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דבר העורכת
לפני כשבועיים הופץ הגיליון השני של הירחון "עיין ערך שירה" .למרות שהעיתון מופץ
במתכונת של ירחון ,החלטנו כי איננו יכולים שלא לציין בגיליון מיוחד את מלאות  170שנה
למותו בטרם עת ובנסיבות טראגיות של גדול המשוררים הרוסיים  -אלכסנדר סרגייביץ' פושקין.
סיפור חייו הסוער ,יצירתו המופתית ,השפעתו על השירה הרוסית והעולמית ,כשברקע מתנהלים
מאבקים חברתיים ופוליטיים ,רומאנטיקה ויצרים ,אופל וזוהר ,סודות ,גלות ותככים וכמובן
מותו המיותר  -כל אלה יש בהם כדי "לאכלס" דפיו של רומן עב-כרס.
פושקין כתב כ 800-שירים במהלך חייו הקצרים .הוא היה הראשון ששילב ביצירותיו שפה
יומיומית ואף התנער ,מאוחר יותר ,מהשפעות הזרם הרומאנטי על יצירתו .למעשה הניח את
היסודות לספרות הרוסית המודרנית .השפעת יצירותיו היתה נרחבת והיא ניכרת עד ימינו
בתיאטרון ,בספרות ,במוסיקה ,בבאלט ואף בקולנוע המודרני )הסרט והמחזה "אמדיאוס"
מבוססים במידה רבה על מחזהו של פושקין "מוצרט וסליירי"(.
שיריו וסיפוריו ,כחייו גדושי הדראמה ,היוו בסיס ליותר מ 3000-יצירות מוסיקליות-קלאסיות
ועממיות כאחת ,וזאת מבלי לקחת בחשבון לחנים שנכתבו למילות שיריו .יצירותיו היוו השראה
למלחינים שכתבו יצירות מופת מוסיקליות ,המפורסמים שבהם :צ'ייקובסקי )האופרה "יבגני
אוניגין"( ,סטראווינסקי ,רימסקי קורסקוב ,רחמנינוב ,מוסורגסקי )האופרה "בוריס גודנוב"
מבוססת על מחזה מאת פושקין( .היתה לו אהבה גדולה לשירי עם רוסיים ,אגדות וסיפורי
פנטאזיה ,אהבה זו הונחלה לו על ידי האומנת שלו ארינה רודיונובנה ) ,(Arina Rodionovnaאיתה
היו לו קשרים קרובים ואוהבים )הוא אף הקדיש לה מספר שירים(.
ליוצר המופלא והאלמותי הזה ,אנו מקדישים את הגיליון המיוחד.
ומה בגיליון?
סיפור חייו של פושקין ,שלושה משיריו ,תוך השוואת שניים מהתרגומים העבריים לשירו
המפורסם "המצבה".
במרכז הגליון :הפואמה "דם ושלג" מאת יוסי גמזו ,סיפור חייו ,אישיותו ,יצירתו ומותו של
פושקין .פרקי מחקר על יצירתו של פושקין וייחודה ,מתוך מסתה האקדמית של הפּרופ' אולגה
לויטן .כמו כן :שירים מתורגמים מרוסית ,מפרי עטם של משוררים מן התקופה הסובייטית.
שירתם מבטאת נאמנה את הערצתם ליצירתו ,לדמותו ולסיפור חייו הקצרים.
ברצוני להודות מקרב לב לפרופ' יוסי גמזו על שהוביל גיליון זה בידע רב ובאהבתו הגדולה את
יצירת פושקין ולדודי בן עמי על תרומתו הגדולה לגיליון .הנני מקווה שתהנו ,כפי שאני נהניתי
מהמפגש המעמיק עם פושקין.
נשמח מאוד לקבל את תגובות הקוראים לגיליון מיוחד זה.
שרית שץ
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גאון השירה הרוסית ,אלכּסנדר סרגייביץ' פּוּשקין
מיוחד ל"עיין ערך שירה"
מאת כּתבנוּ בּסנקט פּטרבּוּרג
היום ,בדיוק לפני  170שנה ,מת ביסוּרים נוראים ,על ערשֹ דווי  -בעודנו בן  38בלבד -
"מוצארט של השירה הרוסית" ואחד מגדולי המשוררים בהיסטוריה האנושית כולה ,אלכסנדר
סרגייביץ' פושקין .יומיים לפני כן ,קצת לפני שקיעת החמה ,נורה המשורר בדו-קרב שנערך
ְטס ,בנו המאוּמץ של שגריר הולנד ברוסיה ,וּמי שחיזר באורח גס וכפייתי
בינו ובין ז'ורז' ַדאנ ֶ
אחרי היפהפייה הפטרבורגית הנודעת נאטאליה פושקין ,אמם של ארבעת ילדי המשורר .שקיעת
החמה שאירעה מעט לאחר הדו-קרב האווילי והמחריד הזה ,מסמלת באורח טראגי ביותר את
שקיעת חייו הקצרים והמופלאים של אחד האנשים המחוננים ביותר שידעה שירת העולם.
פושקין ,יליד מוסקבה ) ,(1799היה מצד אביו צאצא של
משפחת אצולה רוסית עתיקה ,ומצד אמו – נין לנסיך
ָניבּל )חניבּעל(,שנישבּה בצעירותו
האתיופי איבּרהים ג ָ
ע"י הצבא התוּרכּי והוענק כמתנה בידי השׂוּלטאן לצאר
הרוּסי פּטר הגדול ,שהביאו לרוסיה ,שם פרשֹ עליו את
חסוּתוֹ הקיסרית ודאג לחינוּכוֹ ולקידוּמו .דמו ומזגו
האפריקאי הסוער של סבּא-רבּא זה זרם בלי כל ספק אף
בעורקי נינו וניכּר גם בכמה מתווי פניו של הנין.
בשנת  1811החל פושקין הצעיר את חוק לימודיו בבית-הספר המיוחד לבני האצולה הגבוהה
בצארסקוֹיֶה סיֶלוֹ )"כּפר הצאר"( וכבר בהיותו בן  15ראוּ אור בדפוּס שיריו הראשונים .הוא היה
