, מרפות לקשויות

ואז היא אינה , את הסיבה למיקומה] כך[כדי לבטא , ה הנמצאת בסוף תיבה

  ). mappikh(נקראת דגש אלא מפיק 

  

כלומר דגושות , אותיות בגדכפת קשויות בתחילת התיבה

)dageschantur( , אלא אם כן האות האחרונה של התיבה הקודמת היא

חוץ מן המקרה שהאות הנחה היא ה עם מפיק או , לרוב הן רפות. מן הנחות

. היא בעלת הטעמה גדולה, המסתיימת באות נחה, שהתיבה הקודמת

 א ][: האותיות מאותו קבוצה לעתים מתחלפות זו עם זו בכתבי הקודש

  . ט במקום ת וכיוצא באלו, ב במקום פ, ס במקום ז, במקום ע

  

הוא שכתבי הקודש נכתבו על ידי בני אדם בניבים  שקרה סבור כי מהאני 

 Cuius scilicet tribus.  והניבים עדיין אינם מובחנים זה מזהשונים

haecהשפה ההיא הייתה משהו משותף עם .  או זה היה דיאלקט אחד

 לפיכך בני אפרים החליפו ס .השאריות והיא מורכבת מן הכתב עצמו

)Samech (לכן . אלו הן אותיות השייכות לקבוצה כלשהי, ש בכל מקום-ב

באותיות קדושות ככל שתרצה מורכבת אות משל אלו עם אחרת מאותה 

יערבב את , לפי שדבר זה יהיה משהו אחר.  אסור לחקות זאתאך, הקבוצה

            ].                         בשפה זאת[הדיאלקטים 

  

  

 ˜¯Ù3 :˙ÂÚÂ�˙‰ ÏÚ ,Ô‰Ï˘ ‰¯Âˆ‰ ÏÚ ,Ì˘‰ ÏÚ , ÏÚÔ‰È˙ÂÁÂÎ 
Ô‰È˙Â�ÂÎ˙Â  

  
אלא מעין נפשות , אינן אותיות אצל העברים, כפי שאנו אומרים, התנועות

  :בדרך זולנקודות הן מושמטות או מסומנות בנקודות כתוספות . לאותיות
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אשר נקרא פתח , אות אחרי הaהוא מציין צליל , אם נמשך קו מתחת לאות

)pathagh .(  

והקרוי קמץ , o- ומa-הוא מציין צליל המורכב מ, ואילו אם הקו עם נקודה

)kamets .(  

 וקרוי ηליוונית ומציין[מאוד הוא קרוב , eצלילו , אם ישנן שלוש נקודות

  ).  segol(סגול 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )È¯ÏÈ‡ ¯ÏÈË˘-¯ÂÓÈËÎ ÔÂÚ„‚Â "ı‰ :מלאטינית(
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‰˜�Ò ÒÂ‡�‡ ÒÂÈ˜ÂÏ    

  
  

ÌÈ·˙ÎÓ È�˘  
  

  

‰ ·˙ÎÓ  
  

שאתה , אני שבע רצון מכך שאתה מתמיד בלימודיך ומזניח את כל השאר

אינני בא רק . אני ממליץ לך לנהוג כך. יום להיות טוב יותר-עמל יום

א תיטה אחר עליי להזהירך של. אני מבקש ממך להוסיף לעשות כן. לעודדך

ושלא תעשה , במקום לקנות מידה טובהי כל השואפים להיראות לעינ

שיער , תלבושת גסה. דברים העלולים להבליט אותך במראה ובאורח החיים

וכל דבר , דרגש המוטל בקרקע, הפגנת בוז לכלי כסף, זקן מוזנח, פרוע

די בציון שמה של .  הימנע מהם–אחר שתאוותך תובעת בדרך פגומה 

מה יעלה בגורלנו אם . רר בוזכדי שיעו, גם אם ייעשה בצנעה, הפילוסופיה

עלינו להיבדל מן ההמון בכל דבר ? נתחיל להתרחק מאורח החיים המקובל

אין אנו . בלא טוגה מטונפת, בלא טוגה מהודרת; ולהידמות לו בחיצוניותנו

אל נחשוב שהיעדר זהב וכסף מציין חיים ; זקוקים לכלי כסף המצופים זהב

ולא חיים המנוגדים , ם משל ההמוןלהשיג חיים טובי, נחתור לזה. פשוטים

ננהג . נימנע מהם. אם לא כן נתרחק ממי שאנו רוצים שיקנו מידה טובה. לו

לא ירצו , שהרי אם יחששו בני ההמון שעליהם לחקות אותנו בכל, גם כך

  . לחקות אותנו בדבר

  
בראש ובראשונה הפילוסופיה מבטיחה להקנות לשוחריה את רגש 

עלינו . ריחוקנו יחבל בכל זה. ואת החברותיותאת האנושיות , השותפות

סיסמתנו היא . להשגיח שמא מה שאנו רוצים לרוממו ייראה נלעג ושנוא

, לסלוד מעינוגים קלים, נגד הטבע הוא להתאכזר לגוף. 'חיה לפי הטבע'

להשתמש לא רק במאכלים פשוטים אלא במגעילים , לתור אחר זוהמה

כך ההימנעות , ידה על רדיפת מותרותכפי שהתאווה למעדנות מע. ומאוסים

הפילוסופיה תובעת . מדברים רגילים ופשוטים מעידה על נפש מעורערת
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לקנות : זו הדרך שאני נוטה אליה. אבל אין פירושה הזנחה, מאתנו צניעות

  . על הכל להוקיר את חיינו וגם להכירם. מעלות ולחיות את חיי הציבור

?' ם שום דבר לא יבדיל בינינו לבינםהא? האם ננהג כמו כל האחרים, ומה'

, אנו. המעמיק להתבונן יבחין בהבדל הגדול שיש בינינו לבין ההמון. לא כן

רב מעלות הוא מי שמשתמש בכלי חרס . ניראה לנכנס לביתנו, ולא רהיטינו

לא נופל ממנו מי שמשתמש בכלי כסף כאילו היו . כאילו היו עשויים מכסף

  .  זה סימנה של נפש נחותה–ר הקושי לשאת בעוש. כלי חרס

  

מצאתי אותו אצל היקאטו . אני רוצה לשתף אותך בפריו של היום הזה

כשתחדל 'הוא אומר ' תחדל לפחד'.  בכוחו לרפא פחדתאוותריסון . חביבנו

. לוקיליוס, אכן כן? האם דברים זרים כאלה קשורים זה לזה: שאל. 'לקוות

השונים . יק אחד לאסיר ולסוהראז. לנראים ממינים שונים יש טבע משותף

כל . אינני מתפלא על כך. הפחד עוקב אחרי התקווה. זה מזה פוסעים יחד

סיבתם הראשית . מצפייה חששנית לעתיד, אחד מהם נובע מנפש דרוכה

כך . היא שאיננו עסוקים בהווה אלא משלחים את מחשבותינו למרחקים

חיות הטרף .  נפגעת– מעלתו הנעלה של המין האנושי –ראיית הנולד 

אנו מתענים . לאחר בריחתן הן חשות את עצמן בטוחות. בורחות מן הסכנה

הזיכרון . מעלותינו המרובות מחבלות בנו. ממה שהיה וממה שעתיד להיות

אין אומלל בהווה . ראיית הנולד מבשרת עליהם. מעורר את סבלות הפחד

  .   הייה שלום. לבדו
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וגם , אינני מבטיח. שאינני רק משתפר כי אם משתנה, לוקיליוס, אני חש

יש בקרבי דברים רבים . שלא נותר בי עוד משהו הראוי לתיקון, אינני מקווה

זה בדיוק סימנה של נפש המשתנה . להמעיטם או להבליטם, שצריך לכווצם

לא אחת . במה שנעלם ממנה קודם לכן,  היא מבחינה בפגמיה–לטובה 

  . ד ברכה אצל מי שהבחין בעצמו בחוליוהחולי מולי

  
אוכל אז לבטוח . אני משתוקק לספר לך על שינוי פתאומי שהתחולל בקרבי

 לא הפחד ולא האנוכיות, זו חברות אמת שלא התקווה. יותר בחברותנו

אני . ולמענה למות, זו חברות שבגללה נכונים בני אדם למות.  לנתקהיוכלו

דבר זה לא יכול . חסרו חבר אלא חברותיכול להצביע לך על רבים שלא 

. לקרות כאשר רצון משותף פועם בכמה נפשות ומניעם יחד בתשוקה נעלה

במיוחד , בני אדם יודעים אז מתוך עצמם שהכל משותף ביניהם? למה לא

  . צרותיהם

  

את מה 'תאמר ' שלח אלינו'. אינך תופס מה חשיבותו של כל יום אצלי

אני שמח ללמוד . אני מתאווה להעבירם אלייך, אכן. 'שמצאת מועיל כל כך

 – מעולה ומבורך ככל שיהיה –שום דבר לא יענג אותי . כדי שאוכל ללמד

כמה בתנאי שאחזיק בה ואילו הייתה ניתנת לי הח. אם הוא ידוע רק לי

דבר מהנה אינו טוב אם אין . הייתי מסרב לקבלה, בסתר ולא אדבר עליה

  . שותף לבעליו

  

כדי שלא תתייגע רבות בחיפוש . פוא את הספרים בעצמםאשלח אלייך א

כך תוכל לפנות במישרין אל .  אסמן לך אותם,אחר מקומות מעניינים

קול חי ואדם קרוב , כמובן. הנערצים עליי, הקטעים שאני מצביע עליהם

מפני שבני אדם סומכים על עיניהם , ראשית. יועיל לך יותר ממילה כתובה

 קצרה –לתבניות ; לאותות הדרך ארוכה, שנית. יותר מאשר על אוזניהם

. קלמנתס לא יכול היה לדעת מיהו זנון אילו רק הקשיב להרצאותיו. ויעילה

לראות אם הוא חי לפי תורתו , בחן אותו, ידע את תוכו, הוא חדר לחייו

אריסטו וכל שאר סיעות החכמים קיבלו מאורח חייו של , אפלטון. שלו

הרמרכוס ופוליאנטוס נעשו , מטרודורוס. ילותיוסוקרטס יותר משקיבלו ממ
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אני אינני פונה . גברים נעלים לא בבית ספרו של אפיקורס אלא בצל קורתו

בכוחנו לעשות רבות . אלייך רק לשם טובתך אלא כדי שתיטיב עם אחרים

  . זה למען זה

  

אומר לך מה נעם לי היום אצל .  להרים לך את תרומתי היומיתכעת עלי

זו . 'נעשיתי ידיד לעצמי? במה התקדמתי'הוא אומר ' אתה שואל'. היקאטו

. הייה בטוח כי הוא ידיד לכל. אדם כזה אינו בודד לעולם. התקדמות גדולה

  .    הייה שלום

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )È¯ÏÈ‡ ¯ÏÈË˘-¯ÂÓÈËÎ ÔÂÚ„‚Â "ı‰ :מלאטינית(
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לגופו או למינו של , יש המתנאים באדישותם ביחס למראהו החיצוני

הם מעידים על עצמם כי אינם משחרים אלא לזיווגה של נשמה ; הזולת

הצהרות . מוטב שלא נניח לבריות הללו להסיח את דעתנו. אחת ברעותה

בלי שאיש מעלה בדעתו מ, מסוימות מופרחות תכופות לחלל האוויר

  .להאמין להן

  

רוברטסון לא יחוש -דבר לא ישיא אותנו להאמין שידיד נאמן למר פֹורֶּבס

הנכנס לחדר , נוחות למראה רעו כאח לו-ולו שמץ של הפתעה או אי

 אלא שכאן יש להזהיר מפני בלבול רווח בין א .פלין'בדמותו של מר צ

 ובין –ניברסלי למהדרין  עניין טבעי ואו–המשיכה לצורה החיצונית 

 עניין שאינו טבעי במיוחד –המשיכה למה שנודע ברבים כיופי גופני 

מושג , אם לנסח את הדברים בלשון נוקבת יותר. ובוודאי שאינו אוניברסלי

הממצה את אפשרויותיה , היופי הגופני צומצם למידותיו של דגם מסוים

הכבודים של חבר של ההילה החיצונית בערך באותה מידה שאורחותיו 

  ב .בחוג קלאְּפַהאם ממצים את אפשרויותיה של ההילה המוסרית

 
מפעלם . המין האנושי כולו הלך שולל אחר רודנותם של היוונים, בעניין זה

התרבותי הכביר הכה אותנו בסנוורים עד שטחו עינינו מראות את העוול 

ם זה מכבר ביהודים מטיחי. גוניותם של החיים-העצום והנורא שעוללו לרב

, באורח פלא; מידה מוטה וצייקני-כי המיטו אומללות על העולם בסרגל

 –איש לא נתן דעתו לכך שהיוונים דנו אותנו לסגפנות עריצה לאין שיעור 

החומרה . פולחנו הקנאי של דגם אסתטי אחד ויחיד, סגפנות הטעם

ם היא מכירה בכך שהאד; היהודית נוסדה לפחות על אדניו של השכל הישר

עולם שבו אנשים המתחתנים עם קרובי משפחתם , חי בעולם של עובדות

אך היהודים מעולם לא הרעיבו את . עלולים לשאת בתוצאות החלטתם

איהם עיטרו שוורים  נבי;תאוות הניגוד ולא גזרו תענית על חדוות הזיווג
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כושר המצאתם הפרוע לא נפל ; בכנפיים וחלקו עיניים לכרובים ולשרפים

שילחו כוחות משטרה , לעומת זאת,  היוונים.רוללואיס קמזה של 

ודם כי -איסוריהם לא חלו על זיווגי בשר; במשעוליה של ממלכת הדמיון

על הזדווגותן הקודחת של , אם על כלולותיהם המופקרות של רעיונות

  .מחשבות

  

מאלף לעקוב אחר סירוסן ההדרגתי של מפלצות המיתולוגיה היוונית 

 לפנים הייתה הכימרה ברייה ג .של אפולו מן הבלוודרהבהשראתו הממארת 

 אך כאשר דמותה ניבטת אלינו מן ד ;ם בריא בנפשו היה מתגאה בהשכל ַע

אנו מתקשים לכבוש את הדחף לקשור לצווארה סינר , הציורים היווניים

האם יכול מאן דהוא להעיד כי הענקים . ולהניח לפניה קערת חלב

 –תה מצטיירים לו כגדולים באמת ובתמים המתוארים באמנות יוון ובשיר

? עצומי מידות כמו הנפילים שמתארים לנו סיפורי הפולקלור לדורותיהם

באגדה סקנדינבית אחת גומא הגיבור קילומטרים רבים לאורכו של רכס 

: הרי לכם ענק ענקמוני באמת. המתברר לבסוף כגשר אפו של ענק, הרים

אך הדמיון המרעיש . רו ביושר ובדיןענק שהרוויח את תוא, ענק ראוי לשמו

ופחדם פשה במין האנושי כולו והשכיח , הזה הילך אימים על היוונים

, לִשפעה, לגיוון, לִחיות, מלבם של בני האדם את אהבתם הטבעית לגודל

הבעה הועיד -לכל פנים אנושיות המתייחדות בתווים נמרצים ורבי. לכיעור

כדרך שהצפצפה נבדלת מן , חרותהטבע מעמד נבדל מזה של כל הפנים הא

אך היוונים עוללו לחזות האנושית את . האלון ועץ התפוח נבדל מן הערבה

גדלים , הם גזמו תווים חיים; מה שעשו הגננים ההולנדים לעצים

הם קיצצו אפים ; כדי שיתאימו לתבנית תלמודם האסתטי, ומתפשטים

הנה כך : ברכה בעמלםוראו , וגרעו סנטרים בשוויון נפש של גננים מיומנים

ומדמים למצוא , איננו רואים אלא כיעור בפנים שהבעתן אומרת עוצמה

, חיבה מבישה זו לדרך האמצע. יופי בקלסתרים מטופשים ומעוררי סלידה

הותירו בנשמתה של התרבות המודרנית , חוש המידה המצר והמצער הזה

עשית של חותם עמוק יותר מזה שהותירה בה הפוריטניות החיצונית והמ

היווני מציב על ; היהודי מורה לנו לרקוד באזיקים, לכל היותר. היהודים

  .אמן ואוסר עלינו לזוז-ראשנו כד מעשה
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כתבי הקודש מלמדים אותנו שתפארתו של כל כוכב מייחדת אותו מן 

אין סילוף גדול מהרשעתן של פנים . הוא הדין ביחס לאפים; האחרים

. רק משום שאין הן מזכירות את תוויה של ונוס ממילומסוימות בכיעור 

מן הראוי היה שנשמור ; מוזר הדבר שאנו נוטרים לאנשים הנבדלים מאתנו

עיקרון זה כבר שיבש את כושר השיפוט . את טינתנו לאלה המידמים לנו

הנוהגים להלין על סיפורי אגדה שעלילותיהם אינן , של מבקרי הספרות

ולהתריע על מחסור בנאומים חוצבי ,  די הצורךמחושלות בהיגיון איתן

אך הקביעה כי פניו של אי . להבות לאורך כל שלוש מערכותיה של פארסה

מי כעורות רק משום שהן מבטאות בעוצמה את נשמתו משולה לתלונה כי 

לא היה לו , לו שטחנו בפניו מחאה מעין זו. הכרוב לא צימח זוג רגליים

 –ובמידה של צדק ,  בחומרה כלשהי–בנו לכרוב אלא להסב את תשומת ל

  .לעובדה כי איננו מחוננים בירקרקות יפהפייה

  

משנת היופי הקפואה הזאת לא כבשה את אמנות העולם על כל , ואולם

די במבט . במקומות ובזמנים מסוימים לא הייתה לה אחיזה. שדרותיה

של חטוף בדרקונים הסיניים ובאלים היפניים כדי לעמוד על אדישותה 

תרבות המזרח לתקנות הגוזרות את אחידותם של פנים וגופים ועל ההנאה 

,  מעיניים פוזלות–שהיא מפיקה מיופי של ממש , הלוהבת, השוקקת

בימי הביניים . מלועות נפערים ומחוליות מתעקמות, מטפרים משולחים

ובערגתו למלכות , השיל האדם מעליו את עּוָלּה של אמת המידה היוונית

פים ושדים מרקדים שיוו להם חיות שקֹו, ים מגדלים אדיריםשמים הק

גאה המרד בממשלת , משהגיעה האמנות לפסגת השכלול הטכני. יתרה

רמברנדט נשא ברמה את : היופי ומצא את ביטויו השלם בחקר הדיוקן

הבשורה השפויה והאמיצה שאין לאדם צורך בחזות של אל יווני אם נפל 

בראש מסותת , ארוך ונוקשה כמקל חובליםבחלקו הכבוד להתהדר בחוטם 

 .כקסדה ובלסת קפוצה כמלכודת פלדה
  

מעולם לא . נהוג לפטור ענף זה של האמנות כנצר למסורת הגרוטסקית

שהרי באופן זה מסבים אנו , הבנתי מדוע השפלה היא לעורר צחוק באחרים

י מר לו נתקל בנו פלוני ברחוב ופרץ בבכ. לזולתנו תענוג אמנותי מרומם לב

. היה הדבר טורד את רוחנו ופוגע ברגשותינו, לעצם המחשבה על קיומנו

אינו מתאר כהלכה " גרוטסקי"המונח , למען האמת. אך הצחוק אינו פוגעני
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אין להסיק מכך שהדרקונים הסיניים או הפסלים . את הכיעור באמנות

 המזדקרים כזרבוביות מחזיתות הבניינים הגותיים או הזקנות התפלצתיות

ראוותנותם איננה . של רמברנדט לא נועדו אלא ליצור מראית עין קומית

וכאן טמון המפתח . אין היא אלא גוזמת החיים עצמם; גוזמה סאטירית

חביבים עלינו נופים של סלעים . להבנת תפקידו האסתטי של הכיעור

אורנים אדומים , איתנים המזדקרים ממדרונו של צוק בנחישות חסרת בושה

באותה . כחניתות על פסגה נישאה ותהום חצובה בבטנו של הרהסומרים 

של שיער , התלהבות נאצלת אנו מקדמים את מראם של חוטם מזדקר

או של פה נדיב , אדמוני הסומר בקווצות זיפניות על פדחתו של חבר

אין , כך או כך; הוגים חיבה לכל אלה, לפחות, מקצתנו. שנחצב ביד בוטחת

ובכל זאת ; רנים או בבקע ההר אין מן השעשועבאו. זו שאלה של הומור

, לבנו נוהה אליהם באשר הם מבטאים את דֹוֵממּותֹו הדרמטית של הטבע

את מסעותיו האמיצים ואת גאוותו הפראית ללא חת , את ניסוייו הנועזים

נגלה שבכל אשר נפנה , אם רק נתנער מכישוף היופי השגרתי. בכל ילדיו

  .כמניין הנשמות היפות בעולמנו, נספורממתינות לנו פנים יפות לאי

  

  .'שלם'סטרטון העתידה לראות אור בהוצאת 'המאמר נכלל באסופת כתביו של צ

  

  )ÂÚ ÔÈÈË˘˜ÏÂÂ„„:  והוסיף הערותמאנגליתתרגם (

                                                           

שחקן תיאטרון אנגלי שזכה לתהילה בתפקיד , )1853-1937(רוברטסון -ונסטון פורבס'ג  א
  . המלט

האם היה תנועה למען רפורמה חברתית שפעלה באנגליה בשלהי המאה חוג קלאפ  ב
החוג קרוי על שמה של השכונה שבה . עשרה-עשרה ובראשית המאה התשע-השמונה

שחרתו על דגלם את ,  מתקנים חברתיים בני המעמדות העליונים–התגוררו מרבית חבריו 
 הדת הנוצרית את שיפור התנאים בבתי הסוהר ואת הפצת עיקרי, ביטול העבדות

  .במושבות  הבריטיות

 .שבה ניצב פסל אפולו, הבלוודרה היא גלריה אמנותית בוותיקן  ג

,  שפיה יורק להבות, לברייה זו. הכימרה היא מפלצת אגדית מן המיתולוגיה היוונית  ד
  . גוף של תיש וזנב של נחש, ראש של אריה
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ÔÂ˜ÈÈ· ÒÈÒ�¯Ù  
  

  

˙Ó‡‰ ÏÚ   
  

)1601(  

  
אין ספק  .מתין לתשובההולא ,  פונטיוס פילטוסהתלוצץ" ?מהי האמת"

המשפיע על ; כנגד השעבוד לקיבעון האמונה, שיש כאן הנאה מסחררת
מעין אלו  ותפי פילוסווגם אם כיתות .כמו גם על העשייה, חופש המחשבה

שמוצאם מאותם ,  שנוניםשיח-עדיין כמה בנינותרו , עברו מן העולם
אולם . כפי שהיה בעורקים הקדמונים, גם אם לא נותר בהם דם רב, עורקים

וגם לא , אין אלו רק הקושי והיגיעה שבני האדם משקיעים בחיפוש האמת
המעדיפות את , מציאת האמת הכופה עצמה על מחשבות בני האדם

כולות אחת האס. אלא האהבה הטבעית והמושחתת לשקר עצמו; השקרים
 אשר בחנה את העניין תהתה מה יש בהם שגורם המאוחרותהיווניות 

, כמו אצל המשוררים, גם כאשר אין בהם הנאה; לאנשים לאהוב שקרים
אבל אני איני . כשלעצמואלא את השקר ; כמו אצל הסוחר, וגם לא יתרון

, היא אור היום הערום והגלוי שאינו חושף את המסכות, אותה אמת; יודע
אף במחצית התפארת והחן של , סוואות ואת הניצחונות של העולםאת הה

אור ב הנראית במיטבה, למחיר פנינהעד מחיר האמת יאמיר אולי . אור הנר
הנראים במיטבם באור , כדכודהאו , יהלוםה למחיר נסוק לא יךא; היום

היש אדם המטיל ספק בכך .  עונגתמיד ירבה של שקר קורטוב. המשתנה
האשליות , ים מרוחם של בני האדם את רעיונות ההבלמנּפלו היו איש

 מרוחם –לא היה נותר , הדמיונות ודומיהם, ההערכות השגויות, המחניפות
נטול , מלא קדרות ומכאוב,  אלא דבר מצומק ועלוב–של בני אדם רבים 

  ?קורת רוח להם עצמם
  

 vinum(' וינום דואמונום'שירה כינה את ה, בחומרה רבה, אחד מהאבות

dæmonum(, אין היא אבל; הדמיוןמשום שהיא ממלאה את , יין השטן 
 כי אם , האדם דרך הרוחעוברואולם אין זה השקר ש. אלא צל של שקר

  .שדנו בו קודםכפי  ;הוא שמחולל את הנזק, השקר ששוקע ומתנחל בה
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הללו על פי משפטם ונהיותיהם דברים יהיו אשר יהיו ה, מכל מקום
 מלמדת שחקר ,השופטת רק את עצמה ,האמת, אדםבני  של המושחתות

כלומר ,  האמתתעיידש, האהבה או החיזור אחריהמעשה  כלומר, האמת
של נעלה  הטוב ההמה הם, ההנאה ממנהכלומר , אמתבוהאמונה , נוכחותה

 ;היה האור המוחשי,  הבריאהימיב, אלשל ה הראשון  ברואו.הטבע האנושי
 התגלות היא, מאז ומעולם ,עבודת השבת שלו; האחרון היה אור התבונהו

 אוראת הואז הפיח ; התוהווחומר י הפנ-אור עלה אתראשית הפיח . הרוח
 מאורו על פניהם שלאציל להפיח וממשיך להוהוא ;  של האדםבפניו

   .נבחריו
הפליא לבטא , שפרט לכך היתה נחותה מהשאר, פאר אותה כתהמשורר ש

;  ולחזות בספינות המטלטלות ביםחוףעל התענוג הוא לעמוד : זאת כך
שם  תובהרפתקאוולצפות בקרב , תענוג הוא לעמוד בחלונה של טירה

ת היתרון של האמת עמד בהתייצבות למשתווהאך אף תענוג אינו ; למטה
 ולהשקיף על, )עליה האוויר תמיד צלול ושוקטמו, גבעה שאין לכבשה(

שהנוף כך ; תחתשבעמק שמ, הסערות והערפילים, עיות הת,השגיאות
 יעדן על-זהו גן, ודאי. או גאווה, רגש נפיחותבולא , חמלהב תמיד מלווה
 וסבה על, השגחה העליונהתחת חסדי ה חוסה רוח האדםכאשר , אדמות

  . האמתצירי
  

; הנהוגה בחברהלאמת , אם לעבור מהאמת התיאולוגית והפילוסופית
 ברורה וגלויה ותשהתנהל,  שאינם מיישמים זאת בפועלמקובל גם על אלו

 במטבעא כמו סגסוגת וה, כזבים של עירובוש; טבע האנושימכבדת את ה
ויות שכן התפתל. תגרע מהמטבע, גם אם תועיל למתכת,  כסףאוזהב 

הולך ולא ,  גחונוזוחל עלאשר ; צפעוני של המהלכיו ןה, ודרכים עקלקלות
יתפס כמו לה, האדםהמעטה בושה על , אין עוד פגם מוסרי. רגליועל 

אמירת  מדועכאשר חקר , ומשום כך נאה דרש מונטיין. בשקר ובמעילה
שקל הדבר בכובד י אם י:אמרוכך  ?ת נתעבוהאשמהחרפה שקר הינה 

אל פנים  מעז  שקול לאמירה שהואשקרומר שאדם משלהרי , הראש הראוי
מפני שהשקר מתייצב אל מול האל ונרתע . מול בני האדםופחדן , האלמול 

הכזב והפרת האמון אינם יכולים להינשא , ודאי שהרשעותבו. מהאדם
המבשר את דין האל על דורות , כפי שיהיו עם בוא הרעם האחרון, ברמה

  .פני הארץ-כאשר יבוא ישו לא ימצא אמונה על, כפי שנחזה; של בני אדם

  

  )לב-י פינצילדניאל תמנה ושיר: מאנגלית(
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ÔÓ‚¯· ‰¯Â·„  
  

  

 ˙Â„Á‡ ÌÈÏÈÓ ÏÚ'ÍÂ¯Ú ‰˙Ù˙'  
  

  

המאה בשלהי ' תפתה ערוך'מאז ִהכתבה של השירה הדרמטית הגדולה 

הועתקה היצירה לפחות , רבה של מנטובה) ז"רמ(ז בידי משה זכות "הי

יצאה לאור בשתי מהדורות דפוס ותורגמה לאיטלקית , עשר פעמים

ה מפורסמת ביותר תה שהי המהדורות אזלו מן השוק והיציר.וליידיש

. למהדרין" מדעית"המהדורה הנוכחית איננה . כמעט שנשכחה מלב בימינו

שעל פי , נוסח, 1715אבל הנוסח שלה הוא זה של מהדורת ונציה משנת 

היכרותי עם כתבי היד נראה שאינו סוטה באופן נראה לעין מן המהימנים 

שהביא לדפוס אין ספק שהמהדיר הראשון בדק ושקל כל מילה . שבהם

הוצאתה של מהדורה מדעית . והוא ראוי שנלך בעקבותיו לפחות לעת עתה

ומוטב שלא נתמהמה עד שיבשילו כל , זמן ועבודה רבה, דורשת נכונות

  . אם אכן יבשילו, התנאים

  
•    •    •  

  
 אולסבנגר עמנואלצטט מ 'האלוהית קומדיהה'תרגומו העברי של ל במבוא

 טרגדיה בין ההבדל: " על יצירתוליגייריא דנטה של סברהה דברימ

  ... ונורא איום וסופה ושקטה נעלה תחילתה שהטרגדיה בזה הוא וקומדיה

 נקרא ספרי מדוע ברור וכן  ... טוב וסופה מרה תחילתה הקומדיה אולם

 כי ומבורך טוב וסופה התופת היא כי ונוראה איומה תחילתו ... קומדיה

. תחילתו בתופת וסופו גן עדן "ערוך תפתה" גם). יג' עמ". (העדן גן הוא

ספר מ לקוחה, אמנם רוב פרקיו מוקדשים לתופת בלבד ולזה רומז גם שמו

רוב הפרשנים המסורתיים הסבירו " (ָּתְפֶּתה ֵמֶאְתמול ָערּוְך ִּכי: "לג ל ישעיה

אבל בסופו של החיבור בא קטע לא גדול שענינו גן ). כגיהינום' תפתה'

 טור העדן לגן התופת ביןבקומדיה של דנטה מצוי  . טובף סו זהו. העדן

 בו שהובאו הנפשות את המכשיר, המצרף כור – הפורגטוריו – הטוהר

 כור אלא איננהזכות התופת כולה  משה שלבדראמה . העדן גן אל לעליה
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הצריפה המתרחש  תהליך. מזדככתו החוטא נפש נצרפת שבו סוריםיהי

  . זה במבוא, בקיצור, נדון ובו היצירה של השדרה עמוד הוא 'תפתה ערוך'ב

 עלום החוטא, היצירה של) גיבור האנטי או (הגיבור של מצבו לכאורה

 ונהנה אנשים בחיי מושל, ותקיף עשירהיה  חייו בימי. והולך מידרדר, השם

 ונמסר התופת לעמקי הורד – המדרגה לשפל הגיע והנה  העולם טוב מכל

: והולך משתפר מצבואמיתו של דבר ל. ונפש גוף נוייילע המשחיתים בידי

, אליה להגיע אדם שיכול ביותר הנמוכה במדרגה בהיותו מתחיל סיפורו

 חמור כך כל. אמת והתכחשות למציאותה מן התעלמות והיא, ז"רמ לדעת

 מדמה, ונקבר העולם מן נפטר שכבר שהחוטאכהוויתם -ניתוקו מדברים

 כמומצוי בהכרה  מתבו הש זאריהבימצב ל. במיטתו ושוכב חי שהוא בלבו

 לאחר מיד האדם גוף לתוך הנפש השבת גורמת במוחו שחל לערפול גם

 פי על כך. ונפש גוף, שלמה כמהות לדין לעמוד שיוכל כדי, ונקבר שמת

 אך. כפתיח, בראשה לפיכך והמופיע כולה היצירה מבוססת שעליו המדרש

את יצירתו של , פעובש, המדרש מראה רק צד אחד של המקורות המזינים

אל  לחדור אפשרותתסכול שנובעים מתחושה של חוסר ההמבוכה ו. ז"רמ

 ולראותחושים האופף את התופעות הנגלות לפנינו -משלה לצעיף מתחת

 באירופה שהשתררה העולם לתפיסת יםנייאופימות שהם באמת כ דברים

 נסהרינסא תקופתבין שאר סימנים את סיום ,  והמסמנתז"הט המאה מאמצע

 הרפורמציה. גלוי ופתוח למעיין השקדן כספר העולם אתשראתה 

של היקום  הישנה ההבנהעל  השייצג ההכנסייהגנתה של , הדת ומלחמות

הגנה שהתבטאה , גליליו קופרניקוסכנגד תפיסות חדשות ובראשן אלו של 

 עבריים ספרים שריפת גם זה ובתוך( במדע ובהשכלה קתולית ריאקציהב

 את  הרבוועוד  אלה כל) יהודים של גובר ובידוד דהתלמו ובמרכזם

תרבות הרינסאנס שהצטיינה במבע בהיר פנתה מקום . שוהייאו המבוכה

 השירה חניך ,ז"רמ. לבארוק עם מבעו המפותל והמכסה דבר בדבר

 ונמשך הספרדי הבארוק גדולי של יצירתם את הכיר ,מנעוריו הספרדית

 ביטא "גונגוריזם"ה. גונגורהאיס דה לו אחרי סגנונם ובעיקר אחרי זה של 

  רצופת ֶהרמזים לאטינייםמסובכת ידענית בלשון הבארוקית המבוכה את

בשפה העברית שבמקורותיה  ז"רמ עשה כך. מורכבות ומטאפורות

ת למבוכ נתןכמשוררים נוצרים בימיו . כמוהו מאין בקיאמכמניה היה בו

 שמביא נפש-מצבכה היא לדעתו המבו. ברוח אמונתו, תיאולוגי בסיסהדור 

בו היה החוטא שרוי ש זה מצב. כעונש, מאלוהים שמתעלם מי כל עצמו על
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מוחרף בחלק , כשהוא רודף הנאות הגוף ומתכחש לצרכי הנפש, בחייו

הראשון של היצירה שבה נגלית לפניו מציאות תת קרקעית באמת זרה 

ומקה התחמקותו מחובתו להבין את המציאות החדשה למלוא ע. ומוזרה

 ,זולתו על ואחריות אשמה הטלתב, טרוניותב, מובעת בפליאה מיתממת

מראות התופת הראשונים .  ובניסיונות מגוחכים להימלטעצמיים רחמיםב

 ויבין שיתפכח כדיחזק  לניעורהוא זקוק . לא ניערו את החוטא מאשליותיו

 לפניו המתגלה המשחית אחראי לזה. יוכל לשפרו, אולי,  ואזמצבו את

 כמו קבורתו ארון בתוך ויורד הולך, מחילות גלגול עובר שהוא עהבש

: לו שיקרא הוא המשחית. האדמה בעמקי מטה מטההיורדת  במעלית

  ). נג(! עּוָרה

 בקיא שהוא אף ,דנטה של התופת מושל, האדיר השטן איננו זה משחית

עבדי אלוהים ועושי דברו , "אחד מן המשחיתים" זהו. שביליה בכל היטב

 השניים בין הפגישה. סופית האין מממלכתו חלק היאמי שהתופת של 

מעצב את ה החוטא של הבכייני המונולוג האחרון של כחלק מתרקמת

המתגלה  המשחית עם לדיאלוג לפתע וכאן נהפך, היצירה מתחילתה עד כה

 קטע זהו).  סז–נב (ועונה לשאלותיו בהדים שהן יוצרות ) מט(לעיניו 

הוא חוצה את היצירה ומסמן בה פרשת . עצמתו את לתאר שקשהדרמאטי 

  . דרכים קרדינאלית

 זאת עובדה. מטבעם מהדהדים מקומות הן חלולות עפר ומחילות מערות

 המהדהד ובזה מקזזת ממנו דיאלוג-גנותנת צידוק ריאליסטי למונולו

דופי , מלאכותיותעקבות של עשייה פואטית שעשויה ליצור רושם של  

ההדים יוצרים . גנון הבארוק לאחר שחלף מן האופנהשמנו המבקרים בס

 הוא, במלים אחרות. עומק פסיכולוגי כיוון שדברי החוטא הם שיצרו אותם

הוא הוא שהזמין את שופטו .  של המשחיתהתוכחה דברי את יוצרעצמו 

 להתעלם מן ושמבטאות ביחד עם ניסיונותי, הנורא בשאלותיו ותלונותיו

גם רצון כלשהו להבין , דרך להיחלץ ממנוהמצב לאשורו ורק למצוא 

הוא במידה , אותו המוכיח המשחית, המסביר, לפיכך. באמת את המתרחש

  :שלו לבומסוימת 

  !אתה -?  באת לנגדי כי קראך זה מי

או , יכול להסתבר כיסוד נפשי הדוחף להבנה המוכיח המשחיתלפיכך 

 גם מסית ועם זה המשחית הוא. שבלב אדם" יצר הטוב"או כ, כמצפון

  : שמביא את האדם לתהום" יצר הרע", ומדיח
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 . ָאִני –? ִרָּמִני ֲאֶׁשר הּוא ְוֵאיֶזה הּוא ִמי/ ? ָנָחִני ְלֶזה ִׁשְבִתי ִמְּמרֹום ִמי

, אדםנפש ה שלמורכבות ה אתבליטות מ האלו והתשובות השאלות שתי

חו ואת כו, את האתגר העומד לפניו למשול ביציריו ולהיות אדון לעצמו

: עצמו על אדם של הידיעה גנוזה שבו המקום עלהן מצביעות .  לעשות כן

מן האל האחד ויחיד : הן מבטאות כמו כן אחדות אלוהית. ובתוכו בו

לא מופרכת .  יוצאות הרעות והטובות והאדם שיצר בצלמו מכיל את כולן

ואולי , דיאלוג הזה כהתרחשות שבלב-תהיה הקריאה שתפרש את המונולוג

  .  לפרש כך את היצירה כולהאפשר

, האנאגנוריזיס חווית את אחת בבתיצור ל; אמור לזעזע דיאלוג-המונולוג

 ההיבריסחטא  – היהירות בגללהיא נמנעת  אבל. לנפשו הגיבור ִהיוודעות

 כמסך האמת לבין החוטא בין שחוצצת – הקלאסית הדראמה מן לנו הידוע

 שבהם ההדים את מבזה הוא, שבחטאיו הגדולה אולי שהיא, ביהירות. כבד

  :המשחית אליו מדבר

  ! ִּכי ָבְרָמִזים ִנְסְּתָרה ֶנְעָלָמה / ַקְצִּתי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַבת קֹוֶלָך

.  לשונו הכשילה אותו מאודךא". הד"התכוון החוטא ל" בת קול"בביטוי 

,   האל עצמו–במלים אלו ביזה לא רק את המשחית כי אם את מי ששלחו 

 ומלאכי זכריה חגי משמתו: "קול איננה אלא קול אלוהים-דוע בתשהרי כי

" קול בבת משתמשים היו כן פ"ואע, מישראל הקודש רוח נסתלקה –

שהוא ,  מצד אחד, לשונו של החוטא מעידה). ב עמוד מח דף סוטה מסכת(

עוד מסתבר מן . ומצד שני שהוא מזלזל בקול אלוהים, מתמצא בתלמוד

הד קולו , לדידו. עם הד" בת קול"ז מזהה "א שרמהאמירה הזאת של החוט

  . של אדם הוא לעתים קול אלוהים שמגיע אל הדובר מתוך עצמו

שבו ניתנת לאדם הזדמנות להכיר , הדיאלוג עם המשחית הוא משפט

החוטא בוחר באפשרות . להביע חרטה או להכחיש כל אשמה, בפשעו

כשהוא . מעונשכדי להימלט , השופט, ולשחד את המשחית, השלישית

. מאותו רקע קולו נאלם. מבזה את בת הקול ההזדמנות הקסומה חולפת

  . יישמע המשחית בלבד ללא הפרעה) ע(מעתה 

, מתאפיין בסדרות רטוריות, בעיקר בחלקו הראשון, נאום המשחית

, המטעימים את הקשר בין החטא לתוצאותיו, ובשימוש רב בהומונימים

הסדרות  –" מידה כנגד מידה", חטאומעמידים את העונש כמקבילה ל

מקרבך : אל... כמו מן , הגדולות והקטנות מתבססות על נוסחאות חוזרות

,  היום–אמש ; )עט(מן הסגור אל הסגור נמסרת ) עה(אל קברך הושלכת 
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וגולשת לסדרות המדגישות את , ) קכט–פב (סדרה זאת מתארכת ביותר 

הלשון הסתומה ועזת הצליל ).  קלב–כקז (פה , פה, פה, היום היום: ההווה

  . םבאוזניימכה 

ואחרי כן הוא , תחילה הוא המדבר. דמותו של החוטא מיטשטשת והולכת

) קלא(מכאן .  אך עדיין המשחית המדבר פונה אליו ועוסק בו–מושתק 

. שהוא כאילו נטמע בהמונם, והלאה אין מתעסקים בו אלא בכלל החוטאים

מדור , מדור וחוטאיו, רי התופתהמשחית מתפנה לתאר את שבעת מדו

, המנבלים פה, הצבועים, מיועד למסיתים לרע,  למשל, הראשון. יסוריויו

קלה (כולם אשמים בהכשלת הזולת : זונות, עובדי ציבור שמעלו בתפקידם

החטאים הולכים ונעשים כבדים והמדורות הולכים ומתעמקים ). קמא –

ת המדורים הראשונים באי שש. גם העונש הולך וכבד. במעבה האדמה

לא כן שוכני המדור . עשויים להגיע לגן העדן לאחר שמרקו את עוונם

/ אוי לאשר שם יושפלו יורדו/ מדור שביעי הוא בתחתית ארץ : "האחרון

/ נפש אשר עורף לצור הפכה "שם תשכון ). קעד" (כי לעדי עד נכרתו אבדו

האם . צוןנראה שהכוונה לממירים דתם מר". נדה ברעתה ולא שככה

אמנם המחבר מאשים אותו בהשלכת . דומה שלא? החוטא שלנו נמנה בינם

  .                              אך זה יכול להיות ניסוח מטאפורי לחטא, )עא(אלוהים אחרי גוו 

הוי , חדלו מכל תקוה"דנטה קבע בפתח שערי התופת שלו את הכתובת 

המוביל ,  שהוא גם פורגטוריוםז"בתופת של רמ). 9, ג, התופת" (הבאים בי

ואפילו שוכני המדור . אין מקום לכתובת כזאת,  את רוב שוכניו לגן העדן

, הם מאסו באלוהים. אינם נדחים לגמרי, תועבת לבו של המחבר, השביעי

הם .  הכוללים גם את עולם הדין הקשה, אך הוא לא נידה אותם מעולמותיו

ואף להתקשר מחדש , אות אלוהיםזוכים להביט אל תוך השמים ולראות מר

גם הם נגאלו ". דיין אמת אתה ויפה דנת: "עם אלוהים בהצדיקם את דינו

  .   מן השווא והגיעו אל האמת
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¯ '˙ÂÎÊ ‰˘Ó  
  
  

ÍÂ¯Ú ‰˙Ù˙  
  
  
‡  
       צּוָרְפ ִנבּוְקְר ִנתדֹוסֹוְּי ַהםִא
  ץֶרי ֶּפֵרְדגֹוים ְוִנֹו ּבלּוְמא ָעְוָׁש
             ץֶרֶח ַהזרֹוְּכץ רּוץ ָחַרֱחם ֶיִא
  צּוָרְחם ֶיִאים ְויִׁש ִאחּוְלְצא ִילֹ
  .צּוָרְחם ֶיָלֳעת ָּפיצּוִרֲחי ַּבִּכ
  
·  

                       לּוהֹוים ָיִלְלהֹוָהרֹוְפִאים ָּכ
  ףֶׁשֶנים ַּבִרְוִע ָכּוׁשְׁשיַמִו
  ףֶׁשי ֶרֵמחּו ְליְךִרְד ַלרּואְמי יִֹּכ
  לּוֹוּבְסה ִיָלֲחת ַמַפרּוז ְּתחֹוְמִל
  .לּוכֹוא ָילֹיק ְוִר ָלרּוְּתְחַּיַו
  
‚  
  נּוים ָלִעָׁשי ְריֵנ ִדרּוְסְמם ִניֹו
                            רּוָּכְז ִנלּו ֵאּלה ְועּוְד נֹולּו
  רּוָסְמר ִנֶׁשת ֲאיתֹו ִמבּוְּתְכא ִנלֹ
  נּוָכים יּוִעְׁשה פֹויָתִמת ְלי ֵעִּכ
                           .נּוָתד ָהרֹוְפִאים יּוַי ְברּואְמיֹ
  
„  
  ֵאּלה      ת ָלּוׁשה ְרָרה תֹוָנְתם ָנִא
  עַצ ָּכל ֶּפׁשבֹוֲחק ַלה ַרָתְין ָהֵה
  עַצם ֶּבָׂשְעַמין ְבי ֵאיִמִנְּפ ַּבְךַא
  א                ֶל ֶּפְךֶרֶדל ְּבת ֵאַלא ְפעּוק הּוַר
  .אֶלם ֶּתָלְכִסי ְּבִתיָדִחן ְיל ֵּכַע
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‰  
                       אּוים ָּבִׁשָדם ֲחיֶהֵלְכה ְבִנָּתַע
  ַחצֹוְרג ִלרֹוֲה ַלׁשטֹוְנִלץ ְוֹוּתְנִל
  ַחים ּכִֹּפַרם ְמָמְׁשים ִּכִאְפם רֹוֵה
  אּוָבם יּוַד ְליק אֹוִרָהק ְלי ַרִּכ
  .אּוָׂש ִיׁשכּוְרן ָהי ֵכֵרֲחם ַאַג
  
Â  
  ילּוִחר ָיֶׁש ֲאְךרֹון ָאַמי ְזה ִלֶז

  ל        ֶבי ֶחיֵנִמת ְוזֹוָּקַהי ְבִפּגּו
  לֶבל ֶהּכַֹהת ְוקֹוָרַהת ְויקֹוִז
  ילּוִחז ָיָא ְולּוְכר ִיֶׁשב ֲאֹוׁשְחֶא
  .ילּוִעא יֹולֹא ְוְוָּׁש ַלעּוְּגִיַו
  
Ê  

  יִּתְמַלְהה ֶנָמי ּוִנמּוַלֶאֶמׁש ֲה
  ייִתִתר ָׁשֶׁשר ֲאי ָמיקּוִׁשי ְוִּתְׁשִּב
  ייִתִצי ָמִלְּדר ִמ ַממֹות ְּכֹוּפִט
  יִּתְמַּדְרת ִנֵמה ְכָמֵּדְרַתי ְבד ִּכַע
  .יִּתְמיר ָנא ִתלֹיר ְוים ִּתא ִנלֹים ְוא ִנלֹ
  
Á  
  יִּתְנַׁשי ָיִנה ֲאד ּפֹר ַעֶׁשף ֲא ַאְךַא
  ׁשֶפן ֶנבֹוְאַד ְואׁשרֹב ָהֵאר ְּכא ָסלֹ
  ׁשֶפֶריט ָוִט ְּבְךָלְׁש מּויׁשִאה ְכֶיְהֶא
  יִתְנַכר ָׁשבֹות ְּבר ֵמֶגֶפ ְכּוּלִא
  .יִּתְנָנְאם ַׁשָׁשר ְוֵתה יֹוָטְקְׁשם ֶאָׁש
  
Ë  
  דּוָבר ָרֶׁשה ֲאֶּבְרן ַהַמ ְזׁשא ֵילֹ
  ןֶבֶּתר ַהַכי ְוַתֹוּתַסע ְּכַּצַמ
  ן              ֶבֶא ָכמּוְּדם ִיָּיְׁשָקה ְבָּתַע
  דּוָרל יּואֹול ְׁשי ֶאַמָצ ֲעּוּלִא
  .דּוָרְפה ִנפֹר ּוֵת יֹובּוְּכְׁשם ִיָׁש
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È  
  יִּתְרַרֹוּפְתִהי ְוִמר חּוַדֱעף ֶנַא
  ת                             ֶלֶעֹוי ּתי ְבִלים ִלִדָגת ְּבסּוְכּו

  תֶלֶחֹוין ּתֵאד ְויל עֹוִחהֹוי ְלה ִלַמ
  יִּתְרַּתְסם ִנהֹוְּת ַהְבֶקֶבר ן לּוֵה
  .יִּתְרָרְקה ִנפֹי ּוה ִלֶסְכִמם ְּבַחֵי

  
‡È  
  יַחי ֵריֵנִמאש ּוים רִֹמָׂשם ָּכל ְּבַּג

  פּוי ָנִעצּול ְית ַעלֹוָהֲאר ַומֹו
                                   פּוָּדי ִנִחְּסן ִמחֹוְרה ְבִסָּתַע

  ַחֵרה בֹוָדְרים ֵאִרָגין ְּפ ֵבלּו
  .ַחֵרה סֹופֹם ּויָחב ֵרַרֶעד ֶיעֹו
  
·È  
  ה                            ָרה ָצֵנִהי ְוִתָיִור ְּגַצְקִּת
  ׂשֶר ָעקֶׁשֶמה ְּדָּטת ִמַאד ְּפן ַעֵה
         ׁשֶרָּקַהי ֵנ ְׁשיןה ֵּבָרגּוְסה ֶמְדִּת
  הָרר ָסי בֹוֵתְּכְרם ַיצּוְמִצ ְלי לּוִּכ
  .הָרָסְאה ֶנפֹה ּוד ָלד עֹואֹוב ְמַחְרִי

  
‚È  
  תַחַּצה ִנָלֲחי ַמַנגֹול ְיד ַעעֹו
  מּוא ָד לֹעּוְרי ָקִרָׂשת ְּבי ֶאִּכ
  מּוש ָקֵּפְׁשִפ ּוׁשעֹוְרם ַּפַגה ְוָנִּכ
  תַחַּתר ִמֶׁשת ֲאַחר ַׁשבֹון ְּבא ֵכלֹ
  .טַחָּמים ַּכִצְקע עֹוָלתֹוה ְוָּמִר
  
„È  
  כּוָׁשי ָחִדֲעי ַּבִראֹות ְמרֹוֵנ
  בּוָזד ָעַבי ְלִתי אֹוַתְרָׁשְמּו
  בּוא ָׁשד לֹעֹון ְויַשטו ִלְמְׁשי ִנִּכ
  כּוָׁשְחי ֶנַבֲהי אֹוַנָפְּלף ִמַא
  .כּוָל ָהדּוְדל ָנדֹוָגן ְוטֹוָק
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  ÂË  
  הָאי ָלִׁשְפַנא ְוי ָנָיַחי ְּבִּתְצַק
  ייִתֵאְר ָהזֹו ְלת זֹופֹוכּות ְּתרֹוָצ
  ייִתֵאְלא ִנֹוׂשם ְנָתדּוֵבא ְּכָּׂשַמ

  הָאה ָבָאָלל ְּתה ַעָאָלי ְּתי ִּכאֹו
  .הָאָרְקה ֶאָתְוָּמה ַהָתְוָּמַה
  

   ÂÈ  
  הָׁשה חּוָרֵהי ְמיִרי ִצִרר ֳצֵהַמ
           תֶוָּמד ַהמֹוֲעה ַּתָּמָלא ְוא בֹוֹוּב

  תֶוָמְליא ַצֵג ְּבְךֵלר ֵאֶׁשי ֲאב ִלטֹו
  הָׁשחּור ָאֶׁש ֲאׁשיחּות ִמַרֲעַסי ִּכ
        .הָׁשנּוָאאת זֹי ְלִּבה ִלָרְבן ָׁשֵה
  
ÊÈ  

                  תַחַקה ָלֵצל ְרים ֵאִהלֹל ֱאֵאהֹו
  םַעַּפף ַהסֹו ֱאְךי ָלִחרּוי ְוִׁשְפַנ
  םַעַרל ָהקֹוים ְויִר ִצלּוְּדְחז ֶיָא
  תַחָּׁשר ַהֵאל ְּבי ֶאִּתְדִרן ְּבי ֵהִּכ
                  .תַחר ָנָפָעם ְּבא ָׁשָצְמֶאט ְוקֹוְׁשֶא
  

ÁÈ  
  היָלִעה אֹוָמי ּוִׁשְפ ַניְךִרֲאם ַאִא
  הָקָעְצא ֶאלֹם ְוָמה דּוָבְשה ֵאַמ
  הָקָּפַאְתֶאד ְול עֹוֵחַיה ֲאי ָמִּכ
  היָלִחר אֹוָצר ְוָזְכי ַאִלֳחם ָּבִא
  .היָלִחה אֹוַמב ּוֵׁשי יֹוִנה ֲאל ָמַע
  

ËÈ  
  ַעֵענֹוְתִהי ְלִדל ָיֵאְל ׁשא ֵילֹ

  יּוָת ֵארּוֲהי ַמַדָב ֲעּוׁשחּו
  יּוָעְב ּוצּוי ְרִנֵרְזָע ְלּוׁשחּו
      ַעֵו ּגֹּיׁשִאְּכ ְךָּפְהי ֶנֵל ֲעסּוחּו
  .ַעֵמֹוא ׁשלֹ ְכּוׂשְעם ַּתֶכְמְצ ַעיְךֵא
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Î  
  לֶבֶחל ַהָכי ְוַנת ָּבַקֲהי ַלֵא
  רֶפֵחז ָובּור ּוֶב ֵעכּוְלן ָהָא
  רֶפה ֵעיפֵֹאת ְוֶור ָמַצה ֲחֵיַא
  לֶבי ֶהִתְרָׁשא ְמר ּבֵֹחַאה ְּתָמָל
   .לֶביֶזי ִאִעְמְׁשא ִתי לִֹקֲא ַניְךֵא
  

‡Î  
  יִּתְלַלְמי ֻאִלֳהב ָאֶרֶקי ְּבי ִּכאֹו
            דּוָגים ָּבִדְגֹוד ּבֶגֶב ְכיִבי ִּכ
  דּוָד ָנכּוְּל ָהֹוׂשְרַע ְליׁש ִאיׁשִא
  יִּתְלַלר ָצבֹו ְללֵפ נֹויׁשִאי ְכִנֲאַו

  .יִּתְלָלא ִפלֹב ְול ֵלה ַעָתְלא ָעלֹ
  

·Î  
  רַעַּצן ַהגֹול ְיֹוּבְסר ֶאֶׁשי ֲאי ִלאֹו
          מּוָּלְׁשן ִנָנֲאט ַׁשֵקְׁשֶהם ְּבי ֵהִּכ

  ּוְבַים ְׁשָנָתם ִנְׁשְקעּו ִנְרָּדמּו
  ָאְמָנם ֲאִני ַמְקִׁשיב ְלמּול ַהַּׁשַער

  .ְך ְּכקֹול ַהָּסַערקֹול לֹא ְכקֹול ִאיׁש ַא
  

‚Î  
   ָלה זֹאת ֲאֶׁשר ֶאְׁשָמָעהּוַמה קֹול ֲהמ

  קֹול ַנֲהַמת ָים לֹא ְכקֹול ַהָנַחל
  ֲאַגת ַאְרֵיה ְוקֹול ַהַׁשַחלַׁשְכּו

  ַצר ִלי ְמאֹד ַעָּתה ְולֹא ֵאָדָעה
  .ִאם ָקְרָבה ִעִּתי ֲאֶׁשר ֶאְגָוָעה

  
„Î  

                 ִיְרַעד ְלָבִבי ֶאְפֲחָדה ָאגּוָרה
  ֵהן ִמְּׁשמּוָעה זֹאת ְמאֹד שֹוַמְמִּתי

  ַאף ֵמְראֹות ֵעיַני ְבִחיל ִנְפַעְמִּתי
  ֶאְתַּפְּלָצה ִמַּמֲחֶזה ָאּׁשּוָרה 

  .ד ִמֶּזה ְוִחיׁש ָאסּוָרהֹוַאְרִחיק ְנד
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‰Î  
  ָאְמָנם ְמקֹוִמי הּוא ְקַצר ָיַדִים
  ַחֹואֹוי ִלי ֲאֶׁשר לֹא אּוְכָלה ִלְבר

                                ַחָפה ַנְפִׁשי ְוֵאין ִּבי כְֹיָעִּכי 
  לּו ַרְגַלי ְּבִפיק ִּבְרַּכִיםְׁשַגם ָח

  .ַרַעד ְוַחְלַחָלה ְּבָכל ָמְתַנִים
  
ÂÎ  

               הֲחֵבַרי ֵהָּנָמַתי ֱהִביאּוִני 
  ֵאיָכה ְלָמקֹום ָצר ְּכֶזה הּוַלְכִּתי

                     ְׁשַלְכִּתיּו ה ְכגּוף מּוָבס ּוֵמתהּפֵֹאיְך 
                                 ְלָבִבי ִּבי ְוַגם ִּתְכֵליָנה ֹוםִיּׁש

  .ֵעיַני ְלַמְרֶאה ֶזה ֲאֶׁשר ִּתְרֵאיָנה
  
ÊÎ  

 ֶאְרֶאה ְבָקעֹות ַּכְּתהֹום ָעָמקּו

 ְׁשאֹול ִמָּתַחתַּבֶאְרֶאה ֲעַמִּקים 

 ַחתֶאְרֶאה ְמִחילֹות ַמֲהמֹורֹות ָּפ

 רֹות לֹוֲהטֹות ָּדָלקּוָעֶאְרֶאה ְמ

  .ֶאְרֶאה ְנִקיִקים ַּבְּׁשִביב ֶנְחָקקּו
  

ÁÎ  
                                      ַקְרָקָעם ְמקֹום ָיִציַעַאִּביט ְּב

                                          ֶפתָּגְפִרית ּוֶמַלח ֶנֱעַרב ַּבֶּז

  ְוַעְבִטיט ֶרֶפתצֹוָאה ְוִטיט ָיֵון

 ִיְטַּבע ְמַהֵּלְך ּבֹו ְולֹא ַיִסיַע

  .ַרְגָליו ֲאָבל ַעד ָקְדֳקדֹו ַיִגיַע
  

ËÎ  
 ַאְׂשִּכיל ְּבִקירֹוָתם ְסִביב ָּכל ָּבִית

 רֹות ְוַתּנּוִרים ְּבדּוד ָנפּוַחיִּכ

                  ֶזק רּוַחֹוחְּבּוְמַנְּפִחים ָּבֶהם 
 ם ִמָּבִיתּוְמַלֲהִטים ִמחּוץ ְוַג

  .ִעְטָרן ְוֵנְפְט ָאחּוז ְּבקֹוץ ָוָׁשִית
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Ï  
 ָאִציץ ְּתהֹומֹות ָים ְוִנְבֵכי ַמִים

 ָקְפאּו ְכמֹו ֵנד נֹוְזִלים ַּבֶּפֶלג

               ֶׁשֶלגָהֵריְכחֹוָמה ּוְמסּוְבֵבי 

 ֶקַרח ּוָבָרד ִעם ְּכפֹור ָׁשַמִים

  .ָּתה ַכזֹאת ְּבתֹוְך ִמְצַרִיםְיְהלֹא ִנ
  

‡Ï  
              ִבי ִיּנֹוַעְבֵמרֹוב ְרָעָדה ִל

                       ּורֵעיַני ָזִּכי ֶאֱחֶזה ִּבְריֹות ְּב
 ֲעלּו ַעל ֵלב ְולֹא ׁשּוָערּוּולֹא ה

 רּוִחי ְוַנְפִׁשי תֹוֲאָרם ָירֹוַע

  .ַעֹולֹא ֵכן ְׂשִעיִרים ִיְּדמּום ָלר
  

·Ï  
                       ִיםֵהם ַּכֲעָנֵקי ַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנ

 רּוָמם ְוָגְבָהם ַיֲאִריְך ַּכּתֹוֶרן

                 רֹאׁש ֶאְצַּבע ְמקֹום ִצּפֹוֶרןַּתַער ְּב

                           ָעלּו ְבִמְצֵחיֶהם ְׁשֵני ַקְרַנִים

                        .א ֵעיָנִיםָכל ּגּוָפם ְמֵלְו יםַחִּד
  
Ï‚  

   ְלָהִבים לֹוֲהִטים ִיְלָהבּו ִּבְפֵני
  ֵפי ֶחֶרב ְורֹוֵמי ֶקֶׁשתְלּוְכׁשֹו

                   ֶׂשה ֶרֶׁשתַקְׁשֶקֶׁשת ְּכַמְעְּבעֹוִטים 
  ִּבְׁשָאט ְּבֶנֶפׁש ַּגֲאָוה ִיְרָהבּו

                    .בּוָעְמדּו ִנָּצִאיׁש ַעל ְמקֹומֹו 
  

„Ï  
      מּוֹורָאׁשּור ְנַהר ִּדינּור ֲאֶׁשר ֵי

  ַּגָּליו ּוִמְׁשָּבָריו ְּבֶזֶרם ֶׁשֶטף
  ּדֹוִמים ְּבַמְרֵאיֶהם ְלגּוֵרי ֶחֶטף

                                  מּוֹו ִיְזרִיְׂשְרפּו ֵּכן ִיְׁשְטפּוֵּכן 
    .ֵּכן ָנֲהמּו ֵיהֹומּוֵּכן ִיְנֲהמּו 
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‰Ï  
  ָׁשם ֶאֱחֶזה ָנָחׁש ְוַׂשְרֵפי ָּפַחד

         צּוֹוקֹוד ִיְׁשרְּיהֹומֹות ַהִמּתֹוְך ְּת
             צּוֹוִמֶּזה ּוִמֶּזה בֹוֲעִרים ִיְפר

  ַחּיֹות ְקַטּנֹות ַּגם ְּגדֹולֹות ַיַחד
  .ִׁשָּנן ְוִצָּפְרָנן ְּכַבְרֶזל ָיַחד

  
ÏÂ  

  ִמָּׁשם ְלִעְמֵקי ַהְּתהֹום ָיָרדּו
                         ם ַיֲעלּו ִיְׂשאּו ְרִתיחֹות ֶקֶצףָׁש

  ָׁשם ַּבֲחרֹון ֵחָמה ְוַזַעם ֶקֶצף
                                      ָעדּוָּוו ְוִייְספּו ַיְחָּדֵיָא

  .ָאז ֵיְלכּו ִמָּׁשם ְוִיָּפָרדּו
  
ÊÏ  

  ָׁשם ֶנְחְלקּו ָּכל ַנֲהֵרי ַׁשְלֶהֶבת
             ִלְפַאת ְמָערֹות אֹו ְבֵארֹות ֶׁשַבע

  ֲעֵלי ַהֶּטַבעלֹא ַיֲאִמינּו ַּב
           ֶבתֶזק ְׁשִביב ָהאֹור ְוֵאׁש ָצֶרֹוח

   .ם חֹוְׁשֵבי ַמְחָׁשֶבתּוָערִּכי לֹא ְׁש
                     

ÁÏ  
  ַעל ֲאֶׁשר ַיְׁשִּגיחּו ִלִּבי ְוֵעיַני

  ִיָּפְלאּו ִיְתַמְהְמהּו ִיְתָמהּו
                          הּוִיְצַעקּו ִיָּנֶהְמַית ֲהמֹוִנים 

  ַיְטִריחּו ִּכי לֹוֲחִצים אֹוָתם ְּבַאף
  .ַיִּדיחּור קֹום ְלחֹוֵמִמּקֹור ְלחֹום 

  
ËÏ  

                    ַלע ְּבַכף ַהֶּקּדֹוחּו ְכמֹו ֶאֶבן
  ָנִדים ְּדחּוִפים ִמְּדִחי ֶאל ֶּדִחי

                        ֲעֵלי ַהֶּלִחיף ׁשֹוֵט כּו ְבׁשֹוטּוי
                         ַלע ְנִקיֵקי ֶסֵבין ָּכל ִוירּוְטׁשּו

  .ַלעֶצ ֹוֲננּו ֶאלּבְת ִהּוְבָכל ְזַמן



 346

Ó  
  ִאם ִיְצֲעקּו ִּכי ִציר ְּכֵאָבם ֶנַצח

  ֶקֶׁשבְוֵכן ֵאין  קֹול ְוֵאין עֹוֶנה ֵאין
  ַכֶּכֶׁשבָאְמָנם ְסחּוִבים יּוְבלּו 

                       ֶרַצחתיַגִרֲהַוִביָחה ֶאל ַהְּט
                              .ֶקַצח  ָׁשם ְּכִהּדּוׁשיּוַדׁש ְּבָׂשָרם

  
‡Ó  

                ִמידּוַיְע ְּבִדיןַהצֹוְרִרים אֹוָתם 
  ָּכל ֵעת ְוֵעת לֹא ִיְּתנּום ָלנּוַח

   ְוָהֵׁשב רּוַחטֵקְׁשַהלֹא יּוְכלּו 
  ֶזה ָּבא ְוֶזה הֹוֵלְך ְוֵכן ַיְתִמידּו

  .ם ַאְכָזר ֲעֵדי ַיְׁשִמידּוְנַק ִּבְגַזר
  

·Ó  
                  כּוֹוַחָּדה ְכצּור ִיְנׁש ֶאל ֶזה ְבֵׁשן

                   ִיְׂשרֹוטּו ז ְּבָׂשרּו ִיְסְרקּוַלָּל
  ַׂשֲערֹו ִיְמרֹוטּו  ּוְלֶזה ְּבַעּזּות

                      ַעל ֶזה ְבַפְרָסה ַכְזֵאב ִיְדרֹוכּו
  .ֶגל ִיְכְּתׁשּו ַיְהדֹוכּוְוֶר ּוְבָיד

  
‚Ó  
                        ְוַחְיּתֹו ָיַער ֲהמֹות ָׂשָדיִמַּב

  ְוַאְכָזִרים ְּבִלי ַיְחמֹולּו ָזִרים
  ָׁשם ַהְּמרּוִדים ַצֲעָרם ִיְסּבֹולּו

  ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ִאָּׁשה ְוָׂשב ָוַנַער
  .ָעִׁשיר ְוָרׁש ָחָכם ְּכִסיל ָוָבַער

  
„Ó  
     ׁשּוָדדּו  ִצּפֹור ְּבַפחְכמֹו הֵאֶּל
  ָנְפלּו ִנְׁשָּברּו ה ְבמֹוֵקׁשֵאֶּל
                         ֶנְאָסרּוְבַחְבֵלי ַמֲאָסרה ֵאֶּל
          ה ְלִעְמֵקי ַמֲאֵפל הּוָרדּוֵאֶּל
  .נֹוְקׁשּו ִנְלָּכדּו ה ְבַפִחיםֵאֶּל
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‰Ó  
                    ִיםַּנִיְּגְרסּו ִׁש ה ְבָחָצץֵאֶּל
            ֵעי ַמר ְוכֹוס קּוָבַעתי ְׂשֵבהֵאֶּל
                     תֹוָלַעת ָמם ַתֲעֶלהְבַעְצה ֵאֶּל
          ְתלּוִאים ִמְׁשֵּתי ַרְגַלִיםה ֵאֶּל
  .םִיָדָׁשַב ּוה ְבַהָלׁשֹוןֵאֶּל

  
ÂÓ  
                    ְּכׁשֹור ִיּמֹוצּוְמִריָרָתםה ֵאֶּל
  ֵמיֶהם ַּכְּׁשִּתי ִיְבָלעּוה ְּדֵאֶּל
  ה ְגַלל ִּבְטָנם ְוִקיא ִיְׂשָּבעּוֵאֶּל
  ה ְלִפִּתים רֹוְצצּו ָנרֹוצּוֵאֶּל
  .ה ְלדֹוֶמן ַּכְּסִחי ָנפֹוצּוֵאֶּל

  
ÊÓ  
                          ה ְבָׂשָרם ִיְנְׁשכּו יֹאֵכלּוֵאֶּל
                          ֲחֵלי ָהרֹוֶתםה ְלָאְכָלם ַּגֵאֶּל
                            ֶטםֹוה ְתלּוִים ִמְּנִחיר ַהחֵאֶּל
                  ֻאְמְללּו ָקֵמלּו ה ְבַלַהבֵאֶּל

  .ִׁשְמעּו ְּבֵני ָאָדם ְוִהָּבֵהלּו
  

ÁÓ  
                   ֶאֱחֶזה ָרָגְזִּתי הּפִֹמָּכל ֲאֶׁשר 

                      ַמִים ְלָבִבי ִבי ְוָהָיה ִיַּמס
  ִלי ֲאָדָמה ׁשֹוְממּו ָׁשַמִיםּוח

  לֹא ֵאְדָעה ַגם ִּכי ֲעֶדן הּוַגְׁשִּתי
  .ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפַגְׁשִתי

  
ËÓ  

  ֶאְתָּבֲהָלה ֶאְתַּפְּלָצה ַהָּפַעם
  דַעָרַעָּתה ְּבֵעת זֹאת יֹאֲחֵזִני 

  ִּכי ָבא ְלמּוִלי ִמְּבֵני ַהָּוַעד
   ְכקֹול ָהַרַעםַמְׁשִחית ֲאֶׁשר קֹולֹו

  .ּוְּכַמֲחִליק ַּפִּטיׁש ְוהֹוֵלם ָּפַעם
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�  
                                 ֶגֶבר הּוא ְכַמְרֶאהעֹוֵמד ְלֶנְגִּדי 

                               ֵמֶחֶלדִתיםְבָגְדלֹו ַעל ְמ ָּגָבה
  ַלֶּיֶלד ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ִיְּדּמּו

  ַהֶּדֶבר יֵנ ְּפָּפָניו ְּפֵני ָמֶות
  .ּוְכמֹו ֲחָלִלים ׁשֹוְכֵבי ַהֶּקֶבר

  
‡�  

        אֹוי ִּכי ְכִאיׁש ִנְדָהם ֲאִני ִנְדַהְמִּתי
  ֵאׁש ֶׁשל ֲעַצמֹות ֲּבָעָצִמי ָרָדה

                         ַנְפִׁשי ְבִחיָּלה ָיְצָאה ִנְפָרָדה
  ּוְבַמֲהלֹום ָיגֹון ְוִציר ֶנְהַלְמִתי

           .ה ֲאֶׁשר ָחַלְמִּתיָמה ַהֲחלֹום ַהֶּז
  
·�  
  ְלַהְחִזיֵרִּני ַיֲחִזיק ָיִדי ִמי

  ִלְמקֹום ְנָוִתי ַּבֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי
  ַיֲעֵלִני ִמְּתהֹום הּוַרְדִּתי ִמי
                               ֶיֱעַרב ִלּבֹו ְלַהִּציֵלִניִמי 
                                 .ִמֶּמִני י ִּכי ָאְמצּוֹוְנַאִמּׂש

   ֵאיִני– משחית
  
‚�  

  ִאם ֵאיְנָך ַמִּציל ְמֵהָרה סּוָרה
  ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך ַאל ֶהֶרף ְלָך

  קּוָמה ֲאדִֹני ָנא ְנָׂשא ָיֶדָך
  ִּכי ִמְּפֵני ַזְעָמְך ֲאֶׁשר ָאׁשּוָרה

        .ְחְּדָך ָאגּוָרהִמַּפ ְלגּורּדֹוִמים 
   עּוָרה– משחית

                        
   )בשבטיכהו (                              
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„�  
  ִלי ַעָּתה רֹואֹוי ָזר ְוַצר ַאְכָזר ֱאמ

  ַּתֵּכִני זֹו ְּבעןָמה ִלי ְוָלְך ִּכי ֵכ
  ַעל ָמה ֳחִרי ָהַאף ְלַהְרִגיֵזִני

                       אּוַרת ׂשֹוְטִנים ָיָצאָתִמְּמִאם 
   .ִּדי ָבאָתִמי ֶזה ְקָרָאְך ִּכי ְלֶנְג

   ַאָּתה– משחית
  

‰�     
  ָך ְוִהַּכְרָּתִנייֵאיפֹה ֲחִזיִת

  ָמַתי ְקָראִתיָך ְּפִקיד ַהַּזַעם
                ַעם ְּבזֹאת ַהָּפַרק ְרִאיִתיָךֵהן 
  ְלֶזה ָנָחִני ִמְּמרֹום ִׁשְבִּתי ִמי

         .ִניִרָּמִמי הּוא ְוֵאיֶזה הּוא ֲאֶׁשר 
   ָאִני– משחית

  
Â�  

  ֶזה ִמְּזֵאֵבי ֶעֶרב ּוִמי. ַאָּתה
  ָעִׂשיָת ִיְׁשֶוה ְוִיְדֶמה ַלֲאֶׁשר

                            ִּכִּסיָת  ְלִהְתַנֵּכר ְׁשָמְךיֶמִּנ
  ַרק ַּתֲעִמיד ֶנְגִּדי ְבָרק ַהֶחֶרב
  .ָמה כֲֹחָך ָּגדֹול ְוָעְצָמְך ֵיֶרב
   ֶאֶרב– משחית

  
Ê�  

      ָרח ֶׁשֶמׁשִמְזּו ָיםָוֵּתיָמן ְׂשמֹאל 
        ְיַדֵּבר ָּכָכה לֹא ִיְמְצאּו ַתִּקיף

      ֵאיָכָכההּפֹה ִהְנִני לֹא ֵאַדָע
  ְּבלּול ֵיֵלְך ְלָבִבי ֵתֶמסַׁשְּוְכ

  .ֶרֶמס ְלַרְגָלְך ָמַתי ְנַתָּתִני
   ֶאֶמׁש– משחית
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Á�  
           אֹוֶמן ֶׁשרֹוְּבי ְּדָבֶריָךר ֵׁשְיַה

  ם ְּתמֹול ָׂשָמִניָהַאת ֲאֶׁשר ׁשֹוֵמ
      ַלֲעָנה ִהְרָוִניתַרֹוְמר ּוְבכֹוס

      ֶמןֹוׁשִמ ַנֲעָנה ְבָׂשִריִּכי  ַעד
     .ןֶמ דֹו ַלֲאָדָמהפֹהִּכי ֲאִני  ַעד

       אֹוֶמן– משחית
  

Ë�  
     ִּתְרֶדָנּהָיְדָך  ֵּכן ְּבַנְפִׁשי ִאם

  ִהָנה ְמסּוָרה ָלְך ְלִׁשְפָחֶתָך
  ּור ְלִמְׁשַמְעֶּתָךְולֹא ָתסָּתסּור 

    הָּנְּתַצֶּוה ִּכי ֲאִני ֶאְפֶּד ַאְך ִאם
    .הָּנֶאֶּת ָמַתי ְוֵאיפֹה ַהְּפדּות

     ה ֵהָּנ– משחית
  
Ò  

  ֵּכן ְוִהְתַיָּצָבה ִאםה ֵצְרהֹוֵאל 
                      ֲאדֹוִני ֶיֱחֶרה ַאֶּפָך הָלָּמ

     ְמִחיִרי ַיֲעִמיד ִקְצֶּפָך ּכֹוֶפר
         ַנֲחָלה ִנְרָחָבהַאְרִציְּב ִלי ִּכי
  .ָרָבה ְוִיְקַרת ֵחיל ְרכּוִׁשית ַרְדַה

   ָהָבה– משחית
  

‡Ò  
  ָנא ַמְּלֵטִני ִמְּכֵאב ָוֶחֶבל

                     הֹוד ְוֵהיְכֵלי ֶיֶקרִביֵריְּד ּוְלַקח
  ֵחֶקר ֲעֵדי ֵאין טּוב ָּבִּתים ְמֵלִאים

   ֶחֶבלתַזּוָׂשדֹות ְּכָרִמים ַוֲאח
  .לֹא ֵיׁש ְּכמֹוֶהם ָׁשם ְּבָכל ָהֶחֶבל

  ֶהֶבל – משחית
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·Ò  
                          ֶהֶבלְכִמְנָחתָׂשא ָנא ְלִמְנָחִתי 

  ַקח ָלְך ְּבכֹורֹות צֹאן ּוֵמֶחְלֵּבמֹו
  י ְקָחה ִּפְרֵימֹוַתַאף ִמְּבֵהמֹו

                              ֶבלִסיס ַיִין ֲאֶׁשר ַּבֶּנֶׁשֶמן ֲע
  .ֶנֶבל ָוףֹוְוַגם ָׁשרֹות ְּבת ָׁשִרים

   ֶאֶבל– משחית
  

‚Ò  
  ץ ַוֶּתֶלְךֹוִאּלּו ְלֵביִתי ַּתֲחּפ
                         ְיַקר ִּתְפֶאֶרתלִּתְמָצא ְטמּוֵני ּכֹ

  ַּבְרֶזל ְנחֶֹׁשת ַּגם ְּבִדיל עֹוֶפֶרת
  ִפיר ְמׂשֹוׂש ָּכל ֶּפֶלְךֹוֶּכֶסף ְזָהב א

  .ה ְזָהִבים ָׁשם ְואֹוְצרֹות ֶמֶלְךִׁשְבָע
  ְךֶלֵה – משחית

  
  סד

              ֶפרַּבֵּסַקח ָּכל ֲאָבִנים ִנְכְּתבּו 
                                  ֶפְך ְוַסִּפיר ַיֲהלֹום ָּבֶרֶקתֹונ

  ֶלֶׁשם ְוַאְחָלָמה ְׁשבֹו ַמְבֶרֶקת
     רֶפַהם ָיְׁשֵפה הֹוד ֵיֹוַּתְרִׁשיׁש ְוׁש

  .ֶדם ּוִפְטַדת ּכּוׁש ְוִגְנֵזי ֶׁשֶפרֹוא
   ֵאֶפר– משחית

  
‰Ò  

  אֹוי ִלי ְׁשֵעה ָנא ֶאל ְּתׁשּוַרת ַקִין
  ֵעץ ָּכל ְּפִרי ֶנְחָמד ֲאֶׁשר ָנַטְעִּתי

  ֶחֶמד ֲאֶׁשר ָזַרְעִּתי ֵדי ְׂשִצְמֵחי
                   ַיִיןירֹוׁש ְוִיְצָהר צּוף ְּדַבׁש ָוִּת

  .ל ַמֲחַמֵדי ָעִיןִאם לֹא ְּתַקֵּב
                            ִּיןַא – משחית
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ÂÒ  
        ֶרֶפׁשָו ִאם ַּתֲחִׁשיב ָּכל הֹון ְלִטיט

     ִּתְרֵצִני יְמָך ֲעֵדַּבָּמה ֲאַקֵּד
     דּות ּוְמִחיר ְּתַאו ִמֶּמִּניאֹו ָמה ְפ

  א ְמנּוַחת ֶנֶפׁשֹוָמה ֶאֱעֶׂשה ִלְמצ
           .ה ָּבֶחֶפׁשְחְּפָׂשָמה ֶאְמְצָאה ִּכי ֶא

   ֶאֶפס– משחית
  
ÊÒ  

                              ֶׁשר ֹון ְוׁשֹוֵפט יַּדָּיֵאין ִּדין ְוֵאין 
                             ָּכֶאֶבןְךָבִלְּבִיְקֶׁשה ְכמֹוְתָך 

  ִּכי ַתֲחִׁשיב ָּכל ֵיׁש ְלַקׁש ָוֶתֶבן
       ֶׁשר ֹו ַהּכְּדַברע יַדִללֹא אּוְכָלה 

             .ֶׁשרֹוְמקֹוָרא ע אֹו ָמה ְלָפֶניָך
    ֶׁשרֹו א– משחית

  
ÁÒ  

  ַקְצִּתי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַבת קֹוֶלָך
  ִּכי ָבְרָמִזים ִנְסְּתָרה ֶנְעָלָמה

                 ֹוד ִנְסָּתָמהסֶנֶפׁש ֲאטּוָמה ִהיא ְב
  ָּתחּוד ְוִלִּבי ַּבל ְקרֹוב ֵאֶליָך

                        .יָךְדָעה ָמה ִיְרְמזּון ִמֶּללֹא ֵא
  

ËÒ                                              
  לֹא ַּתֲעִלים סֹוָדְך ְלַהְפִליא ֶפֶלא

  ר ִמי ָאָּתהֹוֱאמ ְּדָבֶריָך ָּפֵרׁש
  ָמה הּוא ְּתהֹום ֶזה ֶׁשֲאִני בֹו ַעָּתה
  ִאם הּוא ְׁשאֹול אֹו ַמֲאַסר ַהֶּכֶלא

  .ר ָמה ֵהן ְמדֹורֹות ֵאֶּלהֹוַהֵּגד ֱאמ
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  תשובת המשחית
Ú  

  ָאָדם ְילּוד ִאָּׁשה ְסתּום ָהַעִין
  ֵהן ָקְרבּו ָּבאּו ְיֵמי ֶאְבֶלָך

   ִמְׁשָנָתְך ַוֲחלֹום ֶהְבֶלָךרעּו
                          ןיַדִיִּכְסֶלָך ַוְעְּבֶכֶסל  עֹוְדָך

                    .ִּיןָּתִעיז ְלִהְתקֹוֵמם ְוכַֹח ַא
  

‡Ú  
  ַעד ַאן ּוָמה ִיָקֲחָך ִלֶּבָך

  ַהּזֹאת ָחַׁשְבָּת ְך ְּבַחֶּייָךֹוִלְמׁש
                         ִקְנָך ָיַׁשְבָּתִּכי ֵכן ְׂשָרִפים

                     ְלעֹוָלם ַרֲעָנן ִאֶּבָךאֹו ִכי
            .יָךֵגֶו ַּלְׁשִליְך ֱאלִֹהים ַאֲחֵרי

                     
·Ú                                                  

  ָרִאיָת ֲהלֹא ׁשֹוָבב ֲחַסר ֵלָבב
                               ָממּוָׁשַהּצֹוֲעִרים ִמָּמְך ֲאֶׁשר 

  ַּגם ָׂשב ְוַגם ָיִׁשיׁש ְּכמֹוְתָך ָּתמּו
  ֵאיָכה ֱהיֹות ִנְׁשָּכח ֱאִויל ָּדִמיָת

                                . ֱאלֶֹהיָך ֲעִויל ָנִׁשיָתֶׁשרַּכְא
  

‚Ú  
  קּוָמה ֲעמֹוד ַּבִּדין ְוׁשּור ָּבְׁשֶתָך

              ֶרְך ֶחְלְדָך ָּבַטְחָּתֹוַעל ָמה ְבא
  ַאָּתה ְלָלְכָּדְך ִרְׁשְּתָך ָׁשַטְחָּת

  ּוַפח ַּפַחת ְּבַרָעֶתָך ַּפַחד
                        .ֲעֹונֹוֶתיָךַרָּבה ְוֵאין ֵקץ ַל

  
„Ú  

  ָיַדְעָּת ַהֵבן ְלַבב ֶאֶבן ֲהלֹא
  ָּיד ַהָּמֶותְּב ִּכי ִהְּנָך ִנְמָסר

                       ַצְלָמֶות ְּבֵגיא ֵגא ַיֵּגה ְלָבָבְך
               ץ ָהְטַּבְעָּתֹומּוַבס ְּבבּוס ּובֹוׁש ְּבב

            .ָהְכַרְעָּת ְלַמס ׁש ַלַּמסִנְמָאס ּוָמ



 354

‰Ú  
  ִמִּקְרְּבָך ֶאל ִקְבְרָך ָהְׁשַלְכָּת

  גֹוְרְּתָך ִלְמגּוְרָך ֶנְהָּפָכהְמּו
  ִמָּטְתָך ִמיָתְתָך ֶנְעָרָכה

  ֵמָעְפְלָך ֶאל ָאְפְלָך ָהְדַרְכָּת
      . הּוָלְכָּתְלֲעָך ֶאל ַצְלָעָךִמַּס

  
ÂÚ  

                    ָּבְתָך ִהְבִעיָרהִלָּבְתָך ַל
              ִּכְסָלְתָך ִּכְסָלְתָך ָהָיָתה

               ָאָוְתָך ַהָּוְתָך ִהְרָּבָתה
  ְנָחְתָך ִהְסִעיָרהַאַהְנָחְתָך 

  .ֵהִעיָרה ָסָרְתָך ָצָרְתָך
  
ÊÚ  

  ּתֹוָלע ְמקֹום ּתֹוָלע ְלסּות ַמְחֶסָך
  ָחרּוץ ֲאֶׁשר ָחַׁשְקָּת ָחרּוץ ְמקֹום

  ָעַׁשְקָּת ק ְּבׁשּוקֶעֶׁשק ְמקֹום ֶעֶׁש
  ֶּדֶׁשן ְּכסּות ִמְכֶסָך ֶּדֶׁשן ְמקֹום

  .ָךֶסְמַנת ּכֹו ֶהֶּדר ֶהְעֵּדר ְמקֹום
  

ÁÚ  
  ְולֹא כֹוֵפר ְיִהי ָכְפֶרָך ּכֹוֵפר

  ֶהֶבל ֶאֶבל ְוִריק ֶהֶבל ְּכַחֵיי
                            ְמקֹום ָּכל ֶחֶבל ֶבלֶבל ְוִציר ֵחֵח
                ֹור ְמאֹור ִׁשְחֶרָךחֹור ְולֹא ָצחַׁש

  .ֶׁשֶבר ְולֹא ֶׁשֶבר ְיִהי ִׁשְבֶרָך
  

ËÚ  
  ִמן ַהְּסגֹור ֶאל ַהְּסגֹור ִנְסַּגְרָּת

                             ָתזּוַע ִביְּצִבי ֵהן ַּכִמן ַהְּצ
  ִמן ַהְּדרֹור ֵהן ַּכְדרֹור ָּתנּוַע
  ִמַּנֲחָלה ֶאל ַנֲחָלה ִנְׁשַּגְרָּת

  . ַהְׂשֵאת ֶאל ַהְׂשֵאת ִנְמַגְרָּתִמן
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Ù  
  בֹור ָּתׂשּוַח ִמחּור ְלחּור ִמּבֹור ְל

  ,הֹון ְלאֹון ִמּצּוף ְלסּוף ָוָׁשִיתֵמ
 ֵקץ ִמִּזיו ְלִזיו ַהָּבִיתִמֵּכס ְל

 ִּׁשיר ְלִציר ּוְלִסיר ְוִסיר ָנפּוַח                  ֵמ

              . שֹוט ָּתנּוַחד ְו ֶאל ׁשֹודסֹוד ְוִמּׁשֹו

  
‡Ù  

  ֶהְחִׁשיְך ָעָנן ִׁשְמָצְתָך ַהֶּׁשֶמׁש
                     ֵאיד ֵהְדָך ָׁשַלף ְוָזַלף ֶסֶלף

  ַמר ֶמְרְיָך ָיִמיר ֲחִליַפת ֶחֶלף
  ִמְרַמס ְּבתֹוְך ֶרֶמץ ְּתִהי ָכֶרֶמׂש

    .ֶמׁשְויֹוַכח ֶאׁשּור ֵאיְדָך ָהֵעת 
  

·Ù  
  ֹוֵרַחֶאֶמׁש ְּבָכל טּוב ַּתֲעִדיף ס

  ַעל ָּכל ְצִריַח ָרם ְּבִגיל ַּתְרִּגיַע
              ַהּיֹום ְּבֶרַגע עֹוְרְך ַּתְרִּגיַע
  ּוְבָׂשְרָך ַּגם ִּבְגְדָך סֹוֵרַח
  .ּוְבָצְרָך ַעל ָּבְגְדָך צֹוֵרַח

  
‚Ù  

             ָנאֹות ֲאֶׁשר ָסַכְנָתָהֶאֶמׁש ְּב
     ף ַיֲהלֹום ַמְדֶויָךָלּוַׂשְמָּת ְמע
               ֲהלֹום ַמְדֶויָךַּבף ָלּוַהּיֹום ְמע
     לֹום ִמִּמְסְּכנֹות ָסַכְנָת ִמְסֵּכן ֲה

  .ץ ְּבאּור ָסַכְנָתּוִיְבַער ְלבּוׁש ַהּב
  

„Ù  
  ֶאֶמׁש ְּפִרי ֶקֶרן ְוָהֵרם ֶקֶרן

  ָלְך ָּכל ְצִבי ֶנְעַרְך ְוֶנְעַדר ֶהֶדר
               ֶדרֶאֶנְעַרְך ְוֶנְעַדר ַהּיֹום ְׁשִבי 

                               ה ֶקֶרןַדר ּפַֹּכְצִבי ָלְך ֶנֲעֵהן 
          . ִזיו ֶקֶרןֶנֱעַתםַּגם ַעל ְׁשִביָלְך 
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‰Ù  
  ֶאֶמׁש ְּכגּור ִּתְבַטח ְוֵגָרה ַגְרָּת

  ָנַגְׂשָּתֶאל ָּכל ְּתָגִרים סֹוֲחִרים 
                    ָּתַגְׁשַהּיֹום ְּתָגִרים סֹוֲעִרים ָנ

  ֵּבין ַּבֲעֵלי ַפְרָסה ְוֵגָרה ַגְרָּת
  .ֵעיְנָך ְּבַפְחָּדְך ִנְּגָרה ִּכי ַגְרָּת

  
ÂÙ  

  ֶאֶמׁש ְלַׁשְעׁשּוָעְך ְנִדיב ֵלב ׁשֹוַע
  ּתֹוִציא ְמאֹד ּוְרכּוׁש ּוִבְלִּתי ֶסֶפק

  קֶפֶסַהּיֹום ְמאֹד ִּתְׁשַּתע ְּבַמּכֹות 
  ַעֶאת ֵעיְנָך ָּתַׁשע ְולֹא עֹוד ׁשֹו