הרוח החיה בחבורה ספרותית ליצנית בשם "ארזאמאס" ,שבעטה ַבּקונבנציות המיושנות של
השירה הרוסית שקדמה לה וטיפחה שירה חדשה ,הוללת וצוהלת ,ברוח אנקריאון היווני-
הקלאסי ,פּייטן היין ,שֹמחת-החיים והאהבה .בשנת  ,1817בתום חוק לימודיו ,נימנה פושקין
ִעם פּקידי השירות הממשלתי ,אך חי חיי הוללות בחוגי החברה הגבוהה של פטרבורג הבירה.
בין היתר חיבר שירים פוליטיים-סאטיריים בּהם בּיקר בחריפות את המישטר הצאריסטי ויחסו
לאיכרים הצמיתים ,לחופש הדיבור והעיתונות ולפער הכלכלי הנורא בין חיי האצולה לאלה של
המוני העם .לשירים אלה היתה תפוצה רבה בהיותם מועתקים בכתב-יד ומועברים באופן
מחתרתי מיד ליד .כשהגיעו השירים החתרניים הללו לידי הצאר ,אלכסנדר הראשון ,מיהר
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להוציא כנגד המשורר הצעיר פקודת הגלייה לדרום רוסיה .גלות זו רק היפרתה את יצירתו של
הגאון הרוסי חד-החוּשים ובהשפעת מסעותיו בחצי האי קרים ובקווקז מצד אחד – ושירת
ביירון האנגלי מצד שני – סייעה להעמידו בראש הזרם הרומאנטי בשירת ארצו.
ארבע שנים מאוחר יותר ,כשגילתה המשטרה החשאית באחד ממכתביו הבעת דעה אַתיאיסטית,
מאומנתו הישישה אוצרות רבים
ַ
הוּגלה פּוּשקין לאחוזת אמו בכפר מיכאילובסקוֹיֶה ,שם ספג
ֶקאבּריסטים )בני
של פולקלור עממי רוסי ,שירה ,אגדות ומעשיות .בשל אהדתו העזה למרד הד ַ
אצוּלה רוּסית שביקשו להכניס יתר ליבראליזם וחירות למישטר העריצוּת הנורא של ארצם(
הקפיד הצאר החדש ,ניקולאי הראשון ,להשאיר את פושקין בגלותו באחוזתה הכפרית של אמו,
שם היה נתון למעצר קפדני .רק בשנת  1826הירשה לו הצאר לצאת משם ולחזור אל חיק
החברה הגבוהה ,כשהוא מקווה כי יצליח להפוך את ילד-הפרא של השירה הרוסית למשורר-
חצר צייתן וקונפורמיסטי .תקוותה זו נכזבה ,ואף כי פושקין ניתק את שירתו מן האסכולה
הרומאנטית ,לא הפך בשום פנים ל"עט להשֹכּיר".
בשנת  1831פגש פושקין בנשף-ריקודים מוסקבאי את
גוֹנצ'ארוֹב ,אותה נשֹא
היפהפייה הנודעת נאטאליה ָ
לאשה שנה מאוּחר יותר ,ואשר ֶחלקהּ בּנסיבּות מותו
ֵאה לא נתבּרר כל צרכו
הטראגי של בּעלהּ חם-המזג והג ֶ
עד עצם היום הזה.
אין ספק שהיא לא היתה אדישה לחיזורי ה"פּלייבּוי"
הצרפתי דאנטס ,ואין ספק כי לוּ דאגה להרחיקו
מעליה היה נמנע הדו-קרב המיותר בהחלט ,אותו יזם
פּוּשקין עצמו ,לאחר שמכתבים אנונימיים נבזיים הפיצו בחוגי האצוּלה הפּטרבּוּרגית את עוּבדת
היותו כביכול ַק ְרנָן )בעל שאשתו הצמיחה לו קרניים( .מכתבים אנונימיים אלה הם שדחפוּהוּ
ליוזמה פאטאלית זו .דווקא כאן עמד לו לרועץ דמו הסוער והחם של סבּא-רבּא האפריקאי שלו,
שעליו היתה גאוותו .לוּ "ציפצף" על מכתבי-השמצה ארסיים אלה )ואילו נהגה רעייתו אחרת,
לא ָמּם
כי בלי ספק לא רצתה במות בעלה אך היתה כנראה פחות נבונה ויותר קלת-דעת מן הראוי ִ
של ארבעה ילדים( היה הדו-קרב האווילי הזה נמנע ושירת העולם ,כמו גם הסיפּורת והמחזאוּת
שלה ,היו מתעשרות ביצירות רבות ומעולות נוספות של הגאון הרוסי .מן הנודעות ביצירותיו:
הדראמה ההיסטורית "בוריס גודונוב" ,הפּואמות "פּרש הנחושת"" ,הצוענים" ו"פּולטאבה",
הסיפּוּרים "מאדאם פּיק"" ,דובּרובסקי" ואחרים ,הרומאן "בּת הקפּיטאן" ,הטרגדיות הקטנות
)ביניהן "מוצארט וסאליֶרי"( והרומאן המפוּרסם בּחרוּזים "יבגני אונייגין" שתוּרגם לעברית 3
פּעמים ,בנוסחים שונים ,בידי המשורר אברהם שלונסקי.
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בשנים האחרונות ראו אור תרגומי שירה וסיפּורת מיצירות פּושקין שנעשו בידי
המתרגמת ִרנה ליטוין ולאחרונה ראה אור בתרגומו העברי של מנחם כּרמי
ספרהּ המרתק של הפּרופסורית האיטלקיה ללשון ולספרות רוסית באוניברסיטת
אלה" ,הכּפתור של פּוּשקין" ,בהוצאת ספרי עליית הגג,
יט ֶ
מילאנוֶ ,ס ֶרנָה ִו ַ
ידיעות ספרים.
מערכת "עיין ערך שירה" ממליצה בחום על ספר זה לכל אוהבי השירה
בישראל ,בפרט עתה ,במלאות  170שנה לדו-קרב הטראגי המתואר בו ,כּולל רקע
היסטורי מפורט ומרתק המבוסס על מסמכים לא ידוּעים עד כּה ,אותם גילתה המחבּרת בפאריס
בשנים האחרונות ממש.