  .ֶאל ָּכל ֲאַבל ַמר קֹול ְצעֹוק ָוׁשֹוַע
  
ÊÙ  

  ֶאֶמׁש ְלִציר ֶחְפָצְך ְּתַצו אֹוֶנָך
  ָעָליו ְלָבְבָך ַסב ְּכַעל ִציר ֶּפַתח

  ר ְּכֵחץ ּוְכֶּפַתחיַהּיֹום ְּבִציר ָיִצ
  ז אֹוֶנָךֹולֹא עֹוד ְצרֹור ֶּכֶסף ְלע

  .ִּכי ַרק ְצרֹור ּוְצרֹור ְנִהי אֹוֶנָך
  

ÁÙ  
  ְּכִמְצִרִיים ּוַמְלֵכי ֶעֶרבֶאֶמׁש 

            ֶיְעָרבּונּותָלְּזִׁשיֵרי ֲעָגִבים 
  ֵני ֵלב ְוִגיל ֶיְעָרבּווַהּיֹום ְׂשׂש

   ִּכי עֹוְרִבים חֹוָבְך ְזֵאֵבי ֶעֶרב
  .ַּגם עֹוְרִבים ָהאֹוְרִבים ָּבֶעֶרב

  
ËÙ  

  ָך ְלבּוֵׁשי רּוַחיֶאֶמׁש ְסִעיֶפ
         ָׁשטּוֳרם ָּפזֹוֲהִמים ּוז ַוֲערֹוע

                    ָׁשטּוִמים ַמֲעָטם ָּפּוֲערַהּיֹום 
  ַיְעטּו ֲעֵרמֹות ִטיט ְוֵאׁש ָורּוַח

          .ל רּוַחּוִמָּכֵמַעל ּוִמַּתַחת 
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ˆ  
                           ֶמרֹו ֵחָמר ְוֶזַרע חִׁשיׁשֲאֶאֶמׁש 
   ִלְּבָך ֲעִסיס ּכֹוֶסָךיׂשִׂשֲאַׂשְמָּת 

  ֹום ְּככֹוס ִמְדָּבר ְמַנת ּכֹוֶסָךַהּי
            ֶמרֹוִנְכָמר ְוַגם ֶנְחַמר ְּבִמְכַמר ח

  .ֶמרֹוְחמּור ַוֲחמֹור ְּבחַיִּתּפֹול ְּכ
  

‡ˆ  
           ִנְדֵמיָתז ְּבהֹודֶרְּברֹוׁש ֶאֶאֶמׁש 

  ֶנְעַרץ ְּברֹאׁש ֶאֶרץ ְּבַתְמרּוֶריָך
  ַהּיֹום ְּברֹאׁש ֶאֶרס ְּבַתְמרּוֶריָך

  ֹוֵחַח ְוָׁשח ִנְדֵמיָתׁשּוְמאֹד ְּת
               . ֲאָבל ִנְדֵמיָתֹוֵחַחׂשעֹוד ְּתלֹא 

  
·ˆ  

  ֶאֶמׁש ְּכָסִפים ַּגם ְנָכִסים ַרּבּו
          הִמְרמֹות ְּכָׁשִפים ַּגם ְנָחִׁשים ֵהָּנ

  הַהּיֹום ְקָצִפים ַּכְנָחִׁשים ֵהָּנ
                  ב ֲאָׁשִמים ַּכֲאָסִמים ַרּבּוֹורְבּו

            .ַעד ִּכי ְּבָרִקים ַּבֲעָצִמים ַרבּו
  

‚ˆ  
  ֶבד ַּפַעםֹוֶאֶמׁש ֲהִליֶכָך ְּבכ

       ְּבֵבין ַאִחים ְּבִניר ִנַּכְרָּתׂשֹוֵרר
            ַהּיֹום ְּבֵבין ַאִחים ְּבִניר ִנַּכְרָּת

  ֶאל ָּפֳעמֹות ַאְׁשָּפה ְּבזֹאת ַהַּפַעם
  . ַאְׁשָּפה ְוהֹוֵלם ָּפַעםִלְסּבֹל ֲהמֹות

  
„ˆ  

               ַּבְּסִחי עֹוַלְלָתלַּדֶאֶמׁש ְּפֵני 
    ָלְך ְוַאְּת ַּבֶזֶּמרלְּכעֹוָלִיְצַרח 

  ַהּיֹום ְזמֹוָרָתְך ְּכִזְמָרת ֶזֶּמר
  ִּתְסַרח ְוֶזה ָלְך ַמֲעָלל עֹוַלְלָת
  .ִזְמַרת ְזמֹוָרָתְך ֲאֶׁשר עֹוַלְלָּת
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‰ˆ  
  ֹות ַּגֲאָוה ָנַטְׁשָּתֶאֶמׁש ְנִטיׁש

  ִּתְקַצר ֲאָדָמה ָלְך ְוִלְקִציֶרָך
  ְך ְוִלְקִציֶרָךָיַהּיֹום ְלקֹוט ִּפְר

  ֵהא ָלְך ְנַות ָׁשֵפל ֲאֶׁשר ָנַטְׁשָּת
  .ִנְבֶזה ְּבֵעיֵני ַעְּמָך ָנַטְׁשָּת

  
Âˆ  

  ְךֶל ֶפיר אֹוִע ְּבׁשֹוּפְחז ַּתפֹוֶאֶמׁש ֲח
  ָּתְקַלק ָּדלֹוץ ְּדֹוּפְחר ַּתֶׁשא ֲאצֹוְמִל

        ָּתְקַל ָדׁשֵאץ ְּבֹוּפְחַּת נּורְּבַהּיֹום 
            ְךֶלת ֶּפַוְקִתה ְּכֶיְה ִּתָךְתָוְקִּת
              .ְךֶלי ֶּפִּתְלִבן ּוַעְׁשי ִּמִלן ְּבַעְצִּת
  
Êˆ  

  לֶבי ֶּנל ִּפֲער ְוֹוׂשי ָעֵלֶאֶמׁש ֲע
                  ק ַחַּׁשֵדי ַה ֲעיָךִּפק חֹול ְׂשַעַי

            קַחָׁשי ָוִלר ְּד ַמכֹותֹוַהּיֹום ְּב
  לֶבֶּנן ַהַנֲעת ַּכעֹוָמיל ְּדִצַּת
  .לֶבר ֶנֶבֶׁשל ְּכָב ָנְךָמל ְׁשָבָנ
  

Áˆ  
           סֶפֶרְכּוץ ֵנף ְּכָנ ָּכׂשרֹוֶאֶמׁש ְּפ

  ּוׂשרֹוְפ ִיְךָמים ְׁשִׁשָרָפים ּוִרָׂש
             ּוׁשרֹוְפ ִיָךְתן אֹוֹועְפִצְּכַהּיֹום 

  סֶרֶּפית ַהֵבה ְּבָסְרָכל ַּפ ְּבׁשַדּוּת
  .ׁשֶרם ֶּפי ַגִחץ ְסֶרית ֶּפֵבך ְּכיָתֵּב
  

Ëˆ  
  ַעֵר ָהְךַאס ְוך ָנָנגֹוֶאֶמׁש ְי

  יָךֶעו ֵרַׁשא ְּתְוי ָׁשִעֵרר ְוֶצֶי
  יָךֶעו רֹוַצר ְּתצּות ַהַמַהּיֹום ֲח

          ַעֵר ָהְךַהְוֶוה ין ָׁשִדְּבר ֹוּבְׁשִל
  .ַעֵרח ָהָאה ְּכֶוי ָׁשִלת ְּבדּוְפּו



 359

˜  
  ָּתְדַקְפם ִנאֹול ְליד ַעִקָפֶאֶמׁש ְל

  ת       ַחַפְכר ּוַׂשְּכיך ֶדקּות ְּפחֹוְנַל
  תַחַּפְלר ּוַצ ְלְךָתָדקּוַהּיֹום ְּפ

         ָּתְדַקְפים ִנִרְרׂשֹוים ִאָפין ְרֵּבִמ
  .ָּתְדַקְפים ִנִרְרים סֹוִאָפין ְרֵבְלּו
  

‡˜  
  יָךיֶד ֵאדּוֲעד נֹום ַערּוֶאֶמׁש ְל

  יָתִדי ָעִדד ֲעָעז ָוַבז ְּבד ַּבֵז
        יָתִדל ָעאֹוד ְׁשָך ַעָדֵעַהּיֹום ְּב

  יָךיֶדּיֹום ֵא ְּביָךֶּדִע ְּבְךרּוָּב
  .יָךֶדן ֵהאֹו ְּשיָךֶדֵע ְבאּוְּׁשִי

  
·˜  

  ָךֶפְרת ָחֵע ְּכְךָתיָבֵׂשֶאֶמׁש ְּב
  ָּתְרַפ ָחׁשכּול ְרה ֶאָפרּו ֲחְךָׁשְפַנ

  ָּתְרַפ ָחָךְּתְׁש ָּבְךָרּוׁשַהּיֹום ְּב
  יָךֶפְרא חֹוָבב ְצַרְקן ּואֹוב ְסַרָק
  .יָךֶפְרא ָחָבא ְצ ָּבְךיָצֵקץ ְלֵקְבּו
  

‚˜  
  ָךּויׁשִרהֹוה ְוֶיְחר ִּתֶׁשֶאֶמׁש ֲא

  ָּתְפַסְכ ִנָךְתְחַּפְׁשי ִמֵת ְמׁשַרמֹו
                 ָּתְפַסְכף ִנַרֱח ֶנְךָתמֹוַהּיֹום ְּב

                      ָךּויׁשִרהֹוה ְו ּפָֹךּוׁשְרי ֵגִּכ
                      .ָךּויׁשִרהֹוְו ָךֶדאֹמָּכל ְמ

  
„˜  

  יָתִלי ָכִלי ָּכל ְּכיַלִכֶאֶמׁש ְּכ
  קֶלי ֶחֵרְבִדח ּבַאל ֵמאֹויק ְׁשִחְרַּת

  קֶל ֶחית ֵּבָךְל) חי ַאאֹו(ל אֹוַהּיֹום ְׂש
  יָתִלה ָכָוֲאח ַּתב ַאֵלר ְּבַעְבִּת
  .יָתִלה ָכָוֲאל ַּתבּוְגִבץ ּוֵקְבּו
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‰˜  
  רֶצֶּיא ַכלֹר ְוֵצ יֹומֹוֶאֶמׁש ְּכ

                ָּתְרַע ָנָךְּמים ִמִֹהלֱֹאל ָהעֹו
  ָּתְרַעי ָנִרֲאאת ַּכי זֵֹלַהּיֹום ֲע

  רֶצֶּית ַהַצֲע ַּבְךָבָבם ְלי ַרִּכ
  .רֶצ ֵיְךָׁשְפַנה ְלֶּזר ַּבֶׁשא ֲאא הּוהּו
  
Â˜  

                  יַחִפ ָּתרַזה ְכֶּפת לּוְבִנֶאֶמׁש ְּב
  הָרֵּבת ִּדנּוה ְזָרְב ָּדָךְנֹוׁשְלּו

  הָרֵּב ִּדָךְתל אֹות ֵאַמַהּיֹום ֲח
  יַחִפ ָּתָךְׁשְפים ַנִחָפח ּוַּפַּב
  .יַחִפ ָיָךְתָגּוב ּתרֹו ְּביָךִּפ
  
Ê˜  

  פּות ָערֹואֹום ְּב רּוייֵלִסֶאֶמׁש ְּכ
  יָתִׂשים ָעִׂשֲעל ַמש ַעָעל ְויֵלֵה

  יָתִׂש ָעָךֲחת רּו ֶאׁשָעַהּיֹום ְּכ
  פּות ָערֹואֹו ְּכְךָעְפי ִׁשֵנְּני ַעִּכ
  .פּות ָערֹואֹו ְּכְךָתיָחִמי ְציֵדִו
  

Á˜  
                                  יָתִרן ָּכהֹו ְּבְךיָאִרְבַהֶאֶמׁש ְל

                        אָתֵרר ֵּבֶׁשיר ֲאִציר ָחִבְּדר ַחְבִמ
        אָתיץ ֵּבֵרִציר ְוִצ ָחמֹוַהּיֹום ְּכ

                     יָתִרר ָּכֶׁשר ֲאֹוּב ַּבָךְמְצֶאת ַע
                              .יָתִרָכל ָּכֲאה ַמָּמִר ְוׁשּגּו
  

Ë˜  
  ָךיקּוִּסַיה ְוָלְע ַנְךָמֶמׁש ְׁשֶא
              קּוָּׁשים ִיִבֲה אֹוְךָדָי ְויָךִּפ

  קּוָּׁשים ִיִאְנֹוים ׂשִצלּוַהּיֹום ֲח
                                  ָךיקּוִּׁשַים ְוָּבְרק ַחַרט ְּבַהְלִי

  .ָךיקּוִּׁשַי ְוָךיפּוִצ ְיׁשי רֹוֵמ
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È˜  
  יָךֶּצ ִנחּוְרְפת ִיל ֵעָכֶאֶמׁש ְּב

  ָתֹוּל ַּדָךְמָלי עֹוֵנל ְּבָּכל ַע
                       ָתֹוּלי ַּדֳעִנית ָהִּתְחַתַהּיֹום ְּב

                               יָךֶּצל ִנַגל ְות ֵּתַתַחח ְלַׁשָּת
  .יָךֶּצ ִניםִמֲחים לֹוִצִנ ְכּוּבְרִי

  
‡È˜  

  ָּתְבה ַׁשָבּוׁש ְּבַחיו רּוֵלֶאֶמׁש ְׁש
  ָּתְלַאְגן ִנָמי ְזֵרְקת ִמאֹוְצֹוּמִמ
  ָּתְלַאְגז ִנבּו ְּבׁשֶפל ֶנעּוּיֹום ְּגַה
               ָּתְבם ַׂשים ֲאֶׁשר ָּבִמב ָירֹוה ְלֶּכְבִּת
                                 .ָּתְבת ַׁשנֹוֹוא ֲעֵלת ָמכּוְּזק ִמֵר
  

·È˜  
  רֶבי ָּכל ֶעֵלם ֱאר ֵׁשֵּבַעֶאֶמׁש ְּת

  ָךֶצְרר ַאבּור ֲעבּוְע ַּבּוׁשְרְדך ִיָל
                              ָךֶׂשְרי ַעִרם ְּפ ַּגרַעֵּב ְיְךָרֹוׁש

  רֶבה ֶאֶלְעַמב ּוָביר ֵלִבַהּיֹום ֲא
  .רֶבר ֶאֶבֶאה ְלָרְביֹום ֶעל ְלֹוּפִּת
  

‚È˜  
                   רָעָׂשַהט חּוא ְוְוי ָׁשֵלְבַחֶאֶמׁש ְּב

   ָּתְרַעים ָׁשִרֲעת צֹונֹוֹוֲעָּכל ַה
  ָּתְרַע ָׁשָךְׁשְפה ַנָררּוֲע ַׁשדַע

  רָעַׁשי ַהֵרֲעֹוים ׁשיִרִעַהּיֹום ְׂש
                 .רַעָׂש ָךרּוֲעְסים ִייִרִעְּצם ַהֵה
  

„È˜  
  ַחיץ ּכִֹּמַאא ְוָבץ ָצלּוֶאֶמׁש ֲח

  ָּתְצַלְחז ֶנעֹו ְּביָךֶצָלר ֲחזֹוְאֶל
                        ָּתְצַלְח ֶנגנּוֲעַתְביר ּוִב ְּגׁשֵלחֹו

     ַחר קֹוַסְאַמב ְּבץ ָּכל טּולּוַהּיֹום ֲח
  .ַחֹוּכ ַהמֹו ְּכׁשלּום ָקַג ְוׁשלּוָח
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ÂË˜  
  ָּתְלַמים ָּגִמֲחַרי ָהֵדֶאֶמׁש ְׂש

  דֶסת ֶחַבְהַאה ְלֶוְל ַּתׁשָרא ְלי לִֹּכ
  דֶסת ֶחַּוַהה ְבֶוְלי ִתִכ ֲהתֹואֹו

  ָּתְלַמי ָּגִר ְּפיׁשִבת הֹוֵעַהּיֹום ְּב
  .ָּתְלַמר ָּגֶׁשֲא) יׁשִבֹום ּתַגְו(ט קֹוְלִּת
  

ÂÈ˜  
           ָּתְלַּכְׂשִהד הֹוים ְּבִר ָהְךָמֶאֶמׁש ְׁש

  ַחֵרֹויץ ּפִצים ְּכִר ָהאׁשרֹיץ ְּבִצְכּו
  ַחֵרֹויץ ּפִצים ְּכִר ָהאׁשרֹ ְּביׂשִׂשָּת

  ָּתְלַּכְׁשי ִהִרים ְּפִרָעְרַעַהּיֹום ְּכ
  .ָּתְלַּכְסה ִהׂשֹים ֲעִרה ָעֶׂשֲעי ַמִּכ
  

ÊÈ˜  
                  ָּתְרים ַׂשִמָרם ְּכים ַּגִאֵגֶאֶמׁש ְּכ

  עּוָגְפ ִיָךים ְּביִׁש ִאדּוְק ִיְךָל
                  עּוָגְפ ִיָך ְּביםִּׁשִאד קֹוַהּיֹום ְי

  ָּתְרים ַׂשִמָרל ְּכֵב ָאְךתֹוֶאֶמׁש ְּב
            .ָּתְרַׁשים ִמָרל ֲחֵבן ָאזֹוַהּיֹום ֲח

  
ÁÈ˜  

  לֶסֶּכי ַהֵלה ֲעיָמת ִּפֹוׂשֶאֶמׁש ֲע
  ָּתְקַת ָעָךְנְמן ָׁשזֹוָרר ְוָׂשְבּו

                             ָּתְקַת ָעָךֲחן ּכֹזֹוָרְּבַהּיֹום 
  לֶסר ֶּכֶבֶׁשל ְּבה כֶֹּפַצֶאֶמׁש ְּת
                .לֶס ֶּכרֶבֶׁשל ְּבה חֹוֶּפצּוַהּיֹום ְּת

  
ËÈ˜  

  ָּתְכַס ָנָךְתָמל חֹוֵח ְבֶאֶמׁש
  ַעדּו ָיָךְּמיל ַעד ֵחדּוְּגל  ַעאׁשרֹ

                     ַעדּוי ָיִלֲחיל ַּבד ִחדּוַהּיֹום ְּג
                              ָּתְכַס ָנָךן ְלת ַיִיַמֶאֶמׁש ֲח
  .ָּתְכַסת ָנסּוב ְלּוׁשְכת ַעַמַהּיֹום ֲח
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Î˜  
  רֶתת ֶיַצְעַכה ּוֶרין מֹוִדֶאֶמׁש ְּב

             ָתֵיְהב ִנֹוׁשֲחה ַתֶרמֹויל ְּכִעמֹו
                        ָתֵיְהף ִנַאה ְּבֶרֵבן מֹוַהּיֹום ְּכ
  רֶתל ֶיץ ַעֵחה ְּבֶרז מֹועֹוֶאֶמׁש ְּב
  .רֶתם ֶיּוי ׁשִלה ְּבֶרי מֹוִנַהּיֹום ֳע

  
‡Î˜  

  אָתֵׂשג ִננּוֲעי ַּתּוּתִפֶאֶמׁש ְּב
  יָךֶּפל ִסֵצף ְּבֵפתֹוְסִמט ּוֵקָׁש

              יָךֶּפא ִסלֹל ְמַע ַרתְמַרַהּיֹום 
  אָתֵׂש ִנָךְּדְמב ָחי ָעֵלֶאֶמׁש ֲע
  .אָתֵׂשה ִנָטֲהת לֹוֵאְׂשַמַהּיֹום ְּב

  
·Î˜  

  יָתִנא ָעְוָׁשר ְוֶקר ֶׁשַבֶאֶמׁש ְּד
  ַחחֹוג ָּבָדם ְּכי ָעֵּיִנד ֲעצּוָל

  ַחי חֹוֵׁשְקמֹום ְּבָעְפי ִנִהַהּיֹום ְּת
     יָתִני ָעִנֳעל ָּבל ָּדָכֶאֶמׁש ְל
  .יָתִני ָעִהי ְנִנל אֹוקֹוַהּיֹום ְּב

  
‚Î˜  

                    יָךֶדַּבי ֵגֲהג ַלַעַלֶאֶמׁש ְּב
  כּון ָסֶמֶׁשת ְּכקֹוָלְקַלי ֲחֵרְתִס

  כּו ָסׁשי גּוֵקְּל ַחְךָּכֻסַהּיֹום ְל
  יָךֶּד ַּבחּוְרד ָּפל ַצָכֶאֶמׁש ְל

  .יָךֶּדש ַּבבּו ְלָךֶדַבּיֹום ְלַה
  

„Î˜  
  ףֶלים ֶאִׁשָנב ֲאא ֵלֵרָיֶאֶמׁש ְּת

  יָתִׁשט ָנבֹול ֲעית ַעִּבְרַתם ְּבי ָבִּכ
                      יָתִּׁשִנ רּוְבם ָעִיַמַהּיֹום ְּכ
  ףֶלים ֶאיִרִבת ֲאַּיי ַחֵלֶאֶמׁש ֲע
  .ףֶלֶאיר ָוִעה ְּבָּי ַחמֹוַהּיֹום ְּכ
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‰Î˜  
  יָךֶּל ַגלּוְלֹול ּגָּגְלַג ְלֶאֶמׁש

  יָתִלד ָּגדֹוְנל ַּבָּגְלַגַהּיֹום ְּכ
                 יָתִּלר ִּגַקת ְיַלֹויל ּגִלֶאֶמׁש ְּכ

  יָךֶלל ָּגַל ְּגְךיָל ִּגׂשֹוׂשה ְמָּבְרִה
  .יָךֶלל ָּגַל ְּגְךיָלן ִּגֵבַהּיֹום ְל

  
ÂÎ˜  

  סֶרֶחר ָהאֹוה ְויָמיל ִּכִסֶאֶמׁש ְּכ
           רּוָה ָנרּוֲה ַמְךָקֶחְׁש ְלםָראֹו

           רּוָה ָנרּוֲהַהּיֹום ְלֶחְׁשָּכְך ַמ
  ׁשֶרם ֶחֵּלִאם ְּכֵמי דֹוִהַהּיֹום ְּת
  .ׁשֶרי ֶחֵלְבִנב ְלָׁשְחי ֶנִהַהּיֹום ְּת

  
ÊÎ˜  

  ַעֵרֹות ּפֶמר ֱאָסת מּוַצֶאֶמׁש ֲע
  ָּתְרה ַסָרָסק ְּבֶדיב ֶצִתָּכל ְנִמ

  ָּתְר ַסיָךֶׂשֲען ַמחֹוְרִסַהּיֹום ְּב
  ַעֵרֹול ּפבּוְז ַהְךָמלּוַהּיֹום ֲע
              .ַעֵרי פֹוִה ְּתְךָבר חֹוַטַהּיֹום ְׁש

  
ÁÎ˜  

  קּוָצ יּוָךיְתת ֵּבדֹוסֹוֶאֶמׁש ְי
  ח                  ַציר ֶנִמָׁשם ְּכצּור ָעצּום ְּבֶהָל

  חַציר ֶנִמָׁשם ְּבצּוי ָעִהַהּיֹום ְּת
  קּוָצק יּוצּו ְּביָךֶמָצַהּיֹום ֲע
  .קּוָצ יּוׁשגּוק ְור ָּדָפָעַהּיֹום ְל

  
ËÎ˜  

  יַחִׂשיג ָוִׂשל ְּבָמה ָעֶזֱחה ֶּתּפֹ
  ָּתְׁשַל ָחָךְלָרת גֹוַנ ְמְךה ָלּפֹ
  ָּתְׁשַלל ָחַבץ ֲארּוא ָתלֹץ ְורּוָּת
  יַחר ִׂשן ַמָנֲאק ַׁשן ַרָנֲאא ַׁשלֹ
  .יַחת ִׂשַנִגר ְּכצּוא ָנלֹר ְוצּוָנ
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Ï˜  
          רַעם ָיל ַּגַג ְיְךָאְט ֶחיׁשִא ְויׁשה ִאּפֹ
                             יצּוִל ָיָךְּדְעיִצים ַּבִלְמין ה ֵאּפֹ
  יצּוִל ָיצּוְצלֹוְת ִיָךְרְבל ִׁשַע
  רַע ָיתֹוָמר ֲחַעב ַידֹו ְּכיׁש ִאיׁשִא
  .רַעף ָים צּוקֹו ְמתֹוָררֹו ְמְךֶפֶׁש
  

‡Ï˜  
                  רּוים זֹוִעָׁש ְרׁשֶנל עֹוָּכה ְלפֹה ּפֹ
                             מּוָח ָלמּוֲעים ָטִאָתת ְּפי ַכִּכ
  מּוָח ָלבּוֲהם ָריֶהֵרְּסַיְמִּב
  רּור זֹוזֹוָמה ּוָלְחָכל ַמן ְּבל ֵּכַע
                   .רּו זֹוא לֹּוׁשְבא חּו לֹאּוְּפְרא ִנלֹ
  

·Ï˜  
  רּוָּכְׁשת ִנרּוֲחַׁש ַהיןֵיה ְבָּמַּכ
  לּוָׁשים ָמִרֲעֹום ּבָלְכִׂשר ְּבֶׁשְאַו
  לּוָׁשל ָמֹוׁשה ָמֶּתְפים ָּתִרְמאֹוָה
             רּוָּכְׂשין ִנִדְבה ם ּפָֹרָכי ְׂשר ִּכּוׁש
  .רּוָּכְסים ִנִמֲחַרי ָהֵרֲעה ַׁשּפֹ
  

‚Ï˜  
  ַחֵדד קֹוקֹוה ְי ּפֹׁשה ֵאָלְכ אֹוׁשֵא
                    תּוָמְצ ִנבּוְרת זֹוֹוׁשָפְּנ ַהֹוּב
                       תּוָּצ ִירּוֲעְבים ִיִמָצֲע ָהֹוּב
  ַחֵתיל רֹוִדיו ְּבָל ֵאְךַרֱעא ֶנלֹ

  .ַחֵקה רֹוֵׂשֲעח ַמַקרֹום ְּב ַגאֹו
  

„Ï˜  
  הֶּלת ֵארֹודֹוְּמים ַלִרדֹוה ְמָעְבִׁש
                  ילּוִהְב ַיׁשנֹוב ֱאם ֵלָתמּוה ְדֶאְרַמ
  ילּוִכר ָיֶׁשם ֲאָתילֹוִח ְמּוּבַר

  אֶלם ֵּתָרָפְּסה ִמָבָׁשֲחָּכל ַמ
               .אֶליא ֶּפִלְפַתם ְוֵמתֹוְׁשִתם ְוֹוּׁשִּת
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‰Ï˜  
  םִיין ַמק ֵאֵרר ְוֹום ּבָלכּון ְלֹואׁשִר
  רַהת סֹוַחַׁשר ְוֹוּבד ִמאֹק ְממֹוָע
  רַהזֹום ין ָׁשֵאה ְוָמּוי ּדֵנְּכְׁש ִמֹוּב
  םִיַלְגי ַרֵלֲחים זֹוִׁשָחה ְנָמָׁש
                        .יםָּנים ִׁשִקְרחֹוים ַהִכְׁשנֹוַה
  

ÂÏ˜  
  ץֶרָא ָּבׁשנֹוֱאים ֶלִּתַפְּמ ַהֹוּב
  ע ַׁשי ֶרֵקְסִעים ְּבִרסּוַסְרים ְּכִׁשָח
            עַׁשֶּפי ַהֵמֲעם נֹוָדָאים ְלִאְרַמ
  ץֶרֶּקַהת ֵעה ְוָעם ָריֹון ְּבֵכָא
  .ץֶרֶחר ָהַזיו ְּגָלים ָעִדְקֹום ּפֵה
  

ÊÏ˜  
  םִיָּפר ַאַצה ְקר ּפֵֹרֹוׁשר ְיֵרצֹו
  דֶרָּו ַהמֹוא ְּכם הּודֹוָאץ ְומּוָח
  דֶרי ָמֵעְׁשִרין ְּבד ִּדֵקפֹוד ְלָקְפִנ
  םִיַמן ָׁשדֹוי ֲאֵנְפים ִלִלְלַפְמַה
  .םִיַתָפַבְּׂשם ּויֶהל ִּפַבֲהק ֵּבַר
  

ÁÏ˜  
                      ּוׁשָרְג ִנמּוְמֹוה ׁשָּמַׁשה ְלָמָׁש
  י                               ִפֹוי ׁשִתְלִבט ּוֵקְׁשי ַהִלם ְּבָיַּכ
  י              ִפי ּדֹוֵרְבִדם ְּביֶהים ִּפִלְּבַנְמַה
                  ּוׁשָדְקר ִנֶׁשם ֲאָתי ָּדֵרְּבְדף ִמַא
  .ּוׁשָּגְפ ִנּואְמְטת ִנלּוְבִנה ְבֵנִה
  

ËÏ˜  
  םַעם ָּפֶלהֹום ְּכג ָׁשֵרְטַקק ְמֵרֹוׁש
  ׁשַעַרל ָהקֹו ְכגֹורּוְטִק ְבלֹוקֹו
  ׂש                    ָעָּכ ַבקּוְרְזים ִנִרָבְּדל ַהַע
  םַען ַטַּבְרָק ְוה לֹוָחְנִמה ְלֶצְרִי
  .םַעים ָזִעְזַיף ְוַאה ָהֶרֱחם ֶיָּב
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Ó˜  
  ַעֵרל ָהקֹו ְּבּוּכְב ִיקּוֲעְזה ִיּפֹ

  יקּוִסְפל ִהחֹוה ְבָרֹור ּתֶׁשים ֲאִרמֹו
  יקּוִחְרר ִהַקד ְיים הֹוִמָכן ֲח ִמאֹו

  ַעי ֵרֵזבֹור ּוּוּבי ִצֵבְזם עֹוַג
  .ַעֵמֹוא ׁשלֹש ְוֵרי ֵחֵלְּלַקְמּו
  

‡Ó˜  
                 ה ָמה ָרָלָלְּית ַהיַרִעְמד ם ַיָׁש
                     תֶרֶפית ֵמִריא ְבים ִהִננּות ְזֶׁשֵא
  תֶרֶפר חֹובֹוים ּות ִּפיַרִצ ְּפיָהִּפ
                       הָּמה ָׁשר ֶזֵאר ְּבֶבי ֶּגֵדֲעְצין ִמֵּב
  .הָּמל ָׁשַפָנ ְונּוֶּסַכא ְים לִֹא
  

·Ó˜  
                   תַחה ָׁשָיִנְּׁש ַההָרדֹוְּמַהם ֵׁש
  ץֶפם ֶנֶרֶזה ְו ָּבׁשֶפֶנת ְלֵחְׁשַה
  ץֶפית ֶחִחְׁשַהק ְל ַריָהֶבְׁש יֹולֶא
     ת ַחַּדל ִנבּוְּז ִמׁשֶפֶנז ְּבחֹוְאֶל
  .תַחָתֹו ּפחּוְּתְפים ִיִּדַד ְצׁשלֹוְׁשִל
  

‚Ó˜  
  ׁש       ַחי ַּכֵבְהַליא ְוה ִהָקרֹו ְיּהָּׁשִא
  תַעַבה נֹוָנֲעת ַלַררֹות ְמַּפִט
  תַעַּבס ֻקכֹות ְוֶור ָמַמץ ּוָצָח
  ׁשַחי ַליֵׁשִאם ְוָעְלִּבת מֹוֲּמם ִׁשָׁש
            .ׁשַחי ָנֵמְסקֹוים ְוִפים ָסִפַכְּׁשְמּו
  

„Ó˜  
     םִיַמָׁשם ֵׁשר ְלא ַׂשר לֶֹׁשר ֲאם ַׂשָׁש
            ַחֵמית ָׂשִמֲעל ַהֶׁשֶכ ְּברֶׁשֲאַו

  ַחֵנ זֹוְךלֹוֲהת ֵמֶסֶנית ְּכ ֵּבאֹו
  םִיַמא יֹולֹם ְוא יֹו לֹיְךִרֲאם ַיָׁש
  .םִיָנְפא ָחלֹ ְמׁשת ָרַחרּוֲאל ֵכאֹו
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 ‰Ó˜  
  יתּוִצ ָיׁשֵאיר ְוִּס ַהתּוְּפְׁשם ִיָׁש
  תַחַל ָקְךתֹור ְּבָׂש ָבמֹויד ְּכִנָל
  תַחַתי רֹוִחע ְסַרת ֶזַמֲה זֹוְךֹוּת

  יתּוִחְׁשיק ַיִרם ְלָּכְרר ַּדֶׁשם ֲאָתאֹו
  .יתּוִמ ָיחּוְצְרם ִייֶהֵנת ְּבי ֶאִּכ
  

ÂÓ˜  
  יִרֶּמי ַהֵנת ָּכל ְּבֶא טּוְּפְׁשם ִיָׁש
  הָרָסְאר ֶנֶׁשה ֲאָּוְרים ֶעִלֲעֹוּבַה
                      הָרים ָסִבָנֲע ָלתֹוָוֲאַּת יׁשִא
                 יִרת ֶקַאְמטּו ְבהּוידּוִנ ְיהֶּלֵא
  .יִראת ֶּפֵׂשָלף ְוָנת ָעֹוׂשֲעא ַללֹ
  

ÊÓ˜  
  ימּוִרר ֵהֶׁשים ֲאִד ֵזדּוְּפְסם ִיָׁש
                הּוּוּכא ִהלֹ ְויׁשת ִאֹוּכַהם ְלָּדַי

                                              הּוּזּות ִּבֵע ְבדּוָּבכּוי ְיִכ אֹו
  ימּוִלְכין ַיִדר ְּבֵבי ָחֵני ְפ ִכאֹו

                     .ימּוִׂשה ָיָלֳהים ָּתִמָכת ֲחמֹוְבּו
  

ÁÓ˜  
  ף ֶרת ָּגַאְלֶחו ְכה זָֹרדֹות ְמַאְמטּו
             יַחִרְסת ַיֵמ ְכּהץ ָּבַקּוׁשְמ יַחֵר

                           יַחִרְצר ַיַּמה ְּבע ָּבָקשּוְּמָּכל ַה
  ףא ָתֶריק לִֹזֲח ַתֹוע ּבַרם ְלי ָׁשִּכ
  .ףֶרָטים ַלִגֲאֹוים ׁשיִרִפְּכד ַהַי

  
ËÓ˜  

  רֶבֶּׁשם ַהקֹוא ְמי הּויִׁשִלר ְׁשדֹוָמ
  מּוָּתים ִיִעְׁשֹו ּפ בֹומֹוה ְׁשָמּוּד
  מּוָּד ִימּוְּדן ִיֶבֶאה ְכָמָׁש
  רֶבי ָּכל ֵעֵל ֱאֹוים ּבִרָעי ְׁשֵחְתִּפ
   .רֶבֶּגי ַהֵדֲעְצּור ִמׁשָלד ְוצּוָל
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Ô˜  
  ַחל ּכֵֹּבַחְּמל ַהֵּבַקם ְיָׁשִמ
  רּוָזְגל ִנבּוְזת ַּברֹוֵזי ְּגֵקְתִּפ
             ּורָבחּור ת ובֹוַחי ַׁשֵרְטֹו ׁשֹוּב
  ַחטֹו ָׁשחּוְטְׁשם ִיֶרֶחד ְּבצּוָל
                                     .ַחי מֹוֵרֵסה ֲחָלְוי ַעֵנת ְּבֹוׁשְפַנ
  

‡�˜  
  ינּוִדי ָיִרֳחה ָביָמֵחף ְום ַאָׁש
  םֶרי ֶחֵזבֹוה ּוָרי תֹוֵלץ ֲעָּלַל

  םֶרף ֶזֶטֶׁשם ְּב ָׁשְךֵסְכַס ְמַחרּו
  ינּוִׁשְלים ַיִרְסֹוּמד ַלאֹיק ְמִעָי
                      .ינּוִטְׂשע ַיָרן ְּבֹוׁש ָליֵלֲעְלַּבּו
  

·�˜  
  ַחי רּוֵסָגן ְלרֹוי ָחֵׂשְגם נֹוָׁש
           ם ַיִּגיסּוָבְּבה ִלָכָלֲהַּבֶׁש
  יחּוִרְס ַיכּוְׁשְנן ִיעֹוְפִצה ְכָמָׁש
  ַחנּום ָיָׁש ְוְךֶׁשי ֶנֵחְקת לֹוֶא
  .ַחי רּוֵרְבִד ְּבתֹוָּלִפיק ְּתִסְפַמ
  

‚�˜  
  יַעִׁשְר ַמיׁשִאת ְּכָּדר ַּבֶׁשה ֲאָמָׁש
  ןֶמת אֹוכֹוְלִהא ְכה לֶֹּלַגים ְיִנָּפ
  ןֶמֹוּדי ַכִהן ְיֵמת ָאנֹוז ֲעם ָּבָׁש
  יַעִדא יֹולֹה ְוָוְרה ֶעֶזֱח ֶיאֹו
  .יַעִרְכית ַיִמה ֲעָבף חֹוַכי ְל ִּכאֹו
  

„�˜  
  ַעֵדֹוף ּגַא ְּבַחד רּומֹוֲעם ַיָׁש
                  יַחִמְצ ַיתֵער ְּבחּוי ָּבֵמס ְיַרְגִי
  יַחִרְפא ַילֹו ְופְֹרף ָחַרֱחי ֶיִּכ
  ַעֵּגַּתְׁשִמא ְכ הּונֹוְטָקן ְּבַעַי
  .ַעֵׁשא פֹולֹאי ְוָּכא ַזהּות ְומּוָי
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‰�˜  
  ת   ֶקֶּלי ַדִלל ֳחה ַעֶנמּוְּמַהם ָׁש
     ת     ֶפֶחָּׁשַהת ְוַחַּדַקר ְוימּוִס
  ת ֶפֶטר קֹוֶׁשה ֲאָרָּכְסַאד ְלם ַיָׁש
  תֶקיֶנ ֵממֹוה ְּכֶמְדים ִּתִלְלעֹוָל
  .תֶקֶניא חֹוִהם ְו ֵאָהבּוְׁשְחם ַיֵה
  

Â�˜  
  תֶבֶּצה ַעָאְלה ָמָמָׁשְנה ַהּפֹ
  הָחה ָנָחָנֲהה ַוָחָנת ֲאַּבַר
  הָחה ָׁשָכבּוְּמי ַהֵכְבִנק ְּבי ַרִּכ
  תֶבֶרי ָצֵבְרים זֹוִפָרב ְׂשַרְׁשִל
    .תֶבֶׁשם ַהקֹול ְמה ֶאֶּזִמה ּוֶּזִמ
  

Ê�˜  
  ׁשֶפי ֶרֵׁשקּו ְיּהית ָּביִעִבת ְרַחַּפ
                   רֶמחֹוץ ָובֹון ּוֵו ָייטִטְכא י הּוִּכ
  רֶמחֹוד ָוֵנה ְכָצי ִבִחיט ְסִטְבַע
  ׁשֶפֶני ַהֵלה ֲעָבי חֹוֵלֲעם ַּבָׁש
  .ׂשֶפֵחׂשּו ָּבְּפְח ֶניָהֶׂשֲעַמת ֵע
  

Á�˜  
  עַגה ֶנָיָהג ְוֶנ עְֹךָּפֱהם ֶנָׁש
  ת               ַעַר ָצמֹור ְׁשֵח ָאהּוְּנץ ִמָצ
  ת                ַעי ַדֵכבּום ְנֶכ ָלרּוְמָּׁשִה
  עַגים ָּכל ֶרִרְר צֹוםיֶכֵלם ֲעי ָׂשִּכ
  .עַגֶפְלי ּוִרל ְקם ֶאֶכְבַב ְלְךפֹוְהַל
  

Ë�˜  
  ַחנֹום ָמיֹור ְּבַסְחר ֶיֶׁשן ֲאָחְלֻׁש
  תֶצֶרר חֹורֹוֱאם ֶלָנֹוׁשיו ְלָלָע
  תֶצֶרְמד ִנאֹה ְמה ָמָלָלת ְקַלָא
  ַחֹוׁשר ָיֶׁשב ֲא טֹוְךַאְלַמח ְלַרְכיּו
                .ַחּכֹר ַסְחֶין ְוֵמת ָאנֹוֲעם ַלַּג
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Ò˜  
  ַחֵזְרי ַמֵרְרם עֹוי יֹוֵרְרם אֹוָׁש
  רֶקֶעי ָהֵדת ֲערֹוְכר ִלקֹוֲעק ַלַר
  רֶקת ֶׁשַלָאל ְּבֵּלַקְתִמע ּוַּבְׁשִנ
  ַחֵרי צֹוִהה ְיָכי ָכִהה ְיָכָּכ
  .ַחֵמב ָׂשֵלן ְּבתֹוָלַק ֲעׁשָחָנ
  

‡Ò˜  
      קַחד ַׁשה ַעֶלֲעים ַייִרִׁשד ֲעם ֵהָׁש
  יבּוִהְרר ִהֶׁשת ֲאזֹות ַענֹות ֲעַחַּת

  יבּוִׁשא ֵהלֹן ְוֹוּכְׁשי ַמֵטְב עֹואֹו
                 קַחָּדת ַהֵעל ְּבים ַּדִמְּיַקא ְמ לֹאֹו
  .קַחַׁשְכי ּוִלְּדר ִמ ַממֹום ְּכם ֵהָׁש
  

·Ò˜  
                  יתּוִחְׁשים ִהִדֲחֹום ׁשים ָּדִטֲחם סֹוָׁש
  קֶדֵחץ ָוקֹום ְּכָנמֹוָמ ְּביְךִׁשָל
  ק ֶדֶּצַהיב ִתח ְנַרים אֹוִכְסְכַסְמּו

            יתּוִמְצ ַייןִדה ְבָלְוַעי ֵטְפֹום ׁשָׁש
  .יתּוִרְכד ַיַעם ְוָׁשְפ ַנרּוְזְג ִידַע
  

‚Ò˜  
               יתּוִסת ָינּוְּזים ַלִּתַפה ְמָּמָׁש
               רֶכֶׂש ַהְךתֹוג ְּבַּדים ַּכִרֲעֹוב ּבֵל
  רֶכי ֶניֵלִלם ֱאָמְׁשים ּוִרְּכַנְתִמ
  יתּוִׁשת ָימּוה ְדָנית זֹוִׁשן ְּכי ֵכִּכ
              .יתּוִצד ָיקֹוְּיַּב יׁשב ִאַבי ְלד ִּכַע
  

„Ò˜  
               םַען ַטינּוִדע ְיַר ָובטֹוה ְלָּמָׁש
  נּוכֹוב ָנטֹוים ְלִב טֹוטּוְלָּמִי
   נּוֹוּדם ִנָלֳעת ָּפַעְׁשִרר ְּבְאֶׁשַו

  םַעד ַּפעֹוְצִלס ְונּו ָללּוְכא יּולֹ
               .םַעָזל ַהַחר ְוַעְז ִמעַטד ְמי עֹוִּכ
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‰Ò˜  
  אּוָרְקל ִיאֹוה ְׁשית ָליִׁשִמ ֲחהיָרִד
  לֶבת ֶאַחְנַאר ְוֶבת ֶׁשַקֲע ַזּהָּב
  לֶבת ֶחַזחּוֲאים ַלִמָרל ֲחעֹוְׁשִמ
  אּוים ָּבִנָדל ְמי ּכֹיֵרִעם ְמָּׁשִמ
  .אּוָבְצ ִימֹוה ְׁשיָבר ֵאֶׁשר ֲאל ַצַע
  

ÂÒ˜  
  עּוָצְבר ִיֶׁשד ֲאֵדֹות ׁשנֹוֲחה ַמּפֹ
  בֶרֶחי ַהֵטֲהם ַלים ִעִטֲהלֹוַה
  בֶרה ֶתָמהּול ְמב ֶׁשָעָרן ְורֹוְסִח
  עּוָגְפד ִנֹוׁשן ְוָפה ָכֵנֲחם ַמִא
  .עּוָּבְׂשא ִילֹים ְויִׁש ִאלּואְכז יָֹא
  

ÊÒ˜  
   בּוָאְדא ִילֹב ְו ָכל טֹורּוְסְחא ַילֹ
  דֶסת ֶחילּוִמר ְּגַכְׂשי ִּבַזל ֲאם ֵאַע
  דֶסת ֶחַצְמִׁשם ְלֶהה ָלֶיְה ִיְךַא
  בּוָהְאים ֶיִמֲחים ַרִמאּוז ְלם ָאִא
  .בּוָעְרם ִיֵהה ְוָמ ֵהבּוֲהְרי ִיִּכ
  

ÁÒ˜  
  בֶרה ֶקָּתְבַצ ְוְךֵרה ָיָלְפת ָנֵע

  רֶפֵּסר ַּבַמֱאֶנ ֶׁשמֹוה ְּכָטסֹו
  רֶפא ֶאָרקֹור ְמר ָצֵרעֹוה ְיֶּזִמ
  בֶרי ֶעֵבֵאים ְזִבָרעֹוה ְמם ּפַֹּג
  .בֶרֶעם ָּבַגם ְויֹוים ַּבִבְראֹוָה
  

ËÒ˜  
               ַחנּו ָּתילִחם ְּבה ָׁשָמָׁשְּנָּכל ַה

  לַעא ַתל לֹאֹוה ְׁשָּתְדי ִרֵרֲחי ַאִּכ
                                    לַעי ָמֵהלֱֹא ֵמהָאנּוה ְׂשֵּנִה
  ַחכּות ָׁשֵמד ּוֵבי אֹוִלְּכיא ַכִה
  .ַחת רּוַבצּוֲעה ַוָבזּוה ֲעָׁשִא
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Ú˜  
  ר                      ֶבֶּדם ַהקֹוי ְמִּׁשר ִׁשמֹוֲהַּמַה
  תֶוָּמר ַלֶׁשות ֲאּפֹש ִטלֹוס ְׁש כֹוֹוּב
  ת               ֶוָמְל ַצמֹוא ְׁשים הּוִבָצר ֲעבּוָח
        רֶבת ֶׁשבּורֹוע ֲחַּבְרת ַאדֹוְמ עֹוֹוּב
  .רֶבית ֶחי ֵּבֵנְיְדת ִמאֹורּוְּקן ַהֵה

  
‡Ú˜  

   רּוָרעֹוְתִים ְוָׁש ִממּוְמקֹוְתִי
                       יִת ֶּפיםִּתַפְּמת ַהּיֹוִמְרת חֹוּכֹ
  יִתֶׁשל ָוַכֲאת ַמגֹונּוֲעל ַּתַע
              רּוָבים חּוִבֲהאֹוים ִעֵר ְּכיׁשִאַל
                   .רּוָּתְעים ֶנִאְנֹוׂשת יקֹוִׁשן ְנף ֵהַא
  

·Ú˜  
             תּורּור ָיֶׁשם ֲאים ָׁשִר ֲאֵחׁשן ֵיֵּכ
                                     יִפי ּדֹוֵרחּוב ְּבי ֵלֵר ֲחֵסרַחַא
  יִפי יֹויֵנִמם ְּבָמְצים ַעִלְּסְלַסְמַה
  רּוּוׁשת ָימּו ְדם אֹוֶלֶצים ְּבִּתְפִנ
                  .רּוסּו ָיכּוְלְׁשן יּומֹוְלַצן ְלֵכָל
  

‚Ú˜  
  םִייָנה ֵעַבל ְּגב ֶאי ֵלִכם ֳּדָׁשִמ
  ַחנּוי ָיִל ְּבהּוֵאבֹוְּתה ָעָר
  ַחית רּוַיִפ ְכין אֹויִקִזת ְנֹוּוַה
  ם    ִיַּכְריק ִּבִפס ּוֵמב ָנֵלא ְבֶּכְדִי
                              .םִיָנְתה ְּבָכל ָמָלָחְלַחד ְוַעַר
  

„Ú˜  
                        ץֶרית ֶאִּתְחַתא ְבי הּויִעִבר ְׁשדֹוָמ

  דּוָר יּולּוְּפְׁשם יּור ָׁשֶׁשֲאי ַלאֹו
  דּוָב ָאתּוְרְכד ִני ַעֵדֲעי ַלִּכ
  ץ                            ֶרֶׁש ַכׂשּוְמְרם ִי ָׁשלּוֲחְזם ִיָׁש
  .ץֶרית ֶחִלְכַתן ְורֹוית ָחִרֲחם ַאָׁש
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‰Ú˜  
                        תַחַּל ַקְךתֹו ְּברָׂשי ָּבֵלֱא מּוְדִי

  ַעת ֵרֶׁשֵאה ְוָּדי ִנֵלֲעֹום ּבָׁש
  ַעֵרים ָהִדְּמַלְמים ַהִעְׁשֹום ּפַּג

  ת ָחַלי קֹוִכם ֲהָׁשְפי ַנֵלם ֲעם ָׁשָׁש
  .תַחָתא רֹוָמֲהת זֹויַלִחת ְזַמְרִז
  

ÂÚ˜  
  ה ָכָּפְׁשם ִנָׁשא ְוה הּוָרֵדי ְקֵלּוׁש
  הָלְעי ַמֵרדֹות ָּכל ְמַאְלֶחת ְוַאְמטּו
  הָלָעְגה ִנָחְרְסף ִנינּוִטה ְּבָמָׁש
  הָכָפר ָהצּוף ְלֶרר עֹוֶׁש ֲאׁשֶפֶנ
  .הָכָכא ָׁשלֹה ְוָתָעָרה ְבָדָנ
  

ÊÚ˜  
  חּוָוְרט ִיַעה ְמָמר ָׁשֶׁש ֲאׁש ֵיְךַא
  ׁשֶדת קָֹּבַׁש ְּבׁשֵאה ָהָעְקת ָׁשֵע

  ׁשֶדי חֹואֵׁשָרד ְוֵעי מֹוֵמ ָּכל ְיאֹו
  חּוא ָנם לֹלּוְּלים ִחִעָׁשק ְר ַרְךַא
  .ּוחָנְז ִנחּוְּכְׁשם ִנָלעֹום ְלי ָׁשִּכ
  

ÁÚ˜  
  ד                          ֶגד ֶּבֵגבֹול ּות ַעָּונֹוְּכְׁשל ִמֶא
               אּוָרְקן ִנֵכם ְות ֵהרֹומּוי ְּתֵליְכֵה
            אּוָרְבל ִנבּוְּזם ַּבָּדְגֶנן ְלַעַי

  דֶגי ֶמֵנַדֲעי ַמיֵרִבה ְדָעְבִׁש
                       .דֶגֶּנ ִמנּוֲחים ַייִמִמְּתם ַהָׁש
  

ËÚ˜  
  רֶת ֶכירּוִטֲעם ַיאָׁשרֹה ְלָמָׁש
  רַהר זֹוֶפֶׁשד ְוף הֹוַסמּור ְּבֶתֶּכ

  רַהי טֹוֵזְנִגן ְּבפּום ָצָלֱער ֶנאֹו
  ר                ֶתל ֶיה ַעָנְנֹוִהים ּכלֹד ֱאם ַיָׁש
           .רֶתֶּסם ַבָׂשם ְוָדי ָאֵדה ְיֶׂשְעַמ
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Ù˜  
  ם         ֶׁשת ֶּגרֹוּובם ְּגָׁשְפי ַנֵלף ֲעַניּו

                יחּוִרְזר ַיֶׁשת ֲארֹוי אֹוֵלְּלִמַּט
  יחּוִר ָילּוֲעק ַיָחְרֶמת ְליחֹוֵר
  ם   ֶׂשן ֶּבָמְנִקת ְואֹו ֵמׁשֵמר ֲחרֹוְדִּכ
  .םֶשֶּגה ַהֶיְהם ִייֶהֵלא ֲעי לִֹּכ
  

‡Ù˜  
  א              ֶליא ֶפִלְפַהם ְלָתָלדּוב ְּגֶרֵּת
  ץֶרי ָעֵברּול ָּכל ְּכ ַעמּוֲמרֹוְתִי
  ץ           ֶרָא ָבטּוֲעַמְתר ִהֶׁשל ִּכי ֲאַע
  אֶלֶּכר ַהַסֲאם ַמָבְזָעה ְּבֵּנִה
           .הֶּלם ֵא ִעתֹוׂשֲעיל ֲאדַֹני ַלִּדְגִה
  

·Ù˜  
  נּוָּדַעְתִהם ְו ָׁשנּוָנֲאה ַׁשָמ
  יצּוִצם ָיָרְצס יֹוד ֵּכבֹויו ְּכי ִזִּכ
  יצּוִצ ָיחּוְמְׂשים ִיִנֵׁשם ְּדם יֹויֹו
  נּויָמה ִקָלֲעה הּוה ָמֵא ְררּואְמיֹ
             .נּוָּמת ִעֹוׂשֲע ַלָייל ְיִּדְגִה
  

‚Ù˜  
               הָנֶּפְצת ִּתֵער ְּבי ּבֹוֵׁשנּות ֲעֹוׁשְפַנ

  לֶפי אֹוֵּכַרר ֲחת חּוַראּו ְמְךֹוּתִמ
  לֶפעֹוים ָּבִדְמים עֹוִרָׁשת ְיַוְלַׁש
  האָנֶׂשל ִּתקֹו ְויַחר ִׂשַמת ְּבכֹוֹוּב
                      .הָּנד ֵה ַעלּוְּפְׁשם הּוָנֹוֲעי ַבִּכ
  

„Ù˜  
                  ָּתְנה ַדֶפָיה ְוָּתת ַאֶמן ֱאָּיַּד
  )יקּוִּדְצם ַיָאְרֹוט ּבָּפְׁשִמ ּורּואְמיֹ(
             יקּוִּבְדָך ִהם ָּבָחר רּוֶׁשֲאי ַלִּכ

  ָּתְנַנֹול ּכמּוְּגר ַהֶׁשעֹוְלר ֶׁשאֹו
                     .ָּתְנַפר ָצֶׁשר ֲאּצּו ַהָךְבב טּוַר
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‰Ù˜  
  ָךֶּמ ִמקּוֲחַרְתר ִהֶׁשן ֲאֵכָא
  עַׁשֶרי ָהֵרֲחק ַא ַרכּוְלֵּיַו
  עַׁשֶּי ִמבּוְגים ָׂשִרְדקֹוים ְוִוֹוּד
  ָךֶמְען ַזרֹום ֲחָחי רּוֵלד ֲעקֹוְפִּת
  .יָךֶמס ָקרֹוֲה ַּתָךְנאֹוב ְּגרֹוְבּו
  
  
  
  
  

ÍÂ¯· Ï‡Ï ‰‡„Â‰Â Á·˘ ˙˙Ï  
ÌÏ˘�Â Ì˙  

ÍÂ¯Ú ‰˙Ù˙ ¯ÙÒ  
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"ÌÈÓÈÂÒÓ ˙Â	Â¯˜ÚÓ ÌÈÏÈÁ˙Ó Ì‡ , ÔÈ‡ ÔÓ „¯ÁÈ‰Ï
Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÏ‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ "–È	ÈÏÂÒÂÓ ÂËÈ	· ÌÚ ‰ÁÈ˘  .  

  
ÔÈÈ‡¯Ó :‚ÈÂÂ„ÂÏ ÏÈÓ‡*  

  
  
אמר מוסוליני בקולו  – "!חירות"

מאחר שאתה " – הנמוך והערב

הרשה לי , מוסיף ושב לנושא זה

כי , לומר לך פעם נוספת

. היחיד אינו חסר חופש, במדינתנו

ירותו גדולה מזו של האדם ח

המדינה מגנה  וילהוא, המבודד

האדם . עליו והוא חלק מן המדינה

, ר והינוָחֵבְתהמבודד אינו ִמ

  ."זנוח, לפיכך

  

כאשר , 1919בשנת , ובכל זאת"

באשר לכמה , כתבת מספר מילים הראויות לציון, כבר היית פאשיסט

, פש הרוח חו, הפרטחירות': מאותן הדרישות של התרבות המערבית

 חירות רבה יותר מזו השוררת במפקדותיו של .שאינה חיה על הלחם לבדו

שיבה  ות שהללו מהושוםמ –ק הפרוסי "אחרת מזו הידועה למש, לנין

   ".'עשרה-לברבריות של המאה האחת

                                                           

-נולד ב, עיתונאי וביוגרף יהודי ממוצא גרמני,  סופר)Emil Ludwig (אמיל לודוויג *
 היגר 1906-ב.  סמוך לעיירה אסקונה שבשוויץ1948- בורוצלאב שבפולין ונפטר ב1881

חרף . כה להצלחה מרובה שם זב"היגר לארה, 1932-ב, לודוויג לשוויץ ולאחר מכן
 בהן ביוגרפיות  של –נודע לודוויג בעיקר כמחברן של ביוגרפיות , שאיפותיו הספרותיות

אטאטורק , מוסוליני, ליןסטא:  וכמראיינם של מנהיגים כגון–גתה וביסמארק , נפוליאון
ך למש, נפגש לודוויג עם מוסוליני בארמון ונציה, 4.4.1932- ועד ל23.3-בין ה . ואחרים

  במקורנערכו, מהן מובא הקטע שלפנינו, השיחות בין השניים. שעה אחת מידי יום
 Talks with Mussoliniבאיטלקית ובגרמנית ולאחר מכן כונסו בספרו של לודוויג 

London) Allen & Unwin, 1932.(  
  
  

  

 4192. אמילקרה אנדריאה מוסוליני בניטו 



 378

השתדלנו להגשים את החירות עד : " כלליאופןוב, הוא השיב בקרירות

  ."כמה שניתן היה

  

הוא הביט בי במבט  ."בה תוכל לשכנע את העולם בכךישנה דרך אחת "

היית , שבמשך ארבע שנים שלטת באופוזיציה ובביקורת, אילו אתה ".חוקר

 ומתיר את רסן העיתונות-חופשמשיב את , כעבור שש שנים נוספות, כעת

  ."הביקורת

  

זה לא ישפר את המצב . ערך-אך זה היה חסר, כמובן שיכולתי לעשות זאת"

  ." של הדברים בתחומםהמאבק שוכן, כפי שכבר אמרתי, כיום. בשום צורה

  

, העליתי את עניין אפלטון, מאחר שלא השגתי כל התקדמות בכיוון זה

מה , מאחר שמוסוליני נהג לצטט לעיתים תכופות את אפלטון, ושאלתי

הדיקטאטור הפנה את . 'מדינה'יתה לדעתו גישתו של אפלטון כלפי היה

  .וִעלעל בדפיםכרס -ספר עבן הסמוך נטל מן השולח, כיסאו

  

 כי לאפלטון כבר היה מושג על אודות ארגונה של ,לב-מעניין לשים"

אותם הוא משווה , יםדת ופועל-כהני, לוחמים! הנה זה! הבט. המדינה

הפועל הוא ; הכהן הוא המוח; הלוחם הוא הזרוע: בן האדםלאיבריו של 

  . "הבטן

  

   .י בקנטרנות שאלת"?הדת עודם המוח-האם כהני"

  

החברה של ימינו  ".הפילעורו כעור , מוסוליני אדיש לזוטות מעין אלה

  .רצון- השיב בשביעות,"משהייתה בימיו של אפלטוןבהרבה מורכבת 

  

, כך הוא ישב. הוא סגר את הכרך העבה והשעין עליו את זרועותיו

 הלך רוח שליוב. בה השיג שליטה מלאה', המדינה'נשען על , הדיקטאטור

 וממתין בשקט למתקפתו של ,פוגש בי כיום כשכולי התנגדותהוא , ואדנותי

  .  האויב
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שאת דבר קיומו במדינתך אתה " , אמרתי כעבור רגע,"ישנו דבר אחד"

אני מתכוון לפחד שחשים . המתבוננים מן החוץ,  פחות מאיתנו אולימכיר

חושה של פעולותיהם עוררו ת. רכיל-רבים מאזרחיך מפני מודיעים והולכי

  ."ביטחון ושנאה-חוסר

   

זקוקה לאחוז מסוים של אזרחים שיש " ,השיב משועשע ,"כל חברה"

-הארכי, ורס'אך היה זה ז. אנו דומים לרוסים, בהחלט, מבחינה זו. לתעבם

יש , שבכדי שהמהפכה תשמר את עצמה, שכתב באחד מספריו, סוציאליסט

, את המהפכה הצרפתיתהוא השתמש בטיעון זה בכדי להצדיק . להגן עליה

- חוק שהודות לו עבריין–הוכנס לספר החוקים ' Loi des suspects'שבה 

, היגל, היה זה גרמני, מלבד זאת. מועד עשוי להישפט על בסיס חשד בלבד

  ."הוא אותו חלק באומה שאינו יודע מה הוא רוצה' עם'שהכריז כי ה

  

 להעניק את היגל אנו הגרמנים נשמח" , אמרתי,"בכל הנוגע לפוליטיקה"

במשך . שאוהבים כל כך לצטט אותו, במיוחד לרוסים, לעולם הזרבמתנה 

מאחר שרבים מנסיכינו , מאות שנים היה לנו בגרמניה ניסיון בדיקטאטורה

ולא זמן רב חלף מאז שביסמארק ; האישים ביותר היו דיקטאטורים-חדלי

רד מכיסאו מה אירע כשהוא י. משך עשרים ושמונה שנהבהיה דיקטאטור 

סלע עצום נעקר ממקומו ומן המקום בו עמד יצאו ? מבלי שהכשיר כל יורש

  ."התולעים לאור

  

 אמר מוסוליני "אף על פי כן היה זה הוא שהביא את גרמניה לגדולה"

  ."אני חושב שאני מצטט מספרך"והוסיף בחיוך 

  

, נשלט-מה שטורד את רוחנו בפוגשנו בכוח בלתי" , אמרתי,"ובכל זאת"

אתה יודע מה אמר . וא הפחד ממה שיתרחש עם הסתלקותו של בעל הכוחה

  . שהוא הפך את גרמניה לגדולה ואת הגרמנים לקטנים– בונזן על ביסמארק

כפי הנראה לא  . המשכתי"?הדיקטאטורה היא מאפיין איטלקיש ייתכןהאם 

  . לוחמני-עלה בידי להוציאו מהלך רוחו השליו

  

כאן . דופן-איטליה ארץ של יחידים יוצאימאז ומעולם הייתה . ייתכן"

  ."היו למעלה משבעים דיקטאטורות, רומא הנערצת, ברומא
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היה (כאשר נפלת למשכב ".  קראתי"!תמותה-כמה חבל שהאדם הוא בן"

- בעייתי מאחר שלא היית ברנעשהכתבת שהכל , )כמדומני, 1925-זה ב

  ."החלפה

  

כבר . אותםבחנתי מחליפים ומאז ניסיתי להכשיר . זה היה לפני שבע שנים"

, גראנדי, למשל; מן המעלה הראשונהאינטליגנציה קיים מעמד שליט של 

אינני צריך לומר לך שישנם מצבים היסטוריים . ארפינאטי, בוטאי, באלבו

מתרחשים הם אזי ,  אם הם משועתקים,או; שלעולם אינם משועתקים

. האפוס לפרוזהמ, עוברים מהמיסטי לפוליטי. בשנית בצורה ממותנת בלבד

, ואולם. יכול לייצג אומה ולשלוט בה, כהלכהבאופי דעת החמוש -אדם בר

הייתה  יכולהאיטליה לא , ופיעהולו ; נוסף' ה'דוצ'אני סבור שלא יהיה 

  . "לשאת אותו

  

הגאון הוא לעולם ': שֶגיתה אמר" ,מישיר מבטי,  אמרתי,"אתה זוכר"

  "...אולם ',ייחודי

שלי ולא " אולם"חזר על ה, ו מטבעמוקד באותהוא השיב למבטי המ

 :נאחזתי בדרך הטובה ביותר להציל את השיחה מכיליון ושאלתי .ףיסהו

  "?אתה סבור כי שושלת תהווה את אמצעי הביטחון הטוב ביותר, אם כן"

  

היא , שושלת מספקת המשכיות". רוח- השיב בקור".למעלה מכל ספק"

  "Le Roi est mort, vive le Roi! מספקת את גורם ההתחדשות האוטומטית

  

שאף להפוך לנשיאה של , 1920בשנת , שִניטי" , אמרתי,"נכוןלו היה זה "

האם אתה סבור שהוא היה מתנפץ על הסלע של , רפובליקה איטלקית

אך , בגרמניה היו לנו מלכים במשך שנים רבות? הרגש המונארכי האיטלקי

ה היא מדינה צעירה בהרבה איטלי. במהלך שבוע, כולם כאחד, הם נעלמו

  ."והיו לה רפובליקות כה רבות

  

הדרום כולו היה ".  השיב מוסוליני נמרצות."רק פה ושם ובאופן ארעי"

, יני'כאשר קריספי התנתק ממצ. מורגל בשלטון מונארכי במשך מאות שנים

בעוד השיטה , המונארכיה מאחדת את העם': הוא כתב במכתב מפורסם

  ."'אותוהרפובליקנית מפלגת 
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.  לכסהשתמשו באמונה הדתית כמסעד ",   אמרתי,"אחרוני המלכים שלנו"

 זכות מושבעים של המגניםוויליאם השני ופרנסיס פרדיננד היו שניהם 

  ."ואינני יכול להעלות על הדעת מלך שאינו מאמין בדוקטרינה זו, תהאלוהי

  

  ."ם כספקןמלך יכול לשלוט ג, בימינו" , השיב מוסוליני,"אני חולק עליך"

   

  "?מלךפעם קרץ לך התואר -האם אי"

  

תשובתו הייתה אדישה כאילו . "היה לי כל עניין בסוגיה זומעולם לא "

   .דואר חדש-שאלתי אותו לגבי עיצובו של בול

  

 'הר הקדוש'שנסוגו אל ה את אנשי בית הנבחרים האשמת 1925בשנת "

)Sacro Monte( ,הלא כן,  לייסד רפובליקהרצובכך ש?"  

  

  ."הם לא ידעו מה הם רוצים"

  

והאם הכס לא הגן עליך . נדמה לי שהגנת על הכס" , המשכתי,"ובכל זאת"

  "?בהזדמנות אחרת

  

 סנטרו ,מרפקיו על השולחן, הראש האופייני לו-מה בכובד-הוא הרהר זמן

. הוא הביט מטה ואחר הרים לאיטו את עיניו אל השואל. טמון בכפיו

ווה של האדם בעל המזג יאת הרצינות השלבזמנים שכאלה הוא מגלם 

  .אנרכיסטכהיצירתי שאין לטעות בו 

  

כעניין של חובה פשוטה . זה נכון שהגנתי על הכס. אתה צודק, כן, כן"

אני רואה בו לא . את המלך מוקיר עד מאודאני אך בה בעת ; הגנתי כל הכס

 כי כמו כן נכון הוא הדבר. אלא גם יחיד מתורבת לעילא, רק פטריוט

  ."לויאלי תמך בשלטוני באופן חוקתי ורךאהמונ

  

ישנן ארצות בעולם עוד אני חושב לעיתים כי , כשאני מקשיב לדבריך"

מסוימים אינטלקטואליים ישנם חוגים , עם זאת. רצון-שתושביהן שבעי

אלו שעליהם . אני מתכוון, כאן באיטליה. נחת של ממש-שבהם שורר אי
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אמש קיבלתי מכתב שעשוי לרפות . פאשיסט-מגנים אותך כארכיאני חושב 

תה נדירה יהוא אמר שהאמת הי. אינטלקטואלהוא נכתב בידי . את ידך

  ."יתה קיימתיבזמנים ההם ושהחירות לא ה

  

  . אמר מוסוליני בבוז"!אינטלקטואל"

  

לחלוטין כלום לא אתה הוא שאמר כי המדינה הפאשיסטית רשאית לקבוע "

  "?האת החובות המוטלות על אזרחי

  

להיחרד מן ההשלכות אין " , השיב,"אם מתחילים מעקרונות מסוימים"

  ."הםהלוגיות של

  

אך מה יחשבו . הלוגיקה שלך היא נפוליאונית ואין לי דבר לומר בגנותה"

עד לעצם , האם ידוע לך כי מיליוני אנשים? זמנך או הדורות הבאים-בני

ני על העובדה שהוא מבססים את שיפוטם בנוגע לטבע הנפוליאו, היום הזה

   "?)Enghien(  מאנגיאןהוציא להורג את הדוכס

  

הוצאתו להורג של הדוכס  ".אמר מוסוליני" שיפוט לא הוגן"

הייתה לא יותר מאפיזודה שאין להוציאה מחוץ לפרופורציות  אנגיאןמ

מן , לו הוצאה להורג זו הייתה כל פועלו של נפוליאון. ולהפכה לשלם כולו

 מוטב לו ניתן היה שלא לזקוף – אין ספק. תו ללא סייגהראוי היה לגנו

אין לשפוט בחומרה את יוליוס , באופן דומה, ועדיין. אשמה זו לחובתו

 סיפור חייו לבטח היה מעודן יותר .ורקינגטוריקסקיסר על שדאג להרוג את 

אך זהו אבסורד לגנות דמות טיטאנית שכזו , ללא פעולה זו של ברבריות

  ."דהבשל תקרית יחי

  

כאשר . שתקריות מעין אלה הן התוצאה של אוטוקרטיה" , השבתי,"ייתכן"

-בהחלט ייתכן כי דברים בלתי, כל כוחה של המדינה מרוכז בידי אדם אחד

אני חושב , כשאני אומר זאת. רצויים יתרחשו חרף רצונו של האוטוקראט

 האינך סבור כי קרוב לוודאי שדברים מסוג זה. על הרצח של מטיאוטי

  "?יתרחשו בדיקטאטורה
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מתרחשים באותה תכיפות " , השיב מוסוליני בשקט,"פשעים פוליטיים"

לשמצה שהתרחש תחת -ודאי תזכור מקרה ידוע. במדינות דמוקרטיות

מאז ביסוסה של הרפובליקה השלישית . שלטונו של נפוליאון השלישי

באשר . שררה-ידי בעלי-בצרפת בוצעו לא מעט פשעים משונים על

אני חושב שבמהלכן של עשר שנות קיומה , וקרטיה הגרמנית הצעירהלדמ

   ." אחרתבכל ארץאשר מ המעין אלהתרחשו בגרמניה יותר מקרים , ערךל

  

  
•  •  •  

  
  

אין ספק שאינו ו,  מבין את המרואייןלאהמראיין . לפנינו מופת של ראיון רע

, הטעון כנגד של המרואיין אלא לבשורתומעוניין להביא ולהבהיר לעולם את 

, ללא ספק, לפיכך). המראיין( שלו בשורתותמיד מתוך ', לתפוס אותו על חם'

 הן –שבשלן הוא ראיון לא טוב , התכונות הללוואולם . מופת של ראיון רע

  . מופתילראיון  השהופכות את
  

התמונה  אך ,זחוחמדושן ו המראיין מבקש להציג את המרואיין כנדמה כי

הזבוב שתוך , רובץ) פילה-עם עור(האריה :  לשני פניםהמתקבלת אינה משתמעת

וזה קופץ ועובר , זה מניע לאיטו את הזנב. בכל פעם מצד אחר, חוזר ומציק לו

 :המראיין בעצמו הוא שמנסח זאת כך. חדשה" מתקפה"יוצא ל, לנקודה אחרת

עובר למשהו , מצידו, והוא, משיב בכובד ראש, משתהה,  מרכין את ראשוה'הדוצ

באשר ניתנת לו תשובה . עובר למשהו אחר – ה'אומר הדוצ', זה עקבי יותר'. אחר

או לכל , שדורשת בעצמה תשובה נגדית, שדורשת מחשבה, מתוך מחשבה

', מתחיל מחדש' המראיין –) 'דיון'מה שהדמוקרטיה מכנה (הפחות שאלה נוספת 

כאילו מה , םכאילו הגיעה זו למבוי סתו', מנסה להציל את השיחה', 'ממקום אחר'

  . זה את הראיון) וכך(שיש להציל כאן 

  

מאדיר בליריות את , שמבחינה רעיונית מתנגד לחלוטין למרואיין,  המראייןוכך

 "התקפותיו" באדישותו הנינוחה אל מול אתראותה הוא מ,  של האחרוןעוצמתו

המראיין . שיר הלל כמעט, ההסכמה המפורש נלווית הערצה- כך שלחוסר. שלו

-למערב הדמוקרטי, היינו, לנוכך  והוא מציג זאת,  זאת כךציגמוא שעצמו ה

 היא אסתטית רהדיקטאטוהעוצמה של . חנופהמחווה של ב ה'לא לדוצ, ליברלי
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- המערב הדמוקרטיהיא האסתטיקה של, 'טעמנו'לאסתטי מה שהיא ', עבורנו'

ותו שלואם המראיין מכיר בעוצמתו וב: קושי נוסףואפשר להצביע על . ליברלי

מדוע הפליאה , ו מציק בקושיבהיותו בעצמכמו גם ,  של המרואייןמלאת ההדר

זבוב אריה הירים  – "התקפותיו" שהאריה לא מתרומם או מתקומם עקב על כך

   ?האם הפליאה מדומה? את כוחו את עצמו ותיאור זה במעציםהאם הוא ? מרבצו
  

ת הוא יכול לקבל הרי שכע, נה משתמעת לשני פניםאי אם העמדה זו של המצב

  . שני פירושים

  

 שאין לו כל עניין בו טיטאן בנודניק גמדצדדי של - מדובר במאבק חד, לפי האחד

במפגש מופתי זה של . ללא קרב, או שניצח מראש, וכל מלחמה איתו

 ולא רק משום ,האחרונה מנצחת בגדול, הליברלית עם הדיקטטורה-הדמוקרטיה

קלישאתית פחות , פחות תזזיתית והיסטרית(אסתטית יותר , שהיא מרשימה יותר

,  יותרישרה, משכילה יותר, היא עקבית יותרגם משום ש אלא –) ושטחית

  . ומפוכחת יותר
  

. זו דווקא הדמוקרטיה שאינה מוטרדת כאן מכלום, המתבקש, לפי הפירוש האחר

 קופים להשועקרונותיה , בטוחה בעצמה ובצדקתה, היא מאמינה בעצמה ולעצמה

 מחשבותיה. היא לא יכולה לחשוב ולא להבין שום דבר אחר. הבקבוק הריקכמו 

) ההיסטוריה של( לדידה את שיאה או סיומה של ותמבטא) ןאף אם לא הגשמת(

 אין לה מה ןעקרוב –  העקרוני כבר התרחשהניצחונולפיכך , המחשבה המערבית

אינה , כלומר, ה מודאגת מדבראכן אינ" האוניברסליזם"ודוגמטיות זו של . לדאוג

אבל גם ממנו היא לא תדאג .  היא תדאג ממוסוליני– "מבחוץ". מודאגת מעצמה

, והוא בהחלט אחד ויחיד.  מוסוליני ימות–כפי שחזרה וציינה , שכן. באמת

 היא לא ,הובטח ניצחונהעקרונית  מש.הדמוקרטי של היאוניברסלה נציגהלעומת 

 היא .היא לא צריכה לחשוב עוד, כלומר, ותצריכה לחשוב עוד את העקרונ

, להתרשל, היא יכולה להתרווח. שפר-בהחלט יכולה להסתפק בשליפת אמרות

 לעצמה דמייןהיא יכולה אפילו ל. עניין-להסתקרן ללא, דאגה-לדאוג ללא

בריפיונה וללוות , המגמגם, גיבור הנוירוטי)- אנטי(אסתטית של ה-לא- אסתטיקה

 .      ההוליוודי המובטחאת המערב אל ניצחונו 

  

  )Ï‚Ò ÏÎÈÓ: עברי והערות-נוסח(
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¯ÈÈÙÒ·Â¯ Ô‡ÈÏÈÓÈÒ˜Ó  
  

  

ÍÂ˙Ó :'ÈËÈÏÂÙ‰ ¯ÒÂÓ‰ ˙Â�Â¯˜Ú ÏÚ ']· ˜ÏÁ'[  
  

  

 Ï˘ ÌÈ�Ù‰ Ï‰�Ó· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÙÈÒ‡‰ Ï˘ ‰˙Î¯„‰Ï
‰˜ÈÏ·ÂÙ¯‰.  

  

. זו ברבריות, לסלוח להם; זהו חסד, להעניש את מדכאי האנושות

 של קשיחותה: לקשיחותם של הרודנים אין עיקרון אחר זולת הקשיחות

  . לב השענת על נדיבותנהממשלה הרפובליקנית 

  

 שיעז להפנות כנגד העם את הטרור שלא האיש על ראשו של קללה, כךלפי

 כדיקושר המסוכן ה של שמניח לנפשו האיש על קללה. נועד אלא לאויביו

נמנעות של -שאינו מבחין בין טעויותיה הבלתי, לרדוף אחר האזרח השליו

ו להתקפותיהם של א, טעויותיה המחושבות של הבוגדנותובין האזרחות 

א את שמה הקדוש של ו שיעז לשאת לשוליעהבל-מוות לבן! המורדים

כדי להביא מוות , ה בידיוהנשק האימתניים שהיא מסר-או את כלי, החירות

לא ניתן , נעשו מעשי עוול שכאלו!  של פטריוטיםיהםותבבללואבל 

 אם אך; מימדיהם נופחו ללא ספק על ידי האריסטוקרטיה. לפקפק בכך

חובתה , ידי אויבי החירות-אדם צדיק אחד שנרדף עלברפובליקה ולו ימצא 

   .לא מנוח ולנקום את דמו לראווהבשל הממשלה תהיה לחקור 

  

צבוע של הלהט מן השנולדו ,  האם עלינו להסיק מהרדיפות הללוךא

עלינו למסור את החירות בידיהם של מתנגדי כי , מתנגדי המהפכה

פשעי האריסטוקרטיה החדשים הללו רק ? שותנוקולוותר על ה, המהפכה

אם לא ,  של אויבינותעוזתםמה מוכיחה . מוכיחים עד כמה היא הכרחית

היא נובעת בחלקה הגדול מהתורה הנרפה ? נו כנגדםידאת אוזלת 

אם תשמעו . שמטיפים לה בזמן האחרון מתוך כוונה להניח את רוחם

מסרו להם במו ידיכם את ואתם ת, אויביכם ישיגו את מטרתם, לעצות הללו

  .  הפרס האחרון על פשעיהם
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אם נניח לכמה נצחונות של הפטריוטיזם לטעת בנו , איזו קלות דעת מצדנו

אנו : העיפו מבט במצבנו האמיתי. נו הגיעו לקיצןיאת הרושם שכל סכנות

 טרפדתלב מרושעת מ-שרירות. פעם-חשים שהערנות והמרץ הכרחיים מאי

האסון של חצרות מלוכה -השפעתן הרת:  פינהאת פעולות הממשלה בכל

 מסווה המבוהלשע והפכי אנו חשים . גם אם במסתרים, זרות פועלת כתמיד

  .  ותו לאאת צעדיו במיומנות יתרה

  

כמו שני כוחות של ,  נחלקים לשני פלגיםי העם הצרפת מבית שלאויביו

 הם ךא: בניבים שוניםמדברים הם צועדים תחת דגלים שונים ו. צבא אחד

, יעדם הוא פריעת הסדר של הממשלה העממית; צועדים לקראת אותו היעד

האחת מבין . צחון הרודנותינ, כלומר, חורבנה של האסיפה הלאומית

האחת רוצה להפוך . ה להפרזהיהשני, הסיעות הללו דוחפת אותנו לחולשה

  . נה אותהייה מזיהשנ, לבקחנליהאת החירות 

  

מתפקדים , ם אזרחים טובים שהולכו שוללולפעמים ג, הקושרים הזוטרים

אולם ראשי הקושרים נאמנים : לשורותיה של המפלגה האחת או האחרת

והם מאחדים כוחות בכל הזדמנות כנגד , למטרות המלך או האריסטוקרטיה

שונאים זה את זה הרבה , גם אם הם נלחמים זה בזה, הנבלים. הפטריוטים

המולדת היא טרף . וניםפחות מכפי שהם מתעבים את האנשים ההג

 הם מתאגדים כנגד אלו אך: הם נלחמים כדי לחלקה בניהם; עבורםב

  . שמגנים עליה

  

שהודבק  "מהפכנים-אולטרה"והשם ; "המתונים"הסיעה האחת זכתה לשם 

 שאינו –הכינוי הזה .  הוא כינוי שנון יותר מכפי שהוא צודק,הילסיעה השני

הלהט והבורות סחפו אל מעבר אמונה ש-הולם בשום אופן אנשים ישרי

 אינו מתאר בדיוק את האנשים הבוגדניים –לפוליטיקה המהפכנית הבריאה 

חדה במטרה להשחית את עקרונותיה המקודשים של ישהרודנות ש

  . בעקרונות אלהבאמצעות שימוש כוזב והרה אסון, תנומהפיכ

  

 מכפי  ביחס למהפכה יותרנמצא חסרהמהפכן הכוזב , על פי רוב, בכל זאתו

הכל , הוא פטריוטי עד כדי טירוף, הוא מתון: שהוא חורג מגבולותיה

אוסטריה ואפילו , אנגליה, וועדותיהן של פרוסיה. בהתאם לנסיבות
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הוא מתנגד לאמצעים . מוסקבה קובעות היום את מה שהוא יחשוב מחר

אך , מחמיר עם החפות: ומגזים בהם מרגע שלא הצליח למנעם, תקיפים

מוכן להאשים אפילו את האשמים שאינם עשירים :  הפשעסובלני כלפי

; מספיק כדי לקנות את שתיקתו או חשובים מספיק כדי להצדיק את להטו

 מקפיד שלא להתפשר עד כדי כך שיצא להגנתה של המידה הטובה אך

קורע את המסכה מפניהם של , מגלה מדי פעם מזימות גלויות: המוכפשת

 מהלל את הבוגדים החיים שעדין זוכים ךא; בוגדים שנחשפו ואפילו נערפו

ומקפיד באותה מידה שלא , ת השעהתמיד נחפז לאמץ את דע: לאמון

מוכן תמיד : ובעיקר שלא לפגוע בה לעולם ובשום אופן,  עליה אורשפוךל

מכפיש את אלו : בתנאי שיהיו להם חסרונות רבים, לאמץ אמצעים נמהרים

ם ילהם את כל התיקונים שעשויאו מוסיף , שאינם מזמנים אלא יתרונות

ורק ככל שהוא מרוויח בכך , אומר את האמת בחסכנות: להפכם למזיקים

ויוצק קיתונות , מזקק את הטוב טיפה בטיפה: את הזכות לשקר כאוות נפשו

אדיש ; בוער בהתלהבות למהפכות גדולות וחסרות כל משמעות: של רוע

מיחס : ת המולדתלאלו שעשויות לכבד את מטרתו של העם ולהושיע א

כמו , די לכללי הטקס-קשור עד בלי: חשיבות רבה לסמלי הפטריוטיזם

הוא יעדיף לחבוש מאה מצנפות אדומות , המאמינים שהוא מכנה אויביו

  . מלעשות מעשה טוב אחד

  

הם ? כםבאיזה הבדל אתם מוצאים בין הטיפוסים הללו לבין המתונים ש

מעמידים פני התפים לדבר עבירה שו, אם תרצו, או, משרתיו של אותו אדון

שפטו אותם לא לפי הבדלי .  כדי להיטיב להסוות את פשעיהם,יריבים

זה שתוקף את האסיפה הלאומית . אלא לפי זהות התוצאות, המילים

אינם אם ה, וזה שמרמה אותה כדי לסכנה ולהכשילה, רסן-בנאומים שלוחי

 מפני חומרה  בפחדרעוד שגורם לפטריוטיזם להאיש? פועלים בצוותא

 שקורא לצרפת אישה. שאין בה צדק מעודד חנינה לאריסטוקרטיה ולבגידה

 1. משתדל לקרוא לכל רודני העולם לכבוש את צרפת,לכבוש את העולם

  מתרגם,2עולםההזר הצבוע שמזה חמש שנים מכריז על פריז כעל בירת 

,  לניב אחר את דברי התועבה של הפדרליסטים השפליםבסך הכל

                                                           

 . )Brissot, Jacques Pierre(רובספייר מתייחס לבריסו  1
 )Clootz, Anacharsis ( לאנאכרסיס קלוץרובספייר מתייחס 2
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 אינה אלא דרך לזכות םלאתיאיזהטפה . ים את פריז לחורבן מוחלטהמועיד

והכרזת המלחמה כנגד ; את הדעה הקדומה ולהאשים את הפילוסופיה

  . האלוהות אינה אלא פעולת הסחה לטובת המלוכה

  ? אבק בחירותיאילו עוד אמצעים נותרו כדי לה

  

נעמי להלל את מ, כמו מגניה הראשונים של האריסטוקרטיה, שמא ינסו

את גאונותם העל טבעית , העבדות ואת גמילות חסדיה של המלוכה

-שמא יצהירו על חוסר ?המופלגות של המלכיםוומידותיהם הטובות 

  ? התוחלת שבזכויות האדם ועל עקרונות הצדק הנצחי

  

- או יתבעו את זכותה הבלתי, שמא יוציאו מקבריהן את האצולה והכהונה

  ? שת את שתיהןמעורערת של הבורגנות הגבוהה לר

  

הרבה יותר נוח לחבוש את מסכת הפטריוטיזם כדי להשחית את . לא

לסכן את מטרת , הדרמה הנשגבת של המהפכה בפארודיות חסרות בושה

  . או באמצעות הפרזות מחושבות היטב, החירות באמצעות מתינות צבועה

מהפכני -השחץ האנטי; האריסטוקרטיה מתארגנת בוועדות עממיות, לכן

טיזם מנתז את אנאהפ; ר בסמרטוטים את קנוניותיו ופגיונותיומסתי

האצולה הלומת ;  הרפובליקהתניצחונוהמלוכנות שרה את ; מזבחותיו שלו

, הרודנות;  העבר מחבקת ברוך את השוויון כדי לחנוק אותותזיכרונו

אמנם לא כל . מפזרת פרחים על הקברים, מכוסה בדם מגיני החירות

כמה בוגדים !  פרצופים עטו מסיכה וכמהכמהאך , הלבבות נתהפכו

  !  מנת לקלקלם-ים בעניינינו עלבמתער

  

שירות , במקום דרשות ונאומים, בקשו מהם? ברצונכם להעמידם למבחן

  . ממשי

  

הם מעדיפים לפתוח ? צריך להתדיין. הם נושאים נאומים? צריך לפעול

? זמנים סועריםה. הם מתנגדים לכל שינוי מועיל? יםוהזמנים שלו. בפעולה

ברצונכם . הם מדברים על תיקונים מקיר לקיר ורוצים להפוך הכל על פיו

ברצונכם לחלץ . הם מזכירים לכם את חסדו של קיסר? לרסן את המסיתים

: הם מציעים לכם כמופת את קשיחותו של ברוטוס? פטריוטים מרדיפות
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הם ; כל עוד הוא משרת את הרפובליקה, הם מגלים שפלוני היה אציל

הם רוצים להתהדר ? השלום מביא תועלת. שוכחים זאת מרגע שבגד בה

צריך להגן . הם מהללים את מנעמי השלום? המלחמה הכרחית. בזרי ניצחון

צריך לכבוש . הם רוצים להכות ברודנים מעבר להרים ולים? על אדמתנו

הם רוצים להפיל את הכנסיות ולהסתער אל ? את מבצרינו מידי האויב

יש צורך . ם שוכחים את האוסטרים כדי להלחם במאמיניםה; השמים

, הם רועמים נגד כל ממשלות העולם? להעזר בנאמנותן של בנות בריתנו

. ודורשים להעמיד למשפט את המוגול הגדול של הודו בכבודו ובעצמו

הם נושאים קינה ונהי ? העם עולה לקפיטול להודות לאלים על נצחונותיו

הם זורעים בנינו ? יך לשאת במפלות חדשותואם צר. על מפלות העבר

יש צורך לממש את ריבונותו של העם . אושירדיפות וי, מחלוקות, שנאה

הם סבורים שעקרונות ? ולרכז את כוחו בממשלה סגורה ומכובדת

צריך לתבוע את זכויות העם שדוכאו . הממשלה פוגעים בריבונות העם

חוק ועל חובת הציות הם אינם מדברים אלא על כבוד ל? בידי הממשלה

  . לרשויות המוסמכות

  

: הם מצאו שיטה מבריקה לתמוך במאמציה של הממשלה הרפובליקאית

ולאסור מלחמה על הפטריוטים , להשפיל אותה עד עפר, לפרוע את סדריה

  . האחראים להצלחתנו

  

אתם משתדלים לעקור מידי ? אתם מחפשים במה לכלכל את צבאותיכם

הם גונחים ? מצעי הקיום שהם מחביאיםתאוות הבצע והפחד את א

הרצון למנוע רעה . בפטריוטיות על סבלותיו של הציבור ומכריזים על רעב

הרגו עופות וגזלו מאתנו , בצפון. תמיד משמש להם נימוק להחרפתה

רצו לעקור את , בדרום. בתואנה שהעופות אוכלים את התבואה, ביצים

והתפוזים , א דבר מותרותמטעי התפוזים ועצי התות בתואנה שהמשי הו

  .בגדר פינוק

  

לדמיין כמה מההפרזות של מתנגדי המהפכה הצבועים הללו אינם מסוגלים 

התוכלו להאמין שבאותם חבלי . בניסיונם להחמיא למטרה המהפכנית

לא די היה להם שהעמיסו על , הארץ המושפעים ביותר מאמונות טפלות

הם אף זרעו טרור , להשניאםהפולחנים הדתיים את כל כללי הטקס שנועדו 
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ים בעם כשהפיצו את השמועה שכל הילדים מתחת לגיל עשר וכל הזקנ

  יחוד במה שהיהי הללו נפוצו בתשמועושה? מעל גיל שבעים דינם להיהרג

זהו אחד מהפשעים ? ובמחוזות הריין והמוסל,  חבל ברטאןבעבר

 3.בורגסהמיוחסים למי שהיה התובע הציבורי בבית הדין הפלילי בשטר

כל מה שמספרים על קליגולה , לאור שגיונותיו הרודניים של איש זה

אפילו למראה , ועדין קשה להאמין; מתקבל על הדעתכואלאגאבלוס נראה 

הוא הרחיק לכת בהזייתו עד כדי כך שהפקיע נשים לשימושו . ההוכחות

מאין צץ . מספרים לנו אפילו שהשתמש בשיטה זו כדי להינשא: האישי

שברגע אחד , הקושרים מכל סוג, האצילים, הכמרים, נחיל הזריםפתאום 

מנת לבצע בשמה של הפילוסופיה -על, פוץ בכל קצוותה של הרפובליקהנ

שלא ניתן היה לבלמה אלא בכוח התבונה , נגד-תוכנית של מהפיכת

ההולמות את רוחן של חצרות זרות בברית , תפיסות מתועבות? הציבורית

  ! ותם של כל אויביה הפנימיים של הרפובליקהואת שחית, נגד החירות

  