אל נא תשירי

היזכרות

א .פושקין
תרגום :רחל

א .פושקין
תרגום :פטר קריקסונוב
מוּתה,
הוֹמה י ְִשׁקֹט ַעל ְבּנֵיְ -תּ ָ
ֵעת יוֹם ֶ
עוֹטי ָה ֵאלֶם
ו ְַעל חוּצוֹת ָה ִעיר ֵ
ֱצה
יָנוּחוּ ֵצל ָשׁקוּף ְל ֶמח ָ
ֵעה ַבּ ֶתּלֶם,
ְה ֵשּׁנָהְ ,גּמוּל ַהזּ ָ
וַ
מוּלי ְדּמוּמוֹת
ָבּ ֵעת ַה ִהיא י ִָסּחֲבוּ ִ
ַעת:
רוּתי ַה ְמַּיגּ ַ
ָשׁעוֹת ֶשׁל ֵע ִ
ֵילי צוֹרֵב ְמאֹד
ְבּ ֵאיןַ -ה ַמּ ַעשׂ ַהלּ ִ
ְחשׁ ַה ֵלּב ַה ְמּ ַכ ְר ֵסם ְבּ ַל ַהט;
נַ
ֻכּא
רוֹת ִחים; ָבּרֹאשׁ ַה ְמּד ָ
ֲג ִיגים ְ
ַהה ִ
ֶצף;
ְצפוּפוֹת ַה ַמּ ְח ָשׁבוֹת ִכּ ְבדוֹת ָהר ֶ
ֻכּה
יעת ְמ ִג ָלּ ָתהּ ָה ֲאר ָ
ֶאת י ְִר ַ
ֶשׁת;
ַה ִהזּ ְָכרוּת אַט ְל ָפנַי פּוֹר ֶ
וּמ ֲח ִרישׁ,
ְאת ַחיַּי ֶא ְקרָאַ ,מ ְר ִטיט ַ
וֶ
וּמ ַק ֵלּל ְבּ ֶשׁ ֶצף,
מוֹאס ְ
ֵ
ְא ְתלוֹנֵן ָמרָהֶ ,א ְשׁפּ ְֹך ְדּ ָמעוֹת ְשׁ ִלישׁ,
וֶ
אַך לֹא ֶא ְשׁטֹף שׁוּרוֹת ָה ֶע ֶצב.
ְ

אַל נָא ָת ִשׁ ִירי ְל ָפנַי
ַבּי ַע ֶצּ ֶבת,
אַר ֵצ ְך ר ֵ
ִשׁירֵי ְ
ְהד ַחיַּי
ִכּי חוֹף רָחוֹק ו ֵ
כּוֹא ֶבת.
ֶפש ַה ֶ
ָבּ ֶהם ַלנּ ֶ
אַכזָר
ֶמר ָה ְ
ֲההּ! ַהזּ ֶ
אָ
פּוֹל ַח,
ֶאת ְל ָב ִבי ְכּ ֵחץ ֵ
הוּא ַמז ְִכּי ֵרנִי ַלי ְָלהָ ,כּר
ֵח.
וּדמוּת ַע ְל ָמה ְלאוֹר ָיר ַ
ְ
אוֹתוֹ ַה ֶצּ ֶלם ָהאָהוּב
וּמ ֶסּגֶת,
יחה ִבּי ַ
אַתּ ַמ ְשׁ ִכּ ָ
ְ
אַך קוֹל ִשׁירֵך ֶא ְשׁ ַמע – וְשׁוּב
ְ
רוֹאה אוֹתוֹ ִמ ֶנּגֶד.
ֲאנִי ֶ
אַל נָא ָת ִשׁ ִירי ְל ָפנַי.

)(1828
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אשר רייך

על שירו של פושקין "המצבה"
הפושקיניסט הרוסי הנודע מיכאיל אלכסייב כתב על שירו של פושקין "המצבה" ,ספר שלם.
בפתח הספר כתב כדברים האלה" :השיר 'הקמתי לי מצבה לא מעשה-ידי-אנוש' שייך לכלל
יצירותיו הליריות המהוללות ביותר של פושקין .אצלנו )ברוסיה( מוכר שיר זה לכל אדם משכיל,
וכל חובש-ספסל לומדו בעל-פה" .כתב ,ואמת כתב .השיר נכתב ב ,1836-כשנה לפני מותו של
פושקין בדו-קרב המפורסם ביותר בתולדותיה של רוסיה ,אבל ראה אור רק ארבע שנים אחר-
כך .מלבד היות השיר נבואה עצמית שנתקיימה לפרטיה ודקדוקיה – שמו של פושקין אמנם זכה
להינשא בפי כל ,הן באימפריה הרוסית ,הן בזו הסובייטית – מעניין שיר זה גם בתורת שיר
העשוי להפליא משורה של שירים קודמים לו .המקור הראשון לשיר הוא האודה הנודעת של
הוראטיוס )השלושים בספר השלישי(  ;exegi monumentumהנה שורות הפתיחה שלה
בתרגומו של שלמה דיקמן:
יַד ִה ַצּ ְב ִתּי ִל ְשׁ ִמי
ע ֶֹבשׁ ֶק ֶבר ַפּ ְרעֹה
ַמה ָלּהּ דֶּלֶףָ -מ ָטר
יוּכל ָלהּ ָל ַעד
לֹא ַ
אַף ַמ ְחזוֹר ַה ָשּׁנִים