סים המתמשכים ישתי וערב של פשעים שפלים נשזר בכל רגע בנ, כך

זוהי שפלות במצוות הרודנים והיא . שמחוללת מידתו הטובה של עם גדול

שנועד לשמור על העמים הנבערים באזיקי , מזינה מיד את לעגם הגלוי

  . הדיכוי ובשלשלאות העבדות

  

האם הענן חולף המכסה את ? ה מעוללים לחירות כל פשעי אויביהומ! אח

האם הקצף ? פני השמש מונע ממנה להיות המאור שמחיה את הטבע

  ? העכור שהאוקיאנוס מותיר על חופו גורע מעוצמתו

  

כל מה שתוכלו ; כל התרופות לרעותינו הופכות לרעלים, בידיים בוגדניות

אפילו את האמיתות שאנו ;  כנגדכםהם יפנו, כל מה שתוכלו לומר, לעשות

  . מפתחים כאן

  

באמצעות , שזרעו בכל פינה את זרעי מלחמת האזרחיםמ, אלדוגמ, כך

לחמש את הם מבקשים , התקפה אלימה כנגד הדעות הקדומות הדתיות

טיזם והאריסטוקרטיה באותם האמצעים שהפוליטיקה הבריאה אנאהפ

                                                           

 ]. Euloge ,Schneider[אולוג שנידר לרובספייר מתייחס  3
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 מניחים למזימה לפעול באין אילו הייתם. צוותה לכם לטובת חופש הפולחן

תגובת נגד איומה וכלל , במוקדם או במאוחר, מולידההיא היתה , מפריע

הם עדין ינסו לקצור רווח ויטענו שאתם מגנים , אם תעצרו אותם; עולמית

   .על הכמרים והמתונים

  

על לכם להתפלא אם בעלי השיטה הזו הם אותם הכמרים שהתוודו 

  . נותםבחוצפה הרבה ביותר על שרלט

  

נסחפים בעודם , אם קרה שפטריוטים אחדים הלכו שולל אחר מזימותיהם

הם השליכו את מלוא האשמה על , בלהט טהור אך ללא מחשבה

שכן העיקר הראשון של הדוקטרינה המקיאוולית שלהם הוא ; הפטריוטים

כשם שחורבן , שאבדנם של הרפובליקאים יוביל לאבדנה של הרפובליקה

כאן על אחד ניתן לעמוד . מדינה של עבודּה לשצבא ההגנה מוביל

; האדם אינם נחשבים כהוא זה-והוא שבני, העקרונות המועדפים עליהם

 להפקיר בידיהם את כל ידידי נושנועד לשכנע, כלל ממוצא מלכותי

  . החירות

  

יש לציין שגורלם של האנשים שאינם מבקשים אלא את הטוב הציבורי הוא 

משתי הדבר מתרחש ו, ים את טובת עצמםליפול קורבן לאלו שמבקש

הראשונה היא שהקושרים תוקפים בסיוע כל חטאותיו של המשטר ; סיבות

שהפטריוטים אינם מגנים על עצמם אלא במידותיו הטובות , היהשני; הישן

  . של החדש

  

ועל אחת ; וודאי תמצאו את המצב הפנימי הזה ראוי למלוא תשומת לבכם

עליכם להדוף במקביל את כל רודני כי  ו בחשבוןביאכשת, כמה וכמה

ושהממשלה מחויבת , לתחזק צבא של מאה ועשרים אלף איש, אירופה

את כל הרעות החולות שאינספור אויבינו , ובערנותבמרץ , לתקן ללא הרף

  . הלך חמש השנים האחרונותמהכינו לנו ב

ו  לפיתוחזולתאיננו מכירים תרופה אחרת ?  התרופה לרעות הללו אפואמהי

  . המידה הטובה, כללי של הרפובליקהההכוח -מקורשל 
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האריסטוקרטיה של אלו : הדמוקרטיה גוועת בשל שתי חריגות אפשריות

זלזול ; או זלזולו של העם בסמכויות שהוא עצמו כונן, שמושלים בה

ומוליד , טול לעצמם את הכוח הציבוריי ל,כל יחיד, שמוביל כל קבוצה

  .  או כניעה מחודשת לכוחו של שליט בודדמהומה הגוזרת על העם כליה

  

המשימה הכפולה של המתונים ושל המהפכנים המזויפים היא לטלטל 

  .אותנו ללא הרף בין שני השרטונים הללו

  

 יהיה םלעול הממשל ,שכן: מנע משניהם גם יחדי נציגי העם יכולים להאך

   .ובטח לואמונו של העם מ, וכאשר זהו אופיו, אדון כל עוד הוא חכם וצודק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ÚÈ˜ÁˆÈ ‰ÓÏ: מצרפתית(
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ÔÂ„¯Â‚ ·ÈÈÏ ‰„Â‰È  
  

ÌÈƒ̄»L¿È ˙«k¿̄ƒa  

  
  ֵעת עֹוד ַעל ֵמַצח, ֲאִני ִּביֵמי ָחְרִּפי

  ;ֵנֶדר ָנַדְרִּתי, לֹא חַֹרב ַטל ַיְלדּות         

  ֶעֶבד ָלִעְבִרית ָאנִֹכי ַעד ֵנַצח"

  ;"ָלּה ָּכל חּוִׁשי ִבי ִלְצִמיתּות ָמַכְרִּתי         

  ּוְכעֹוֵבד ַאְדָמתֹו ַהֵּמִפיץ ֶקַצח

  ,ֵּכן ִּבְׂשֵדה קֶֹדׁש ֵזרּוַעי ִּפַּזְרִּתי         

  ַאְך ִציץ ָוֶפַרח עִֹלים לֹא ָרִאיִתי

  !ַלֶהֶבל ּכִֹחי ִכִּליִתי: ָואַֹמר

   

  ,ַמר ֶמָּנה ַלְמַׁשָּכֶלת, ַמר ָלֲעָקָרה

  ֶׁשּזֹה לֹא ָכֲאָבה ְוזֹה ָלִריק ָחָלה         

  ּוַמר ִמְׁשֵּתיֶהן ִלְלַבב ֵאם חֹוָמֶלת

  .ִלְראֹות ֶאת ַיְלָּדּה ֻנָּפץ ֶאל ַהָּסַלע         

  ,ַהְּמׁשֹוֵרר ַּבָּׂשָפה נֹוָבֶלת, ּוְלִמי

  ?ֶאל ִמי ִמְּׁשָלְׁשָּתן ַמֲחָלְתָך ִנְמָׁשָלה         

  ,ֲעִריִרי ֵתֵלְך ִאם ֵמִתים הֹוַלְדָּת

  . ַחֶּייָך ִקָּפְדָּת–ִּכי תֹוִליד ַחִּיים 

   

  ?ְלִמי ֶאֱעמֹוָלהֶחְפִצי ּו-ִּיְׁשִעי ַמה-ַמה"

  ; ִּבְמִליָצה ָוִׁשיר לֹא ַיְחּפֹצּו–הֹוַרי          

  ,ַאַחי ּוָבַני ָהּה ָחְטאּו ִלְׁשאֹוָלה

  ;ֶאת ַעָּמם ָעְזבּו ּוְׁשָפתֹו ִיְנָאצּו         

  ?ּוְלִמי ֶזה ָאִׁשיר ּוָמָׁשל ֶאְמׁשָֹלה

  "?ַהְלִׁשֳּבִלים ּבְֹדדֹות ַּבֲאָרצֹות ָנפֹצּו         

  –ַּבֲעָטף רּוִחי ֶאת ַנְפִׁשי ָׁשָאְלִּתי ֵּכן 

  .ִנְדִרי ִחָּלְלִּתי, ִּכְמַעט ָרפּו ָיַדי
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  ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָקמּו ַוַּתעְֹרָנה 

  ַהִּׁשֳּבִלים ַהּבְֹדדֹות ַּבֲאֶׁשר ִנְפָרדּו         

  ַוִּתְתַלֵּקְטָנה ֶּכָעִמיר ַהּגְֹרָנה

  ,דּוּוַבֲאֻגָּדה ַאַחת ָחְברּו ִהְתֶאָח         

  ִּכי ַאֲהַבת ַעָּמם ַּכֵּמַזח ַּתְחגְֹרָנה

  .ִהיא ִחְּבָרַתן ַיַחד ּוָבּה ִנְצָמדּו         

  ; ָּפֳעֶלָך– ָאְמרּו ִלי –! ַהְּמׁשֹוֵרר, ָיַדְענּו"

  !לֹא ַּכּקֹול ַּבִּמְדָּבר ָהָיה קֹוֶלָך

   

  ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ֵאֵלינּו ָּבאָת

  ,ּוִבְזִמירֹוֶתיָך רּוָחּה ָׁשָפְכָּת         

  ,ַעל ָּכל ַמָּׂשא ֶנֶפׁש ָחזֹון ָנָׂשאָת

  ,קֹרֹת ַעֵּמנּו ַּבְיצּוִרים ָעָרְכָּת         

  ָחת ָיָצאָת-ּוְלֵיַׁשע ַעְּמָך ִמְּבִלי

  ;ֵלב ִחֶּציָך ָּדָרְכָּת-ּוְלֵלב ַנֲעֵוי         

  –ָּכל ֵאֶּלה ָׁשְמָעה ָאְזֵננּו ַוָּתֶבן 

  .ֳּבִלים ֲאַנְחנּו ַאְך לֹא ִׁשֲּבֵלי ֶתֶבןִׁש

   

  ,ֵמֶהם נֹוַאְׁשנּו, ִהֵּנה ַּגם ָּבֵנינּו

  !ִלְגֹוַע לֹא ַתְמנּו   ;ָׁשִבים ֵאֵלינּו         

  ,עֹוד לֹא ֻרַּׁשְׁשנּו, ֵאל-לֹא ָתְמנּו ַחְסֵדי

  .ִּכי ָנַפְלנּו ַקְמנּו, עֹוד ָנׁשּוב ִנְחֶיה         

  ,ַהַּנֲחָלה ָיַרְׁשנּוַעל ֵּכן ִלְׁשֵאִרית 

  ,ֶאת ִלֵּבנּו ַׂשְמנּו, ִלְׂשַפת ָקְדֵׁשנּו         

  ָהָבה ָנצּור ִׁשיֶריָך ַּבחָֹבֶרת

  ".ּוְלַעם נֹוָלד ִיְהיּו ָלנּו ִמְׁשָמֶרת

   

  ּוֵמַעל ָהֲעָרִבים ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל

  ֶׁשָּׁשם ִּכּסּו ָפָניו ָׁשִמיר ָוַׁשִית         

  ֵנן ֵמיְתֵרי ַהֵּנֶבלהֹוַרְדִּתי ָוֲאכֹו

  ,ָוֶאְתֵלהּו ַעל רֹאׁש ִׁשֲּבֵלי ַהַּזִית         

  ּוְבֵני ַהִּיְצָהר ֵהם ָעְמסּו ַּבֵּסֶבל
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  ֶלֱאסֹף ַהּקֹלֹות ַהְמֻפָּזִרים ָּבִית         

  ּוְלַהִּגיָׁשם ָמָנה ַאַחת ַאָּפִים

  .ִלְמחֹוְנֵני ִׁשיר ִצּיֹון ִוירּוָׁשָלִים

   

  ,ִּכיֵלי ַעֵּמנּוֲאֻגַּדת קֶֹדׁש ַמְׂש

  !ִּבְׁשִמי ּוְבֵׁשם ַאַחי ִׁשְמֶכם ֲאָבֶרְך         

  ִּכי יֹוִאיל ָהֵאל ִויַחֵּדׁש רּוֵחנּו

  ִויַפֵּלט ָלנּו ִמָּכל ַצר ַּבֶּדֶרְך         

  ּוְבֶקֶרב ַאֵחינּו ָאז ִלְלׁשֹוֵננּו

  ,ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך, ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון         

  ל קֹוֵרא ִׁשיַרי ֵאֶּלה ָּבנּוָאז ַּגם ָּכ

  .ֵיַדע ִּכי ִמֶּיְדֶכם ֵהם לֹו ִנָּתנּו
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¯�¯· ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ  
  

  

 ÍÂ˙Ó ÌÈ„Á‡ ÌÈÚË˜'ÏÈÏ ‰¯ÎÊ‡"‚'  
  

  

‡ 

מתחילה אצל כולנו , שאנו עושים בשנה זו, ג"האזכרה לנשמת יל

, רק עשרים שנה עברו מיום מותו של גורדון"   .בהתאוננות על השיכחה

 –" שעמד בראש תקופה שלמה בספרותנו, משוררינו-וכבר שכחו את גדול

שאליו שיוע , פּורה שר של שיכחה   .ו בעולמנומעין קובלנה זו מנסרת עכשי

ושאל תחינתו " צרות נפשו כי רבו"כי יבוא וישכיחהו את , המשורר והתחנן

קרוא בא וישכיחנו -שלט בנו בכולנו מבלי משים וכאורח לא, הוא לא שעה

יוצא מרוב דברי הדוברים , בקירוב, כך   !גורדון. ל. את י, את המתחנן

והנה אם הקובלנה הזאת באה רק לשמש    .ירוהכותבים והבאים להזכ

 יש –אבל אם לדין , נקבלה, פתיחה לנאומים נשפיים ולמאמרים עתוניים

היובל -ובשנות   ?מה דווקא גורדון: ראשית   .הרבה תשובות ופירכות עליה

, סמולנסקין, של מאפו, האב והבן, למשל, של הֶלּבנזֹונים, של אחרים

לום לא נוכל להתחיל גם כן בטענה זו  כ–' ברוידס וכו, ליליינבלום

שהרי    ?שהרי מי אינו נשכח אצלנו   ?אינו נשכח אצלנו שהרי מי   ?ממש

 ואת שירי –  ?את מי יודעים אצלנו מעיקרא: יותר נכון   ...את מי זוכרים

הנזכר בהקפה גם , פלוני בן פלוני, לא את שמו, יורשו של גורדון שבימינו

יודעים אצלנו ,  אם את שיריו ממש בעבריתכי, לועזים-בעתונים יהודים

ספרותו בפיו -ששפת, בעם, "עדר"ולא " עדה"לא ,  בעם ממש–  ...?הרבה

; ששם מחנכים את ילדיו על ברכי גדולי סופריו ומשורריו, ספרו-ובבתי

שהוצאותיה ,  בספרות חיה–" כתובת שעל גב המצבה" לא –בספרות ממש 

מוציאות בזול לעם את , ת הכללהמתכוונות לטוב, הגדולות והטובות

, לזכרון,  שם יש מקום לידיעה–המופת שלה -חיבוריהם של סופרי-מבחר

; אם גדול זה או אחר נשכח משום מה, ולתמיהה   ושם יש מקום גם לטענה

כשעומדים אז באותה ספרות על החזיון ומבקשים לברר את , ואף טבעי הוא

גנציה היא אסימילאטֹורית שהאינטלי, אצלנו  ...ברם אצלנו   .סיבותיו
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בתוכה כמה שידברו " נצחון הרעיון הלאומי" ידברו על –ולועזית בהכרח 

, והעברית, גם כן עומד על עברי פי הטמיעה, ביחוד בכרכים, העם- המון–

; היא שפה חתומה, היותר חיוניים, גם לחלקיו היותר טובים, בכל אופן

יש , ג לתלמידים"ת שם ילאשר בהם יזכירו א, ספר עבריים-שבתי, אצלנו

ישראל כמו -בארץ, שלנו" חדרים"ה("ישראל -בארץ, ספורים, רק אחדים

שגם בתוך המחנה , אצלנו; !)הן עוד לא הגיעו למדרגה כזו, לארץ-בחוץ

העומדים מסיבה זו או אחרת נגד , החובבים-של המשכילים, הנשאר, הקטן

אין , ת וקוראים בההמטפחים ומכלכלים את ספרותנו הלאומי, גלי הטמיעה

שגם היודעים , אצלנו; אמצעית-רושם בלתי-קריאה אמיתי ואין קבלת-טעם

אינם , כשהם קוראים בכתבינו העברים המעטים, עברית הבינונים המעטים

 שגם –והראיה , דומים בתפיסתם ליודעים שפה אחרת חיה וקוראים בה

פיות אינם שגורים גם ב" אהובים"וה" מקובלים"שירי המשוררים ה

שמיעוט , אצלנו; לא כמו שמצאנו אצל אחרים, קוראיהם המובהקים

, כי אם גם, בנוגע לכמות, ופחיתות ידיעת השפה העברית אינם רק ברוחב

שיריו של יהודה -שארבעת ספרי, אצלנו; הידיעה-באיכות, בעומק, ובעיקר

, ליב גורדון יצאו לפני שלושים שנה ולא יספו ושגם סמוך לשעת יציאתם

חמישה אנשים בין -היו רק ארבעה, למשל, יי המשורר ובשעת יובלובח

ויתרם ", היובל-מנייני הקרואים שהבינו קצת עברית וידעו קצת מי הוא בעל

ועוד אתמול היו , "הקודש לא ידעו-אנשים אשר גם חתום את שמם בלשון

והיום לא באו " מטאטא שמכבדין בו את הבית"נכונים לכבד איש כגורדון ב

 כי עד –  ! ברוסית כמובן–הכבוד ולהגיד למשורר -רק לשם סעודתאלא 

,  אצלנו–, )ד"ר, "ג"איגרת יל(שזה האיש הוא משורר , היום לא ידעו כלל

 איזה מקום יש לדבר על דבר –אצלנו , אלופי ומיודעי,  שאול אשאלכם–

  ?ג"על שיכחה ששכחו את יל, שיכחה

   

  ,ֶּכֶלתַמר ֶמָנה ַלְמַׂש, ַמר ָלֲעָקָרה     

  ;ֶׁשזֹה לֹא ָכֲאָבה ְוזֹה ָלִריק ָחָלה       

  ּוַמר ִמְׁשּתיֶהן ִלְלַבב ֵאם חֹוֶמֶלת       

  .ִלְראֹות ֶאת ַיְלָדּה ֻנָּפץ ֶאל ַהָסַלע       

  ,ַהְמׁשֹוֵרר ְּבָׂשָפה נֹוֶבֶלת, ּוְלִמי       

  ?ֶאל ִמי ִמְׁשָלְׁשָּתן ַמֲחָלְתָך ִנְמָׁשָלה     
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שהוא , הנזכרות באותו השיר, "שיבלים הבודדותה", מאידך גיסא 

נשמתם -ששורש, העברים היחידים, כלומר, "?למי אני עמל"ההמשך מסוף 

רוחם ולה בהכרח יישארו נאמנים עד נשימתם -עליה חיי, בשירה העברית

קוראים את גורדון ואלה גם זוכרים את ,  אלה יודעים את גורדון–האחרונה 

, כמו לפני שלושים וגם לפני חמישים שנה, כיום הזה, עתה, גורדון

אשר , אבל יש ירחון עברי, במקום שאין כמעט חיים עברים, באודיסה

, שיודע להראות זאת גם בצאתו, בראשו עומד אדם ויהודי גמור באהלו

במקום שכבר , ביפו ובירושּלים, אצלנו   .המשורר-נעשה זכרון פומבי לנפש

, למרות הכל, "עם ישראל חי"בני יש איזו התחלה לחיים עצמיים ומעט 

" כליותיו כלו בחיק"אשר , שירתנו-הרבו עוד יותר לכבד את זכרון צור

מן "אשר , אשר נא חלינו וסבל מכאובינו, שירי ההגיון והעלילה שלו

זכרון אותה ; "ֱחלי ודאבה" רק – בעווננו –היה " החושים בו ועד המחשבה

ראשי מאוייה הּוּכו " אשר ,הדם-הפצעים וזבת-רבת, הנשמה הענתותית

תבל היה לה "אשר , "לא היה ּבמֹו "– בסוף ימיה –" מתֹום"ו" כולמו

  –" כמדבר

   

  ּוַבֵלב ַקו ּתֹהּו   

  .ֵמֵאין ָּכמֹהּו       

   

-הרי בכל אופן לא יותר מחבריו ובני, אם גורדון נשכח: הדבר ברור

כי אם , וואף לא שיכחה שם החזיון שלפנינ, ספרותנו אתו-גילו עודרי

הזוכרים -הקוראים"ש, שאת סיבותיו אין לבקש אלא בזה, ידיעה-חוסר

כחששו של , אם כי לא היו אחרונים בדיוק, אם כי לא כלו, "האחרונים

באופן , כתרועתם של אחרים, ולהדהנה גם לא נתרבו במידה ג, המשורר

ואולם אם    .עם אין עוד כל תקוה למשורר עברי-קוראים ולזכרון-שלהמון

המסור אם מעט , זה המחנה הקטן והדל, ללא אמת היתה הצעקה במחננו

הבליעה , כאמור, אם הצעקה; על דבר הישכח גורדון, ואם הרבה לספרותנו

אפשר -הנה אי, בחפזה את שאלת מי ומי השוכחים או הסיחה דעת ממנה

, שם עלו בתוך המחנה הזה גופא גם קולות אחרים-כי זעיר, שלא לציין

שהשכיחו בשאון ובכוונה את הצד הזה של השאלה , יםקולות משונ

הללו    .נזכר לבדו-לבלתי, דיבורם לצד השני-והקדישו כל מעיינם וכל שטף
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הטעימו אותה , כי אם הכריזו עליה, השיכחה-בכלל לא התאוננו על עובדת

שמע מינה שהוא ראוי , גורדון נשכח": מעניינת"והוציאו ממנה מסקנה 

, שמע מינה; שלא היה משורר   ...שמע מינה, זכרהמשורר אינו נ; לזה

, בני דורנו" זוכרים"ששטחי יותר מדי הוא גורדון המשורר בשביל ה

 לקרוא את פלוני ואת – כביכול –שיש לנו , אנחנו   .הקוראים המודרניים

" פובליציסט"מי זה מאתנו ילך לנוע על ה, המשוררים האמיתים, אלמוני

אבל לא , לשון-והיה רק בעל" שולחן ערוך"שידע רק להילחם ב, גורדון

,  והנה–  .וכו' לא ידע את האשה וכו, לא ידע את הטבע, ידע את האהבה

אף על פי שלהיכנס בפולמוס מפורט עם בעלי הדעה הזאת אולי לא זו 

אפשר לי גם כן לעבור עליהם בשתיקה -בכל זאת אי, השעה ולא פה המקום

אם הם (האלה חושבים " ולותגד"שבעלי התביעות ה, נראה   .גמורה

בכדי שייראו , כסומא בארובה, חושבים בכלל ואם אינם מדברים בעלמא

מוטלת " חובה"ה, כמובן, שעליהם, כבאי כוח התקופה החדשה, כבני הדור

כי משורר , ...)לבטל תכלית ביטול את הדור הקודם ואת התקופה שחלפה

-מקסמי, מָעבים, ריםמיָע, הוא דווקא רק זה האיש היודע להתפעל מהרים

הנאנח במתיקות על מסתרי יצרי , השר על קיץ וחורף ואביב ובציר, לילות

ג לא הפליא לעשות בכמו "ומכיון שיל; ששמו אשה, היצור הפלאי הזה

המאמינה בתום , לקוראת המונית זו   ?משל למה הדבר דומה   ...הרי, אלה

ראשו -כשלג ומחלפותהוא רק זה שפניו חיורים " ּפֹוֶאט"ש, לבה-ובטיפשות

, חס ושלום, ואם שלוש אלה, אש-ארוכות ועיניו שחורות ובוערות כגחלי

באי כוח הדור החדש והטעם    !ויצא לגבי דידה מסוג הפייטנים, אין לו

ג היה יכול להיות "שכשם שיל, החדש אינם יכולים כלל לשוות בנפשם

 שהעיד עליו כפי, מהלכו ומלבושיו, משורר נערץ גם למרות זה שתסרוקתו

לא היו כנהוג אצל , שנה ראשונה, "השילוח"ב" זכרונות ומחשבות"ה-בעל

כך יכול היה לדעת מלהט הרגש השירי , אירופה הישנים והחדשים-משוררי

" חידותן"חוה ו-בדברי בנות" מקצוע-בעל"אם כי לא היה , וכל מעמקיו

,  כמובן,כבודן של אלה(מדילסברג ומשאר מקומות " נאוות"ולא עגב על ה

שיכול אדם להיות , האנשים האלה אינם משערים כלל   !).במקומו מונח

או אף כשאינו מחיה נשמות , הֶארֹוטיקה-משורר גדול אף כשאינו משורר

: אלא לבו נתון בעיקר להעיקר בשבילנו בטבע, לפגרים מתים של הטבע

שני : נשווה בנפשנו   .לאדם וליחוסים שבין אדם לחברו, לחי ולמַדּבר

תפילה רחוק -אנשים שוכבים בחדר אפל אחד ושומעים צלצול פעמון בית
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, על נעמו, על הודו, על צליליו, האחד חושב על הצלצול   .לראש אשמורת

האדם העומד שם -לבן, למצלצל, בעיקר, מה-ומחשבות השני נתונות משום

אם אותו המצלצל הוא , הוא חד לנפשו חידות   .במרחק ומושך בפעמון

מׂשרתו לקום ולמשוך בפעמון היא -נתו תערב עליו וחובתאיש אשר ש

כל הלילה , שינה- אולי האיש סובל מנדודי–   ? מי יודע– או, שנתו-בעוכרי

דווקא , חובתו-שעת קומו לעבודת, והשעה, יתהפך על משכבו ואין נחת

הצלצול כמעט -וכך הוא הוגה במצלצל עד שהדי  ...?היא מביאה גאולה לו

כי ֵחרש הוא האיש , רבותי, התחשבו  ...שנבלעים בשבילו

הראשון -כי מחשבותיו הן פחות עמוקות ממחשבות, התאמינו   ?השני

-לאו דווקא תוכן   !לא  ?והתרשמותו פחות דקה מהתרשמותו של חברו

לאו ; המחשבה-כי אם אופן, מחשבות זה או אחר עושה את האדם לחושב

כי אם , השיר למשורר-עושה את בעל, דווקא התוכן הרומאנטי של השיר

 –ובזה    .כוחו להתרגש באמת ולבטא על פי דרכו את רגשותיו האנושיים

-האם לא ידע לתת ניב   ?ג את כל כוחו ויכלתו הגדולים"האם לא הראה יל

להבעיר לבות אנשים בדברים היוצאים מלבו , שפתים נמרץ לגילו וצערו

האם לא    ?א עליו לכל השנו–לגלוג , לצקת בוז לכל המאוס בעיניו, הוא

תקוות , הביטוי הברור לשאיפות, שפר-היה גם בנערּותו הפה הנותן אמרי

האם לא היה הוא בשירתו נושא הקידמה האנושית    ?ונתיבות חדשות

 האם –ואחר כך    ?מליץ ההתנערות וההשתחררות, היהודים-ברחוב

על , על ההשקפות המאררות, החיים המכֹוערים-ההתמרמרות על סדרי

- אינו תוכן די הגון לשירת, ")תמרורים" ("ף החצץ בו מילאו את פינואוס"

והאם אפילו המבטא האחד הזה שהזכרתי כרגע אינו    ?לשירה אמיתית, עוז

  ?השליט-מצלצל כדבר היוצא מלפני המשורר

-ג היה בעל"יל: בזה הן הכל מודים   .כמעט ששכחתי, כן

הוא    ?וראיה לדבר   .לשון-רק בעל, "מבינים"מוסיפים ה, ואולם   !לשון

לשוננו על בוריה מאין -ידיעתו את דרכי"ם הכוהן על "מעריץ את אד

עשרה -המבקר המודרני של חמש-הקורא   ).'ג, ג"איגרות יל" ("כמוהו

" דק"ולא יראה הקורא ה   .השנים האחרונות גם את זה יחשוב לו לעוון

רת ההיא האיג(כמה יקרה היא זו ההוקרה שהוקיר המשורר המתחיל , הזה

כמה יש בה מאותו היחס , את רבו המשורר המובהק) ח"נכתבה בשנת תרי

למי שקידמהו מעט וקרוב לו , של נושא תרבות חדשה, של מחדש אמיתי
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המת , בשם העבר הרחוק, את שניהם, אל מול המבטלים אותם   בזמן

היתה כל הספרות , היוצא על הבימה, ג הצעיר"בזמנו של יל .ברובו

" חידות", ל"חז-המצאות בביאורי מקראות ואגדות, ועכיד, העברית

הם את האברכים לחדד ב, ך"עצם פרטיים שונים הנמצאים בתנ-בשמות

-גרה בחרוזים טפלים וחקירת-העלאת, ...חותניהם-הסמוכים על שולחן

ם הכוהן ראה גורדון "באד  .קדמוניות על אנשים סופרים מימי הביניים

, הבא לא לכבור מים בכברה,  החוט הלאההטווה את, הצעיר אדם חי וקרוב

שבניו אחריו יקראו בנין התרבות העברית , כי אם להוסיף אבן על זה

וגורדון בשביל , משפחה בשירים-ם הרבה להכניס עסקי"ואם אד  .החדשה

תחת ; " שירי לא באו–בנים לי נולדו ("עצמו מצא לנכון לבלי לעשות כך 

, ארץ יצא בעקבותיו-ם לעשירילרוזני, תהילה למלכים-זאת במזמורי

אחרי שהשפה העברית , הנה בעבור זה לא ׂשטה לב השני מהראשון, )כידוע

, ")הבאת ביכורים("היתה בעיני המשורר הצעיר רעייתו של הכוהן הגדול 

ולמה יימנע לתנות את צערו , שהרבה סבל ממנה והרבה התענה עליה

-שירי שפת"בבעל    ?הששונו או אבלו בחיק-הפרטי לפניה ולשפוך דמעות

ג משורר בעל כוח חדש הבא עם "ראה יל, למרות כל מגרעותיו, "קודש

  ...עניינים חדשים ויודע הרבה מיסורי השפה וחבליה

   

  ,ְלָך ֶאָּׂשא ָעִין   !ָאָדם ֶאָחד...       

  – – –ָנא ַאָּתה -ָאְסֵפִני       

   

מצד , ווכשראה את הביטול והזלזול מצד אנשים ידועים למורהו ורב

הנה : "רוחו-חשב בחמת, האנשים היודעים רק לבטל ולזלזל מדור דור

כי עודנו חי עמנו , לשיר בשירים לא ייטיבו ממנו וכל פשעו וחטאתו

 אשר גם אנוכי עודני חי בעצם – הוא מוסיף הלאה –אולם אנוכי "   ".היום

, שם" (אנוכי לא אוכל לחשוב לו עוון זה, עלומי ועודני חפץ לחיות בארץ

אלה הם דברי הבא בשם ספרות נולדת חיה לעומת הדורשים    ).'במכתב הג

ָמצה "אשר , אין החי יכול לבלי לכבד את החי   .אל המתים ורק אל המתים

ומעודו איוותה נפשו להיות יודע ומבין בשפת ' והתענג משד שיריו וכו

שר עלומים ויו- כמה ענוות–" למצער כמוהו"   ).שם" (קודש למצער כמוהו
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 אבל באמת הן ניתנה לו –" למצער כמוהו"   !צעיר בשתי המלים האלה

שנכתבו עוד , ג"שהרי אפילו בשיריו הראשונים של יל, יותר מתפילתו

כבר עלה , "המשורר והמתאונן"ו" דל מבין", "החמלה"בהשפעתו של בעל 

פחות ,  קצת פחות דידאקטיקה–השירה -התלמיד על רבו לא רק ברוח בת

 כי אם גם ברוח –יותר חיֹוניות , וקצת יותר אינטנסיביות ציוריתהתפלספות 

כבר שם יש    .סלסולה ושכלולה, התכת סיגנונה, משפטי השפה העברית

שהם תמונות , )בדרך משל, "מכוס השושן אל יקבני חֹוח("מבטאים 

זו הפואימה " אהבת דויד ומיכל"ב   .מה שכמעט לא נראו ָעדיו, שלמות

אין עוד אותו , אמנם, )דברינו-עוד תיזכר בהמשך(ם "שהובלה שי לאד

המתאים כל כך לפאּבּולה המעניינת והמפליאנו כל , השוטף, הטמּפֹו החי

שגם זו היא אחת הפואימות הקדומות של גורדון " אסנת בת פוטיפרע"כך ב

אין עוד הרבה מאותן ; )ו"שנת תרכ, "שירי יהודה"נדפסה ראשונה ב(

משלי "שאנו מוצאים מיד ב, בחרוזים חדשיםהקומבינאציות המקוריות 

כפי שאנו , ך ושהיה כמעט ערוך לדפוס"ספר שיצא בשנת תר, "יהודה

היא שנת , "אהבת דויד ומיכל"בשנה שאחרי צאת , למדים ממכתב אחד

השפה שבפי -אבל גם כאן יש סימנים מובהקים רבים לכל חיוניות  .ח"תרי

, ג זה"שיל, הלא ייפלא  .פניוהתלמיד ולכל העתידות הנכונים ל-המשורר

כבר אז , בכל זאת, השכיל, אליבא דכולא עלמא, הטבע-שלא היה משורר

שבה עוד לא פנה אליו , לפנות לשמש השוקע בפשטות פיוטית ובלשון

  :ג ולאמור"איש מאנשי השירה העברית עד יל

   

  ,ָחָרה ַאֶּפָך, ֶׁשֶמׁש, ֲהִבְנָהִרים       

   ַתִצית ִּבְרָׁשֶפיךִּכי ֶאת מֹוְסֵדימֹו       

  ?ָהֵאׁש ַהָׁשָמִים-ַוַיַעל ַעמּוד       
   

פלוני הוא רק : "הדין-כמה לא נכון הוא לרוב אותו חיתוך, בכלל

כי , יתברר לנו מתוך זה שנזכור, "משורר מן הראש ולא מן הלב, לשון-בעל

גזירה ביקורתית זו שגורה בפי מבקרי כל דור ודור ביחס למשוררי הדור 

ט למבקר "בכתבו בשנת תרכ, שגורדון בעצמו, התאמינו   . לוהקודם

לא נמנע , "קנקן חדש"בעל ה, המודרני בזמנו אברהם יעקב פאפירנא
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שבתפוש , ם הכהן"אותו אד, כלומר(לעבענזאן ' ה"ש, מהביע את דעתו

ושבאמת שמר לו את נאמנותו עד , ג העלם בעט היה לו הוא סמל וצלם"יל

כי ידיעתו , אינו משורר מטבעו) ג ועוד"יגרת קסראה א  .ימיו האחרונים

אבל איננו משורר אמיתי בעבור ', בשפת עבר ודקדוקה רבה ורחבה וכו

אבל לא , כותב הוא את שיריו בהשכל ובעיון דק   .חושו בו היבש כעץ

אדם כזה יוכל   .דבריו יוצאים מן הראש ולא מן הלב; בהרגש ובהתפעלות

, אבל לא משורר, ילוסוף וכל מה שתחפוץלהיות חוקר ומבאר ומדקדק ופ

איגרות " (וזה אין לו, מפני שהכלי היותר פועל בשיר הוא הלב וההרגשה

 –אמר הוא , לאחר כך, ג"על יל, ממש מה שנאמר עליו   ).א"ע, "ג"יל

כאשר נעשה לו כן עשה הוא וגמולו שב    .ם" על אד–הזמן -בהיסחפו בזרם

  ...? בכדי ללמדנו מהאבל האם הדבר הזה אין בו   !בראשו

; רגשות אחרונים משכיחים את הראשונים: במידה ידועה הדבר מובן

, שיצרו את לשונו השירית, ולאחר שהרגשות האינטימיים של הדור הקודם

לאחר שאלה , נתנו את רוחם בה ומהודם עליה, הם ִחיו אותה-שהם

כאילו , מתקבל אצלם רושם, מיטשטשים ונשכחים אצל בני הדור הבא

אבל לא מן , לראשונים לא היתה אלא איזו ידיעה לשונית ושירה מן הראש

בכל הבנתנו את , ואולם אנו   !ברגע זה, מן הלב הדופק עתה,  כלומר–הלב 

נא -אל   .מן הראוי לנו לשדות בהם נרגא, מקור המשפטים שבכיוצא באלה

אפשר שלא יהיה משורר מן -שכל משורר בעל לשון חדשה באמת אי, נשכח

בראשית ולתת און בידי -בהיות שהראש הקר אין בכוחו לחדש מעשי, בהל

הלשון החדשה באמת מורה , הלשון-בעליו ליצור בריאה אורגנית כבריאת

גורדון היה מחדש גדול    .ועל שירה לבבית   התוכן-תמיד גם על חידוש

רק בפיליטוניו שכתב על רגל אחת יש שהלשון האפילה , בלשון העברית

אבל   "...הסרח העודף"ויש שהיה בה גם מן , עשיר-לתיעל התוכן הב

-חשף הרבה שפוני, כי אם גם בפרוזה שלו, לא רק בפואימותיו, ביצירותיו

הרה נפלאות , לש בעיסתה לישה גדולה, סגולותיה של הלשון העברית

צאו והשוו את    .בצירופיה עם הארמית והתווה לה גם נתיבות חדשות

" רגל עגל-בכף"ש, התלמודיים,  העממייםדיבורה-השפה עם כל אופני

 האם נופלת הראשונה וקודמת מן –של מנדלי " רעם-בסתר"לשפת 

שעד בואו לא , ג הלשון הזאת"ומאין באה לו ליל   ?האחרונה והמאוחרה

מאין נברא אצלו זה הצורך הגדול , כלומר, ידע איש להשתמש בה כמותו
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מה שטרח ועשה כל מה שבכדי למלאותו טרח כל , לברוא לו לשון חדשה

האם לא מתוך התוכן , האם לא מתוך ההשגות החדשות שהשיג   ?שעשה

האם לא    ?וביקש לו מוצא וביטוי, במשורר הגדול, שחי בו, הפנימי החדש

כלומר צירופי המושגים הממשיים וההרגשות הריאליות , "המשורר-חוש"

ם לא אותו הא,  שקיננו והסתערו בו בכוח ואייל–אז ,  למצער–החדשות 

  ?את הסיגנון הגורדוני , הזה" הלשון-בעל"החוש הוא שחולל גם את פלאי 

צדק במשפטו גורדון , שקידמהו, ם"שגם בנוגע לאד, אין כל ספק

מגורדון , התמים מגורדון בעל המכתב המובא למעלה" ביכורים-מביא"ה

 ואולי גם שלא –כבר מתכוון , אולי, שלפיכך הוא, המשורר המפורסם

רוח למבקרים הצעירים הבאים עם הרוחות - לעשות נחת– עתובידי

, "כל חושיו היו מכורים לעברית לצמיתות"ש, גורדון   .החדשות המנשבות

קדימה שעשה -אפשר היה לו שלא לחוש ולדעת את כל גודל הצעד-אי

גורדון הרגיש  .למשל, "תפארת-שירי"ם בשירה העברית ביחס לבעל "אד

הוא יותר ,  אשר הוא בעצמו עלה עליו כל כך,ם"הצורך שאד-בוודאי די

כפי שאפשר , כי מגמתו אינה רק בלשנית, "שירים בשפת קודש"מבעל 

, אלא משורר גדול בדורותיו, להוכיח על פי המובן המדוייק של השם הזה

, רבותי, ג"יל, ברם   .נפשו מעל כל בני דורו-חייו ובחיי-מּורם בהשקפות

הוא    .זהו מה שאני רוצה להזכיר לכם   .והיה משורר חזק לא רק בדורותי

, יודעים, הניצבים פה, ואנו כולנו, ם ומָסרה לביאליק"שירתו מאד-קיבל בת

כי גם , כי אכן גדלה ויפתה השמש שזרחה לפני עשרים שנה מזו ששקעה אז

לאין ערוך על , בכל זאת, עולה" עולם-בית"שיר בינוני בכמות ובאיכות כ

לא רק בנוגע    .יתר על כן   ".בית מועד לכל חי ":ג"השיר בשם זה אצל יל

לא רק להרעיד , ג"לשירת האדם היחידי יודע ביאליק את אשר לא ידע יל

, שממנה נחל את שירו, נפשנו בגורל חיי האשה האלמנה כשהיא לעצמה

חנינה -לא רק להרעיד שפתינו בׂשחקת, "הני רשיעי"מבלי כל תרעומת על 

בלי כל שייכות דווקא לעּולן של ,  המלמדמנדל-ליזר" העני-תקות"על 

חכם הצעיר העברי -לא רק להכניסנו לעולמו של התלמיד, פסח-הלכות

, ")יוסף בן שמעון("פאספורטים -בלי כל אינטריגה של חילוף") המתמיד("

אכן "חזק ומקיף ומרעיד שיר כ" מוטיבים אזרחיים"אלא גם במה שקורין 

  :ביתומה" אדוני-עדר"יותר מ" חציר העם

  –ֶהָחִציר ִּכָסה ָּכל ַאְגֵמי הֶנֶפׁש     /,ַאְך ָחִציר ָהָעם ָיתּור לֹו ָבֶרֶפש
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כי בעוד שאחרי הפוגרומים , יודעים אנו גם כן   ".שכינה-סילּוק"ב 

כמעט , שיר שבכל רכותו, "אחותי רוחמה"הראשונים כתב גורדון רק את 

דרך -ינו נקי מהוראתא, סוף-סוף, היגון שבתוכו-ובכל ים, גורדונית-הבלתי

, החולשה-ומתנחומי, הוראת דרך פרוגרמתית ומוגבלה, הברית-לארצות

 –" כי אם למַעניך, לא לך החרפה", "דרך בת עמי"המתאימים לסניגור מ

-משא"תוכחה לירית ב-התעלה עד פואימה, אחר קישינוב, הנה ביאליק

ואף    .עצמהעד הדברים העזים והמרים כמוות וכישיבה בקישינוב , "נמירוב

 ניסה גורדון רק באחרית ימיו – לא סיפורית –מה שנוגע לֶאּפיקה ציורית 

שגם היא אינה אלא , לשים פניו אל המדבר והשאיר לנו אך קטע מהקדמה

  .בעוד שביאליק נתן לנו יצירה נשגבה וגמורה מזה העם, חוזרת על האמור

   

  ,ְּבֵני ֲעָנִקים ֻּכָלם, ַעם ָגדֹול ָוָרם       

  – ַחְרבֹוָתם ַּתַחת ָראֵׁשיֶהם –ֵהם ָנְפלּו        

  ַגם ַהיֹום ַּבֲעבֹור ָהֲעָרִבי ֲעֵליֶהם       

  .ּוְבִכידֹונֹו לֹא ַיִגיע ַעד ַקְרֻסָלם       

  ")דור המדבר", ג"יל(                                         

   

ובכל זאת אין אני יודע אם אחטא    ...כל זה ידוע   .כל זה בוודאי נכון

כי בנוגע לעליה והתרוממות , הכותרת של שירתנו הצעירה באמרי-ולתלג

כי אם גם גדול , מהשנהב החי" האריה המת"על הקודם לא רק שלא נופל 

את הטֹון הלירי    .ג"ם על זו שעשה ביאליק מיל"ג מאד"הקפיצה של יל-כוח

ודאי שלא , האדיר והנוגע כאחד בנימים הכי נסתרות של לבבנו, האמיתי

, ל ומאנה לא היו אדירים ואף הם הן מתו"מיכ(שירתנו עד ביאליק ידעה 

הּפאתֹוס הלאּומי , ואולם המעוף השירי הגדול, )בילדותם, סוף-סוף

-במצולת" כל זה לא זר כבר לבעל –הרגש ועוז ביטּויו -רחבות, המזעזע

  "!קוצו של יוד"וגם בהרבה עמודים מ" בין שיני אריות", "ים

הנני , ל יחסם של חוגי קוראים ידועים לגורדוןמדי דברי ע, ולפיכך

, כי אם להיפך, ג"עמקות יתיחסו ככה לשירת יל-לא מתוך רוב: חוזר ואומר

לא מתוך טעם מפותח ביותר לא יקראו ולא ילמדו ; מתוך שטחיות מעציבה
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חיבה לשירה -רוח וחוסר-כי אם מתוך קוצר, ג"בעל פה את שירי יל

בעלי דרישות , אמנם, י דורו של גורדון היוהקוראים המעטים בנ   .העברית

כי , אבל הם קראו את שירי משורריהם לא רק בנחת ובסבלנות, גדולות-לא

של היום נחפז יותר מדי ויודע רק " מפונק"בעוד שהקורא ה, אם גם בחיבה

והדבר שאין צורך לאמרו    ?שלגורדון אין כל ערך בימינו, הייפלא   .לבעוט

, כלומר, ג נתיישנו"גדול מאוד מיצירותיו של ילשחלק , אין חולק: הוא

 ופשיטא שמהרבה והרבה מדבריו –אינן עושות עלינו כמעט כל רושם 

, יכול אני לומר מפי הנסיון, בכל זאת,  אבל–  !ודעותיו נתרחקנו מאוד

למרות מה שאין בתוכנם ובתכניתם הרכבה , שכתבי יהודה ליב גורדון

הנם עד היום , נצחיים, עולמים מיוחדיםעושר ציורי רב וגילוי , יתירה

באר מים חיים , וצריכים להיות עד היום בשבילנו אוצר כל יקר תרבותי

  .עם אשר כל חפץ לא ישווה לה-ומקור שירת

   

   

·  

-ימי הפירוד הגופני ופיזור, שאנו חיים בהם כעת, אם הימים האלה

 ימי המעשים הקטנים, הצורה והחרם הכלכלי-ימי טשטּוש, הנפש

אשר בהם יצא ,  הנה הימים–הנם ימים רעים לישראל , והמשעולים הצרים

ימי ראשית , היינו לפני יותר מששים שנה, ג על בימת הספרות העברית"יל

היו ימים מכוערים בחיי בני , רוסיה-התבגרות תנועת ההשכלה בקרב יהודי

, האבל איזו יבושת נורא, העניות לא היתה אז גדולה משל עכשיו   .ישראל

, סרסוריו, היהודים בליטא עם ּפרּושיו-שררה ברחוב, עמוקה וקשה מכהיום

ניקֹולאי עוד -גם החוטפים מתקופת   .מוזגיו וראשיו, שדכניו, בטלניו

קוצו "האכזרי מ-ופסי הכוזרי' ואם ר   !קוממיות, התהלכו חיים לעיני כל

ל ליטאי הטיפוס של רב ישרא, כפי שאנו יודעים, בתור אדם, איננו" של יוד

הדת שלנו גם הרבה גרועים מזה -אף כי בוודאי היו וישנם בין כוהני(

, בהתבטלות מפני התקיפים, באדישות לכל עניני העדה, התכונה-בפעיטּות

 גם – וביחוד בערים הגדולות –והיום , בחנופה לאלה שפרנסתם מהם

 הנה מה שנוגע לשמגר הפרנס –!) גמורים" גויים"בעשייתם את בניהם ל

טרוד "אם כי , המדקדק לקיים מצוות הלוויית מתיו, "שני יוסף בן שמעון"מ
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גם במובן (הרי זה תמונה מדּויקה וחיה , "הוא מאוד בצרכי הציבור

הטירדה התמידית "   .יעקב-מהמושל היחידי אז בקהילות) הפסיכולוגי

בעלי ,  למוץ דם העניים–של השממיות הללו היתה " בצרכי ציבור

בני , כפיים ולמסור לצבא את בניהם-תפרנסים מיגיעהמלאכה וכל המ

  .הבתים העשירים המתנועעים על הגמרא-בעלי-תחת בני, ההמון

ישראל בעת ההיא יש לנו עדים -לשפלות המצב התרבותי של ערי

י המנוח "המכונסים בשני כרכים ע, ג"הלא הם הרבה ממכתבי יל, נאמנים

גדודי אנשים משחרים לטרף והמון , גלים ִנצים, ציבורי בתי הרס"   .וייסברג

מעט מהם סוחרים בסחורת פרוסיה במעשה צעצועים , עברים נצים

או , קנאים ובעלי ִחצים, ושאריתם משמרים הבלי שוא, ובפטּורי ציצים

נרדמים , וכולם ישנים שנת מרמיטא, קצים-המדרש ומחשבי-חובשי בית

, ו"נכתבה בשנת תרכ, ד"איגרת נ,  האיגרת הזאת–  ".בחזקה ואינם מקיצים

והוא , "אהבת דוד ומיכל"היינו כעבור כמעט עשר שנים משנת הדפיסו את 

כמו שהוא מציין באיגרת , ניֶבז-או ּפה(כבר עקר אז את דירתו מפוניבז 

נאנק המשורר , "סדנא דארעא חד הוא"אך    –והתיישב בֶטלז ) אחת

ים וחכמים ולא לא ישבו משכיל" "בגלים הנצים, ציבורי בתי ההרס"ב   .שם

לא , כמו היום, טובה או רעה, אינטליגנציה עברית  ".גרו סופרים ומליצים

זאת , נמצאת התרבות העברית, בתקופתנו, גם עתה, אמנם   .היתה אז כלל

, כידוע, הספרות שלנו גם היום נקראת, בחוג צר, ביטּויה הספרותי, אומרת

ם והיחידים האלה הנם אבל המעטי   .ידי יחידים-ידי מעטים ומובנה על-על

לנו    ;וכמעט שלמה, אבל סביבה, זעירה, קטנה, סביבה, לאשרנו, כבר

התרבות העברית אינה צעצוע ושעשוע של שני אברכים המשוחחים עליה 

ספרותנו    .לחם ומים, כי אם צורך נפשי עמוק, ביניהם בין מנחה למעריב

אבל היא , כך של מלה זו-במובן החשוב כל, העברית עוד אינה עממית

הקוראים העברים -ובכל אופן לעם, היא כבר עומדת על דרך זו, שואפת לזה

 אחד או שנים –המשכילים הספּורים    .לא כן אז   .הקטן היא ענין עממי

הם לא היו עדיין ;  לא הגיעו בעת ההיא גם למדרגה של חוג צר–בעיר 

כמובן לא ש, נדיבים-בספרים עברים חזרו מחבריהם על פתחי   .סביבה כלל

וכל הקהל הקורא בכל רחבי ליטא היה קומץ דל , פתחום ולא קראום

, הסמוכים על שולחנם של חותניהם או על שולחנן של נשיהם" מעמד"מ

שקראו איש את דברי חברו ושתו בחלקות איש לרעהו או עקצו וקינטרו 
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והנוגעים עם זה   הרוצה לעמוד על היחסים הנלעגים במקצת   .איש את אחיו

אבות -בין אבות  ,ששרר אז בין הסנוניות הראשונות, הנפשעד 

באיגרת  .ג הקדומות"יל יקרא את איגרות, האינטליגנציה העברית של דורנו

ברכה "משנת , האיגרות-שאנו מוצאים בקובץ, למשל, הראשונה שלו

הגביר הנכבד "ימצא גם מעט תמימות בנוגע ל, ח"היא שנת תרי, "וישועה

- גאווה מגזע רמי-חוטר, עשירים-משכילים והדר-תפארת, והמשכיל השלם

שהואיל , "הידיד המשכיל"גם הכרת טובה ל; שאליו הוא כותב, "היחש

- לשית את פרי הגיוני"ו" הגאווה-חוטר"להזכיר את המשורר לפני אותו 

אבל יחד    ...גם מבטאים אחרים אופיניים מאוד מאוד; "פניו-עלומיו למאור

לשון קדשנו מקוממת עדתנו ומחברת "ש, עם זה יש כבר הכרה עמוקה

  ".תפוצותיהם-בעבותות אהבה ואחווה בכל ארצות, אלו בוניה, בניה-לבות

ג במידה "איגרות יל, בכלל   !גם כשהוא כפוף, הקומה נראה מד-גבה

באותה מידה , שהן מעניינות לתיאור פרצופה התרבותי של תקופתו

כרחו - מעורה בעלשהוא, דיוקנו של המשורר-חשובות הן להבנת דמות

מן    .ויחד עם זה מעולה ומתנשא עליה לאין ערוך, סביבתו-בקטנות ובדלות

, ג עם כל היתרון לאדם שבה"האיגרות ההן מתבלטת לפנינו קומתו של יל

חן -יש המצאות, למשל, בצורת אותם המכתבים   .למרות כל הפגימות

,  בחרוזים,קטן של התגדרות בתארים-קורטוב לא, יתר-הרבה שפת, תפלות

זינם הגדולים - כל אלה כלי–בכל מיני לשון נופל על לשון , קים"בלפ

, תוכנם אין-בעיקר, תחת זאת,  אבל–והכבדים של משכילינו בימים ההם 

המשוררים , נאמר, כל קֹוקטיּות וקַאּפריסֹות של, מאידך גיסא

גם , אמנם, ואחרת   .לב ומעשיות-נאמנות, ראש-שם הכל כובד   !דהאידנא

-דרכי, יקרים, מכתבים אז הן היו יחידים-הבאים בחליפת   .א יכול היותל

ביחוד אם עוד צורף , ועל כן היה כל מכתב מעין מאורע; החיבור קשים

- שהיה תמיד אורח הגון ביותר ויקר, "צייטונג"אליו איזה עלה של 

כי , יודעים-אולי בבלי, המכתבים הרגיש לפעמים-ג כותב"יל  .המציאות

 והמשא כבד ונכבד –הבא לשאת את התרבות העברית על כתפיו הוא הוא 

בעל , עקשן ותקיף בדעתו, איגרותיו נשקף לנו ליטאי איתן-מרּובי  !גם יחד

וממית עצמו , כל מין תורה, תורה-אוהב, אם כי בינוניות, מידות ישרות

שהוא מסור אליה עד , על שלום ביתו ומשפחתו, נבהל על פרנסה, עליה

ויודע להקריב הרבה על מזבח היקר " נחפז לקבל פז" אבל לא ,לקיצוניות
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, שומר עליו בכל כוחו ונוקם ונוטר למׂשנאיו, אוהב את הכבוד; והקדוש לו

כמשכיל    ...לב עם ידידיו כ-ֵרע מצּויין וגלוי, נפש-אבל יחד עם זה נקי

  .משנות העשרים לִמספרנו

ועתה נחזור    .דברינו-ג ולאיגרותיו בהמשך"עוד נשוב לתכונות יל

שעם כל הקומיזמוס , ונאמר, שהוא רוח הזמן ההוא והימים ההם, לעניננו

הנה אין , ג בדרך כלל"אשר במשכילי דורו של יל, האלמנטארי, הגלוי

בכדי לחפוץ להיקרא בשם , שבכדי להיות משכיל אז, לשכוח בשום אופן

המעלה בבחינה -להיות אדם, על כל פנים, דרוש היה, משכיל

כשאנו מעיינים עכשיו במליצותיהם ובהגיונותיהם של בני , אמנם   !הידוע

אם באמת חשבו והרגישו האנשים , אין אנו יודעים להחליט, הדור ההוא

או אפשר שרק , מה שאין אנו מוכשרים לחשוב ולהרגיש, ההם בכל זה

כאילו השיאו את עצמם לחשוב על ְזרֹוע ַהנַֹּה ַהָגבֹוַה ֶׁשל , כאילו התחפשו

 וכל רוח אמיתי –" הטבע על כל הר וגבע-הדר"את , כביכול, לַֹּה ולהרגישֱא

אנשים -מצוות, השכלה-אם גם לשם מצוות, אבל אם גם כך   ...לא היה בהם

 יבורך –הביעו מחשבות אשר לא חשבו ורגשות אשר לא הרגישו , מלמודה

ּוחד כמו גם ביחס המי, ובכל זה, כי איך שיהיה   !כי הגדילו לעשות, זכרם

, לפעמים שלא במתכוון, היתה מרידה, העתיקה" השפות-גברת"שלהם ל

שהיה עני גם ממחשבותיהם ומרגשותיהם , דור עני, בדורם, בהֹווה השנוא

בדור כזה ובחיים כאלה ובמצב תרבותי שכגון דא לא ייפלא מה    .אלה

, "אשר החלו לצמוח מתחתם' צמחי ה", שהמשכילים העברים הבודדים

לא , כל זמן שנהה, ג"לרבות יל, וילנאי ותלמידיו הנוהים אחריוהמשורר הו

לרוב , חפצו לדעת כלום מחיי וילנה ואגפיה והתהלכו באשר התהלכו

, זמיר עריצים השמיעו במרום"   .בעולמות מופשטים ובחיים לא להם

על האהבה , על החמלה ועל העצב" העלו רֹומה, קולות אלוהים המליטו

על הנצח , על ההצלחה ועל האושר, ה ועל השנאהעל הקנא, ועל התאווה

כמעט מחוץ   דברים שהיו–על מוצאי ערב ובוקר , ועל השארת הנפש

שנגיעה , ייתכן מאד   .לתחומם הממשי וייתכן שגם לא נגעו בהם באמת

היתה להם כלל לא לתכני שירתם הלקוחים , אמצעית-בלתי, חיה, אמיתית

שההֹווה , הקדומים היפה-לבושל, שירתם-כי אם אך ורק לשפת, בהקפה

ואשר אליו התאימו בכוונת מכוון , הקיים ליכלכֹו וגם גזר עליו מעין נידוי

השפה העברית : וזה ודאי הוא   .כלומר עניינים נשגבים, גם גוף יפה
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-עבודת, ך ומלותיהם כשהם לעצמם היו להם קּולטוס"פסוקי התנ, וצליליה

  .אלוהים ממש

  ,ַסְלְסֶלָה, ֲהגֹות ָּבּה, יָחָתּהָמה ָאַהְבִּתי ִׂש       

  .ִּכְפֵני ֱאלִֹהים ָּפֶניָה, ְלִמְקָדׁש ָהְיָתה ִלי       

  )ה"ח, כל שירי(                                         

, כך על יחסו בימים ההם לשפה העברית-כך מספר גורדון אחר כ 

 ואולם   .שהסנטימנטאליות בכלל היתה זרה לטבעו תמיד, זה האיש, גורדון

 ביחס זה לא היה שום –שזו לא היתה רגשנות עשויה כל עיקר , הוא הדבר

, המים החיים המעטים, הוא היה מקור כל חייהם הממשיים; זיוף-אבק

הכוחות , הם   .אשר אליהם ישבו, "עקרבים"ששרדו להם ברחוב הקנאים וה

ההתחדשות שהחלה לנשוב - נעֹורים מרוח–בבואם , היותר טובים שבעם

לא יכול גם ,  לשים מסלול חדש לשירת עמם–שם באהלי יעקב אז זעיר 

-שפת כתבי, עבר-ששפת השירה הזאת תהא לא שפת, לעלות על דעתם

 בחירה –ובחירת השפה הידועה   .מולדתם היחידה-ארץ-שפת, הקודש

" שכל"ה-אנשי  . הסבה גם בבחירת תכנים ידועים–שבידיעה ובהכרח 

, הדלה והפרועה בתרבותה, שלהםיכולת למצוא בסביבה -מבלתי, ההם

להשקות בהם את " דבש וחלב"שמהם יינקו , דברים שייּכבדו על שכלם

, היהודים בימיהם-היא רחוב, "הציה-ארץ"נאלצו לעזוב את , "זהבם-שירי"

, שמסביבם, אם ראוי לומר כך, "ארגוניים'ז"יום ה-לפנות עורף לחיי יום

בת שירתם "בכדי ש: ה ובכוונה מושכל–להתרחק מהם כמטחווי קשת 

שלמת , לובשת עדנים"עליהם דווקא " תתרפק", היפה והנשגבה, "ַּתָמתם

דחפה , האחרים, היחידים, התחיה שבהם-התנערות כוחות   ".בד צחור

וכדבר המובן מאליו , לכתוב עברית כדבר המובן מאליו, כאמור, אותם

-רחוב בעוד ש–מולדתם בפועל -שזו היתה ארץ, כית"דווקא עברית תנ

ולא יכלו לקרוב זה אל זו ; מולדתם השירית-היהּודים בוילנה לא היה ארץ

לשיר בשפת קודש ויופי על חיי התפל והחולין של    !כל אותה התקופה

, קיימה-וכמעט הבלתי, נכבדה-אבל הבלתי, הקיימה, סביבתם הקרובה

ובפרט ברצותם    !נדמה להם לדיסונאנס גדול יותר מדי, במובן הפילוסופי

 אחרי הפסקה של שנות –ידידות -אהבה ושירי-להתחיל לכתוב סיפורי

היה בשבילם מה " טבעי"ודאי ש,  בשפה היפה והשרידה–מאות ואלפים 

ובכל !) איזו אימה(שלא יכלו למצוא את החומר לזה בֶמנדלים ובגרּונות 
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לדויד , לאמנון ותמר, הקדם-אשר מסביבם ולא יכלו שלא לשוב לאנשי

לאחור זו לא רק -קפיצה   .שפה היפה היתה ממש בפיהםשזו ה, ומיכל

כי אם גם בה היתה האפשרות , הטבעי-שהיתה טבעית בשביל מצבם אי

 הן שום –נא נשכח - אל–כי    .היחידה בשבילם ובשביל מצב השפה אז

כל מעט , לא היה אז לעברית, ך"מבלעדי מליצת התנ, חיים עצמי-כוח

 הספר היחידי שנשאר מאותו הזמן מן, החיוניות שלה שאבה ממקור אחד

 והאם אפשר היה גם לנסות להשתמש –  מלפני אלפיים שנה, שבה חיתה

שבדוָרם ושגם שפתם , חיי ֶמנדלים וגרּונות, בה לביטוי חיים אחרים

 והראשונים –הגדר היה מזה    ?כל כך רחוקה ואחרת" הבלולה והבזויה"

מוצא -אין-המלאה ניגודיהכבולה ו, שהניחו יסוד לספרותנו החדשה, שלנו

כי לא רק    .אפשר היה להם שלא להתייצב מהעבר ההוא-אי, עד היום

 מפני –הזרּות של שימת פסוקים מן הנביאים בפי יהודי ליטאי הפחידתם 

הפחידם הערבּוב של מין בשאינו , בעיקר,  אלא–  !זרּות לא פחדו כל כך

כי אם , ו מדבר עבריתשזה חל גם כשאין ֶמנדל בעצמ, של קודש וחול, מינו

, יהודה-על גיבורי, השרון-ולא על רועי,  עליו–אף כשמדברים עברית עליו 

לַנצח ולּו , להתייצב מהעבר מזה  ...ירושלים-שומרון ועל נביאי-על שוכני

להמעיט ולּו במעט את , לקפוץ ולּו עד החצי אל התהום, במקצת את הניגוד

-הענק של משורר-י אם בכוחותאפשר היה בלת-אי, הזרות הנוראה שבדבר

 – כמעט לגמרי –פנה לבו ", כשחזקו כנפיו, סוף-שסוף, ג"האמת כיל

אשר , ")קריאת הגבר" ("לב-חזון-מחלומות, קדם-מהררי, נצח-ממשואות

, גילו-ככל חבריו ובני, ם בשיריו הראשונים"בהם הלך בעקבות האד

, הולכים ישכבלעם בין ה, החיים- לארצות– למרות הכל –שיווה פניו "ו

עד כמה קשה היה המעבר הזה אפשר ללמוד אפילו מאותה    ).שם" (יירדם

שגם לאחר שהספרות המשכילית , אבל האופיינית, העּובדה הקטנה

שלא מתקופת , בהתפתחותה עשתה צעד להתקרב אל החיים המאוחרים

העצם הפרטיים של גיבוריה רק -כל שמות, בכל זאת, נשארו, ך"התנ

, עבר-ורדון עשה כל מה שהיה לאל ידו לחזק את שפתג   !כיים"תנ

בכדי לקרבה לשפה חיה , לצרפה בכל מיני צירופים, להקשות עורה

, "ארגוני'ז"אמצעי מחיי ֶגציל ה-ולהכשירה ככל האפשר להיות תרגום בלתי

-לקרוא לגציל גציל ולא שמגר, לעשות את הצעד האחרון, ואף על פי כן

על זה לא הרהיב בנפשו    ! מכוחותיו זה כבר היה למעלה–ענת -בן

, לשלמון, העצם הפרטיים של יהודי ליטא לַגעל-שמות" העתקת"ב   !עוז
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כאילו רצו מספרינו הראשונים למצוא כפרה וסליחה במקצת ' לאחיטוב וכו

הרחוב בשפה -בבואם לספר על חיי, טבעיות-העוון של אי-על הרגש

כי חיזק ואימץ "שם התנה, וכאילו מצד שני, הירדן-שהובאה מעל גדות

המציאות של הנפש המטושטשת אשר -בתוכם באיזה אופן את הרגשת

   !אותה יעבירו לעיני הקורא העברי

" אהבת דויד ומיכל"בספרו הראשון   .כל זה בא לאחר כך, ברם

בעת ההיא הננו    .ג ללכת"עוד לא הרחיק יל, שבו אנו עומדים, )ז"תרי(

ביתו -עוזב קירות"משכיל טיפוסי ה-רואים אותו והנה הוא עלם ליטאי

; "ארץ הסופרים אימים יהלוכו"היא , "נכר-רגלו על אדמת-להציג כף

הדביק שני "המעבר מסוגיית , ואמנם".. נפשו תפחד אף רוחו בו תפוג"

שידי , "השפיר והשליא"ומ, שהילל מפרעתון דרש בה כל היום, "רָחמים

ענין ,  אהבת דויד ומיכל–עד , תמיד] ם[דויד בעצמו היו מלוכלכות בה

והיודע יודע שגם שם נזכרה רק אהבתה היא ולא אהבתו , ך"שנזכר רק בתנ

עליו , המחשבות השורר על אודות דויד המלך- המעבר ממהלך–הוא 

זמירות -נעים, כעל אוהב, עד הדיבור עליו כעל גיבור של רומן, השלום

-אחיזת"שום  המעבר הריבולוציוני הזה היה בו באמת מ–מלחמה -ובעל

הלבב שלנו לא מפני זה -ואולם העלם הירא ורך  ".ברך-חלחלה ופיק

מפני העזּות , סימני פחד מפני האפיקורסות הגדולה שבדבר; נתיירא

יראה מפני , פה היתה רק יראה ספרותית   .שבשירה זו אין אנו מוצאים כאן

וזרו ֶפרש , תפשוהו, זה חדש הוא ַכתרוהו, שּור: "הקריאה

אין חפץ בשירים לבני : המשורר המתחיל שומע גם את הקריאה   "...עליו

חי "כי אויביו וקמיו , האימה אשר תבעתהו היא-אהל עיקר  ...החיים

 והוא אוחז בקרנות המזבח –  !' כמו איזה אגג שבשמואל א–" יתפשוהו

, הוא נושא כפיו ועיניו לאבטוריטט": אויביו"המקודש להיסתר שם מ

המלצה על עצמו הוא -מכתב   .ו ויסֹוך עליו באברתושיאספ, "אדם האחד"ל

, ם"רעייתו הנאוה של אד, העבריה בכבודה ובעצמה   ...מביא אליו מאת

גם , אפוא, והרי הוא, אשר העלם המתחיל מכר לה כל חושיו לצמיתות

  .עבדו ובנו של הכוהן

ג בפואימה הזאת כמתכונתו שלל אביו "הרבה עשה יל, ואמנם

על הקנאה ועל , לצורך ושלא לצורך, "מתנגדית"פות הההתפלס   .ואדוניו

ההצלחה ועל התקוה ועל כל יתר הדברים הכוללים והשמות המופשטים 
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שהיא מתת אל חי לא , וביחוד על האהבה, א"שסופם הברה קמוצה עם ה

; !)דברי מיכל בת שאול(לנפש ורוח , כי אם ללבבו, גבר-לגווית

הרוח לא ידע חלוף "כי , "חנה"גם בהנשנית , השאּולה, הריטוריקה היבשה

כל הקונצפציה הילדותית של השיר עם , ובכלל, "וחוק וחמת יד עוצרת

אשר , עם תיאור תכונתו של שאול, מזמורי התהילים על כל צרה שלא תבוא

עם תיאור , הרבה יותר, כמדומה, הפקודות בשעתו עמד עליה-צדקיהו בבית

-צער"ו" תם", פשוט, שהוא היה, על פי המסופר בשמואל, תכונתו של דויד

לא לחינם ,  לא–) 52' ג ע"ח" (לא ידע מרצח הישמר"אשר , "חיים-בעלי

- מעשי"לחיבור זה ולכוותיה כאל , כשעמד על דעתו, ג בעצמו"התייחס יל

-אמן ומעשה-חרושת"מייּפה את גבע ב, למשל, שאול המלך  "...נערות

  ...?האם לא רק זה היה חסר  "...מחשבת

שגם בתקופת השירה הזאת של , אם לא נראה, ל פי כן לא נצדקואף ע

, שנים-התקופה הראשונה שלו והרחוקה מאתנו ומטעמנו יותר מיובל, ג"יל

כבר בה עומד   .שגם בה מתנכר ומתראה המשורר המחדש הגדול לעתיד

ראשית "   .הוא משכמו ומעלה גבוה על בני גילו המשוררים המתחילים

 הוא כותב –ת אחדים מכתביך הפרושים לפני חטאת היא לך ובמקומו

 כי לא תוכל לעצור בעד שפתיך –ח "בשנת תרי, בעת ההיא" הזקן"ל

המהירות כעט סופר מהיר ותניח פרץ רחב לדבריך לזרום ולשטוף כנחל 

ואף כי טובים המה ונכוחים מאוד מאוד וכל הגיוניך נאהבים    !איתן

בכל זאת ,  וכשמן בעצמותיוונעימים ויבואו כמים מתוקים בקרב קוראם

כי גם בנהרי נחלי דבש וחמאה נטבע בבואם    .יפרצו לפעמים חוק ניתן להם

ובשטוף הסיפור ההגדיי    .אשר הקיצור נשמת אפו, ומה גם במשל, עד נפש

 וצלל הרעיון הטוב והמוסר הטמון בקרבו במים –שטוף ועבור , כזרם מים

אשר תך בתנופה אחת , כההמשל לחרב חדה גומד אר   דמיון  .אדירים

וגם . ורוב דברים יקלקלו פניהו וקהה הברזל, ותחדור בקרב איש ולב עמוק

  .'וכו" השיר ישנא מטבעו להג הרבה

טובים " "כעט סופר מהיר"מבין השיטין הללו והמבטאים המיוחדים 

שהוא גם , של ֵרע משכיל   ! מבצבצת דיליקאטיות–" ונוכחים מאוד מאוד

כי , אבל עם כל זה יוגד פה ברור   .ת מפני משפט קשהאמת ולא יח-אוהב

 כבר גלוי למדי – הצמצום והמועט המחזיק את המרובה –היצירה -סוד

  .'לאברך הזה היושב בפֹוניבֶאז
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את , את מלחמת החדש והישן, את התעיה, את הבקשה, תחת זאת

, שאנו רואים אצל משה ליב ליליינבלום, המחרידים" חטאות הנעורים"

 לא ביצירותיו ולא –שאין אנו מוצאים כלל אצל האברך הזה כמעט 

להימשך , למשל, כמאפו,  כשם שגורדון העלם לא ידע–באיגרותיו 

בהשבעות , כהלז, נפש אל הקבלה והחסידות ולא התעסק מעולם-במסירות

מימי , רוחו היה צלול ובהיר תמיד   .גורדון כאילו נולד משכיל   .וסיגופים

האידיאלית " אהבת דויד ומיכל"וגם בתקופת ; בתונעוריו ועד ימי שי

ריאליסטן , ריאליסטן גמור ופשוט, באמת, היה הוא, לכאורה, והרומאנטית

בדרכי חייו ובהשקפת , ריאליסטן במובן המוגבל של מלה זו, קיצוני

אם נדון על פי הדוקומנטים האנושיים שהשאיר לנו , גורדון האברך .עולמו

הרוח של -כמעט שלא ידע את משבר, ובפרוזהחייו זו בשירה -מתקופת

הוא כאילו לא   .המציצים והנפגעים, חבריו המתחמצים והמתפקרים

את , כידוע, אבל הריאליות והבהירות הזאת של ילדותו לא הצילו   .נפגע

כמו בעד , ברבות הימים שילם המשורר הפצוע בעד זה, להפך   .זיקנותו

מושגיו השליליים ויתר הדברים כמו בעד רבים מ, הרבה צדדים מתכונתו

, החוטא בריאליות לוקה בה  .במיטב נפשו ובשרו, הבלתי טובים שדבקו בו

  .וסוף ריאליסטן שכלי כמעט תמיד ליאוש גמור

  

Â 

שירתו ,  ברם–  .בתור אופי בתור תכונה אנושית, ג בתור אישיות"יל

ים רפים מלבד צליל, שירה זו  .של גורדון אינה נותנת לנו את המפתח לזה

נאמרה תמיד כלפי אחרים ובאזני , ממנה מקץ ימי חיי המשורר

לא נשאתי קינה עת אותה , לא פצחתי רינה עת אשה אירשתי"  .אחרים

כי עולם לא , "אתם עדי"ב, ועוד מתהלל גורדון באותו השיר  ".גירשתי

כולו    .לא השמיע בו בקהל מה ֵׂשיחו בביתו, עשה את עטו קרדום לחפור בו

פתרונים , חלומות חלם"אשר , מוקדש לבני עמו ואלוהיו של המשוררהיה 

  ... והכל בשביל הקהל ולעיני ולעיני הקהל–" ביקש

ג האדם אין אנו יכולים "על מהלך חייו הפרטיים הפנימיים של יל, כן

שירים כמו -רק לעת זקנתו המוקדמת המליט קטעי   .לעמוד מתוך שיריו

, "השירים-שירי"וד שנים שלושה בוע" אחפש רוחי", "נכון אנוכי"
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המרימים מעט את המסך ומראים את נפש האדם שבמשורר בכל פצעיה 

קודם לזה קשה למצוא שורות אינטימיות ביותר    .המוצא שבה-ובכל אי

מה שנוגע    ...דורו-ובפרט ביחס לקוראו ולבן, אם כי ישנן, בשירי גורדון

הנה , ות בשיר הנקוב לעילמעין אלה הנזכר, לעובדות החיצוניות של חייו

מי    .גם את רושמן בארבעת חלקי השירים, לשוא נבקש גם את עקבותיהן

עליו , שרוצה לדעת מה היה האיש יהודה ליב גורדון ומה קרהו בימי חייו

  . קרוב לשש מאות במספר–איגרותיו -לילך ולקרוא את קובץ

משורר היו חיי ה, ג"עד כמה שאפשר ללמוד מאיגרות יל: ונאמר מיד

דאגת , מלמדּות  .פיוט-מוגבלים ומחוסרי, עניים, מחוץ לרגעי כתיבת שיריו

, צרכים מרובים ויכולת קצרה, מלבושים, משרתים, פקידות, פרנסה

מהומת , מחלות והתחלּות, יֹובל, טינה בלב, רכילות, ביקורים, מֹותרֹות

ו לצער גדלו כמו בכל בית בורגני וגרמ, הילדים, אלה   ...ילדים-גידּול

הבנות אוכלות ואינן עושות וקוראות    .ולצרות שבבתים כיוצא באלו

כלומר , "בילדי נכרים ישפיקו"מתרגזים ו, והבנים אוכלים, הב-רומנים והב

ופניהם , ספרי גראמאטיקה והיסטוריה בידיהם, מתהלכים בבית

ויחוסי המשורר , קפואה, תרבותית-בלתי, הסיבה היתה דלה ביותר...זועפים

מאּכסים -על שבן  .בתיים-בעלי, בינונים, אינטנסיביים-אי, לרוב, יה היואל

אבל במאּכסים האב , ג הרבה"הקטן אינו רוצה ללמוד עברית מתאונן יל

נר 'דין או אינז-עורך, הלא הוא מאּכסים   .בעצמו אין החותן רואה כל דופי

כל    ? ולאיזו שלימות גדולה מזו יכול אדם להגיע–המסלה - בונה–פאבי 

, כלומר, כל הבורגניות שבחיי היהודי המתבולל מבלי משים, הריקניות

 לאורחות בני –בלי כוונות מיוחדות ,  ומאליו–בחיי המסתגל היהודי 

  . כל זה לא ראה גורדון–רוסיה ולאינטרסי הממלכה הרוסית 

א "מכתב פ, ג בטֶאלז כתב מכתב אחד"בשנים האחרונות למגורי יל

יום של -וחשבון מחיי יום-שהרבה וידוי יש בו והרבה דין, בקובץ איגרותיו

גם , גם ענין הפולמיקה עם הרבנים, ניחומים לֵרַע-שם גם דברי   .ג"יל

נכון לצעוק חמס , העיר אצלנו-רופא, בנו של המנוח מאפו"גם , צדרבום

- גם אשת, על אשר חרפו החשוכים את אביו" באזני הממשלה הגבוהה

זה " "ולבסוף על הבדידות, המשורר שהלכה לדרוש ברופאים בקניגסברג

ק או כל מה "כפי בשפ-ואני ותנובות   ...שנים רבות אשב בעיר הדומה לכפר

  – –". ישראל הננו פה כערער בערבה-שאני כותב בעניני
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עיר , הבירה-גם עיר: אמת מצווה עלינו מפי גורדון לאמרהה, ברם

לא רק שלא מנתה , ב ואילך"ג את דירתו משנת תרל"שבה קבע יל ,ב"ספ

ידיו -יוכל להראות להם פועל"אשר , אנשים-את החסרון הזה של חוסר

כי אם בכלל לא הרחיבה הרבה את אפקי , "לשמוע דעתם ולשאול בעצתם

, הבטלנות המשכילית   .איש יהודה ליב גורדוןהאידיאלים האנושיים של ה

-נשקפת אלינו גם מתוך מכתבי  קפדנות, מתובלה בבורגניות עירונית

" מאּכס"ן על אודות "למחותנו הזק, מפטרבורג, המשפחה שכתב משם

ו ועוד רבות בצלמה "איגרת ק(בניהם הישרים והמאושרים , "נאדי"ו

לא , התאבנות הדת היהודיתכך להתפרץ בפני-שידע כל, ג"יל   ).ובדמותה

נועז כלל לפקפק אף רגע בנחיצות הנימוסים העירוניים ודרכי החיים 

הוא כמעט ....שאליה שאף ונמשך, הסביבה-המקובלים אצל הגויים בני

ּוודאי שהיה חושב את עצמו לאומלל אלמלא , התפלל אליהם, שהעריצם

-הו בביתשבפי צדקי, המשורר   ".כמו אצל הבריות"היה נהוג בביתו 

, איכר איש חי"האדם הכללי שלו בצורת -הפקודות ידע להביע את אידיאל

הנה ביחוסיו אל האנשים , שהוא היסוד לקיום המדיני, "פעלים-רב

אצילים של -הקרובים לו יש לא מעט ממושגיהם והשקפותיהם הבלתי

  ...האדם-השדכן הנאור או החנווני העשיר על האדם וערך, הביורוקראט

גם לאחר שחדל להאמין , ג לביורוקראטיה הרוסית"של ילהנאמנות 

 ראויה אף היא – והוא איבד את האמונה הזאת במוקדם –בטּובה לישראל 

גילו המשכילים -כרבים מבני, הוא לא היה מעולם פאטריֹוט רּוסי   .לציּון

כי , גם כשהאמין בתומתו, לספרּות הרוסית, לעם הרוסי   .שכתבו רק רוסית

הוא דווקא אהב    .למשל, ם בטבעם לישראל מהאשכנזיםהרוסים טובי

תהילה בשם -עלומיו כתב לכבֹודה של זו שיר-ועוד בימי, אמריקה   ...את

אבל את הממשלה הרוסית כיבד    "...תשליך "–ומקץ הימים , "ארץ חדשה"

ולפרטים היהודים הבורחים ונעלמים , היה נאמן לה בכל חושיו, מאוד

  .יד בלי כל חנינההצבא התייחס תמ-מעבודת

חייו המשכיל הליטאי -ג באורח"גם בפטרבורג נשאר יל, כן

, ")הנבלות הנעשות מפני עשירים ועומדים במעלה"גם על (המתמרמר 

קטנים ועניים ממנו -מקרב"ה, "העומדים במעלה"המתבטל מפני אלה 

המתאונן על כל , "...)נהור-סגי' רייכערסאהן בל"ל, למשל, איגרותיו(

-החושב ידיעת שפות לעיקר, "אויביו"טיל מרה ומדבר סרה בהמ, קטנה
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והעושה , הנותן דעתו לדברים כעין תיקון המחזור לימים נוראים, החינוך

  ...פה להחסיר אמירת איזו פיּוטים ארוכים-תעמולה בכתב ובעל

אמותיו ' מדי צאתו מקליפתו הצרה ומד, כאז כן עתה, ומאידך גיסא

נפשו    .הרי זה איש אחר לגמרי,  לחיי הכלללדון בדברים הנוגעים באמת

על זה יעיד סגנון    !האמת-בעוצם, ובאמת, גחלי אהבה גדולה תלהט

" השחר"בנוגע ל, הספרות-בצרכי, השפה-מכתביו שכתב למקורביו בענייני

-ענייני   .ישראל-בישוב ארץ, בתיקונים הדתיים והחומריים, ע"וליתר מכה

, מרימים למעלה את ענייני גורדון הפרטהכלל היו תמיד -הספרות וענייני

, מלמדים אותו אפילו להכיר באנשים, מכתביו-נותנים נעימה מיוחדת לקול

עושים אותו , במלה אחת, לדעת מי לו ומי לצריו, סגולה זרה לו בכלל

שנאת החנופה ומשפט מיֹושר הוא אחד מראשי תכונות "   .לאיש אחר

, ח"במכתב ע, ועוד קודם   .ד"ב פ הוא אומר על ליליינבלום במכת–" נפשו

' ביחוד לימין ה"ו" לעמוד לימיננו"הוא מבקש את ידידו 

בפרט מן , בכלל ראוי מכתב זה שיקראוהו ויחזרו ויקראוהו  ".לילינבלום

כל אלה המבקשים לראות את משוררנו , עד סוף העמוד" לחנם תפייסני"

כל מכתב , א" פמעניינים בנדון זה גם סוף מכתב   .הטוב שבו-בכל צדדי

בדברו (ו "כרכ, ט"מכתבים כקל, )ח"פ(המכתב הידוע לסמולנסקין , ה"פ

יראה ורעד יבוא בי פן יחשיך יפיו את : "והוא אומר, על יפי הדפסת ספרו

המשפחה - אף במכתבי–ג "כיוצא בזה מתעלה יל  .ועוד רבים"...) טובו

, ן מאּכסים זהיעקב ב, על אודות יעקב הקטן, כשהוא מדבר על נכדו –שלו 

אלא שמאּכסים וסביבת , כך ניסה המשורר האומלל ללמדו עברית-שאחר

ו "שס, ח"שנ, ח"איגרות שכ(מאּכסים ניצחו את יעקב ואת יהודה גם יחד 

-לא רק יחס ביולוגי של אדם ליוצאי, אמיתי-כמה ענין אנושי   )...ועוד

  !כמה אהבה ומסירות אמיתית, חלציו

 הזה גם לאחר צאתו את טֶאלז ומרוחקה הקהל-כי בודד היה משורר

האף אמנם תחיה "   ...איזו אחיזה, והיא ביקשה לה אחיזה, היתה נפשו מכל

 כי יהיו דברי הימים –ם "ב בשנת תר" הוא כותב להזקן מספ–  באמונתך

איה : "ושם" ?עמל אשר אין להם שחר-לילות, לשפתנו ולא דברי הלילות

בנך או בני או אולי יעקב    ?ים ההמהאפוא העתידים לכתוב את דברי הימ

האינך רואה אנה אנחנו עולים ואת אשר יקרה לעמנו    ?חלציו-נכדנו ויוצאי

  ).ג"איגרת קס") ?באחרית הימים



 418

אחרי קריאת מכתב כזה תגדל בעינינו הטראגיּות ותקטן הקֹומיּות של 

פטרבורג -כל אותה ההתפעלות השפוכה במכתביו של המשורר יושב

שכתבה , מלבד שרה שפירא(ש הנשים שידעו עברית בימיו לשתים שלו

עוד במכתבים הראשונים מפלך וילנה תיזכרנה ברטט איזו   ).בעצמה שירים

כ עלו על הבימה נחמה "אח, "שפרה אלציק"ואיזו    ".ידידה מרים"

רבקה מבית : ב הופיעה עוד אחת"ובשנת תרנ, ֵפינשטין וֵשינה וֹולף בגרודנו

בתי : "ה"פונה אליה במכתב תצ" זקן"שהמשורר ה, ראטנער מצאריצין

-גורדון לא די שהוא רואה בכל אלו היודעות לכתוב שתים   !"...היקרה

ולא די " וניבאו בנותיכם"עבר מילוי דברי הנביאים -שלוש דלתות בשפת

הקוראות עברית , שהן, שהוא מברך ברגשנות נוגעת עד הנפש גם את אלה

" ציון-בנות"אלא שהוא מרבה לדבר על , תפולנה להם לחבל בנעימים

בכל לשון של בקשה    ...?מי הנה   ?מי הנה: הללו גם במכתביו לאחרים

בנות מי הן , מי הן ומה חייהן "– מפיהן או מפי אחרים –הוא מבקש לדעת 

במה תעסוקנה הן או , נשי מי הן וכמה ימי שני חייהן, בעל הן-ואם בעּולות

הוא שולח להן את ספריו    "...הן בנים ובנותאבותיהן או בעליהן ואם יש ל

ציון -איכה לא אשמח בראותי אחת מבנות"   ...ומפרש להן כל הדבר הקשה

, באמת   ...נעצר בגרון  הצחוק   ... הוא כותב–" ?יודעת שפתי ומבינה הגיגי

ידו של מורה שתי שּורות -ציון אחת כתבה לו או העתיקה מכתב-בת

איכה    ...?הנפש-החמישים זעום-שורר בן ואיכה לא ישמח המ–בעברית 

מי ידע חייך   !משורר עברי, הוי   ...?לא יגיל על זה המשורר

  ...למי אתה עמל, מי ידע   ...   "!גילך"ו

  

אבל ; ל הוצגה השאלה"בשנת תר" השחר" עוד ב–" ?למי אני עמל"

אמירת , ואמנם   .אימתי נכתב או נדפס השיר, השירים לא יסומן-בספר

 כל יום זמנה –שירה שראשיתה וידוי וסופה תפילה , לפייטן עברישירה זו 

-למה אני מדבר לעם בשפה לא   ?למי אני עמל בשפה נשכחת   .הוא

-והוא הולך ופורט את כל שדרות   ?למה אנעים זמירות ושומע אין   ?יבין

 כל השערים –הדור הבא , הנשים, המשכילים, החרדים: העם

השיר    .אבל הוא מותיב לה והוא מפרק לה   ?אעמול, אפוא, ולמי   ...ננעלו

, כי אם גם תשובה, כמו שרגילים לחשוב, אינו רק שאלה" ?למי אני עמל"

לְמתי מספר : שעד היום אין אחרת משמחת הימנה, והתשובה היחידה
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הם ֵידעו    ...יהיו באשר הם   ...שלושה במחוז או בפלך-לשנים   ...השרידים

יבך על , יגיש דמעתו לנסך, להם יזבח רוחו   ...את נפשו השפוכה בשיריו

  – –  ...יחבקם וינשקם, צוארם

ג לא ידע "כי יל, הטעם שבנו-ועדיני" ֶאסתטים"והלא נמנו וגמרו ה

כי לא , ולא ישימו האנשים אל לב  ...שיגעו עד הנפש, כלל הגיגים ליריים

 אלא גם הליצנות, רק הלבביות השלמה שבשיר נערץ כזה שאנו עומדים בו

טיפה זו "הרושם בשירים כמו -הבאה פתאום ועוכרת את שלימות, השנונה

, נמרצה ואף לירית היא לגבי הקוראים, "מחלת הזכרון"ו" מה תהא עליה

ל "אותם הקוראים שנתחנכו על מאמרי חז, ג בוכה על צווארם"שיל

בתור , "העביֵרני בין שתי נשים", למשל, ושהמעבר מן הקריאה הליצנית

שגם , "הכּתב על גבי הקבר", אל האקורד האחרון, הצרות-תסגולה לשכח

בכדי להרעישם ,  יש בו במעבר זה–ל סגולה לשיכחה "הוא אליבא דחז

מי שלא , שמי שקיבל חינוך אחר, גם זה נכון, אמנם...ולהרעידם רעד פיּוטי

שהשירים שאדם , הרי ראינו(מלבד מה שטעמו אחר , למד בחדר ובישיבה

בעוד שהשירים , טעמם נשמר אצלו לכל ימי חייו, חרּותולומד או קורא בש

, מוצאים או לא מוצאים חן בעיני טעמנו, יום-החדשים שאנו קוראים יום

לפרש לו , פשוט, הנה הרבה צריך, !)אבל גם המוצאים חן אינם נחרתים

שבפירוש לבן עולם אחר , ובזה אין כל ספק  ...אם לא לתרגם, ג"בשירי יל

כי מי   .ג את טעמם האמיתי"גום ללועז יַאבדּו רוב שירי ילולא כל שכן בתר

כהרבה ממשוררינו וסופרינו , שלקח מאירופה את התוכן והצורה יחד

בכל , אבל מי שהוא   .אותו נקל להשיבו לאפרו, ארגון'החדשים וביחוד בז

מי שכאירופי אמיתי מביא את העיקר , יונק משדי אמו, אירופיותו האמיתית

למרות מה , י שהוא בעצם פרי התרבות העברית המקוריתמ, אבא-מבית

 זה לא כל כך על נקלה יּורק –מדרש של זרים -שישב גם על ספסלי בתי

  ...לכלי אחר

הוא כולו , שהיה יותר אירופי מכל הכותבים עברית בימיו, וגורדון

מכתב אחד    . באורותיו ובצלליו– הנני חוזר על זה בעונג מיוחד –שלנו 

משנת , ג"מכתב נ" (דבר-חקר"לנו על אודות אורי קובנר וספרו שלו נשאר 

גורדון    .כי הוא ילמדנו הרבה בנדון שלפנינו, ייקרא המכתב הזה   ).ו"תרכ

הנאמן בכל ביתה , ביתה-בן משק, מליצה, הוא יליד התרבות העברית

, בדיחותיו, כל אפני דיבורו   .והמשכלל את הבית ועושה בו כל בדק
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הכל , ישראל- הכל ממקור–חרוזיו , אנחותיו, פתגמיו, ותיועקיצ, הלצותיו