ִהיא ֵמאָרָד ִתּ ְג ַבּר!
ֲדר ֻעזָּהּ!
ַשׁח ֵמה ַ
ַמה ָלּהּ רוּחוֹת ָצפוֹן?
ֶשׁ ֶטף ִע ִתּים ֵאיןְ -ספֹר,
ְמן! ][...
נוּסת ַהזּ ַ
אוֹ ְמ ַ

שיר זה עוּבּד בידיו של מיכאילו לומונוסוב ,המשורר והכימאי המפורסם ,שהיה הדמות
המרכזית בחיי התרבות הרוסית במחצית הראשונה של המאה השמונה-עשרה .הלה שילב את
השיר ב"ריטוריקה" שלו ,המדריך המדעי הראשון בתורת הספרות והנאום .ארבע שנים לפני
תום המאה השמונה-עשרה ,זכה השיר לעיבוד נוסף בידיו של מי שהיה בחיר המשוררים
ילא ֶדּ ְר ַז' ִבין .דרז'בין ראה עצמו קרוב להוראטיוס במובנים רבים,
הרוסיים בעת ההיאַ ,גּ ְב ִר ָ
ימ ְפּ ֶס ְסט,
במיוחד בהיותו "נצר לפחותי-עם" שעלה לגדולה .שירו זה של פושקין הוא ,אם כןַ ,פּ ִל ְ
מגילה כתובה-על כתוב ,של רוסיות ולטיניות ,קלאסיקה ורומנטיקה ,עכו"מית-נוצרית כאחת.
] [....תרגומו של דוד פרישמן ראה אור בכרך מבחר תרגומיו "משירי פושקין" ,שיצא לאור
בפטרבורג בשנת יובל המאה להולדת פושקין .הספר יצא בהוצאת "ועד החברה 'מפיצי השכלה
בין היהודים ברוסיא'" ונדפס בדפוס עורך עיתון "המליץ" ,בלוויית מבוא מאת ד"ר י.ל.
קצנלסון .בשער הספר הובאו ,כמוטו ,שתי שורות מן השיר ,בעברית וברוסית" .העמוד
האלכסנדרי" הנזכר בשיר הוא עמוד זיכרון בכיכר ארמון החורף בפטרבורג ,שהוצב שם
בנובמבר  .1834נראה שפושקין מתכוון כאן לתהילתו המפוקפקת של אלכסנדר ה .1-מעניין
לציין ,כי בנוסח כתב-ידו המקורי של פושקין הופיע נוסח אחר )מעט קרוב יותר למקור( לבית
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הרביעי ,וכך לשונו )בתרגום מילולי(" :ועוד זמן רב אהיה אהוב על העם  /על כי צלילים חדשים
תיכנתי לשירים  /על כי בעקבי ראדישצ'ב היללתי את החירות  /ושוררתי שבח החמלה".

המצבה

גלעד

הצבתי לי גלעד
ָדיִם,
ֲשׂה-י ַ
ִה ַצּ ְב ִתּי ִלי גַּלֵ -עד לֹא ַמע ֵ
ֵא ָליו לֹא י ִָדּ ֵשׁא נ ְִתיב ַההֲמוֹנִים,
ֶכּ ַסנ ְְד ִרי ִשׁ ְב ָע ַתיִם
ִמן ָה ַעמּוּד ָהאַלּ ְ
יָרוּם רֹאשׁוֹ ַה ַמּ ְרָינִי.

ֲשׂה ַכּ ַפּיִם,
כּוֹ ַננ ְִתּי ִלי גַּלֵ -עד לֹא ַמע ֵ
ֲלה ַדּ ְר ַדּר,
ִמ ְשׁעוֹל ָה ָעם ֵא ָליו לֹא ַיע ֶ
יָרוּם רֹאשׁוֹ ַהגֵּא ַבּ ֶמּ ִרי ,מוּל ָשׁ ַמיִם,
יסר...
ֵמ ַעמּוּדוֹ ֶשׁל ַה ֵקּ ָ

גּוֹאלֶת
ֻלּי אָמוּת ְ -בּ ֵצל ְשׁ ִכינָה ֶ
לֹא ,לֹא כּ ִ
נ ְַפ ִשׁיִ ,בּ ְבלוֹת ַהגּוּףִ ,תּז ְֶכּה ְל ַחיֵיַ -עד,
ְולֹא יָסוּף ז ְִכ ִריָ ,כּל עוֹד ַעל ְפּנֵי ַה ֶחלֶד
ְטן ֶא ָחד.
יוֹסיף ִל ְחיוֹת ַפּי ָ
ִ

ֵבל
ְשׁ ָמה ַבּנּ ֶ
ֻלּי אָמוּת! ַהנּ ָ
לֹא ָכּל כּ ִ
וּמ ֶא ְפ ִרי ִתּ ְשׂרַד,
אוֹלה לֹא ֵתּ ֵרדֵ ,
ְשׁ ָ
עוֹלםַ -ה ֶה ֶבל
וּשׁ ִמי יִנּוֹן ָכּל-עוֹד ְבּזֶּה ַ
ְ
ְטן ֶא ָחד!
י ְִחיֶה לוַּ - ,רק ַפּי ָ

ַבּה ַהכֹּל ִבּי י ְַס ֵפּרוּ,
ַעד ַק ְצוֵי רוּס ר ָ
ְוֶיהֱגוּ ֶאת ְשׁ ִמי ִשׁ ְב ִעים ָלשׁוֹן ֶשׁ ָבּהּ:
גַּם נִין ַה ְסּ ָלב ַהגֵּא ,גַּם ִפין ,גַּם טוּנְגוּז ֶפּרֶא,
ָבה.
ְוגַם ַק ְל ִמיק ֶבּןֲ -ער ָ

ֶא ֶדּרֶת
רוּסיָה ַהנּ ְ
ְתּ ִה ָלּ ִתי ַתּ ִקּיף ָכּל ְ
ְוי ְִק ְראוּ ִבּ ְשׁ ִמי ָכּל גּוֹי ו ְָכל ָלשׁוֹן:
אל ִמיק ִאישׁ ַה ֶפּרֶא
גַּם נִיןְ -ס ַל ִוּים י ִָהיר ,גַּם ַק ְ
גַּם ִפין וְטוּנְגוּז ֶבּןָ -צפוֹן;

יע
ַשׁ ִפּ ַ
ַבּה ַע ִמּי ִלי ִח ָבּתוֹ י ְ
ו ְֵעת ר ָ
ַעל ִכּי י ְִצרֵי ַהטּוֹב ֵה ִעיר ָבּ ֶהם נ ְִב ִלי,
יע
אַכזָר ִשׁ ְב ֵחי ַה ְדּרוֹר ִה ִבּ ַ
ַעל ִכּי ְבּדוֹר ְ
וֹפ ִלים.
ְשׁר ַעל ֶח ֶסד ַלנּ ְ
וָ

ֶתר
ו ְַעל ָה ָעם כֻּלּוֹ ָח ִביב ֶא ֱהיֶה רַב-י ֶ
ָבי ִר ַכּ ְכ ִתּי ֵלב אֱנוֹשׁ,
ַעלִ -כּי ְבּעוּג ִ
ַעלִ -כּי ְבּדוֹר ָע ִריץ ַל ְדּרוֹר ָק ַשׁ ְר ִתּי ֶכּ ֶתר
ְח ֶסד ַלנּ ְִד ִכּים ֶא ְדרֹשׁ;
וֶ

ִמ ְצ ַות ֶע ְליוֹן ,הוֹ ַבּתַ -ה ִשּׁירִ ,שׁ ְמ ִרי נָא.
ֵךַ ,ל ֶכּ ֶתר אַל ִתּ ְפנִי,
ֶע ְלבּוֹן אַל י ְַב ִהיל ְ
ֲדישׁוּת ַק ְבּ ִלי נָא
ֲלה ַבּא ִ
ְתה ָ
ְתּ ִה ָלּה ו ָ
ְאת ְכּ ִס ִילים אַל ַתּ ֲענִי.
וֶ

ָתיְ ,ל ַצו ָה ֵאל ְבּ ִליֶ -מ ִרי,
ַצ ְיּ ִתיַ ,בּתִ -שׁיר ִ
ְבּ ִליַ -פּ ַחד ֵמ ֶע ְלבּוֹןִ ,מ ְבּ ִלי ְרדֹף ָכּבוֹד,
ַחדָּו ְבּ ֶק ִרי
ְשׁ ָב ִחים ְוגַם ִשׂ ְט ָנה ַק ְבּ ִלי י ְ
וְאַל ָתּדוּנִי ִעם ֶה ְדיוֹט.

תרגום מרוסית :אברהם שלונסקי

תרגום מרוסית :יעקב ז"ק

המבוא והתרגומים מתוך ספרו של אשר רייך "הנשיקה מבעד למטפחת" באישור המשורר )"עם עובד"(2001 ,
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יוסי גמזו

דם בשלג
)במלאות  170שנה למותו של גדול משוררי רוסיה(
ַכּהוּ,
"י ְֶב ֶג ִני ְל ָבבוֹ י ֵ
ַבּיָּד י ְִלפּוֹת ֶאת ְכּ ִלי-זֵינוֹ
ֵעהוּ.
ְוי ְִתבּוֹנֵן ֶאל ְפּנֵי ר ֵ
פּוֹסק ְש ֵכנוֹ".
הוּמתֵ - ,
וּב ֵכן? ַ
' ְ
)א.ס .פּוּשקין" :יבגני אונייגין" ,תרגום אברהם שלונסקי(

ֶצח".
נידמה לי שלא דוּ-קרב כּאן כּי אם ר ַ
"כּל הזמן ָ
)א.ס .פּוּשקין" :היריה" ,תרגום רנה ליטוין(

אוֹת ֶתת
ַדּם אוֹר ֻמ ָקּזְ ,כּמוֹ ְמ ֶ
לוֹ ִמין " ְמנֵא ְמנֵא ְתּ ֵקל"
וּמ ְס ַתּכֵּל
בּוֹהה ִ
אַך הוּא ֶ
ְ
ֲלים ֵהם
ְבּ ִלי ְל ָה ִבין ַמה נוֹא ִ
אוֹתם ֻמ ְשֹּגֵיָ -כּבוֹד ֶש ָבּם
ָ
ִבּ ִירי ֶא ְק ָדּח אוֹ ַעל ַח ְר ָבּם
דוֹלים ֵהם
שוֹטים ְגּ ִ
ֲכ ִמים ִ
גַּם ח ָ
נוֹעד
ֲשר ַ
מוּל ַפּח יָקוּש א ֶ
ַל ְכּ ִסיל ֶש ֶאל תּוֹכוֹ י ְִמ ַעד.