יותר בפרט ברוח העצמיות    מעּובד בכלל ועוד, מדוד בַאמה המיוחדת

-גזילת"רעו מפני שאינו רוצה ב-הוא משיב על איגרת: בקטנֹות   .העברית

בנין קל וחומר יצילך האל השומר מגזירת "מתחיל הוא ב; "העני בביתו

הוא גומר כחוק ולא , התנצלו על שלא מיהר לענותב  ".ספירת העומר

במכתב שנכתב בימי , אלא שפעם, "ועמך הסליחה למען תאהב: "יעבור

כי בוודאי תקום בימים האלה בכל יום ויום :"עיגול-נוסף בחצאי, אלול

נעימה והוא -דעת של איש שנשתחרר מחובה בלתי- בדיחת–" לסליחות

" בחפזון גדול כפלים כיוצאי מצרים"תמיד כתב    .מתגולל במיטתו להנאתו

בא "  ".עיפה נפשי לכותבים: "והתאוננותו אף היא היתה בנוסח עברי אחד

  ... היתה אחת ממליצותיו החביבות–" למול ונמצא נמול

הקדומים שלו שבחלק ראשון " ההגיֹון-שירי"גם מה שנוגע לאחדים מ

השוה " (צופיןפר-אדם דו" הנה על כל האמנות היהודית הרּבה שבשיר כ–

שצּורת השלמֹוניות , לא יעמוד האיש!) ם"של אד" המתאונן והמשורר"ל

-המחשבת הלירית-ועל כל מלאכת, הפיוטית מימי הבינים זרה לו

" טיפה זו מה תהא עליה" של שיר כ– ! לכאורה תרתי דסתרי–הסאטירית 

שזה נכתב בדור הפולימיקה , אם ישכח, לא יעמוד הקורא כל צרכו

הנוגעת ואינה , המרפרפת, הדקה, בדור שהאירוניה הקלה,  הגלויהוהעקיצה

בעת ההיא היה כמעט הכל נכתב בצורה    .לא היתה ידועה כל עיקר, נוגעת

, ולרוב   . מחוכם-ולרוב גם בלתי, מחוכם" פולמוס של קולמוס"ב, פולימית

שאהבו , ראציונאליות כלל-הבלתי, המליצות השמימיות  .מחוכם-גם בלתי

היו צפות כשמן על פני , כביכול, "ראציונליסטים"ה,  המשכיליםכל כך

, דיבור של עקיפין-שלט אז אופן   .מוגבלים-הפולימיקה הבלתי-פטפוטי

והמחבר הבא לכתוב הקדמה לספרו היה נוהג להתגולל על עצמו ולהיכנס 

ספר בלי הקדמה הלא הוא כגוף ; צריך לכתוב הקדמה   .בפולמוס עם עצמו

היקדים זה    ?מה יקדים  ?אבל מה יכתוב   .צריך לכתוב, בכןו   .בלא נשמה

ואולי    . יאמרו כי לא אמת בשפתיו–  ?היקדים זה וזה  . אך למותר–  ?וזה

, אבל הדור   .או לא ייתכן או לא יירצה,  זה גם כן אין לאל ידו–  ?זה וזה

 הנה הוא מילא את – היו מאירות עיני המחבר לפתע פתאום –  !אתם ראו

הביע , אמנם, שבינתיים, יש להעיר   .ידי חובת הקדמה, אפוא, יון ויצאהגל

נוגעות -הארוכות והיתירות והבלתי    בתוך הטיראדות–המחבר המשכיל 
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כי , "התחפשותו"ושלמרות   את המעט שהיה עם לבו להגיד באמת–לענין 

רצה מאוד ', וכו" אך לשפת יתר ייחשב"כי , לא היה כדאי בעיניו לאמרו

ואף חשב אותו לדבר היחידי החשוב , בעולם, להשמיעו ברביםמאוד 

מה "או    "...כי, מה יתן ומה יוסיף לך לדעת"באופן זה של    .בעולם

מה ממך "או    "...כי, אם אספר לך עוד, ומה בצע", "כי, כי תדע, ימריצך

גם גורדון לספר לצעיר " השכיל" באופן זה –".. כי, אם לא תדע, יהלוך

, "קצות דרכו בימי חייו על הארץ"בפרטיות מרובה את אחד בהנאה ו

טיפה "אבל ב   ).ה"איגרת מ(ג "את כל הביוגרפיה שלו עד שנת תרכ, כלומר

הדיבור הזאת כמעט עד לידי -הביא את המצאת" ?זו מה תהא עליה

כי דוקא המעבר הפתאומי , מי יעז לכחש, עם זה   יחד, ברם  ...שלימות

אודות המגיד מקֶאלם וצדקת הגביר אל לירית על -מהליצנות הבלתי

 כי דוקא המעבר –עד הסוף ' וכו" אולי השמימה אזרוק טיפתי: "האקֹורדים

מרעיש , הקבר-משתי הנשים לכתב" הזכרון-מחלת"כמו בשיר , הזה

  ... לבי לקורא אשר לא יחוש את זה–  ?ומחריד בפתאומיות ובתקפו הלירי

  

כעשר שנים    ".מונה והדעתהא" וסמוך לו השיר –" ?למי אני עמל"

 –אבל , שנעשו שכנים במקרה, מפרידות בין שני השירים האלה

כי אותה התשובה שענה גורדון    ! שייכות רבה יש ביניהם–  ?היאומן

אם כי לא , מוצאת יסוד גדול ופירוש רב" ?למי הוא עמל"לעצמו על שאלת 

 –למי ולמה : ג שאל אותו"ׂשכלו של יל   .בזה השיר השני, ברור ביותר

 אבל מיד עומד המשורר על הטעות –לכאורה , שאלה שאין לה שום תירוץ

ששאל השכל " למה"שהרי על כל שאלות ה   .שבפירכה חמורה זו גופא

כל זמן , ואף על פי כן, אין תשובה, מאז ומעולם, "דעת"ה, האנושי

אפשר לנו -יש בנו אמונת החיים ואנו עושים מה שאי, שהנשמה בקרבנו

, נסיונות-ברכישת, החושים-החיים הוא בפעולות-כי סוד  .לעשותשלא 

, במינים שונים של התגלות חיּונית, בקומבינאציות ריפרופיות שונות

 הדבר –החיים -השירה היא תמצית  .מן השכל, בדברים שלמעלה מן הדעת

בשפה    ...גם אצל בני עמים חיים ובעלי שפה חיה  ...שכלי ביותר-הבלתי

, אבל גם אם נתאר לנו   ...אין שום טעם ונימוק ׂשכלי לשיר, נשכחה ודאי

 איזה טעם ׂשכלי יש גם אז –שעברית תיזכר ואחרי בלותה תהיה לנו עדנה 

העם בקריאות שהוא חציר ולא -לפעול על החציר  ?לפעול   ?לשיר בה
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החיים שבמשורר אינו נותן לו -ׂשר, איך שיהיה ומה שיהיה, ואולם   ...?עם

כי אתה שינקת   כתוב שיריך על אפו וחמתו של הׂשכל: ה אותומנוחה ומכ

, אפשר לך שלא לשיר עליה-אי, מעמקי מקור האומה העברית ובה חייך

אבל גם זאת רק חשבון הׂשכל    ?שפה נשכחת  .לחיות בה, זאת אומרת

אין העבריה שפה " הקוראים האחרונים"לגבי עצם מהותך ומהות : "יגיד

כי , תהא ָאלה   !אין מוצא   ?רק ָאלה פיך מלא   ?עודמה    .נשכחת כל עיקר

  ...הָאלה שלך כלחייך-בשירת, בה

אם כי באופן מוגבל ובשימוש במלה , ג בכל זה"בשיר הנקוב נוגע יל

אך על פי    .ביחוד בסופו, המצומצם, במובנה הרגיל" אמונה"

יתרוצצו , האדם ייאבקו-בקרב העש: הטרמינולוגיה דשם בתחילה יוצא כך

ובהרים השכל ידו וגברה , האמונה תתגבר עת החושים יאָמצּו: ני אריאלש

  .הכפירה, הספקנּות, כלומר, הדעת

   

  ,ֶאת ַעִמי ָרִאיִתי ֻמָטל ָּבֶרֶפׁש   

  ;ָעמּוס ָּכל ֵסֶבל, ֻמְרָדף ִמְּמִלי ָחָׂשְך       

  ;ִּתְקָותֹו ֶהֶבל: ַהַדַעת אֹוֶמֶרת       

  –  ?י ַיֲאִריְך ֶנֶפׁשַמה ִקצֹו ִּכ, ַמה ּכֹחֹו       

   

אך האמונה .. ?למי הם עמלים   .גים"ליל, כמובן, ואז אין מקום

אל : "זה העם שעל פי הׂשכל אין לו כל תקוה, העם-מדברת ללבב משורר

 האמינה –" עם ענני שמיא יבוא לך גואל   ...תירא יעקב אל תשתע ישראל

אף כי יודע ,  במותוהחי אינו מאמין   ... והתכונן אליו–צפה לנס , בחיים

-חוק"הוא משלים ...הוא עמל עד הרגע האחרון, שבוא יבוא, הוא

ברצונם או שלא    ...מוכרחים הם לפעול, כל זמן שהחושים חיים   ".עבודתו

עמוד על משמרתך   ...בימי פעולתו, בכל אופן   ... נגאל–והפועל    ...ברצונם

  .ומלא את תפקידך

עמד על , על כל פנים,  הוא,אחד מבחירי האומה בדורו, ג"ויל

ניתק , נחשים-קיבל נשיכות, הוא פרץ גדרים   .משמרתו ומילא את תפקידו

מאליו טווה את , בעל כרחו, כמעט שלא ברצונו, אבל מבלי משים, קשרים
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ג "ברזל היה יל-עמוד   .ולא עוד אלא שלימד גם אחרים לטוות, החוט הלאה

אשר , את הסופרים הצעיריםג הדריך "יל .ורבים נשענו עליו, לספרותנו

הוא    ...הוא ביקש לו יורשים, הוא רצה ביורשים   .האמין כי ברכה בהם

זה ששפך לו אחר כך את כוסו על פניו ויקרא בפאתֹוס , קירב את בַרינין

השירה בוערת    "!למי אני עמל"משורר אמיתי לא ישאל : בַריניני

ידי זה - כאילו על,לא היה כך, ששאל, כאילו אצל גורדון   !בעצמותיו

מן    .אבל אין זה מן הענין   ...ששאל ולאחר ששאל פסקה השירה לבעור בו

, כי ראה את כשרונו, קירב את ראובן ברינין, שגורדון קירבהו, הענין הוא

גורדון    .סופר-ראה את הצטיינותו בין כל המתחילים אז למשוך בשבט

ד המרובה שלו הכבו-גורדון הביע את יחס   .העם-ניבא גדולות לאחד

לעבוד "גורדון אימץ את ידי המשורר דֹוליציקי וחיזק את לבו    .לברנפלד

השפה ועם -להיות באמונה עם רוח, להוציא פרח ולהציץ ציץ, בכרמנו

שיהיו כל מליו ", הוא לימד את הסופר המתחיל   ).ב"איגרת ר" (היום-רוח

" ניןשלא יהיה בהם דבר אחד שאין בו ע, ומבטאיו נאמרים במנין

אותי , ראו: יובלו השתמש בתור תעמולה לבאים אחריו-אפילו בחג   ).שם(

  !ִעבדו, גם אתכם לא ישכחו, לא שכחּו

  לֹא ִמְקַסם ָּכָזב ָרִאיִתי ַּבֲחלֹוִמי      

  :ְוַתְרִמית ֵעיַנִים ַגם ַאָּתה לֹא ַתַחז       

  ָלֵכן ַאל ִּתיָרא ָּכמֹוִני ִמַׁשַחת       

  !ֵרש ְמקֹוִמי, ֲעֵלה, יֵהא ְלָך ֵעִט       

   

החיים -אבל זוהי שפת   .כל זה נאמר ימים מעטים לפני מותו
  .האמיתית

  ...ֲאֻיִמים ַהַחִים ְונֹוָרא מּוֵתנּו         

  ,ָנא ְׁשֵנינּו ִמְּפֵניֶהם ֵנַחָּתה-ַאְך ַאל       

  .לֹא ֵעִצים ְיֵבִׁשים ָאנִֹכי ְוָאָּתה       

      –  – – – – – – – – – – – –  

  ָנא ִנָנֵחם-ָּכמֹוִני ָכמֹוָך ַאל       

  ...ַעל ֲחלֹומֹות ֶׁשַּתֲחלֹום ְוַעל ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי       
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מפני , הוא עשה כך מפני שלא יכול אחרת   .החיים בכל זה-כי הכרח 

  .הוא מילא את תפקידו   .האומה לא הרפה ממנו-ששר

   

Ê  

ג עוד "ילואולם באמת מת    .עשרים שנה עברו משנת מות המשורר

עד שנת , חלקים' השנה שאחרי צאת כל שיריו בד, ה"משנת תרמ   .קודם

גורדון העובד , ורב עם צדרבוים" המליץ"ב חי רק גורדון העובד ב"התרנ

, המרוגז, המרוחק, גורדון החולה, באנציקלופדיה שכתיבתה משמאל לימין

גורדון , )ו"עיין איגרת שע(שאפילו בנו אינו יכול לדור אתו בכפיפה אחת 

-ומשא עם ֵמַזחים ובחליפות-הבא במגע, השוקע באינטריגות ספרותיות

איגרת " (חידותיהם"להשיב פתרונים ל, השדה-מכתבים עם נערים מערי

") ?ואם אני המוליד ועצרתי("המרבה להתפאר באת אשר עשה , )ח"רס

 – ...טוב כל עיקר- סימן לא–ולהתרעם על שאיש אינו מכיר בפעולותיו 

, עמו-עודנו מיצר וכואב בצרת   ! שירתו כבר הושרה–ג "המשורר ילאבל 

מכתבו (עודנו כותב לפעמים מכתבים בענייני הכלל הקורעים את הלב 

עוד יש אשר יתנער    .השירה עזבה אותו לנצח-אבל בת, )הידוע לברנפלד

שיר שבו הוריש תמונה חדשה למשוררים הבאים , "נשמתי-שורש"ויכתוב 

שהמשורר , ומה שמכאיב ביותר   .ה הם הגיצים האחרוניםאבל אל, אחריו

כי אם ", "אלוה הנהו-בית בסוד-לא בן"כי , כי נסתלקה ממנו שכינה, חש

', שיירי השירים כרך א" (כעני שאיננו בטוח אם הפתח לפניו סגור או פתוח

האדם הפרטי שבו אינו יכול בשום אופן להודות , ואף על פי כן, )55' ע

הוא " לב אבודות-עשתונות", "יגון ופחד"מתוך    .בל משנהוהוא סו, בזה

שירים שאין בהם , מתגלה בהם" כוח-חלש ורפה, קט-רוח"ש, כותב שירים

ואף על פי כן הוא משלה , כי אין בהם כלום, שהוא בעצמו אולי חש, כלום

אלא שאין הדור הספרותי ראוי , כי יש לו רב, אחרים-את נפשו ונפש

ד הוא מתחילתו "במכתב תפ" ואתה עודך שואל"יל הדיבור המתח   .לכך

זה לי שלוש שנים מעת אשר "  .ועד סופו נהימה חולנית של ארי פצוע

כי מזימותינו , הנחתי את קולמוסי העברי מידי ולא יספתי עוד לדעתו

עמנו היו -לבבנו ניתקו והמחשבות הטובות אשדר חשבנו על בני-ומורשי

ולו הואלתי וכתבתי דבר    ?דברנו-ן ומשאכלא היו ועל מה נדבר ונשא חזו

האם בעלים  ?איזה הדרך אביאנו לפני הקהל ואיפה אדפיסנו, מן הדברים
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הטרם תראה בידי מי באה כעת    '?הנובלים הנוצצים חדשים לבקרים וכו

ומי אכזר על נפשו ועל כבודו אשר לבו ילך להשתתף    '?ספרותנו וכו

ך הימים ההם לא נמלטתי מכתוב כי במש, לא אכחד ממך"   :ושם" ?עמהם

והמה טמונים בשולחני , אשר אולי גם ראויים הם להיגלות, דברים אחדים

השירים ממין הנקרא  "–הדברים האחדים האלה היו   ".בכתובים

  ...ובשביל אלה לא היה מקום מכובד לגורדון להדפיסם   "...ת"אלמקמא

-כשעל, ח"לג התחילה עוד בשנת תר"הירידה בחייו הפרטיים של יל

קהל בפטרבורג נמסר המשורר לרשות וכשגם לאחר -ידי מחלוקת בעסקי

נשאר בלי המשרה , האסורים-והוא נשתחרר מבית" יצאה כנוגה צדקתו"ש

אתם "ב" (לא שרתי לנדיבים, לא שרתי לׂשר"אשר , גורדון   .הציבורית

עמדו ושרתו לפני "אשר דבר , נחשב אצלו לעמידה בנסיון גדול") עדי

 כמה קשה היה –נחשב בעיניו למעלה גדולה " עמו בקרית מלך רב-דינכב

והוא " לחמו נשבר-מטה", עמו אלה-כאבו כשפתאום נדחה מאת פני נכבדי

לפי    ".איש גא"והוא הלא היה   ...נדיבים-נמצא במצב של מחכה לחסדי

עיין איגרות ( אפשריים לו-והחיים על חשבון אחרים היו בלתי, מושגיו

, סוף-סוף, הוא מצא לו את פרנסתו, אמנם   ).ן"ואחריהן להזק, ה"קס, ג"קס

עודדו במעט את , שבאה אחר זה, שיריו-ב והוצאת"וגם היובל בשנת תרמ

גם , הנעוצות זו בזו, אבל מצד שני הסבו לו שתי העובדות הללו, רוחו

דורו והנה הם מתיחסים אליו לא כאשר פילל -בראותו את בני, רוח-שבר

  "...סופרי ישראל ומשכיליו אין בו עוד חפץלכל המון "ו

השארת "לא כילד ענוג המתחטא על אמו הייתי בכתבי את שירי "

יודע עד כמה רפו . כי מי כמוני–ג "ן בשנת תרמ"ג להזק" כתב יל–" הנפש

רק אהבתך הרבה אשר אהבתני   .אלהים סר מעלי-כוחותי ועיפה נפשי ורוח

כי כל , וליכוך שולל לחשוב תועהֵהנה ה, והחמלה היתירה שתחמול עלי

יום מה רבו צרי על דברי -ואני בעודני חי רואה יום; עמי יבך עלי במותי

והן זה בעודני חי    .איש-ומה עצמו מצמיתי על אשר לא אשא פני, השנונים

  ).ז"איגרת רל" (ואף כי אחרי מותי

ובחמה אשר " דברים השנונים"כבר לא היתה ב, באמת, ואולם הצרה

, בחוסר דברים שכאלה, כי אם להיפך, שם-וררים לפעמים זעירהם מע

-ברפיון הכוחות ובעייפות, "מצמיתים"ו" צרים"בהעדר 
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 מכל חלומותי – קרא המשורר בעת ההיא וילט את פניו –  !אהה"   ...הנפש

  "...לא נשאר מאומה

 ומכל חלומותיו לא יישאר –אדם משורר כי ישיר ויחלום כל ימיו 

  ––מאומה 

מליץ אחד מני "אה עליו גם הביקורת הידועה של ליליינבלום באז ב

עד , הרבה שורות במכתביו מן העת ההיא מעידות   . ותוסף לדכאהו–" אלף

כי , גורדון השיא את עצמו ואת אחרים   .הרוח-כמה הֵמרה זו למשורר מר

ואולם ליליינבלום הן לא נגע כלל בערכו    ".ב לא יבין בשירים"ל' ה"

; וזהו אשר הכאיב למשורר ביותר, כי אם בדעותיו, ג"להשירי של י

, בעוד שהוא, נתבלטה עוד יותר, עלומיו-של כל אמונת, הרגל שלו-פשיטת

מה רוצים ממנו הלאּומיים , לא הבין מה רוצים ממנו, כדרך המזקינים

המתעורר לקחת את , הרוחות שהחלו אז לנשוב בעם...הפלשתינאים הללו

 –כפי שנדמה אז ,  לפחות–לאחוז בשפתו ,  מקומולשנות את, גורלו בידו

מי הוא המתנפל    ?ומי"...דרך בת עמי"היו תזזיות יותר מדי לגבי בעל 

אשר , אהבתו תמיד כל כך, ג"יל, זה האיש אשר הוא, ליליינבלום   ?עליו

אשר אתו חלם לפנים , אליו ועל אודותיו כתב את מכתביו היותר לבביים

עתה גם    ...ועתה גם זה בין שוטניו   "...החלוץ"ע כמו "לחדש ברוסיה מכ

אדם היא ההשכלה -כאילו בת  ...ההשכלה-עבר זמן: זה בין המריעים

כאילו   ...ישראל-ארץ, ישראל-ארץ: עתה גם זה קורא פסוק אחד   ...ותכזב

אבל    ...אבל   ...מאז, גורדון, נפשו הוא-ישראל לא היה גם משא-ישוב ארץ

אם ילכו אל , האם לא תהא זאת בגידה בה  ? ההשכלה מה תהא עליה–

כלום הוא נגד , גורדון, כלום הוא   ...טוב,  טוב–אבל    !?הרבנית מבריסק

והעל זאת    "...מחריש באהבתו"הוא , הוא רק מפקפק   ?פלשתינה

  ?ירדפוהו

כי מלבד מה שבעיני איש כליליינבלום , ולא הבין המשורר המתרגז

 חטא –השאלות - שהיה בעיניו שאלתהיתה שתיקת איש כגורדון בדבר

, הנה באותה ההשתערות על הצד הפובליציסטי שבכל שיריו, ספרותי

אשר להן בנעוריו נשא עינים , על יחס המשורר לישועות הישנות, כלומר

נתבטא כבר רוח התקופה , ולתקוות החדשות של הלאומיים החדשים

ישראל על העמים ועל , העולם האחרת על החיים-האחרת והשקפת

  !כי יהפכו להם את שלייתם על פניהם, לא יאהבו הזקנים   ...בעמים
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תביעותיו לא צדק -בפרטי: מה שאמת אמת היא, אמנם

למה אין המשורר שר על הצדדים המאירים של , למשל, התביעה   .המבקר

 הרי אין –משורר לאומי , לפיכך, שאין גורדון, והמסקנה מזה, הלאום-חיי

לא לעג מר על השטחיות והתמימות של אותה אלו יכולות לעורר א

קילוסים בעיני -לזרוק עפר, לעשות תעמולה, "חבב"הרוצה רק ל, לאומיות

אני אינני , טוב: בנדון זה ליגלג גורדון בחכמה   ...המתבוללים-המשטינים

: המשורר הלאומי, אפוא, ואם כן מי הוא; יהא כך; משור לאומי

ואולם אם גם   ! שיטת הכינויים הלזורעועה היא ביותר, בכלל   ?מיצקּון

אם גם נחזיק בטרמינולוגיה זו של משורר לאומי , נאמר להשתמש בה

, כלומר, ג הוא הוא המשורר הלאומי"הרי דווקא אז יל, לאומי-ובלתי

, ורק הלאום, כי אם הלאום, המשורר שהוא בעצמו לא היה תוכן לשירתו

ג היה האיש "יל  .הלאום-יכך מכאוב-אחר, שנכזבו, הלאום-מתחילה תקוות

כל הגיגו היה    .שירתו לא ידעה שלום כל עוד אין שלום לעמה-שבת

, ואפילו אם נניח ").השארת הנפש" ("לעמו ֵיצא שמץ טוב ממנו"ש

, עולמו בכלל מוגבלה-שהשקפת, השקפתו היתה לפעמים מוטעית-שנקודת

ד תביעות ואפילו אם נצרף לזה עו; שתכונתו האישית לא למעלה מבינונית

ישראל ראה ואת -שונות ונטען עליו גם את הטענה שרק את צללי בית

עמו - הנה אחרי כל אלה הוא הוא שנתן לעמו ולספרות– אורותם לא ראה

שקיע בהם את הוא ה: הוא לא הרבה לדבר על נפש זו בשיריו   .את כל נפשו

הוא    .את כל החזק והחשוב והקיים בעצמיותו, את כל עצמיותו, כולה

 והשאיר לא מעט גם לדור –עמו -פירנס במשך דור שלם את נשמות טובי

הגבר השמח לכל דבר חדש הבא לתיקון אומתנו "הוא היה    .יבוא

-  אם אתם רוצים דווקא בתואר–ואם זה אינו המשורר הלאומי    ".העלּובה

  ?כי נדענו,  מי הוא–וד זה כב

ג היה האיש אשר ראה את עולמו אובד לו בחייו "ויל, איך שיהיה

אבעבועות פורחות נבקעות כקצף "  ... מפנים ומאחור–שוקע , והכל שוקע

פצעי אלוהיו שתתו דם ; היו לו כל אידיאליו משכבר הימים" על פני המים

גורדון   ...האלה ודברי מבקריו החדשים היו לו כמלח על הפצעים –

מוצל משניּות , אף על פי כן, לא היה, הבלתי דק ומורכב, הקודר, הקשה

הרחיבה את , והזיקנה המוקדמת העמיקה, ומקרעי שתי רשויות אף הוא

דאגות על שהשכלה תַכלה את היהדות הביע לא פעם עוד בעצם    ...הפרץ
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כי , כלהלהש, השתחווה לה, ואף על פי כן נלחם לה, ימי מלחמתו בעדה

, וניגוד זה   ...הן עלינו לחיות בארץ כאשר חיינו   .מוצא אחר לא היה לו

יותר , מצא לו אז התגלמות עוד יותר מרה, ימיו-שנשאר לו עד אחרית

כמו שרגילים , ג לא בעטה גם אז בתוחלת הנכזבה"רגלו של יל   ...טראגית

הוא ראה    !הוא עמד על רגלו האחת אובד עצות ועשתונות; לחשוב ולומר

הקוף הרבים של המשכילים השואפים להידמות לשדרת -את מעשי

ואזיה 'הוא ראה את הטמיעה האחרונה של הבורז, הפקידים הרוסים

רבות משל זה ראה ', חיים וכו-אופני, היהודית ברוסיה בנוגע למנהגים

שהכרתו מצאה בזה איזו תוחלת , אפשר לומר- ואי–ממש בקרב ביתו 

הארץ מתגברת הפוגרומים -השנאה מצד בני עם   ...רגל-איזו פשיטת, נכזבה

כי תלינו , מה היא, אבל ההשכלה מה היא אשמה, רע מאד,  רע–באו 

לא סרסרות ופרופיסיות חפשיות , מה שבכלל לא פולחן השכלה זרה ?עליה

נחוצות , שבהכרח עליהן להביא לידי זה שהביאו, זרות על חשבון עם זר

שלא ייראו , מית וריכוז המונים יהודיים צפופיםכי אם עבודה עצ, ליהודים

שישתמשו בשפתם הם , הטבע-שיינקו ויתפרנסו מאוצרות, מפני ּפוגרומים

ליליינבלום , בעצם,, שהביע,  כל זה–ספר משלהם -ויחנכו ילדיהם בבתי

היתה כמעט תורה חתומה , בשיטין ובין השיטין, בביקורתו

, אידיאלים ציביליזַאטֹוריים אמיתייםהיו מאז , אמנם, לבו-בעומק   .לגורדון

, )גם אלה משלי יהודה" (יעלת סלע והנשר"שהובעו כל כך יפה במשל 

-חוצבי, איכרים, יוגבים: "רוחנית-שהיא דתית, בניגוד לתרבות היהודית

; "פאקטור"מסילות כפאבי צריכים היו לרשת מקום הרב וה-בוני, "בהרים

 בין האלמנטים השונים של אבל יחד עם זה לא יכול מעולם להפריד

לדיבור צחות בלשון עם ועם וחוקי "היתה בלבו הדאגה השווה   ...ההשכלה

אם לא יעשו שם לטובתה , שתשתכח בארגנטינה, ישראל-ולתורת" המֹודה

, כיוצא בזה היה לבו מופנה   ).באחת מאיגרותיו האחרונות(כל הדרוש 

 אבל –שוב אמריקה ישראל וגם לי-גם לישוב ארץ, ולכאורה במידה שווה

ישראל שלח את ספריו -לארץ  ...הניגוד לא פסק מלקוסס פנימה-עש

  ...החופש אינה אסיה-ארץ: ובאמריקה האמין

 כבר היה – גם בחיים וגם בספרות –מה בפועל -לעשות דבר, אמנם

ח הוא מתחיל לדבר על "באיגרת תצ   .בין כה וכה, כוח בעת ההיא-תשוש

אותנו מעבר לים הגדול ועל עצתו הוא להוציא עצת הבארון הירש להגלות 
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, שיעשה שלום בין שתי התנועות הגדולות"ציוני ועל מאמר -מאסף חיבת

, אבל גומר הוא בבקשה מתלוצצת, "ישראל-שמשתיהן יחד תצא תשועת

יהודה ' שיתפללו בירושלים בחורבת ר, שהאמת בה היתה יתירה מהליצנות

  ...חדשהחסיד על החורבה של יהודה החסיד ה

הוא , חייו-כלו כוחותיו במלחמת   .ג"חורבה גמורה כבר היה אז יל, כן

ואז התפרצה השוועה האינדיבידואלית    ...הס   .קפא ועמד על נקודה מתה

אז נשכחה לרגע   .אמיתית, אבל צלולה, חנוקה,  שוועה חלושה–

אז נשמע    ".הזמן קהה לכחיד קיומנו-מגל"ש, ההתאמצות הפיוטית להכריז

לעת זיקנה    .שאין האדם מגלה אלא כשהוא בינו לבין עצמו, רונו הקולמג

אז    .ידבר האדם רק עם עצמו, ככלות הכוח וכבוא העזובה מהכל, אחרונה

  "...ביקש ואין, ביקש אומץ לבו"כי , ג"יודה יל

   

  ַהְרֵחק, ִהֵנה ָאנִֹכי ֵמת ַעל ַאְדַמת ֵנָכר       

  ִמי   .ְׁשִּתי ִויָלַדיַהְרֵחק ֵמִא, ֵמאֹוֵהב ָוֵרַע       

  ִמי ָיִׁשית, ִיְׁשַמע ֶאת ַאְנָחִתי ָהַאֲחרֹוָנה       

  ִמי ָימֹד ֶאת עֶֹמק   ?ָידֹו ַעל ֵעיַני       

  ?ַמְכאֹוִבי ִויַסֵּפר ַלדֹור ְמִרי מֹוִתי       

  ?ַהְיֻסַּפר ַּבֶקֶבר ָחְלִיי ִויסּוַרי ָּבָאֶרץ ִיָּכֵתבּו       

      – – – – – – – – – – – – – – – – –  

  .דממה נשתררה בחורבה

    

  

‰ÓÈ˙Á  

לא נתן לו עד ימיו , שכבכל משורר היה בגורדון רב, החיים-כוח

 אלה הם שני –חיים ויאוש אחרון -כוח   .היותר אחרונים להתיאש מכל וכל

העסקן -גומר המשורר" בצאתי מטֶאלז"ב   .כתובים המכחישים זה את זה

; עירו-סקנותו על דור שני ושלישי של בניע-כי עוד ייראה פוַעל, בתקוה

חיל אשר יקימו את הגדר -כי עוד יקומו אנשי, "בעלות השחר"בהערה ל
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 כי עוד יימצא גבר ֵיֶרא נפשו השפוכה –" הנפש-השארת"ב; הדחויה

  –. יצרהו אף יפעלנו ובשר יעל ועור יקרם על הרוח, יבין הגיגֹו, בשיריו

נא האנשים -הבה נהיה   !חרונהנא נכזיב תקות המשורר הזאת הא-אל

  !נבין הגיגו   !אשר ביקש

 אבל הוא הוא הנקודה אשר ממנה אנו –התרחקנו מגורדון 

שממנו מודדים את , הוא העופל ובחן, המידה שלנו-הוא קנה   .יוצאים

, וכמה, כמה הרחקנו לכת, אשר על פיו אנו רואים, הוא הפנס; המרחק

  .אנו מסתובבים עדיין במקום אחד, אויה

ג יכולים להיות בעינינו שנות שנתרוקנו "הרבה מאידיאליו של יל

שמתחילה אנו , אפילו על הרעיון האחרון שלו;  וכך הם באמת–מתכנם 

לרכוש לנו מידות טובות בטרם אנו הולכים , צריכים להכשיר את עצמנו

גם    .אנו יכולים לפסוח בלי הערה") נפשנו-גאולתנו ופדות("למקום החדש 

, אפשר מאוד; האדם יכולים להיות יותר עדינים- שלנו על מעלתהמושגים

, לרצוי והמוכרח, הערכין האנושי שלנו בכלל בנוגע לטוב והרע-שיחס

לשאלת , חיינו-שמתוכו אנו ניגשים גם לשאלת , מוסרי-למוסרי והבלתי

: אנו אומרים   . יותר חודרת–ההבנה שלנו , גם הוא יותר רחב, עמנו-חיי

לא מפני , אנושיים המה-לא, מוסריים המה-לא, ים המהטוב-חיינו לא

לא מפני שדעת , שאיננו מיטיבים לדּבר לועזית בהברה הדרושה

כי אם אך , ועוד עוֹונות וחטאים כאלה, אינה נוחה הימנו" מאגיסטראט"ה

ורק מפני שנקרענו מעל האדמה ומעל כל העבודות האנושיות 

קות שנואה עלינו ההתבֹוללּות סרו-עוד יותר מּפאֹות בלתי   .העיקריות

עוד יותר מאשר , בה; האדם שבה-המגולחה מפני השקר ושיפלות

אנו רואים את השטחיות השוררת , באורתודוכסיה המאובנה והֵחרשה שלנו

שאין בו כל משקל עצמי והוא , את הזיוף והפעיטות שבאופי שלנו, בנו

דעתנו את אירופה ב   ...מוכשר ונכון רק לחקות את האחרים וללק את קיאם

כמה פיגרנו , אם כי יודעים אנו, חדלנו להתבטל מפניה, ממקור ראשון

כי לא , יודעים אנו; ללכת וכמה עלינו ללמוד ממנה בבנין חיים חדשים

 אבל הטובים שבנו אין –  !כלל וכלל לא נעלים,  הוי–נעלים אנו מהם 

 להם לנפול גם מהעומדים על סולם התרבות העליונה בין בני

בחיים השפלים , לטובים שבנו העיקר הוא לא שנישאר בחיים   .אירופה

כי אם שלחיינו , ונהיה מוזגים בכפרים או משרתים בבנקים, שעמנּו חי כעת
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יתמעטו או , היהודים התקיימו ויתקיימו   .יוצר, עמוק, יהיה ערך אנושי עגון

 –זה קיום אבל אי   .הקיום-הקיום יש לכל מי שיש לו אפשרות-וזכות, יתרבו

בזה יש לנו רצונות יותר מורכבים ויותר דקים מאשר למשורר 

ואולם לחוש כל מה שאנו חשים לימדונו כל אלה שבאו אחריו    .המנוח

-רפיוננו ואי, אלה שחשבו על פיהו בדבר קלקולנו הדתי, ויצאו בעקבותיו

בדבר , בדבר מהות השנאה אלינו, רוחניותו הפושרת, כשרוננו המדיני

בשאיפתנו לרכוש עם    .את ראשית הקריטריון מידו נקח   .הארציּות-שאלת

 –הנובעת מתוכנו , הציביליזציה האירופית את התרבות היהודית האנושית

-את כל אי, ההשכלה ביחס לזה-נזכור את הקרע הטראגי שהיה בלב משורר

, אשר אליו התפוצץ ראשו, הכותל-נראה את עובי, המוצא שלו בנדון זה

  .כל אשר עלינו לדעת לרגל ענייננוונלמד את 

, התרבות הלאומית שלנו היא עניה: חשבוננו אנו כיום הוא מעין זה

אבל בהרבה מפני העדר הפעולה , אולי גם מפני תכונתנו הדלה, מוגבלה

תרבות -וחסרי, איך שיהיה   .החוזרת והמעשירה של ציביליזאציה לאומית

 לאחרים וגם לא יועילו לנו ובזה ודאי שאיננו צריכים, לפי שעה, איננו

זו אינה אלא הסכום הכולל של כל ; כי אין תרבות ניתנת בהקפה, האחרים

ורק ביד העם בעצמו , הנטיות והפעולות הרוחניות של העצמיות העממית

מה שנוגע    .לשכלל ולהעשיר את תרבותו, כוחותיו ולהעמיק-לאמץ שארית

ות היותה לנו תלויה רק הרי זו אין לנו ואפשר, לציביליזאציה לאומית

כלומר שאנו נהיה , אם יהיה לנו ישוב משלנו   .בפתרון שאלתנו הארצית

אז ודאי שבו נשליט את , המתחילים בו והעמודים אשר עליהם ייתמך

, שבהיותה נטועה אל ידינו לצרכינו ולתועלתנו, הציביליזאציה האירופית

אז ,  אם אין כוחאם אין ארץ או, ואם לא; לאומית-תהיה מאליה יהודית

 בעתיד הקרוב או –אבדנו במובן הציביליזאטורי מיד ובמובן התרבותי 

מכיוון שהיא עומדת , שישנה לנו במעט, כי גם התרבות שלנו   .הרחוק

הרי אם גם תתקיים בנס , תמיד ותעמוד תחת השפעת הסביבות הזרות

, בהכרח שתהא ֶאקלקטית, שבנו" ישראל-נצח"כאמונת בעלי ה, לעולם

שעלינו , איפוא, העיקר הוא...חשובה-בלתי, פוריה-בלתי, מטושטשת

הסוד ומחזיקי -מניחי, המייסדים, להיות הראשונים, לחרוש בקרקע בתולה

  !קיומנו-תלוי פתרון שאלת, ורק בזה,  בזה–היסוד 
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, "עּולי הימים המתמלטים מן החלונות"ג התמרמר הרבה על "יל

שדיקדקו , בדרך אשר התווה להם, לכאורה, כלומר על הצעירים שהלכו

הוא בעצמו נרתע לאחוריו מפני המחזה שנתגלה    ...בצאתם" אדם"להיות 

עּולי הימים חדלו לגמרי להיות    .לפניו ואשר היה כעין תוצאת הטפתו הוא

שנתייראו מפני , לדעתו, יען, ברחו, נמלטו על נפשם, "יהודים באוהל"

והוא הוכיח הרבה את שני , המפולת ומפני הריח הרע הנודף מהזקנים

הצדדים ושפך אש וגפרית הרבה על חשכתם של אלה ועל הקַארייריסמּוס 

שאדם אמיתי בתכנו הוא זה ורק זה שהנהו יהודי , ונתעלם ממנו  .של אלה

-ּוי'שזה שהנהו בּורז, נתעלם ממנו; יהודי גא ומסור לעמו, כלומר, אמיתי

שלא , בעיקר נתעלם ממנוו, אפשר שיהא יהודי באוהל-אדם בצאתו אי

 –העולם -של אומות" קארייריסטים"שאדרבה ה, בקַארייריסמּוס כל האסון

הקבלנים המסחריים וכל העוסקים במילי דעלמא , נרים'האינז, הרופאים

ורק עולי ;  מסייעים שלא בכוונה לבנין האומה שלהם–לטובתם הרגילה 

 במובנו של –" שיםייעשו לאנ"ג בעצמו הטיף להם כי "שיל, הימים שלנו

בעלי פרופסיות חפשיות , לסוחרים, "אנשים"בהיותם ל,  הם–הדור ההוא 

בהכרח , בהכרח שילכו לשדה אחר, בהכרח שלא לנו יהיו, וציביליזאטורים

מקום לא "וילכו ל, שאין להם מה לעשות בה, "מפולת"שיעזבו את ה

  "...ישובו

ן לנו לעבור  וית–גורדון הגיע עד סף ההכרה הארצית האמיתית 

בחור עני בין "הוא רואה את ישראל והנה הוא    .הוא בעצמו לא עבר   .עליו

הדעת של -תודה לתשוקת-פי כן אינו נמנע מַזמר מזמור-ואף על, "העמים

להתגולל על מפתן , לנטייתו ללמוד שפות זרות, כלומר, הבחור העני הזה

אכלו בית איש " בבכדי שאחר כך יוכל להיות משרת טוב, הספר הָזִרים-בתי

הוא יודע את האנטישמיות ואת כל היסוד החזק שיש לה בחיי    "...יומו

שאנו גם לנו גם ", )ד"ח" (אנו קשים לאחרים ולעצמנו כספחת"ש, העמים

לנגוע , פי כן-אף על, אבל תמיד הוא מתנכל, )ה"ח" (מעמסה-לאחרים אבן

אין , וק שבדבראין הוא מכיר את הצד היותר עמ   ...בה רק מהצד הרוחני

השנאה הוא מפני שאנו ממלאים בין העמים מאז -שמקור, הוא רואה

וככל אשר ימעט אצלם הצורך , סרסורים-ומעולם תפקיד של משכילים

 כן תגדל – והצורך הזה סופו תמיד להתמעט –בתפקיד זה 

, פתוחות, ולפיכך ישראל מתקבל לראשונה תמיד בזרועות רכות  ...השנאה
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בהתפרץ הפוגרומים    ...ברזל-בפרסות,  הוא מגורש בחרפהמה-וכעבור זמן

אדם לטבח -רבבות:  אין דבר– –  !בדם,  אמנם–השמונים ניחם -של שנות

ובקרוא לנו המלך נלך בנערינו ; עוד נחיה בארץ כאשר חיינו   ...לא יכריעו

שעלינו , שהציביליזאציה הרוסית, כאילו לא חל ולא הרגיש   ...ובזקנינו

מלבד שתאכל את תורתנו ותרבותנו עד , ֹורים אצלה'מיוֹויַאזלהיות קֹו

הנה סֹופה למאוס במשרתים הזרים ולהתפרץ בפוגרומים , הפירור האחרון

מזמן לזמן ומפקידה , בֹויקוט וגזירות-רציחה ופוגרומי-פוגרומי, חדשים

  – – –לפקידה 

כי , לא לעולם חוסן בין עשירי ישראל"כי , אפילו המספר גורדון הבין

" על כן אין מזלם קבוע מעשרם ומגדולתם, לא שורש בארץ עשרם

, ההמון הנמוג"עוד יותר הרגיש המשורר במצב   ).201' ע, סיפורים(

ובתור איש ) ג"ח, כל שירי" (המוץ הנידף הבורח ממדרשת הגורן, הגולים

כפי שאפשר ללמוד ממכתב , האדמה-יהודי משכיל הוקיר מאוד את עבודת

היא "ש, שם לנס את המדובר במכתב על עסקו בעבודה זושבו הוא , אחד

 בהגיע לידי –ולמרות כל זאת ועל אף כל אלה    ".המציאות אצלנו-יקרת

החופש יזרח על כל -אור" הוא שולח את אחותו המעּונה למקום –מעשה 

-אבל אי ".לא אוכל להביאך בטח לשבת: "הוא מתנצל, אמנם   ".בשר

לא מפני שהוא מפקפק אם זו היא הארץ ישראל הוא -הבטחון שלו בארץ

המיּושבה , ישראל-אם ארץ, שעל פי תנאיה נוכל להתחיל בה הכל מחדש

שבו נתקע יתד בל , יכולה לשמש לנו מקום, כבר מנכרים כל כך הרבה

 השאלות –תימוט ואם אנו מוכשרים באיזה מקום שהוא לתקֹוע יתד שכזו 

הן לא היו לעיני , רונהשהתיצבו לפנינו בכל אימתן בעת האח, הללו

ישראל ואמריקה אחרי שלושים -את הפרטים שאנו יודעים על ארץ   .גורדון

כי אם על , הוא לא דן על האפשרי   .שנה הן לא יכול היה הוא לדעת אז

רק מפני , ישראל-ובכל זאת נתן את משפט הבכורה לא לארץ, הרצוי

עיניו איזה דבר החופש היה ב   ".החופש על כל בשר-יזרח אור"שבאמריקה 

איזה דבר שבארץ זו יזרח אורו ובארץ אחרת אין לו    .האדם-מחוץ לבני

-הוא לא ידע כי כאין הוא החופש מן המוכן לעומת זה שנקנה על   .מקום

מפני ששם תוכל אחותו , אמריקה חביבה עליו   .ידי עבודה עצמית

על עמו "אחרי ששם ,  ואיש לא יכלימנה–האומללה לקחת מן המוכן 

תחת לשלחה למקום ששם תרכוש לה בזיעה  ".ואלוהיו איש לא ייכלם
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הוא , הנתון לכל מי שעובד באמונה עם החיים, ובעמלן את החופש הנאמן

 –טוב לקחת מאשר לרכֹוש    .בוחר להאשירה בחופש לקּוח מן המוכן

- עמד רק בפתח, כאמור, ג"ואולם יל   .הארצי האמיתי לא יהגה כך

, הבה נלך אל הטבע, הבה נתחיל מחדש: לא אמרהוא עוד   .הארציּות

ואז כל התורה אשר תהיה לנו תהא תורת , לרכוש ממנו במלחמה את קמחנו

האומות וגלות הבערות הדתית -גלות: הוא דיבר על שתי הגלויות   !עצמנו

בעצם -מגע בין שני החזיונות השונים-כאילו יש איזו נקודת, בנשימה אחת

אשר לעולם לא ייבנה בו , ישראל- בישוב ארץהוא לא נתן אֹומן   .הללו

מחמת הבערּות והקנאּות , מחמת היסוד הרקוב שבו, תפארה לחיים-היכל

כי אם קלקול הבטלה והשנוררות , ובאותה שעה לא ראה, של הישוב הישן

ובכל אופן לא מן , הטבע למצוא את תיקונו-ישראלית יכול בדרך-הארצי

הנה , אנושיים, חדשים,  יסודות אחריםהנמנע הוא שבצדו ייווצר ישוב על

ודאי לא יתן מקום לחיים , שהוא יותר קבוע וחזק, יורקי-היישוב הישן הניו

אשר ילידי , שהציבליזאציה הזרה האמריקנית, יהודיים עצמיים חדשים

תבלע את אלה ואת , כמו ברוסיה ובכל המקומות, העברים ישמשו לה

 ישלחו שמה סידורים וחומשים גם אם, שארית התרבות העברית עד תומה

  .כמה שישלחו

, היהודים בנשימה אחת-האדם-בני,  ואנחנו–ג בהרבה "שגה יל

שאנושיותנו האמיתית לא תתואר בלי הצורה היהודית , אנו   .התרחקנו ממנו

אנו רחוקים אנו , שלנו וגאוננו היהודי בלי ההכרה האנושית האמיתית שלנו

עוד אתנו , בפרט בשאלת קונקרטיות, בהואולם בהר   .גורדון. ל. מקופת י

יש אשר אנו , השאלה הארצית, השאלות שלנו-ואפילו בזו שאלת, הוא

 –ד "ציון אחד במכתב תק-מוצאים ממנו שורות כעין אלו שכתב לחובב

 רואה – הוא כותב –אתה כפי הנראה  "–והנה אנו עומדים ממש אצלו 

ראל גאולה שלמה יש-במלוא קומץ הקולוניסטים המקדרים עתה בהרי

כי זהו , ואני רואה, כי שנת יקבצנו כבר הגיעה ובאה, האומה ומדמה-לכלל

  ".יקבצנו של קבצנות

צריך היה ,  ולא בידי עצמם–" מלוא קומץ הקולוניסטים המקדרים"

הכאב , הכאב  !על מקום אחד,  על מקום אחד אנו עומדים–להוסיף 

  !...במקומו עומד, הגורדוני

  ?היש תשלומין   ?היש ניחומין
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חייו ודאי של -למכאובין הפרטיים ולגיאות   .ג לא ראה אותם"יל

  .אין פדות וישע, לפי שעה,  אף עתה–לקלקולים העממיים המוחשיים    .היו

, אם לא ָחלל, מה כל עמנו: בנוגע לצעקה הכללית, ואולם בדרך כלל

, י ספקבל, ג" בנוגע לזו יכול היה יל–  ?אם לא ַמֵצבה, ומה כל ספרותנו

אינה , הוא המעוז לה" קוצו של יוד"עם המוציא : מה בעצמו-למצוא נחמת

  .אבן קרה-רק מצבת   .בכל אופן

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ג"סיון תרע - אדר, 'הפועל הצעיר' :מתוך(
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¯·Ô· ‰Î -È‡Ó˘   
  

  

È¯·Ú‰ Ì„‡‰ –ÏÈ ˙‡ ‡¯Â˜ ¯�¯· "‚  
  
  

יהודה : אנו נחשפים לשני יוצרים גדולים', ג"אזכרה ליל'במאמרו של ברנר 

 - 1881[ויוסף חיים ברנר , "הארי מלך השירה] "1892 - 1830[לייב גורדון 

עסקו גם , מלבד העיסוק ביצירתם, שניהם". יותר מסופר רגיל] "1921

ואת היחס העמוק בין העיסוקים ניתן לחוש , יציסטית נוקבתבכתיבה פובל

, ג היה משורר חזק לא רק בדורותיו"יל: "באופן בו מתבטא ברנר במאמר

ג אינה " גדולתו של יל–" ם ומסרה לביאליק"הוא קיבל את בת שירתו מאד

אך היא תחומה גם תחומה במסורת הזו , תחומה אמנם בדורותיו בלבד

כי [...] לנו התרבות העברית אינה צעצוע ושעשוע  . "ם לביאליק"שבין אד

' עמ, ג"תרע, "ג"אזכרה ליל", ברנר( "לחם ומים, אם צורך נפשי עמוק

902(.  

כמניח אבן הפינה , ג לפנתיאון הספרות הלאומי"ברנר מבקש להכניס את יל

מציין את חידושיו הלשוניים ) כביאליק(ברנר . של השפה העברית

את הנועזות , את הפתיחות הגדולה לשפה, ג"והספרותיים של יל

ואת יכולת , מרענן ומעניין, חדש' עולם ספרותי'והמורכבות בבריאת 

קביעתו של ברנר כי . כאילו יש מאין, ההתבטאות השנונה והווירטואוזית

, פיליטונים, חלה על משלים" גורדון היה מחדש גדול בלשון העברית"

הלשון -מתוך חידושי, לדבריו,  נבראו כולם–שירה ופרוזה , פובליציסטיקה

  . ג"שהשיג יל

ג את מי שהזדרזו לקבור את השפה העברית "בסרקזם חריף מדמה יל

מינן קודם שנפח נפשו ובעת -שמיהרו להספיד את הבר, לחברה קדישא

הוא נלחם בהשקפה שעם . )1883', ל' גורדון י( שהיו בו עדיין סימני חיים

יהודים איבדה גם שפתם את משמעותה אובדן העצמאות המדינית של ה

החיים של -חיה את חייה באורח, לדידו, השפה העברית. המעשית בחייהם

וכל הגורמים הללו , מתפתחות בה יצירות חדשות, היא מתחדשת, היהודים

עתונות וספרות , "מבקר"' & ל' גורדון י( הם עדות לכך שאינה שפה מתה
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לשפה "אלא ממשיך וטוען כי , ךג אינו מסתפק בכ"אך יל. )1881, עברית

  ".העברית לא היתה מעולם משמעות מדינית בעם היהודי

ג הינו בראש ובראשונה על בסיס יחסם "החיבור העמוק של ברנר ליל

מדובר בתרבות , אך כאשר מדובר בשפה העברית. המשותף לשפה העברית

ובוודאי (חייב להיות מדובר , וכאשר מדובר בתרבות העברית, העברית

במקביל לברנר , ביאליק באודיסה. בלאום ובלאומיות) ברוח התקופה

 זו היא –הלשון : "ג"כותב לרגל עשרים שנה למותו של יל, ישראל-בארץ

תראו לי על כמה ? מה היא לאומיות: כשאשאל אתכם. תוכן הלאומיות

, אבל כשאבקש מכם. הרגשות מופשטות שבעומקי הלב ושבסתרי הנשמה

, אז אין לכם כי אם השפה, מציאותי, י אחד ממשישתראו לי ערך לאומ

בסבלנות גדולה ובאמנות רבה , ג"והנה בא המשורר יל[...] השפה העברית 

עד גורדון רק חול . אש עד שעשה אותה ללשון-ג את הלשון בכור"התיך יל

ג את "אלמלא עשה יל. ג ולש אותו ועשהו לחמר"ובא המשורר יל, מפורד

וכולנו יחד הננו ננסים .  לעשות ממנו דמות וכליםלא היינו יכולים, החמר

התפקיד 'מעניק ביאליק את , כמו ברנר). קע ,1935ביאליק " (לעומתו

תוך שהוא מבהיר את המשמעות האחת , ג"בהחייאת השפה ליל' הראשי

  . שיש להשפעת המשורר על השפה ולהשפעתו הלאומית

ג "מוק של ברנר לילהרי שחיבורו הע, בכל הנוגע לשאלה הלאומית, ואולם

שהרי בכל זאת מדובר במשורר , אם לא בעייתי, עשוי היה להיות תמוה

, 1)'אחותי ֻרָחָמה'בשירו (שמפנה את קהלו לאמריקה ) ג"יל(בעל השפעה 

; י בלי מטרת תקומת האומה הוא תפל בלי מלח"ישוב א"ושטוען כי 

בכל דרכי ותקומת האומה בלי שנוי עקרי בשיטת החינוך ותקנות נאותות 

. )1882, גורדון( "חיינו והתנהגותנו הוא מלח סדומית שמסמא את העינים

, ככל  שהוא מדגיש את חשיבות הלשון בכינון התרבות העברית המודרנית

, מה שנדרש לתרבות העברית. ג את החשיבות המדינית"כך מבטל יל

לא בתחום , דורש מאמצים בתחומי היצירה העברית והחינוך, לדידו

' המצאה'כפיית שפה בכוח להשגת מטרות מדיניות היא "ואילו , ניהמדי

                                                           
לפי שהכל מודים ומסכימים כי אין לנו פתח אחר לצאת מעמק עכור : "למשל, כמו גם 1

פ שנחלקנו בזה אי הדרך נבור לנו בצאתנו ובאיזה "אע, זה בלתי אם לעלות מן הארץ
אם נאמר לשנה הבאה בירושלים או לשנה , נוסח נסיים בשנה הזאת את סדור הפסח

 .)1882, גאולתנו ופדות נפשנו', ל' גורדון י( "הבאה באמיריקא
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ÔÂ„¯Â‚ , ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ˙¯È˜Ò( )"עשרה-המאה התשע(של המאה שלנו 
Â��ÓÊ ˙·( .  

  

ג ביחס לשאלה הלאומית אינה מונעת מברנר להצביע "עמדתו של יל, והנה

או מניחה שניתן ', מניחה בצד'הצבעה שמן הסתם אינה , דווקא עליו

אלא נעשית מתוך הסכמה עם , את הסוגיה הלאומית', הניח בצדל'

ג "ברנר אף מדגיש את תרומתו החשובה של יל. ג"המחשבה שמבטא יל

ג את "אך ברובד בו חולק ברנר עם יל. לשפה העברית כתשתית לאומית

 ג כותב"יל. מקבלת הלאומיות משמעות קצת אחרת, או שותף לה, מחשבתו

כי כשם שאתה ורעך האלמוני חושבים , ידידידע לך : "לשמעון ברנפלד

כך ליליענבלום ושאר הלאומים חושבים אותי למתנגד , אותי ללאומי אדוק

טעם הדבר מונח בשנוי השקפותינו על ; ולכל הפחות למוטל בספק, להם

' עמ, ג"אגרות יל( ]"ישראל-ישוב ארץ[י "ועל רעיון ישא' לאומיות'המושג 

שמבטאים , ישראל-יות ביחס ליישוב ארץאת האמביוולנט). 250 – 245

, ג"יל. 'לאומיות'ג לתפיסת המונח "מייחס יל, 1882מאמריו החל משנת 

דורש להכין את העם לקראת חיי מדינה , כמו אחד העם בעקבותיו

הם הדת , לדבריו, שני הערכים החשובים ביותר לשפה העברית. 2עצמאיים

שנועדה ,  בשירה הן בחינוךהן, והוא אף מציע פרוגרמה מעשית, והספרות

להפוך את העברית לשפה חיה ומקדים בכך את פעילותו של אליעזר בן 

ברי ביאליק ו של מושג הלאומיות מבוטאת גם בדמשמעות ז. יהודה

שכן השיוויון אינו מבטא אך , " זו היא תוכן הלאומיות–הלשון "באומרו 

יסוחו מן הכיוון אלא אף את נ,  מדובר בלאום–שכאשר מדובר בלשון , זאת

, אין מדובר אלא בלשון לרבדיה, שכאשר מדובר על לאומיות: ההפוך

כתשתית הלאומית תרבותית של העם לדורותיו , לתולדותיה ולחידושיה

  . ולתפוצותיו

, לברנר' ג"אזכרה ליל'ידי חנן ֶחבר רצנזיה על -זה לא מכבר פורסמה על

 לכל ספק שמטרתו של מקריאת המאמר כולו ברור מעל"ובה הוא טוען כי 

                                                           
ובכך קרא ', !לא זה הדרך, '1888העם בשנת -משהכריז אחד: "מסכם זאת אהוד לוז 2

, ג"התייצב למעשה על המסלול שהתווה יל', מעשית'ה' ציון-חיבת'ה של תגר על דרכ
' עמ, 1985, לוז(" בהשכלה' ציון-חיבת'שכן היתה בכך הכרזה על תלותה המפורשת של 

69( .  
עליכם ללמוד את ": "כשלהבת בגחלת"ההשקפה שפותחה בידי אחד העם זכתה לכינוי 

 ".ת בגחלתשקשורה היא בה כשלהב, הדת על יסוד הלאומיות
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ג לזמנים החדשים של "ברנר היא לחדש ולאשר את הרלוונטיות של יל

לדעת [...] להכיל אותו בקאנון של הספרות הלאומית , העלייה השנייה

 "ג מהציונות היא המכשול שעמד בפני התקבלותו"ברנר הסתייגותו של יל

לרלוונטיות ג הודות "ֶחבר צודק בכך שברנר מחשיב את יל. )2011, חבר(

אולם בכך הוא מתעלם משאלת זהותו של המשכיל , שלו למהפכה הציונית

העוסקת בתחייתה של השפה העברית , היהודי והתרבות היהודית החילונית

הוא עושה זאת שוב , כאשר מתייחס ֶחבר לחשיבותה של השפה. המודרנית

מנקודת המבט בדבר שאלת הפתרון לקיומו של העם היהודי ותפיסת 

  .אומיות החדשההל

מתקיימת שאלת המשכיל היהודי , במקביל לשאלת העם ולאומיותו, ואולם

מעורר בהכרח , או בתרבות העברית, אם העיסוק בלשון העברית. ודתיותו

הרי שהוא אדרבא מעורר את שאלת יחסה אל , את שאלת יחסה אל הלאום

: תושתי שאלות קיומיות יסודיות מנחות את ברנר במחשב, למעשה. הדת

אשר בדומה למשכיל , למשכיל היהודי, הראשונה מתייחסת ליחיד

מתוך מטרה להגיע , האירופאי עסוק בלהשתחרר מכבלי המסורת והדת

למשכיל היהודי יש חלק , במובן זה. לחופש מחשבה החף מכל מגבלה

והוא מוטרד מאותן הבעיות , במהפכת הנאורות הכללית באירופה

השאלה השנייה עוסקת במהפכה . יהמטרידות את המשכיל האירופא

, תפיסת הלאומיות החדשה, הנדרשת לפתרון שאלת קיום העם היהודי

  .)1990, ברינקר(והשינויים התרבותיים הנדרשים לשם כך 

מורכבות היחס בין שתי השאלות הקיומיות הללו במחשבתו של ברנר היא 

לסוגיית ודווקא בנוגע . ג"שאחראית על החשיבות העצומה שהוא רואה ביל

ג עמוק "החיבור של ברנר ליל, תרבותו וזהותו של המשכיל היהודי

ובכן : "ג"כפי שכותב יל, בסוגיה זו המאמץ מכוון לשתי חזיתות. במיוחד

האמונה היתרה מצד זה וחסרון כל ; רבתה בנו הרעה ומבוכת המושגים

ויתר כנטול דמי והצד השווה שבהם שהם מזיקים ; אמונה מצד זה

, גאולתנו ופדות נפשנו, גורדון(" לתחית האומה ולתקומתהומפסידים 

 –ג "ברנר מבקש לרתום את המלחמה של יל, מן הצד האחד, כלומר. )1882

ואת מלחמתו למען ,  ברבנים–שלא הייתה ביהדות אלא בנושאי דגלה 

יהדות , להשארת היהדות כתשתית תרבותית ולא דתית, תיקונים בדת
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ג יש חלק עיקרי "רבותית זאת של יללמלחמה ת. 3הפתוחה להשכלה

ג "יל(והכרחי בשינוי השפה העברית משפת פולחן לשפה חיה ויצירתית 

הוא . הצילה אותה ממוות, מכיר בכך שהיות הלשון העברית לשון הפולחן

ולא , מן הצד השני). מכיר גם בכך שאין בכך די בכדי להחיותה מחדש

 אף כאן מכיר ברנר –!" תואני עוין את ההתבוללו: "פחות חשוב לברנר

המחוייבות . שחשש מפני התבוללות בדומה ליהודי גרמניה, ג"חוב ליל

והוא , העמוקה לשפה העברית והמחלוקת סביבה חשובה מאוד לברנר

ג בשפה העברית כשפה שבמסגרתה מתנהלת "תומך בשימושו של יל

שימוש שבעצמו הינו חלק מהעיצוב , המחלוקת בין הרבנים למשכילים

-ג הנשארת נטועה בתוך המסורת יהודית"ברנר תומך במרידת יל. רבותיהת

אלא בתרבות , הוא אינו מעונין בהתנתקות מוחלטת מן היהדות, ישיבתית

 תרבות עברית –ג החל לייסד "עברית יהודית במתכונת חדשה אותה יל

  . חילונית

ת מדגיש א, " זו היא תוכן הלאומיות–הלשון "שכותב כאמור , גם ביאליק

במרכז המערכת "ג כמיצוב הספרות העברית "הישגו החשוב של יל

כאשר הוא מדגיש את חוב הספרות , "תרבותית הכוללת-הספרותית

                                                           
מעין וידוי אישי שהוא , ג מכתב לחברו שמעון ברנפלד"כחמש שנים לפני מותו שלח יל 3

מחי "ודי לאיש שופט בצדק לקרוא את מאמרי האחרון ("מבקש שלא יפורסם לפני מותו 
לרעך הנדבר בך על אדותי תוכל  [...] –לראות כי אינני מתהלל במתת שקר " קבל

ינא גם מלבו אבל אינך רשאי לפרסם את המכתב הזה ואף להראותם למען הוציא את הט
 -ד "תרנ, אגרות יהודה ליב גארדאן([...]"  עד שלשים יום לאחר מותי –לא מקצתו 

לצד פירוט השלבים השונים שבהתפתחות ) ). ר שמעון ברנפלד"לד 392אגרת , ה"תרנ
ים שחווה מתגלים במכתב גם הקשי, ישראל-ג כלפי חיבת ציון וארץ"עמדתו של יל

לא כתפיסה אינטגרטיבית אלא , למורת רוחו, כשעמדותיו השונות התקבלו בציבור
המכתב הזה .  משלילת הדת ורבניה אל חיוב חיבת ציון ורבניה–כדילוג מעמדה לעמדה 

מבהיר עד כמה מרכזי היה הדיון בדבר היחס לחיבת ציון ולארץ ישראל בספרות העברית 
שלא , ג נדחק שם"יל). פרישמן ועוד, ליליינבלום, ג"יל(ט "החדשה בשלהי המאה הי

-להגן על עיקרי תפיסתו ומתאר לשם כך את השלבים בהתפתחות יחסו לארץ, כדרכו
ישראל בהיותו נער -ג מספר על כמיהתו לגאולת ארץ"יל. ישראל ולשיבת עמו לארצו

 אבל גם בחלומי לא חדלתי מלצפות לגאולה ולחלום שיבת("צעיר ושומר מצוות 
". בעל דמיון"ל" מאמין"ועל התפוגגותו של החלום עם התבגרותו ומעברו מ, ")שבותנו

הממשלות במקומות שבהם ישבו " (פועלים"ההתפכחות הראשונה באה מההבנה שה
הראשונים . לא ישנו דרכיהם, שניהם כאחד, )היינו האורתודוקסים" (נפעלים"וה) ישראל

דוד לרפא את נגעיו רפואה שלמה ולנטוש -בןלעולם לא ישלחו את ישראל ולא יתנו את "
ישבו כל ימיהם ", מנהיגי האורתודוקסים, ואילו הרבנים, "את מושבו אפיתחא דרומא

וישמרו את השבועה אשר השביעום אבותיהם , נש עם ענני שמיא- בר-ויחכו עד בוא
, ארדאןאגרות יהודה ליב ג', ל' גורדון י( "ה שלא ימרדו במלכות"העְרמים בשמו של הקב

 ).250 - 245' עמ, 392אגרת , ה" תרנ-ד "תרנ



 441

בתורת , האפיקה הסיפורית"ג בתחום "העברית לחידושיו הרבים של יל

המציבה את השירה במרכז , ‰˘È¯·Ú‰ È¯ÂÙÈÒ‰ ¯Èהמחדש הגדול של 

כיסוד החשוב ביותר וגבוה ביותר , ללתתרבותית הכו-המערכת הספרותית

אנר בשירי 'צורה וז, אפקט, תימא, שביט( " בהירארכיה של עולם הרוח

ג בשפה העברית "עיסוקו הפורה של יל. )1987, גורדון.ל.העלילה של י

כשפתו של היהודי המשכיל אך החילוני היא שבמרכז יחסו של ברנר 

הרובד , )Zeitgeist( שבשל רוח התקופה, ניתן אמנם לחשוב. ג"ליל

ובכך לחשוב את , ג"הלאומי הוא הדומיננטי בהתייחסותו של ברנר ליל

סוגיית תחיית השפה העברית המודרנית אך כחלק משאלת הקיום היהודי 

בכך נזנחת הבנת עיסוקו של ברנר , ואולם. במסגרת מושג הלאומיות החדש

 המשכיל כעיסוק בשאלת זהותו של, בתחיית השפה העברית המודרנית

בשאלת השתחררות המשכיל היהודי , היהודי והתרבות היהודית החילונית

הלשון העברית הינה עבור ברנר המפתח לתרבות . מכבלי המסורת והדת

ובראש ובראשונה חלק מן השאלה בדבר עולמו , המודרנית בזיקה ליהדות

: "[...] משום כך יכול היה לכתוב בפנקסו. התרבותי של המשכיל היהודי

עד כמה שאיננו מֵעבר . בוחן בשבילי לכל דבר-המושג לאומיות אינו אבן

, עד כמה שעניני החיים והמציאות נוגעים אלי ואני דן בהם, לכל קריטריון

, כל מה שמעשיר את החיים: והוא, בוחן אחת לטוב ולרע-יש לי אבן

, ליפה, כל מה שעושה את נפש האדם לאמיצה, שמנעים את ההויה

לנאה ומפרה את , מה שמחזק את גופנו ועושה אותו לזקוףכל , לעשירה

, רעיון הלאומיות העברית.  רע–כל שנגד זה ;  הרי זה טוב–יצירתנו -כוח

חשוב בעיני ביסודו רק עד כמה שהוא עושה אותנו , כפי שאמרתי לך

, ברנר( ".ליוצרים, לעשירים ברוח, למעמידים על דעתם, לגאים, לחופשים

   . )ה"תשמ, מתוך הפנקס

. שאלת הקיום הלאומי נגזרת משאלת הקיום התרבותי של היהודי המודרני

התחייה הלאומית מניחה בבסיסה את תחיית השפה העברית החילונית 

ובדיוק מתוך הבנת תפקידה של השפה . כחלק ממהפכה תרבותית יהודית

ג את נושא "רואה ברנר ביל, העברית המתחדשת בעיצוב תרבותי זה

שידע להבחין , לפיכך דווקא ברנר". נושא תרבות חדשה "ג"יל. הבשורה

בחשיבותו  לא רק –יכול היה להכיר , בין שתי השאלות הקיומיות השונות

אלא בחשיבותו המכרעת , ג לתחייתה של השפה העברית"המכרעת של יל

ודווקא פן זה . של המהלך להבניית התרבות היהודית החילונית החדשה
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אותה ברנר ,  הוא ייצוג נכון יותר של רוח הזמןבתחייתה של השפה העברית

ג המשורר לקאנון התרבותי של " ניסיונו להכניס את ילמכאן. מנסה לשמר

 רתימת העיסוק בשפה אך ורק לשאלת ).ט"תשס, פרידלנדר(העם 

, 4ג"לא פחות מן הניסיונות המוטעים להלאים את יל, הלאומיות מבהירה

מכרעת גם חשיבותה הפרשנית של , לפיכך. עד כמה צדק ברנר בהבנתו

נכשלת הבנת , בלעדיה. ההבחנה בין שתי השאלות במחשבתו של ברנר

מקומה ותפקידה של השפה העברית במסגרת מכלול הנושאים בהם עסק 

  . ג"כמו גם יל, ברנר

: יוסף-יפים דברי חמוטל בר, ג מזווית נוספת"להבנת הבחירה של ברנר ביל

ועד סוף ימיו הקצרים , יסט מוצהר ומושבעברנר הצעיר היה ריאל"[...] 

היה לו ברור . היה מלא חשדנות כלפי כל מה שהריח מרחוק מרומנטיקה

                                                           
ג במפת הלאומיות היהודית "דוגמה מייצגת לניסיונות לשנות את מעמדו של יל 4

ניתן למצוא דווקא אצל , ג"העושים חטא פרשני למחשבתו ויצירתו של יל, ישראלית
. דליה אלקושיר ג"ד, )והאוחז בארכיונו(החוקר הבקיא ביותר בכתבי יהודה לייב גורדון 

 Die juedische Frage in der orientalisechen"בשם הדוגמא נוגעת לפמפלט

Frage"") בוינה, 1877שפורסם בעילום שם בשנת ") השאלה היהודית בשאלת המזרח ,
הפמפלט מציג תוכנית . )33' עמ, ז"תש, גלבר(בבית דפוס בהנהלתו של פרץ סמולנסקין 

ישראל למולדתו תחת חסות -הוא מציע שיבה של עם: יתמּוְבֵנת לפתרון הבעיה היהוד
ופיתוח הישוב היהודי בארץ עד למצב שבו יוכל לקבל אוטונומיה , שלטון בריטניה

החידוש בפמפלט הוא בהצעה להקים מדינה יהודית מודרנית חילונית . זכויות-שוות
פרסום קדמו ל' הפצתה'הופעת החוברת ו. (ובה הפרדה מלאה בין דת וממשל, דווקא

פולמוס עז התנהל בין שני חוקרים בדבר זהותו ). 1896-ב, של הרצל" מדינת היהודים"
, הוא לורד ביקונספילד, גלבר טען כי בנימין דיזרעאלי. מ.ר נ"ד. של המחבר האנונימי

  . טען כי מחבר הפמפלט הוא יהודה לייב גורדון, ר גדליה אלקושי"ד; חיבר את הפמפלט
טוען אלקושי כי , זיהוי של יהודה לייב גורדון ככותב הפמפלטבין טיעוניו בזכות ה

ג על בעיות הלאומיות "הדעות המובעות בפמפלט תואמות להפליא את השקפות יל
) 'השמטה'כולל ה" (בינה לתועי רוח "–לראייה הוא מביא את מאמריו . היהודית

אני ' מובע הבמאמרים אלו, לדעת אלקושי". עזרה ועזרא"ו, "גאולתנו ופדות נפשנו"
ומצדד בהפרדה , אירופאית-על תרבות חילונית, לדבריו, המושתת, ג"של יל' מאמין

, )1958', ג"התוכנית היתה של יל, 'אלקושי( ,)1958, אלקושי (.מוחלטת בין דת ומדינה
. הוא בהחלט בלתי שלם, ככל שטיעון זה מושך את העין. )3-4' עמ, 1959, סמולנסקין(

והתנגדותו להפרדה בין הלאומיות היהודית ,  מפני התבוללותג"נדמה שחששו של יל
ושההצעה , אינם עולים בקנה אחד עם הפרדה בין דת ומדינה, למורשת היהודית

מיכאל . ג ביחס למהות הלאומיות היהודית"שבפמפלט נוגדת לחלוטין את תפיסתו של יל
נה כי  גורדון בטע, ג כתב את הפמפלט"סטניסלבסקי דוחה על הסף את הקביעה כי יל

יצא באופן נחרץ נגד הרעיון שמדינת היהודים תקום בטרם יעברו היהודים רפורמה 
לפיה ההיבטים הדתיים , מכאן שלא תמך בעמדה המופיעה בפמפלט, תרבותית ודתית

נטייה , ג"דוגמא זו ממחישה את הנטייה להלאים את יל. והלאומים ניתנים להפרדה
 . ה כפי שראה אותה ברנרהמחטיאה את המורכבות של הסוגי
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פולקלור , קסמי הטבע,  האהבה–שכל מה שקשור ברומנטיקה הוא מזויף 

לאור . )2005, יוסף-בר("  שם דבר מזה הוא לא קנה–פשוטי העם , לאומי

ג לא ידע "שיל,  הטענה המוכרתזאת ניתן להבין מדוע דוחה ברנר את

לאור . אשה ויוצאים באלה, טבע, לכתוב שירה מודרנית העוסקת באהבה

השונה כל , זאת ניתן להבין גם מדוע דוחה ברנר את שירת טשרניחובסקי

חוצב "או בלשונו של ביאליק (ג הלוחמנית והתקיפה "כך משירת יל

)). א"תשל, מתוך העזבון, ביאליק(". כקרדום כבד ומוחץ זרוע אף קדקד

ואינו מחויב ', אמנות לשם אמנות'טשרניחובסקי פועל כמשורר בזירת ה

-המשורר בחסד: "בדומה לניסוחו של היינריך היינה(אישית ורעיונית 

 "במלכות המחשבות / אחריות הוא-מלך חסר/  לו קוראים אנו גאון/אל

ברסליות של ערכים לאונישואפת שירת טשרניחובסקי . ))1992, היינה(

אנר הספרותי 'והתפיטויותיה הן אלה הנדרשות מתוקף הז, תרבותיים

מאחר שמבנה האידיליה , היחס למסורת הוא חיובי, באידיליות(הנבחר 

מאחר שזה מה , בפואמות עולם המסורת מעוצב כשלילי, דורש פיוס

דעתו של ברנר על . אנר קובע את התוכן'הז). מבנה הפואמה שדורש

יחובסקי ועל מעשה השירה הלירית מובעת באגרת לשמעון ביכובסקי טשרנ

הוא משורר בעל ,  אמנם–אתה מזכיר את טשרניחובסקי : "1899משנת 

בשעה , בשעה שהעולם שרוי כל כך בצער. אבל הוא איננו משוררנו, כשרון

בשעה שאלפים גוועים ברעב וִרֵבי , ה טובעים בים צרה"שמעשי ידי הקב

, לפתרונות השאלות המרות והאיומות, עורים צמאים לדעתרבבות בני הנ

ופה פראים , רוח-עקרי, עבדי עולם,  פה עבדים–! אח,  הוי–בשעה שעמנו 

בשעה איומה כזו יושב מר טשרניחובסקי ואומר , מתים ברעב, אומללים

יש כמה שירים טובים ,  אמנם–טשרניחובסקים " [...] ליפהפיה"שירה 

, כגון אנא ודכוותי, ובכל זאת איננו מה שאנו, יש כשרון גדול, באמת

העוסקת , לעומתו, ג"שירתו של יל. )א"תש, ברנר( "דורשים ממשוררנו

המרירות ). "894' עמ" (שירה אמיתית, עוז-שירת"היא , במצוקת החברה

שאינה רוצה להשלים ולהתפשר , המרירות של גבורה, הזועמת החזקה

אזכרה , 'ברנר" (שירתו- שורש נשמת זו היתה-ולהיכנע בכל מחיר שהוא 

הן פואמות " ים-במצולות"ו" בין שיני אריות"הפואמות ). 922' עמ', ג"ליל

הצווחה הישראלית [...]  המשורר -העולות ממעמקי נפש"היסטוריות 

שבספרותנו [...] התמונות המלאות חיים ואמת , הפאתוס הנבואי, שבהן

  ). 919' עמ ("החדשה כמעט לא נשמעה כמותה עד גורדון
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ברנר השכיל להבין כי הספרות העברית המשכילית סבלה מנחיתות 

לא . )Carmi ,1981) (2004, ענברי(אסתטית ביחס לתרבות האירופאית 

אלא לא , אלה שלא רק שכחו"בכדי הוא מבקש להציג את גורדון בפני 

כאשר הלשון העברית (אך האם שונה המצב היום ". הכירוהו כלל וכלל

האם ? )ובמדינת ישראל, נשמת והתרבות העברית עומדת וקיימתכבר מו

והאם מה ? ג בפני אלה שלא מכירים אותו כלל"איננו עדיין מציגים את יל

לבין " שומרי הרוח"שנחשף בכך אינו קשור למתח השריר וקיים בין 

  ?"החופשיים"

. ג אינו מוטל היום בספק"המעמד הקנוני של שירת יל"לדברי פרידלנדר 

וחרף תגובות ביקורתיות ,  מגבלותיה לעומת השירה הרוסית בת זמנהחרף

שלא החמיאו להישגיו האסתטיים ודנו בעיקר באידיאולוגיה המשכילית 

פואטי ולאו דווקא (מהווה יצירתו מעין שיא , המיליטנטית שבכתביו

).   רמ–רלט ' עמ" (ובעצם היא חותמת אותה, לשירת ההשכלה) אידיאולוגי

לדבריו זאת ,  הכניס את השירים מתקופת ההשכלה לאתנולוגיהכרמי לא. ט

שהוכרזה על ידי שר החינוך מר , א"בשנת הלימודים התשע. אינה שירה

חנך לאהבת השפה ל" במטרה –" שנת השפה העברית"כ, גדעון סער

להעמיק את טיפוח הידע הלשוני , ולשימוש ראוי בה בדיבור ובכתיבה

ומה של השפה העברית בתחייה הלאומית וכישורי השפה ולהבליט את מק

חוזר " (בתרבות ובחברה בישראל, במורשת ובמקורות היהודיים, היהודית

ולו כנקודת ציון ,  שמו של יהודה ליב גורדון אף לא מוזכר–) 2010ל "מנכ

יהודה -העיון בתכני הלימוד מגלה שמדובר באליעזר בן. מרכזית כלשהי

באנתולוגיה שחוברה לרגל שנת ". תחדמויות מפ"ובחיים נחמן ביאליק כ

אף אחד מן . טשרנחובסקי ואלתרמן, השפה העברית מוזכרים ביאליק

כל . ג"האתרים המקושרים לנושא תחיית השפה העברית אינו מזכיר את יל

יהודה -פיסת מידע הקשורה לשפה העברית מתרכזת בדמותם של בן

שפה העברית ומתעלמת מן התהליך ההיסטורי של התפתחות ה, וביאליק

. 5כמו גם מן הפולמוס הלאומי שליווה והיווה את היווצרותה, המודרנית

ההדגשות (להלן תחילתו של הציטוט שהבאנו בפיסקה הראשונה , אם כן

·È¯·Ú‰ ˙Â·¯˙‰  ,˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê , ‰ÈÂËÈ˙נמצאת, ·˙˜Ú Ì‚ ,Â�˙ÙÂ˙‰: ")שלי

                                                           
את " להלאים"ניתן אולי להתייחס בהבנה לניסיונות , על רקע הדרתו מהזירה הלאומית 5

ג מהציונות "שהסתייגותו של יל, שני הצדדים מתקפים את דעתו האמורה של ברנר. ג"יל
 .היא המכשול שעמד בפני התקבלותו
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È˙Â¯ÙÒ‰ ,¯ˆ ‚ÂÁ· ; ÌÂÈ‰ Ì‚ Â�Ï˘ ˙Â¯ÙÒ‰כידוע, נקראת,ÏÚ -„È È
 ÌÈËÚÓומובנהÏÚ -ÌÈ„ÈÁÈ È„È.אבל המעטים והיחידים האלה הנם כבר  ,

Â·¯˙‰ Â�Ï˙ ; וכמעט שלמה, אבל סביבה, זעירה, קטנה, סביבה, לאשרנו
  ÚÂ˘Ú˘Â ÚÂˆÚˆ ‰�È‡ ˙È¯·Ú‰ [...]˜ÂÓÚ È˘Ù� Í¯Âˆ Ì‡ ÈÎ ,ÌÈÓÂ ÌÁÏ" 

  . )902' עמ, ג"תרע', ג"אזכרה ליל, 'ברנר(
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ÔÂ„¯Â‚ ·ÈÈÏ ‰„Â‰È  
  

  

‰»Ë»Ó¿L«‰  
  

  

אשר ·ÁÂ¯ ÈÚÂ˙Ï ‰�È  והלאה נדפס מאמרי 30 שנה זו מנומר ‰ıÈÏÓע "במ

בו אנכי מדבר משפטים עם רבני ישראל ומנהיגי הקהלות בארצנו על דרך 

במאמרי ההוא השתדלתי לגעת . הנהגתם את האומה וחנוכם את הדורות

כפי שהביאני לידי כך , ול הזהאם בארוכה ואם בקצרה בכל פרטי הענין הגד

ועתה בבוא תשלום המאמר לנגד עיני ראיתי כי . ההכרח ודרך הלוכי בוכוחי

.  נשמט פרק אחד שלם41'  ובין הבא אחריו נו39' בין ההמשך שנדפס בנו

. כי אם מסבה שאיננה תלויה בו‰ıÈÏÓ ל את "בלתי ספק שלא באשמת המו

לה הסבה בט, ‰˘Á¯ל ל"י המוידיד, ואחרי אשר בארץ מ ג ו ר י ך אתה

,  על כן אבקשך לשום את הפרק הנשמט ההוא באחת ממחברותיך,הזאת

  .ל שלם בידי קוראיו" ולהיות מאמרי הנןסרוית החוכדי למלא

  

  גארדאןיהודה לייב 

  

È¯·„ ÂÈ‰ ‰Ï‡Â:  
  

האמונה שאיננה מיוסדת על אדני התבונה והדעת רעה היא ומזיקה לדת 

ם מזכירים בכל יום האמונה בביאת המשיח הנה את. יותר מן הכפירה

אבל לפי דעתנו ; ואחינו המתקנים בארצות אחרות השמיטו את העיקר הזה

באחינו באשכנז המתיאשים בפומבי מן הגאולה וכמוכם המחכים לביאת 

מפני שסוף סוף . המשיח בדרך גם כלכם כאחד מכחישים בעיקר הגדול הזה

.  אנשים עם ענני שמיאלויפלה ובל תדעו שנפלאות בל יעשו ארץ בימינו א

גם כל מעשיכם ודרך חייכם מעדים עליכם שמה שאתם משננים בכל יום 

אינו אלא מרגלא בפומא ולבכם בל עמכם מפני " אחכה לו בכל יום שיבוא"

שאין אתם מוכנים ומזומנים לקבלו ואין אתם מכינים גם את בניכם דור 

 אחינו המתקנים יוכלו לשוב אליו –יבוא נא בן דוד היום . אחר דור לקראתו
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והוא יקבלם וימצא בהם !" הננו עבדים לאדוננו, חטאנו: "רגע אחד לאמר

? אבל מה ימצא בכם וכמה תושיעוהו אתם; אנשי חפץ דרושים לכל חפציו

הימצא בכם ? א הבל ודרשות של דופי"של המהרשבפשטליך ובהמצאות 

המכם יקח אנשים לשרי ? ינו כקדםאנשים דרושים לחפצו בבואו לחדש ימ

חכמים , יודעי תכסיסי מלחמה, לעשות מהם סגנים לאוצרות, מלכותו

חכמי הבנין ומדידת היבשה , מדיניים לעמוד בהיכלי המלכים האחרים

אנשי דעת יודעי לשון , לבנות שוקים ודרכים וגשרים ומעברות, והנהרות

, ב בלשונות עמים רביםסופרים מהירים לכתו, להיות מליצים ומתורגמנים

חושבי מחשבות בכל חרושת יד ובכל המצאה ,רופאים ומפטמי רפואות

 תהיו ומה תעשו אם תשאר ה ל מורי הוראת?  אדמהאכרים עובדי , חדשה

או אולי ? כ ה  כ מ א ן  ד א מ ר  ש מ צ ו ת  ב ט ל ו ת  ל ע ת י ד  ל ב ו א

כם כמו שאתם עתה יתן וביד, במנהג הנהוג בממשלת הקהל אצלינו יחזיק

, והדעות שנשתרשו בלבבכם ביחוס אל הוית העולם, את מושכות הממשלה

' ואתם תשובו ותקימו ד, אל אמונות אחרות ואל עמי הנכר יגיעו לגדולה

ט אבות מלאכות "ד ושאר העונשין בעד תולה קטנה שבקטנות מל"מיתות ב

' ג מצות שדרש ר"ובעד כל קוץ וקוץ שהוסיפו הפסוקים האחרונים על תרי

אם כה תעשו והיה כי תבואו אל הארץ היום וקמו עלינו מחר כל ? שמלאי

כי אי אפשר לישובו של עולם , העמים אשר מסביבנו והכחידונו מן הארץ

וירושלים ; להתקיים באופן זה ובפרט בארץ היושבת על טבור הארץ

  .  הבנויה מידי בונים כמוכם תהיה לאבן מעמסה לכל העמים

איפוא תקותכם לגאולה בכל יום ומעשיכם ודרך חינוך בניכם המה שני כ "א

ואם חפתים אנחנו לקיים בלבנו ובלב בנינו . ז"הפכים מתנגדים וסותרים זא

צריכים אנו לפרשה באופן , תקותנו זאת שעליה נשענת כנסת ישראל

בנו יש תקוה ' שאם חפץ ה.המתישב על השכל ומתקבל על הדעת

ות  האומות שלא אבדו בשטף הזמן ובזרמת מאלאחריתנו כמו לשאר

ומי יודע ? אבל התקווה הזאת לא תוכל להמלאות רק בדרך הטבע; השנים

, אולי באמת תוכל להמלאות בזמן מן הזמנים אם נהיה מוכנים וראוים לזה

אם תחליפו את שיטת החנוך הנהוג בימנו מן הקצה אל הקצה ותשתמשו 

בהכשרונות הטובים שחלק הבורא לעמנו לעינינים יותר נחוצים מ מ כ ל י 

ותגדלו את בניכם ,   ק ר נ א  ו מ ת ג ר י  ל ו ד ולידיעות שיש בהן ממשא

המוכשרים לקבל חכמה לאנשים שלמים בתכלית השלמות ומפוארים בכל 

ותשרשו מלבם ביום גיחם מרחם , הידיעות הנחוצות לאדם כלחם נפשו
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ותטביעו בנפשם בקטנותם את היסוד , אמם כל שנאה לבעלי אמונה אחרת

ותמנעו אותם מן לשון העלגים אשר היתה ,  התורה נשענת עליוהגדול שכל

ותשיבו את ; לנו למורשה מאבותינו האחרונים לבשתנו ולבשת אומתנו

אל , שאר בנינו הבלתי מוכשרים לעבודת הנפש אל האומנות ואל המלאכה

ותלמדו את סוחרינו ; אל חרושת ידים ואל כל משלח כפים, עבודת האדמה

 דוברי אמת בלבבם יותםולה, בהין צדק ובאבני צדקורוכלינו להשתמש 

חברם חביב עליהם כשלהם בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן  להיות ממון

ותתקנו את מנהגי קהלותכם בסדרים ישרים ונוכחים למוצאי דעת ; ברית

לעבור על דתי המלך , אשר לא עוד תהיו מוכרחים לעשות במחשך מעשיכם

אם כה תעשו אז יש תקוה כי יבוא ; ל פשעיכםולשחד את פקידיו שיכסו ע

באמת : רש יאמרואת רוחם כרוח ּכֹ' היום ורבים מעמי הארץ אשר יעיר ה

עם מלא כשרונות טובים , רק עם חכם ונבון הגוי הזה הגדול באיכותו

עם שאין בלבו שנאה ותחרות , עם אוהב את המלאכה ושונא הבטלה, כרמון

הדוף אנשים השונים ממנו בדעות לבעלי כתות אחרות ולא באיבה י

 מעולם הוא אשר כולנו חייבים בכבודו וחייבים אנחנו לשלם גוי, ואמונות

, לו פעליו הטובים תחת הצרות והתלאות אשר השבענוהו במשך אלפי שנה

 אז אולי יבוא היום –רוח צדקה כזאת על הארץ '  בהעביר ה–ואולי אז 

ת כל עמי הארץ עין בעין שלא הטוב שאנחנו מצפים שיקוממו עדתנו בראו

נביא שום נזק לישוב העולם ולא עוד נרבץ כאבן נגף על דרך הדעת 

ואדרבא נביא תועלת רבה לכלל מין האנושי בתת לנו החופש , והתבונה

פ תכונתנו וטבע נפשנו ולדלות ממעמקי לבבנו את "לחיות חיים טבעיים ע

הדעת והתבונה את אוצרות . המטמונים אשר נתן לנו אלקי אבותינו

רק במעשים טובים נוכל לקנות לנו .  את כל משפחות האדמהבמוולהעשיר 

  !   ב צ ד ק הושביהרק ב צ ד ק ה תכונן ציון ; לבב בני האדם

הפירוש הזה על העיקר באמונת ביאת המשיח שם לפנינו ברחבה בדעת 

ודבריו ; ‰È‚Ó„ ב„·¯ ·Â˙Úד גארדאן במאמרו "ובמישרים מיודענו ר

ג אש לבנה "וראויים להיכתב באש שחורה ע, גה זיו ומפיקים נֹמלאים

וקרא בם כל , וראויים הם שכל איש מישראל ישימם בפיו ובלבבו והיו עמו

. את עמו' ימי חייו ושנן אותם לבניו ולבני בניו עד בוא מועד אשר יחנן ה

ובגלל הדברים הטובים החיים והקיימים האלה ירה עליו אבנים גדולות 

וישלך עליו " לבנון" בסכלותו ובפחזותו את השם המגנה, הענןעמוד 

מפני שפירוש , שקוצים במאמר מלא קיא וצואה שמראשו עד סופו מסריח
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העיקר הזה בזה האופן יקלקל מחשבתו אשר חשב כהמשיח מתימן לגנוב 

  .להביאלבב יראיו לצוד ציד 

 הלאה מלגלות ברבים את הדברים, ואנכי גם אנכי לא נרתעתי לאחורי

" מצדיקי הרבים"החבורה -עליג ולא יפול לבי מפני ב"יק בידי רדומהחז

אשר בלתי ספק ישתמשו בזה לחזק מסירתם עלינו ולאמור כי מורדים 

      . במלכות אנחנו ומצפים לביאת המשיח

  

  

  

  

‰ËÓ˘‰ Ô‡Î „Ú 
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"ÌÈ·ÂË ÌÈ¯ÙÒÏ ‰ÏÂÓÚ˙ ˙Â˘ÚÏ È„ ‡Ï , Ì‚ ÍÈ¯ˆ
Ì˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰Ï "  

   
˙Â¯ÙÒ ÏÚ ÁÁÂ˘Ó ‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È ,˙ÂÈ¯ÙÒÂ ÌÈ¯ÙÒ.*  

  

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :של סופרים. ..אני קונה לא ספרים אלא יצירות של יוצרים .