ָנוּאָרי:
ִש ְל ֵהי יוֹם ֶש ֶמש י ִ
ַעל ְפּנֵי ַה ֶשּלֶג ִמ ְת ָפּ ְרסוֹת
ֶנוּאָרי
ִבּוְרוֹד ַע ְר ַבּיִם ר ִ
ָכים ֻמ ְתווֹת ִע ְקּ ֵבי ַפּ ְרסוֹת
ְדר ִ
נוֹש ִפים ְפּ ָקעוֹת ֶשל ֶה ֶבל
סוּסים ְ
ִ
יפת גָּלוֹפּ נ ְִל ֶה ֶבת
ֲאגַב ְט ִל ַ
ֹיבה
ְבּנוֹף ֶשל ֶקרַח ְצחוֹר ֵש ָ
ֶבה.
ְהר ְני ָ
ֵאי ָשם ַעל גְּ דוֹת נ ַ
ְח ֶלת
ִצ ְלצוּל ַפּעֲמוֹנֵי ִמז ֶ
פּוֹעם ַבּ ֶשּ ֶקט ַה ָקּפוּא
ֵ
ְכּמוֹ ְל ַהז ְִכּיר ַעד ַמה ָיּפוּ
תּוֹח ֶלת
ַחיֵּיִ -תּ ְקוָה מוּל ֵאיןֶ -
ֲדם
אָדם ֶשַיּע ָ
ֶשל ְבּנֵיָ -
ָדם.
אַבּ ָדּם ְבּמוֹ י ָ
רַק ְל ְ

* * *
יה
יוֹד ֶע ָ
אוֹמ ִרים ְ
ַהכֹּל ֵה ֵחלְ ,
ֶשל ְדּ ָרא ַמתָ -דּם נ ְִס ֶערֶת זֹאת
יה
ְבּ ֶטרֶם ָכּל דּוְּ -קרָבַ :מ ֶדּ ָ
ֶשל ַה ְקּצוּנָה ָק ְרנוּ ַעזּוֹת
אלים
יס ָט ִ
ְבּנֹגַה נ ְִב ְרשוֹת ְק ִר ְ
אלים
אוּלם ַה ָבּ ִ
ֶשבּוֹ ֻס ְנוַר ַ
רוֹקאד זֶה ֶש ִנּ ְקוָה
ְהר ְבּ ָ
ִבּנ ַ
מוֹס ְק ָבה
ִמ ַמּ ְח ְלצוֹת ְגּ ִבירוֹת ְ
ֶש ִפּזְזוּ ְכּ ִמין ִפּזּוּר ַקל
ָהר ָצפוֹת
ֲב ְצּלוֹת-נ ָ
ֶשל ח ַ
ַעל ְפּנֵי ַפּ ְר ֶקט ַה ַמּ ְר ָצפוֹת
זוּר ָקה)(1
קוֹט ְיליוֹןַ ,ק ְד ִרילָ ,מ ְ
ְבּ ִ
ָבּ ֶהם ֶאת ִצי ִש ְֹמלוֹתַ -ה ְצּחוֹר
וּסחוֹר.
ַאקים ְסחוֹר ְ
ֵה ִשיט ְשחוֹרְ -פר ִ

וּכ ָבר ַע ְכ ָשיו ָתּלוּי ְכּ ֶחרֶב-
ְ
ַבּאת רָעוֹת
מוֹק ֶלס ְמנ ֵ
ֶדּ ְ
ִבּ ְש ַעת ָח ֵמש זוֶֹ ,טרֶם ֶערֶב,
וּשמוֹנֶהֵ -מאוֹת-
ְשנַת ֶאלֶףְ -
יטוּר ִגי
ָש ַבע ,דֹק ִל ְ
לוֹשים-ו ֶ
ְש ִ
בּוּר ִגי
ַעל אוֹתוֹ ֶט ֶקס ֶפּ ֶט ְר ְ
ִכּ ְב ִריטוּאָל ִבּ ְל ִתּי-נ ְִמנָע
ֶשבּוֹ נ ְִר ַצ ַחת ַה ְתּבוּנָה
רוֹצ ַח
יע ָה ֵ
לֹא רַק ִבּ ְק ִל ַ
ִכּי ִאם גַּם ְבּ ֵסרוּב נ ִָצּח
ִמ ַטּעֲמוֹ ֶשל ַהנּ ְִר ָצח
ַצּ ַח
ִל ְתפֹּס ִכּי ִאיש לֹא ְינ ֵ
ִבּ ְקרָב זֶה חוּץ ִמ ְמּ ַק ְדּ ָשיו
ֶךַ -ה ֵמּ ִתיםַ -ל ָשּוְא.
ֶשל מֹל ְ

וְאָזְ ,כּ ִה ְתגַּלּוּתַ -ה ֶפּ ַתע
ָהב ִמ ֵבּין ִסיגָיו,
ֶשל ְש ִביב-ז ָ
ֶתע
ְכַּיהֲלוֹם קוֹרֵץ ְבּ ִלי ר ַ
ִמ ְסּגוֹרֶ -פּ ָחם ֶאל ַמ ִשֹּיגָיו
ֲמוּמים ִמ ִגּיל ָוא ֶֹשר
ַהה ִ
וּמנּ ְִדיבוּת ְש ַעתַ -הכּ ֶֹשר
ִ
ְטן ָצ ִעיר
שוֹזְפוֹת ֵעינֵי ַפּי ָ
ֵבּין ִתּ ְפ ְרחוֹת ַע ְלמוֹת ָה ִעיר
ְש ִֹכיַּתֶ -ח ְמ ָדּהַ ,ח ְר ִסינַתֶ -ס ְבר)(2

ְחלֶת
גּוֹל ֶשת ַה ִמּז ֶ
וּבכֵןֶ ,
ְ
וּבהֻּ ,מ ָקּף ְבּנֵיִ -ל ְויָתוֹ,
ָ
ֶלת
גָאוֹן ֻמ ֵכּה ִעוְרוֹןִ -אוּ ֶ
ֶח ָפּזִ ,ל ְקרַאת מוֹתוֹ
ָהאָץ ,נ ְ
שוֹת ֶתת
יעה ֶ
רוֹאה ֵא ְיך ַה ְשּ ִק ָ
ֶ
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ַמ ָמּש ֵמאָז ו ְַעד ַהיּוֹם?

מוּח ִשי
ֶש ָבּהְּ ,בּאֹרַח ָ
ָשי
זוֹכה ַהיּ ִֹפי ַהנּ ִ
ֶ
ש ֶד ְבר)(3
וּל ֶ
ְל ַמ ְס ֶט ְר ִפּיס ְ
שוֹפט
אוֹתן י ְַכ ִתּיר ָכּאן ָכּל ֵ
ָ
מוֹפת".
ַבּתֹּאַר "י ְִצירַת ֵ

פּוֹתר ָלהּ
ֲלוּמה זוֹ ֵ -אין ֵ
ַתּע ָ
ְולֹא ָהיָה ָלהּ ְכּ ָבר גַּם אָז.
חוֹתר ָלהּ
אָמנָם ֵ
טוֹריוֹן ְ
יס ְ
ַה ִה ְ
ֲבל נ ְִת ָקל ְבּא ֶֹפל ַעז
אָ
ֶשל ַע ְר ִפ ֵלּי ַהלֹּא-יָדוּע
דּוּע?"
ֶש ָכּל ַה" ָלּ ָמּה?" וּ" ַמ ַ
הוֹמהּ
טוֹב ִעים ָבּם ִבּ ְת ָ
ָפּשוּט ְ
ֶבר ְבּ ַע ְל ָמה.
ֶשל ֶדּ ֶר ְך גּ ֶ
אַך ַהקּוֹרֵאַ ,ס ְקרָן ְכּיֶלֶד,
ְ
רָתוּק כֻּלּוֹ ְבּ ִצ ָמּאוֹן
ידת אוֹתוֹ גָאוֹן
ֶאל סוֹד ִח ַ
ֶש ְמּ ָע ִטים ְכּמוֹתוֹ ַבּ ֶחלֶד
זָכוּ ֶש ָכּ ְךְ ,בּ ַס ַער ַחם,
ִתּ ַשּק ַהמּוּזָה ַעל ִמ ְצ ָחם.

יקה ְגדוּשוֹת ֵהן
תּוֹלדוֹת ַה ִלּ ִיר ָ
ְ
יטשרוֹנוֹת
ְבּ ַתחֲרוּת ַה ִקּ ְ
ָפוֹמנִים ְבּ ִלי בּוּשוֹת ) ֵאין
ֶשל ְגּר ָ
ַמ ְחסוֹר ְבּזַן זֶה בּוֹ נ ְִמנוֹת
יצה ַה ָסּ ָכ ִרינִית
ְש ַֹפת ַה ְמּ ִל ָ
ֶכּ ַסנ ְְד ִרינִית
ַה ִפּ ְרחוֹנִית-אָל ְ
אלץ ֶש ִלּקּוּקוֹ
וּש ַֹפת ַה ְש ַמ ְ
ְ
ָשר ְבּ ִס ְגנוֹן ָהרוֹקוֹקוֹ
ְה ֶלנָה
יטה ו ֶ
רוֹד ֶ
אַפ ִ
ַעל ְ
יהן ֻדּ ְב ְדּ ָבנִים"
ֶשׁ" ִשּׂ ְפ ֵת ֶ
שּוֹשנִּים"
ְו"גוֹן ֶל ְחיָן ַכּ ַ
וְעוֹד ַפ ְל ָצנוּיוֹת ָכּ ֵהנָּה
ָבּ ֶהן ַהכֹּל ָתּלוּי ְבּ ִטיב
סּוּפּ ְר ָל ִטיב(...
נ ְִפחוֹ ֶשל ַה ֶ

טוּאָלי
ִיר ִ
וְהוּאְ ,בּ ַל ַהט ו ְ
אוֹתם ְבּאוֹב
ֲלה ָ
ָכּאן ַמע ֶ
יטוּאָלי:
ִ
ְכּמוֹ ְבּ ִסיאַנְס ְס ִפּ ִיר
יצד ִה ְפ ִליאוּ ֶל ֱאהֹב
ֵכּ ַ
ַהב ָה ֶא ְס ֵתּ ִטי
ִפּ ְסגַּת ָהר ַ
פּוֹא ִטי -
ְשֹיא ַה ַלּ ַהב ַה ֶ
וִ
פּוֹלא ִריִּים,
ֲפ ִכים ָ
ְשנֵי ה ָ
סוֹלא ִריִּים
מוֹק ֵדיֵ -אש ָ
ְשנֵי ְ
ֶשזֶּה ֶאת זֶה ִס ְמּאוּ ְבּז ַֹהר
אַך זֶה ֶאת זֶה סוֹ ָפם ִל ְשֹרֹף
ְ
ְבּ ָפ ָט ִליזְם בּוֹ י ְִטרֹף
ֵצרְ ,בּ ִגיחוֹ ִמסּ ַֹהר-
ַהיּ ֶ
ֻמ ָלן,
ַהַ (5)comme il faut-ה ְמּע ְ
ֻלּן...
ֶאת ָכּל ָה ַע ָכּבוֹת כּ ָ

רוֹבה
ָט ְליָה גוֹנ ְָצ' ָ
אַך ְבּנ ַ
ְ
ֲלתַ -ה ֵחן -
 זֶה ְש ָמהּ ֶשל ַיע ַעוֹלים ַההוֹדַ ,ה ִשּיקַ ,הגּ ַֹבה
ִ
ו ְָכל ַתּו-נוֹי ֶשיּ ִָבּ ֵחן
יה
ֲלוֹת ָ
ְטר ַמע ֶ
ְבּ ִאי ְנ ֶונ ַ
יה
ֵמ ֶרגַע זֶה ְבּ ַמ ָבּ ֶט ָ
ְטן נ ְִל ָהב
ֶשל ֵעין אוֹתוֹ ַפּי ָ
)ו ְַכ ָצּפוּי ְ -כּ ָבר ְמא ָֹהב(
יפּים
ַעל ָכּל נ ְִמ ָלצֻיּוֹת ַה ְטּ ִר ִ
ָשים
ֶשל ֵתּאוּרֵי י ְִפ ַעת נ ִ
ְדוֹשים
ַאליָה וּנ ִ
חוּקי ָבּנ ְ
ְש ֵ
יפּים
אוֹט ִ
ישאוֹת ְס ֶט ֶר ִ
ִכּ ְק ִל ָ
רוּבּנְס אוֹ ְפ ַרנְץ ַה ְ
ֶשל ֶפּ ֶטר ֶ
אלס)- (4
ַאלס.
אוֹתה ְלו ְ
וְהוּא ַמז ְִמין ָ