. אילו אפשר היה לשחק במילים לא הייתי אומר ספרייה אלא סופרייה

משום שזה אוסף של יצירות 

, כשדבקתי באיש אחד. סופרים

חיפשתי כל , כשאהבתי את גנסין

, כל מכתב, כל שיר נידח, פתק שלו

חיפשתי עד שהיה אצלי מלא 

כשדבקתי בוואלרי או . גנסין

ם  אין דבר אחד משלה,ברילקה

פעם שאיננו אצלי וכל -שנדפס אי

יה יזוהי ספר. מה שנכתב עליהם

היא , של אישים, של יוצרים

הספרייה ... מסודרת ברובה

מסודרת לא לפי נושא הספרים 

הסופרים , אלא לפי האישים שיצרו

  . שכתבו

  

אביב ברחוב גנסין הנושא את שמו של - ישראל זמורה גר בתל:קריינית
מעולם לא היה לו כסף , ה שבה הוא גר שכורההדיר, המספר החביב עליו

שמואל רופרט ביקר . תמיד היה לו כסף לקנות ספרים. לקנות דירה
חבר ותיק ופעיל בחבורת , המסות-בספרייתו של ישראל זמורה בעל

  .'מחברות לספרות'ל של "המשורר והמו', טורים'ו' כתובים'
  

                                                           

נכדו של ישראל , אנו מודים להלי זמורה. 1976 בדצמבר 1-השיחה שלפנינו הוקלטה ב *
  .שאיתר בעבורנו את ההקלטה הנדירה ואפשר את הפרסום הזה, ל"זמורה ז

 ה     ישראל זמור
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‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :מכל מה , בחיימכל מה שקניתי , מכל מה שרכשתי בחיי

את , אני חושב שהספרייה היא המבטאת ביותר את הווייתי, שעשיתי בחיי

 או רהיט זה,  נגידבמקרה קניתי, כל שאר הדברים באו לי במקרה. כל אופיי

אפילו עד כדי כך . נסעתי במקרה לאיזה מקום... או...  או...איזה מרבד

ת שלי הייתה שהבן כוונה מיוחד... איזה... אפילו הבנים זה אין, חשבתי

יש . זה נולד במקרה וזה נולד במקרה, זה הכל מקרה היה, דהזה שלי ייוול

קו , דרך שלי, שהוא כולו כוונה שלי, רק דבר אחד שהוא שייך כולו שלי

אין ספר ,  המונה לדעתי קרוב לעשרים אלף ספרים,ה הזאתיאין בספרי, שלי

אם לא יכולתי להשיג . ההכל קניתי לפי כוונ. אחד לדעתי שבא עלי במקרה

כדי להשיג את , לסופרים, לים"פניתי למו, ל"פניתי לחו, הפכתי עולמות

אבל , לא ידעתי מה לקנות מראש, אחד גרר את השני. הספר שהיה רצוי לי

חיפשתי , א הזכיר איזה ספר לשבחוכשקראתי איזה סופר שסמכתי עליו וה

  .וככה זה היה בלי סוף, ידיד גרר אחריו ידיד שני, כלומר. את הספר הזה

  

 לרכוש כל אותם ,שאיננו איש עשיר, איך מצליח אדם כמוך: שמואל רופרט
  ?ספרים

   

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :לא ... ייתיהיו זמנים שה. אינני יודע איפה לקחתי כספים

אלא חסרו לי אמצעים למחיית ביתי ואף , אמצעים-שלא הייתי בעל... רק

שלא הייתי רוצה להתפאר ... יודע מקרהאני . על פי כן ספרים קניתי תמיד

-בתל... יום אחד שכבר. אני זוכר אותו היטב, הוא אולי אופייני... בו אבל

שהנעליים , אמרה לי אשתי זיכרונה לברכה שאני זקוק לנעלים... אביב

איפה "עניתי לה . ואי אפשר להמשיך ככה!  כברשאני נועל הן מרופטות

אבל באותו יום . ולא קניתי כמובן" ?יםאקח שש לירות כדי לקנות לי נעל

זה כל כתבי ניטשה , קניתי עשרים וארבע כרכים גדולים של ניטשה

זה ... ו... שכיחה בכריכת עור ו-זה מהדורה בלתי, המלאים ביותר שישנם

איפה לקחתי גם ... ואני קניתי את זה ושילמתי. עלה עשרים וארבע לירות

אבל אני , בבנקים... מידידים... בריםודאי לוויתי מח... היום איני זוכר

, להוכיח שאינני ביבליופיל... אני רוצה להגיד ש, אגב. נשארתי עם הספרים

 וספר שקניתי ...מפני שאינני קונה את הספר. אינני שם לב כמעט לכריכות

לא רציתי , מכורך- נשאר אצלי בלתי,אותו באנטיקוואר והוא לא היה מכורך

אלא הספר ישנו אצלי די לי בזה שאני יכול , ותלהוציא כספים על הכריכ
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לא טיפלתי בכריכות אף על פי שפטור בלי . לקרוא את הספר ולשמור עליו

קניתי איזה ספר . יש דברים שבאים לך בהיסח הדעת, אפשר-כלום אי

זה עלה , קניתי אותו. וזה היה בכריכה נדירה מאוד... משלים של איזופוס

כן התברר לי -ואחרי,  אבל כמה לירות...י זוכראיננ, הרבה כסף באותו זמן

שכרכה האוניברסיטה באוקספורד ויש ייחוס , שזו איזה כריכה היסטורית

 והספר הזה מעניין אותי גם משום שזה משלי ...שלם לכריכה הזאת

הוא מודפס גם עם תמונות ... מודפס בהידור רב, זה ספר לוקס... איזופוס

והכריכה הזאת היא משהו חשוב ... רחוק. ..יוצאות מן הכלל מאותו זמן

  .לעצמה

  

יה של סופרים ולא של יריה שלך כספיאתה תיארת הספר: שמואל רופרט
 גלריה תהבעצם או, אולי תציג לנו כמה מן הסופרים החביבים עליך. ספרים

  .של דמויות שמלווה אותך כל השנים

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :תמיד . ו שירה ז,היצירות החשובות ביותר אצלי מאז נעורי

אם הם , חדשים שבחדשים, םימודרני,  קלאסיקנים,רכשתי ספרי שירה

אבל ... ולא אחרי מהוללים... לא הלכתי אחרי אסכולות. מצאו חן בעיני

במובן . ואם הם מצאו חן בעיני אספתי אותם, תי לקרואיניס, אלה שקראתי

... חד הא... זה מן המפורסמים ביותר שיש אצלי אוסף של סופרים נגיד

הרבה , יש לי מיצירתו כמה וכמה מהדורות. בצרפתית זה פרנסואה ראבלה

יש לי ראבלה , יש לי ראבלה בגרמנית. במקור, מהדורות בצרפתית

הייתי קונה משום שזה . בלשונות רבות... ב... יש לי ראבלה ב, באנגלית

 אבל אם היה צייר, לא רדפתי שיהיו לי מהדורות. היה משלים את היצירה

יש . לספרים קלאסיים, את הציורים, אני מחשיב מאוד את האיורים, מיוחד

אז זה ראבלה , דורה... לי הרבה ספרים שקניתי אותם משום האיורים של

המשוררים הגדולים ביותר שהייתי כרוך אחריהם , אחד הסופרים. אחד

 אני גם, הגיעו דברים עד כדי כך. זה ריינר מריה רילקה, כמעט חמישים שנה

יתה יכשה, כנראה הראשון שכתב על רילקה בעברית, כתבתי עליו

 של ביאליק "הממסד"לבין ' כתובים'ופוזיציה של  בין הא"המלחמה"

שיצא ' העולם'נדמה לי בעיתון , שופמן איזה רשימה. כתב ג', מאזניים'ו

מה "הוא לעג עלי וקרא לי , ואותי' כתובים'כתב רשימה נגד אנשי , בלונדון

עד כדי כך שהדביקו לי עצמי את . קרא לי בשם רילקה, " רילקהשלומו של
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סופר אחר היה . בכל המהדורות, ומרילקה יש לי כל כתביו, השם רילקה

גם כן משורר גרמני שאספתי את כל כתביו והוא הלא , אצלי סטפן גאורגה

 וגם ,Blätter für die Kunst, מיוחד שלוחוג ... עמד בראש של קבוצה
... וכל מה שהחוג שלו, כל מה שתרגמו ממנו,  שגאורגה כתביש לי כל מה

כל העניין , החוברות שלהם, העיתונים שלהם, מה שהם עשו, יצר וכתב
  .הזה

  
  ?לשירה עברית, מה בקשר לספרות עברית :שמואל רופרט

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :פה אני יותר .יש... כמובן ש... ית אני אגיד לךספרות עבר 

אז ,  באופן מיוחדינטיותיי לבחון את הסופרים לפי  עד שאני הגעת...קרוב

של ,  ביאליקכמובן שיש לי את כל הדברים של. להלכתי לפי המקוב

ואספתי כל , אהבתי את שניהם ואני ממשיך לאהוב אותם, טשרניחובסקי

אבל אספתי כל ספר שירה עברי ... כל מה שכתבו עליהם ו, מה שכתבו

גם אלה שלא היו לרוחי , רה העבריתרציתי להיות אדם בקיא בשי, שיצא

... ללא, יש אצלי אוסף של שירה עברית כמעט ללא מחסור... אספתי אותם

במיוחד נקשרתי בספרות . כל המשוררים והמשוררות. הכל יש אצלי

כל דבריו ,  גדולה מאודאהבה  לניסן גנסין שאהבתי אותוהעברית קודם

מסירות ...  הוא ראה את',הבימה'אספתי והתמזל לי עד כדי כך שאחיו מ

הנה לך "לי יום אחד ואמר לי קרא , את אהבתי הגדולה אליו, הנפש שלי

ואני קיבלתי ממנו את רוב ". שנשארו אצלי, של אחי, יד של גנסין-כתבי

אני , לו כתביש . ידו-קיבלתי אותם בכתב, שהוא פרסם, תבהדברים שהוא כ

וא לא תיקן אף תיקון אחד  וה,שכיח-יד פניני בלתי-כתב, יראה לך אחר כך

שהוא ... יש לי מכתבים אספתי, ויש לי הרבה הרבה דברים שלו. ידו-בכתב

שהיה צעיר וגר עוד , יביבליוגראפ, דבר נדיר מאוד... ויש לי... כתב לאחרים

הם , אז הוא, והיה איתו גם ברנר וביילין ועוד אחרים... פ אצל אביו'בפוצ

  .'הקוף'ם הוציאו שבועון כזה שקראו לו בש

  

האם קיבלת גם ספרים , אתה את הספרים האלה קנית :שמואל רופרט
  ?אמא, בירושה מאבא

  



 455

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :אני נולדתי . נוךי לא עניין ח...זה באמת אפשר לראות, לא

 ומה שלמדתי שמה למדתי ,יקים'מוז, חייתי בין גויים, בכפר נידח בבסרביה

פה ושם ,  אותי רק עבריתאצל אבא שהיה מביא מורים שילמדו, בבית

ברוסית השתלמתי רק לאחר זמן כשעברנו לגור בעיר , למדתי גם רוסית

ספרי לא היו -ולא בבית... וגם בבית אבי , בכפר הזה לא היו ספריות. אחרת

יזה אולי היה א, ך כמובן"היה תנ. הי כל ספריהלא היית. שום ספרים

 של כל הבנים שלו תב את יום ההולדתאבא כ... שמשולב היה... מדרש

לפני זה לא ידעתי מפני . ט"באייר תרנ' כד. ומשם נודע לי מתי אני נולדתי

אני זוכר פה ושם שקראו אבא . אבל ספרים לא היו.  בזהישלא התעניינת

אבל ... אבל זה הכל, ם עליכם ביידיש כמובןול יחד את שקראו, ואמא

לא .  בא לי מעצמי,ברכישתם, בקניית ספרים,  הזה בספריםךהצור, ספרים

אני לא זוכר מישהו קרוב או ידיד שלי , ירשתי לא מהורים ולא מידידים

הספרייה שלי הייתי קורא . זה בא לי מעצמי. הילו ספרישהייתה .. .שהיו לו

אמנם התחלתי קודם כל בתור חובב ". ספרייתו של מבקר"'לה בשם כולל 

כל הספרייה , של דבראבל בעיקרו ... ומבקר נעשיתי רק לאחר זמן, שירה

לא רציתי לכתוב בלי לדעת את הדברים . הזאת היא ספרייתו של מבקר

כשהייתי . אני רוצה לספר לך שזוהי ספרייתי השנייה בחיי, אגב. כשלעצמם

אבל כשברחתי מרוסיה בימי משטר ... ו... ברוסיה כבר אז קניתי ספרים

א יכולתי לקחת ל, או לבסרביה, ברחתי לרומניה, הקומוניסטים בהתחלה

לאחר כך ... ו. החותנים שלי, אשתיאיתי את הספרים והם נשארו בבית הורי 

אגב היה שם , נודע לי שם היו ספרים חשובים מאוד שאני מצטער עליהם

היו לי מכתבים מיוסף , כשהתחלתי רק לכתוב, גם צרור מכתבים אלי

 שהם הסיקו את נודע לי... והם.  וכולם הלכו לאיבוד,מיעקב פיכמן, קלוזנר

  .באודסה... התנור בימי חוסר עצים

  

עכשיו אנחנו נקום וניגש ונראה את , ובכן, מר זמורה :שמואל רופרט
  .הספרים ותפתח לנו קצת הארונות של כתבי היד שלך

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :חדר . כפי שאתם רואים החדר העיקרי של הספרייה... זה

  . הם ספרים...ועד התקרה... מהרצפה, שכל ארבעת כתליו

  

  ...גם החלונות שלך חסומים בספריםשאני הייתי אומר   :שמואל רופרט
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‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :השארתי רק מעין אשנבים לאור יום, גם החלונות, נכון .

הספרים הם בשבע לשונות שאני . כל כולו זה ספרים, אבל ככה זה הכל

עברית , יידיש, מבית הספר ומבית אבא באתי עם שלוש שפות, שומע

, כן קניתי עוד ארבע שפות בעצמי-אחרי. שידיעתי אותן על בורין, ורוסית

, אבל צרפתית. רק אנגלית למדתי עוד אצל מורה, בלי ללמוד אצל מורים

למדתי מעצמי והשתכללתי ואני יודע אפילו לכתוב , רומנית, גרמנית

משום שעשר . ילדים-זה הכל ספרי. קיר שלם פה, ה רואהאת. בלשונות אלו

לא רק . ם דבקתי בספרות הילדים שאני רואה אותה חשובה מאודשני

, זה כבר איזה חמישים שנה, התברר ככה שבדור שלנו. לי עצמי, לילדים

אפילו אלה . מיטב הסופרים בלשונות לועזיות כותבים ספרים לילדים

. שכותבים רק לילדים... חוץ מזה יש גם סופרים ל. שכותבים גם למבוגרים

וכל מה . 'פו הדב'בעל ... זה ש. יש לי כל מילן, הנה פה... ומיטב הספרים

  .  כל הספרים שלו, ציירו אותו...ש

  

תשלוף לנו אולי ספר אחד שחביב עליך מתוך אותם ספרים  :שמואל רופרט
  .לילדים

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :פו הדב'בעל , פה כל המדף הזה זה ספרי מילן, אתה רואה' .

אבל . בגרמנית ובצרפתית, מהדורות ברוסיתויש גם , ויש כל מיני מהדורות

, אתה רואה. ים אלהנכל כתבי מילן יצאו בארבעה ספרים קטנט, קוריוז אחד

אבל מתוך אהבה אליו קניתי את ,  וזה כמעט שעשועםמיניאטורייזה 

  .הספרים האלה גם בצורה כזאת

  

זו מהדורה בגדול של כמעט קופסת סיגריות ואנחנו , כן :שמואל רופרט
  ...ים פה את פו כשהוא תלוי על בלון ואת הדבוריםרוא

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È : הספר הגדול ביותר הוא ספרו של פול וואלרי שאני אוהב

הנה מהדורה . דיברתי לך קודם על ראבלה. אותו והוא על ארכיטקטורה

... מלפני מאה חמישים שנה של ראבלה בצורה גדולה מאוד עם תרגומים

. אין למצוא את זה, נדיר מאוד... זה. טב דורהגוס... עם ציורים של.. המ

וזה אחד הספרים , איזה שני כרכים גדולים מאוד בכריכת עור, אתה רואה



 457

לא . ..כמובן שראבלה, תוכן הדבריםלא מבחינת , מתפאר בהם... שאני

וגם בכריכה ...  אבל זה ראבלה...ולא ראבלה... הייתי קונה ספר יפה כזה

  .יורים נדירים מאודנדירה ויפה מאוד וגם בצ
  

  ?איפה אתה רכשת את ראבלה זה  :שמואל רופרט
  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :והיא שמעה שאני אוהב , הייתה איזה אישה שבאה מרומניה

, אז היא הזמינה אותי אליה מפני שהיא הביאה ספרייה חשובה, ספרים

אני בחרתי בזה וקניתי ... והיא הציעה לי לקנות, מבוקרשט, מיוחדת במינה

זה ארון . מתי לה מה שהיא רצתה וככה הגעתי לספר הנדיר ביותר הזהושיל

יהודה : שירה של ימי הביניים-שיש בו רק ספרי, חד בתוך הספרייהמיו

גם כן מלפני ... אברהם אבן עזרא ושירת איטליה, משה אבן עזרא, הלוי

גם כן , דקדוקים.  ישניםדקדוקיםויש פה אוסף מיוחד של , חמש מאות שנה

ארון מיוחד ... זה. אלף שנה, תשע מאות שנה,  שמונה מאות שנהמלפני

עכשיו תראה . זה רק ספרי ההשכלה, ארון שני שאתה רואה שמה. בספרייה

ספרי ההיסטוריה ...  פה יש לי כל...אני רוצה שתראה, בארבע קירות אלה

ההיסטוריה של , ההיסטוריה של הספרות הצרפתית. של ספרויות בעולם

... העברית, הערבית, איטלקית הההיסטוריה של הספרות, יתהספרות הרוס

של המשוררים , כן יש לי מדורים שלמים של ספרי שירה-ואחרי. זה פה

ופה יש לי מדפים ... זה של ילדים, פה אמרתי לך, זה מצד אחד. שאני אוהב

מתי  אי,דפוסים, אחדים של ספרים המספרים על תולדות הספר בעולם

? "עדכן"אתה יודע אולי מה זה ... של, חובבי ספריםספרים של , התחילו

את השם הזה בעברית , עדכן זה שמכניסים לסימן בתוך ספר שאתה קורא

 שביל כרמלעדכנים ב' כתובים'פעם הראשונה הדפסנו ב. קבע שלונסקי

זה אחד , לי יש אגב. וזה בפעם הראשונה היו עדכנים בישראל, מזרחי

אני , לי אוסף גדול של עדכנים בכל הלשונותיש , ליד הספרייה, ההובי שלי

  .עדכנים יפים ומעניינים, אוסף מיוחד של עדכנים, כך-אראה לך אחר

, תלמוד, מדרש, כלומר, אז יש ספרי מקור, פה זה הספרייה העברית שלי

בכל , ך"ציורים של התנ,  וכל זה בכל הלשונות...ך"ך ועל התנ"תנ... אה

  .  שומעשאני... הלשונות כמעט שאני
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 את  כל השיחה שלנו אתה לא הזכרתמורה במשךזמר : שמואל רופרט
 כוונתי כמובן ,ם קשור בה במשך שנים רבותצספרים שאתה בעההוצאת 

  .'מחברות לספרות'ל
  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :הוקרתי את , אמרתי לך קודם שלאוסף הספרים גרמה חיבתי

. זה מבקר של ספרותאני בינתיים הייתי אי. אבל יש עוד איזה דבר. השירה

לות משום שחשבתי לא די לעשות תעמולה "ומתוך הביקורת הגעתי גם למו

לא היו לפני , משום שאין כמעט. צריך גם להוציא אותם, לספרים טובים

לים כאלה שהייתה להם כוונה "לא היו מו, ארבעים שנה, שלושים שנה

ם מהם הספרים שאם רוצי, ברורה מהם הספרים שמוכרחים להוציא

שם ההוצאה . ל"כך הגעתי להיות מו. אם לא רוצים לא מוצאים, מוצאים

אתה יודע בוודאי . השם נקבע על ידי נתן אלתרמן. 'מחברות לספרות'שלי 

  .  בעברית זה לא המחברות של התלמידים בבתי הספר" מחברות"ש

  

  ?זה קשור במקאמה כן: שמואל רופרט
  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :אחד השמות של הספרים.מחברת זה ספר, זה בעברית  .  

  

  ...כמו תכריך בעצם: שמואל רופרט
  

במשך , זה חמש מאות ספר. 'מחברות לספרות'והנה זה המדף של ספרי 

לא באו בתור אני יכול להגיד שרוב הספרים שאני פרסמתי . שלושים שנה

כמו . זה ההבדל. אלא שאני בעצמי בחרתי אותם, א אותםיצהצעה שאני או

 לפי , לפי חובב השירה, לפי דרך שלי,י קניתי לפי כוונהשספרים בספריית

ככה גם פה בחרתי לי רק ספרים שאני חשבתי שהם , המבקר הספרותי

  .הכרחיים להתפתחות הספרות העברית

  

יה לחדר השינה יעברנו עכשיו מן הספר,  דרך אגב,אנחנו :שמואל רופרט
 האם באמת ',מחברות לספרות'ששמה מרוכזים הספרים של הוצאת , שלך

הם אותם ספרים ,  רואה פה לנגד עיניאותם ספרים שאניפירוש הדבר ש
  ?שהם במיוחד יקרים לך
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‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :קודם כל השקעתי בהם גם מרץ. בוודאי שהם יקרים לי! כן ,

... מהישנים, משמואל הנגיד, פה אתה מוצא מיהודה הלוי... גם אהבה וגם

לתרמן ואפילו שלונסקי שהייתי ופה יש א, ספרים חשובים מימי השכלה

... שכחתי את... הוצאתי ספר תרגום שלו של גוגול, לאחר שנפרדתי ממנו

ותרגומים שאני הזמנתי לתרגם ... 'שידוכין'... 'שידוכין'.... מחזה שהוצאתי

תי וכך הגעתי גם למדור שנחשב עכשיו החשוב ביותר ימשום שאני רצ

זה כל , שמה למעלה, רואהאתה . לית זה ספרי ילדים"בפיעלותי המו

יש ספרים . גם מקור וגם תרגום. הספרים לילדים שאני הוצאתי לאור

... לא עלה על דעתו לכתוב. שאלתרמן כתב אותם לילדים רק על פי הזמנתי

, בנימין גלאי, והוא גם תרגם ספרים שאני הזמנתי אותם ויש כך גם אחרים

חמש מאות ספר שיצאו זה קרוב ל, כל זה. ויש אחרים... יעקב אורלנד

  .'מחברות לספרות'בהוצאת 

או ... שאני, כלומר. הארון הזה זה הספרים ששיכים לי. אראה לך עוד מדור

כל אלו הם הספרים . שכתבתי אותם או שערכתי אותם או שתרגמתי אותם

' ך"נשים בתנ'פה יש ', ספרות על פרשת דורות'פה יש כמובן . שלי עצמי

... ורילקה... רודן... יש, ך כהיסטוריה"יש התנ', רדב'שהוצאתי בתור פרס ל

גם ספר שירים ... ויש גם עוד ספרי מקור שלי... תרגומים... וטולסטוי

אני לא ... וספר חמש המגילות ועוד הרבה ספרים' ל סונטות'ו' ארשת'

עכשיו אתה רואה . זה הרבה מאוד. אפרט עכשיו את כל מה שכתבתי

יש כעשרה כרכים שמיינתי .  שמוכנים לדפוסלמעלה זה מוכנים ספרים שלי

, כרך על מסאים, כרך על מספרים, שיהיה כרך על משוררים... אותם לפי

סידרתי לי שיוציאו פעם את כתבי אם אני עצמי ... כרך על פילוסופים וככה

  . או שמישהו אחרי יוצא את זה

  

ם אתה הוצאת דברי.  שאלה ביקורתיתיתרשה לי איזושה :שמואל רופרט
בתחום של ספרות שמוציאים אותם היום , בתחום של ספרות ימי הביניים

אני יודע שהיו . מה בין ההוצאות שלך לאותן הוצאות. בהוצאות מדעיות
  .מדי פעם טענות לדרך שהוצאת ספרים

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :קודם כל הייתי . היו טענות אבל אני לא מתחרט על שעשיתי

ולי חמישים שישים שנה לא היה ספר א... היו כמעט דור. כמעט הראשון

לא היה . ואני קמתי והוצאתי יהודה הלוי בעשרה כרכים. יהודה הלוי' של ר
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חוץ מזה גם משום שלא היה לי ניסיון לא הלכתי בדרך של . לפני בכלל

אני רציתי בכוונה בתחילה לתת את הטקסט . הוצאות מדעיות... פירושים ו

צריך ללעוס , שחושבים שהקורא לא מביןטועים אלו ... והקורא. כמו שהוא

נותנים לו את הטקסט והוא בעצמו מבחין מה טוב ומה . לו ולהכניס לו לפה

כל הספרים . ואינני מצטער על זה... וסמכתי... מה כדאי ומה לא כדאי, רע

, המדרש רבה כולם אזלו, יהודה הלוי גם' גם ר, גם שמואל הנגיד... האלה

אלף חמש ... של אלף... א היו מהדורות גדולותהן ל.. כל המהדורות שלי

והם .. אבל כל הספרים האלו אזלו... שלושת אלפיים... אלפיים.. מאות

והם עכשיו באים אחרי זה אנשים ומוצאים אותם במהדורה ... צריכים

אף על פי . אני גם כן רוכש את זה ונהנה מזה.. אני שמח גם כן.. מדעית

  . עצמם שידברו בעד עצמם שעה שנתתי אותםישאני נהנית

  

בעקבות : שמואל רופרט
הפעילות שלך במחברות 

אתה היית ידיד , לספרות
ורע לסופרים ומשוררים 

ביניהם כמובן נתן . רבים
אני הייתי . אלתרמן

מבקש עכשיו לעבור 
, מחדר השנה לחדר אחר

  .הייתי מבקש שתפתח לנו את אחד הארונות שבהם שמורים כתבי היד

  

¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È‰ :או , הנה לך מחברת שלמה. ך איזה דבר נדיר מאודאראה ל

שירי '... כן-כתב יד שלם של הספר שנקרא אחרי, זה של שלונסקי... ספר

משירי המפולות . "..הנה כתוב. וזה כל כתב היד. 'המפולת והפיוס

יש פה שירים , להפך. 'ועד ת' וזה כל כתב היד של שלונסקי מא"... והפיוס

והם נשארו רק אצלי בתוך , כן בספר הזה-לא פרסם אותם אחרי... שהוא

שירים לאחר מותו ... וחלק מהם כבר פרסמתי בבמות שונות... כתב היד

..  היד היפה שלוהנה כל כתב... אתה רואה... שהוא עצמו לא פרסם אותם

זה המספרים ... מספרים... אתה רואה. ופה למעלה. 'עד ת' מא... המסודר

  .של העמודים שבספר שנדפס

  

  וידידים     ישראל זמורה
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  ?איך זה התגלגל לידך :שמואל רופרט

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È : זה הוא נתן לי מתנה כשהוא גמר ומסר את כתב היד לדפוס

ור של תיקים צר. אז הוא בא ונתן לי אותו במתנה, והדפיסו לו את הספר

  .  זה כל כתבי יד של גנסין–שימחתי וגאוותי אפשר להגיד , שאין עליהם

  

  .אני כמובן משתוקק לראות אותם, כן :שמואל רופרט

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :שגנסין כתב . 'בבית סבא'סיפור , הנה לך כתב יד של גנסין

ד בכתב הי... שלו' בינתיים'הנה הסיפור .... אראה לך עוד דברים. בעצם ידו

והוא לא תיקן אפילו מילה ... כל כתב היד, מחברת שלמה. הפניני שלו

. הבט איזה אותיות מיניאטוריות כמו פנינים ממש. זו הייתה דרכו. אחת

. הנה חלק משבתאי צבי שהוא תירגם. ללא כל תיקון וככה הוא שלח לדפוס

.. .זה גיליון, הנה דבר ביבליו אגרפי נדיר ביותר... ופה זה שוב מכתבים

שבועון ספרותי כזה שאורי ניסן גנסין היה ', הקוף'חוברת אחת של העיתון 

יש פה איזה , אתה רואה. בעצם ידו' עד ת' עורך שלו והוא כתב אותו מא

יש . אבל אינני יודע מי זה. מ.ל.חתם מישהו ש". מחזיונות בת עמי"שיר 

". צפצפהאורי ניסן גנסין :"הנה כתוב פה... הרבה דברים של גנסין עצמו

חזיון משירי "וזהו שיר שנקרא . פ בשם צפצפה'הוא קרא לעיירה פוצ

  ".ישורון

  

  . 1898, ח"התאריך שפה זה תרנ, רגע אחד: שמואל רופרט
  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :שכתוב ניסן גנסין להפך וביקורת ... כן יש עוד שיר-אחרי

  . גנסין. נ.ג.נ.א, ספרים גם כן

  

  .בחרוזיםזו כמובן ביקורת  :שמואל רופרט
  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È : עוד ...ו. איזה מליצה קצרה גם כן של גנסין, "התקווה"ויש

... אתה רואה זה גיליון של של גנסין שקצת נתרפט מ... שיר אחד של גנסין

  .אבל אני שומר עליו שלא יתקלקל יותר... הזמן
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  ?נעבור אולי לאלתרמן, כן: שמואל רופרט

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :ה "שהוא שר אותו במלואת כ... לתרמןשיר של א, הנה זה

. םאקרא לך בית או שני בתים שמענייני. שנה לחתונתי עם רעייתי המנוחה

  :והוא כותב, שמה היה עדה. כל החרוזים הם לשם אשתי

  

  ה"עדה וישראל היקרים אה לכם שפע ברכות ליובל כ

  שתמיד השמחה במעונכם תהא

  

  רגלינו תמיד בשמחה צעדה 

  שראל ועדהאל ביתכם היקר י

  כי תמיד על ספו בת הצחוק עמדה

  ואת לב הנכנס הידידות בו צדה

  עקרת הבית לומדה גם לומדה

  לכבד את הידיד בעוגה או רולדה

  למען בחדר יהיו צוותא חדא

  גם ספרי רילקה וגם איליאדה

  .וגם הכוסית שנפשנו חמדה

  

  תשמח נא האם בבנים שילדה

  ובאיש ישראל שאותו היא סעדה

   בימי מצוקה לא מעדהורגלו גם

  ועברו השנים כעבור קבלקדה

  גם ברע גם בטוב כמנהג עולם עדה

  אך הבית איתן כי החזיקה בו עדה

  ותמכה ועמדה ועמלה ועבדה

  וגידלה בנים וממנה נלמדה

  כי אשרי העמל כי שמחה לו נועדה

  וכשם שהברכה את הבית פקדה

  כן תוסיף הברכה לפוקדו והוגדה

  ראל ועדהבימי גיל תהילתכם יש

  ואל נא תאמרו לשבחים ניי נאדה
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השיר עצמו נכתבו בידו של יעקב , פה החתימה של נתן אלתרמן, אתה רואה

משום שאלתרמן היה כותב בקושי והוא הביא את זה לערב ', הורוביץ

  ...מסקין והזז ו... שסודר היה בביתי והשתתף בו

  

גביע ', ר הורוביץייאני דרך אגב רואה פה גם ציור שצ, כן: שמואל רופרט
  .יםולחי

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :איגרות אלי שנכתבו על , הנה אגרות שבאופן יוצא מן הכלל

, "ישראל זמורה יקר",  הנה...בכתיבתו... ן בעצם ידו הרועדותידי אלתרמ

אז הוא שלח לי את המכתב , זה לפני יום הולדתי, ט"ערב שבועות תש... זה

וזה השיר האחרון של ... 'וכו"... ה יקרזמור... "והנה עוד מכתב אחד... הזה

וזה ... אני חושב איזה חודשיים לפני מותו, ארבע שורות שהוא שלח אלי

הוא היה , והוא היה שולח לא זר פרחים... השיר האחרון עם זר פרחים

, והוא כותב. ככה היה נוהג. שולח פרחים שצריך היה להביא אותם בעגלה

  : האחרונות בחייואני חושב שאלו הן השורות... זה

  

  לישראל זמורה אשר בספרותינו פועלו חרוט

  ומגילת לכתו אחריה כמגילת רות

  ,יתיםענקוף  ב,שלוחה בזה

  .ברכת קציר חיטים

  

  .ט"תשכ, ערב שבועות, בידידות ובתודה נתן אלתרמן

  

יש בידך גם שירים של אלתרמן שהם בנוסח השונה מן : שמואל רופרט
  .לנו שיר כזהאולי תראה , הנוסח שנדפס

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È: חגיגת 'הנה לך מתוך . יש הגהות, אני אראה לך... זה.. כן

אך הבריאות אפילו מבטם לא : "הייתה שורה ראשונה שהוא כתב. 'קיץ

אך הבריאות אצים לא : "והנה איך הוא תיקן, זה היה נוסח השורה" מעיפים

הוא "... אדומהבאש ... "ששורה אחת שכתב... הנה שיר אחד". עין מעיפים

  ". באף וחימה"וכתב "... אש אדומה"מחק את ב
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  ?נכון, יש פה ממש תיקון שלו, כן: שמואל רופרט 
  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :זה לא... ממש בכתב בידו. כן... תיקון... זה בכתב ידו, כן ...

  ...מתוך, הנה בית שלם שהוא מחק אותו

  
  .'הסיכום'זה מתוך  :שמואל רופרט 

  

‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È :אפשר לראות ... "הייתה שורה... הנה הוא כותב... ןכ

אפשר "וכותב " פתאום"מוחק ..." אפשר לראות"הוא משאיר "... פתאום

  ".פה ושם" "פתאום"במקום ". לראות פה ושם

  

אתה יכול להצביע על איזושהי מגמה בתיקונים האלה של  :שמואל רופרט
  ?אלתרמן

  
‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È:  הוא רק , אגב. וא היה קפדן מאודה... זה פשוט ניסוח, לא

לעולם לא , ואפילו יצא בעוד מהדורות, לאחר שהספר נדפס. בהגהות תיקן

זה היה התיקון האחרון בהגהה האחרונה ויותר לא . תיקן יותר שום דבר

נשי '... אה... היה ספר הזה באמת, אבל בהגהה האחרונה. תיקן שום דבר

, רתי אולי שלוש פעמים את הספרתרגום שסיד... ש... 'וינזדור העליזות

  .בשעת העבודה... בגלל ריבוי התיקונים בסוף
  

אולי , מר זמורה אתה ראית ודאי את אלתרמן בעבודה שלו :שמואל רופרט
  ?אתה יכול לתאר אותו

  
‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È: רק ... מסותר לחלוטין בעבודתו... הוא היה... הוא לא, לא

הוא היה כל ... לדעת מתי הוא עבדקשה גם ... מפני ש... על הדבר המוכן

קפה -היום מתהלך ברחוב עם חברים וידידים ממסעדה למסעדה מבית

. וזה היה נמשך עד ארבע בבוקר... שתייה-שתייה לבית-קפה מבית-לבית

... ורק אחרי ארבע כשהיה חוזר הביתה כנראה... כל היום וכל הלילה כמעט

לא ראה אותו איש ... ותבואף פעם הוא לא הראה איך שהוא כ. היה כותב

שתוי -כשהיה לגמרי בלתי, הוא גם לא אהב לקרוא באוזני חברים... בכתבו

היה מזמין אותנו לביתו ... היה בגילופין קצת... כשהיה שמח. אז לא קרא



 465

ראיתי ... אבל ככה לא ראינו אף פעם איך הוא כותב. וקורא לנו משיריו

הוא היה לוקח את  ההגהות ... תיגם את התיקונים לא ראי... לא... אותו רק

אבל הוא לא נתן להביט ללבורטוריה ... הביתה ומחזיר עם התיקונים כבר

  .אף פעם. שלו

  

אנחנו הגענו כאן לאלתרמן ואולי נסיים את התכנית שלנו  :שמואל רופרט
שיר עשרה 'מתוך " הספרים"בקריאת קטעים מתוך שירו של נתן אלתרמן 

  :'אחים
...  

 ֵאל ֶאת ַהְּגִויִליםִיְׁשמֹור ָה
 ,ְלַחֵּיי ַעד ּוְלַחֵּיי ֶחֶלד

 ,ִיְׁשמֹור ִמַּטַחב ּוֵמָעׁש ּוִמִּנְקַמת ּכֹוֵבׁש
  ִיְׁשמֹור אֹוָתם ָהֱאלֹוִהים

 ֵמֱאִויִלים ּוֵמִאֶּוֶלת
 .ּוֵמָחְכַמת ַהְּכִסיל ְּכמֹו ֵמֵאׁש

...  

 בשם זמורה אני כותב עכשיו שיר: "כשהוא כתב את זה אז הוא אמר לי

הוא כנראה גם היה תחת השפעת " והוא יהיה מוקדש לך' הספרים'

כן כנראה או ששכח או שהתחרט ולא -אבל אחרי... הספרייה שלי והוא

זה ורבים כשמדברים על האבל אני אוהב מאוד את השיר ... הקדיש אותו לי

  .מצטטים אותו, על ספרים, ספרות

  

  .תודה רבה לך מר זמורה :שמואל רופרט

  

˘È‰¯ÂÓÊ Ï‡¯: אני שמחתי גם כן על ההזדמנות הזאת. בבקשה, בבקשה.  
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¯�˜ÂÙ Ì‡ÈÏÈÂÂ  
  
  

 ÏÚ˙¯Â˜È·‰*  
  
 

 שיהיו שבכדי וויטמן וולט פעם אמר, נדושות וקלישאות מליצות שלל לצד

 אזי, בדבר הבחין וויטמן וולט אם. דגול בקהל צורך ישנו דגולים משוררים

 אותנו מעדכן כשהרדיו, אלו בימים, לכולנו ברור להיות הוא צריך

 לדבר שלא; המידע את תקניםמ לכאורה-האיכותיים והמגזינים, בחדשות

 כתבי עשו מה אך. עליו המוסיפות, שבהן האישי המגע ועל, ההרצאות על

 האם? דגולים כותבים או דגול קהל מאיתנו ליצור כדי והמרצים העת

 להדריכו מנת על הטירון של בידיו ברכות אוחזות הללו הסיביליות

כלפי  כבוד יראת בו להחדיר מנסים לא אפילו הם? הטעם ובנבכי ביסודות

 וכיצד – הרגשי ערכה את אף הביקורת מן גורעים וכך (המסתורית דרכם

). ?הגיוני אספסוף מעולם היהֶה? רגשותיו דרך לא אם, בעדר לשלוט ניתן

 לו הדרוש כל]: יחידה גאוות [esprit de corps אין, מסורת כל אין, לפיכך

 .הכתיב מכונת היא, המבקרים לשורות להצטרף כדי לאדם
 

 הקהל דעת עיצוב, אמת. דעותיו את בעבורו לעצב מנסים אינם אף הם

 לשנות מהנה תחביב זהו אך, בדבר הכרוך המאמץ את שווה שאינו כמעט

 כמו, האמריקאי המבקר. נשמתו למען, לאחרת אחת משגיאה דעתו את

 מבלי הצופה בפני לחשוף יכול הוא בדיוק כמה עד לגלות מנסה, הלהטוטן

 הוא אותה היצירה את רואה הוא. העין על היד של עליונותה – להיתפס

 הדבר. שנינויות של מורכבים מקצבים להניח יכול הוא שעליו כבסיס בוחן

 יכולות את המשמיע חצוצרן כמו  ; שימושי לא כה, ויומרני ילדותי כה נראה

: הבדל ישנו אך. שתיאסף לתזמורת מחכה בעודו שלו האקרובטיות הנגינה

 שלעתים, הוא המדהים הדבר. ומפסיק מה-זמן לאחר מתעייף החצוצרן

                                                           

 בגיליון 1925- נתפרסמה לראשונה בOn Criticismרשימתו של וויליאם פוקנר *

  .Double Dealerב העת פברואר של כת-ינואר

  

  



 467

 נהנים המבקרים האם, כן אם. עצמו של מהמוסיקה נהנה המבקר כי נדמה

 מגלחים גלבים לדמיין יכולנו, קלות וביתר האופן באותו? זה את זה לקרוא

 .להנאתם זה את זה
 

. עצמו את גם אלא, שלו הקהל את רק לא, מעוור האמריקאי המבקר

, הקוסם שוליית של לגלגולו הופך הוא: מנטלית להתעמלות הופך מקצועו

 שבה בצורה אם כי, אומר שהוא במה לא הנבערים הכפריים את המרתק

 העיניים ואחיזת הפירוטכניקה למול נאלם שכלם. זאת אומר הוא

  ?הבאה השיחה את שמע לא מי. הבלותיתה

 
 בראון ונס'ג? )ניךעי כראות החסר את השלם (האחרון… ה את ראית"–

 אני, רומן איזשהו? ההוא לספר קראו איך… אה… הוא  ; הפעם טוב

 ונס'ג, מקרה בכל. זה את כתב מישהו… שלי הלשון קצה על זה… חושב

  ."זה את לקרוא חייב אתה: טוב זה. אסתטי צופים חניך אותו מכנה

 
 על פעם אמר הוא מה זוכר אתה, טוב תמיד בראון: אקרא אני, כן" –

  ?"לקלל למד לא ומעולם לעוף מסוגל שאינו תוכי: מישהו

  

 באשר או, הספר או, המחבר לשם אדם אותו את כששואלים, זאת ובכל

 שהספר ייתכן או, אותו קרא לא הוא! דבר לומר מסוגל הוא אין, נושאול

 לא ובראון. דעה לגבש כדי בראון את לקרוא המתין הוא אך, בו נגע לא

 .דעה אין עצמו לבראון אולי. כלל דעה שום הציע
 

! באמריקה מאשר טוב יותר כך כל האלו הדברים את עושים באנגליה

 כשירים שהם כפי וסובלניים הגיוניים שהם באמריקה מבקרים ישנם, כמובן

 העת כתבי: מעמד שום להם אין – ספורים למבקרים פרט – אך ומנוסים

 את רואים עצמם שהם או, מהם מתעלמים הקהל דעת את שקובעים

. לים מעבר וחיים העת מכתבי מתעלמים כן ועל נסבלים-כבלתי התנאים

 נויס לאלפרד )The Hidden Player(' הסמוי השחקן 'על בביקורת

)Noyes( ב-Saturday Review אנשים "  :לאחרונה כתב גולד ראלד'ג מר 

 של הרגילה הדיבור בצורת להשתמש מספיק זה אין… כך מדברים אינם

 אותנו מוליכה יתר פרטנות… משעמם הדבר יהיה לרוב ;גיליםר אנשים
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 דבר נותר לא: ושלמה הוגנת, ברורה כה. הביקורת תמצית זו". שולל

 לקרוא יכולים, המחבר גם אלא, הרחב הקהל רק שלא ביקורת. להוסיף

 הבוררים מבין מי? כך יסיים אמריקאי מבקר איזה אך. ממנה ולהחכים

 צופים חניך "כאל נויס למר להתייחס ההזדמנות לע יוותר שלנו הספרותיים

 הקורא ואיזהו? אחר רלוונטי ולא יומרני, ילדותי דבר כל או, "אסתטי

 נוחות-אי וללא פניות חסר באופן לידיו הספר את מכן-לאחר שייטול

? נויס מר כלפי אלא, הספר כלפי לא – וחמלה בפטרונות שמקורה מהומע

 מציק הנייר את ולהשחית לסבול שלו חףשהד, הסופר ואיזהו. ממאה אחד

 ההתייחסות מן עידוד או תועלת איזושהי להפיק יוכל, לסוס זבוב כמו לו

 .אחד לא אף? אסתטי צופים חניך כאל אליו
 

 לעומת, מידה-קנה ולפי בטעם ביקורת  ; לחיות ותן חיה. המילה זו, הגיוניות

 הביקורת בעוד הספר את סוקרת האנגלית הביקורת. חדה בלשון ביקורת

ים הקורא קהל על כופה האמריקאי המבקר. הסופר את סוקרת האמריקאית

, ספק ללא. מקצועית הקנאה של פניּה ריבוא אורבים שבצילו מעוות מוקיון

 הזנות הם אלו, מקצועית לקנאה מקום כל אין בהם עיסוקים שני ישנם אם

  .והספרות
  

 עם להתחרות יכול נואי הסופר. אכזרית היא התחרות, הנוכחי במצב

 גם הוא, התמודדות של כזה לסוג בנוי שאינו העובדה מלבד שהרי, המבקר

 זו הייתה, המתאימים והנשק הזמן לו היו ואם. בכתיבה מדי עסוק

  .הוגנת-בלתי התמודדות

 והקשר אמונם את בו נותנים הם, קוראיו בקרב להרגל הופך שהמבקר ברגע

. האחרונה המילה את תמיד לומר לו שרלאפ כדי דיו ישיר הוא אליהם שלו

 פסגת היא, האמריקאי אצל רב משקל עמה נושאת האחרונה המילה

  .בעצמו משהו לומר לו מאפשרת שהיא משום הנראה ככל. היצירה
  
  
  
  

  

  )‡È¯Â˙ ‚˙: מאנגלית(
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˙Â·� ÔÂ�Ó‡  
  

  

ÌÈ‚˙ÂÓÓ .  
 ˙ÂÂ„‡ ÏÚ ÂÙˆ˘ ˙¯ÂÙÈÒ ˙Â¯ÈˆÈ ˘ÂÏ˘· ‡¯˜ÓÏ ˙Â¯Ú‰

˙È˙¯Â˘˜˙‰Â ˙È¯Â·Èˆ‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙.  
  

  

È˜ˆÓÈËÒ ,˙È˙Á˙ Ò�„È·Â¯Ù ,‰˘�‡Ó ‰Ï ˙�ÈÙ.  
)ÒÈÊÓÈÓ ‡ÏÏ ÒÈÊÓÈÓ ;ÚÂ�ÏÂ˜ ÏÂË� ÚÂ�ÏÂ˜ ,·Á¯ÓÓ ˙˜ÓÂÁ ˙Â¯ÙÒ(  

  

‡.· . Ú˘Â‰È',È„¯ÙÒ „ÒÁ ,'„ÁÂ‡Ó‰ ıÂ·È˜‰ ,ÔÓÈÒ È¯ÙÒ-‡È¯˜‰ ,374ÓÚ '.  

  

מוזמן לרטרוספקטיבה , עלילות-במאי קולנוע ישראלי רב, יאיר מוזס

התנהלות . שדה בספרד-המוקדשת לסרטיו המוקדמים בעיר

. חשודה מראש כמלכודת פתאים, הרטרוספקטיבה מפוקפקת במקצת

מנהלי האירוע הם כמרים או נזירים פרנציסקאניים השותפים בניהול מכון 

  .הקולנוע המקומי

  

: הקולנוע מתפקד כאן בגלוי כאלגוריה לספרות.  קולנוען–לא סופר 

עלילות סרטיו המוקדמים של יאיר מוזס מתבססות באורח חופשי על 

הסופר לובש כאן את תחפושת . יהושע. ב.הנובלות המוקדמות של א

חובבי , כאשר על הקולנוע עצמו ממונים כמרים ספרדים, שלו הקולנוען

איננו יודעים מאום ולא נטרח לבדוק את , כמובן, חנואנ. האמנות השביעית

ספרד ; )ועוד בערי שדה(מהות הקשר בין הקולנוע לבין הכמורה הספרדית 

הקתולית היא ספר חתום לדידנו וכל מעשייה אודותיה בסגנון פרנסיסקו דה 

הקולנוע הישראלי משנות השישים : רק הערת אקראי.  תתקבל–אורליאנה 

בהיסטוריה של הקולנוע , אם יש כאן.  מעשיותפחות נוח לסיפורי

במאי , כמובן, למעט(במאי שיצר שבעה סרטים בעשור אחד , הישראלי

ספק גדול אם כל במאי .  שיקום–) וגם זה בספק גדול, קומדיות עממיות

הצליחו ליצור , לרבות הטייקונים של הקומדיות העממיות, הקולנוע יחדיו

רובם ככולם קרסו אחרי סרטם . בשנהבעידן המלבב ההוא שבעה סרטים 
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לאחר שנתנו בעבוט את ביתם ואת הבגד שעליהם בשכרו של , הראשון

חומרי גלם יקרים מפז וציוד עמדו לרשותם של , ממון. מימוש החלום

ועיקר הסרטים שנעשו ) כגון הסוכנות או שירות הסרטים(גורמים ממסדיים 

א היה הבדל רם ונישא בין ל, ולמען האמת, כאן היו סרטי הסברה ותעמולה

הבמאים ". קולנוע אמנותי"סרטי ההסברה הממסדיים לבין מה שנחשב כ

הנוף היה אותו נוף וחומר הגלם הוא מה שנחסך , היו אותם במאים ממש

גם האווירה הייתה . ונלקח בחשאי מסרטי ההסברה של הסוכנות היהודית

, ע מכל קשייםמנו, נוטף אופטימיות,  חלל נטול משקל–אותה אווירה 

שכולו תצלומי תקריב של תפוחי זהב ופנים מחויכות או תוהות בוהות של 

נמוכים , עלמות אפרסקיות ומסעות בנוף בתולין ששתילי עצים ירקרקים

שלושה ימים 'או ' חור בלבנה'ראו מחדש את ( מנמרים את שוליו, מדשא

 הזה יכלול אם הייתה לכם תקווה זוטא שהרומן, לאמור)  ותיווכחו–' וילד

  !תשכחו מזה , בתוכו איזה מימזיס של הממשות הקולנועית בארץ

  

השתעבדות תארנית "לא נתעקש ונתבע מסופר כיהושע  ,ברשותכם

עופות אמונים עלי תולע אנו וכבר למדנו מספריו ". דקדקנית למציאות

המרובים שהמציאות היא בסך הכל וככלות הכל בסיס למניפולציה 

  .)וערכית(עלילתית 

גם כמות בלתי , גם כמרים קתולים חובבי קולנוע, גם פילמוגראפיה

 הפירואט המופלא הזה על פני השטח של הממשות –רים 'אפשרית של פיצ

משדר בראש ובראשונה סוג של , י או בספרד של ימינו"בשנות השישים בא

  .זלזול מהתל בקורא ובממשות המימטית כאחד

ו בהם ביקש לספור את הצעדים בין ויס למשפחת'אני נזכר במכתבים של ג

 או ויס לא הרשה לעצמו להתל' ג–בלין קרן הרחוב למסבאה ספציפית בד

אותה ייצג , פעמית-ם ההפלגה החדדווקא משו, לזלזל בממשות ובקורא

למחוזות שהספרות לא חזתה כמותם בטרם נפל על ראשה כרעם ', יוליסס'ב

רלנד מעולם לא יזמה אולי משום שהכמורה הקתולית באי(ביום בהיר 

  ).ויס'פילמוגראפיות לכבודו של ג

  

לאחר שבלענו . הישר אל זו שאחריה, נדלג על המהמורה החביבה הזאת

והסכמנו כולנו שיאיר מוזס , את הזיוף הזה שבהשתקפות תמונת המציאות

של הקולנוע הישראלי בשנות ) אפשרית או לא(הוא במאי פורה במסגרת 
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. אלת  ה ז ה ו ת   ה ק ו ל נ ו ע י ת של הבמאיאנו נדרשים לש, השישים

נותרת , כבידה-לאחר שהסכמנו שהקולנוע הישראלי פעל בחלל נטול

האם הוא אימץ . השאלה מהו הדגם הקולנועי אותו אימץ יאיר מוזס לעצמו

-או שמא את הניאו? פזולני או פליני? את הדגם של טריפו או גודאר

קולנוע 'ם קולנוע הוא דבר שלומדים בהא? שמרנות הפרועה של פון טרייר

ההשפעה -הייתכן ששאלת דגם? )כפי שמתואר ברומן( בירושלים *'אדיסון

אפים הקולנוע והפילמוגר-אינה עולה בדיוניהם של הכמרים שוחרי

. ב. בספר שהקדיש לא, המובהק דן מירוןףהפילמוגרא(? המומחים בספרד

א מקור ההשפעה ואף נוקב  טוען בתוקף שפליני הו,'חסד ספרדי'יהושע ול

האם מירון הפך כומר קתולי חובב . 'שמונה וחצי'פליני , בשם הסרט

איך טחו עיניו של יהושע מראות ותאר את התמורה הזאת בחוקר ? קולנוע

לפחות חמש מאות קוראים צוהלים היו עומדים בתור ? חמור הסבר

  .)אלמלא פוספסה העווית של מירון בגלימת הכמורה' סטימצקי'ב

ואין ) 'ספר שני בשנקל והשלישי חינם וכו(הספרות אמנם מזולזלת דיה 

מלאכת . לא? אבל הקולנוע. לקרוא ולזרוק, שום צורך שנקשה קושיות

אפילו ; היא אינה סובלת קלות דעת, הקולנוע עשירה במסורות ובממון

  . הסרטים הממוסחרים ביותר של הוליווד הם פרי עשייה קפדנית לעילא

שמונה ' אינה פליני ההשוואה היחידה האפשרית.  קולנוע,טוב? קולנוע

סרט שרובו ככולו הזיות . של אלן רנה' פרובידנס'אלא , של דן מירון' וחצי

בניו , נשותיו, דמויות שחטא להן בעברו: סיוטיות של סופר זקן וחולה

                                                           

" לעשות"האם נוכל לקבל ברצינות את הטענה שיאיר מוזס והתסריטאי שלו למדו  *
כפי , אין זו היטפלות לצדדי, לא ולא ?למיהירוש' אדיסון'קולנוע מצפייה בקולנוע 
 –הקולנוע הוא עניין רציני ותשתיתי ברומן האמור לעסוק בו . שעלולים הקוראים לסבור

האם נוכל לתאר . ובוודאי שאין הוא מחוז המקלט של הספרות הנמלטת מפני עצמה
של  והפיזית המדויקת תלעגנון בלא התשתית החווייתי" תמול שלשום"בדמיוננו את 

עליה הוא בנה את האלגוריות שלו וממנה המריאה , העלייה השנייה ביפו ובירושלים
האם ? ההפלגה אל הכלב בלק והובילה את הרומאן הזה למדרגה עילאית בספרות עולם

לאהרן ראובני ללא מרכיב המימזיס של ירושלים ' עד ירושלים'נוכל לתאר לעצמנו את 
ברומן של , משהו כאן? מת העולם הראשונהושיקוף רנטגן של מצבה המידרדר במלח

הקורא הבורגני מעניק : רצינות מהותית על בסיס ויתור הדדי-מאותת על אי, יהושע
יהושע מלוא חופניים של ויתורים מתוך הנחה שספרות היא ממילא סוג של הבלים .ב.לא

מצב של חצי ממשות וחצי הזיה , דעת שכל תפקידם לספק לנו סוג של מרגעה-גונבי
בהיפוך קומי (יהושע חסד ספרדי לבורגנות האשכנזית . ב.יספק א, בתמורה, חלום-ובועת

והאירוניה כאן כל כך ) יהושע הוא ממוצא ספרדי בעצמו. ב.א, של הנסיבות כמובן
עד ששאלות בסיסיות של אמינות מתייצבות למולנו , מקרינה את עצמה לתוך הרומן

 .כותכשלשונותיהן משולשלות להן ועיניהן הפו
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בכפרים , עד פרועים-ביערות" חוקי-בלתי"רודפים למוות את בנו ה, ובנותיו

ההזיות הללו נקטעות בלי . הם וצבא גדול וכלי משחית, בשדות, יםבוער

שעיקר ,  ממש כמו אצל יאיר מוזס–שתן רגיזה -הרף בגלל שלפוחית

. מתמקד בריקון השלפוחית, המאמץ הסיזיפי של ימיו ושל לילותיו בעיקר

כל אותן דמויות של , האמן הזקן והמיוסר מתעורר לבוקר של קבלת פנים

מסתבר שיום הולדתו חל (ים מתייצבות אצל האמן הזקן רודפים ונרדפ

, הנרדף, כולל הבן הלא חוקי, עטויים בכל סמלי ונימוסי הבורגנות, )היום

בנקודה זו מתחברת נקודת התצפית של האמן . שאינו אלא מהנדס במפעל

מתנהר לחלוטין . עם זו של קהל הצופים) מגבו, ושל אלן רנה(הזקן 

נית המדודה והמטופחת אינו אלא קליפה דקה שהמתרחש בממשות הבורג

כולל רגשי האשם המחוללים את הרצף (רק מה שהתרחש בסיוט ; ושקופה

קבלת הפנים המנומסת בחצר החווילה של . הוא אמת קיומית) הסיוטי

המסומנת בהתעלמות הדדית וזרות מוחלטת בין הצאצאים (הסופר 

  .היא שקר מוסכם") לא חוקי"והבן ב" החוקיים"

  

' חסד ספרדי'לבין ' פרובידנס'נוותר ברשותכם על ההשוואה הערכית בין 

לא דקדקנו עם יהושע בכל הנוגע . ונסתפק באנאלוגיות העלילתיות

לסלקציה של פרטי המציאות ובוודאי שלא אנו נתקע מקל בגלגלים 

ההשוואה עם . הדוהרים של יהושע במיאוצו אל רמת העל של ההסמלה

משות הסיוטית בפרטנות דקדקנית של אמן גדול שבנה את המ, אלן רנה

. היא ממין העניין אך מחוסרת טעם וריח, לאמור, אינה ממין העניין כאן

יהושע  מגיש לקוראיו תמונת מציאות לעוסה כדבעי ונטולת משקל כדי 

זה שדוחה את הספר , המקרי, השטחי, שלא להכביד על הקורא האסקפיסטי

ק ומזכירה בפרטים אחדים את העולם כל אימת שהממשות מתחילה להעי

ממשיכה גם לאחר , קלת המשקל, המציאות הסטרילית. שמחוץ למבדה

במקום בו מבודד יהושע את , שמסתיימת הרטרוספקטיבה המשונה בספרד

, והשניים נוחתים בארץ, הבמאי הקשיש ואת השחקנית הראשית שלו

גם . ממשיך הסיפור לצוף בחלל נטול משקל של מציאות ישראלית

לפי כל כללי (כשהבמאי הקשיש מחל במסע התחנות הפרטי שלו 

, וחוזר אל מקום הפשע) או מחזה הייסורים הנוצרי, המיסטריה הכנסייתית

עוול , מסתבר, בהם, אל האתרים שבהם צילם את סרטיו המוקדמים, היינו

החיפוש אחר . בהתאמה, קשות לשחקנית הראשית שלו ולכותב התסריטים
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לחלות את , יל אותו עד שדרות המופצצת שלפני עופרת יצוקההמחילה מוב

המוצא את , פני התסריטאי הכעוס והפגוע מימי הקולנוע המוקדם שלו

, אבל גם כאן(פרנסתו בניהול חוגי קולנוע לחובבים בין קסאם לקסאם 

הטילים נראים כעשויים מנייר והדלות והאימה שבה שקעו תושבי שדרות 

. ברומן ישראלי בן זמננו, אפילו צדדי שבצדדי, ושאובנותיה ודאי אינה נ

  ).דבר מזה לא משתקף ברומן

  

אלא , מסתבר שהעניין אינו הקולנוע או הספרות: אך כאן חל היפוך מעניין

 משום –הצמד הזה כמחוללו של העוול שנעשה כאן לבני עדות המזרח 

אשי לפי שעה ועד הודאה חדשה המייצג הר(שכל הסובבים את יאיר מוזס 

החל בתסריטאי וכלה בשחקנית הראשית , )והבלעדי של הקולנוע בספרות

שיאיר מוזס מסלק או מרחיק מעליו באופנים שונים , הם בני עדות המזרח

שטיבו אמנם אינו " (מיינסטרים"ומשונים בדרכו אל ההכרה כבמאי של 

עקב אופייה המקוטע והמקרי של העשייה הקולנועית בארץ , שכן, מתבהר

. ב. וא–היא לא הצליחה לאמץ לעצמה שום דרך מלך , יום הזה ממשעד ה

יהושע ודאי לא יסתכן בניסוחה של תובנה ערכית כלשהיא לגבי מה 

: חזור. שמתמחש בפועל ממש כמרחב ההתרחשות המרכזי של הרומן שלו

ואנחנו נשארים !) אף לא תובנה אחת במסגרת רומאן על קולנוע וקולנוען

, על נקודה זו. ח של עדות המזרח בקולנוע הישראליעם הפגיעות והקיפו

  .מקופחים, אכן: יהושע. ב.נוכל להסכים בלי קושי עם א

  

יאיר מוזס מתגורר באחד ממגדליה : הנה איך הם מקופחים? ואיך מקופחים

שעל גבו עשה את דרכו , שעה שהתסריטאי שלו, אביב-המפוארים של תל

בניו של יאיר . רר בעיירה שדרותמתגו, מן ההוראה בגימנסיה אל הקולנוע

ואילו התסריטאי שלו , במכון רפואי נוצץ) או כיוצא בזה(מוזס הם רופאים 

יאיר מוזס . בעיבורי העיירה הדרומית, במוסד מופגז, מטפל בילד מפגר

שעה שהשחקנית הראשית , זוכה לבדיקה רפואית שאין לו בה שום צורך

חומקת מבדיקות , רפאמ-במחלה חשוכת, כפי שנרמז, שחלתה, שלו

הוא בעיקר א ו ה ב ) האשכנזייה(את אשתו . רפואיות באופן קונסיסטנטי

. הוא בעיקר ש ו כ ב) בת עדות המזרח(ואילו עם השחקנית הראשית שלו 

הן קוצר רוח והתחושה , לפני ואחרי המשכב, התחושות שזו מעלה בו

 הוא מתעב ,בחיים ובקולנוע, את הדיאלוגים שלהם. שהיא נטל על גבו
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ומעדיף לאין ) למרות שיהושע שם בפיה דברי טעם(בתכלית התיעוב 

 –להישגיה הגדולים כשחקנית היא מגיעה . שיעור את המראה הפיזי שלה

המתפשטת בהמתנה ,  בדמות של חרשת אילמת–אם נאמין ליאיר מוזס 

 ,ק ה י ר פ א בקשת לקחת את נכדו לטיול ספארי בהמ, גם נגד בתו. לבן זוגה

מה . ערש התרבות, יוצא יאיר מוזס ומציע להחליף זאת טיול ב א י ר ו פ ה

' אגביות'שהאמירות ה(כאן מכוון ומתוחבל על ידי מספר ערמומי 

 –ומה כאן נכתב באורח אוטומאטי )  שלו הן מן המפורסמות 'חטופות'וה

חלק מהפריים ,  היתר–אינה מקרית , להערכתי, הדוגמא האחרונה. לא ברור

  .פורי השגורהסי

ולאן יוליך את טיול ? היכן ראוי לו לבמאי קולנוע מצליח לדור, ובאמת

ברנר המבקר היה שופך אש וגפרית על גילויי ? הבר מצווה של נכדו

מדוגמת (שאפיין סופרים עבריים מדרג נמוך " ריאליזם הפוטוגראפי"ה

. שביקשו להתקבל על הקורא היהודי באמריקה) ישעיהו ברשדסקי

ל ספו מן העולם ועכשיו מידלדלים גם הריאליזם הפוטוגראפי "ים הנהקורא

-אפילו בשמורות הבודדות של הבורגנות החצי, וגם הקריאה עצמה

משכילה שעוד מגלה עניין כלשהו ביהושע וגרוסמן ואף תורמת שני 

:  בריאליזם פוטוגראפיכבר לא די. ופתם בעבור עותק מכורשנקלים לק

  †**. אין טעםמואץ-בפחות מקלידוסקופ

  

במקום שבו השיקוף של הממשות ערמומי במקרה הטוב וחלקלק וצולע 

, נגזר עלינו להסתפק במערכת ההסמלה העילית, במקרה הפחות טוב

שהמבנה רופף , כמובן, האמת היא. שאליה מכוון הרומן הזה בכל כוחו

וגם מבנה ) אירונית ככל שתהיה(מכדי להעמיס עליו גם הסמלה נוצרית 

                                                           

-אחראי לתזה הגורסת כי הריאליזם המימטי, אולי יותר מכל מספר אחר, יהושע** 
במינון (פסיכולוגי מעניק לסיפורת הישראלית חותם של אמינות ומאפשר גם הפלגה 

, הבעיה היחידה היא. הפוטו ריאליזם והריאליזם הפנטאסטי, אל ההיפר ריאליזם) מתאים
 אך –" מבדה"יא שמקלקלת לו בלי הרף את השהממשות הניתנת לאימות ולכימות ה

וכבר ניטל עלינו לברוח  )'הכלה משחררת'(סגרנו את ספר הפיוס הגדול עם הפלשתינאים 
המוזעק לפתור את ' הממונה על משאבי האנוש'עוד לא סגרנו עניין עם ; מבשורה

ל נגזרת לטיפול של הממונה ע, רובנו ככולנו, וכבר הפכנו, בעייתה של עובדת זרה
מסע הבריחה הזה מגיע . העבדים של חברות כוח האדם-משאבי האנוש במסגרת סחר

אני מבקש להראות כאן . לשיאו בדרך העולה משדרות המופצצת לטירתו של דון קיחוטה
, כשירות לשאריותיה של בורגנות הטומנת את ראשה בחול, שהזיוף בתשתית המציאות

  .יוהוא העיקרון המוביל בספרות של יהושע וחבר
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בין מזרח ומערב ני של מחזה תחנות ימי ביניימי וגם את הפערים רעיו

י מועמס כאן על חוטמו של רומאן המתפקד כדוב הרוקד  יותר מד–בארצנו 

וגבול " ספיגה"יכולת ה(פירואטים בזירה שמימדיה מוגדרים היטב 

 וגם רומן על קולנוע שתחתיתו –) השעיית העניין של הקורא הממוצע

סיפוריו המוקדמים , כאמור, ת האנלוגיות המתבקשתספרות על כל מערכ

וגם חיתוכים בין , של יהושע הפכו תסריטים למימוש קולנועי מדומיין

ההווה של , היינו, שנות השישים ספוגות הקולנוע בירושלים לבין ההווה

, אולי, אלה(הבמאי הזקן בדירתו הסטרילית שבמגדל הדירות התל אביבי 

רומן שמטרתו העיקרית והעילאית היא לא הקטעים המעיקים ביותר ב

וגם , אירוני ככל שיהיה, ם מסע צליינותוג )להעיק על הקורא ויהי מה

למקום שבו נוצר הפיצול בין ,  חזרתו של הבמאי לספרד–ההליכה לקנוסה 

תהא מידת הממשות של העניין הזה אשר , יהדות המזרח לבין יהדות אשכנז

ומפוקפק גם מבחינת ההיגיון הסיפורי העניין הזה כשלעצמו צולע . תהא

" כרטיס הטווחים"וגם מבחינת המשמעות שאפשר לטעון בו וגם מבחינת 

משהו נחפז מדי שאינו משתהה על . האפשרי ואפילו המדומיין של הגיבור

למען ( כאילו –מאפיין את כל המהלך הסיפורי הפירואטי , נקודות שבר

שמא תשומת ליבו של ,  אימהנתקף יהושע) לא כאילו כלל ועיקר: האמת

הקורא תנדוד עד כי תאבד לעד בשדות הציד הנצחיים של הקולגות גרוסמן 

  .את מאיר שלו

  

, להתמוסס ולהתבטבט' חסד ספרדי'של " משמעות"במקום שבו עלולה ה

אנו נזרקים אל העידן ("ניתנת לנו ההכרעה על גב הספר למלוא משקלה 

איני יודע דבר וחצי דבר על ). ורךכמאמר הע" שבו כולנו היינו ספרדים

אלא אם כן כוונתו היא , מר מנחם פרוכטר, עברו הספרדי של העורך

מקופחים אנו כבני העדה הספרדית , יהא מוצאנו אשר יהא, שכולנו

והמזרחית אל מול איילי ההון כולל הוא עצמו שנאלץ להתפשר עמם 

ת מקום על בשארית יכולתו ומכר להם את חלקו בעולם הבא תמורת זר

שהמציאות ) שוב(מה שמוכיח , "סטימצקי"או " צומת ספרים"אצטבאות 

  .עולה לאין שיעור על חיקוייה העלובים בספרות העברית הנוכחית

  

' חסד ספרדי'נוותר על הדיון בסצנת הסיגור של , רבותי, ברשותכם

המתווספת לפירואט המופלא המאזן על קצה חוטמו גם את דון קיחוטה (
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) אה הטובוסית אליהם מתחבר באורח כלשהו יאיר מוזס שלנוודולצינ

  : ונסתפק אפוא בדברים האלה

שני שקלים לסופר דמי עותק מכור מחלחלים כנראה לעומק העשייה 

אינו הזלזול  , רבותיי, העניין. הספרותית באופן שקשה אולי להודות בו

, נקרני,  זה חדל מזמן להיות יותר מאיזה שהוא צרכן אסקאפיסטי–בקורא 

שתשומת ליבו נודדת אנה ואנה ויש ללכדה במיני פירואטים ותהפוכות 

הקורא הישראלי המצוי הרוויח את הזלזול בו : לאמור. בלתי צפויות

זו שהביאה לעולם את דון . ב ס פ ר ו ת: חזור. הזלזול הוא בספרות. ביושר

 צריך כל קורא או כותב ספרות בחלד). ואת דולצינאה הטובוסית(קיחוטה 

פעמיותם המהותית והעקרונית -חד: להודות בעובדה פשוטה וחותכת

האם כלו . פעמית של הרומן שכתב סרוונטס-במסגרת העוד יותר חד

דן , כמרים חובבי הקולנוע, שחקניות מקשישות, מעולמנו במאי הקולנוע

עד כי נוצר , בני עדות מזרח מקופחים, מירונים בתחפושת פילמוגראף

אל אותו השק גם את הדמויות החד פעמיות מהיצירה של הצורך לגרוף 

  ?סרוונטס

  

העניין אינו תפישה מוראליסטית קשיחה של המבקר ולא טוטם שהפך 

מלח על פצעי הארץ וכתם על חולצת , טאבו ולא הזיווג של שמן וחלב

מודרניות - אלא החלחול של תפישות פוסט–הספרות הצחה כשלג 

במסגרת , באופן מודע עד מאוד, אמורל, מודע-לסיפורת באופן בלתי

  . על העניין של הקורא, המאבק הסיזיפי הנואש

קופסת , מבדר למדי, סיפור מעשייה טוב: בתרגום לישראלית מצויה

 מפילמוגראפים –הפתעות מלאה סובנירים וממתקים מקהי שיניים 

לא (בגלימות כמורה ועד דולצינאה חולצת דד לבמאי ישראלי קשיש 

 –" רדי מייד"שורש הבעיה הוא ראשית כל בתופעת ה!). וםהמצאתי מא

, דולצינאה הטובוסית הפכו להיות מוצרים שנוטלים מעל מדף, דון קיחוטה

בלא לאכזב קשות את , פתרון דחוק לסיפור שאין שום דרך לסגר אותו

איזה זיווג חד פעמי של , אלא בהמצאה מופלגת, משועמם-הקורא החצי

  .ת כיסוי לדברי העורך שבגב הספרגרס. מין שאינו ממינו

  

לא באספניה , אין לנו איליריה לברוח אליה מכאן: קוראים יקרים לא ולא

כמרים דומיניקאנים לא , הנצרות לא תעניק לנו מחילה: ולא באספמיא
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ולא יוענק לנו לא החסד , יפתחו לכבודנו את בתי הארחה שלהם

מה . מנות הנוספתולא ההזד, הפילמוגראפי ולא המחילה ולא הסליחה

התסריטים שלא .  הרוס–מה שהרסנו במו ידינו .  מקולקל–שקלקלנו 

הדבר , ואם יצולמו. לא יצולמו, הסרטים שלא צולמו.  לא יכתבו–נכתבו 

חסד 'וגם את . אחר ויוביל לתוצאה אחרתבזמן , יתרחש במקום אחר

" כפרה" "תיקון"מושגים כ.  אי אפשר יהיה להציל מן המפח'ספרדי

שוב אני נזקק לכריכה האחורית עליה חתום באורח בלעדי מנחם " (פיוס"ו

, מר פרי: אלא של הפוליטיקה של הספרות, אינם מושגים של הספרות) פרי

, יכול אולי להשיג פיוס עם הקונגלומרטים של שיווק הספרים, ל"המו

. וכך כיפר על חטאו, אצל הממונה על ההגבלים" תיקון"לאחר שעשה 

, ובדיקת המצאי של אחרי ככלות הכול, קריסה, שבר, דעת ויתורהספרות יו

אינה אמורה ואינה יודעת , הספרות אינה יכולה. בחינת כרע ובדל אוזן

אך הקולנוע יודע גם יודע להתמודד עם , להתמודד עם הקולנוע בכליה היא

משום שהקולנוע ,  ושיאיו מעולם לא נזקקו לספרות–הספרות בכליו הוא 

שאין בו לא חסד , של אלן רנה' פרובידנס, 'שוב(לים משקרות יודע שהמי

, אלא סטאטוס קוו מקפיא דם, ולא פיוס ולא תיקון מרגע שתם בו הסיוט

גרוע מן הסיוטים האיומים ביותר של הסופר החולה להם , מנומס וקר כדג

  ).הוקדש רובו של זמן המסך

  

אך גם , ץ קדושהללא שמ, בלתי דמוני, בלתי דרמאטי, אדם בלתי טראגי"

לא תמיד בנחת , אדם שאפשר לחיות לצדו... ללא רוע עמוק ומוחלט

אדם שאפשר ; אבל גם להתרגז עליו, אדם שאפשר להבין לרעו; ובשלום

מסכם דן מירון בהתייחסותו ליאיר מוזס הבמאי " לפעמים לאהוב אותו

ת התיאור הזה אינו יכול להיו).  108'עמ', יהושע. ב.תשע וחצי של א'(

, יהושע. ב.מירון כתב תיאור שיכול להתאים לא. נכון ליאיר מוזס לבדו

למנחם פרי שכתב על הכריכה , לקונה בסטימצקי המושיט ידו אל הרומן

היא הממוצע הסטטיסטי , אליבא דכל אלה ,הספרות. ולדן מירון עצמו

שיכוני רכבת בשדרות , סופרים ושחקניות מקשישות, שבין במאי קולנוע

שעדיף (חיק -בין אישה חוקית לאשת; אביב- ודירה במגדלי תלהמופגזת

לבין ' פרובידנס'בין ; )לה שתתרכז במה שהיא יודעת לעשות ולא נפרט

של פליני לבין מאה ושמונה עמודי הפטפטת ' שמונה וחצי'בין ; יאיר מוזס

במסגרת ניסיון של מיתוג ' חסד ספרדי'הרירית שמקדיש מירון בחסדו ל
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ממדף " סוס השחור"ה, את דון קיחוטה, כאמור, ש להוסיףעל אלה י; על

למחצה -תעשייתית-הדובדבן עלי קצפת, צעצועי העילית הספרותיים

השרוי בין כה ובין כה בגובה , שיעניק את תוספת הערך ויגביה את הממוצע

  .שבין סוליות הנעליים לחגורת המכנסיים

  

  
•  •  •  

  

  

·ÏÁ‰ ˘¯ÂÁ ˙Á˙ :˘·„‰ ÁÂ�È˜Ï Ì„ ˙ˆ˜.  
  

ÓÒÂ¯‚ „Â„Ô' ,ÔÓÊÏ ıÂÁÓ ÏÙÂ�',„ÁÂ‡Ó‰ ıÂ·È˜‰  ,‰˘„Á‰ ‰ÈÈ¯ÙÒ‰, 187ÓÚ '.  

  

מלחמת לבנון : אנסה לשוות לדברי בהירות אכזרית, ככל שהדבר אפשרי

הראשונה הייתה גם המלחמה האחרונה שבה השתתף המעמד הבינוני 

אני עוד זוכר את דמותו (ובה שילם מחיר דמים נורא ) והמשכיל(הגבוה 

שפלוגתו חנתה לפרק זמן קצר עד , ל"לית של סרן תוליק גבירצמן זיהנפ

שלושת העשורים שחלפו ). להכאיב בסמוך לגדוד החלכאי שלי בלבנון

אם , מאז הן השנים שבהן החמיק המעמד האמור את צאצאיו מאזור האסון

מחשב -באמצעות שירות ביחידות שראו את פני המלחמות מבעד מסכי

במלחמת לבנון . פחות" לגיטימיים"ם אחרים ומשוכללים ואם באמצעי

  .יחיד ומיוחד, קרבן אחד, בל אחטא בשפתיי, היה למעמד זה, השנייה

  

הסירוב ) כביכול(שהמרכזי שבהם הוא , היו למהלך הזה מחוללים רבים

, לאורך שנים רבות, שהיה, להסתאב בהוויית השיטור האכזרי בשטחים

, כמובן, אין זאת אומרת. צבאשל ה" אכסקלוסיבי"תפקידו המרכזי וה

, כמובן, זוהי. גבוה הפך להיות שוחר שלום מאין כמוהו-שהמעמד הבינוני

" ייחודיות"לשירות ביחידות נבחרות ו; הזיה של ארגוני השמאל הקיצוני

אך את תפקיד , ילי המעמד האמורעוא חסרו מעולם מועמדים שוקקים מל

הותירו לשכבות )  הקודמתבלשון הצבא של המאה, חייל פשוט" (ביזון"ה

לא נאריך . אוכלוסייה מן הסוג שמעולם לא נחשף לסיפורת של דוד גרוסמן

מקבל כאן תפנית " נופל מחוץ לזמן"שהמושג , נסתפק בכך: בהסברים
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ככל שאמורים הדברים בטרגדיה הפרטית של , אכזרית, שלא לומר, אירונית

שלו " ייחסותקבוצת ההת"דוד גרוסמן ואופן ההתייצבות שלה מול 

  .בציבוריות הישראלית

   

הייתה הטרגדיה הפרטית של , מבחינת הבורגנות המשכילה: נדבר ברור

יש כאן הזדהות עמוקה עם עקרון . גרוסמן בחינת קרבן חטאת סמלי מייצג

על פי כל מודל , משום שזו מאפשרת(עקידת הבנים וההכרחיות שלה 

 וגם את הפקפוק ,על החרב" המשך הקיום"את , סטיכי ארכיטיפי

למודל מאניפולאטיבי , ברבות השנים, בהכרחיותו של המודל והפיכתו

). ת ממוןהמאפשר את הישרדותה של אוליגרכיה צבאית בשיתוף עם אצול

מצד אחד ; גרוסמן הייתה בחינת דבר והיפוכוהטרגדיה של , מבחינה זו

חוני פרי מחדל בט, ומצד שני קורבניות של מלחמה כושלת" בדמייך חיי"

  .ואזלת יד עילאית

   

הבן שגויס לא אץ ', אישה בורחת מבשורה'ב: ועוד לדיוקו של עניין

לאין שיעור ' לגיטימי'כי אם למבצע צבאי , למלחמה שנויה במחלוקת

מלחמה שבה מספר , המתרחש בעיצומה של האינתיפאדה השנייה

שה אי'(המשל , במילים אחרות. נסבל-הקרבנות האזרחיים הגיע לסף בלתי

). מות הבן במלחמה צולעת(שונה מהותית מנמשלו ) 'בורחת מבשורה

אני כותב (מות הבן : במסך האחד. הממשות נחלקת אפוא לשני מסכים

הן מבחינת הצבא , במלחמה הספציפית הוא מחדל) כמובן, בהכללה

ששיחת דרכו כהוגן והן מבחינת המשפחות שלא דאגו מראש למלט את 

' קציני מטה'בניהולם המביש של " ירהיש בר"צאצאיהם ממלחמות 

מסואבים שברגיל שום איש בר דעת לא היו מפקידים בידיהם ניהול מגרש 

לא ניתקת השלשלת : במסך המקביל. מכר של מכוניות משומשות

נדרשים ) ללא ספק הוא אחד מאלה, גרוסמן" (טובי האומה"הארכיטיפית ו

  . לשלם בדם תמורת המעמד שאיוו להם

  

, שקורפוס הסופרים הארץ ישראלי חס מאוד על שלומו ,כמובן ,האמת היא(

לא ראו את ,  מיזהר ועד שמיר–ח המיליטאנטיים "וגם מיטב סופרי דור תש

הבודדים שהשתתפו בקרבות ; פני המערכה אלא בהזיות ובחלומות

לקחו חלק בשלבים היותר מאוחרים של המערכה ) מדוגמת חיים גורי(
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באופן שאפשר להם , וניהול מסוגים שוניםוהוצנחו לתפקידי פיקוד 

הסופרים שהשתתפו . להתייצב בעמדת משקיף בלא לסכן את עורם הם

כאחיהם בני , לא התאוששו במהרה וחפזו לקושש את הבונוס, במלחמות

, עמיחי, שחר ,זך, קניוק(והופעתם בספרות דילגה דור אחד , ח"דור תש

  ).'שדה וכו

  

וודאי שאינו מבקש . ג אלא מבקר ספרותכותב שורות אלה אינו סוציולו

, לפלוש לתחומם של המומחים ממנו במצבים בדילמות הקיום של המכונים

אלה ודאי וודאי שהקביעות ה! ישמרני האל. לים"אחוס, כמאמר קימרלינג

אני מבקש . אך לא כאן המקום או ההקשר, פירוט ונימוק, ראויות לאישוש

בהקשר ' נופל מחוץ לזמן' המכונה להבין את היתכנות התופעה הספרותית

גרוסמן מעולם לא חרג ממסגרות הריאליזם הפסיכולוגי שבין . הנוכחי

; )'עיין ערך אהבה, 'אלא בחטאי הנעורים היומרניים שלו(יהושע ועוז 

מיהושע נטל את תפישת המציאות המתפוררת והאירונית למחצה ומעוז את 

ז שמשמן את הבנאלי את הגרי, היינו, הרטוריקה הסמי ארכיטיפית

מתבסס על תשתית ' אישה בורחת מבשורה'גם , ככלות הכול(שבבנאלי 

הורית שאיבדה את העוצמה -אם חד, בנאלית של משפחה מפורקת

; המוסרית ואת התוקף לעצור את בניה ממעורבות בהרפתקאות מופרכות

וההבדל ביניהם הוא פונקציונאלי ', למאהב א' מסעה הוא מסע בין מאהב ב

הוא יסוד ומוסד בחיינו שאינו זוכה " סמכות ההורית"הלא אבדן ה. לבדב

לא בספרות הבורגנית הנכתבת כאן ולא בממשות עליה היא , להרהור נוסף

הנחת היסוד היא שמות הבן במלחמה גרוע ממותו באיזה מסע ). מתבססת

או מפטריית הזיה בהודו המעטירה , רפטינג משבר עצמות בדרום אמריקה

 –הראשון , אליבא דגרוסמן, אחרונים אינם שווים בריחה מבשורה שני ה–

מתקיים בספרות המשרתת את הבורגנות " הנחת המבוקש"עקרון , אכן. כן

  .לא פחות משהיא מתקיימת בכל מקום ואתר בחיינו

  

בת העשורים האחרונים " ממשות"גרוסמן לא יכול לבוא בטענות אל ה

 זו הממשות הבורגנית –פניים הערכה וכיבודים שהעניקה לו מלוא חו

המפוצלת שמצדה האחד מקדשת ומייקרת את הנופלים ומצד שני דואגת 

הוא , כלומר. הזאת" קבוצת הסיכון"ככל יכולתה שבניה שלה לא יצטרפו ל

אכזרי ולעומתי עם החברה ועם " גמר חשבון"אכן יכול לבחור ליצור 



 481

המשמרת את , בדלת בין דם לדםהמ, פרצופית-הדו, ההוויה האכזרית

המתאכזרת אל ענייה ומפקירה אותם חשופים לצד הדרך , זכויות העל שלה

 מקור האסון האישי של –כפי שהוכח בעליל במלחמת לבנון השנייה (

קרבן חטאת סמלי !) ללא ספק: חזור(גרוסמן הבן הוא ללא ספק ). גרוסמן

אותה מידה של המנהלת את מלחמותיה ב, של החברה וההוויה הזאת

 החיים דורסנות ורמייה השמורים לניהול, חוסר אחריות, היעדר כשרון

היה מאבד גם , לו טען כנגד, לו פעל כך, גרוסמןאך . בימי שלום" תקינים"ה

לא הוא . את ההערכה וגם את הכיבודים וגם את הפוזיציה נשואת הפנים

את מערכת אמורים לשכוח ולו לרגע קט ) הממשות(ולא היא ) גרוסמן(

שירות המצבע . היחסים הפרמננטית שבמסגרתה גרוסמן הוא נותן שירות

מימדי לשגרת החיים של הבורגנות -תלת" עומק"בצבעים המעניקים 

ואף מניחה , משבריה וגליה ואדוותיה, הישראלית ולחורגויותיה הקטנות

בכל מה (מראש של בוננות ביקורתית -לנותן השרות הזה מסלול צר ומוכתב

כל חריגה מן ). שור בדורסנות כלפי פלשתינאים במקומותיהםשק

וגם " מרכזי"רה מן הזרם ההמוסכמות האלה הייתה דנה אותו לשוליות והד

הפונקציונאליות היא עמוד תווך . רטיר לא הייתה עומדת לועמדת המ

מרכזי במערכת היחסים הזאת שבין סופר ובין מערכת הציפיות שהשתגרה 

 חריגה מן ההסכמים האלה תגרור ענישה במלוא  וכל–בקרב קוראיו 

אני מפנה את הקוראים לקבלת הפנים הצוננת לה זכה ספרו (חומרת הדין 

  ). 'בית עם כניסה בחצר'האחרון של יהושע קנז 

  

מתבהרת ברירת המחדל שבמסגרתה נכתבה יצירה , על רקע הדברים אלה

  .'נופל מחוץ לזמן'מן הסוג של 

אלו , היינו', בתוך הזמן'להללו שנופלים ) ?ן מראשמכוו(אירוני   בניגוד

 יכולת ,סנוורים ומנועי כשרון-שהובלו אל מותם על ידי מפקדי צבא מוכי

נסיגה אל המסכת , כמובן, ברירת המחדל היחידה האפשרית היא, וניסיון

נעדר , שבה המוות הוא פרי גורל עיוור, הסמי דרמאטית הסימבולית

על בסיס ההנחה שאינה נתונה לדיון או ויכוח , מיןדיפרנציאציות מכל סוג ו

ואין חלוקה בין מי שמת מזיהום והיעדר טיפול בבית , שהמוות חד הוא

העניין הוא החלל שההיעדר ; לבין מי שנפל בקרבות בלבנון, חולים ציבורי

ממשית (בשר המבקשים לחצות -הזה מותיר אצל הקרובים קרבת

אך הם .  פנים אל פנים עם קרברוסלהתעמת, את נהר הלתי) וסימבולית
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ומתמלא בדמויות  "פריים"מתרחב ה, חרף זאת. אינם הולכים לשום מקום

שחציו אדם וחציו , מרכזית יותר היא דמותו של הקנטאור; שחוו אובדן

זה שאינו , של דמות הסופר) ?אירוני(והוא כנראה מייצג , שולחן כתיבה

רמולות של האבדן שהוא מגיב מתוך הפו, היינו, מסוגל לצאת מתוך עורו

אישה , אישה בתוך מגדל, ויש גם מיילדת. עליהן באקסהיביציוניזם פרוע

ביניימית שמושל -וכל זה מתרחש באופן משונה בעיר מעין ימי, בתוך רשת

את " רושם קורות העיר"בה דוכס המנהל באמצעות אינסטנציה המכונה 

  .מסע האבל המעגלי הזה

  

ל הפורמולות המאפשרות את הרחקת העדות ממקום כ, לגרוסמן ,נמצאו לו

כל מגע מחטט בעצביה החשופים של הממשות ושל הכאן (הסכנה 

  ).עלול לעלות לגרוסמן בדחיקתו לשוליים, והעכשיו

עלום , ביניימית השרויה במחוז פיוטי-עיר ימי, כאמור, מחוז האירוע הוא

שכל , אוזן- צורמיגם כשהדמויות פולטות אי אילו גידופים והבלים(וסמלי 

בו שורר נתק מוחלט בין , )קשר בינם לבין פיוט או מתח דרמאטי הוא מקרי

  .סובב ומסובב

, סתמית, המוות הוא תמיד פרי מקריות אומללה' נופל מחוץ לזמן'ב

, הקנטאור(כל ניסיון להאשים מישהו במותם של הבנים  הסוכרת מראש

 הערפול –סיון התאבדות מתאר את מות בנו כשילוב של תאונה וני, למשל

לכל ארכו נמנע .  ואני חושד שלא בכדי–משמעות מכוונים מראש -והדו

 ÓÏ‰"וגם משאלת ה"  מתו הבנים‡ÍÈ"הרצף בשיטתיות חשודה משאלת ה

הכשל כאן אינו מוגדר ככשל הניסיון לחטוף את הבן "). מתו הבנים

. יליםאלא ככשל הניסיון להחיותו מחדש באמצעות המ, מזרועות המוות

למרחב הקורס של , האוטופי, ולפיכך נמצא התחליף האולטימטיבי

מחוז האבל , חלום-יחסים וזיקות גומלין בדמותה של ארץ-מערכות

זהה רק ) הכפויה(ארכיטיפית שלו -שהטוטאליות המיתית, המוחלט

  .לסתמיותו

  

מצב אומלל הוא מצבו של מי שמלקק בלשונו הספרותית את הממשות 

ומעלים ) ואין זה משנה כרגע אם ממשי או מדומה(ועומק ומקנה לה ברק 

גם כאשר הוא נדרש למשהו . עין ממרתפיה ומסמטאותיה משוללת המוצא

הוא מסתמך , )ואין זה מקרי כלל, ברומנים לבני הנעורים שכתב(כגון אלה 
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 –על מתק הלשון ועל הברק הנאראטיבי שיחצצו בין המסמן לבין המסומן 

צמו מרומה על ידי המציאות שריכך ותיאם והחליק ולבסוף הוא מוצא ע

, באורח טראגי, שוב, וזו הראתה לו, ושייף ומרח בלכה נוצצת מעשה אומן

  . את פני האבן שלה: את מה שאינו ניתן לתאר במילים

הבורגנות (שלו  "קבוצת ההתייחסות"עלוב לא פחות הוא מצבה של 

ודדות אל מול פני זו שהחמיקה את צאצאיה מהתמ, )המבוססת משכילה

אך המליכה את גרוסמן על ראש שמחתה והציבה אותו , המלחמה הקשה

  .בראש המחאה שלה כעגל זהב

  

הוא איש המרחב הטקסטואלי המדמה מציאות , לאמור, גרוסמן הוא סופר

הוא ; הוא אינו משורר ויכולתו בהקשר זה אפסית. מוגדרת במרחב ובזמן

ודאי וודאי שאין לו שום כרטיס ; אפילו משלמה ארצי" משורר"פחות 

כחנוך (הוא איננו אלגיסט ; טווחים ממשי בתחום הדראמה הסימבוליסטית

לא במובן הראשוני של העניין , לא דרמטורג ולא טרגיקון, ולא מחזאי) לוין

אן 'מדוגמת ז(הממושכל והמודע לעצמו רטורית , ולא בהקשר המתובנת

" מודל הנסתר"לסוליות נעלי ההכישרון המדמה שלו אינו מגיע ; )ראסין

ועל כך כבר עמדו . לדילן תומס' תחת חורש החלב'(' נופל מחוץ לזמן'של 

מבקרים בטרם החליקו לטאוטולוגיה מילולית מחמת המבוכה שאחזה 

ביקורת מחייבת מידה של אומץ והתגדרות בדעת יחיד , אכן. בהם

  ).לעומתית

 גם לא המרחב הנטוע ,ולא הפיוט' תחת חורש החלב'לא האירוניה של 

חרף המרחק של הקורא , שאין במוחשיותה ספק, נגיעה ונוגעת-בממשות

וחרף הקריאה מכלי שני ) כפר דייגים וולשי(מן ההוויה המתוארת 

ציות קונוט, ונה והטעונה תמיד בארמזיםלא הרפליקה השנ; )תרגום(

משקל מופלא המזכיר -שהיצירה נושאת על גבה מתוך שיווי, ואלוזיות

 שיווי משקל זה –לוליין המאזן מוט עצום מידות על חבל במרומי הקרקס 

המדובב את המתים , הוא בבחינת לחם חוקו של משורר טבעי כדילן תומס

  .ואת החיים באופן נטול מאמץ וזעה

  : משול לגריסת חצץ, לעומת זאת,המקרא בגרוסמן 

אני / זה . למילה/ בלובן הקר בין מילה / הנקצרת / ונשמתי שלי היא ("

  )162'  עמ. (של המוחלט/ בלועו / המפרפר כטרף 
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ועוד יושם לב לשימוש האינטנסיבי  !לא פחות מטרף בלועו של המוחלט

שבירת השורות מתפקדת כאן (בשבירת השורה ללא כל הצדקה ערכית 

קצר על -שתפקידו למרוח טקסט באורך בינוני, מסחרי ותו לא-ככלי גראפי

  "). רומן החדש של גרוסמן"כו ל עמודים ולהפ187פני 

  

" מיקרוטקסט"מיותר בתכלית להוסיף דברים ולהכביר בדוגמאות מתוך ה

נדמה לי , כמו כן. כשמדובר בסופר שמעולם לא התגדר בתחום הזה

שמיותר לפתוח חזית נוספת מול רעה חולה נוספת המאפיינת את הספרות 

' האם השלישית'מ(האודה האפית המאדירה את זכר הנופלים : העברית

' נופל מחוץ לזמן'). 'שיירה'ו' הנה מוטלות גופותינו'עד ' מגש הכסף'ו

המאפיין המשותף .  רק מן הצד ההפוך–מצטרף לרעה זו בכוח או בפועל 

אנשי ממסד ספרותי ותיקים . לכל המערכות הרטוריות האלה הוא כותביהם

אינו מחויב ש, חסר הפנים והזהות, תיעול לצער הקולקטיבי-שיצרו צינור

  :למאום פרט לאיזה מהלך רטורי של סחיטה רגשית מן הסוג הזה

  

הגומחה בסלע  / ,הסיפור שקראתי לך שם / ,בצפון, השחר על שפת הנחל"

וכחול  / ,היית/ כך -קטן כל / ,הצטנפת / שבה קיננת, האפור / ,המוזר

את לשמוע /שקיפצו במים כאילו גם הם רוצים / והדגיגים , והשמש, עיניך

, ושוב/ שוב , רק אלה, רק זה /  –שצחקנו ביחד/ ואת הצחוק , הסיפור

/ בכוונה אתה, מה/ ...ונמוגים/ הולכים / והאחרים , האלה/ הזיכרונות 

-אותי מעט/ כך אתה מרגיל / אולי , אז אני חושב/  ?נחמה/ גוזל ממני 

 / ?בחוכמת, שאין כמותה/ בעדינות , אולי? הכאב/ לדעיכת / מעט 

  "?לפרידה / ,נו / ,לזה/ לאט / אתה מכין אותי  / ,תמידההמ

לא נבוא חשבון עם גרוסמן שנשאר גרוסמן וגם כשהתדפקה , אנחנו כאן

הרעה על דלתו לא הפך להיות ברנר ולא כתב גמר חשבון אכזרי מסוגו של 

בנה לעצמו מין תיאטרון , אלא חמק דרך חור הארובה', מכאן ומכאן'

יש ,  ככלות הכל–ירופים וגידופים וחרוזים סתומים מריונטות הפולטות ח

איזה תפקיד יש : ועלינו לשאול. לספר הזה עורך שאישר אותו לדפוס

דעת -והאם אליו רומזת בלי'? נופל מחוץ לזמן'לפרסונה זו בהיתכנות של 

  ?דמותו של המורה הקשיש הפותר תרגילי חשבון על קירות הדוכסות
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ÙÎ ˜Ó ‚È· Â‡ ÌÈ¯‚Ù‰Â ‰È„‰ÌÁÂ ÏÂ.  
  

‰È„‰ ÏÚÈ' ,·¯Ú· ÈÚÈ·¯ ,'„·ÂÚ ÌÚ ,ÌÚÏ ‰ÈÈ¯ÙÒ ,464ÓÚ '.  

  

קטף אותו מהמסיבה כמו , הוא לקח אותו הביתה בליל הסילבסטר"

, לא יכול היה לדעת בשתיים לפנות בוקר, אבל איזה רימון, שקוטפים רימון

השעין אותו על דלת , אולי אפילו קטין, שנראה לו קצת צעיר מדי, כשפאיז

, מציצה שנדמה היה שהייתה יותר פוליטית מארוטית, ונית ומצץ לוהמכ

  )94" (אבל מה כבר ההבדל

  

אמו הייתה בעבודה כשאביו ביצע את סצנת ההתפגרות שלו בחדר "

  )135" (היא הייתה עורכת ברשת גימל ועשתה משמרות כפולות. המדרגות

  

 של פתיחה עיוורת(דומה שדי במקטעים אלה המצוטטים באורח מקרי 

כדי לסתום עליו את הגולל ולקיים בו מצוות ברוך קורצוויל שכתב , )הספר

. אני יושב בחדר הקטן ביותר בבית ואוחז את ספרך מלפני: "לסופר אחד

שבק חיים לכל חי טעמו של הצורך להדגיש ..." עוד מעט הוא יהיה מאחורי

קנות מקודד בדיי, מפוברק, רומאן ממסוחר: את מה שזועק כאן מכל שורה

, עבור קוראים שהם המעי העיוור של הצריכה הספרותית האסקפיסטית

ליטראליים עם דראמות הכורסא הטלוויזיונית מחד -המקיימים יחסים בי

אך גם קורא מן . מאידך" ספרות עדכנית"ועם השיקוף שלהם במה שמכונה 

: הסוג הזה עלול להיתקף בתחושת קבס שכמו אחרי ארוחת מקדונלד

פלח עגבניה , קטשופ מימי, מתועבת בתוך לחמנייה צמיגיתקציצת בשר 

דו המשמעות של הרימון בציטוט (אבקתי ושני עלי חסה לקישוט ספרותי 

שהקופידון הצעיר גילח ,  שלוש שורות מאחר יותר–הראשון כשמסתבר 

ומה שעוד , טלפון אלחוטי,  ארנק–את נשוא המציצה מסמלי המעמד שלו 

קופסת : מדובר בבן מעמד ביניים חובב בני מינויותר צפוי ואוטומטי כש

הגיעה ההסמלה ) ואפקטיביות(ללמדנו לאיזו נמיכות ). התכשיטים של אמו

  .האוטומאטית ברומנים מן הסוג האמור

  

כשני שליש מן (ובני מינו ' רביעי בערב'ראוי היה לסתום את הגולל על 

 – פגר שכזה הרומאנים הרואים כאן אור בעשור האחרון הם סוג של שגר
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במה שנותר לפי שעה , ויעל הדיה היא מן המיומנות שבאוכלי הנבלות כאן

בהקשרה של " ספרות"בתחומי ההגדרה המורחבת והמהולה של המושג 

  ).תרבות הפנאי

  

עלולה , הכרחית ככל שתהיה בתנאים הקיימים, רק תפישה קורצווילית

,  תכשיטי האםלצמצם את מרחב הדיון לאותה קופסת משכית שבה שמורים

וההבדל בין זונה גנבנית ממין זכר : משיסה לכל זונה ממין זכר או נקבה

ואולי (לבין זונות ספרותיות מסוג נקבה אינו כה גדול כפי שנוח לנו לשער 

מכר -שאם לא כן לא היה הרומאן הזה הופך להיות רב, נוח מאוד לשער

  ).היסטרי

משום ' רביעי בערב' על אני חושש שיהיה זה קל מידי לסתום את הגולל

שהוא נכתב מתוך הסיטואציה שבתוכה הוא שרוי ומתוך המאגר האנושי 

המאכלס אותו ומתוך המרחב הלשוני המאפיין את האוכלוסייה שלו כולל 

במרחק שבין ". פוליטית מאירוטית אבל מה זה משנה"המציצה שהיא יותר 

  . טמון שורש העניין, המדווח לבין המעשה המדווח

  

כדאי שנתמקד בהמשכם של המשפטים , ם נבהיר את כוונת הדבריםבטר

  :המצוטט לעיל 

  

ובבוקר חמק , מצונף לבדו כמו גור, פאיז הרימון נשאר לישון אצלו"

ואחר כך התברר שלקח את , החוצה ולקח אתו את הארנק ואת הפלאפון

   )94" (קופסת התכשיטים של אמו

  

. ני שמת ולא הייתה לו פנסיהכי אביו חדל להיות מפרנס כמה שנים לפ"

ההיסטוריה  חוזרת וגם לו ,  הנה–ומאיפה תהיה לו בתור אחד מהתעשייה 

 כך שלא יהיה שום –וענת מציקה לו שיעשה איזה קופת גמל , עצמו אין

   )125" (סיכוי שדווקא היא תמצא אותו שוכב מת מחוץ לדירה

  

משויכים האב אליה , בתעשיית הקולנוע כמובן? באיזה תעשייה מדובר

ממש כמו (כותב תסריטים לסדרות טלויזיה , המתפגר בחדר המדרגות והבן

כנבלת עכברוש , ולפתע. שאין שמץ של סיכוי שיזכו למימוש) יעל הדיה

 חור –העדרה , או ליתר דיוק, נוחתת כאן מעתיד עלום כלשהו קרן הפנסיה
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 ,קרולינגיתאו ה, מרובינגית כביכולשחור בתודעה הציבורית מן התקופה ה

נטע , ייחס לעצמו תודעה מחודשת, בטרם נאסף העם בשדרות, היינו

ספרה של הדיה נכתב בעידן ". אופק כלכלי"אוהלים ותבע בכל תוקף 

בעידן שבו הכול היו משוכנעים , היינו, שקדם למבול בשדרות ובכיכרות

עד כלות שמצבם הרופף והמפוקפק נובע מאזלת יד פרטית ולא מחנק 

הרומן הזה אינו עוסק כלל בתובנות , כמובן. שיטתי ומוכתב מגבוהמערכתי 

או בתודעות או בבנייה מפורטת ומודעת של המרחב בתוכו פועלות 

הדמויות או באפיון הפרט הספציפי מעבר לכמה התוויות אינסטנט זריזות 

הוא עוסק בעיקר באפיון . שלהם הודגמה קודם לעיל" אפקטיביות"שה

נות הקורסת קומה אחת או שתיים ובהתמוטטות הקשר התנהגויות של בורג

בעודו , קשר שהרומן אינו מודע לו כלל(עם הממשות  הפיזית והכלכלית 

ובהתמוטטות ) מוכרת מתוך עיוורון מוחלט-משעתק מציאות אפשרית

ההיאטמות וקוצר ,  וגם כאן העיוורון–הקשרים של בורגנות זו עם צאצאיה 

  .היד שולטים ברמה

  

קבוצה של בורגנים צעירים : המרכזי של הרומן" נושא" הוהרי זה

" טיפול הורי"שיחסיהם עם צאצאיהם הגיעו עד משבר והם נזקקים ל

שבחייה היא שולטים (המוענק להם על ידי פסיכולוגית סמכותית , שבועי

 כצפוי מן הבינאריות הפשטנית המחוללת –קוצר היד וחוסר הישע 

  ).רומאנים מן הסוג האמור

הטלוויזיוני כמו " ריאליטי"שאובות בחלקן מן ה, כך הבנתי, דמויותגם ה

אך היכולת של הדיה ; )דאוס אקס מכינה, "נני-סּוּפר"עקרון ה(גם הנושא 

לתמרן על קו התפר שבין הממשות לבין התכסית הרעילה והנרקוטית שלה 

גם , אינה העניין) בטלוויזיה שכבר מזמן הפכה מדמוי מציאות למציאות(

שכאשר נקלע בדרכו איזה , השרבוט הזריז והמיומן של רצף האירועיםלא 

מדוגמת מסע האב האבוד והבן המוטרף (אירוע שיש בו ממשות ועניין 

כשמפציעה איזה בוננות אמפטית מלאת רחמים , )לצפון הגשום והסוער

. רוח אופייני-מטואטא הדבר בקוצר) של הבן כלפי חוסר הישע של האב(

מן השגרה המוכרת ,  מפרטי מציאות מובנית ואוטומאטיתהרומן הזה בנוי

זו עלולה לנתק את , לא תיתכן השהיה מבוננת. של רצף הקיום הבורגני

חמש מאות עותקים פחות ( וניתוק כזה גובה מחיר מר –הקורא מן הרצף 

  !).וזה בדוק, חות המכירה לכל השהייה"בדו
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העיוורון ברומן . ורוןהוא העיו, לפחות מבחינתו של קורא מודע, העניין

יסלח להם . עיוורונן של הדמויות ועיוורונה של הכותבת. הזה הוא כפול

אין בכל ; שתי האינסטנציות תועות במרחב כסומים בארובה: אלוהים

הלא גם פרסה (הרומן הזה אפילו תובנת עומק אחת ולו גם מקרית ואגבית 

קטיביות המסחרית במקום שבו האפ, לא כאן; של חמור יכולה להתיז ניצוץ

" מונולוגים"לא ב, לא בדיאלוג, לא בתיאור, )מכתיבה את גבולות הדיון

 וגם בזיכרונות הכמוסים –ההורים נזכרים ביחסם להוריהם הם כילדים (

ביותר אין שום דבר שלא ראינו ושנינו בדראמות טלוויזיוניות מן הסוג 

ואל יהא (ּות בפקק שני מצבים של תקיע) לפחות(אך יש לנו כאן ). הבינוני

זוג שחייו פרומים מוצא עצמו תקוע בפקק למשך שעות , הדבר קל בעיניכם

 הדבר הזה –ואין להושיע ואין לאן להוליך את האיבה והמיאוס ההדדי 

 שלא לדבר על היעדרה הבולט של –עלול להיגלות כנקמת אלות הגורל 

 הוא ברח –" הילד איננו"יש לנו כאן לפחות מצב אחד של ). קרן הפנסיה

לאחר שנוכח שאין הבדל , ומעצמו חזר(אביבי -נעלם בכאוס התל, מן הבית

אלא משחק , ממשי בין החדר המוגן בבית הוריו חסרי הפנים לבין החוצות

אלא היקש , אך גם כאן אין שום בוננות או תובנה מפציעה. הטלוויזיה לבדו

טלפון (בדן ו איש כאן לפחות שני מצבים של היעדר או). לוגי של קורא

מרחץ -יש לנו בית; המשול לנפילה אל פי תהום) סלולארי, היינו, אלחוטי

מפגשי היום הרביעי עם (שבועי שממנו יוצאים טבולים בזפת ונוצות 

שבעצמה נתקעת בפקק נורא ואיום וכפויה הר כגיגית לעמוד ") סופר נני"ה

הרביעי בשבוע בו עד תומו ולפיכך אין מי שיסיק את דודי הזפת של היום 

מי יעניק ? גיבוריה של הדיה, אנה הם באים,  ובלא המרחץ השבועי הזה–

בשווי " עומק פסיכולוגי"ערך מוסף לתפלות חייהם הנוראה ויקנה להם 

מי יאסוף בכפית זריזה את מכלול הסיטואציות שצפות ועולות ? פרוטה

הוא " רביעי בערב'(אט על פי הביוב הספרותי של העשור האחרון -אט

אופייניים  שהועלו בעשרות רומאנים " דילמות"סיכום של נושאים ו

מי יצא מוכן למשימה מבית ? ויצור להן צורה) בתוספת אינטנסיפיקציה

בה למדה המחברת אפקטיביות מהי וכיצד , הקלון של הטלוויזיה המסחרית

מסיטואציה , לתנוחה) מילולית, מילולית(לעבור בזריזות מתנוחה 

  . חס ושלום, כדי שלא תיפול תנומה על הלקוח,לסיטואציה

ביסודו של . גם למטבע שחוק יש שני צדדים,  גדול מאוד‡Íוזהו , אך

קאמרה או את -מן הסוג המאפיין את הקאנדיד" אמת"הרומאן הזה יש 
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את מידת האמת , וליתר דיוק, הריאליזם של הדראמה המוקומנטארית

, גסות הרוח, היינו, הריאליטיהמבצבצת מאולפני הטלוויזיה של תוכניות 

חוסר הישע , מאבק ההישרדות הפרמננטי, המניפולאציה הרגשית

שאיש לא תוהה לגביו ולו , והדרוויניזם החברתי האוטומאטי הבסיסי

  .במקצת ושעקרונותיו מתקבלים כאן כאילו עמם נברא העולם

הטריוויאליות האימננטית של כל המצבים המתוארים ברומן , ולבסוף

בין הכותבת לבין , היינו, קים שווה בשווה בין המבע לבין המבוענחל

השמורה ) או האמפטיה לפרקים(האירוניה הגסה , מבחינה זו. דמויותיה

אינה , מטעם האינסטנציה הכותבת את הרומן כלפי דמויות וסיטואציות

אין המחברת , ביסוד הדברים. אלא טיח תפל שאין בו כדי לעוור איש

היא מרגישה בסלון שלהם . ולהתגדל במאום על דמויותיהמתיימרת לעלות 

בסגנון שבו כתבי מדורי הרכילות (גם כשהיא מלעיגה עליהם , כבתוך ביתה

או שהיא (אין זאת אומרת שיש לה ) מלעיגים על מושאיהם השוקקים

המקרא ברומאן הזה מזכיר משחק . יתרון ערכי או מוסרי) מייחסת לעצמה

גם הותרת פערים (קלפים גלויים למעט קלף אחד שבו כל ה, "פתוח"פוקר 

גדולים מדי היא בבחינת סיכון שעלול לגבות מחיר מר בכמות העותקים 

: להדיה יש קלף אחד בלבד לחלק למשתתפי הריאליטי שלה). המכורים

כאן . שלה" מחוברים"לקבוצת ה, איכות הצאצאים הנולדים וגדלים להם

מחטטת -ב הנעל הדקיקה הדורכתמשתחז עטה של הדיה והופך להיות עק

  .בפצעים הפתוחים של גיבורי המוקומנטאציה הזאת

  

לצד ביטול כל פער ערכי או מובחן בין הספרות לבין הקנדיד קאמרה 

למיצג הזה של , פשטנית, יש איזה סוג מוזר של עוצמה בסיסית, והריאליטי

צומו מיאוץ שבעי, ביניים מוכה עיוורון השרוי במרדף אחרי זנבו-מעמד

נכסי רוח הם בחינת נעדר מוחלט בהקשר (נגזלים ממנו נכסי החומר שלו 

) עבורם היא גובה תבין וטקילין(וקסמיה " סופר נני"אם באמצעות ה) הזה

אשר לתוכו אוזלים " פוליטי"ל" אירוטי"בין ה" פער"ואם באמצעות ה

  . הפלאפון וקופסת התכשיטים, הארנק

מה שאני טועה כאן בהערכת קהל דו, אך שוב ,העניין כולו סר טעם

לדידו הספרות היא המשכו הטבעי ; "ספרות"הקוראים הנזקק לסוג זה של 

רביעי '. והמתבקש של מדור הרכילות בנקודת השיחבור עם הריאלטי

העתיק והיאה לחולי העגבת " טיפול"אמור להיות ה, כך נדמה', בערב
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פול באמצעות כספית טי. ציבור קוראי רבי המכר הנוכחי, היינו, הרוחנית

שהדיה שלנו , מה שברור הוא. שתרעיל את נשמתם ותיטול את שכלם

באותה (וגם במצב המטופל ) בכספית(זמנית גם בצד המטפל -ניצבת בו

ומן המעיין הזה היא שואבת את כוחה ואת ) תרופה רעילה ממש

  .תעצומותיה

   

ם סמירמיס ע, אין לי ולא יכול להיות לי שום חשבון פתוח עם יעל הדיה

אמורים קוראיה , לכל היותר. רקובה זו של הספרות הישראלית העכשווית

הנלהבים לבוא חשבון עם עצמם ועם יומרת חידוש החזות והדימוי העצמי 

שהטינופת , מה סבורים הם". מהפכה"לאור הקיץ האחרון וה, שלהם

שבמרחב הציבורי ? שמוכרים להם היא אכסקלוסיבית רק לתחום הספרות

יש , "דחק"כאן ב, לי? יגלו אבחנה טובה יותר מזו שהם מגלים בספרותהם 

יובל (איזו שאלה אילמת כלפי השלישי במניין העורכים הספרותיים 

שאישר את השילוב הרעיל הזה של ריאליטי ', הספרייה לעם'של ) שמעוני

צפויה (אני רוצה לקוות שאין כאן עוד קונייקטורה . וספרות לדפוס

של בית ההוצאה " ההיסטוריה"שמכיר ולו במקצת את הלחלוטין למי 

ששכר כאן במודע ובכוונה תחילה טבעת חותם איכותית שתעניק , )הגדול

  . הכשר למה שאינו ראוי אף למאכל בהמה
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ÔÊÈÂ ‰„Â‰È  
  

  

ÌÈ„ÒÂÓÓ : ÈÚÂ¯)ˆ'È˜È („¯‡ ,¯Â�Ó È¯Â„.  
  

  

  

ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ  
  

ˆ¯ ˜È˙"‡ Â‡ "‰Ï·�‰"   
  

  

עם מחשב נייד וננסי בצבע ורוד , ללא דפים, יקי ארד עולה לבמה'רועי צ

הוא מבקש מן הקהל להמתין שעה שהוא מתחבר לאינטרנט כדי . מטאלי

. פאוזה. וני שלולהקריא את שיריו המאוכסנים בתיבת הדואר האלקטר

מכריז , כעבור רגע. יקי מהמהם'צ. הקהל צוחק במבוכה. חמישים שניות

 ,הוא פונה במיקרופון למלצרית הקרובה. החיבור לרשת נכשל: המשורר

 הוא שואל אותה מהי סיסמת האינטרנט .הקהל צוחק. מחמיא לה על יופייה

ונעמד , תרמנ, יקי'משצלח החיבור הראשוני נדרך צ. הקהל צוחק. במקום

הוא מצווח את שירו !" אני הנבלה. "על רגליו כשמחשבו הוורדרד בין ידיו

 מהגה, פוער את פיו בעווית גרוטסקית!" אני הנבלה, אני הנבלה. "הידוע

לחלוחית של רוק מנצנצת . את המילים לאט ובהדגשה ונעמד על הכסא

!". אני, אני, יאנ, אני הנבלה... הנבלה... אני. "המחשב בידיו. בשולי שפתיו

הקהל !". הנבלה, !הנבלה", !"הנבלה"מזיע , נצרד, חוזר על המילים

 .עקרון ההישנות הישן והטוב הוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה. צוחק

הוא מניח את רגלו . רוקק לכל עבר, יקי'ממשיך צ!" נבלה, !נבלה, !נבלה"

. השולחןהימנית על השולחן שלפניו ומנתר בצעד בטוח מן הכסא אל 

ייני ופורץ במחיאות הקהל לא עוצר בעצמו למול התעלול הלול!". הנבלה"

עשרה פעמים -עוד יש לומר שש. יקי אינו מתרגש'צ.  צחוקנהקותכפיים וב

הוא מגביר את צווחותיו וגובר על . בטרם יסתיים השיר" נבלה"את המילה 

, לפתעהוא מרעים בקולו כש!" נבלה, !נבלה, !נבלה. "מחיאות הכפיים

שכנה בבנין הסמוך פותחת חלון וממטירה עליו , כבסרט בורקס מובחר
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 כתהקתרזיס נשפ. הקהל באכסטזה. מטר ברכות שאין להעלותו על הכתב

יקי מודה למלצרית שמסרה לו את סיסמת האינטרנט 'צ. להם מן האוזניים

הפעלת הקהל (ומבקש מן הקהל לכבד אותה במחיאות כפיים , של המקום

הוא ). שירה-טוב לחובבי, מה שטוב לוועדי עובדים. נט חשובהיא אלמ

קורץ לעלמה , מהוקצע, יורד מן הבמה ברישול מוקפד, מסיים את הופעתו

   – הזירה עוד בטרם יעלה המשורר הבאומסתלק מן , עלומה בקהל

                  

He’s the bafflement of Scotland Yard, the Flying Squad’s despair: 

For when they reach the scene of crime – Macavity’s not there! 

  

במהלך העשור , הזדמן לי, על אף שאיני מרבה לפקוד אירועי שירה

לחזות עשרות פעמים בחזיון העוועים שתיארתי זה עתה בקיצור , האחרון

 בלא חשש לגוזמה ובהסתמך על פעלתנותו של –אני מניח , למעשה. נרחב

א מאות פעמים "ביצע רצ,  שאת הריטואל הנבלתי לבדו–ים מושא הדבר

החמיא , כאשר בכל פעם הוא התחבר לאיטו לרשת. במהלך התקופה הזאת

החמיא למלצרית , נצווח בידי שכנה, צווח, נעמד על השולחן, למלצרית

שוב , ציווה עליו למחוא כפיים, ביקש את הקהל לחזור על דבריו, בשנית

והכל בדיוק מושלם ובתזמון מוקפד . ' וגוקרץ והסתלק, למלצרית

מזכירה בשמרנותה , גם כיום, שבסופו של יום(המותירים את הבורגנות 

 "!How rude"עדת גברות ויקטוריאניות בשמלות פרחוניות המסננות 

פעורת פה ושמוטת לסת , הצעירה והבוגרת גם יחד) למשמע שירי ביירון

  .למול הסייח הפראי והנועז

  

יקי ארד אינו עוד יוצר צעיר או עכשווי במרחב 'רועי צ: "רכתבתי בעב

, הומוריסטית, סימפטית, אלטרנטיבה, כי אם זרם מרכזי בתוכו, הישראלי

. אגי משעול ורוני סומק, קלילה ואהודה במרחב שבין יצחק לאור

חילוני המשתעשע -אלטרנטיבה שמתחרה על ליבו של אותו קהל בורגני

בין ההון ובין , בין השחור ובין הלבן,  הדגדגןבמרחב שבין הכיבוש ובין

" אלטרנטיבה סימפטית וקלילה"אך מה שהיה עד לא מכבר ". טון-הבון
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, 1סלל וזלל את דרכו ללב הממסד, הלך ואיבד מן האלטרנטיביות שלו

א "כשרצ, במצב בו נוצר. כשאחריו טופפת במרץ אוגדת נמלים פועלות

מבקש "בהוראת (צעיר ומצטער -משמשים שופר לחתך בורגני' מעין'ו

ההולך וגדל נדמה כי אין כל מנוס ) וגם בהוראות אחרות" להיות צעיר

  . בכובד ראש הזו"אלטרנטיבה  הקלילהה"מלנסות ולחשוב את 

  
  ?What Makes it Tickאיך זה מחזיק או : ראשית

  

היה זה בערב , שבע-כשש שנים חלפו מאז חזיתי לראשונה בפלא מבאר

. שבעריכתו' מעין'גיליונותיו הראשונים של כתב העת השקה לאחד מ

בסמוך לבניין עיתון , בקומה העשירית, ההשקה נערכה בלופט מפואר

תזמורת ניגנה , משוררים ישבו על ריהוט עור בשווי אלפי דולרים. 'הארץ'

', מעין'עלמות זהובות שיער מזגו שיכר בכניסה ומכרו את גיליון , שירי פופ

א הידס בן הנוכחים לבוש בזיג לבן "רצ. גם את שיריהןשכלל בין היתר 

נייר כתב העת הסוציאליסטי . ולחיצות ידיים' מעין, 'חילק חיוכים, וקוקטי

על אחד מקירות החדר הוצבה . 'גלובס'תרומת עיתון העסקים , היה ורדרד

 פסלו אדיר המימדים של מאו –נישא במלוא הדרו , ולמולה, מראת ענק

, ספרתי מאה אנשים, האולם הגדול הלך ונגדש. ע במועל ידמצדי. דונג-דזה

. מפגן אדיר. במאתיים הפסקתי לספור, ספרתי מאה חמישים אנשים

לוגמים קאפיריניה , החדש' מעין'מאתיים אנשים אוחזים בגיליונות של 

אט החל מתחוור לי כי מאתיים -אט. מכוסות פלסטיק לרגלי מאו ובבואתו

באדיבות האלפיון העליון חובב (לופט ההדור האנשים שחלקו עמי את ה

שירים , רובם ככולם, ואת צילו של מאו פרסמו) 'רהיטי קסטיאל': השירה

בית '! מאתיים משוררים בחדר אחד! מאתיים משוררים. בכתב העת הנדון

  ! החדש' הסופר

הקהל . עולה לבמה, שאינו לוגם לעולם, א"התזמורת מחרישה ורצ

א פותח את המחשב "רצ. עומד להתחיל בכל רגעריטואל הנבלה . משתתק

                                                           

, י"לליבו של הממסד הספרותי בא' מעין' עדות נוספת להיספחותו והסתפחותו של 1
הצלע שאחראית על מוסף הקולנוע , סופקה לנו רק באחרונה כשאחד מעורכי כתב העת

, מי שאצר בעבר את הביאנלה לאמנות עכשווית בהרצלייה, מר יהושע סימון', מערבון'
  .  בפרס ספירנבחר לשמש כשופט
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שמעתיו אומר , יהיו אשר יהיו הדברים שאמר, מאותו הרגע ואילך. הנייד

  :את הדברים הבאים

  

ַׁשֲאלּו ְוִיָּנֵתן ָלֶכם ִּדְרׁשּו ְוִתְמָצאּו .. .ַאְׁשֵרי ֲעִנֵּיי ָהרּוַח ִּכי ָלֶהם ַמְלכּות ַהָּׁשָמִים"

ֲאִני ...  ם׃ ִּכי ָּכל ַהּׁשֵֹאל ִיַּקח ְוַהּדֵֹרׁש ִיְמָצא ְוַהּדֵֹפק ִיָּפַתח לֹוִּדְפקּו ְוִיָּפַתח ָלֶכ

ַאל ִּתְׁשפֹטּו ְלַמַען ֲאֶׁשר ... אֵֹמר ָלֶכם ֵהן ֵיׁש ְסִליָחה ִלְבֵני ָאָדם ַעל ָּכל ֲעֹונֹוָתם

  .'ווכ..." ְלכּו ַאֲחָרי ַוֲאִׂשיְמֶכם ְלַדְּיֵגי ֲאָנִׁשים ...לֹא ִּתָׁשֵפטּו

  

כבר נחשף בפני , מן הכסא אל השולחן, כמתוכנן, א"בשלב בו ניתר רצ

ועמו את קיומו ' מעין'מנגנון הפעולה המאפשר את קיומו של כתב העת 

צווח " אני, אני. "הדהד בחלל" הנבלה. "י"א כאושיה ספרותית בא"של רצ

  .הרוק בשפתיו. בעודו מאקדח את אצבעותיו וקורץ לעלמות,  א"רצ

כוח ארגוני שלא .  הוא פשוט ויעיל– כמותי ולא איכותני –ן כאן העיקרו

רה חב, חבר מביא חבר, היה מבייש את ההסתדרות או את מרכז הליכוד

:  כעורך חוויתי אותה על בשרי לא אחת.המשוואה פשוטה. מביאה חברות

אם אתה דוחה מישהו הוא לא . הוא אוהב אותך, אם אתה מפרסם מישהו

יש מקום . וככה מאתיים משוררים. ככה נכון, פשוטכמה . אוהב אותך

יש ְסִליָחה : "הדיבר הקדוש מכתיב את פני הדברים. לכולם וכיף ומצחיק

מחא לי ". ...ַאל ִּתְׁשפֹטּו ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִּתָׁשֵפטּו... ִלְבֵני ָאָדם ַעל ָּכל ֲעֹונֹוָתם

המשוררים הללו בזה האופן נקשרים . 'חיה ותן לחיות וגו, כף ואמחא לך

: כך זה מחזיקו. בינוניים- ברית–זה בזה בברית עולם שאין להתירה 

עניינו . 2מתחזק ומרחיב את הברית הזו, מייצר' מעין'המנגנון של כתב העת 

עניינו אינה . אישור והרחבת המעגל של עצמו, הוא ייצור' מעין'של 

  . הספרות

כי אם , ותי בכתב העתמעולם לא גילו עניין ספר' מעין'מרבית משתתפי 

, כתב העת כתירוץ לקיומה של סצנה כייפית: לאמור, חברתי גרידא

אינו ' מעין'החלק הארי של משתתפי , למעשה. אופנתית ומדויקת פוליטית

הם פועלים . מגלה כל עניין ממשי בספרות וזאת זרה להם כמעט לחלוטין

                                                           

שטח , חשובה יותר מעשייתו, למעשה] או הבשורה[הפצת הסרט : " ועוד בהקשר זה2
המלוהקים לסרט לעולם לא יהיו כאלה אשר לא נמצאו בספר ""וגם " המדף הוא המסר

' מערבון', 'המנשר לקולנוע אוורירי': מתוך ("הטלפונים של הבמאי או של המפיק מראש
 ) 2' מס
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. את זך שוב) תמתוך בורו, מבלי דעת(כותבים , חוץ לרצףמ, מחוץ לספרות

. א הם כבר כותבים שוב"אפילו את רצ. את שבתאי שוב. את לסקלי שוב

אמנים ובעיקר , מרצים, עיתונאים. הם היפים והאמיצים. מה זה חשוב

כל מה שצריך כדי , ")משוררות"א בשם ה"אותן מכנה רצ(נערות צעירות 

  .כמעט הכל. להפוך סצנה לנחשקת וויראלית

  

יצק , ספרות-שכרע אפיים ארצה והתחנן למעט דברי, אל הריק העצום הזה

מאותו . תוכן חלופי בדמות האקטואליה הפוליטית, כאחוז אמוק, א"רצ

ש "חד(לביטאון שמאלי , עת ספרותי-מכתב' מעין'הפך , הרגע ואילך

) יוצלח של ויזלטיר-שהוא עצמו בן לא, ל" ז'מטעם'בן סורר ל. ושמאלה

.  אותן הוא יוזם בעצמו כדי לסקרן,המסקר את הנעשה בהפגנות ארצנו

, בבילעין, ארבע פעמים בשבוע. מקיאים ואוכלים. משק אוטרקי פוליטי

. כניסה חינם. פעילות חברתית ומשחקי חברה. ברוטשילד וביפו, בדימונה

מי יסרב לאדם המבקש להקריא את שיריו האיומים המבכים . במה פתוחה

. ארבעים מעלות בצל, מונהדי. פיקוח אחר דוחה שירה? את גורל האחר

נסעו . חמישים אנשים באירוע הקראת שירה בשעריו של מפעל שימורי גזר

ולכל , חמישים אנשים. העלו לרשת תמונות מן המסע. ביחד באוטובוס

. א פיצח את הקוד"רצ. שיר בכיס מעילו, בלא יוצא דופן, אחד ואחד מהם

החלטה להיאבק ה("תחושת שייכות ותחושת שליחות : הנוסחה מושלמת

א "מרצד רצ" נגד כוחות ההון העצומים היא כמו הבחירה להיות משורר

- צבא קטן צועד בחוצות תל. אופיום להמונים). 7' בהקדמה למעין מס

הדוגל בפלורליזם (נושא את דגל הפלורליזם , חדור בגאוות יחידה, אביב

כל המשבית את השמחה נקעקע על , לאמור. כלפי פלורליסטים בלבד

ההומור , הכיף היה לתכלית). ersona non gratapצחו בקלשון משולש מ

ארשת , היה לטכניקה ומטלות בית התמחוי הלכו והתבססו כתוכן העיקרי

גוף אדמיניסטרטיבי לכל דבר . הפך למטה' מעין'. רצינית אחזה בפנים

קואליציות , ישיבות, תקציבים, טפסים, הסעות, הבירוקרטיה גדלה, ועניין

, מנשרים ופרסומים המלווים כל אירוע ומאורע, בריתות, )זיציות איןאופו(

מחלקים תפקידים , מייד מכונסת ישיבת חירום. כל מלחמה או הפגנה

גרילה 'אימייל המוני מזמין את חיילי . מדפיסים אנתולוגיה. ויוצאים לדרך

. לשלוח שירים העוסקים במצב התברואתי בעיירה הבדווית רהט' תרבות

, משתפים ברשת, מחליפים רשמים, תבנים שוקדים על מקלדותיהםמאות כ
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רק המזרחים כותבים על , אגב(המזרחים כותבים על קיפוח המזרחים 

 גאים, )האשכנזים כותבים על קיפוח הפלשתינאים, קיפוח המזרחים

כולם הולכים לכתוב בקפה שיר הקורא להפסקת ,  על גאּותםכותבים

, "אין הבדל"הלא , אך מה זה משנה, כיבושרהט אינה תחת . הכיבוש ברהט

  . ערבי זה ערבי

  

אני מבקש ברשותכם לצטט מן ההקדמה שחיבר , ובנימה אופטימית זו

  :7' מס' מעין'א לגיליון "רצ

  

כתב העת נפתח במניפסט השירה המהפכנית של המשורר העיראקי אחמד "

בי הגולן סיפורו מלא האיפוק של המחבר רחמן מוניף על תוש, בסופו. מטר

איתמר בן מסייר בין . בדמשק אחרי מלחמת ששת הימים ומאבקם הכפול

אריאלה אזולאי מנסחת את שפת המהפכה של צילומי המהומות ... מהגרים 

אינה שנדר ... שבע -נדב ארנפלד מתאר אינתיפאדה בבאר... במצרים 

' מעין'תיאטרון ... כשברקע השריפה בכרמל , כותבת על נסיעה למצרים

שלמעשה היה המָחזה " ... אנרגיות טובות"יק השנה את המחזה והספר הפ

יזמנו את שירון מהפכת ... של פרוטוקול ועדת הכלכלה על הגז הטבעי 

ותמכה במאבק על , פעלה בכל הארץ" גרילה תרבות"חבורת ... האוהלים

נאבקה עם העובדות , קי אדרי חברנו בדימונה'מחירי המים של ג

, עראקיב המופנה שוב ושוב-הזדהתה עם תושבי אל, תהסוציאליות בשדרו

ההחלטה ... והיתה עם עובדי חיפה כימיקלים המתבצרים במפרץ חיפה 

האש ... להיאבק נגד כוחות ההון העצומים היא כמו הבחירה להיות משורר 

שבערה באוהלי רוטשילד ובכיכרות ישראל יצאה מגחלים שהדליקו 

ור האוהלים והבחירה להיאבק ברחוב ד... ' אדומה'אסופות שירה כמו 

היא תמיד הבחירה , להאמין בצדק חברתי וגם באהבה, ולשמוח בה בעת

  ." של מעין

  

. נאום של פוליטיקאי בימי בחירות, יותר מכל, א מזכירות"מילותיו של רצ

רשימת . 'וכו" הבערנו", "הזדהינו", "נאבקנו", "הפקנו", "יזמנו", "עשינו"

: כותרת מזנקת לעין. ות ולו מילה אחת על ספרותהישגים שאינה כולל

אך מה ". מניפסט השירה המהפכנית של המשורר העיראקי אחמד מטר"

אני כופר בשפה גבוהה / אני כופר בעיפרון וכופר במחברת "? מה, בפנים
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', אני כופר': מתוך... (אני כופר בשירה שאינה מזעזעת את העוולות ... 

לא פחות ממניפסט ). תמאר מסאלחה: עברית, 7' מס' מעין, 'אחמד מטר

אריאלה . הפלא הבבלי כופר בשירה שאינה מזעזעת את העוולות! מהפכני

מנסחת . אותה" ÁÒ�Ó˙"כי אם , אזולאי אינה מנתחת את שפת המהפכה

, "על הדרך", להנאתה את מה שניסחו אלפי מצרים בדמם בעודה קובעת

אינה ". פירוק המשטר הישראליהגיע הזמן לתבוע את "כי , באופן חד וחלק

-אי, ·¯˜Ú, "כשברקע השריפה בכרמל"שנדר כותבת על נסיעתה למצרים 

מצווחת במגאפונים מחוץ ' גרילה תרבות'חבורת . שם נשרפים אנשים

: כמו) נתן זכיות להחריד אגב(למפעלי ארצנו וסוברת לתומה כי שורות 

עוד , או כמעט, חברמת המ... וכל שנותר לברר הוא מי הוא / המחבר מת "

, למדבר/ לדחפור ולפליט , לאדון"או ) 7' מס' מעין, 'תומר גרדי" (מעט מת

בכוחן , )7' מעין מס, תאמר מסאלחה: מתוך" (לגירוש ולטרנספר במשאית

  .  'חיפה כימיקלים'לשנות סדרי עולם ולהביא תשועה לעובדי 

ברצינות א "כותב רצ" האש שבערה באוהלי רוטשילד ובכיכרות ישראל"

בסך הכל הייתי ": או במילותיו שלו? חדמתבאו שמא הוא שוב (תהומית 

?  אש").שיהיה מצחיק, מוכן לוותר על הרבה דברים בשביל בדיחה טובה

על איזו אש ! אני מתגורר בבלפור ולא הרחתי דבר? בערה אש ברוטשילד

דור האוהלים והבחירה להיאבק ברחוב ולשמוח בה "האם ? א"מדבר רצ

האם ? יודע מהי אש? חפץ באש" המאמין בצדק חברתי וגם באהבה, בעת

תמונתו של פסל הגיליוטינה כהה הלהב המעטרת את שער הגיליון השביעי 

שהוצב בלב , האם פסל הגיליוטינה עצמו? מסוגלת לחתוך' מעין'של 

מסוגל לפגוע , התופת המלחשת של רוטשילד בימי הבערה הנוראים

האם זו ? א"איזו אש רצ) סימון על סימון, ההשלכה על השלכ(? בזבוב

) שאחריה הזדנבתם כאחרוני העדר(שהוצתה בידי תקשורת ההמונים 

או שמא מדובר באש ? וכובתה על ידיה באותה הזריזות שבה הוצתה

בערה אש גדולה בשדרות רוטשילד : לאמור. בוערת ואינה מכלה? פלאית

ובוודאי שלא , עשילא במישור המ, ומאום לא נשתנה) א"כלשון רצ(

  . עובדה. במישור הערכי

  

המרחב שלי יותר גדול , בתור ליצן חצר יש לי יתרון: "א מעיד בראיון"רצ

הנווד יכול לעשות כל ? מלך או נווד, מה עדיף להיות. משל סופר רציני

העמדה של הליצן מרשה לי . המלך חייב להיות בארמון, מיני דברים
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" ליצן החצר"א כי עמדת " מדמה בנפשו רצלהבין על שום מהניתן . "המון

אך אם יכול דווקא ליצן החצר להיות נציגה . עשויה לאפשר חופש ומרחב

הבה "ולא , "המלך הוא עירום"האין זה משום שהוא האומר , של האמת

, העמדה שלי לגבי אמנות היא פשוטה יותר: "א אומר"ואילו רצ? "נתפשט

עומק הוא בדרך כלל מילה , בחינתימ... אין אמנות: ומנוסחת בשתי מלים

אם אתה . עומק זה דבר פיקטיבי. נרדפת לקשקוש ולניסיון לא להגיד כלום

 אך האין תפקידו של ."בעצם אין ביניהם הבדל, משווה את העמוק והרדוד

: לא הליצן הוא שיאמר? להבליט ולזעוק את ההבדלים, הליצן הוא להדגיש

. מלך שאינו נבון במיוחד. יותר למלךשרירותיות שכזאת יאה , "אין הבדל"

אזי לגבי מה בדיוק , "אין אמנות"א לגבי אמנות היא ש"אם עמדתו של רצ

? האם היא מצחיקה? מה טעמה של אמירה זאת? א עמדה"יש לו לרצ

כל בבחינת , מה תפקידה זולת השטחת הקריטריון? חדשנית? שובבה

החלום . פיכך כל אחד יכולול, שהרי אין דבר כזה אמנות, וייכול דכפין ייתי

יישור קו מוחלט עם תרבות השואבת את כוחה מהענקת כוח . האמריקאי

 ומטיפוח אשליית )לכאורה (מהפיכתו למשתתף פעיל, מדומה לצופה

. גם אתה השופט). רק בעד(שלח מסרון בעד .  תשפיע–תצביע . חשיבותו

. עובד, מה שעובד .3 וכן הלאה מאודאתה בורג חשוב מאוד. אתה תקבע

פועל בחלל בו די במסרון שנשלח ' מעין'. א מתעצם"הלקוחות קונים ורצ

ההומור . בסלולארי והעלה חיוך בעברו השני של הקו כדי להידפס כשיר

  . והתקינות הפוליטית תנאי הכרחי, מהווה תנאי מספיק

  

אינה מחוברת לדבר מלבד ' מעין'של משוררי ' פואטיקה'אך בעוד ה

, בוודאי שאינה מחוברת באופן מודע לרצף כלשהוו, ה ולרשת'לחבר

רובים ' עד כמה שהדבר עולה מספרו האחרון –א עצמו "הפואטיקה של רצ

פגר 'ו' הינשוף'ובמיוחד מן הפואמות ) 2009, פלונית(' וכרטיסי אשראי

או אפילו משירים ' אפרשזיף'ו' המנון סוף הלילה'או שירים כמו ' הפלדה

                                                           

: הידיעה הבאה שבסופה לחצן בחירה' נענע'ה בפורטל האינטרנטי  נתפרסמ2005- ב3
, האחד עם אצבעות, יקי ארד רוצה שאתם תכריעו מי מבין הקליפים לשיר שלו'רועי צ"

. 24אלא שרק קליפ אחד יכול להישלח אל ערוץ ... 24 ישודר בערוץ –השני עם חזרזיר 
. פיע על עתיד המוזיקה והנוערלהשוזו ההזדמנות שלכם לראות את שני הקליפים , ובכן

 ". קליפ האצבעות או קליפ החזרזיר: אם כך בחרו
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,  פועלת בתוך רצף שירי מובחן למדי–' גדולהאגם ה'חדשים יותר כמו 

יזם 'אימג-או בפוסט(יזם מדולל בתיווכו של שבתאי 'שראשיתו באימג

שהרי (כנעניות מלאכותיים ומודבקים -המשכו בשברי, )א"כהגדרת רצ

ובציית ... הינשוף/ בן לסהר , בר אדמה/ בנה של ענת  ":שורות כמו

אינן מהוות כנעניות של ..." ארוד ומטוייט/ פורש אט כנפיו , הלשעבר

ברפטטיביות של , )של כנעניות ותו לא, פארודי כמעט, ממש כי אם סימון

ספוקן 'באסכולת ה, )'ושות 4מאמירי ברקה ,גינסברג, פרלינגטי(דור הביט 

בין היתר בתיווך , כאמור (80-והפרפורמנס של שיקאגו בשנות ה' וורד

בנוסח הזכי , ו אני מברךשעלי, ואחריתו במאבק גלוי) אפרת מישורי

  .של דור המדינה' שירת הפצע'וב

לפי . א"וכולי תקווה שעוד אכתוב בעתיד על שירתו של רצ, כתבתי בעבר

' תחתונים'ו של לורנס פרלינגטי שעה אני מפנה את הקוראים לקרוא בשיר

ולהשוותו עם ) 1967, תרגום דן עומר',  שירה ביטניקית–נהמה  ':מתוך(

הדמיון . 'מדינה בטרנינג' השיר יחוד עםובי, א"ל רצאחדים משירו ש

גם מאהרן שבתאי נטל . הרטוריקה שוכפלה בדיוק מצמרר. הפואטי מבעית

 גם מאפרת מישורי וגם מרטוש ומדן דאור ומיואל ,א מכל הבא ליד"רצ

כל עוד ההשפעה היא במידה  (אין בכך כל פסול. חופנים-חופנים. 5הופמן

, ÚÙ˘ÂÓ Â�È‡ È˜È'ˆ: ויש להדגיש, שכן,  כל תועלתאך גם אין בכך, )סבירה
ı·˘ÓÂ ÏËÂ� ‡Â‰ ,‰·ˆ‰· ˜Ù˙ÒÓÂ ‰Ó�Ù‰‰ ÏÚ ÁÒÂÙ . ÌÈ�Ù‰Ï ÔÓÊ ÔÈ‡– 

Á¯·È Ï‰˜‰ , ‰Ó�Ù‰· ÔÈÈ�Ú ÔÈ‡– ‡Ï‰ "È·ÈË˜ÈÙ ¯·„ ‰Ê ˜ÓÂÚ" , Ê≈l«„¿Ó
ˆ¯ ÂÏ"„ÒÓÓ‰ ·Ï Ï‡ ÂÎ¯„· Â˙‡�‰Ï ‡ .  

  

                                                           

א "לרצ) ונס'לשעבר לירוי ג( על ריבוי הקשרים התוכניים והצורניים בין אמירי ברקה 4
אולם נוכל לחסוך זאת באמצעות ציטוטן של , וסביבותיו ניתן להרחיב במאמר נפרד

שבתאי עבור גיליונו השני של .א וא"שורות אחדות משירת ברקה שתורגמו בידי רצ
 עובדים 4,000-מי אמר ל /מי ידע שמרכז הסחר העולמי עומד להיות מופצץ ": 'ןמעי'

מדוע שרון נשאר הרחק  / להישאר בבית באותו היום /ישראליים במגדלי התאומים 
  . 'וכו" מהמקום

  
באר המזרחית על תקן הא "משמשים אצל רצ, ברכה של הופמן תרגומי דאור וכרטיסי ה5

א "שהגה רצ) מעין הייקו לרעבים" (קימו"שירת ה. יסט'אימג-פוסט כל  גםשבה חייב
היתה רוצה לשכב עם כולם : " הולידה את השיר הבא,בעקבות חשיפתו לקרינת המזרח

', 2000-2003שירים וציורים ': מתוך" (ראנץ-בסניף הבורגר/ נשארת על הדלפק / אך 
  ). 'גלובס'הספר ראה אור בסיוע עיתון העסקים 
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אינה משקפת את הרי שזו ', מעין'בכל הנוגע לפואטיקה של כתב העת 

פה . ÂÈ„ÈÈÓ˙שעיקרו ה, אלא טפח מאוד מסוים בה, הפואטיקה של עורכו

יסטי המפנה את הכותב לתיאור ' בסילוף הדיבר האמיג–קבורה הנבלה 

הבוהקת ... המריצה האדומה"האמנם . ולחיי היומיום" דברים הקטנים"ה

ם דומים במיידיות, של ויליאמס" השזיפים המתוקים"או , "במי הגשם

כל / כל העכברים דביקים / בחנות צילום מסמכים גלסי "לשורות 

, )4' מס' מעין'נמרוד קמר " (2007אבל יש להם אופיס / המקלדות טחובות 

למילה /  קח אותי לסופרפארם / אל תטפטף עליי שמש"או לשורות 

-צאלה כץ" (או אוברדראפט' ראנץ-כמו בורגר/ סופרפארם יש צליל צעיר 

במריצה / כל כך הרבה תלוי "ויליאמס יודע כי ? )2' מס' עיןמ, 'ערן הדס

או ' ראנץ-בוגר"בעוד הדס ממיר בזריזות את הסופרפארם ב" אדומה

או אף בהוראת ) ויליאמס" (ממשי"בהוראת " אקטואלי"ה". באוברדראפט

מוחשות הממשות ". חדשותי"בהוראת " אקטואלי"מתחלף ב, "עכשווי"

. ההפנמה נזנחת לטובת ההצבה. יווחמפנה את מקומה לריחוק שבד

אכול "ל, מזכור ושמור, הרגע-הרגע לרגעיות-המשקל מועתק מנצחיות

גם להדוניזם ממשי אין כוחו של . וגם זה בקושי". ושתו כי מחר נמות

, און-כותביו מגיעים לאופציה החבוטה הזו חבוטים ומשוללי, עומד' מעין'

דוניזם או הדקאדנס מצריכים ונוכחים לגלות שגם הה, מתוך ברירת מחדל

" לסובייקטים שסועים"מחויבות מלאה וכי עתה אין להם אלא להפוך 

להשים עצמם כמשתטים ובה בעת להתענות ברפלקסיה , לאמור, )כלשונם(

אין מקום , כבבקחנליה, אך בבקחנליה. נצחית ובציניות מרפות ידיים

מות מתוחמות גם אם מוגבלת ומקובעת במוסכ,  אך רפלקסיה–לרפלקסיה 

ואין כאן משום יצאה כנגד ', מעין'היא עיקר תעסוקתם של כותבי , להחריד

', מעין'אלא כנגד הרפלקסיה המסוימת של כותבי , הרפלקסיה היקרה מפז

.  רפלקסיה על רפלקסיה–שתפקידה להוות מנגנון השהייה ותוכן חלופי 

  :פואטיקה-ארס. רפליקה על רפליקה

  

מאוננים  / כל המשוררים מכוערים/  אפיל-הסקסהשירה מזמן איבדה את "

 רק להשפריץ את עצמם החוצה / כפייתיים שלא רוצים באמת ליצור קשר

, הגר רוה" (והוא בא ממך והוא שב אלייך  /הלבן נמסך בשפתי /.בטיפות

/ כחולה , מיושבת, מובנת/ חשבתי שאם אכתוב בדרך  " או ;)3' מס' מעין'

שירה  / .אני אוהבת שירה"או ; )7' מס' מעין'תוך מ, חגי קלע" (יבינו אותי
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ושאפשר לקרוא עם   כזו שדמותי משתקפת מבין שורותיה/לבנה וצחה 

. הוא העולם. הדף הזה הוא החדר "או; )2' מס' מעין, 'אלין לב הר" (קש

או ) 7' מס' מעין', 'עשרים, 'שגיא אלנקוה" (אינני יודע כיצד למלא אותו

, או; )7' מס' מעין' 'הרי ספרד, 'תהל פרוש" (א יתכןאני כותבת את מה של"

' מעין מס, "שיר", חגי קלע(אם נבקש להדגים זאת באורח האולטימטיבי 

7:(  

  

הוא שואף . יש לו את כל התכונות של סיפור. השיר הזה מתחזה לסיפור"

מעבר מפסקת . אפילו קטיעת השורות הגיונית. לגעת בצד הימני של הדף

 פתאום הוא חושב שאם לא יצליח להיות סיפור הוא ייחשב ...פתיחה לגוף 

  :ולכן הוא פולט, שיר גרוע

  אהבה היא כמו קישוא

  קליפה של קישוא

  רירית ודביקה

  או

  שקיעה אדומה על ים כחול

  ... דג מסכן נלכד בחול 

שמותר לדבר בו על , מודרניסטי-בסוף הוא נהיה מאמר כזה מהסוג הפוסט

השיר . /  הזה יש את כל התכונות להיות מאמרלשיר... דברים חשובים 

לא משנה לו מה פסיכואנליטיקאים ... עדיין חולם בלילות להיות סיפור 

... יש לו חרוזים והוא שאף גבוה , כשיר הוא מבקש חסד... חושבים עליו 

  "צנונית היא צנונית/ ים הוא עגבנייה ... בסוף ברח לו חמשירון 

  

, אדם שלא גמר בדעתו כיצד לכתוב. טקסטזהו שיר שנכתב בידי אימפו

מקפץ , הוא משול לעכבר המתנגש בדפנות המלכודת. והוא כותב על זה

לא מתוך גיוון כי (אנר בין נוסח לנוסח 'אנר לז'בין ז. מצד לצד בתזזיתיות

הוא אינו משקיע בכרסום המחיצה אלא מכרסם מעט , )אם מתוך פאניקה

, זוחל למרכז המלכודת, א מתייאשלבסוף הו. פה מעט שם וממהר לירוק

/ ים הוא עגבנייה : "נהפך על בטנו ונופח את נשמתו בתרועת אדירים

זו המסקנה הנשגבת אליה הגיע המשורר לאחר שבחן ". צנונית היא צנונית

הביא בחשבון את דעת , לעומקן את תולדות הספרות וצורותיה

צנונית היא / נייה ים הוא עגב. "הפסיכואנליטיקאים והפליא באפולוגטיקה
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) ליין' פאנץ" (שורות מחץ"בהומור של . בהומור ניוושע: לאמור". צנונית

, עולם רגעית בהחלט-המשיגות אפקט מיידי ותהילת, טלוויזיוניות

קו / קו בהיר / קו כהה / קו בהיר / קו כהה / קו בהיר / קו כהה " :בנוסח

/ חושך , אור: "ושוב; )6' מס' מעין, 'מלכי טסלר" (סולם/ קו בהיר / כהה 

בהומור ). 7' מעין מס', סין, 'יוני רז פורטוגלי" (פניה של בודקת הנורות

/ שהוטחו על הרצפה / התולעים : "הפוליטי הפשטני והוולגארי בנוסח

" הן המילים/ ומתמזמזות מרצונן עם אמריקאיות /י ערבים "נאנסות ע

אבל  / הוא היפה מכולם החבר ההומו שלי"או ; )7' מעין מס, לאל נאור'ג(

החבר ההומו ומתאבק 'מתוך , זהר וגנר" (ההומו לא ישגל אותי לעולם

אני יכול לתאר מצב היפוטתי בו אני מקיים יחסי "; )3' מס' מעין', 'הסומו

 'מעין', 'וידוי של כתב צבאי, 'יפתח אשכנזי" (עם רפול) לא מלאים(מין 

הוא אמר שאי . ללב לבייבהתקשרתי . הייתה לי תעוקת לב"או ; )4 'מס

', הייתה לי תעוקת לב, 'דליה ברקת" (אל תבוא מחר/ אז אמרתי די . אפשר

פרס הוא / של אשכנזים / תל אביב היא ותיקן "או ; )7 ' מס'מעין'

/ בקנטינה או / , בתפוחים ודבש/ , ואלוהים עגל חלב/ ; האפיפיור

רואה " או )6 ' מס'מעין', 'בלוז': מתוך, שלמה חתוכה" (בבראסרי

מיכל " (אוכלת מצה עם שוקולד/ דיווחים על הפיגוע בחיפה / בטלוויזיה 

: ואחרון חביב. )1' מס' מעין', 'שירים על פיגועים ומיטות': מתוך, פשטן

, וני ספקטור'ג" (הכתיבה היא כמו ויברטור, אינסטאלטור-פלאגיאטור"

  .'וגו) 7' מס' מעין', 'לכל איש': מתוך

- יה ההומוריסטיתשבין הפרובוקצ, וג מן הטווח הצר הזהכל ניסיון לחר

, לארספואטיקה הדוויה והקונספטואליזם השלוד אקטואלית-פוליטית

צנונית היא / ים הוא עגבנייה ": לאמור, מסתיים בהתנגשות חזיתית בקיר

נכתבים ' מעין'שמרבית הטקסטים שמתפרסמים ב, אסתכן ואומר". צנונית

שפורסם ' פגר'ון שמתאר דן שדור בסיפורו א-מתוך אותה הוויה חסרת

  :2' מס' מעין'ב

  

ואני נאבק בזקפת שעמום חריפה בזמן שאני , השעון במחשב לא מכוון"

יש אינספור . רוכן על המקלדת ועובד על כתבה שהייתי צריך להגיש אתמול

אתרי פורנו שאפשר לגלוש אליהם , טלפונים שאפשר לעשות, הסחות דעת

 לא מתלבשות על מילים שמפתות אותי לזנוח את מה או מחשבות שבכלל

המצב , אני מנסה לדחוף לעצמי לראש בתנועת מלחציים, אבל, שאני עושה
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למרות שהשיעור העיקרי . נורא חשוב-של הבדואים בנגב הוא נושא נורא

שלמדתי בזמן שעבדתי על הכתבה הוא שאין שום סיכוי בעולם שהוא 

 .נראה לעיןלפחות לא בזמן ה. ישתנה לטובה

מתחושת הצדק . לא בטוח שלי יש מה לעשות בקשר לזה, וגם אם כן

, החברתי והסיפוק האישי שהביאו אותי להתעסק בעיתונות מלכתחילה

, נותרה עתה רק תחושה מפוקפקת של בטחון במקום עבודה מסודר

והמחשבה שגם החוט הדק הזה שמחבר אותי לעולם יתנתק מילאה אותי 

כל . לה שתמנע ממני למצוא פתרונות הולמים למצביבחרדה מספיק גדו

שקיבל עם , עוד הייתה לי עבודה מסודרת הרגשתי שאני ממלא איזה חוב

וכדי לשכנע את עצמי . לרעיון כלשהו של חיים, הזמן מימדים מוסריים

נקלעתי למעגל של צריכה שכפה עלי לפתח , שאני נהנה מהחיים האלה

כשסיפרתי את זה . ורת הקבוע שליתלות הולכת וגוברת בתלוש המשכ

לנערה חמודה שפגשתי בבר היא אמרה לי שהיא לא מבינה למה בנאדם 

איבדתי , למשך שבוע, לאחר מכן. צריך להתעסק במשהו שהוא לא אוהב

  ."את החשק לסקס

  

-פוליטיות-א חוטא לא פעם בפרובוקציות הומוריסטיות"גם רצ, אמנם

' רובים וכרטיסי אשראי' השלישי בוראו בהקשר זה את הפרק(אקטואליות 

היד שהצביעה לשר  ":ובו שורות כגון" שירים זעירים"העונה לשם 

או שהפלולה / הסיר את הפלולה "או " מחטטת בתחת/  עכשיו/  הביטחון

אך נדמה שהוא עושה זאת .) ..'וכו" ?שר הביטחון / -נותרה והוא הוסר 

נוטל חלק , היינו. יולעדת מאמינ) או לחילופין כמחווה(כתשלום מס 

יורד לעם ומחזק בקרבו את תחושת הפטריוטיות , במשחק שהכין עבורם

את ' מעין'משמש , בפועל. ואת אהדתו לסוג המנהיג הנוהג ככל האדם

הן במישור הפוליטי , א" האדרת רצ–א במספר אופנים שתכליתם אחת "רצ

 ולו אם באמצעות פרסום משוררים שאינם מאיימים. והן בזה הפואטי

ובפועל רק (במאום על מעמדו של העורך כמשורר העל של כתב העת 

ואם באמצעות הפיכת כתב העת , )מסייעים בקטנותם להדהד את גדולתו

. א"המקבצת המונים תאווי פרסום סביב לרצ) או זבובים(למלכודת דבש 

: הולכת ומתבהרת המגמה, ובעת האחרונה בכלל, בגיליונות האחרונים(

רק כך נוכל .  ההשתלמות הפוליטית– קריטריון זולת לאחד א זנח כל"רצ

נושא כליו של , ה ואת חבירתו למתי שמואלוף'להסביר את הרחבת החבר
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פואטית המצטיינת -בעבר וישות א' הכיוון מזרח'עורך , א בהווה"רצ

בהזמנת מיניבוסים למפגינים ובהדפסת שירי המפגינים , בארגון הפגנות

ר "יו, לאמיר אור, במסגרת איגוד המשוררים, בירתואו את ח; באנתולוגיות

הכי הרבה כסף מן השירה , ככל הנראה, והאיש שהרוויח, הליקון לשעבר

 עורך –או את חבירתו לאלי הירש ; עברית מבלי שכתב שורת שיר אחת

 והאיש שאחראי  ('ידיעות אחרונות'מבקר השירה של ', חרגול'המקור של 

 לוחך פנכה ,)א"הפרוזה הסינטטית של רציצירת ', החלום הישראלי'ל

מתוקף משרתו , כרבים אחרים, פנקסן וכוחני המתקיים במרחב הספרותי

לאחר ,  בעודו מחניף תדיר לדור הצעיר בתקווה שזה יקבלו כמשוררבלבד

או את חבירתו של ; שלא זכה ולו לשביב הערכה בקרב בני דורו וקודמיהם

יצן החצר אינו מבחין שפרסום מאמר האם דווקא ל. א לאריאלה אזולאי"רצ

 כוהנת הצילום המושחת בשמן המשחה צילומים –מאת אריאלה אזולאי 

' 2011השפה המהפכנית במצרים ' על –של בתים הרוסים בעזה וסביבותיה 

הוא בדיחה עצובה ופארודית המצייתת לכל חוקי , השביעי' מעין'בגיליון 

 ככתב בין היתרהמתפקד , א"רצ? וחוגי המדיה והמכוונת לטעמה הנכון

, כאחרון אנשי התקשורת, נוהה באופן עיוור,  וככותב בטלוויזיה'הארץ'ב

. תמיד מחובר. תמיד מעודכן. תמיד שם. אחר כל תנודה במרחב האקטואלי

ככל . צדדי ותמיד כה צפוי ככל היפסטר והיפסטר-תמיד חד. תמיד מדויק

  .'גלובס'בככל סוציאליסט שעובד . ליצן עם אידיאולוגיה

  

 והכריז, בעידודם של מאורעות קיקיוניים שפקדונו, לפני מספר חודשים

גוף ספרותי ". איגוד המשוררים והמשוררות"וגרורותיו על הקמת א "רצ

המון דיבורים על . פשוט מאוד.  כסף–י ששם לפניו מטרה אחת "נוסף בא

ם שלא זיווגי, פרוטוקולים, ישיבות ארוכות. כסף ועל חוסר צדק משווע

א ועוזריו כדי "הכל נתקבצו סביב רצ, ברא השטן בבחינת ודר זאב עם כבש

עסקנים ותיקים . מפלרטטת עם מרקסהבורגנות . ללוק ממימי האגם הגדול

דודות ספרותיות ונערות צעירות חדורות בתחושת , ורבים לשמנתא

א בקולו "זעק רצ, "תנו כסף למשוררים, תנו כסף לשירה. "שליחות

. 'וכו"  כסף–שירה . " ושילהב את הקהל המאנפףמבעד למגאפוןהמאנפף 

ארגון . לא היה ולו משורר אחד, א"להוציא את רצ, בין המסובים

. משוררי-הוא גוף א, יתרה מכך. שירי-המשוררים והמשוררות הוא גוף א

. מן החורים זחלו מיני רמשים והתגודדו סביב לנבלה כמוצאי שלל רב
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שוררים והמשוררות היא ערובה וודאית להיותם שהרי חברות באיגוד המ

Ù‡˙Ó ‰ÏÂÎ ˙Â�‚¯‡˙‰‰ ÌÂÈ˜˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏ˘¯˙ ). ומשוררות(משוררים 
˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Ï‡˘‰ ˙˜Á„‰Ï ˙Â„Â‰ ˜¯Â Í‡ , È‰ÓÂ ‡Ï ÈÓÂ ¯¯Â˘Ó Â‰ÈÓ

‰¯È˘ ÏÊ‡ÊÚÏ ?˙ÂÈ¯˜ÈÚ ˙Â·ÈÒ ˘ÂÏ˘Ó ÏÈÏÎ ¯„Ú� ÈË‡ÂÙ‰ ÔÂÈ„‰ :‡ (
Â�È‡ ‡Â‰ ,ÏÚ-ÈÙ-·Â¯ ,˜ÈÁˆÓ .· ( ËÚÓÎ ÌÈÏÎ ÔÈ‡ ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÔÓ ˘È‡Ï

Ì‰Ï ˘È‚� Â�È‡ ‡Â‰Â ÂÓÈÈ˜Ï .‚ (ÂÈ¯ËÈ¯˜ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ ·ÈÈÁÈ ‡Â‰Ô , ‰Ó
È˙Ï·˘-Â ˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó‡Ï˘˙È˙ÂÓÎ ÌÏ˙˘Ó .  

  

א מבין זאת היטב "רצ. הצבת קריטריון משמעה שיש מי שאינם עומדים בו

יש בו משום ,  כל דיון שעשוי להדיר ולו אדם אחד ממעגל השבט–

 על הרסני שעשוי למוטט את מגדל הקלפים שעל ראשו עומדפוטנציאל 

המלך חייב להיות ... בתור ליצן חצר יש לי יתרון": א ומזמר" רצראשו

? אך האם הליצן אינו חייב. "העמדה של הליצן מרשה לי המון... בארמון

הישרדותו האם ? האם הוא לא ישלם בחייו אם לא יעלה חיוך על פני המלך

הליצן .  גם כשהוא עצוב עליו להצחיק? ביכולתו להצחיקתלויהכולה אינה 

  . הוא הבודד שבאנשי החצר

קיומו הספרותי תלוי רובו , שממש כאותו הליצן, א"האם נהיר הדבר לרצ

ככולו ביכולתו להמשיך ולהצחיק ולספק הנאה ואטרקציה לבורגנות 

האם נהיר . המבקשת שעשוע ופורקן סטרילי, החילונית המשכילה בקושי

  .  מרחב–לו כי גזר על עצמו מושב לצים נצחי וקרא לו בשם 

  

אין לי אלא לכתוב בלשון של פנייה כלפי מושא , את הקטע הסוגר של רשימה זאת

  :הרשימה

  

ומעולם לא ראיתי אדם שזקן כל כך , אני מכיר אותך כשש שנים. א יקר"רצ

ו הפכו שפני הנער של, שעיניו שקעו במצחו, ששערו הקליש, בזמן כה קצר

. לאחרונה צפיתי בתכנית טלוויזיה בה הופעת על תקן מוסיקאי. לפני זקנה

קטע מוסיקאלי מביך לכל ', ישראליות בחלל'ביצעת את שירך החדש 

, נבוכים, התלחששו ביניהם, נאלחים שבנאלחים, המנחים באולפן, הדעות

י ראית. ישבתי מול המרקע וכאבתי את נפילתך. מחייכים זה לזה ולמצלמה

להגחיך כדרכך את , מבקש לזעזע, מאנפף, רוקד, בכל הכוח, אותך משתדל

שעה שכל תנועותיך נחשפות בזאת , ההתרחשות שבסופה הוגחכת אתה
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התזמון והדיוק שאפיינו אותך פינו את מקומם . אחר זאת כמעושות

 הפכת –רועי . עקרון ההישנות כשל. למאּולצות גמלונית ועצובה למראה

ובעד הסדקים ניתן לראות . בלית את המסכה מרוב שימוש. ייק'לשבוי של צ

מאתיים !  מת לך המבט–אחא . את הפנים העייפים והעיניים הריקות

  ?יקי' הגם אתה צ–היו מתי מבע בין כה וכה ' מעין'משוררי 

. היו צפויים מראש, שכתבת בעת האחרונה, מאמר או שיר, כל תגובה

שכפתה עליך , יקי על רועי'כפה צמוכתבים בידי השרירותיות האיומה ש

הכי . "אתה האנשים החלולים. קם הגולם על יוצרו. המחויבות הציבורית

, "ל"שכבתי עם הרמטכ", "ל מחטט בתחת"הרמטכ", "הכי יָפה", "מגניב

בשתיים . עייף, צפוי, הכל מאולץ". הכי מצחיק", "שכבתי עם טייקון"

במעלה שדרות ' מעין'יונות אתה גורר את עגלת הקניות עמוסת גיל, בלילה

  ". הכי מגניב"ועדיין , א רצוץ"רצ, שדוף, כפוף, בקושי הולך, ציון-בן

הסכמתי , נההמדי-כחלק מן המאבק בפואטיקה הפסיכולוגיסטית של דור

למעט (' שירת הפצע' כשדיברת על בעייתיותה של איתך כמעט על כל מילה

ר מן הפצע של הפרט מעב.  המעבר לפוליטי– איך לא –הפיתרון שהצעת 

, הטראגי, הפצע המדמםבדבר אך מה ). הפצע הקולקטיבי,  יותרלפצע גדול

אין מחזה קשה כפניו של ליצן עצוב . שהבאת אתה על פרצופך, האומלל

או כפניו של אדם . או כפני משורר שהפך בירוקרט. המבקש להיראות שמח

  . הנאחז בנעורים אבודים

  

  ,   שלך

  יהודה ויזן
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È�˘ ˜ÏÁ:  
  

 Â‡ ¯Â�Ó ˜È˙"È··Ï ˙�ÈÒ¯Á"  
  

  

דורי מנור הוא ככל הנראה הדמות הבכירה והמעוטרת ביותר , ˆ„ ‡Á„מ

פרס , )2007(פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים . בדור השירה החדש

פרס לעריכה ספרותית של משרד התרבות , )2008(טשרניחובסקי לתרגום 

 ספרי 15-כ, תכנית רדיו, ליברית, שני ספרי שירה, שני כתבי עת, )2011(

, בכריכה קשה ומבריקה, גדולה ומהודרת" כתבי-כל"תרגום ומהדורת 

 –) 2012(רון ימאת דן מ'  עמ100בצירוף אחרית דבר בת ', מוסד ביאליק'ב

  . והזרוע עוד נטויה. וכל זה בטרם מלאו לו ארבעים ושניים אביבים

  

  .שיריו של מנורˆ„ ˘�È מ

  
  

„Á‡ „ˆ  
  

„ÌÈÒ¯Ù‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÏ ÈÂ‡¯ ¯Â�Ó È¯Â :  לציין כבר בפתח הדבריםאבקש
‰ÎÊ Ì‰· .שעל כל גווניו הוא מופת של חריצות ומסירות, פועלו הספרותי ,

בו , גם בפרס טשרניחובסקי לתרגום. ראוי גם ראוי לפרס ראש הממשלה

 ולפיכך טוב שזכה כבר –היה לבטח זוכה מתי שהוא , זכה אמנם בטרם עת

איני אוהד של תרגומי (' נטפח אפוא את בנינו הטובים'חינת בב, עכשיו

אך זוהי איוולת לבטלם או אף להתעלם מאיכויותיהם הרבות , מנור

על אף , גם הפרס על עריכה ספרותית של משרד התרבות). וחשיבותם

כתב העת ' !הו'. הוענק למנור בצדק רב, המחדלים הפנימיים שליווהו

, רציני, עת מאתגר- הוא בכל זאת כתב,על כל מגרעותיו, שבעריכתו

היא לא עניין של , בימינו, ופוזיציה, זו פוזיציה' !הו'. ולמעלה מכל הכרחי

, והעוז והנכונות להציעו, ההבנה כי יש צורך בהול בשינוי נוסח; מה בכך

  .וכל הקרדיט לעורך. הם הישגים כשלעצמם, להתפלפל ולפעול בעבורו
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 È�˘ „ˆ]‡[  
  

  . „Â˘Ó Â�È‡ ¯Â�Ó È¯Â¯¯:בר בפתח הדבריםאבקש לציין כ
לפי (אולם לדור שלי אין פריבילגיה . יסלח לי הקורא על נחרצות האמירה

זהו אינה תפקידה של הביקורת . לעסוק בפרשנות או בספרות יפה) שעה

, ביקורת הספרות נדחקה למצב המותיר לה ברירה אחת ויחידה. כיום

לאקדמיזם של , שתות הספריםלר, צ"להוות משקל נגד למנגנוני היח

הוא , תפקידה של הביקורת כיום. הספרות ולביקורת העיתונאית המנוונת

  .זה הכל". לשים את הדברים בפרופורציה", בפשטות

אפשר שאני חוטא , גורפת מדי, „Â˘Ó Â�È‡ ¯Â�Ó È¯Â¯¯ייתכן שהקביעה כי 

,  הצדקאולם בכדי לאזן את מאזני, )לא שירים, שורות(לאחדות משורותיו 

  .אין לי אלא להתיישב על המאזניים בעצמי, ולו במעט, במקרה של מנור

  

ביקרו , תקפו, את המהלך הפואטי שביקש מנור להוביל בשירה העברית

נציג , שמעון זנדבנק. ם ממניגדולים וטובי, והיטיבו לנתח מכל הכיוונים

את ) 2005, הארץ(' חירוף נפש סלאבי'שלף במאמרו , יר של דור המדינהכב

הביקורת האנגלוסכסית הקלאסית הישנה והטובה כנגד שליטתם של חוקי 

נרקיס 'ואילו אריאל הירשפלד במאמרו הידוע , המטרונום והשכלתנות

על המימד הריאקציונרי , באופן חריף למדי, עמד) 2005, הארץ(' כדחליל

זוהי תשוקה : "ה וו שמלווה את המהלך'ת ועל תחושת הדה זשבכתב הע

למרד אדיפאלי על ידי אנשים שנאמנותם לדמויות האב הרוחניות שלהם 

המניע אותה היא שנאה ומיאוס ומקורם בכעס . היא גמורה ואף מתרפסת

".  אלתרמן–גדול על נתן זך ומה שאמר על דמות האב האמיתית של הדור 

גם אם , עמד,  שהציע מנור6"ופצייה הקלאסיתהא"על בעייתיותה של 

) 2005, מעריב" (שירי ילדים"אסף ענברי במאמרו , באופן חלקי בלבד

, מאייסכילוס, מהומרוס, תשכחו מעלילות גלגמש: "כשסיכם זאת כך

תשכחו ;  מדאנטה ומהלדרלין,  משירת רולאן, מוירגיליוס, מהמהבהראטה

מפיוטי בית , משירת הנביאים, מאיכה, מאיוב, משיר השירים, מתהילים

                                                           

יום המופיעות . א.ראה מסותיו של ת' האופציה הקלאסית'תכלית של על ניסוח שונה ב 6
יּום והמרד , שבתאי: שירה לא רטובה'בגיליון זה וכן ראה מסתו של שמעון זנדבנק 

 ) 2000, כרמל', הקול הוא האחר'בתוך הקובץ (' יסטי'האימג
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ן בודלר  נמתחת בי' קלאסיקה'ה: ן גבירול מיהודה הלוי ומאב, הכנסת

  ." של מנור וחבריו על פי קיצור תולדות הזמן, 1938- ל1837  בין, ן לאלתרמ

  

  .אך כל אלו הם היסטוריה

, מנור עומד בסימן פריחה, עוד כאן' !הו'-ו. שבע שנים שלמות חלפו מאז

 וכל השאר –דעך ושכך ) שמעולם לא היה דיון של ממש(פואטי הדיון ה

  .     פרסים

  

מאת ' בית הקברות הימי'עם צאת תרגומו של מנור ל, לפני מספר חודשים

הכתרתו של דורי : החל להבשיל מהלך שנרקם מזה מספר שנים, פול ואלרי

ע היא מאור] 'בית הקברות הימי'של [הופעתו . "מנור כקאנון השירי החדש

ספרותי שאינו נופל בחשיבותו מזו של הופעת יצירת המקור השירית 

.   כתב דן מירון בגב הספר בעודו ממיר תרגום במקור7"המשובחת ביותר

כי הצד החזק של מנור הוא ) את הברור מאליו(מירון היטיב לזהות 

גמר בדעתו כי די באלו כדי , ועל רקע הריק הכללי של ספרותינו, תרגומיו

בהרצאה שהעניק לרגל צאת (בעודו מכריז ,  גם בכתר השירהלהכתירו

נעמדת על רגליה , "השפה העברית בת שלושת אלפים השנים"כי ) הספר

משהו שלא עשיתי והיום אני ! הא"לנוכח תרגומו החדש של מנור ואומרת 

אך ". ועל זה אנו צריכים להיות אסירי תודה מקרב לב לדורי מנור. עושה

  . נעסוק בהמשך, ן מנור לשפה העברית אסירת התודהבמערכת היחסים בי

יש אמנם , מג של שירה על בסיס תרגומיו-את הניסיון להכתיר את מנור כרב

. לגנות בכל תוקף בשל המשמעות ובשל הוויתור שנושא עימו מהלך שכזה

הואיל וזה המהלך היחיד האפשרי בעבור המבקשים להכתיר את , מצד שני

כמו גם לשקול אותו , )גם אם כי כצעד נואש(ינו ניתן בהחלט להב, מנור

בכובד ראש במסגרת הדיון על מעמד המתרגם ועל מקום התרגום ביחס 

  . 'וכו .Make it you.Make it new . למקור

נזנח , מה שהחל מסתמן כקו רעיוני שניתן להתווכח על טיבו, למרבה הצער

שירתו  [...] מבחינה איכותית: "במהרה לטובת ההכרזה המפוצצת הבאה

המופיעה על גב הסרקופג של מנור , "'מושלמת'של מנור היא לא פחות מ

'¯˘·‰ ÚˆÓ‡' .  

                                                           

  .מסאי דגולכאן המקום להעיר כי גם ואלרי עצמו אינו בדיוק משורר גדול כי אם בעיקר  7
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הקורא החד לבטח מצא עצמו משתהה על שלוש הנקודות המפרידות בין 

? מה נשמט, קשה שלא לתהות". שירתו של מנור"ובין " איכותית"המילה 

ומניין ניתק , ו יחדיואיזה תעלול עריכתי עולל העורך בהדביקו את שני אל

בפתח ,  של הספר238' התשובה לכך מופיעה במלואה בעמ? את הדברים

  : 'הפרח הנעדר מן הזרים'מסתו של מירון 

ולסימון ,  להערכת ההישג שהושג בשירת מנור–? ומבחינת האיכות"

, מקומה במרחב היצירה השירית הישראלית העכשווית על פי הערכה זו

ואולם המושג איכות אינו מורה אך , קר בסיכומםאגיע במהלך דברי ובעי

היינו , השירי' איך'האיכות קשורה ב. ורק על רמת הישג ומידת ערך

האמצעים ובדרכי ההתנהלות השירית שבסיועם מממש המשורר בשיריו 

. ניסיון חיים מסוים והבנה או פירוש מסוימים של המציאות הנובעים ממנו

; ודמת להערכה ומשמשת לה תנאיכך מצביע המושג גם על איכות הק

שבכוחם נהפך חזון שירי ', איך'איכות המכילה בתוכה את כלל מרכיבי ה

לא רק מותר אלא גם הכרחי לומר על , זו' איכותית'מבחינה . לשירה כתובה

   "   'ממושלמת'שהיא לא פחות , בפתיחת הדברים, שירת מנור כבר עתה

  

כי , והודפס על גבי הכריכהלמקרא משפט השבח שנגזר , מי שחשב לרגע

בחינת המשפט בתוך . טעה גם טעה, רון קשישאיסלקה דעתו של מ

זהו , קונטקסט מלמדת אותנו כי מירון חד מתמיד ומודע לכל מילה ומילה

דברי שבח . סיבוב וגלגלון לאחור, ליפוף, 9תרגיל אקרובאטי מדרגת קושי 

, ")מושלמת", "יתאיכות:"ומלאת מירכאות(שכולם הסתייגות אחת גדולה 

זהו . Â‰ ¯Â�Ó È¯Â„ È‡�ÎË‡: המלמדים בסופו של דבר את מה שכולנו ידענו

המבכרת צורה על פני , של מנור' איך'מחשבת הניסיון קלוש ליישר קו עם 

  .תוכן

אאלץ להתעכב על מספר נקודות במסתו , אולם בטרם אעסוק בשירת מנור

  :          של מירון

  

עד כמה שנוגע הדבר לשירה העברית בעשרים . ÎÏÓ‰‰ ˙ÂÈ˙ÂÎ‡ÏÓ‰) א

חמוטל בר , אגי משעול. מירון הוא קושר כתרים מקצועי, השנים האחרונות

רחל חלפי ואבנר טריינין הן רק דוגמאות אחדות למי שזכו להימשח , יוסף

שכן מדובר במשורר , אך דורי מנור הוא מקרה יוצא דופן. על ידו באחרונה
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כתמיד , שהיא רובה ככולה, ברכה. ברכת מירוןהצעיר הראשון שזוכה ל

  .ספרותי מדוקדק-תוצר של תחשיב פוליטי פנים, אצל מירון

  

תשמש דוגמא ,  מנוררון עליאני צופה כי יום יובא ומסתו של מ. '‡ÍÈ' ‰)ב

זו הצורה . ליו דרדרה האקדמיה את הדיון הספרותימאלפת לשפל שא

  :אדגים את דברי. הירודה ביותר שבה ניתן לדבר על ספרות

  

הפריחה משתלהבים על גבי הרקע הניגודי -צבעיה הזוהרים של התשוקה"

השיר קרב לסיומו בתפילה . של האפלולית של שעת בין הערביים ללילה

/ , אבינו המשחים את העפר': המבליטה את הניגוד החריף בין הצבעים

מנור הגוון השחום של העפר מציין בשירי ' .עשה אותי אדם כחול צהוב

  " בקביעות את המוות המפורר את איברי האדם

  או

כך נחשפת בהתייחסות הזאת בבירור גם הנטייה לאינסטרומנטליזציה של "

בזרוע / כאופה המקמח ': כפי שמעידה הקביעה, שלו' החפצה'ה, הזולת

בכח / אני לש את איבריך ונשמט , הלחם/ בטוחה את הבצק ואת נשמת 

המציגה את האהוב כדבר , ינסטרומנטאליתהמטפוריקה הא' .לכבשן הזה

מדברת בעד , לחם הנאפה בכבשן התשוקה, )אמנם בעל נשמה(מאכל 

  ."     עצמה

  או

. ממשקה לדבר מאכל' חידתית'לא במקרה עוברת כאן המטאפוריקה ה"

מימוש (לעומתו המאכל ; חם ומעורר רצון לשתות) התשוקה(המשקה 

  ."              למעלה מן המידהנעשה דוחה כסלט ששהה ברטביו) התשוקה

  או

אגוז /וכה קצר וכה דומה / הערלות אל המילה /  כל כך קצרה הדרך מ"

יש לקרוא אותה בשני , ד"למרות ניקוד המילה בדגש בלמ. המוות לעורלה

אלא גם ' מיּלה'היינו לא רק כ,  מלשון מילול ומלשון מול–מובניה 

  ."'מילה'כ

  או

... של מנור בהומוארוטי ובהומוסקסואלי ההתמקדות הכמעט בלעדית "

, למשל(יכולה לעורר רתיעה אתית אמינה במסגרת רוחנית זאת או אחרת 
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מסגרת של דת הפוסלת קשר מיני שלא על מנת להבטיח את המשך הקיום 

  )." של המין האנושי

  

לחם הנאפה בכבשן ... האהוב כדבר מאכל? מה מסמל הגוון השחום

אני מעט נבוך להעלות זאת על . 'וכו... ם מילההמילה היא ג... התשוקה

מזכיר בעיקר מורה , אך דומני כי האופן בו כותב מירון על שירה, הדף

, כל הכבוד דן... ?למה התכוון המשורר ילדים. "לספרות בבית ספר יסודי

" ?מה מסמל משכב זכר, ומי יכול לומר... הצבע הכחול מסמל את העצבות

  8.'וכו

היא הכמות הבלתי סבירה של חומרי , דהימה לא פחותומ, תופעה נוספת

הגדרות לקסיקליות וצרופים שגורים המתפיחים את המסה של מירון , מילוי

  :אדגים את דברי, שוב. למימדיה המפלצתיים

  

ובעיקר בתבניתו זו המפצלת אותו לשני , אנרי'הסונט מעצם טבעו הז"

המבקשת , ה דחוסההוא צור, שמונה ושישה טורים, חלקים כמעט שווים

ים מנוגדים לאמירה יאלא גם להתיך חיוו, לא להחזיק במועט את המרובה

ובדרך זו להבליע ריגושים ותיאור מצבים הטרוגניים ברעיון , אחדותית

אנר הסונטי כשהוא לעצמו מייצג אפוא דוגמא למונומנטאליות 'הז. מלכד

  ."חתירה לגדולה באמצעות הקוטן, המתגברת על הזערת הממדים

  או 

אבל התכונה , טורי השיר עודם טורים של הקסאמטר יאמבי"

האלקסנדרינית נעלה יחד עם הצזורה הממוקדת בנקודת האמצע של 

  "הטורים

  או

/ עמוד בעלומיך , עמוד ביפיך/ ----תתבצר על הסיפון? לא מצאת כוח'"

שוב דרושה ' .שא למועדיך. עמוד בפריחתך. / בשמיך. בפיך. עמוד בנפשך

הגמינציו והאוקסימורון הם , האנפורה(הפעם משולשת , ר האנפורהלמנו

                                                           
כך למשל . רוןיספרי שמציע מ-מעניין לראות שגם מנור אימץ את סוג הדיון הבית 8

כותב מנור בעקבות , בבקשו לנתח את שירת ואלרי', בית הקברות הימי'בתרגומו ל
הגג מסמל את פני הים המכסים את  . 'ַהַּגג ַהֶּזה ֶׁשּבֹו ּפֹוְסעֹות יֹוִנים': "המשורר

כפי שהן נשקפות ממרומי הגבעה שבה  ,הן סירות המפרש השטות בוהיֹונים  .המצולות
  .'וכו" .שוכן בית הקברות הימי
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, אותה גלולה רטורית מעוררת וממריצה, )עמודי התווך של הרטוריקה שלו

  " כדי להעמיד את המובלעת האנושית ההומוארוטית במקומה הייחודי

  

. באותה מידה יכולנו לפגוש בשורות מסוג זה בלקסיקון המונחים של ע

רון אין מה ידומה כי למ. תבי עת המוקדשים לחקר הפרוזודיהאוכמני או בכ

. כי אין שירת מנור, כי אין מה לכתוב על שירת מנור, לכתוב על שירת מנור

, זה). מלשון מילול ולא מלשון מול(הוא מכבס עוד ועוד מילים , ולפיכך

  .של מירון' ‡ÍÈ'באשר ל, פחות או יותר

  

מהי : "ון זהו הבסיס לשירת מנור לדידו של מיר.‰ÈËÂ¯‡ÂÓÂ‰‰ ·ˆÓ) ג

אפוא נקודת המוצא שממנה נמשכים והולכים קווי התבנית הפואטית 

את נקודת המוצא הזאת ניתן לסמן ? המשמשת ביסוד שיריו של מנור

המהווה את מה שכינתי , רגשי והגותי-באורח מכליל כקומפלקס חושי

  ".ההומוארוטי) condition(' מצב'ה

מתהלכות בינינו , של מירון" ההומוארוטי) condition(מצב "לפי ה

המשמשת " הומוארוטית-'יהודית'עברית "הדוברות " ישויות הומוארטיות"

ובהתאמה , לדעת מנור(הנבדלת " שירה הומוארוטית עברית"אותן לכתיבת 

  . מן השירה הסטרייטית) גם לדעת מירון

לדור ותיק  אולי בשל השתייכותו –רון יהאם מ: נותרת השאלה, ובכל זאת

 הוא הומופוב שאינו מסוגל לראות דבר –דור שלא ידע גאות , ושמרני יותר

מעבר להומוסקסואליות של מנור ולפיכך משבץ בכל שורה שנייה 

שבעצמו , או שמא שירת מנור? התייחסות לנטיותיו המיניות של המשורר

היא המחייבת , אינו מסוגל לראות דבר מעבר להומוסקסואליות שלו

  ?האם מנור הוא הומופוב? סות שכזאתהתייח

  

מתנכרת לא ' הסטרייטת'השירה הישראלית "עמדתו של מירון הגורסת כי 

, לאמירה ההכרזתית הרטורית, למשקל, לחרוז, רק ליהדות אלא גם לפתוס

השירה ...לשיריות הנרהבה שאינה בושה בעצמה וכי לעומתה

" 'ונקציה הפואטיתהפ'ההומוארוטית מחויבת למה שכינה רומן יעקובסון 

המבקשת לקשור בין העדפותיו , שלא לומר מופרעת, היא עמדה מופרכת

כפי שהיא נתמכת , גם תפישתו של מנור. המיניות של אדם לאלו הפואטיות

את "לפיה רק משוררים הומוסקסואלים יכולים לגלות לחברה , בידי מירון
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הכרוכים החשיפות והסיכון "משום ש" משמעות מקומה בעולם ובזמנים

היא תפישה " בזהותם המגדרית הכשירו אותם להטות אוזן לפשר הזמנים

הייתה ") רק משוררים סטרייטים יכולים("בעיתית שאילו הושמעה בהיפוך 

  .לבטח נתפשת כדוגמאטית וחשוכה

  

  :אסכם בנקודות את מה שמלמדת מסתו של מירון, לסיום

  .דורי מנור הוא טכנאי  )א

 .דורי מנור הוא הומוסקסואל  )ב

הקורא (כדי לשבח את שירת מנור יש להסתייג באופן מתמיד   )ג

רון על ימוזמן להשוות בהקשר זה בין דברי השבח שהשמיע מ

תרגומי מנור ובין דברי השבח הנפתלים שהוא משמיע בדברו על 

 ).שירת מנור ולהיווכח בהבדלים הרטוריים

  

  

 È�˘ „ˆ]·[  
  

  ,ובאשר לשירת מנור

על , גם אם באופן חלקי,  כותבים אחדים בעברכבר עמדו, אציין כי גם כאן

התרפקות נוסטלגית על צורות 'במאמרו ,  גלוזמןכאלמי. יה העיקרייםיכשל

קבע בצדק כי בשירת מנור ) 2005, הארץ(' עבר לא תועיל לספרות העברית

, או הגותית של מנור עצמו, חווייתית, לא ניכרת כל זיקה לחוויה רגשית"

ואילו אלי " כמחווה ריקה, או וריאציה על נושאשיריו נקראים כתרגיל 

מצביע על כך שרבים משירי מנור , )2009, ידיעות אחרונות', 7! הו'(הירש 

פיליטונים ספרותיים אלגנטיים , מין בדיחות לשוניות"וקבוצתו אינם אלא 

במקרה הרע הם . או מפגני שנינות ומוזיקליות שפועלים על ניוטרל

  ."מפגן השנינות והמוזיקליות... ובמקרה הטוב , אנכרוניזמים מייגעים

  

זוהי צורת דיון שמנור עצמו . כל אימת שמדברים על מנור מדברים על צורה

טיפח ועודד ושמבקרים רבים התפתו לה בעודם שוכחים כי אין כל 

. אין צורה ללא חומר. 'המה'ובין ' איך'אפשרות של ממש להפריד בין ה

ת המבקרים למגרשו הביתי ולעולם המהלך של דורי משך א, למעשה
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הצורות הטהורות עד כי אלו כמעט שכחו ששורותיו הממושקלות של מנור 

  . גם זנבנב של מטען סמאנטי, בכל זאת, נושאות

  

מלמדת כי שלושת הנושאים העיקריים המעסיקים ' אמצע הבשר'קריאה ב

  :את מנור בשירתו הם

  

  :ארספואטיקה)  א

  

לא "או " ?כמה אני פוחד ממה שהכרחי/ תב ניתן להעלות הערב על הכ"

? ערש לעצמו-איך יכול אדם לשיר שיר"או " ראיתי זמן מבלי לראות שירה

, אהובי, לכתוב את אישונך"או " ?איך יכול אדם להאמין שהוא לבד/ 

, פסקל, אני רוצה. / פסקל, אתה יפה. וגם אתה יפה"או  " לכתוב דבר

בפחד / ונפשך תהיה שפוכה / ו בחול שיריך יאכל"או " לכלוא אותך בשיר

כתב את שירתו בלי / יך עת ואם תרצה לדעת מה חשב אב"או " הכחול

ואל / השאר לי את שירי : וחוס על הפריחה הזאת/ ... ותך אפילואלהכיר 

אני . / צליח-אני כותב יומן של ילד לא"או " תגע בנפש שקפחה את מחריה

ידע / ע לרקום גידים ועור בכלי אך שלא יד/ מרע -כותב יומן של ילד שכיב

והוא נותר , והוא נותר שביר/... לכתוב שירים כי לא היתה ברירה

לכוד ביומני תר אחר הדופק / ? האם עלי לכתוב שלא היה לו קל./...שירה

, או" עכשיו אני כותב כדי להאמין"או " של גוף עשוי שפה וקצב ומשקל/ 

כי סעד / , HIV-שירת ה, גדולהבאה עת שירה ", ובמעבר חד לסעיף הבא

  9.ועוד ועוד"  אות קין חיובי: אנחנו נשאי שירה/ ... הזמנים הוא שיר

  

, ולא כאופציה פואטית, כמוטיב מרכזי בשירת מנור( הומוסקסואליות) ב

   :)רון מבקש לציירהיכפי שמ

  

שיש לו דם / בפה של בן שלושים ושש // שתי העורלות התמוגגו "

של / וניחוח טרי / לי יש לוע ארי "או " נוסע על האשוהוא / ברלינאי 

/ שחור וסמיך כשער / אני / הלילה אינני נרדם "או " זרעים אפילים לעולם

                                                           

לכתוב את , למול השטף הארספואטי הנורא הזה, רוןיכיצד מצליח מ, נשגב מבינתי 9
, מנור הוא מן המשוררים אשר כביכול באו אל העולם בוגרים ובשלים:" השורות הבאות

  )249' עמ." (עוריםללא חבלי ילדות ובוסר נ
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לבוא עד הבוקר / לבוא / של נער בהיר ונבער / העט על חלקת שנהבו 

ובי גופם הופך , של אהוַבי/ המוות מלטש את מבושי הלשם "או " הבא

ולא ידע דבר על נערים "או " יפים של עור ושל גידיםזקיפים ונט/ , לגשם

ולא ידע דבר על / שכל אותה העת היו מושכים בעורלתם / ברלינאים 

  ."שעוד מעט יטביע בעורקיו את החותם/ הקילוח הנעים 

  

וחוטא (בו מנור רותם את ההומוסקסואליות , ובמעבר צפוי לסעיף הבא

  .לפוליטי, איך לא, )לה

  

  :הפוליטי) ג

  

קרבו אף / לזין גאון ונדיב ומרווה / הראו לי איך צבא הכיבוש מתאווה "... 

, דקי המתנים/ עוגבי אדוני צבאות , קוקיסטים/ , נערי הגבעות, אתם

אתם שאינכם משחיתים / עוקרי ההרים ונוטעי הזקפה / , שמוטי הכפה

/ הציתו דלקה בעורקי ואגמול / , קרבו עכשיו: את זרע הקודש/ לשוא 

  11."10 המשיח בזרע השמאללאש

  

להצביע על נקודות השקה בין שירת מנור לבין , במבט ראשון, אמנם קשה

, ככל שהדיון מוסיף ומתמקד בצורני, אלו לכאורה. 'מעין'שירת כתב העת 

כשבוחנים את , אולם בפועל. שתי פוזיציות נפרדות ואולי גם הפוכות

 להבחין בבריחה קשה שלא, התמות המרכזיות בהן עוסקות שירות אלה

, "פוליטית"המשותפת לארספואטי כתוכן חלופי ובשימוש במיניות 

מתחרה על , א"ממש כמו רצ, מנור. ילדותית ובוטה ככלי לזעזוע הקורא

                                                           

עומדות בסתירה עם ההכרזה הבאה של ) 121' עמ' בנים, בואו'(שורות השיר הזה  10
אבל אני לא רותם את , תמצא אותי כותב מאמרים פוליטיים,  אותי בהפגנותאתמצ: "מנור

אבל . אני מזדהה עם ההתעוררות של הקיץ האחרון. השירה שלי לשירות הפוליטיקה
ידיעות '" (אופנתית מדי. בה נראית לי כמו תופעה קלה מדיהשירה הפוליטית סבי

אך מנור , היא אכן תופעה שיש לגנותה" שירת האוהלים. "מנור צודק). 2012', אחרונות
 . הוא חלק ממנה

פאתוס לא . נדמה כי מנור מבלבל בין הפאתוס לבין הבנאלי, בשלושת המקרים ובכלל 11
ידע . " הסכנות שעל הפאתוס להישמר מהןבנאלי זו רק אחת מן, חייב להיות בנאלי

" שלא ידע לרקום גידים ועור... האם עלי לכתוב" "לכתוב שירים כי לא הייתה ברירה
  .בנאלי, זה בפשטות. זה לא פאתוס. 'וכו
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חילוני המשתעשע במרחב שבין הכיבוש ובין -ליבו של אותו קהל בורגני

ה למרות עלה התאנ, וניתן לומר כי) או הזין במקרה של מנור(הדגדגן 

מנור מחזיק ביסודו של דבר במערכת ערכים דומה למדי לזאת , התרבותי

ציונית -אותה עמדה פוסט. טון-א המצייתת למרבית כללי הבון"של רצ

 2' מס! בהו' פושטי המדים'וראה בהקשר זה גם את מאמרו של רויאל נץ (

של מנור מחייב את פשיטת מדי החאקי הצבאיים " החרוז החדש: "לפיו

לו יכולתי לבחור ("פופוליסטית , )ם את שירת החרוז החופשיהמאפייני

) משיב מנור למראיין הטלוויזיוני" שרת חינוך הייתי בוחר בחנין זועבי

נושא את נס הפלורליזם ! כתב העת הו: "מחד(ופלורליסטית לכאורה 

, הארץ. 'גולדה מאיר של ביקורת הספרות, 'דורי מנור". הספרותי והשירי

המבקשת לבדר , )122' עמ" סטרייטים הם גזע מוגבל: "ךאך מאיד. 2005

מה יקרה / ... איש מן העולם הבא/ מי זה בא . / טוק טוק טוק("את הקהל 

ביום שבו אבדה לי האנרגיה המינית "או ." בעפר הכל משחים/ ? לאשכים

מבליח מנזר כמו פרוסת "או " הבנתי שצריך להתרחק מרחוב נחמני/ 

במקרה (ולהחניף לו ) 'וכו" שאפילו בן לאדן, וקעמקום כה מ/ , מרמלדה

, א"משכיל כאצל רצ-ולא חצי, משכיל-של מנור מדובר בקהל בורגני

אורפאוס שלך מתלחש עם ):" ולפיכך יש לפנות אליו בהתאם לטעמו האנין

שהיא / ואת אאורידיקה שכל תפארתה // ואת לא יודעת איך הם , גברים

או " תחת משק אצבעי/ יקטו ורידי פיכה לשוא פיצ/...על רחמה לא פורטת

מאות / בזכרוני יוליאנוס הקדוש משיט "או " ורלן בעורקיה גובר על רמבו"

אתה גרגוילה / , עמדנו בטירה של טרסקון"או " מעבורות של כאבי גדילה

ולא יכול לכלוא את " / ריץ"עכשיו אני יושב בלובי של ה"או " ואני כימרה

בוקע כמו תנין / שפריץ , ם של דיויד הוקניוכמו בציורי/ ,כל אהבתך

  .'וכו" מעומק הבריכה

   

יש לתפוס את . הדגש הוא על האפקט המידי, א גם אצל מנור"כמו אצל רצ

יש לספק לו נקודות אחיזה במשקל ובתוכן או להשפריץ לעברו , הקורא

לב -מלבד מוג! /(הו ארץ אשר כל משורריה סטרייטים"איזה לח צהבהב 

" ההתכתבויות"את , את התרבותניקיות של מנור)".  נשיםפתטי שמכה

שהוא מציב בראש כל שיר " המוטו"את , המלאכותיות עם יוצרים אחרים

המקבל את ... פוסטמודרניזם"את כל אלו מגדיר מירון במסתו כ, ושורה

כאילו , "מן העבר כצורה לגיטימית של התייחסות להווה' ציטוט'ה
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כאילו הוראטיוס לא ציטט ,  מעולםהקאנטוס של פאונד לא נכתבו

מעטים (השאלה אינה אם מנור מלומד ומתורבת לעילא . מאלקאיוס בשיריו

  .השאלה היא מה הוא עושה בזה, )הם המתורבתים והמלומדים ממנו

ı·˘ÓÂ ÏËÂ� , ‰Ó�Ù‰‰ ÏÚ ÁÒÂÙ, בסופו של יום, א כך גם מנור"כמו רצ
‰·ˆ‰Ï ¯˘ÈÈ‰ ."לה ארוזה ומנוילנת של קפסו". אתה גרגוילה ואני כימרה

ובזה , למנור נותר רק למצוא חרוז לכימרה, ומוכן לשימוש" איכותי"תוכן 

מנור אינו מתכתב , חשוב לציין, בסופו של דבר). ֵהֵמָרה(אין לו שום בעיה 

אלא עם , לא עם בודלר עצמו, כלומר, אולי רק עם תרגומי מנור(עם איש 

לשבץ שורה מסוצקבר או , ד מוטו להכליל מוטו ועו–) בודלר בתרגום מנור

לכתוב , לנקוב בשמו של נפיל שירי או מיתולוגי, ג ולמצוא לה חרוז"מאצ

 אין כאן שיח –כל אלא אינם מהווים התכתבות של ממש , שיר לזכרם

אין כאן טבילה באש של , פנימי עם הפואטיקה של סוצקבר או גינסברג

ָקֵרב יֹום (אפיסי של יניי מה לקיפאון הסטרילי של מנור ולשגב המט, ג"אצ

  .יש נוצות ואין כנף. יש כאן התהדרות ותו לא). ֲאֶׁשר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה

  

הערתי כי בבואו של מנור להציע נוסח צורני ' א' דחק'בפתח הדבר של 

, כלומר. חורז את תכני הנוסח הזכי, מצא עצמו בסופו של מהלך, ישן-חדש

עדויות לכך פזורות לאורכו של . גיסטית ופצועהפסיכולו' אני'כותב שירת 

שבהחלט , אך דבר נוסף. ובמרבית הדוגמאות שהצגתי עד עתה, כל הספר

היא ההשפעה האדירה של ', אמצע הבשר'הפתיע אותי במהלך הקריאה ב

על מנור גם מן ) 'מלבד זו הברורה של זך ורביקוביץ(שירת דור המדינה 

רת יהודה עמיחי על המטפוריקה ובמיוחד של שי, הבחינה הצורנית

על ) הורביץ ואחרים, זך, פאונד, או אליוט(ושירת וולך , המביכה שלה

אצל " קורנליה"ו" קסיוס", "יונתן", 12"סבסטיאן("ריבוי הדמויות שבה 

ואדגים ). אצל מנור '  וכו13"אאולליה" "פסקל" "רולנדו"', "מגלן"ו, וולך

  :את דברי באשר לעמיחי

                                                           

שאינו יכול להיקרא אלא כפארודיה ) 85' עמ(' המרטיר של סבסיטאן' למנור שיר בשם 12
. / ולא יהיה מיתר לכל מושכי בקשת/  אמונתו האות שלא ימות עוד על: "חסרת טעם

  ". הפציע בחייו כמו עששת/ מותו , סבסטיאן לא היה ולא נברא
/ את בשר ערוותך ותניח מדליה / שרוח הלילה תלפות / אאולליה , פשקי את רגליך" 13

כמה נדוש ". קורנליה"לעמות " אאולליה"כמה מלאכותית היא ". של דם בין שפתי הפות
  .לשפתי הפוץ. אויה". פשקי את רגליך": הציווי
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ת והדימויים של עמיחי עשויים מרשם מדויק של מרבית המטאפורו

אלו משוואות , )'שבת וכו, ירכיים, לחם(רכות ואותנטיות מעושה , פשטות

 אך לעולם לא את –רא ההדיוט נהירות המבקשות לשבות את לב הקו

  או " לא נגמלו והוא רצה יותר/  עיניו –כפי תינוק שלא ניגמל  ":מוחו

/ אמי אפתה לי את כל העולם " הטובים יומעש לתוך נשפכו ידיו נהרות"

והגעגועים . / צימוקי כוכביםאהובתי מילאה את חלוני ב. / בעוגות מתוקות

  .' וכו"סגורים בי כבועות אוויר בכיכר לחם

  

  :ועכשיו מנור

  

אני לש את , הלחם/ בזרוע בטוחה את הבצק ואת נשמת / כאופה המקמח "

אז מהו / אם הזמן הוא סמובר "או ." בכח לכבשן הזה/ איבריך ונשמט 

ומתרפט כמו , הגוף/ שמהביל בין סוף הנפש לתחילת / לח ריחני ? עברנו

מגיף את / , העפעף, רוכסן העין"או הצירופים האיומים " חסה בסלט

או " אבנט אפשרותהעיר חגורה ב"או " מסילות העורעל  / רכבות ריסיו

זיתי למסוק את "או " יפציערנטגן השחר כש"או "  פיכהפיציקטו ורידי"

או " ורודַולס ִושטּה ּו"או " קלשון הדםשנפטון הניח מזמן את "או " הבשר

המורה , זרועם"או " קרמה גידים ועור /חרסינת לבבי" או 14"שחר חרוסת"

  . 15'וכו"  בידםקפיטל גורלםורק // שלוחה נכחם כמחוג / על חצות הבשר 

  

  .'זה הוא זה וזה כזה וזה כמו זה וכו

  ).ולאו דווקא מזרע(העסק דביק , ורכאמ

  

  

¯Â�Ó ,˙È¯·Ú ,ËÂÚÈÓ  
  

היא , אני זוכר שהשפה העברית התקיימה הרבה לפני מדינת ישראל"

שירה עברית , התקיימה לא רק בגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל

. אפילו בעברית מודרנית, נפלאה נכתבה גם מחוץ לגבולותיה הגיאוגרפיים

                                                           

 ?"צימוקי כוכבים"או אולי " שחר חרוסת" 14

  . משורר פעיל נוסף שחולק עם מנור את אותה הטכניקה הוא רוני סומק 15
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 תתקיים גם אחרי -ני ארשה לעצמי להיות לרגע משיחי  א-השפה העברית 

. ולצערי הרב נדמה לי לפעמים שאנחנו הולכים בכיוון הזה, מדינת ישראל

, של הספרות העברית, אנחנו כותבים היום את הארכיונים של העתיד

  )2010', הארץ, 'מנור" (מדינת ישראלית-הפוסט

  

ש אינו מופתע ואיש אינו מהתבטאויותיו של מנור כנגד המפעל הציוני אי

זהו , באשר נפנה, א גם מנור פולט אותן באופן אוטומטי"כמו רצ, מתרגש

אולם אם נביט לרגע מעבר . טון ומנור מחויב בו ככל דרי האוהל-שיח הבון

העברית אכן . נגלה שעמדתו של מנור נכונה לגמרי, הפוליטית" התרסה"ל

 )שהרי לכל מדינה יש סוף (התקיימה הרבה לפני מדינת ישראל והיא אכן

אופצייה "ממש כשם שהחזרה ל, אלא שאצל מנור. תתקיים גם אחריה

כך גם התפארותו בעברה של , 1938- ל1837מכוונת לשנים " קלאסית

ך או לעברית "לתנ, לפיוט, העברית אינו מפנה אותנו בהכרח לשירת ספרד

 לשרת חינוך אזי חנין זועבי הייתה, אם היו הדברים תלויים במנור. עצמה

אך לנו  // –היא לא תוציא ימיה , הארץ ממאירה(" והיידיש לשפת אימנו

  ).  3816' עמ' )יהודי(מיעוט 'מתוך !" יש ברלין, יש לונדון, יש פריז

  

  )2005', מקור ראשון, 'צור ארליך( שואל המראיין "?במה אתה יהודי "–

  .ב מנורמשי" .במשך חודש וחצי, למדתי יידיש בווילנה, למשל " –

  

משורר עברי .  שאחז בי כשקראתי את תשובתו של מנורצחוקאני זוכר את ה

אך אם מנור מסוגל להפריד צורה ? המזהה את יהדותו ביידיש ולא בעברית

  . הוא לבטח מסוגל להפריד את העברית מן היהדות, מתוכן

, "מיעוט'"שמוטיב ה, תשובתו לשאלת המראיין עוררה בי חשד שמא מנור

אינו מדבר , הוא מוטיב מרכזי אצלו' ושות" המשורר", "האחר", "גולה"ה

כי אם רצון , זהו אינו תיאור מצב. מעמדת מיעוט כי אם בעיקר מתאווה לה

או " הייתי יהודי יחיד בין נימולים: "מנור מבקש להיבדל. ליצור מצב

                                                           

טוב שעזבנו ("ג המצוטטות כמוטו "מנור משיב לכאורה בשורת אלו למילותיו של אצ 16
ג "שך השיר לשורתו המפורסמת של אצוכן מגיב בהמ!") יורקים-ניו, פריזים, לונדונים

ניתן לראות עד כמה  , בשתי הדוגמאות". הייתי יהודי יחיד בן נימולים:"במשפט משלו
: או כפי שמירון מפאר זאת, הוא מהלך פשטני, המהלך שמבצע מנור על הטקסט המקורי

." םכמין איפכא מסתברא של הייתי יהודי יחיד בין ערלי, טור זה עומד בסימן הפרדוקס"
  . זה כל מה שמנור מציע. היפוך הדברים
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הומואים הם מין : מנור מבקש לומר. 'וכו" שלושה מיני אדם יש בעולם"

זו . ספיאנס-הומו-ספיאנס ויש הומו-יש הומו, לאמור. ל בני אדםנבדל ש

אולם כאשר הוא ". הסטרייטי"עמדתו של מנור למול העולם , כאמור

הוא ממהר להכריז , ב"להטשל קהילת ה' הזמן הוורוד'למגזין מתראיין 

זה ', משורר הומו'אני לא יכול לקבל את ההגדרה : "ן/ולהיבדל גם מהם

זהו שם ' הומו'. או משורר או לא משורר. בן וממעיטנראה לי דבר מעצ

  .לא משורר,  ובכן17).2001" (תואר שהוא זר לגמרי לשירה

  

בסופו , )כמאמר מירון" הומוארוטית-'יהודית'עברית ("העברית של מנור 

מבחינת גובה , קרובה, 18מלבד הנתק ההולך וגובר מן המקורות, של מהלך

או , ריבוי רבדים, חפץ בעושר לשונימי ש. לזו של דור המדינה, המשלב

אין שם החצץ של . לא ימצא מזור אצל מנור, אפילו בניגון עברי ייחודי

למרות (אין שם עימות של ממש עם השפה , ג"אבות ישורון או של אצ

זו עברית קריאה , ")שבר"שמנור מבקש לייצר מראית עין של קונפליקט ו

יהה של מנור לעבר או לעתיד עם כל הכמ. עברית שנעימה לאוזן, ונהירה

ואף נוהג (הוא דובר ישראלית עכשווית , בפועל ממש, של העברית

מנור שם את עיקר הדגש , גם בשירתו וגם בתרגומיו). ישראלית עכשווית

מה לשירה ? אך מה למלארמה ולקריאות. על הקריאּות והנגישות

י זו והר) ?בלא עברית גדולה" שירה גדולה"האם תיתכן (? ולקריאות

או , הקריאות שמביאה את מנור לגלוש פעם אחר פעם לתחום הפזמון

  : האזינו, פזמון הילדים

? לא יכול יותר לחיות. / נקיפות מצפון. נוחם. / מוסר כליות. חרטה"

הבל // שנינו לא נלקחנו . / לא נלקחתי לתיבה"או "  ---תקפוץ מהסיפון

איש מן / מי זה בא . / טוקטוק טוק "או ." זה מה שאנחנו: // אישוני אני

על ראש "או ." עזוב שמות, יש קונה/ ? מה יקרה לעצמות... // העולם הבא

                                                           

הוא לאו דווקא מגלה , רוןיבידי מ' משורר הומו'מעניין שכאשר מנור מוכתר כ, אגב 17
 . התנגדות

וכך זה נשמע כשהוא מנסה בכל זאת להתכתב  , מנור כמעט שאינו שואב מן המקורות18
"  לראש ולזנבלהיות עם הבשר שלך/ להיות על הבשר שלך לזוג ולא לפרט : "עמם

 ). 82' עמ', המשורר נרדם עם האהוב המעוטר בצלקת': מתוך(
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ה ארצית שלמֹ-או השורה ה, "דבר זמני/ תח סוגר פו/ עומד אני / הגבעה 

  19".הדלת לא הייתה סגורה כי לא הייתה שם דלת "–הבאה 

  

היא ' הבשראמצע 'דבר נוסף ומפתיע למדי שמתחוור במהלך הקריאה ב

מרבה בחרוזים , שחרט את אומנות החרוז על דגלו, העובדה שמנור

בחריזה , )כחול-יכול, דם-ים, פעם-רעם, סתיו-כתב(שחוקים ואוטומאטיים 

שמוותרת מראש על המתח הסמאנטי שנוצר בין המילים הנחרזות בסופי 

 ימולל -הילד,   שיצטט את-עדיין רטט ,  לשאול את-מערבולת (השורות 

 הייתה -רקטלי ,  דומה-הדרך ֵמ ,  מונה אך-צומח ,  מַכֵּיר את-אחרת , תא

) 'וכו. אם,  חיי-עיניים ,  ערופה עם-בכנפיים ,  ֶאת מה-הדממה , לי

הכל לשם , ובחריזה אין סופית ומגוחכת של לעז בלעז ושל לעז בעברית

 ,)שלעיתים אכן מרשימה ביותר(וירטואוזיות לשם וירטואוזיות , שעשוע

-catastrophe, בן לאדן-מרמלדה, לקוני-היכוני: מניירה אחת גדולה

-ברלין, נתאוויתי-פואטי, קונפטי-סטרייטים, סטטוס קוו-תבוא, לערוף

, מוטציה-גרביטציה, סמובר-דבר, פורמלין-גדולים, אצטון-שרטון, עברית

-לא-וולקאני, אוטומאטי-אמרתי, נביא- HIV, לסבוא-רמבו, ורסאי-ֵמריַסי

, אלט-אספלט, בלזק-חזק, מאוזן עם-פרטיזנים, את-דיאט, יָּכאנ

, סטיקס-איקס, מדליה-אאולליה, רע לה-קתדרלה, נשמעתי-פסיכוסוטמטי

, time is money-ברומנים, סנאי-ברלינאי, נעים-ברלינאים, פרלין-ברלין

-כריזנטמה, ליבו-רמבו, עוז-ברליוז, פסיכוסומטי-מתי, אקרובטי-באתי

-פלסטי, סטיגמטה-מטה, אנזים-בזים, נותר-גיברלטר, ןטרסקו-דרקון, דמע

  .ועוד ועוד, דערוַייל-מוַּביל, פתע-דיאטה, התעלסתי

   .!This is getting too silly  :'מונטי פייטון'כמאמר , בקיצור נמרץ

  

קובע מנור " שירה שכתובה בשביל התכנים שלה היא מאוד בעייתית"

תובה בשביל המוסיקה שלה אך האם שירה הכ). 2005' מקור ראשון'(

האם תוכן שמוכתב בידי החרוז עדיף על חרוז שהוכתב ? בעייתית פחות

אמצע 'קריאה ב? החרוז במנור או מנור בחרוז, מי מושל במי? בידי התוכן

, עבור מנור. מלמדת כי השרירותיות היא השולטת בשירת מנור' הבשר

                                                           

אך מה יש  / ינס שלך'ולך יש את הג / זרוק דפוק' ורג'גם ג / בספר שאני קורא" 19
  )'נרקוד נשכח, 'שלמה ארצי( "אולי נלך אליו / חדר יש לך אף אחדב   /מתחתיו יש מה
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בתנאי , בטקסטניתן להחליף כל מילה . השיר הוא סך חרוזיו ותו לא

אין שום . בתנאי שתתיישב היטב עם המשקל, שתוליד חרוז משופר יותר

  20. נא-זהו משחק ארוך ומיגע של שבץ. משמעות למשמעות

אך ניסיון הכתרתו של מנור . אינה ראויה לדיון ממשי, כשירה, שירת מנור

ומנור הוא מן המעולים (ני "כקאנון שירי חדש הוא מעשה פוליטי ויחצ

שעל הביקורת להתנגד לו בכל האמצעים העומדים , מביש) 21נים"שביחצ

אינו מכיל ולו שיר אחד של ' אמצע הבשר, 'יש לומר את האמת. לרשותה

, במקרה שלו, וגודל היומרה. דורי מנור אינו משורר. אף לא אחד. ממש

  . מחייב שננהג בו בחומרה המרבית

  

, מי נציג לבני דוריאם יורשה לי לרגע קט לשים עצ, ובאשר לדן מירון

אינה  באשר לשירה העברית הנכתבת כיום כי דעתו, בפשטות, אומר

את .  מחוץ למשחק,לאחר שורה ארוכה של מחדלים, רוןימ. רלוונטית

כי , לומר אולי, נוכל רק לשער, הסיבות שבגינן בחר להמליך עלינו את מנור

כי הוא , קוםאינו הולך לשום מ) לפי שעה(כי מנור , היה זה הימור בטוח

אך . 'איש ספר אמיתי ופעלתן וכו, מרשימה ללא ספק, דמות ייצוגית מספיק

דבר שאורכה כאורך הגלות -מה טעמה של אחרית, מה לכל אלו ולשירה

  ?  אם עניינה הוא טקסט חלש) הגלות! הו(

  :כמאמר אודן, שהרי, אך אל חשש

;forgotten undeservedly are books Some 

.remembered servedlyunde are None  

  

                                                           

) 98' עמ(' ברושים'מופיעה בשיר , צורםאחת מני דוגמאות רבות לשיבוץ הכפוי וה 20
  :שבסוף השורה השנייה" דיווח פלסטי"ובתוספת המלאכותית כל כך 

  : ביונית(ובין הסרקופגים "
  .) דיווח פלסטי', אוכליו של הבשר'

   ראיתי איך ראשם נועץ חנית 
  ."אפשר לומר שהתעלסתי. בזמן

פותר עצמו ופשוט מכריז ', מאזבמקום לייצר אי,  להצביע על כך שמנורןמעניי, כמו כן
  .עוד סוג של ארספואטיקה). דיווח פלסטי" ('אימאז"

, והקורא מוזמן לעקוב אחר פעילותו הנמרצת של מנור ברשתות החברתיות וברדיו 21
" = מ("אחר יחסיו עם המפעל לתרגומי מופת , אחר שיתופי הפעולה המוסיקאליים שלו

' !הו'עשה את , בכיר חוקרי הספרות בישראל, ןדן מירו("רון יועם האקדמיה ומ) מושיק
ואחר יחסיו עם ) 6' מס! הו, דורי מנור"  במה קבועה לפרסום מאמריו– לגאוותנו –

  . המפיק המפוקפק ניסים קלדרון
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¯�ÒÏ‚ ˜È¯‡   

  
  

‰·ˆÓ Ï˘ ˙¯Â˜È·-˙Â¯ÙÒ‰ ˙È‡�Â˙ÈÚ‰ ÌÏÂÚ·  È·¯ÚÓ‰
ÌÈ¯Â˘Ú· ÌÈ�Â¯Á‡‰  

  

  

הספרות העיתונאית העכשווית מעסיק כותבים -מעמדה של ביקורת

מעמד , ככלל. וחוקרים ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים

כפי . הביקורת נתפס במחקרים וספרים אלה ככזה המצוי במשבר ובשקיעה

הספרות העיתונאית -ביקורת("ה עבודת הדוקטורט שכתבתי בנושא שמציע

כיוון שמעמדה של : אין בכך משום תמה") בישראל בעידן הפוסטמודרני

וזו הרי מאפיינת את החברות , הביקורת קשור הדוקות לפוסטמודרניות

טבעי הדבר שמעמדה של , המערביות בכללותן בעשורים האחרונים

 השתנה והתערער ברחבי העולם המערבי הספרות העיתונאית-ביקורת

ל לא נעשה קישור מקיף "אך חשוב לציין כי במחקרים הנ. בעשורים אלה

כפי , הספרות העיתונאית-בין הפוסטמודרניות למעמדה של ביקורת

  .שנעשה במחקרי המוזכר

הספרות העיתונאית בעולם -באותם ספרים ומחקרים הדנים בביקורת

 אחד מרכזי לירידת קרנה של הביקורת אמריקאי מתבלט הסבר-האנגלו

כך יוצא שכאשר מסבירים . עי הרוחהעיתונאית והוא האקדמיזציה של מד

 את מעמדו הרעוע של המבקר העיתונאי – אלה שנטלו על עצמם להסביר –

נוגעים המסבירים והחוקרים בסוגיית ההבדל , לעומת מעמדו בעבר, כיום

  . יתבין הביקורת העיתונאית לביקורת האקדמ

הספרות העיתונאית בעולם - על ביקורת1הספר המקיף ביותר שנכתב עד כה

 The Rise and Fall of the Man", ון גרוס'הנו ספרו של ג, האנגלוסקסי

Of Letters" )עורכו של ה, בין השאר, היה, כדאי לציין, גרוס-TLS ,

, תהספר ראה אור בכמה מהדורו). הלונדוני" טיימס"המוסף הספרותי של ה

 ההקדמה ואחרית שלב, 1992-י אדון להלן במהדורה מואנ, 1969-החל ב

                                                           

  .198' עמ , 1992Dickstein עיינו 1
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המעניינות בהעירן על מגמות שהתפתחו , הדבר החדשות שהתווספו לה

  . בשנים שחלפו מצאת המהדורות הראשונות

-לאחר שסקר את ביקורת,  בפרק האחרון בספרו– כותב גרוס 1969-ב

ברור שתפקיד איש הספרות  " כי– 1800רות העיתונאית באנגליה מאז הספ

השתנה מאד , ובייחוד של איש הספרות העצמאי, ]הוא מתייחס למבקרים[

). 302' עמ , 1992Gross" (ככלל הוא הצטמצם[...] בשנים האחרונות 

, שם(שילכו ויגברו בעתיד " מגמות חברתיות רחבות"מגמה זו נובעת מ

חות חשובה כיום הספרות פ, תפקיד הספרות השתנה, ראשית? מה הן). שם

הופכת את הספרות פחות " הגדילה העצומה של המדע). "שם, שם(

שתי "גרוס מתייחס לפולמוס . רלוונטית לחיים האינטלקטואלים

היה בעל השפעה , שכפי שאני טוען בעבודת הדוקטורט שלי, "התרבויות

כפי שהצגתי , אמריקאי ועמד גם-עצומה על העולם האינטלקטואלי האנגלו

הסופר , בעולם הנשלט בידי המדע. "ערשה של הפוסטמודרניותעל , שם

אינו יכול לקוות לאותה מדרגה של סמכות אינטלקטואלית ממנה הוא נהנה 

ניצב , מדגיש גרוס, ולא הסופר, אך דווקא המבקר). 303' עמ, שם" (בעבר

זאת בגין העובדה שמדעי החברה . כאן בחזית ומועד להפחתת מעמדו

לבאר את הרקע : ר מהתפקיד שראה המבקר כתפקידונוטלים יותר ויות

המבקר יכול להיות גא בכך . החברתי והמשמעות החברתית של היצירה

 לבטחאבל הערכתו העצמית , "החובבן האחרון בעולם של מומחים"שהוא 

נפגעת מתחושתו שיש המבינים יותר ממנו במה שאמור להיות תחום 

מדגיש , ועל אף שזו קלישאה –בצד זאת ). 304' עמ, שם(הידיעה שלו 

מה . "הרי שהשפעת תקשורת ההמונים על מעמדה של הספרות רבה –גרוס 

יתווכח לגביו הנו שאמצעי מדיה אחרים מתחרים כי איש שלא סביר 

ויותר פעמים הם מנצחים בתחרות , בספרים בקביעות על תשומת הלב

מקלוהן גרוס מתייחס בסרקזם למרשל ). 304' עמ, שם" (מאשר מפסידים

ובקצרה לאותם מבקרי ספרות שצועדים בעקבותיו , ולפולחן מקלוהן

ויש לזכור שהדברים נכתבים (כדוגמת לסלי פידלר , בטינתם כלפי הספרות

שדנתי , בה פרסם פידלר את מסתו על הפוסטמודרניזם, 1969, באותה שנה

אבל התופעה שעל גבה נישא ). 317-318' עמ, שם) (בה בדוקטורט שלי

  .טוען גרוס, והניזם אינה ניתנת לביטולהמקל

מעלה גרוס טענה מעניינת ומפתיעה , שנידונות בלקוניות, בצד עובדות אלה

 דרך הגירתם של סופרים –הפיכת הספרות האנגלית לקוסמופוליטית : יותר
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 מחלישה –הן מאמריקה והן מחבר העמים הבריטי , כותבי אנגלית לתוכה

 תפסו את עצמם כשומרי החותם של המבקרים האנגלים. את הביקורת

פוליטית " המתקדמים"גם . מסורת ספרותית מהגדולות שידע העולם

תפסו את הספרות כמסורת לאומית שיש ) לאומנים-כלומר הלא(שביניהם 

חוסר היכולת להצדיק תפיסה כזו בעולם העכשווי והקוסמופוליטי . לשמרה

, שם! (ר הספרותשל הספרות האנגלית פוגע בתחושת השליחות של מבק

,  לביקורתÈÓÂ‡Ïזו הערה מעניינת כי היא מייחסת תפקיד ). 305-308' עמ

כלומר הרבה , לאומית זה כבר-בתרבות שחלקנו הורגל לחשוב שהיא פוסט

גרוס מייחס את סיבת , והנה. לאומיות-לפני שישראל נחשפה למגמות פוסט

כלומר , המשבר הזה בביקורת לעשורים שאחרי מלחמת העולם השנייה

  .ללא כל כך מזמן

אבל הן צברו תאוצה רבה , מדגיש גרוס, כל המגמות הללו אינן חדשות

  ). 308' עמ, שם(בעולם שאחרי מלחמת העולם השנייה 

, התפתחה מגמה חדשה, הנידונות כאמור בקיצור, אך בצדן של מגמות אלה

ד והספרות העיתונאית גדולה מא-שהשפעתה על ביקורת, ספרותית-פנים

גרוס מביע ראשית . ‰‡˜„Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÈˆÊÈÓ¯˙: גרוס מייחד לה משקל רבו

המטרה של גידול העיסוק . תמיהה ביחס לתכלית העיסוק האקדמי בספרות

כיצד מי ? ְלמה בסופו של דבר כל זה: "האקדמי בספרות אינה ברורה

מוצא זמן לקריאת ' שמנסה להדביק בקריאה את המחקרים על וורדסוורת

 גרוס טוען, מבלי לזלזל בהישגי האקדמיה). 310' עמ, שם" ('?וורדסוורת

 כמרכז העניין בלימודים ‰ÁÓ˜¯כי הטעות של לימודי הספרות הינה ראיית 

רוב האנשים שבאים ללמוד ספרות  עבורזהו אינו לב העניין בתחום . אלה

. אינך צריך להיות מוסכניק על מנת לנהוג במכונית. "או אף ללמד ספרות

היסטורי הנו עניין משני שיש לעשות בו שימוש -טואלי וספרותימחקר טקס

הצורך האקדמי לפרסם ). 311' עמ, שם" (אך לא עניין שיש להשתעבד לו

צמצום גובר והולך של התובנות והתזות המועלות על : יוצר שלוש תופעות

ואלה הופכים יותר ויותר , בחירה בנושאים שטרם נחקרו; ידי החוקרים

התוצאה היא מחקרים שלא יעניינו .  הצגה של מקוריות כוזבת;טריוויאליים

 19-של המאה ה) האנגליים(ממש כמו קובצי הדרשות , את הדורות הבאים

אין אנטגוניזם בסיסי בין טבעה "גרוס תוהה האם ). 312' עמ, שם(לגבינו 

מאורגנת , זהירה"הנפש האקדמית ". ?של האוניברסיטה לרוח הספרות

מודעת לנפשות ,  ומעל הכל–תחרותית ,  טעויותתרה אחר, בקפידה
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יכולה לתבוע מאמץ או להיות קשה או "ואילו הספרות ". אקדמיות נוספות

 אבל משמעת –הספרות יכולה להיות מאה דברים ; להיות מטרידה מאד

. אינה אחד מהם] המשמעות של המילה דיסציפלינה-גרוס משחק כאן בדו[

בסקרנות , פרות משגשג בגישה ספונטניתועניין בס, משמעת פירושה כפייה

  ). 315' עמ, שם" (בציפייה לעונג, להוטה

: חייב להיות בעל שתי סגולות עיקריות, לפי גרוס, מבקר הספרות העיתונאי

מחויבות "ו" ולא במטרות שהיא יכולה לשרת, עניין בספרות כשלעצמה"

' עמ, שם" (שלאורם עליה להישפט, לחיים המשתרעים מעבר לספרות

הספרות -לטעמנו גרוס מספק כאן הגדרה חשובה לביקורת). 319

בין אסתטיציזם טהור , מצב הביניים הזה. שיש לשים לב אליה, העיתונאית

הופך את עמדת המבקר העיתונאי , לפוליטיזציה מוחלטת של הספרות

שבריריות ומורכבות , בנוסף. לעמדה מורכבת כמו גם לעדינה ולשברירית

העיתונאי נובעות מכך שהוא מומחה בקרב -בקרהעמדה שתופס המ

. בקרב המומחים מאידך גיסא" השכל הישר"ההדיוטות מחד גיסא ואיש 

כפי , "מתמחה בהכללות"תכונות אלה מגדירות את המבקר כמי שהנו מי ש

עמדה זו קשה לשימור . שטען פעם דניאל בל כשנשאל מהו שדה מומחיותו

  . דמיהבעולם בו היגרה ביקורת הספרות לאק

מתאר גרוס את המצב בביקורת , 1992-מ, בהקדמה המאוחרת לספרו

מצד אחד ניצבו אמצעי . הספרות העיתונאית שהוביל אותו לכתיבת הספר

בו שגשג , המרחב ביניהם. המדיה ההמוניים ומצד שני האוניברסיטאות

כיום כוחה של המדיה אף . הלך והצטמצם, הספרות העיתונאי-בעבר מבקר

טוען גרוס כי , 1992-מ, באחרית הדבר המאוחרת לספרו). 7'  עמ,שם(גבר 

 כמאיימות על תרבות הביקורת הספרותית 1969-המגמות שמנה ב

באחרית דבר זו מתייחס גרוס גם להתפתחויות שקרו מאז . התעצמו

באה על חשבון " התיאוריה". "התיאוריה"לעלייתה של : באקדמיה

לשם עצמם הינם רק פרולוג נאיבי קריאת שיר או רומן . "הספרות עצמה

' עמ, שם(הוא מעיר בסרקזם , התיאורטית" לעניין הרציני של האנליזה

הנו תו היכר של , לא רק ביחס לספרות, "היעדר הצניעות). "328

יש " (תיאוריה"האלהת המבקר ב). 329' עמ, שם(לפי גרוס " התיאוריה"

לא באה לרומם ) ארתרמז לכך שגרוס מתייחס כאן לתפיסותיו של רולאן ב

אלא את , המבקר העיתונאי, )Man of Letters" (איש הספרות"את 

לא תצא בשורה " התיאוריה"כך שמ). שם, שם(התיאורטיקנים עצמם 
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 אחוזים מביקורת הספרות 99, כיום. לחידוש ביקורת הספרות העיתונאית

' עמ, שם(וזו אינה בשורה משמחת לפי גרוס , ב נעשית באקדמיה"בארה

330  .(  

  

מחויבות לחיים "על אף שגרוס מתייחס לכך שעל המבקר העיתונאי לגלות 

הוא מדגיש בעיקר , "שלאורם עליה להישפט, המשתרעים מעבר לספרות

את ההתמחות היתרה שמביא עמו הדיון האקדמי ואת אי הכתיבה לקהל 

, איש אקדמיה בעצמו, המבקר האמריקאי. רגון'רחב בשפה בהירה ונטולת ז

נותן , המודע למחקרו של גרוס, )Moriss Dickstein(ריס דיקסטיין מו

על , הספרות העיתונאית-דגש מעט שונה למעמדה המעורער של ביקורת

  . אף שגם הוא רואה את האקדמיה כאחראית לו במידה רבה

ובעיקר (בספרו על ביקורת הספרות האמריקאית , לפי דיקסטיין

 כבר ,"Double Agent – The critic and society", )העיתונאית

, "קץ האידיאולוגיה"ביטאה גרסה ספרותית של " הביקורת החדשה"

הביקורת "הנסיגה של , בד בבד. כלומר נסיגה של הביקורת מהדיון החברתי

קשורה , מהדיון החברתי אל תחומי הטקסט האוטונומי הצרים" החדשה

סוגה כך הביקורת נ. לאקדמיזציה ולתרבות המומחים הכרוכה בה

  ). ix, xi' עמ, Dickstein 1992(ההברמאסית " הספרה הציבורית"מ

 למחציתה השנייה בביקורת 20-בהשוואת המחצית הראשונה של המאה ה

בתחילה , הביקורת היגרה לאוניברסיטה"מזהה דיקסטיין כי , האמריקאית

הספר נכתב [בעשרים השנים האחרונות , לאחר מכן [...] כביקורת חדשה

דיקסטיין מצטט את המבקר ). 3' עמ, שם" ( כתיאוריה ביקורתית,]1992-ב

אל לביקורת ): "שהיה גם מבקר עיתונאי; Alfred Kazin(אלפרד קאזין 

). 6' עמ, שם" (להיות כה מקצועית כך שרק מקצוענים יוכלו לקרוא אותה

והוא . כך דיקסטיין, זה מה שקרה במידה רבה לביקורת הספרות באמריקה

ביקורת האקדמית שבמודע אינה מסתגרת בגבולות מוסיף שגם ה

, בהשפעת פוקו(ב "ביקורת שצמחה בשנות השמונים בארה, האסתטיקה

הינה ) כפי שטענתי בדוקטורט שלי, שהחליף את דרידה כדמות המשפיעה

' עמ, שם(שאינה פורצת את גבולות האוניברסיטה , ביקורת אקדמית ברובה

היא ,  זו פוליטית ואקדמית בו זמניתביקורת, למרות הסתירה כביכול). 6

, ביקורת ספרות). 171' עמ, שם" (כבר-הטפה למומרים זה"מסתפקת ב



 529

ביקורת טובה הינה התערבות [...] הינה פעילות חברתית ", מדגיש דיקסטיין

  ). 7' עמ, שם)" (subtly(בעולם המחפשת לשנותו באופן מעודן 

 באמריקה בשנות ביקורת הספרות החלה בדעיכתה, לפי דיקסטיין

כפי שכינה המשורר והמבקר , "עידן הביקורת"אחרי , החמישים

דיקסטיין , כאמור. 1960 עד 1920את השנים , ארל'ראנדל ג, האמריקאי

שקיעת רוח ). 17-18' עמ, שם(תולה זאת בהגירתה של הביקורת לאקדמיה 

) scientism(המדענות , אידיוסינקראטיות"הביקורת לוותה בעליית ה

ארנולד הוא הפרוטוטיפ של ] מתיו). "[34' עמ, שם" (אקדימיציזםוה

האדם שיצר את התפקיד של המבקר ", טוען דיקסטיין, "המבקר המודרני

השפעתו ). 8'  עמ, 1992Dickstein" (כפי שאנחנו מכירים אותו גם היום

על מבקרים כליוויס באנגליה וטרילינג באמריקה יכולה להוות המחשה 

אמריקאי עד לאמצע -ת מופת של מבקר בעולם האנגלולתפקידו כדמו

הינה ניסיון להפוך , לפי ארנולד, הביקורת). 12-13' עמ, שם (20-המאה ה

' עמ, שם(תחליף הולם לספרות הדתית , את הספרות לכלי חילוני לגאולה

בלימודי ' רלוונטיות'ארנולד הנו ללא ספק הדובר הראשון לתביעה ל). "11

אי אפשר לשרטט גבול בין הביקורת הספרותית ). "12 'עמ, שם" (הספרות

, שם" (כיוון שארנולד אינו מותח גבול כזה, לביקורת החברתית של ארנולד

דיקסטיין מדגיש את מחויבותו של ארנולד לכתיבה לקהל לא ). 17' עמ

ארנולד הדגיש את חשיבות , בנוסף).  19' עמ, שם(מקצועני ולא אקדמי 

שיפוט , המנסה לחקות את המדע, לו בביקורת היוםואי. השיפוט בביקורת

היעדרם של מבקרים ). 27' עמ, שם(והערכה הופכים יותר ויותר נדירים 

בעלי נוכחות כדוגמת ארנולד מצביעה על הנתק בין הביקורת לחברה 

  . הכללית

 כותב דיקסטיין כי ההיסטוריה של "Journalism as Criticism"בפרק 

. 2)56' עמ, שם(אית טרם נכתבה בחלקה הגדול הספרות העיתונ-ביקורת

כמו ברוב ספרו המפורסם ורב הכרכים , בהיסטוריה של ביקורת הספרות

ביקורת הספרות העיתונאית כמעט ולא נדונה , )Wellek(של רנה וולק 

הספרות העיתונאית באותה תקופה בה -הולדתה של ביקורת). 58' עמ, שם(

החל , פטרונים ויותר ויותר בפרסוםהתרבות הפכה פחות ופחות תלויה ב

                                                           

'  עמ, 1982Hohendahl(כך גם כותב הוהנדל ביחס לסצנה הספרותית הגרמנית  2

225.(  
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): יניה'בעלה של וירג(דיקסטיין מצטט את ליאונרד וולף . 18-מהמאה ה

העיתונות המודרנית ראתה הזדמנות לספק את הדרישה למידע אודות "

)" reviewer(ספרים חדשים והמציאה את הסקירה הביקורתית ואת הסוקר 

י ספרות דגולים כתבו שורה של מבקר מאותה העתהחל ). 56' עמ, שם(

שהוזכר , דיקסטיין מצטט את המבקר האמריקאי החשוב. בעיקר לעיתונים

, בוו-סנט, האזליט', קולרידג, פו: שמונה כמה מהם, אלפרד קאזין, לעיל

ביקורת הספרות ). 58' עמ, שם(יימס 'הנרי ג, אמרסון, ּפרוסט, אליוט.ס.ת

קדמית או התיאורטית שונה מהביקורת הא, טוען דיקסטיין, העיתונאית

הביקורת העיתונאית מקבלת את השראתה מאירוע . בכמה אופנים מכריעים

בהיותה . לרוב פרסום של ספר חדש, )communal(אקטואלי ומשותף 

חייב ליצור "המבקר , מחויבת לספק את הצורך המיידי של קוראה

קהילה של ערכים : ה מה שאנו חוששים כי כבר אינו בנמצא/בשפתו

, זו). 63' עמ, שם" (ציבוריים משותפים) concerns(יים ועניינים ספרות

טענה שיש לה , "עניינים ציבוריים משותפים"שלה " קהילה"ההדגשה על 

נים עניי"אותם . חשיבות גם לעצם האפשרות של המבקר להפעיל שיפוט

מאפשרים לביקורת להיחלץ , במחקרי תיעכפי שהצ, "ציבוריים משותפים

ביקורת ספרות עיתונאית טובה הינה תמיד . יקטיביזםממלכודת הסובי

, על המבקר העיתונאי). 63' עמ, שם(מדגיש דיקסטיין , זמנה-רלוונטית ובת

הביקורת הזו ). 63' עמ, שם(לכתוב באופן חי ודרמטי , הפונה לקורא המצוי

יהיו אשר יהיו טענותיה בדבר סמכות , הטעמה של הקול האישי"תלויה ב

גישתו של המבקר הציבורי מתומצתת ). 64' עמ, שם ("תפרסונאלי-לא

, אגב, אמירה שנמצאת לה, שדיקסטיין מצטטה, באמירתו של ליוויס

אדם אינו יכול להיות מעוניין : "מקבילה כמעט זהה אצל קורצווייל

' עמ, שם" (ברצינות בספרות ולהישאר ספרותי בלבד בתחומי העניין שלו

168  .(  

יקסטיין נעוץ בעמידתו של האחרון על תפקידה הבדל הדגש בין גרוס לד

È˙¯·Á‰דיקסטיין מדגיש יותר מגרוס את הקשר .  של ביקורת הספרות

ניתוק . העיתונאי לחברה אליה הוא מפנה את כתיבתו-ההדוק בין המבקר

דהיינו , במדיום הקונקרטי שבו כותבים; המתבטא בשפה(הקשר הזה 

 ספרים חדשים ועכשוויים ויחסם דהיינו, בנושאים עליהם כותבים; העיתון

הוא זה שעומד בעוכרי הביקורת ) לחברה שהולידה אותם בתוכה

שדיקסטיין מתייחס להברמאס ולקונספט , לפיכך, אך טבעי הוא. האקדמית
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ספרה "העיתונאי לדידו פועל ב-המבקר". הספרה הציבורית"של 

תו של קרובה לעמד, אומר בקצרה כאן, עמדתי במחקרי. 3הזו" הציבורית

גם אם ממסגרת את הניתוק הזה בין המבקר לחברה כקשור , דיקסטיין

  . לפוסטמודרניות וממקמת אותו בהקשר הישראלי

מאלף לחזור , הנוגעת ליחס בין המבקר לחברה בכללותה, בנקודה זו

 המבקר שהשפיע כה רבות על דמות מבקר –לכתביו של מתיו ארנולד 

 כמאה וארבעים שנה לאחר –אי אמריק-ות הפומבי בעולם האנגלוהספר

 יוצאת כנגד ‰Ó·˜¯מאלף לראות עד כמה עמדתו של ארנולד . כתבםיה

ÌÊÈÏ¯·ÈÏ‰כלומר כנגד קבלת הרעיון שהחברה הנה ,  הקלאסי של זמנו

, כפי שאני טוען במחקרי. מקבץ של רצונות אינדיבידואליים מתחרים

, בתרבות" רפיי-לסה" בכלכלה מקביל ל)Laissez faire( "פייר-לסה"ה

, "התרבות. "והמבקר הוויקטוריאני הגדול יוצא נגד שתי המגמות כאחת

כך טוען ארנולד בקובץ מאמריו " (האנרכיה"היא ניגודה של , לפי ארנולד

, לדידו של ארנולד פירושה" אנרכיה"ו"). תרבות ואנרכיה"המשפיע מאד 

צא ארנולד יו. החברה שמטיפים לה הליברלים האנגליים, בין השאר

-נגד הוגים תועלתניים, 19-במפורש נגד הליברליזם הבריטי של המאה ה

הרעיון המרכזי בחיים "נגד , ון סטיוארט מיל'רמי בנטהאם וג'ליברליים כג

" הנו עמידה על זכות החירות האישית)ש(ובפוליטיקה האנגליים 

)1993Arnold ,או , "יעשה כחפצו"נגד הרעיון שכל אחד , )83'  עמ

רעיון ). 81' עמ, שם) (doing as one likes" (שבא לויעשה מה "

: של ארנולד כרוך הדוקות בתמיכתו בחיזוק ריבונות המדינה" התרבות"

; ההטיה במקור; 99' עמ, שם" (המדינההתרבות מציעה לנו את רעיון ]ה"[

מדינת "לא לחינם נתפס ארנולד כתומך מוקדם של ). דוגמה אחת מיני רבות

  . המודרנית" הרווחה

אליוט עד טרי . ס.ת שמבקרים מ– 1864-שובה מאד שלו מבמסה הח

איגלטון מתייחסים אליה ולו בכך שהם משתמשים בכותרתה למסותיהם 

רואה ארנולד ַבביקורת , "The Function of Criticism" –שלהם בנושא 

ולהציע ביקורת , את היכולת להתעלות מעל האינטרסים הצרים המפלגתיים

הביקורת ). 37' עמ, שם) (disinterestedness(פניות -דרמעמדה של היע

לא פחות משהינה ביקורת , "ביקורת חיים", לדידו היא ביקורת תרבות

                                                           

  .מתייחסים להברמאס, מקדונלד והוהנדל, גם החוקרים שיובאו מייד 3
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, "פניות-היעדר"אותו . ספרותית וככזו יש לה משמעות מוראלית ופוליטית

כיכולתן " תרבות ואנרכיה"מופיע ב, שנתבע מהביקורת במסה שדנה בה

של ) The best self(" העצמי הטוב" לייצג את "התרבות"של המדינה ו

הפרטיקולאריים , המתעלה מעל צרכיהם האנוכיים" עצמי טוב", האזרחים

מכנה את , באחד הקטעים המצוטטים ביותר ביצירתו, ארנולד. והמעמדיים

" פיליסטינים "–) המעמד הגבוה" (ברברים: "שלושת המעמדות באנגליה

-102' עמ, שם) (המעמד הנמוך; populace( המונים –) המעמד הבינוני(

והמדינה כאחת ללכדם ולכוונם להתעלות מעל " התרבות"על ). 125

התעלות לעבר , האינטרסים הצרים של כל מעמד ומעמד למען טובת הכלל

-State(מדינתי -איננו מוצאים בסיס לכוח: "למשל". עצמי טוב"אותו 

power (עה לנו בסיס כזה התרבות מצי; מוצק בעצמי היומיומי שלנו

  ). ההטיה במקור; 99' עמ, שם" ( שלנוהטוב עצמיב

, Ó·˜¯יש קשר הדוק בין היותו של ארנולד , כפי שאנו מציעים בעבודה זו

מי שתופס את עצמו כמעין ,  ‡ÌÈ¯Áכלומר מי שעיסוקו בעסקיהם של

¯ÂËÏÂ‚¯דמוקרטית-סוציאל"ה, "הקהילתנית"לבין עמדתו ,  של התרבות" ,

בין , כפי שהצעתי, כפי שיש קשר. בכלכלה ובפוליטיקה, יםבמובן מסו

, פירושו של האחרון הנו; בתרבות" פייר-לסה"בכלכלה ל" פייר-לסה"

  . ביקורת-אנטי, למעשה

 "The, של ארנולדזוזהה לבעלת כותרת במסה , אליוט. ס.תאצל 

Function of Criticism") תוך התייחסות מפורשת לארנולד ומסתו( ,

כי אליוט , זו שונה מזו של ארנולד. יסתו הביקורתית של אליוטמוצגת תפ

ספרותיים ופחות בהקשר החברתי הכולל של -מתמקד ביחסים פנים

בעל השקפת עולם , חשוב לזכור, כמובן, אם כי הוא היה(הספרות 

אבל יש גם דמיון רב בין המבקר הגדול של ). דתית מוצקה-אידאולוגית

תופסים את , ארנולד ואליוט, שניהם. 20- לזה בן המאה ה19-המאה ה

לא מפוצלת ליצירות בדידות וליוצרים , הספרות כפעילות קולקטיבית

או , חשוב לראות. Î¯ÚÓ˙שניהם תופסים את התרבות והספרות כ. בודדים

שבה היצירה , כמסורת, עד כמה תפס אליוט את הספרות כמכלול, לזכור

לא כאוסף כתבים [...] רות אני חושב על ספ: "הפרטית מוצאת את מקומה

שביחס , )systems(מערכות ', שלמויות אורגניות'אלא כ, של יחידים

, יצירות אינדיבידואליות של אמנות הספרות, ורק ביחס אליהן, אליהן

 ,1975" (מקבלות את משמעותן, והעבודות של אמנים אינדיבידואליים
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Eliot כמעט ולא ניתן ל). 68' עמ¯˜·Ó ללא . התרבות לתפוס אחרת את

מידה לשיפוט היצירה -אין למבקר קנה, "מערכת"ללא , מכלול

אבל אליוט הוא גם , אליוט הוא מגדולי המודרניסטים. האינדיבידואלית

¯˜·Óולא רק ¯ˆÂÈ היותו של אליוט לא רק.  מודרניסטי¯¯Â˘Ó מודרניסטי  ,

, של הספרות" מערכתית" מודרניסטי כמעט מחייבת תפיסה  Ó·˜¯אלא גם

המשתמש במפורש בסרקזם , אליוט. אכן אליוט אוחז בתפיסה כזוו

 doing as" (לעשות מה שבא לך"שארנולד מבטא כלפי הנטייה האנגלית 

one likes( ,המטרה של הביקורת היא . מיישם אותו לתחום הביקורת

עקרונות הגדולים , )common principles" (עקרונות משותפים"למצוא 

מציין אליוט , בלבד" למי שמצייתים לקול הפנימי". מהאני הפרטי הגחמני

שום דבר שאני יכול לומר ביחס לביקורת לא יהיה בעל ערך ", בסרקזם

ממשיך , "?מדוע צריך עקרונות כשיש לך את הקול הפנימי". "כלשהו

  . 4)72' עמ, שם" (זהו כל הדרוש לי, אם אני מחבב משהו. "אליוט

תובעת התעלות מעל הרצונות , לפי ארנולד ואליוט, אם כך, ביקורת

בעיית הספרות , כפי שאני מציע במחקרי. והגחמות הפרטיים

בפוסטמודרניות הינה הן הניתוק בין הספרות לחברה והן הניתוק בין 

של " העקרונות המשותפים"ו" שלמויות האורגניות"הסופר הבודד ל

- מטה"ניתוק הנובע מכך שלחברה ולספרות אין (הספרות בכללותה 

ÈÈÚ· ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÂÈ‰Ï ˙ÎÙÂ‰ ÂÊ ‰ÈÚ·Â˙ ). מכוונים" יביםנרט
˙Â¯ÙÒ‰ ˙¯Â˜È· ,�‰ ÌÈ¯Â·ÈÁ‰ ÏÚ ‰�ÂÓ‡‰"Ï.   

  

קרוב לטענה , בטענתו המוזכרת לעיל ביחס לזירה האמריקאית, דיקסטיין

שהעלה ראסל , ב"כללית יותר ביחס לחיים האינטלקטואליים בארה

– The Last Intellectuals" בספרו, )Russel Jacoby(אקובי 'ג

American Culture In The Age Of Academe ")1987.(אקובי' ג ,

אך עוסק גם במבקרי , שעוסק בספרו באינטלקטואלים ממדעי הרוח בכלל

מוקדם יותר , תנועה דורית מאינטלקטואלים ציבוריים"מאבחן , ספרות

). 3' עמ  Jacoby,2000" (בסופה להוגים אוניברסיטאיים, במאה העשרים

כלומר הוא (קונסרבטיבית -אינו כותב מעמדה ניאו, הוא-לעדותו, אקובי'ג

                                                           

ובמובן זה , טיתהדברים נאמרים כחלק מביקורתו של אליוט על המסורת הרומנ 4

  . רומנטית כאחת-אינדיבידואליסטית ואנטי-המודרניזם שלו מבטא תפיסה אנטי
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שמרניות על מדעי הרוח באקדמיה -אינו שייך לגל ההתקפות הניאו

; "מלחמות התרבות"מה שמכונה , גל שגאה בשנות השמונים, האמריקאית

, של אלאן בלום, "דלדולה של הרוח  באמריקה"גל שמייצג בולט שלו הוא 

תוך ביקורת על היעדרם של , כי אם מתוך השמאל, )1987-מ-אגם הו

יותר מקצועניים "האינטלקטואלים נהיו . 5אינטלקטואלים ציבוריים בתוכו

שפה שהוגים , באותו זמן הם איבדו אחיזה בשפת היומיום; ומנותקים

בעוד גליליאו נטש . 6)3 'עמ  Jacoby,2000(" מגלילאו לפרויד שלטו בה

האקדמיה , מנת לכתוב באיטלקית מדוברת לציבור חדשאת הלטינית על 

אינטלקטואלים ). "236' עמ, שם" (לטינית חדשה"חוזרת לכתוב ב

שכאמור ראה ,  של הספר2000בהקדמה למהדורת , אקובי'ג" (ציבוריים

 –זה שטבע את המושג , קרוב לוודאי, טוען כי הוא, 1987-אור לראשונה ב

 נהיו יותר ויותר נדירים בעשורים מתחומי מדעי הרוח) xvi' עמ, שם

האינטלקטואלים ) decamped(בסוף שנות החמישים נטשו . "האחרונים

, שם" (מבתי הקפה לקפטריות, האמריקאיים את הערים ועברו לקמפוסים

הזהות בין " גדל בחברה שבה 1940הדור שנולד אחרי ). 14' עמ

' עמ, שם" (האוניברסיטאות והחיים האינטלקטואליים היא כמעט מלאה

, הבידוד הפיזי משאר החברה, היתרה- בהשפעת ההתמקצעות–ובכך , )16

לבטח פחות שופטת ערכה , הכתיבה האקדמית שפחות שמה ליבה לסגנון

של עבודה אקדמית לפי סגנונה ולבטח פחות שמה לבה לכתיבה בסגנון 

אקובי את הידלדלות מאגר האינטלקטואלים הציבוריים ' תולה ג–נגיש 

  .   יקהבאמר

הספרות -לסיום הדיון בדיקסטיין יש להוסיף כי את שקיעת ביקורת

אלא גם בכך שהדרך , העיתונאית הוא תולה לא רק בהסתגרות האקדמית

. לפרסום ומכירת ספרים החלה עוקפת את המבקרים בעשורים האחרונים

                                                           

אקובי למסה 'מעניין ביותר ואף משעשע לקרוא את הניתוח הביקורתי שעורך ג 5

אקובי על ייחוס 'ובייחוד ביקורתו של ג, יימסון על הפוסטמודרניזם'המפורסמת של ג

, קובי'לטעמו של ג, יימסון'ההסברה של ג-ועודףהיתר למלון בונאוונטורה -תחכום

  ). 168-172' עמ, שם(לתופעות פשוטות הנוגעות למלון זה 

אקובי בהצטמצמות האפשרויות לחיים בוהימיים 'בצד השפעת האקדמיה דן גם ג 6

וכן בגלל ) 20-21' עמ, שם(נטריפיקציה של אזורים אלה 'במרכזי הערים בגלל הג

  ).  40' עמ, שם(בון מרכזי הערים התפשטות הפרברים על חש
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. לים לשווק את האישיות של הכותבים"החלו המו, במקום למכור ספרים

את הראיון הטלוויזיוני עם הסופר כדרך לעקיפת , מובןכ, מצייןדיקסטיין 

טלוויזיה -עברו חלק מהמבקרים להיות סלבריטאי, בהתאמה. הביקורת

" איכות"רק ספרי ). 57' עמ, שם(המשווקים את אישיותם במדיה , בעצמם

הועברו בחלקן , לפיכך, הביקורות של שאר הספרים. תלויים עדיין בביקורת

מכר -פרסומות ורשימות רבי, רכילות, קפו בראיונותוהו" הסטייל"למדורי 

  ).   57' עמ, שם(

  

-תפיסה נוספת על תפקידה של האקדמיה בערעור מעמדו של המבקר

במחקרו ). McDonald Ronan(העיתונאי הציע לאחרונה רונאן מקדונלד 

על היחסים : וליתר דיוק, בעיקר הביקורת העיתונאית, שוב(על הביקורת 

 The Death of the ",)האקדמית לביקורת העיתונאיתבין הביקורת 

Critic") 2007( ,שמעמדו של המבקר בכל האמנויות נמוך , טוען מקדונלד

). viii'  עמ, 2007McDonald (60- או ה50-בהרבה מזה שהיה בשנות ה

נעוצה בכך , לפי מקדונלד, אחת הסיבות לשינוי במעמדו של המבקר

שבו מעמדו המיוחס של המבקר אינו , רכיהירא-שאנחנו חיים בעידן אנטי

, עליה הצביע דיקסטיין, אולם הוא מציין גם את הטענה). שם, שם(קביל 

מבקרים בעלי נוכחות רבה היו תדיר גם , באמצע המאה העשרים: "לפיה

, "אקדמי-פרופסורים באוניברסיטה אשר כתבו ספרים וביקורות לקהל לא

). viii' עמ, שם(בים לקהל הרחב בעוד מבקרים אקדמיים כיום אינם כות

איש אקדמיה , מקדונלד. אולם עיקר טענתו של מקדונלד מצוי במקום אחר

 של יצירות אמנות נדחו הצדה בחוגים ‰Î¯Ú‰טוען כי סוגיות , בעצמו

המפתח להבנת , לטעמו, זהו). שם, שם(אקדמיים בעשורים האחרונים 

לפי . תה של האחרונהוחולש" הביקורת הציבורית"הריחוק של האקדמיה מ

, אקדמית-הגורם המרכזי להפרדת הביקורת האקדמית מהלא: "מקדונלד

הוא ההסתייגות מסוגיות הערכה ואסתטיקה במחלקות , אני טוען

העיקרון של מתיו ארנולד ). xi' עמ, שם" (האוניברסיטאות למדעי הרוח

יה ביותר שנחשב ונכתב ה" הטוב"לפיו אנחנו צריכים להכיר וללמוד את 

, שם (60-בביקורת עד סוף שנות ה) implicit(אבן הבוחן המשתמעת 

  . אבן בוחן זו אינה מרכזית עוד או אינה קיימת). שם

בעוד גרוס מדגיש את הספציאליות האקדמית ככזו שאינה נותנת מקום 

, ובעוד שדיקסטיין מדבר על ניתוק המבקר מהחברה, לכתיבה לקהל הרחב
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פניית העורף או הפניית חשד כלפי סוגיות של הרי שמקדונלד מדגיש את ה

הפניית עורף וחשד אלה אינם . והערכה בחוגים האקדמיים" איכות"

מאפשרים העמדת מבקרים דומים לאלה שקדמו למבקרי דור שנות הששים 

מתמצת , בגישה שהחלה רווחת משנות הששים. באקדמיה במערב

מי נתבע לעשות המבקר האקד, מקדונלד תוך פרפראזה על הנשיא קנדי

אלא שאל מה אתה , ְשאל לא מה הספרות יכולה לעשות עבורך: "כדלקמן

של החברה " אידיאולוגיה"הספרות נתפסת כ". יכול לעשות לספרות

". לפרק"אידיאולוגיה אותה צריך לפצח ו, )121' עמ, שם(שיצרה אותה 

ה שראו ב, כדוגמת ארנולד וליוויס, "התרבות הגבוהה"הרעיון של מצדדי 

' עמ, שם(הפך להיות הרעיון שנגדו נאבקים , מפתח לגאולת הציוויליזציה

124 .(  

מבקר הספרות כאינטלקטואל "או " מבקר הספרות הציבורי"כך נלכד 

הנטייה היא , 7בעיתונות: בין שתי מגמות קרובות) 3' עמ, שם" (ציבורי

לאמונה שהערכה , ליתר דמוקרטיזציה ולהתרחקות מהמודל ההיררכי

ואילו באקדמיה מוטל חשד , עניין לטעם אישי, בפשטות, ורתית היאביק

בצד הדמוקרטיזציה של ). xi-x' עמ, שם(בכל ניסיון של הערכה אמנותית 

התמחות של האקדמיה -יש גם יתר, העיתונות והרלטיביזם של האקדמיה

אך למעשה היא , זו מגמה הפוכה לדמוקרטיזציה המוזכרת). 37' עמ, שם(

  .   ה בכך שאינה מותירה מקום למבקר הספרות הציבורימגמה משלימ

 –כפי שטוענת עבודת הדוקטורט שלי בהרחבה ,  ובצדק–מקדונלד מקשר 

י לפיו שיפוט אמנותי הוא פרסונאל, בין הרלטיביזם הביקורתי הרדיקלי

 John(ון קארי 'ג,  הוא מתייחס לספרו של האקדמאי הבריטי–בלבד 

Carey( ,"What Good Are The Arts" ,שאוחז ברלטיביזם , 2005-מ

יש קשר הדוק .  לבין היעדר תפיסה של חברה ושל נורמות חברתיות–כזה 

, טוען מקדונלד, ר'בין קארי לבין הליברליזם הרדיקלי של מרגרט תאצ

ליברליזם פוליטי וליברליזם ). 32' עמ, שם" (אין דבר כזה חברה"שלדידה 

                                                           

בהערה מבריקה טוען מקדונלד כי ). 5' עמ, שם(מגמה זו מועצמת בגין האינטרנט  7

נישות -בגלל שהוא מעודד נישות ותתי, "ספרה ציבורית"האינטרנט אינו יכול לשמש כ

 בו הציבור, מניחה מרכז בו מתקיים הדיון הציבורי" ספרה ציבורית. "ויוצר אטומיזציה

  ). 16' עמ, שם(מתייחס לעצמו כציבור 
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יים יכולים להיות סובייקטיביים אבל ערכים אמנות. אסתטי קרובים ברוחם

  ). 33' עמ, שם(טוען מקדונלד , הם אינם אקראיים ופרי גחמה

צועד , 18-המבקר המודרני נולד בסלונים ובתי הקפה בראשית המאה ה

במקביל צמח הדיון הפילוסופי ). 53' עמ, שם(מקדונלד בעקבות הברמאס 

) 1714-1762(ן לפילוסוף הגרמני אלכסנדר באומגארט" (אסתטיקה"ב

של קאנט " ביקורת כוח השיפוט"שהגיע לשיאו ב, )מיוחסת המצאת המונח

מקדונלד מדגיש שקיים פער בין המבקרים הפעילים ). 55-56' עמ, שם(

המבקרים הטובים ביותר היו פעמים . "לבין הדיון הפילוסופי האסתטי

תים לע). "64' עמ, שם" (רבות אלה שהיו פחות פורמאליים או שיטתיים

קרובות המבקרים הטובים ביותר הנם אלה שפחות מתמחים בחיפוש אחר 

ניתן ). 65' עמ, שם" (ההגדרה המופשטת והכוללנית ביותר של ערך אמנותי

דוגמת סמואל , 18-בן המאה ה" הסלוני"בין המבקר , לראות בפער הזה

את ראשית הפער , דוגמת קאנט, למבקר הפילוסופי בן אותה מאה, ונסון'ג

הפער בין המבקר העיתונאי למבקר . העיתונאי-ן האקדמיה למבקרבי

וכבר בראשיתה של מאה זו היה נוכח , האקדמי הלך וגדל במאה העשרים

כלפי הביקורת " התיאוריה"הרבה לפני חשדנותה של ). 78' עמ, שם(

הביקורת האקדמית דחתה את ההערכה , )evaluative(המעריכה 

 19-של המאה ה) Man of Letters" (איש הספרות"הסובייקטיבית של 

העיסוק בשאלות -לפני הרלטיביזם ואי: במילים אחרות). 76-77' עמ, שם(

רווחה נורמה אקדמית שאף היא דחתה את , מדגיש מקדונלד, של הערכה

האובייקטיביות והיעדר המתודה -הפעם בטענה כלפי אי, העיתונאי-המבקר

 כדוגמה מאלפת את ניסיונו של מקדונלד מביא). 88' עמ, שם(המדעית שלו 

" מבקרים הציבוריים"נורתורפ פריי למתוח קו ברור בין המבקר האקדמי ל

פריי מבחין בין . בוו בצרפת-דוגמת האזליט באנגליה וסאן) ניסוח של פריי(

"Ú„Ó‰ל"  של התיאור"˙Â�Ó‡הן הגישה ). 100' עמ, שם" ( של ההערכה

והן , 60-דמיה עד שנות השרווחה באק, האובייקטיביסטית-"המדעית"

דוחות שתיהן כאחת את רכיב , שרווחה החל מאז, הגישה הרלטיביסטית

מספיק ואם משום שהוא " מדעי"אם משום שהוא לא ; ההערכה בביקורת

  . של המבקר המעריך" הגמונית"-מבטא הטיה כוחנית

למרות ההמשכיות והרצף שמוצא מקדונלד ביחסה העוין של , עם זאת

עד שנות הששים דמויות שפעלו באקדמיה , קורת העיתונאיתהאקדמיה לבי

דבקו עדיין במסורת , כמו ליוויס וטרילינג, האנגלית והאמריקאית
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כניגודו של , הארנולדיאנית וראו בספרות הטובה ערך מוסרי ותרבותי

אפילו ). 77' עמ, שם(התועלתני והאינסטרומנטליסטי , העולם התעשייתי

לקח את "ש, רדס'ריצ. אי. כמו איי,  יותרמבקרים בעלי גישה מדעית

החזיקו בתפיסה ארנולדיאנית וראו בספרות ובתרבות , "הביקורת למעבדה

). 93' עמ, שם" (פתרון לצחיחותה של חברה תעשייתית ומדעית"הגבוהה 

האמריקאית תפסה את הספרות " הביקורת החדשה"גם , באותו אופן

עומק ועושר מורכב , ןמספקת איזו"כ, כבעלת ערך תרפויטי לחברה

-שיתפקדו כתרופה לתיעוש המשתולל של הערים האמריקאיות במאה ה

כך שעל אף קווי הדמיון בין ההתפתחויות האקדמיות ). 96' עמ, שם" (20

 לאלה שבמחצית השנייה של המאה 20-במחצית הראשונה של המאה ה

 –או החשד הכבד כלפיו , כיב ההערכהיש לראות את דחיית ר, הזו

-‰‡È˙Â�Ó˙ של המורכבות ‰È˙¯·Á˙ובעים מפיחות בהערכת חשיבותה שנ
˙ÈË˙Ò‡ –המשפיעה רבות על ערעור מעמדו ,  כתופעה חדשה ודומיננטית

  . הספרות העיתונאי-של מבקר

  

 הדנים ביחס בין –ת באנגליה ובאמריקה למחקר ולכתיבה על ההתפתחויו

עבר של צב בהביקורת האקדמית לביקורת העיתונאית ובהשוואה בין המ

 נוסיף התרשמות מזירה לאומית מערבית –ביקורת זו למצבה העכשווי 

 Peter(ביחס לזירה תרבותית זו מציין פיטר אווה הוהנדל . גרמניה: נוספת

Uwe Hohendahl( , בספרו"The Institution of Criticism "

כי בתחילת שנות , הדן בעיקר בביקורת הספרות העיתונאית, )1982(

 למאה העשרים המערכת הספרותית ומערכת ביקורת הספרות השבעים

באותן שנות משבר התעוררה מחלוקת עזה על . סבלו ממשבר חריף

ההתקפה ). 11-12' עמ , 1982Hohendahl(תפקידה של ביקורת הספרות 

פוליטיות -על הביקורת יצאה נגד העמדות האליטיסטיות של המבקרים והא

שהפרידה בין נושאים , נבנציונליתהגישה הקו. "של ביקורת הספרות

כמו גם הקאנון הגרמני , "הפכה להיות חשודה, חברתיים לספרותיים

שעמדה , מלסינג עד תומס מאן והמורשת התרבותית של ווימאר וֶיָנה

). 12' עמ, שם (19-במוקד לימודי הגרמנית משנות החמישים של המאה ה

, קורת הספרותמשבר בי, הוהנדל מדגיש שהמשבר בגרמניה המערבית

אם ). 13' עמ, שם(משותף לכל החברות התעשייתיות המתקדמות במערב 

עוד חשוב . דומה שיש לו מאפיינים לאומיים ייחודיים, כפי שנראה, כי



 539

שקיעתה של "לציין כי הוהנדל ממשיך במפורש את הדיון של הברמאס ב

אליו התייחסתי בהרחבה כאמור , )165' עמ, שם" (הספרה הציבורית

  . בודת הדוקטורט שליבע

-הוהנדל מספק תיאור היסטורי מעניין לפיצול בין המבקר, במחקרו

 Literaturkritikהביטוי הגרמני . העיתונאי למבקר האקדמי בגרמניה

עם , מתייחס הן למחקר אקדמי של הספרות והן לביקורת ספרות עיתונאית

גה  נהו19-מאז סוף המאה ה. העדפה קלה לכיוון המשמעות השנייה

, עיסוק אקדמי בספרות, Literaturwissenschaftהפרדה בגרמנית בין 

המתייחסים למבקרי ספרות , Buchkritik או Tageskritikלבין 

מוגבל , המתייחס כאמור לביקורת אקדמית, הביטוי הראשון. עיתונאיים

בעוד הביטויים האחרים מתייחסים , בדרך כלל לעיסוק בספרות העבר

אבל יש עוד הבדלים חשובים בין .  ספרות ההווהלתיאור והערכה של

מהמבקרים האקדמיים מצופה להתנהל על פי החוקים הריגורוזיים : השניים

ואילו המבקרים העיתונאים כותבים לקהל כללי שלא מוכרים . של המחקר

המבקר האקדמי מעוצב בידי . לו הביטויים הטכניים של הניתוח הביקורתי

ו המבקר העיתונאי מעוצב בידי המוסד המוסד האוניברסיטאי ואיל

הוהנדל טוען כי מודל המבקר העיתונאי העצמאי מצליח יותר . העיתונאי

הניו יורק ריוויו אוף "ב ומביא כדוגמה את מבקרי "באירופה מאשר בארה

אולם ). 13-14' עמ , 1982Hohendahl(שהנם אקדמאיים ברובם , "בוקס

קדמי לא הייתה קיימת מאז ההפרדה בין המבקר העיתונאי למבקר הא

.  לא הייתה הפרדה חדה כזו בגרמניה1850עד . מדגיש הוהנדל, ומעולם

, שם" (קהל הקוראים המשכיל הכללי"כותבים של ביקורת ספרות כיוונו ל

הגדרת הזהות " ראה את תפקידו כ19-המבקר בן המאה ה). 14' עמ

 בלימודי 1850-רק כשהאקדמיה הגרמנית הכירה ב". התרבותית הלאומית

נוצר בקע בין המבקר האקדמי , גרמנית מודרניים כתחום אקדמי מובחן

שני העשורים אחרי , בשני העשורים הבאים, ועדיין. למבקר העיתונאי

ביקורת הספרות האקדמית הייתה בעלת משמעות ציבורית , 1848מהפכת 

איבדה הביקורת האקדמית , דור הפוזיטיביזם, בדור הבא). 15' עמ, שם(

האקדמיה גם זנחה באותה תקופה את . גרמנית את השפעתה על הציבורה

כיוון שההנחה הייתה כי לא ניתן , ספרות ההווה והותירה אותו לעיתונאים

שחנך וילהלם , גם הדור הבא. להתייחס באובייקטיביות הנדרשת לספרות זו

דור שהתנגד לפוזיטיביזם במדעי , "ההרמנויטי"הדור , )Dilthey( דילתיי
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העמיק את הפער בין הביקורת האקדמית לביקורת העיתונאית כי , רוחה

דילתיי עצמו לא עסק . היה עליו להדגיש את נאמנותו לפרויקט המדעי

למעט (נוני אכי אם באותם סופרים שכבר זכו למעמד ק, בסופרי ההווה

ביקורת , במקביל לאקדמיה צמח הפיליטון). 15-16' עמ, שם) (הלדרלין

הפיליטוניסטים . 1850- בעיתונות הגרמנית החל מ,אמנות ההווה

האקדמאים בזו . הערכה זה כלפי עיסוקו של זה-והאקדמאיים רחשו אי

ואילו האחרונים שמו , לסובייקטיביזם ולטריוויאליות של הפיליטוניסטים

. 8)16' עמ, שם(ללעג את השפה המסורבלת של המבקרים האקדמיים 

ין האקדמיה למבקרים העיתונאיים  חלוקת העבודה ב20-במפנה המאה ה

מנותקים מהמסורת , הללו. פגעה באיכות עבודתם של האחרונים

הם החלו לדבר על , החלו לראות בביקורת כלי לביטוי אישי, התרבותית

המבקר הבולט בגישה הזו היה אלפרד . עצמם באמצעות הספרים שביקרו

צעי ביטוי כמו קר הפך את הביקורת לאמ). Alfred Kerr ;1867-1948(קר 

הצועד כאמור בעקבות הברמאס ורעיון , הוהנדל. השירה הלירית או הדרמה

רואה במגמה הזו נפילה מהמודל הליברלי , שלו" הספרה הציבורית"

הביקורת הפכה ". דיאלוג בין המבקר לציבור"שראה בביקורת , המסורתי

הזו של קרל קראוס וברטולט ברכט ביקרו את הגישה . למונולוג בגישה הזו

. גישה דקדנטית, מעמדה ימנית ושמאלית בהתאמה, קר וראו בה

האמנציפציה של הביקורת מהנורמות של גתה ושילר כמו גם מהמסורת 

סימלה את קץ , באופן פרדוקסאלי, אמנציפציה שייצגה קר, הספרותית

בהקשר לביקורותיו ). 18-19' עמ, שם(הביקורת כדיסקורס אוטונומי 

": קולינריות" של קר טבע ברכט את הביטוי המפורסם הסובייקטיביסטיות

המבקרים נוקטים בגישה . הסגנון של ביקורת הספרות היום הוא קולינרי"

המבקרים מבטאים את האינטרסים של ). "26' עמ, שם(כך ברכט , "צרכנית

                                                           

ישנה מקבילה מסוימת להבדל שבין המבקרים האקדמיים והמבקרים העיתונאיים  8

במאה " גרמניה הצעירה"בהבדל שבין המבקרים הרומנטיים למבקרים של , 19-במאה ה

וראתה באמנות " הספרה הציבורית"הביקורת הרומנטית הרחיקה את המבקר מ. 19-ה

מבקרים כמו היינה דחו את התפיסה הרומנטית . פרסונאלי- עניין אליטיסטיובביקורתה

של המאה " הספרה הציבורית"וביקשו לשקם את , הזו וראו בביקורת שליחות ציבורית

למסורת הרומנטית נמצא המשך במודרניזם של סטפן ). 63-68' עמ, עיינו שם (18-ה

  ). 75' עמ, שם(למשל , גיאןרגה
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מתקיף ברכט את המבקרים , "התיאטראות יותר מאשר את אלה של הציבור

הקרע בין ). 27' עמ, שם(רושת התרבות הצרכניים שמקדמים את ח

 על 20-המאה ההאקדמיה לביקורת הספרות העיתונאית העמיק לאורך 

כמי שנקרע , ר בנימין מסמל את הקרע הזה בגופוטוול. שלל תהפוכותיה

הוהנדל עוקב אחרי החלטתו ). 20-21' עמ, שם(בין שתי המגמות הסותרות 

, 1929-תה הוא מתארך לאו, הדרמטית של בנימין לכתוב לקהל הרחב

לאחר שבנימין ניסה לקיים כתב עת איכותי ואזוטרי לביקורת ולאחר 

בנימין הציע חזרה מסוימת למודל הליברלי . שנכשל להיכנס לאקדמיה

של ") הספרה הציבורית"כעידן שבו נולדה , במובן ההברמאסי" ליברלי("

 לפי בנימין ,על הביקורת". ספרה הציבורית"ביקורת הפעילה ב, הביקורת

להשפיע על הזירה הספרותית העכשווית ולהיות , ובניגוד מפורש לדילתיי

-22' עמ, שם(כלומר להיות בעלת משמעות פוליטית , דוברת של הציבור

לאחר המלחמה העדיפה האקדמיה הגרמנית להסתגר בתוך תחומי ). 23

" הביקורת החדשה"תוך העלאת רעיונות קרובים לאלה של , האסתטי

רצון (ספרותיות אחרות לחלוטין ומובנות -אם כי מסיבות חוץ, יקאיתהאמר

תשוקה להתרחקות ; להימנע מדיון בקשר בין הממסד הספרותי והפאשיזם

ביטא את רוח ) Ernst Curtius(ארנסט קורטיוס ). מטומאת הפוליטיקה

במכוון כי -פוליטיות בהגדרתו המפורסמת והרדוקטיבית- הא50-שנות ה

, שם" ( אותה צורה ספרותית אשר עניינה הוא הספרות עצמהביקורת הינה"

פוליטיות הזו - יצאה נגד הא60-תנועת הסטודנטים של שנות ה). 137' עמ

, את עמדתו ֶהעדיפה על עמדתו של אדורנו, וגילתה מחדש את ברכט

השמאל החדש ). 28' עמ, שם(שהתנגד להכפפת האסתטיקה לפוליטיקה 

לעתים ההתנגדות נבעה ". אסכולת פרנקפורט" לעתים את ןעַיהתרחק ואף 

שנתפרשה כעת כגישה , מקרבתו של אדורנו לסופרים המודרניסטיים

התיאוריה האסתטית של אדורנו העניקה דגש ). 31-32' עמ, שם(שמרנית 

ולכך ) 33' עמ, שם(שווה לאופי האסתטי והחברתי של עבודת האמנות 

בשנות השבעים ". ל החדשהשמא"החלו יותר ויותר להתנגד בקרב חוגי 

, "נמוכה"ל" תרבות גבוהה"דחה את ההבחנה בין " השמאל החדש"

' עמ, שם(וראה בה הבחנה אידאולוגית , הבחנה שהייתה יקרה לאדורנו

אך עם ). 39' עמ, שם" (הספרות מתה"הרדיקלים הגרמנים הכריזו ש). 37

תה השפעה הורקהיימר והברמאס הצעיר היי, לרעיונותיהם של אדורנו, זאת

, "ההתקבלות"תיאוריית ). 29' עמ, שם(רבה בגרמניה של שנות הששים 
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על רקע מחאות , צמחה על רקע זה, שצמחה בגרמניה באותה תקופה

הבחנה , הסטודנטים כנגד ההפרדה בין האסתטי לחברתי בביקורת הספרות

, 1974אך סביב ). 30' עמ, שם(שסייעה לטעמם לשימור הסטאטוס קוו 

נהיה ברור שהמהפכה התרבותית , הנדל לשלב האחרון בסקירתוממשיך הו

חזרה , על אף שבעיות הביקורת לא נפתרו. של השמאל החדש נכשלה

רוב המבקרים פשוט הדחיקו את . הביקורת העיתונאית לפעול כסדרה

הביקורת המשיכה מאז בפעולתה למרות ). 41' עמ, שם(התקופה הסוערת 

ב לספרה הציבורית הליברלית של המאה שעוצ, איבדה את תפקידה"שהיא 

, שם" (עם התמוטטות הספרה הזו הבסיס המוסדי של הביקורת אבד. 19-ה

הסופר מרטין ואלזר הגדיר כך את המבוכה באשר לתפקיד ). 80' עמ

קצת שוטר , ]רבנו[קצת משה , קצת דוקטור"המבקר נהיה : המבקר בהווה

' עמ, שם" (ת דוד לינאוסקצ, קצת דודה לסינג, העולם-קצת רוח, תנועה

המבקר גם הלך ונדחק , בנוסף. כלומר אקלקטיקן חסר מטרה ברורה, )79

. למקום שולי בגין השיטות החדשות והתפיסה הכלכלית של ייצור הספרים

, המעוניינים במכירות מהירות ובתשואה גבוהה על השקעתם, בתי ההוצאה

התכנון .  ספרותייםאינם סומכים עוד על האימפקט של ביקורות ודיונים

בלי קשר , לי חייב להתמקד בהפיכת המוצר שלו למוצר נמכר"המו

ביקורות הפכו , מראש-בתהליך ההפצה המאורגן. לאיכותו הספרותית

, לות"מהפרספקטיבה של עולם המו). 133' עמ, שם(להיות עניין משני 

משימת הביקורת היא משימה שולית של יחסי , שעבר תהליך רציונליזציה

  ). 135' עמ, שם(יבור צ

, צריך לשים לב לתנועת המלקחיים שסגרה על ביקורת הספרות בגרמניה

מבחינת ): הצגת הדברים באופן הזה היא על אחריותנו(לפי הוהנדל 

נמצאו דרכים אחרות ; מעמדה של הביקורת הפך למשני" חרושת התרבות"

שד ככזה ואילו מצד האינטליגנציה תפקידה נח. לקדם את מוצרי הספרות

והוהנדל , האירוניה היא. שמשמר היררכיה חברתית וסטאטוס קוו פוליטי

שהתקפתה של האינטליגנציה הרדיקלית על מוסד ביקורת , אינו מציין זאת

תוך , לשווק את מוצריה ביתר קלות" חרושת התרבות"הספרות סייעה ל

תה אינו רואה בהתקפ, בניגוד לרונאן מקדונלד, הוהנדל. עקיפת הביקורת

עמדתו קרובה . בעיה" התרבות הגבוהה"של האינטליגנציה על ההערכה ו

הוהנדל . לדוקסה העכשווית במדעי הרוח שכנגדה בדיוק יוצא מקדונלד

הוא אינו עומד על . ספרות פוליטית במפגיע-לביקורת, כך נדמה, מייחל
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המתח והתווך הנמתח בין קוטב האסתטיציזם מחד גיסא והפוליטיזציה של 

ולפי הוהנדל (דיקסטיין ומקדונלד , שלפי גרוס, ת מאידך גיסאהספרו

  . הספרות העיתונאי-חיוניים למבקר, )גם לפי אדורנו: עצמו

נית לבין "ויחצ" צרכנית" בין ביקורת –הוהנדל מציין אפשרות ביניים 

 אפשרות שמגולמת בדמותו של המבקר –ליטית במפגיע ביקורת פו

, זו). Marcel Reich-Ranicky(ניצקי ר-מרסל רייך, העיתונאי המשפיע

הרואה את ביקורת הספרות כמוסד , "ליברלית"ביקורת , לפי הוהנדל

הבורגנית " הספרה הציבורית"כפי שהייתה בימיה הגדולים של , חברתי

המבקר הינו מתווך בין הספרות לציבור ומשמש כקול ). 144' עמ, שם(

-אך עמדתו של רייך. )145' עמ, שם(הרציונאלי של הספרה הציבורית 

הייצור וההתקבלות של ביקורת . "רניצקי אינה מקובלת על הוהנדל

). 164' עמ, שם" (הספרות הפכו להיות עניינו של מעגל אקסקלוסיבי

הוהנדל מייחל לביקורת פוליטית בעלת אידיאולוגיה והשפעה , כאמור

  .  רניצקי-אליטיסטית של רייך-יותר מאשר זו הליברלית" עממיות"

  

הספרות -שורת המחקרים שהוצגה לעיל מאתרת משבר בביקורת

. היא מבחינה בין עברה של הביקורת הזו להווה שלה. העיתונאית במערב

אמריקאי לירידת קרנה של -ההסבר המרכזי שנתנו חוקרים בעולם האנגלו

. הביקורת הציבורית נוגע להבדלים בין הביקורת האקדמית לזו העיתונאית

ניתקה , ציה של הביקורת הפכה אותה לעיסוק של מומחיםהאקדמיז, לדידם

אותה מהחברה ומהדיון החברתי וערערה את יסוד ההערכה שהנו חיוני 

  . לפעילותו של המבקר העיתונאי

הביקורת קיימת : ביחס לזירה הגרמנית מתאר הוהנדל מציאות מעט שונה

ביקורת ה. אך הפכה לביקורת צרכנית מחד גיסא ואליטיסטית מאידך גיסא

בניגוד לכותבים ולחוקרים שדנים , הוהנדל. איבדה את עוקצה הפוליטי

פחות מודאג , אמריקאי-במצבה של הביקורת העיתונאית בעולם האנגלו

התחושה היא שהוא אף מעודד הכפפה . מהכפפתה של הספרות לפוליטיקה

אמריקאיים עומדים על כך שחלק -בעוד אותם כותבים וחוקרים אנגלו. כזו

עילות הביקורתית האקדמית הניב ביקורת המתכחשת לאיכותה מהפ

ביקורת שלא נותנת לעצמה להיות מופתעת , הספרותית של היצירה

קונספציות -מהיצירה הספרותית אלא באה לשפוט אותה באמצעות פרה

, בניסוחים שונים, האיזון העדין עליו מדברים. תאורטיות ופוליטיות
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ן מחויבותו של המבקר לערכים אסתטיים בי, אמריקאיים-הכותבים האנגלו

, ספרותיים בצד מחויבותו למקם את היצירה הבודדת בהקשר חברתי-ופנים

, הספרות העיתונאית-מבטא עמדה רגישה יותר ביחס לייחודה של ביקורת

בניגוד לחוקרים , עוד יש להעיר כי הוהנדל. מאשר עמדתו של הוהנדל

ים למצבה של ביקורת הספרות מתאר תקד, אמריקאיים-והכותבים באנגלו

, 20-הספרות בשליש הראשון של המאה ה-מצבה של ביקורת: בהווה

ייתכן כי . ביקורת צרכנית וסובייקטיביסטית שכנגדה יצאו ברכט ובנימין

 לשליש הראשון של המאה הוא 20-ההבדל בין הרבע האחרון של המאה ה

 או –ובנימין ו אישים במעמדם של ברכט שברבע האחרון של המאה לא קמ

 –עיצבו ונשאו מעלה את אותם אישים ליתר דיוק מגמות אידאולוגיות ש

  .  שֵיצאו נגד אותה ביקורת צרכנית וסובייקטיביסטית

  

עוד אוסיף לסיום כי גישתי במחקרי על המשבר בביקורת הספרות 

העיתונאית מייחסת חשיבות מצומצמת יותר למגמות אקדמיות ולהשפעתן 

חשיבות רבה יותר מיוחסת במחקרי להשפעות . תונאיתעל הביקורת העי

-תרבותי בכללותו בו מתקיימת ביקורת-הנובעות מהעידן ההיסטורי

  . הספרות העיתונאית
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  .2011', מאגנס, 'יהוידע עמיר :הקדמה, מיכאל שוורץ: תרגם מגרמנית

  

  

Ê ı¯ÂÂ˘ Ï‡ÎÈÓ Ï˘ Â¯ÎÊÏ"Ï  

  

מיכאל '  חתן פרס ישראל פרופלפני חודשים אחדים הלך לבית עולמו

הוא היה חוקר ומתרגם שהביא אל הקורא בן ימינו את מיטבה . ל"שוורץ ז

המעוגנת בתקופות שונות וצומחת מתוך , של יצירה יהודית רבת רבדים

. מגעים סוערים של התרבות היהודית עם מיטבן של תרבויות עולם סובבות

דייקנותו , חבים והעשיריםאופקיו הר, המחמירההאקדמית שקפדנותו , אלא

, שליטתו המעמיקה בפילוסופיה המוסלמית בימי הביניים, חסרת הפשרות

 כל אלה היו רק פן אחד באישיותו –מזה , ל"ובספרות המקרא וחז, מזה

הוא חי . שהרי מיכאל שוורץ היה בראש ובראשונה איש אמונה. וביצירתו

הוא היה ; ת וברגשהתפלל בדבקו, בכל נימי נשמתו את תרבותו ואת דתו

הוגה הפוגש את יצירתם ההגותית האמונית של יהודים מתוך תוכה של 

הוא ניגש אל יצירה זו מכוח מחויבותו . חוויית האמונה שלו עצמו

  . הִמצוותית של מי שמבקש בכל נימי להתייצב לפני אלוהיו

יהיו בוודאי מי שיראו סתירה בין נאמנות דתית מעמיקה זו לבין ההעמקה 

יהיו מי שיאמרו שהחוקרת . נטולת הפניות והזהירה, קדמית הקפדניתהא

למצער עליהם להניח את אמונתם ; והחוקר צריכים להיות נטולי אמונה

. או לתלותה על קולב לפני שייכנסו אל המעבדה ואל הספרייה, "בסוגריים"

נטול העמדה , הנלהב, אחרים יעלו על נס את דמותו של המאמין התמים

המשוחרר מעולן של פילולוגיה ושל ביקורת , הביקורתיתהמחקרית 
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 ראויה –שלא ידעה את טעם האקדמיה , בעיניהם רק אמונה זו. היסטורית

חי בקרבם של , הוא הכיר את אלה ואת אלה. מיכאל שוורץ ידע זאת. היא

  . בוטח בה ומפלס אותה צעד אחד צעד,  והלך תמים בדרכו–אלה ושל אלה 

הקרקע גם בחיוניות ובעוצמה של שילוב זה היא , הביטחה בלגיטימיות

כולם היא אנשי . המשותפת להוגים וליוצרים שאת כתביהם חקר ותרגם

ניצבים יחדיו שני זאת על קרקע משותפת .  אנשי אמונה–כולם ; דעת

שאת כתביהם מסר לנו כמתרגם , ביניימיים השונים כל כך-היוצרים הימי

היה פילוסוף , לכה בימי הבינייםגדול פוסקי הה, ם"הרמב. לעברית

הוא היה ממעצביה של . פראבי-תלמידם של אריסטו ושל אל, רציונליסטי

רבי יהודה , לעומתו. בוחנת גבולות דעת ודעה, מחושבת, יהדות זהירה

שתשתית הפילוסופיה , רציונליסטי מושבע-היה אי, המשורר הגדול, הלוי

בואית הניצבת מעל ומעבר אלוהים נ- אפלטונית אך במרכזה דעת-שלו נאו

העניקו מקום נכבד הן , ם לבדו"ולא הרמב, שניהם. לכל דעת פילוסופית

הן למה שראוי ללמוד ; לדעת האמת השכלית הן לדעת האמת ההתגלותית

מה שמוסרת לנו היהדות באורח ל הן ,מכל אדם ומכל תרבות באשר הם

יהודים בעת הראשון נעשה לאביהם הרוחני של מרבית ההוגים ה. ייחודי

יק 'כיוסף דב סולובייצ, כשמשון רפאל הירש וכהרמן כהן, החדשה

כנחמן קרוכמל וכחיים , כמרדכי קפלן וכאחד העם, וכישיעהו ליבוביץ

המגמה האנטי 'השני השפיע על אחדים מראשי הוגיה של . נחמן ביאליק

אותה אופוזיציה רוחשת שהתייצבה כנגד הזרם המרכזי של ', שכלתנית

אהרן דוד : בין נציגיה הבולטים; 20- וה19-היהודית במאה הההגות 

  . אברהם יצחק הכהן קוק ופרנץ רוזנצוויג, גורדון


·ÌÈÎÂ, ם"על תרגום ספרו הגדול של הרמב‰ ‰¯ÂÓ , זכה מיכאל שוורץ

תרגום פירושיו של פרנץ רוזנצוויג לשיריו של רבי יהודה ; לפרס ישראל

 השירה יזכה להשלים ולמסור לקוראהלוי היה המפעל האחרון והמבורך ש

  . וההגות העבריים המבקשים דרך אמת ודרך אמונה

מי הוא , מתי נוצר, לא פשוט לומר במלים אחדות מהו ספר מיוחד זה

הניסיון לעשות זאת מפגיש אותנו עם שזירתם אהדדי . מחברו ומה תוכנו

כן נחצב עם התקופות השונות שמתו, של רובדי יצירה מגוונים המציין אותו

קל . תוכנו ועוצבו מלותיו ועם שילובן של עוצמות הרוח של יוצריו השונים

להציג את גיבוריו השונים של סיפור , יותר לספר על הרקע להתהוותו
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, אמנותם ויצירתם רלוונטיים לאמונה, ראוי לשאול עד כמה הם. התהוות זה

  .ליצירה העשויים להיות נחלתנו, ללבטים

, 12-הרופא והפילוסוף בן המאה ה, המשורר, דה הלוייש לפתוח ברבי יהו

שירה זו  משתרעת על פני תחומים רחבים . ששירתו עומדת במרכז הספר

הוא שר על יין . אלא אחרי מותו, לקובץ שירים כולל', דיוואן'ולא כונסה ל

לענייננו חשובים במיוחד . על אהבת ציון ועל אהבת אלוהים, ועל אהבה

 שרבים מהם התייחסו אל התפילה ונכתבו מתוך תקווה ,שלו' שירי הקודש'

אחדים אכן קנו להם מקום של כבוד בליטורגיה . להיכלל בה כפיוטים

שירתו היא משיאיה של היצירה . היהודית למדוריה ולנוסחיה השונים

היא מעוגנת ברוחו של זמן כתיבתה ומושפעת . היהודית בימי הביניים

אך ככל יצירה אמנותית , ת בת התקופהעמוקות ממיטבה של השירה הערבי

בני כל , ברבים משיריה ניצבים הקוראים; זמנית-ברמה זו היא גם על

  . מול האלוהי והנצחי, התקופות

ל מובע בעוז רב הן בשיריו הן ביצירתו "האמונה של ריה-עולם

בבסיסו עומדת הבחנה עקרונית בין שתי רמות . È¯ÊÂÎ‰ ¯ÙÒ, הפילוסופית

  . ידה נוכח המציאותשל דעת ושל עמ

 אלה מספקים לנו –ההכרה השכלית , המדע, הפילוסופיה הרציונליסטית

אנו מפיקים מהם מושגים ומגיעים בעזרתם . מידע רב ערך על המציאות

אבל הכרה זו היא רק רובד אחד של דעת . למודלים המשמשים בחיינו

ה הצומח הוא ז, חשוב ונעלה הרבה יותר, רובד שני. שאנו עשויים להשיג

. עם זה המתייצב נכחנו ודובר אלינו, לנו מן הפגישה עם זו הקוראת לנו

לפחות לא ', אובייקטיבית'הידיעה שאנו יודעים את שותפינו לשיחה אינה 

לפחות , מה שאנו מקבלים בשיחה אינו מידע; רק ידיעה בדבר אובייקטים

אגתנו אהבתנו וד, היענותנו ודבֵרנו, הקול הקורא לנו. לא רק מידע

. כל אלה קוראים לנו לעֵצב מכוחם ולאורם את חיינו, הצומחות מן הפגישה

הם מצמיחים ; הם דוברים אלינו בלשון ששום הבנה שכלית לא תגיע עדיה

  .יכולת וִמצווה ששום ניתוח פילוסופי רציונלי לא יצמיחו, בנו אחריות

ה של בז, חיינו אלה-יהודה הלוי מיקד את מבטו ברובד אחד של מפגשי

הוא התבונן באותם בני אדם שהילכו בחברה . הנביא הנפגש עם אלוהיו

נאמן . פגשו את אלוהיהם והביאו את ְּדברו אל עמם, האנושית מֶקדם
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שזו פסקה , למסורת היהודית הקלסית סבר שעיקר הנבואה היה בעם ישראל

בראשית ימי הבית השני ושלנו לא נותר אלא ללמוד מדברי הנביאים הללו 

הוא גם .  אמתות חיינו ולעצב לאור הוראתם את עולם הִמצוות שלנואת

האמין שעניינה הגדול של המסורת ההלכתית הוא שימור הפוטנציאל 

שישוב ויצמיח מחדש בבוא עת הגאולה נביאים , "העניין האלוהי", הנבואי

זו הייתה תמצית אמונתו העזה בייחודו ובבחירתו של עם ישראל . בישראל

 ששוב יקומו מקרבו נביאים והחובה לחיות את חיינו כך  האפשרות–

הוא האמין שלבשורה זו משמעות עמוקה הן . שאפשרות זו לא תימוג

יהודים דוגמת מלך כוזר האגדי שהשיחה עמו היא תמצית -ליהודים הן ללא

  –צידו השני ; ייחודו של ישראל היה בעיניו צדו האחד של מטבע. ספרו

  .  חלקו בכינונה, אחריותו, ות כולהשותפותו של העם באנוש

ובדתיות הצומחת , יסודה של מחשבה זו מעוגן היטב בדתיות המקראית

המקרא מכונן שניות בסיסית  בין .  ממנה במעגלי היהדות ובמעגלי הנצרות

כמלך ובורא מזה וכמי שנמצא ; "אלוהינו"וכ" אחד"כ; האל כרחוק וכקרוב

כל : כמאמר מזמור קיג בתהלים. הלנו בעת צרתנו ושומע את זעקתנו מז

מגביהי "ו" רם על כל גויים"הבריאה כולה אומרת את תהילתו באשר הוא 

, המרים את הדל מן העפר, "המשפילי לראות"בה בעת הוא ; "לשבת

ששני פנים , וייאמר". אם הבנים"הנענה לזעקת העקרה ומסייע בידה להיות 

 רק ליושב במרומי עד .אלה של הנוכחות האלוהית משלימים זה את זה

לידיעה התאורטית שהוא ; עשוי להיקנות מבט החודר עד תחתיות החברה

בורא העולם כולו נקנית משמעות דתית אמתית רק מכוח הביטחה בכך 

, תהלים קיח" (מן המצר"בשעה שאני קורא לו " במרחביה"שהוא עונה לי 

  ).ה

הן יודעות . להשבות ומביעות גם ספרות המדרש והתפי, מה שמביע המקרא

אדון הכול אשר ָמלך בטרם "לשזור פעם אחר פעם את ההכרה בכך שהוא 

עם הִּבטחה " הוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה"וש, "כל יציר נברא

רק מכוח שזירתן של הכרה ". מנת כוסי ביום אקרא, הוא אלי וחי גואלי"ש

  ".    אלי ולא איר' ה"זו ושל ביטחה זו נקנית למתפלל התודעה ש

. ל עשה שניּות זו ללב משנתו והעניק לה משמעות שיטתית וכוללת"ריה

הבדיוני מציגה אותו -למרות שכותרת ספרו הפילוסופי, לאמתו של דבר

כשם . עניינו האמתי אחר, כבא להגן על היהדות הבזויה והמושפלת
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', הכוזרי'ושל ' חבר'שהמחבר הוא הדובר בו ולא דמויותיו הבדיוניות של ה

ינו ינע; פר כולו מכסה על מגמתו האמתית הסגמתו המוצהרת שלכך גם מ

כנגד , החיים-המַצוֶוה ומעצב, הרלוונטי, הצבה של דגם הדת הדיאלוגי

המתבסס על הסקת מסקנות פילוסופיות , השכלתני, הדגם הנגדי

ולו אף , ל האמין בכל לבו שאפשר שאדם"ריה. מהתבוננות תבונית בעולם

יהיה מצּווה על , שיח-יקיים עמו דו, יפגוש את האל, סגולהבודדים ויחידי 

שונה מכל , שאותו איננו הוגים' השם המפורש'הוא האמין ש. ידו במישרין

, הוא שמו הפרטי; הללו מדברים על אלוהים. שמותיו האחרים של האל

 ÏÚהוא לא הסכים להסתפק בדעת . 'פנים אל פנים'המבטא את המפגש עמו 

הוא .  אלוהים‡˙קש לשמוע לדברי אלה שפגשו ממש אלא בי, אלוהים

, המאמינים, האמין שמכוח ההידבקות בפגישתם עם אלוהים נוכל אנו

  . לחיות את חיינו לאורה של נוכחות זו, להתייצב גם כן נכחו

החל מראשית המאה העשרים שבה שאלת הדיאלוג ונעשתה אבן יסוד 

אלה שבו ושאלו מהי . יותרבות מהן יהוד, לשורה של הגויות פילוסופיות

זו הקוראת , מהי העמידה הישירה נוכח זה הניצב לפניי, שיח-משמעות הדו

ני קאל מול הניתוח הקפדני והדקד. זו שאני נקרא להתייצב אל מולה, אליי

הציב כל אחד , מבית מדרשו של עמנואל קאנט, של ההכרה ומגבלותיה

הם הרחיבו לאין .  דרכושאותה כינה על פי, מהוגיו של זרם זה אלטרנטיבה

הוא שאל רק על משמעותה ועל אפשרותה . ל"ערוך את השאלה ששאל ריה

 על – כל אחד מהם על פי דרכו –הם שאלו ; של שיחה עם אלוהים

הוא ביקש לבסס את כל ; משמעותה ועל אפשרותה של שיחה באשר היא

אל עד שישובו ויעמדו בישר(אז ואינם עוד -תורתו על הנביאים שהיו אי

הם ביקשו לבסס את משנותיהם על היכולת הדיאלוגית של ; )לעת הגאולה

על הכורח החיוני המפעם בכל אדם לעמוד נוכח הריע והאל , כל אדם ואדם

הוא דיבר על ייחודו של השם המפורש כשמו הפרטי של . ולהיענות להם

הם הבינו . הם ביקשו לדבר על ייחודו של השם הפרטי באשר הוא; אלוהים

הוא . א היידוע" לא יכול להתווסף ה,עצם-בניגוד לכל שם, שם הפרטישל

; הוא הפרטות המוחלטת; למחצה על ידי היידוע-הנעשה פרטי' כללי'אינו 

  .הקריאה בו היא מלבו של הדיאלוג

גדול פרשניו של קאנט בעשורים האחרונים של , )1918–1842(הרמן כהן 

 היסודית בין אחריותי הציב בספרו האחרון את ההבחנה, 19-המאה ה
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לבין אחריותי )  ,Nebenmenschזולת(המוסרית לאדם הִנקָרה על דרכי 

. )Mitmensch, עמית(לאדם שעמי , שעליהן מצווה אותי הדת, ואהבתי

בחטא שאחטא לאחריותי באשר אני אדם , בשילוב הנכון של שתי אלה

ובעיקר בהעזתי להשתחרר מן החטא ולברוא עצמי מחדש במעשה 

 בין האל היחיד – הקורלציה –מתבטא בעיניו היחס ההדדי , שובההת

שעיצב את הגותו על אדמת , )1922–1856(אהרן דוד גורדון . לאדם היחיד

הניצבת ' חוויה'דיבר על , הארץ ובהקשרו של מפעל תחייתו של העם בה

השאלה 'הוא דיבר על . משלימה אותה ומשתיתה אותה', הכרה'אל מול ה

' חיים עליונים'הוא תבע לכונן . מדת ביסוד כל שאלות חיינוהעו' העולמית

מרטין בובר . המוסר והרגש הדתי-רגשעל , היופי-המושתתים על רגש

שהחל לפתח את משנתו הדיאלוגית אחרי מלחמת העולם , )1965-1878(

לבין , מזה', אתה-אני'ו' את-אני'הציב את השניות שבין יחסי , הראשונה

או ' הוא'חפץ היכול להיות אנושי ולהיקרא ; רה ליההתבוננות בחפץ הנק

 ,itולהיות מכונה בלשונות אירופיות , והיכול להיות דומם או מופשט' היא'

es)  אתה-אני'וה' את-אני'יחסי ה). 'לז'וכתרגום שנתקבל בעברית '

אלה מתקיימים עם כל ; האנושיים הם רק רובד אחד של יחסים מסוג זה

שדרכו אנו מציצים בשולי ' אשנב'כולם ביחד הם ; רמות הקיום והמציאות

  . היינו האל', ת/ה הנצחי/האת'

ÎÂÎ· בלב ספרו ). 1929–1886(מקום מיוחד נקנה לפרנץ רוזנצוויג 
‰ÏÂ‡‚‰ , ההתגלות והגאולה , עומדות הבריאה, 1922שראה אור בשנת

, מעוררים בו את האהבה לאל ולֵרע, כאירועים המכוננים את חיי כל אדם

רוזנצוויג שוזר . מדים את לשונו לדֵּבר ומַצווים עליו לגאול את העולםמל

המתבטא בתפילה ובעמידה האינטימית , את הדיאלוג בין האל לאדם

-החברתי, עם הדיאלוג הארצי, כשיר קודש' שיר השירים'שמבטאת קריאת 

זה , הוא מציב בלב ספרו את האמונה בשם הפרטי. הממשי עם בני האדם

כמבטא את הפגישה עם הזולת  ואת העמידה , וזה של האדםשל אלוהים 

היא נחלתו של אלוהים , א היידוע"בה, הוא קורא לנו להבין שהאמת. נכחו

ההיטל הסובייקטיבי של , לכל אחת ואחד מאתנו חלקו שלו באמת; לבדו

אותו אנו נקראים , עליו אנו נקראים להעיד; המאיר את חיינו שלנו, האמת

  .  ו מתייצביםנכחו אנ, לַאמת



 551

ניצב מדרש בהיר ÏÂ‡‚‰ ·ÎÂÎ‰ בתוך המרקם המסובך והמורכב של 

ÎÂÎ· (שרוזנצוויג טווה מחומריהם של סיפורי ספר בראשית , ופשוט
‰ÏÂ‡‚‰ ,רוזנצוויג עוקב אחרי סיפור הבריאה ). 208-207; 189-185' עמ

 פעם אחר –עיקרו . מעשים שהתרחשו ונשלמו, חפצים, שכולו עובדות

, זולת ֶאל הֵאל עצמו, שאין לדעת אל מי הוא מופנה,  צו של אלוהים–פעם 

לבריאתו של מי שיהיה , ייחוד נקנה רק לבריאת האדם. וקיומו של הצו

אולם ', נעשה אדם, 'כאן מתייעץ האל. השיח שלו- שותפו של האל ובן

שהרי על בריאת השותף נערכת , עדיין אין לו שותף להתייעצותו

  . ההתייעצות

אלוהים ? היכן אתה?', אֵיָּכה'שבשיאו קורא האל , בא סיפור גן העדןאז 

תשובתו היא . האדם אינו עונה? האם האדם ייענה לו. מתייצב לשיחה

לא אני . ההפך המוחלט מהתייצבותו האחראית של מי שנענה לקריאה

הוא שיזם ' הנחש, 'לא אני האחראית; היא שעשתה' האישה, 'עשיתי זאת

כולם מתשמשים עדיין במלים השייכות , האיש והאישה, אלוהים. ופיתה

אלוהים רוצה .  לבו של הדיבור אל–עדיין לא בשם הפרטי , ÏÚלדיבור 

האיש והאישה רוצים שלא לענות ונוקטים '; האדם'אך פונה אל , לדבר ֶאל

התייצבותו של האל עדיין אינה . 'הנחש'ו' האישה'אותה לשון בדברם על 

. זו תתרחש רק כשיימצאו באדם הכוח והכורח לענות. מכוננת את הדיאלוג

לאותה ששיח בין האל המַצֶווה לאדם המצּוֶוה יתקיים לאמתו רק כ-הדו

הנה , הנה אני כאן', הנני'קדמונה תישמע לראשונה התשובה ' איָּכה'קריאת 

  . אני ניצב

שמו בקריאה זו משמיע לראשונה בסיפור המקראי מי שנקרא על ידי האל 

אברם . ואף לא סתם בשמו הפרטי אלא בשם שנתן לו האל עצמו, הפרטי

הגדול של חייו לקריאת האל אליו ' הנני'ב, שהיה לאברהם הוא המשיב

, ואמנם). א, בראשית כב" (הנני: ויאמר; אברהם: ויאמר אליו. "בשמו

ויענה עוד ) והפעם קריאה כפולה(בפרק קצר זה הוא ייקרא שנית בשמו 

בשונה ממרבית קוראיו , רוזנצוויג. ' לבנו ופעם למלאך הפעם, פעמיים הנני

אינו מתמקד במעשה העקדה ובבעייתיות שהוא , של פרק זה בעבר ובהווה

שיח ומכוננות בכך -הוא מבקש להאיר את המלים היוצרות דו; מעלה

הוא מבקש לגעת במשמעותה של הקריאה . מציאות אנושית ודתית חדשה
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 ו ולעֵצב מכאן ואילך את חיי'הנני' ולומר האלוהית המאפשרת לאדם לקום

  .     של התייצבות זוהלאור

רוזנצוויג צמח בבית מתבולל וידיעותיו כנער על תכניה של יהדותו היו 

, רוזנצוויג) אברהם(זקנו אדם -הוא ספג הרבה מדודו. קלושות ומקוטעות

היהודיים שניתנו לתלמידים היהודיים בבית ' שיעורי הדת'למד מעט ב

 11 כמתנת יום הולדת בגיל – וקיבל –ביקש , ספר הממלכתי בגרמניהה

כל זה הצטבר למנה שהספיקה לגבור על המחשבה שמא . שיעורי עברית

אפילו על ; כאדם מודרני עליו לנטוש את החיים הדתיים מכול וכול

אין לו ברירה אלא למצוא , המחשבה שכמי שבוחר שלא לנטוש את הדת

אולם משהכריע . דת-את החיבור לחיי,  הנוכחתהדת השלטת ו, בנצרות

תיתם -הייתה לפניו מלאכה שלא, לבחור בזהותו היהודית ולהעמיק בה

. ללמוד ולקנות את מה שהיה אמור להיות נחלתו מטבע לידתו וחינוכו

את דרכו . בהקשר זה יש לומר שהוא ידע מעט על רבי יהודה הלוי ועל דרכו

גילה את הקירבה הרבה אל , בדיעבד, ורק אז, שלו פילס בכוחות עצמו

 ספק –קירבה שהביאה אותו לומר , ההוגה והמשורר הימי ביניימי הגדול

–ההוגה הגרמני בן המאה ה,  שהוא–ברצינות ספק בהומור רציני לא פחות 

  . ל"של ריה) 'עיבור'או ( אינו אלא גלגול 20

אה אור רק הספר ר (ÏÂ‡‚‰ ·ÎÂÎ‰ השלים רוזנצוויג את כתיבת 1919בשנת 

אופוס שלו חלה -כשנתיים לאחר סיום כתיבת המגנום). 1921בשנת 

שעימה התמודד בעוז במשך שבע שנים ) ALS(רוזנצוויג במחלה ניוונית 

שני   עומדות בסימנם שלהשנים שאחרי כתיבת החיבור. עד שהוכרע

 Das freie" (בית המדרש החופשי"הראשון הוא . מפעלים חשובים

jüdische Lehrhaus (שהיה אמור לחולל תחייה רוחנית , בפרנקפורט

שהתחיל כמעט בדרך , המפעל השני. בתוככי היהדות הגרמנית המתבוללת

הרצון . מביא אותנו בשערי הספר שלאורו ולכבודו נכתב מאמר זה, אגב

ששוב אינו יודע עברית ואינו יכול , העז לשוב ולהפגיש את היהודי הגרמני

הביא את רוזנצוויג להצטרף לשורה הארוכה , ן זולהתחבר למקורותיו בלשו

  . של מתרגמים יהודיים מודרנים

בעיקר , רוזנצוויג פתח מהלך זה בתרגום טקסטים מעולמה של התפילה

הד . ההד של תרגומים אלה היה קטן למדי. תפילת ליל שבת וברכת המזון

ו שלשמו חָבר עם ידיד, נרחב ומשמעותי הרבה יותר היה לתרגום המקרא
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פעם ,  ניגשו יהודים דוברי גרמנית18-החל משלהי המאה ה. מרטין בובר

 לגרמנית באורח שיתאום – כולו או חלקיו –לתרגם את המקרא , אחר פעם

בין המתרגמים . את צורכי היהודים המודרנים ויציג נכונה ספר זה בפניהם

 יום טוב, )1786–1729(הרבים בשנים אלה ניתן למנות את משה מנדלסון 

) 1888–1808(שמשון רפאל הירש , )1886–1794(צונץ ) לאופולד(ליפמן 

כמחצית מהתרגום נכתבה על ידי .  בובר ורוזנצוויג–ואחרונים בשלשלת 

השלמתו ; יתרתו על ידי בובר לבדו אחרי פטירתו של רוזנצוויג; השניים

  . אחרי השואה ולאחר אובדנה של הקהילה היהודית שהתרגום נועד לשרת

ניגש רוזנצוויג , יים לפני שהחלה העבודה על תרגום המקראכשנת

אלה היו השנים שבהן הלכה והעמיקה . ל"לראשונה לתרגם שירים של ריה

גברה תחושת , ככל שצמחה ההיכרות. ל"היכרותו של רוזנצוויג עם ריה

יהודה הלוי היה בעיני . ביניימי-ההוגה הימי-הקירבה שלו אל המשורר

 יוצאי הדופן היחידים בתולדות הפילוסופיה היהודית רוזנצוויג אחד משני

היינו לא ביקשו להסביר ולהצדיק את , שלא ניגשו למשימתם כאפולגטים

. היהדות בעזרת כלים ואמת מידה השאובים מעולם תרבות חיצוני לה

גם בכתיבתם , ביקשו להתבונן ביהדות, ואחריו הרמן כהן, ל"ריה, אדרבא

צב מכוחה אמות מידה וכלים לכינון פילוסופיה ולע, מבפנים, הפילוסופית

גם . רוזנצוויג עצמו ביקש להצטרף כשלישי לחבורה מכובדת זו. כוללת

אלא באדם באשר הוא ובעמידתו נוכח , ספרו אינו עוסק מעיקרו ביהדות

, ורק בכך,  הוא ספר יהודי בכךÏÂ‡‚‰ ·ÎÂÎ‰גם ; אלוהים ובתוככי העולם

עולות , ודווקה בשביל מה שהוא בא לחֵּדש, שבשביל מה שהוא בא לומר"

 ).234' עמ, '
‰¯ÌÈÈ'" (לו המלים היהודיות העתיקות

קירבתו של רוזנצוויג לרבי יהודה הלוי מעוגנת גם באופן שבו שני אלה 

ל שם בפי "ריה. הציבו במרכז הבנת היהדות שלהם את רעיון בחירת ישראל

ודית ואת ייחודו של עם את ההיסטוריה היה, מיד בפתיחת דבריו', חבר'ה

שהרי אם האמונה צומחת בראש . שני אלה כרוכים בשבילו יחדיו. ישראל

הרי שקשרי שלי , ובראשונה מחוויית העיגון ההיסטורי בדברי נביאי ישראל

הוא מרכיב יסודי ; כיהודי אל היסטוריה זו אינו עניין מקרי או שולי בשבילי

ל הייחוד היהודי "יונאליסטי כריהבשביל הוגה אי רצ. בחוויית האמונה שלי

החברה העושה את ;  מיוחדים– ויהיו –הנביאים היו . בריח תיכוןהוא 

וכשם שייחודם של . שימור הפוטנציאל הנבואי למשימת חייה היא מיוחדת
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הנביאים אינו סותר את יכולתם ואת חובתם של מי שאינם נביאים ללמוד 

וקלוסטית קיצונית כזו של כך עשויה להיות לתורה פריט, תורה מפיהם

התבוננות ישרה ופקוחת , אמנם. ל משמעות בשביל כל בני האנושות"ריה

עד כדי גזענות , עין תזהה את הפוטנציאל המסוכן והמנוון שיש בתפיסה זו

אולם ניתן להבין היטב כיצד ; בימינו" תורת המלך"אלילית נוסח בעלי 

ר דווקא לפן זה במשנתו של יכול להיקש, הרחוק מאלה עד מאוד, רוזנצוויג

  . הלוי

ייחודה של היהדות ותפקידו המיוחד של עם ישראל אינם , בעיני רוזנצוויג

ייחודה של . זה משותף בעיקרו ליהדות ולנצרות; נעוצים בתוכן תאולוגי

. היהדות הוא בחוויית האמונה השונה שהיא מושתתת עליה ומעצבת אותה

האל והצעידה ההדרגתית מן עניינה של האנושות הוא ההליכה אל 

רוזנצוויג מתייחד בהגות היהודית הדתית לדורותיה . האלילות אל קרבתו

 רואה בנצרות מבטאת נאמנה של דרך זו ולכן – כמעט יחידי –בכך שהוא 

אין זה המקום להיכנס לבעייתיות (רואה בה דת אמת בשביל הלא יהודים 

). ו גם את דתות המזרחשל דחייתו האלימה של רוזנצוויג את האסלאם כמ

ואילו חוויית . יהודים-המזומנת לשאינם" הדרך הנצחית"הנצרות היא 

של , אלוהים" היות אצל"ההשתרשות בעם ישראל משמעה התודעה של 

המזומנים " החיים הנצחיים"היהדות היא . קירבת אלוהים אינטימית

הדרך "אל הרגע שבו יימוגו הן , שתי הדתות הולכות אל הנצח. ליהודי

" האמת"לרגע שבו תיכון , באורו של הנצח" החיים הנצחיים"הן " הנצחית

לענייננו כאן . ולא זה המקום לכך, הרבה ניתן לומר על תפיסה זו. האלוהית

, שדווקא לשם כינונה של הכרה הדדית בערכן של שתי הדתות, די לומר

חיוני  שההבדל ביניהן יהיה נחרץ ויהיה , דווקא לשם יכולתן לתרום זו לזו

, תיב שלהןהנ אך; נצח-אל אותה מטרתהן אכן הולכות . חווייתי-קיומי

רק הצבה . ה שונ–האמונה - האמונה שמפתחת כל אחת משתי עדותחוויית

או בלשון , ברורה ובלתי משתמעת לשתי פנים של ייחוד עם ישראל

. חשיבתית זו-תאפשר לקיים מערכת אמונית, שראלבחירת עם י: המסורת

  .   ל ודֵבק ביוצרּה"רוזנצוויג מוצא אותה במלוא תפארתה בהגותו של ריה

שבזכותה ניתן לנו הספר , אין ספק שההחלטה לתרגם שירים של הלוי

תחושה זו אף עמדה . נבעה מתחושת קירבה זו, שבגינו נכתב מאמר זה

הוא התעניין בשירים הדתיים והלאומיים . ביסוד המבחר שרוזנצוויג ערך



 555

, ‰‡Ï : בחר אותם בקפידה וערך אותם בארבעה שערים, של יהודה הלוי

היינו חיי הפרט , ‰
˘Ó‰, ת והאהבה שבין האל לאדםהיינו ההתגלו

היינו חוויית האמונה היהודית הייחודית ובחירת ,  ‰ÌÚ,ועמידתו האנושית

האבל על חורבנה והכמיהה , היינו הגעגועים לארץ ישראל, ˆÔÂÈו, ישראל

בעברית ובתרגומו של , בלב הספר נמצא מבחר שירים זה. לעלות אליה

י לא הכתיר את שיריו בכותרות ואלה מכונים לרוב על יהודה הלו. רוזנצוויג

רוזנצוויג הציב בראש תרגומו לגרמנית . שם השורה הראשונה של הטקסט

המבטאת את מה שהיה בעיניו עיקרה של יצירה , של כל שיר כותרת

  .  הוא אף הוסיף הערות פרשניות לשירים רבים. ספרותית זו

פחות בשביל מי שאינו נזקק ל, של הספרעיקר חידושו הערות אלה הן 

. לתרגומו הייחודי של רוזנצוויג על מנת לקרוא את שירתו של יהודה הלוי

זמן בין –הראשונה היא יצירת פסק. שלוש מטרות היו להערות אלה

כפי , רוזנצוויג ביקש להניח לקורא לראות כל יצירה בפני עצמה. השירים

. ר אל עולמו הייחודינחדו, הוא ביקש שנשתהה על כל שיר. שאכן נוצרה

המטרה השנייה היא הכנסתו של הקורא בשערי העולם שמתוכו צומח 

שירי רבי יהודה הלוי . השיר ושל ההקשר הליטורגי שלתוכו הוא נארג

רבים . מפרשים אותו ומתדיינים עמו, צומחים מתוך הקשר מקראי ומדרשי

של מהם מבקשים גם להישזר בסדר התפילות וליצור בכך רובד נוסף 

הארתם והנהרתם של ממדי עבר ועתיד אלה . פרשנות וביטוי דתי יהודי

בהציבו לנגד עיניו שתי מטרות אלה לא . חיוניים להעמקת הבנת המהלך

חרג רוזנצוויג מהמקובל בתרגומי שירה וספרות ובוודאי מהמקובל 

  . בתרגומי יצירה יהודית דתית חיה ונושמת

 לשתי מטרות אלה הציב לנגד עיניו מעבר. אולם רוזנצוויג לא הסתפק בכך

-ל את עומק"המעניקה למפגש בין רוזנצוויג לריה, מטרה שלישית

המעניינות והפוריות שבהערות כלל אינן מתייחסות במישרין . משמעותו

הן אינן מפרשות את רובדי התשתית שמהם צמח . אל השיר ואל הנאמר בו

, הערות אלה. בוקשהטקסט שלו ואינן מסבירות את הקשרו הליטורגי המ

הן דבריו שלו כהוגה וכיוצר , פסקאות מהורהרות אלה שרוזנצוויג מוסיף

. הקורא את השיר ומבקש לומר דבר של אמונה ושל הגות בעקבותיו

- להקשר האירופי, פסקאות אלה שייכות כולן לעולמו של רוזנצוויג עצמו

למציאות הרוחנית של השליש הראשון של המאה , גרמני שבו צמח
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יש להן מקום . לעולם האמונה שלו ביקש לתת מבע בכל כתיבתו, העשרים

ייחודי במכלול יצירתו של רוזנצוויג ונודעת להן עוצמה שלא נקנתה 

  . כמותה לאף רובד אחר ביצירה זו

לשם הבנתו של כוח מיוחד זה הנקנה להערות יש לשוב לרגע אל טיבן 

. ל ושל זו של רוזנצוויג"רציונליסטי של המשנה הפילוסופית של ריה-האי

פילוסופיה רציונליסטית יוצאת מן ההנחה שהשכל החוקר והמתבונן הוא 

להשתית , כל אחת על פי דרכה, הן מבקשות. כלי הדעת התקף היחיד

זו הייתה . שכל כולה היסמכות על השכל, פילוסופיה ללא הנחות מוקדמות

 היציאה של זו משמעות; בפילוסופיה של קאנט" טהור"משמעות התואר 

דרכן . הפילוסוף מן המערה אל אור השמש הבוהק במשל שטווה אפלטון

הן עומדות על ההנחה . רציונליסטיות שונה-של משנות פילוסופיות אי

שלרוב אין הן מבטלות את ערכם ותוקפם , שלכל מהלכי השכל החוקר

רק אם נבטח במה . שכלית-שכלית וקדם-יש תשתית חוץ, במחי יד

יהיה ערך של אמת למה שנסיק ונלמד בכל כלי , למדת אותנושתשתית זו מ

נקודות המוצא שמהן יוצאות הגויות כאלה . כולל בשכלנו, הדעת שלנו

הניסיון , התגלות האל, חוויה מיסטית: יכולות להיות שונות ומגוונות

- חד, בהירות, דאיותומשותף לכולן שהן נתפסות כו. ועוד, הקיומי

אם לא היו כאלה לא .  להכחישן ולטעות בהןכאלה שלא ניתן, משמעיות

יכלו לשמש נקודת מוצא יציבה לדעת האנושית וחלופה ליומרתו של 

  .השכל להיות מקור האמת היחיד

עולה בבירור ' חבר'מדברי ה.  נקודת מוצא כפולה כזוÈ¯ÊÂÎל הציב ב"ריה

זו , ובראש ובהראשונה ההתגלות הגדולה מכולן, שהתגלות האל לנביאיו

ביסוס . היא נקודת המוצא לדעת האמת האנושית, מד הר סינישבמע

עניין כה , על כן, האמינות של הסיפור ההיסטורי המעיד על התגלות זו הוא

לצד נקודת מוצא זו משמשת בספרו גם החוויה . מרכזי ליהודה הלוי

, בשביל הדיון המתפתח; היה זה החלום" מלך כוזר"בשביל . הקיומית

אינו יכול לטעון " חבר"זוהי העובדה שה,  של הספרבעיקר בחלק הראשון

אלא טיעונים שיתקבלו על דעתו של מי שאינו מחויב לדבר ממה שהמסורת 

שעדיין לא , "המלך. "היהודית מלמדת ולכל מה שהיא מעניקה לו סמכות

הוא אדם נבון ופתוח וביסוד . אינו מכיר אותה ואינו כפוף לה, התגייר

, יומו של מעשה דתי נכון שאותו הוא מבקשחיפושו עומדת ההכרה בק
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אלוהי אברהם יצחק "רוצה להביאו בשערי האמונה ב" חבר"אולם אם ה

יוכל לעשות זאת רק על ידי העלאת טיעונים שיתקבלו על הוא " ויעקב

כזה . הבנתואת דעתו וייתפסו לו כמשכנעים ותואמים את נסיונו האנושי ו

מצביע בו על " חבר"ה.  הדיוןשבתחילת" משל מלך הודו", למשל, הוא

יתרונה הקיומי והרגשי של אמת העולה מניסיון חייו הממשי והישיר של 

על פני אמת העולה מהסקה שכלית המבוססת , מחוויותיו וממאבקיו, אדם

רק מכוח השכנוע בעניין זה . על ההתבוננות במציאות הטבעית הכוללת

, ה ממסורת ישראללשוב ולדון בתיאור ההיסטורי העול" חבר"יכול ה

  . לחוש שהדברים חסרי משמעות ונחותים" מלך"והפעם בלא שיגרום ל

, בהירות ומשכנעות, נגישות, של אמתות הנתפסות כפשוטות,  על בסיס זה

, ל לחֵּבר יצירה סוחפת וקריאה שרבים ממרכיביה נראים"מצליח ריה

בישירות יכולת זו לכתוב בפשטות ו. מובנים ונהירים, למצער במבט ראשון

זה זכה לה במהלך È¯ÊÂÎ‰ ¯ÙÒ היא מסודות הפופולריות העצומה ש


·ÂÓÎ‰ÈÎÂ¯‰ שלא . הדורותÌהקוראת והקורא בספר זה , ם" של הרמב

יכולים לחוש שהם אכן מוזמנים באורח ידידותי ונינוח אל היכלה של 

האמורה לעמוד בהתאמה הדוקה לחוויות היסוד האנושיות , מחשבה

ת אתגריה וקשייה של מחשבה זו יפגשו רק בקריאה א. והדתיות שלהם

כשיבקשו להתקדם אל מעבר למובן ולנהיר ולאחוז , שנייה ושלישית

  . משמעותם הכוללת של הדברים-בעומק

היסוד -הפילוסופיה של רוזנצוויג ביקשה לתאום אפילו עוד יותר את חוויות

ספרו בתאור תח את רוזנצוויג פ.  הקוראות והקוראיםהיסוד של-ואת הכרות

. עד יום מותו, כל אדם ירא ממותו. מרגש של העמידה נוכח אימת המוות

מציבה את חייו כמו גם את , צידה האחר של הדבקות בחיים, מוות זו-יראת

כעניין שאיננו חלק מסטטיסטיקה ואיננו נבלע , מותו הצפוי של הפרט

ת המוצא אני חרד ממותי כי אני תופס את חיי כנקוד. במכלול של תופעות

של רגשותיי ושל כל , פעמית של מחשבתי-החד, הייחודית, הפרטית

  . אני גם ניצב מנגד לו; אינני רק חלק מהעולם. התבוננותי

גם מושג ההתגלות של רוזנצוויג אמור להיות נגיש הרבה יותר מזה של 

". תגלות נמשכתה"הוא אינו מדבר על אירוע שהיה וחלף אלא על . ל"ריה

אלא חוויית מישרין של , פרת לי המסורת עומד ביסודוה שמסלא דֵבקות במ

אהוב את של אהבת האל השופעת אליי ושל הציווי ל, היקראות על ידי האל
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שתית את הפילוסופיה שלו על נוכחותה החיה הרוזנצווג . האל ואת הריע

זו . של הלשון המכוננת דיאלוג בין אדם לאלוהים ובין אדם לאדם

רוזנצוויג ביקש ". שכל הבריא"ל האמון והביטחה בפילוסופיה העומדת ע

מתוך הביטחה באמיתותן של , לחבר פילוסופיה היוצאת מתוך חיוב החיים

  . הקיום האנושית ומתוך נאמנות לניסיון האנושי ולגבולותיו-חוויית

הוא לא זכה . תובעני עד מאוד, מורכב, הוא ספר קשהÏÂ‡‚‰ ·ÎÂÎ‰ אלא ש

קשה לקראו ועוד יותר קשה . È¯ÊÂÎ‰ ¯ÙÒן זכה לבהירּות ולקריאּות שלה

המשכנעות , הבהירות, עד שמגיעים אל אמתות היסוד הפשוטות. להבינו

יש לצלוח מכשולים שרבים מקוראי הספר אינם יכולים , העומדות ביסודו

גם לאחר שצולחים מכשולים אלה יתקשו רבים למצוא את החיבור . להם

בין ניסוחיו המפותלים , הוא בא לפרשבין המובע בספר זה לבין החיים ש

הסיבות למצב . שלהן ביקש לתת מבע, לבין החוויות הדתיות והרגשיות

החשוב הוא לעמוד . עניינים זה הן רבות ומורכבות ולא זה המקום לנתחן

שרוזנצוויג ידע זאת : וחשוב אף מכך, ÏÂ‡‚‰ ·ÎÂÎ‰על כך שזה אופיו של 

  . זהוחש בבעייתיות הקשה הכרוכה באופי 

בין היתר . רוזנצוויג עשה שורה של ניסיונות נואשים להתגבר על הקושי

נינוח וידידותי שיביא אחדים מעיקרי רעיונותיו , עממי' ספרון'ניסה לחבר 

)‰ÏÂÁ‰ ÏÎ˘‰Â ‡È¯·‰ ÏÎ˘‰ ÏÚ ÔÂ¯ÙÒ‰ , ראה אור בעברית בהוצאת

 גנז ספר זה כי חששהוא ; )בתרגומו של הראל קין ובעריכתי, 'רסלינג'

שיועד , "המחָשב החדש"אחר כך פרסם מאמר בשם . שהוא עממי מדי

לשני ). 240–219' עמ, 
‰¯ÌÈÈ( ולהדריכם  ÏÂ‡‚‰ ·ÎÂÎ‰לסייע לקוראי 

הוא . אלה חשיבות פילוסופית רבה אולם אין בהם כדי להסיר את המכשול

שם ביקש , "בית המדרש החופשי"הדין בסדרת הרצאותיו של רוזנצוויג ב

" מדע האדם"ו" מדע העולם", "מדע האלוהים"מעיו פרקים בללמד את שו

     .)לא ראו עדיין אור בתרגום עברי(

ואילו בהערותיו לשירי רבי יהודה הלוי הוסרו במידה רבה המחסומים 

כאן זכה רוזנצוויג לומר בעמקות ובפשטות את שהתקשה . ונחצו התהומות

 –שעיקרה , ם שלואת תפיסת המונותאיז. לומר בבהירות בכתביו האחרים

אלא ביחס בינו לבין האדם ' אחד' לא בכך שהאל הוא –כאצל הרמן כהן 

 לא על ניסוחים פילוסופיים ותאולוגיים עלה בידו להציב כאן ,והעולם

כאן עלה . אלא על דרכם של המאמינים הבוטחים בו ומייחלים לו, מורכבים
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ירות אל מול כל המגבלות המציינות בהכרח את האמ, בידו לנסח

כשם שעלינו להתחשב במגבלות "את הקביעה ש, התאולוגיות המלומדות

. ידיעתנו-כן עלינו להתחשב במידה לא פחותה במגבלות אי, ידיעתנו

ידיעתנו אלהים -אך בטרם תתחיל אי. אלהים שוכן מעבר לכל ידיעתנו

הערה ( "לחייך, לחזותך, לכוננותך, לעלייתך, לפנייתך, מעניק את עצמו לך

 אין זו אמירה פילוסופית .)ראו דיוני במבוא לספר הנדון; "אלוהיך"לשיר 

אבל יש בכוחה לקבוע לדיון . ואין היא יכולה להחליף את הדיון הפילוסופי

  .  נקודת אחיזה בדרכו הממשית של אדם לפני אלוהיו, זה מושב בחיים

באמירה נוקבת אחת , דרך הרבדים השונים שספר זה שוזר, נתבונן אפוא

המדגימה את מלוא הכוח שנקנה לעמידת המישרין שתרגום , רוזנצוויגשל 

כולל רוזנצוויג שיר המיועד " הנשמה"בין שירי  .ל מאפשר לו"שירי ריה

. שבסיום פסוקי דזמרה לראש השנה" נשמת כל חי"לשֵּמש פתיח לתפילת 

המכיל , בכל ימות השבת והמועד מסתיים פרק זה של תפילת השחרית

נשמת כל חי תברך " הנפתח במלים חגיגיהבנוסח ,  תהליםבעיקר מזמורי

נוסח ? על מה מברכת הנשמה וכיצד היא עושה זאת". אלוהינו' את שמך ה

, מזה, התפילה מבטא את מלוא הפרדוכס הכרוך ביכולת האדם להתפלל

וכל איברינו היו " אילו פינו מלא שירה כים"גם . מזה, ובכורח לעשות זאת

ח לא היה בכוחנו להודות ולו על מעט מזעיר ממה כו-מושלמים ואדירי

מגששת , התפילה מבקשת את הבלתי אפשרי. שאנו צריכים להודות עליו

אי אפשר להודות לאל באורח נכון . אחר מלים שאין בכוח אדם למצוא

  . אי אפשר לבטא את העמידה נכחו במלים ראויות; ומספק

באותה , ולכן. נוכח האלזו מהות עמידתו של אדם . אבל הכרח לעשות זאת

נשימה ממש ממשיכה התפילה ואומרת את ההפך המוחלט ממה שזה עתה 

כמות , "על כן איברים שפילגת בנו. "הביעה בעוצמה ובבהירות כה רבה

 אלה –" רוח נשמה שנפחת באפינו"ו, במוגבלותם ובכוחם הדל, שהם

ו לא רק יש בכוחנ". ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו... יודו ויברכו "

היכולת להביע מעט -אי. להודות ולברך את האל אלא גם לקדשו ולהמליכו

מזעיר ממה שהיינו צריכים להביע והיכולת לפעול ממש במילותינו 

כך בכל ימות השנה . הן שני צדי המטבע של התפילה, ולהמליך את האל

אנו ממליכים בהם את האל ועומדים לפניו . בימים הנוראיםוכך במיוחד 

כמאמר הפיוט , "עבדים"וכ" בנים"זמנית כ-אנו רואים עצמנו בו; ןבדי
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" תר האדם מן הבהמה איןמֹו"אנו יודעים בהם ש. "היום הרת עולם"

אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד "ובו בזמן ש" הכול הבל"ו

  . כמאמר תפילת הנעילה של יום הכיפורים, "לפניך

לשחרית של , מכוון לשעה זו" המי יתנני עבד אלו"שירו של יהודה הלוי 

להשיג קרבת ', עבד אלוה'הוא מבטא את הכמיהה להיות . ראש השנה

/ ִמי ֶזה ֲאֶשר ַיְכִשיֵלִני/ ִאם ַּתְעְזֵרִני"הוא מבטא את הביטחה בכך ש, אלוה

/ ֵּנִניֶּתֱחֶשה ּוְתַע-ַאל/ שיאו בקריאה ֵאִלי ֲעֵנִני; "ִמי ִּבְלְּתָך ַיִּתיַרִני/ ִאם ַּתְעְצֵרִני

ים מקרא מרבה לדבר על בני האדם העונה". ֶוְאמֹר ְלַעְבְדָך ִהֵּנִני/ ֵשִנית ְקֵנִני

ל בוחר להתבונן דווקא "ריה. כדרכו של אברהם, "הנני", לקריאת האל

; ט, ישעיה נח..." (הנני: תַשֵּוַע ויאמר, יענה' אז תקרא וה"בדברי הנביא 

המלכת . כח קריאתו של האדםשבהם האל מתייצב נו, )ה, ראו גם שם נב

, שהיא תמצית חיינו, זו שאין ממנה מנוס, אלוהים הבלתי אפשרית לנו

פירושה התייצבותו של האדם כלפי האל באותה עמדה שבה הלה התייצב 

תובעים ממנו , האנושי" הנני"המבקשים לקיים את ה, אנו. נוכח האדם

  ". הֵנני"לאמור , שלנו" אֵיָּכה"להיענות לקריאת 

הוא . וזנצוויג בחר לכלול שיר זה בין שירי הנפש ולא בין שירי האלר

בכך . לא מקומו של האל; הדגיש בכך שעיקרו בעיניו מעמדה של הנפש

בעולמה של התפילה ֶאל הֵאל ונוַכח הֵאל ולא בעולמה , נכונה, הציב אותו

לא תשובתו של האל בסוף השיר היא העיקר אלא . של ההגות אודותיו

על רקע . ההתייצבות האנושית המייחלת לה, ההליכה לאורה, ההכמיהה ל

עמידת ". הנני"זה בולטת בחירתו של רוזנצוויג להכתיר את השיר בכותרת 

של האדם כעמידתו " הנני"עמידת ה: היא מה שהשיר מביע, "הנני"ה

  .המקבילה של האל

חלק זהו ה.   ניצב דיונו הארוך של רוזנצוויג בהתגלותÏÂ‡‚‰ ·ÎÂÎ‰במרכז 

 .האינטימי ביותר של הספר שבו נחשפים נימי הנפש המכוננים אותו

האל מצווה על . הנפש נאהבת; האל אוהב. המוטיב העיקרי בו הוא האהבה

זה . יחסים ביניהםהנפש מקיימת את הצו ומכוננת בכך את ֶהתמד ה; אהבה

מתמקד במקורות ,  רוזנצוויג משנה מדרכו הפרשניתמהלכוגם הדיון שב

חוויית , סיפורו של אברהם, עשרת הדברות, קריאת שמע(יים בלבד היהוד

וחוצב את , מניח לשעה למקורות המקבילים הנוצריים, )יום הכיפורים

שהבנתו דורשת , אולם זהו דיון קשה. דבריו מתוך פרשנות קרובה שלהם
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עמידה על מלוא מה שנדון בחלקו הראשון של החיבור כמו גם בפרקיו 

התאור הפנומנולוגי של המהפך שעובר האל . זההקודמים של חלק 

בהתייצבותו כאוהב ושל האדם המתייצב כנפש נאהבת אינו נגיש יותר 

 –שם האל ושם האדם  –דברו על השם הפרטי . מיתר דיוניו של רוזנצוויג

ך תוך הבנה מקפת ומעמיקה של המהלותם הנוקבת רק מקונים את משמע

נותר דיון , רוש שיר השירים שבסופואפילו פי, הדיון על הדיאלוג. כולו

  . לעולם אינו יכול לאומרם ממש;  הדבריםÏÚתאולוגי המדבר 

אמנם . כשרוזנצוויג ניגש אל שירו של יהודה הלוי משתנית התמונה, כאן

אולם כאן הוא . אלא מתרגם והוגה, גם כאן אינו מתפלל ואינו משורר

גם אדם מתפלל המתרגם אותה משום שהוא , תפילה-מתרגמה של שירת

ולמען קהל שיקרא אותה משום שהוא מבקש לחזור אל שורשי תפילתו 

  .  ושירתו היהודיים

לכאורה -את ההערה שצרף לתרגום השיר פתח רוזנצוויג בדבר אגדה תמים

שבחורי הכפר חמדו להם , על שוטה כפרי באחת מקהילות דרום גרמניה

לאחר . ת הכנסתלצון וקראו לו בשמו שוב ושוב בשעה שעבד ליד בי

, עלה על הבימה וזעק בעברית, שנקרא בשלישית רץ האיש אל בית הכנסת

או שמא הבין טוב יותר ? האם שגה". הנני", בעקבות אברהם אביו

הוא ; הם קראו בשמו בבדיחות הדעת? מהנערים המתלוצצים את שאירע

שמע את הקריאה המצווה עליו להתייצב בכל נימי רוחו ונפשו לפני מי 

שלדברים הנאמרים כאן אין אחיזה , מובן. כול לקוראו ולצוות על חייושי

. ל לא כתב על שוטה כפרי ולא על מי שמתפרץ אל בית הכנסת"ריה. בשיר

הוא מבקש לומר . אבל רוזנצוויג מבקש להעיד על מה ששירה זו מביעה

, שהגיחוך והאבסורד מתערבים בה בנעלה ובנשגב, שאפילו בסיטואציה זו

 האפשרות הניתנת לאדם –ל נתן לו מבע "אותו דבר שריהמתבטא 

  . להתייצב ללא שיור לפני הצו המעצב את חייו

כל שנאמר בלשון ? מה סודה של התייצבות זו? כיצד מתרחש הדבר

תאולוגית מורכבת ומסובכת בכוכב הגאולה שב ומתנסח עתה באורח ישיר 

זר אליו הֵהד של מלה כי מפי אלוהים חו' הנני'א האדם יכול לקרֹ: "ונוקב

חטא ומתפלל השיר -על-מכה, קובל, אלוהי זה משתוקק' הנני'אל . זאת

עד שבפעם העׂשרים וארבע נחרזת לו , בעׂשרים ושלוש דפיקות חרוזו

זהו ". חטא והתפילה-על-ההכאה, הקובלנה, התשובה על ההשתוקקות
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זהו העושה אותה לא רק לאפשרית אלא גם , מקור כוחה של התפילה

האלוהי המיוחל כשיאה של " הנני"ל הציב את ה"שירו של ריה. הכרחיתל

רוזנצוויג מגיב על דבריו ואומר שכל . היענותו של האל לקריאת האדם

 למרות כל מגבלות הלשון והקיום –כולה של התייצבות האדם אפשרית 

 רק משום שביסודה עומדת הקריאה –אפשרית -העושות אותה לבלתי

הוא -הוא, שבו נשזרים לבלי הכר סיבה ותוצאה, כב זהמערך מור. האלוהית

בכוחות הנפש , בעצם התרחשותה. הממשות הישירה והנוכחת של התפילה

 כל –ה נה העומדת ביסודה ומתעוררת על ידבאמו, והרוח שהיא מעוררת

  . קריאה אלוהית והד אנושי; כולה קריאה אנושית והד אלוהי

הוא יודע שנוכחותו של מכלול . ריםאבל רוזנצוויג אינו בא לפשט את הדב

  : היא מקור ייסוריו-היא; היא מקור הסוד שבחיי אדם-זה היא

חטא ומתפללים אל -על-מכים, קובלים, לא רק משתוקקים

על המלה שעליה מצפים לתשובה חייבים לא רק . תשובה זאת

המלה חייבת . לחזור בתשובה למענה, להתחנן, להתגעגע

עד שבשיר זה מופיע רגע בו להאמר בצורה כה אנושית 

ללבב אנוש יש הזכות ... התשובה האלוהית כמעט נתבעת 

והכחש את האמת -אותה להכחיש חזור-לשלול-ניתן-שלא

זאת כאשר . אלוה- שהיסורים הם מתת, הגדולה של ההתגלות

האדם . כמו שקורה תמיד, אמת זאת הופכת לשיטה תיאולוגית

בעי הקדמאי רשאי להציב כנגד אמת זאת את המצב הט

אלוהים נענה רק לדברים . שהיסורים אינם אלא יסורים ותו לא

, הן אלה שנבראו לאדם, העולים ממעמקי כל הכוחות האנושיים

  .הן אלה שהתעוררו בו

-הוא אינו מכונן את המציאות האנושית. הדיבור על התפילה אינו תפילה

 כדי שכך .גם העובדה שעומדים בתפילה עדיין אינה עושה זאת. אלוהית

האלוהי בכל " הנני"שלו ואת התביעה ל" הנני"יקרה חייב אדם להביע את ה

, הייסורים, ההיענות-אי, פייההִצ. הוא חייב לחיות כך. מאודו ובכל ישותו

אולם . יגמר כל עוד חי האדםהם מלבה של ההתמודדות זו שאין דינה לה

צוויג עצמו ואפילו כקביעתו של רוזנ,  שיטתיתתתיאולוגיקביעה כ, שוב

‰ÏÂ‡‚‰ ·ÎÂÎ·זו אמירה חלשה, ב תפילתו של האדם היא הזעקה שֵל ,

לא והצגתם -הייסורים עשויים להיות ייסורים ותו. יומרנית, מוטלת בספק
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המתיימרים לפרש את , כמתת אלוה עלולה להפוך אותנו לרעי איוב חדשים

ם אבל יש ואנו משכילי. בר הצדקהשאינו בפירוש ולהצדיק את שאינו 

ררו אלה שנבראו בנו ואלה שהתעו, "כל הכוחות האנושיים"רתום את ל

אפשר הוא , ורק אז, אז; שלנו" הנני" התבמהלך תפילתנו וכתוצאה מעמיד

אפשר ; האפשר הוא שזעקתנו תיענ; ייסורים בלבד-לא ייוותר דבר שדבֵרנו

  ".הנני"הוא שהאל יקרא נכחנו 

  

•  •  •  

  

כוחם . הרבה ומעט, במיטבם, םטבעם של אפוריזמים שהם אומרי

. הם מגיחים. הם נקודתיים. וחולשתם נעוצים באותה איכות עצמה

וכשמנסים להשהות אותם ולעשותם לשיטה הם מתמסמסים או אף ניבטים 

אפשר , כשהמבט הוא מבפנים, אבל ברגע אמירתם. כשטחיים וכיומרניים

  .ותובע בהם אמת שאינה יודעת להביע עצמה אלא בהם

, יו של רוזנצוויג לשירי רבי יהודה הלוי הן תגובה מיידיתהערות

 הם ביטויי ו המכונסים על ידיהשיריםממש כשם ש; אפוריסטית כמעט

הן . מישרין תפילתית-תפילה וכמיהה מזוקקים המבטאים רגע של עמידת

, מעורר, רק להאיר אותם באור חודר; אינן באות להחליף את השירים

; המורכב, השיטתי, קום הניסוח הפילוסופי המקיףהן אינן באות במ. מצווה

בשביל קוראיו של . מבע-עזת, נקודתית, רק להציע לו לעתים תשתית חיה

יוכלו ליהנות גם מתרגומיהם המופתיים לגרמנית בידי אם בין , יהודה הלוי

זו הזדמנות לצעוד בנתיב העולה משירתו בת כשתע , רוזנצוויג בין אם לאו

תמודדותה החוזרת של יהדות מודרנית ערב השואה עם מאות השנים דרך ה

בשביל המבקשים להבין את . שאלות אמונה וקיום ועד אל חייהם שלהם

זהו , שאוב ממעיינותיההיודעים עצמם כמצּווים ל, משנתו של רוזנצוויג

ÎÂÎ· מקור מיים חיים המרווה את הנפש ומעניק כוח למטפס אל פסגות 
‰ÏÂ‡‚‰ . ל"הגדול האחרון של מיכאל שוורץ זלאלה ולאלה מפעלו ,

של חוקר " הנני"הוא ה-הוא, שהניח אחריו ברכה זו בעודו על ערש דווי

  . מתרגם מעולה ואיש הגות ואמונה שהילך בקרבנו לפני אלוהיו, דגול
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ÏÂ‚Â‚ È‡ÏÂ˜È�  
  

  

ÔÈ˜˘ÂÙ ÏÚ ÌÈÏÈÓ ¯ÙÒÓ  
  

  

, ואכן. לשמע שמו של פושקין אנו חושבים מיד על המשורר הרוסי הלאומי

אף אחד ממשוררינו אינו עולה עליו ואין ראוי ממנו לתואר המשורר 

נכללו , ממש כמו במילון מקיף. אין ספק שהזכות הזאת שייכת לו; הלאומי

, הגדול מכולם, הוא. וחה של שפתנוגמישותה וכ, בפושקין כל עושרה

פושקין . הרחיב את גבולות השפה והאיר את מרחביה יותר מכל אדם אחר

זהו האדם : ואולי אף גילויה היחיד של הרוח הרוסית, הוא תופעה ייחודית

הנפש , הטבע הרוסי. רק בעוד מאתיים שנה, אולי, הרוסי כפי שיופיע

תקפו בו בצלילות כה רבה וביופי האופי הרוסי הש, השפה הרוסית, הרוסית

  . כאילו היו נוף המשתקף על פני מראה קמורה, כה מזוכך

, שכרון החושים ותחושת המרחב. חייו היו רוסיים בתכלית  

שאליהם שואף לעתים האדם הרוסי מתוך שכחה עצמית ושמהלכים תמיד 

הטביעו את חותמם על ראשית דרכו של פושקין , קסם על הנוער הרוסי

השליכו למקום שבו , כמו בכוונה תחילה, הגורל. ה הגבוההבחבר

למקום שבו מישוריה ; מצטיינים גבולותיה של רוסיה בחדות והדר

הרי . האינסופיים של רוסיה נושקים לדרום ונקטעים בהרים אפופי ענן

, המתנשאים בין עמקים שטופי שמש, הקווקז האדירים  והמושלגים לעד

עוררו את כוחות נפשו וניתקו את ,  לומרניתן, ההרים; הפעימו אותו

חייהם הפיוטיים . הכבלים האחרונים שהגבילו את מחשבתו החופשית

קרבותיהם ופשיטותיהם שאין , והחופשיים של יושבי ההרים הנועזים

מאז קיבל מכחולו אותה תנופה ;  כל אלה שבו את לבו–לעמוד בפניהן 

רוסיה שאך זה החלה אותם זריזות ואומץ אשר כה הפליאו את , רחבה

היא מזהירה ;  לשונו כברק–ני 'צ'כשהוא מתאר קרב בין קוזאק לצ. לקרוא

הוא היחיד ששר את . כחרבות נוצצות ומעופה מהיר ממרוצת הקרב

כולו חדור וספוג בנופיו ; הוא מאוהב בו בכל נפשו וחושיו: הקווקז

טי ההוד בלילות עו, בעמקיה של גרוזיה הנפלאה, בשמי הדרום, המרהיבים

ייתכן שמשום כך הוא לוהט ולוהב יותר ביצירות . של קרים ובהדר גניה
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ולכן , הפגין את כל עוצמתו, בלי משים, שם. שבהן נגעה נפשו בדרום

, רקסים ובלילות קרים'בחיירות חייהם של הצ, יצירותיו הספוגות בקווקאז

ות הן הפעימו גם את אלה שחסרו להם הטעם ותעצומ: ניחנו בכוח מאגי

הוא המרחיב את , הנועז הוא המזמין. הנפש הדרושים על מנת להבינו

. הנעורים שעודם צמאים למופלא ולחריג-ובייחוד את נפשם של בני, הנפש

אין אדם . אין משורר ברוסיה שמנת חלקו מעוררת קינאה כזו של פושקין

 –כולם סברו כי שומה עליהם לדקלם . שתהילתו התפשטה כה מהר

בין אם היו ממין , אילו קטעים מבריקים משיריו- אי–לסלף ולעיתים אף 

ודי היה שחובבן עובר , כבר בשמו היה משהו מחשמל. העניין ובין אם לאו

  . 1כדי שזו תופץ בכל מקום, בטל ייחס לו את יצירתו

כיוון שלאומיות אמיתית , היה פושקין לאומי כבר בראשית דרכו  

משורר יכול להיות . אלא ברוח העם, אינה נבחנת בתיאור הלבוש המסורתי

אך מתבונן בו מתוך היסוד , לאומי אפילו כאשר הוא מתאר עולם שונה

שבני ארצו , הוא מרגיש ומדבר באופן כזה. בעיני העם כולו, הלאומי שלו

אם יש צורך למנות את . מדמים בנפשם כי הם אלה המרגישים ומדברים כך

המייחדת אותו בין , יןהסגולות המצביעות על לאומיותו של פושק

 הרי הן תיאוריו המהירים וכשרונו יוצא הדופן להאיר את –המשוררים 

התארים שהוא מעניק הם כה חדים ונועזים . הנושא כולו בפרטים מעטים

יצירותיו . מכחולו מתעופף; עד כי אחד מהם יכול להחליף פירוט נרחב

, ל משורר אחרספק אם ניתן לומר ע. הקטנות שוות ערך לפואמות שלמות

פשטות וכוח העולים על אלה , שהצליח להכיל ביצירותיו הקצרות שגב

  .שביצירותיו של פושקין

שנכתבו כאשר נעלמו מעיניו הודו , אולם הפואמות האחרונות שלו  

ופושקין , הנורא של הקווקאז ופסגתו המתנשאת מלכותית מבין העננים

ר אף יותר לחקר מתמס, במישוריה המוכרים, שקע בלבבה של רוסיה

 -אורחות חייהם וטבעם של בני זמנו ושואף להיעשות משורר לאומי 

פואמות אלה כבר לא הרשימו את כל קוראיו באותן בהירות ועזות מעוורת 

  . קרים וגרוזיה, יושבי ההרים, 2שבהן נושמות יצירותיו על אודות אלברוס
                                                           

זהו גורלו השכיח של כישרון המתפרסם .  תחת שמו של פושקין הופצו אין ספור שירים צולעים1
כשלבסוף אתה מותיר , נעים- מכן נעשה הדבר בלתיאך לאחר, בתחילה זה מצחיק. בקרב בני זמנו

החלו לייחס לפושקין , בסופו של דבר, כך. את נעוריך מאחור אך שטויות כאלה אינן פוסקות
  ). הערת המחבר(ועוד שירים מעין אלה " הלילה הראשון", "תרופה לכולרה"יצירות כמו 

  . ההר הגבוה ביותר בחלק האירופאי של הרי הקווקאז:  אלברוס2
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 מתוך התפעמות מאומץ. דומה כי לא קשה להסביר תופעה זו  

דרשו , הן המשכילים והן חסרי ההשכלה, קוראיו, מכחולו ומקסם תמונותיו

, פה אחד כי כל האירועים הלאומיים וההיסטורים יהיו לנושאי שירתו

השלווים יחסית ומעוטי , ושכחו כי לא ניתן לתאר את חיי היומיום הרוסיים

התשוקה באותם הצבעים ששימשו לציור הרי הקווקאז ותושביו אוהבי 

הם ; דרישות מוזרות, להמונים המייצגים את האומה, לקהל. רותהחי

". הצג את מעשי אבותינו כפי שהיו, תאר אותנו כפי שאנו באמת: "צועקים

, אך אם מנסה המשורר הנשמע לפקודתם לתאר את הכול כפי שהיה באמת

זה כלל לא דומה למה , זה גרוע, זה חלש, זה חסר חיים: "הם אומרים מיד

ון דומה במקרה זה לאישה המצווה על צייר לצייר את דיוקנה ההמ". שהיה

! אך אוי לו אם לא יעלה בידו להסתיר את כל פגמיה, כך שידמה לה בדיוק

ההיסטוריה הרוסית התמלאה חיונית עזה רק מאז המפנה האחרון שחל בה 

כמעט , רוב-פי-שאופיו היה חיוור על, העם; 3עם תחילת שלטון הקיסרים

אך ניתן ; המשורר אינו אשם.  אז בקשת רחבה של תשוקותשלא התנסה עד

למשורר נותרו שני . אבותיו-למחול גם לעם על רצונו להאדיר את מעשי

להעניק כוח לאשר אין , להגביה את סגנונו עד כמה שניתן, האחד: נתיבים

 או אז יתייצבו לצדו –לדבר בלהט על אשר אין בו להט , בו כוח

: להיות נאמן לאמת לבדה, השני; עמם גם הכסףו, המוני העם, המעריצים

להיות חד ונועז כאשר הנושא חד ונועז , להיות נעלה כאשר הנושא נעלה

 היה –אך במקרה זה . להיות שקט ושליו בהיעדר התרחשות נמרצת, באמת

למעט מקרים שבהם הנושא שהוא מתאר הנו , הקהל יסתלק! קהל, שלום

פושקין . שלא לעורר התלהבות כלליתעד כי אינו יכול , משמעות-כה כבד

ומכיוון שאנינות , מכיוון שרצה להישאר משורר, לא בחר בנתיב הראשון

לא תתיר לו , טעמו של כל אדם החש בקרבו ולו ניצוץ של שליחות קדושה

אין חולק על כך שיליד הקווקאז הפראי . לבטא את כשרונו בנתיב זה

מושך את , אדון ושופט מלבדוהחופשי כחופש עצמו ואין לו , הלבוש לקרב

אף על פי שיליד הקווקאז ארב לאויבו ושחט . העין יותר מאיזה משפטן

הוא מעורר בנו הזדהות ומרשים אותנו , או העלה באש כפר שלם, אותו

שתוך כדי , ומוכתם בטבק הרבה יותר מן המשפטן הלבוש בפראק מהוה

אנשים רבים שרבוט אי אלו מסמכים ונספחים הביא לידי פשיטת רגל 

                                                           
  .1721 הראשון שהכריז על עצמו כקיסר היה פיוטר הגדול בשנת 3
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הן . בעודו רוחץ בניקיון כפיו, מקרב הצמיתים והאזרחים החופשיים כאחד

שניהם :  שניהם תופעות השייכות לעולמנו–יליד הקווקאז והן המשפטן 

אף על פי שבדרך הטבע מה שאיננו רואים לעתים , ראויים לתשומת ליבנו

רגיל - הבלתיוהעדפת הרגיל על פני, קרובות מעורר את דמיונינו הרבה יותר

,  החלטה שגויה בעיני הקהל הרחב–אינה אלא החלטה שגויה של המשורר 

ייתכן אפילו , אדרבא, הוא אינו מאבד מערכו. ולא בעיני המשורר עצמו

עולה בזכרוני מקרה . חן-אולם רק בעיניהם של כמה יודעי, שערכו עולה

י רבות העסיק אות. מאז ומעולם התאוותי לאומנות הציור. מימי ילדותי

שכנינו לנפה ; חייתי אז בכפר. ובמרכזו ניצב עץ קמל, נוף שציירתי-ציור

: נד בראשו ואמר, אחד מהם הביט בציור. שימשו לי יועצים ושופטים

". ולא בעץ קמל, הצייר הטוב בוחר בעץ גדול שעלוותו שופעת ומוריקה"

 ממנו אולם ברבות הימים הפקתי, הדין-רגזתי למשמע גזר, בהיותי ילד, אז

, יצירותיו של פושקין. לדעת מה מוצא חן בעיני ההמון ומה לא: חוכמה

להבינן בשלמות . שקטות ורוגעות ממש כמוהו, בהן מפעם הטבע הרוסי

אדם שרוסיה היא , יוכל רק אדם שבנפשו אצורים יסודות רוסיים טהורים

מבנה נפשו כה עדין ורגשותיו כה מפותחים עד כי יש ביכולתו , מולדתו

הבין את הרוח הרוסית ואת השירים הרוסיים העממיים שאינם מבריקים ל

כך על המשורר להתעלות בכדי , ככל שהנושא שגרתי יותר. ממבט ראשון

שגרתי יהיה גם האמת -ובכדי שהבלתי, שגרתי-להפיק ממנו את הבלתי

האם ? האם הפואמות האחרונות של פושקין זכו להערכה נכונה. המוחלטת

יצירה עמוקה ונשגבת המשוקעת ', בוריס גודונוב'עד תום את הבין מישהו 

בשירה פנימית ללא מתום השוללת כל קישוטיות צבעונית וגסה המושכת 

עד כה לא הופיעה בדפוס הערכה , על כל פנים? על פי רוב את עין ההמון

  . והן לא זכו לדיון הולם, נכונה של הטרגדיות הקטנות

 דופן במבחר נהדר זה של יצירותיו רב גוניותו של פושקין יוצאת  

. והוא ניצב לפנינו נרחב וגלוי אף יותר מאשר בפואמות שלו, הקצרות

אחדות מן היצירות הללו כה מסנוורות בשלמותן עד כי כל אחד יכול 

שגרתיות בעיני , ובכלל זה אף היצירות הטובות ביותר, אך רובן, להבינן

ותח ובחוש טעם מדוייק המסוגל כדי להבינן יש צורך בחוש ריח מפ. ההמון

לשם כך יש להיות במובן מסויים  . המתאר הברורים-להבחין ביותר מקווי

אדם שאוכל ציפור , טעם שמאס זה מכבר במאכלים גסים וכבדים-אנין

, שבפי אחרים טעמה אינו מוגדר, שגודלה כאצבעון ומתענג על המנה הזאת
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אוסף . ליו של טבח צמית אדם שהתרגל לבלוע את בישו–משונה ולא נעים 

זהו אותו עולם . זה של שיריו הקצרים הוא שורה של תמונות מסנוורות

שבו מתבטא הטבע בחיות , בהיר הגדוש בפרטים שרק הקדמונים הכירו

, עולם שבו מבזיקות כתפיים בוהקות, כאילו השתקף בזרמו של נהר כסוף

-או אשכולות, או צוואר בהט מכוסה בחשכת תלתלים, או זרועות לבנות

הכול נמצא . אשוח וצל יערות שלחיים נוצרו-או עצי, ענבים שטופי שמש

שגב מחשבה האופף את הקורא לפתע בצינתו הקדושה , פשטות, עונג: כאן

נעדר מכאן אותו שטף מליצות שמלהיב רק בזכות מלותיו . של הכישרון

כך , הרבות מספור ושעוצמת משפטיו תלויה בהצטרפותם זה לזה

לא . ול מחריש את אוזניי הקורא ואילו המשפט הבודד רפה וחלוששהמכל

, הכול פשוט, אין כאן זוהר שטחי: אלא שירה ותו לא, רטוריקה לפנינו

, הכול לאקוני; הכול מבהיק בזוהר פנימי הנחשף טפח טפח, הכול מהוגן

שביכולתן , אך מדויקות  כל כך, המילים מועטות. כדרכה של שירה טהורה

כל מילה חסרת ; כל מילה אוצרת בתוכה תהום של מרחב.  הכוללהגדיר את

משום כך יש לקרוא יצירות קטנות אלה כמה . גבולות כמשורר עצמו

  . יצירות שבהן ניכר הרעיון המרכזי לבדו לא ניחנו במעלות אלה. פעמים

מאז ומעולם התפלאתי למשמע ביקורת על השירים האלה מפי   

אנשים שהערכתי את , ו כמומחים בתחוםאנשים רבים שנודעו כסופרים א

בוחן שעל -השירים הם אבן. דעתם יותר בטרם שמעתי את דבריהם בנושא

. פיה ניתן לאמוד את טיב טעמו וחושו האסתטי של המבקר המנתח אותם

הם ! דומה כי שירים אלה צריכים להיות מובנים לכול! זהו דבר בלתי נתפס

מלאי תשוקה ובה בעת , לוהבים, הם בהירים; פשוטים ובה בעת נשגבים

עובדה בלתי , אך אבוי! איך אפשר שלא להבינם. מלאי תום ילדותי

ככל שהוא מרבה לתאר רגשות , שככל שמשתכלל המשורר, מעורערת היא

עד , כך מצטמצם מעגל ההמון המקיף אותו, המוכרים למשוררים לבדם

  . תשהדוחק כה רב שניתן למנות את מעריציו האמיתיים על יד אח

  

  

1832 
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הוא , גוגול' לצד הטקסטים הספרותיים שבזכותם התפרסם ניקולאי וסילייביץ

המסה על . תרבות ומדע, מנותכגון א,  על מגוון רחב של נושאיםכתב מסות

 ככל. 1835שיצא לאור לראשונה בשנת " ערבסקות"פושקין היא חלק מהקובץ 

בתקופה בה הכיר את , 1831שנת  בסוף גוגול החל לעבוד על המסה, הנראה

לאחר שכתב , זהו ניסיונו השני של גוגול לתאר את כשרונו של פושקין. פושקין

  .1"בוריס גודונוב"מאמר על המחזה 

יחד עם יתר המסות שנכנסו , 1834גוגול סיים את המסה בסוף שנת , ככל הנראה

וגול תיארך ג, למעשה. 1832אך בטקסט שפורסם הוא תיארך אותה לשנת , לקובץ

נראה שזהו . מוקדם יותר מזמן כתיבתן, 1829-1832רבות מהמסות בקובץ לשנים 

אולי כאמצעי זהירות כנגד , ניסיון של גוגול לשייך את המסות לתקופת נעוריו

שהוא ניסיונו הראשון להציג , ביקורת שחשש שתופנה כלפיו עם פרסום הקובץ

 שהמבקרים ימצאו במסותיו במקרה. לקהל כתיבה ביקורתית ופובליציסטית

, לכן. שניתן לסלוח עליה" משובת נעורים"הוא יוכל לסווג אותן כ, פגמים רבים

  . 2תיארוך המסות על ידי גוגול אינו אמין

על רקע התגובה ליצירות שפושקין נכתבה " מספר מילים על פושקין"המסה 

דיות טרג"וה" בוריס גודונוב" וביניהן המחזה 30-רסם בתחילת שנות הפ

לאחר ההתקבלות הנלהבת של ". יבגני אונגין"וכן הפרק האחרון של , "הקטנות

המבקרים החלו לתקוף אותו בחריפות ואף הכריזו על מותו , יצירתו המוקדמת

אך כולם הסכימו פה אחד כי , מבקרים שונים העלו טענות שונות. 3כמשורר

שאינם מוצגים באופן או , וכי הנושאים ליצירותיו אינם ראויים, התנתק מקהלו

  . הולם

להצדיק את ,  לכל סוגי הביקורת על פושקיןלהשיבגוגול במסתו הקצרה מנסה 

ואף לטעון שהיצירות שהעלו את חמת , הכתרתו כמשורר הלאומי הרוסי

הוא מדגיש את לאומיותו של , לשם כך. המבקרים נעלות על אלו שהם שיבחו

פושקין מבטא את ,  על פי גוגול.פושקין וביטויה של הרוח הרוסית בכתיבתו

עד כי הבנתו מקדימה את תחושות בני זמנו , הנפש הרוסית באופן כה מדויק

                                                           
, 12גיליון " רוס"הוא פורסם בעיתון .  המאמר יצא לאור לראשונה רק אחרי מותו של גוגול1

  .1881  לינואר31בתאריך 
  .1834 אוגוסט -שתאריך חיבורה ידוע בוודאות " היום האחרון של פומפיי" זאת מלבד המסה 2
  .בקרים הכתירו את גוגול כמחליפו של פושקין בפסגת הספרות הרוסית אותם המ3
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רק , אולי, האדם הרוסי כפי שיופיע "–ומייצגת את הכיוון אליו מתפתח העם 

  ."בעוד מאתיים שנה

היתה הטענה כי הזניח את , מעניין לציין כי בין הביקורות שהופנו כלפי פושקין

גוגול , כנגד טענה זו. יד המשורר לצאת כנגד השלטון ולהצביע על טעויותיותפק

כלל בטיוטת המסה דברי שבח לשירים התומכים בחבריו של פושקין שהוגלו 

, בגירסה המודפסת נשמט חלק זה, אולם. 4מרוסיה בעקבות ניסיון הפיכה כושל

טיותיו והן מחשש להסב את תשומת לב השלטונות לנ, הן משיקולי צנזורה

  .החתרניות של פושקין

מספר מילים על "ובתוכו המסה " ערבסקות"כאשר פורסם לראשונה הקובץ 

התגובה החלה להשתנות לחיוב בתחילת . הוא התקבל בביקורת נוקבת" פושקין

המבקרים שהיללו את ". נפשות מתות"ו" רביזור"לאחר פרסום , 40-שנות ה

. את רעיונותיו במסות המוקדמות יותריצירתו הספרותית של גוגול החלו לזהות 

כיוון שגוגול היה הראשון להכתיר את , במיוחד התפרסמה המסה על פושקין

 גישה שעם הזמן התקבלה על דעתם של חוקרי –פושקין כמשורר הלאומי הרוסי 

  .  הספרות כולם

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

ר "לד, לםשבלעדיו תרגום זה לא היה בא לעו, ברצוני להודות מקרב לב לרונן סוניס
וכן לעינת אדר  , ר מיכאיל ויסקופף על סיוע בכתיבת אחרית הדבר"נינה רודניק וד

 .שערכה את הטקסט

  
  

  )ıÈ˘·ÈÏ È‚¯Ò: תרגם מרוסית והעיר(

                                                           
לאחר שהמרד דוכא . 1825 רבים מחבריו של פושקין לקחו חלק בניסיון להפיכה צבאית בשנת 4

המשיך פושקין לכתוב שירים לכבודם ולשוב ולשלוח לצאר שנטה , ורוב המהפכנים הוגלו לסיביר
  .  לו חסד בקשות לחנינה