אוּלם ָכּ ֵעת ַ -הכֹּל עוֹד ֶטרֶם,
ָ
ַהכֹּל ִל ְפנֵיַ .ה ַה ְפ ָלגָה
ֶך
יוֹצאת ַל ֶדּר ְ
ֲבה ֵ
ֶשל אַה ָ
עוֹד ֵאין ָבּהּ ֶש ֶמץ ְדאָגָה
ְה ָע ִתיד נ ְִר ֶאה ָל ֶב ַטח
וֶ
ָורֹד ִכּ ְל ִחי ַבּת גוֹנ ְָצ'רוֹב
פּוֹאט ַה-
וּמז ְַדּ ֵהר ְכּמוֹ ַה ֶ
ִ
אוֹתהּ ָקרוֹבָ -קרוֹב
לוֹחץ ָ
ֵ
ֶאל ַדּש ַה ְפרָאק ֶשלּוֹ ְכּ ֶפרַח
ִמ ְבּ ִלי ִל ְזכֹּר ִכּי ַה ָשּ ָֹטן
ֶשזְּדוֹן ִלבּוֹ צוֹנֵן ַכּ ֶקּרַח
ֲב ָתן
רוֹאה ִבּיקוֹד אַה ָ
ֶ
ְשמוֹת ְתּ ִמימוֹת ָכּ ֵאלֶּה
ֶשל נ ָ
זוּג ָק ְר ָבּנוֹת ָה ֲעשֹוּיִים
רַק ְל ַס ֵפּק לוֹ ח ֶֹמר-גֶּלֶם
ֹוּאים...
ְלנִסּוּיִים ְבּ ִנש ִ

ָט ְליָה
ַחש ְבּ ֵלב נ ַ
ַמה ִמ ְתר ֵ
נוֹקט
ָטג ֵ
ְבּעוֹד אוֹתוֹ ְס ְטר ֶ
אליָה
יתתַ -ט ְ
ִמ ְת ֶק ֶפת-עֹז ִבּ ְל ִפ ַ
ֲאגַב ִרחוּף ַעל ַה ַפּ ְר ֶקט?
פּוֹא ִטי
ַה ִאם ַה ַלּ ַהט ַה ֶ
קוֹסם ָלהּ ַכּ ְתּבוּנָה ַל ֶפּ ִתי
ֵ
רוֹמז ָלהּ ְל ָב ָבהּ
אוֹ ְכּלוּם ֵ
ֲבה
אוֹתהּ ָהאַה ָ
ִכּי ְבּ ָ
ֶדיָה
ָטמוּן ְכּ ָבר ֶזרַע ַה ְטּ ָרג ְ
ֶש ִקּ ְל ַלת י ְָפיָהּ ָת ִמיט
ימית
רוּך ַהמוּזָה ַה ְשּ ֵמ ִ
ַעל ְבּ ְ
ֲסיק ֶאת ָכּל ַה ֶמּ ְדיָה
ְתע ִ
וַ
ֶצח ָהאָיֹם
ִבּ ְס ַב ְך ָהר ַ
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ֶש ַה ַמּ ְש ִֹכּיל ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָשם
ֲריש ְולֹא ִידֹּם
לֹא ַיח ִ
ַדּ ִאי ָשם
גַּם ִאם סוֹפוֹ ַהוּ ָ
יבּ ְיריָה אוֹ ג ְַרדּוֹם.
הוּא אוֹ ִס ִ

אַבּירַ -ה ַפּיִט
ִשֹּאוִּ ,
ְהם נ ְ
וֵ
מוֹס ְק ָב ִאית
ְאוֹתהּ וֶנוּס ְ
ו ָ
ְויָד ְבּיָד ֵה ִקימוּ ַבּיִת
ֲב ִהית
ְבּ ָחסוּתוֹ ָהא ָ
ִחל ָשם
ֲשר י ֵ
ֶשל ְכּבוֹד ַה ָצּאר א ֶ
ֵע ֵצר
ְטנֵנוּ י ָ
ִכּי ַפּי ָ
ָחל ָשם
ִמ ְקּ ִשיָ -ע ְרפּוֹ ו ְִכי י ֵ
ִל ְהיוֹת לוֹ ִל ְמשוֹרֵרָ -ח ֵצר...

* * *
ֲבל ַה ָצּאר  -לֹא רַק ֶאת צ ֶֹפן
אָ
מוֹגרָף ֶש ְשּמוֹ ִשירָה
ַה ֵסּי ְְס ְ
יוֹצאַ -הדּ ֶֹפן
ֶשבּוֹ ִק ָצּהּ ֵ
שוֹש ְלתּוֹ ַה ַמּז ְִהירָה
ֶשל ַ
יח
ֻבּא ִכּ ְכ ָתב ַעל ִט ַ
ְכּ ָבר ְמנ ָ
אצּר,
יכלוֹ ֶשל ֵבּ ְל ַש ַ
ִקיר ֵה ָ
יח
לֹא רַק אוֹתוֹ ֵאינוֹ ַמ ְצ ִל ַ
ִל ְקרֹא ְבּרוּרוֹתִ ,כּי ִאם ַ -מה ַצּר -
גַּם ֶאת ִט ְבעוֹ נְחוּשַ -ה ֵמּ ַצח
ֱמת ֶשלֹּא
ֶשל ְמשוֹרֵר-א ֶ
יֵאוֹת ְלשוּם ֶא ְתנָן ֶשל ֶבּ ַצע
ִכּ ְמ ִחיר ְל ַה ְש ָתּ ַקת קוֹלוֹ
אַר ֶסנִי
ַה ְמּ ַק ְטרֵג ִבּ ְצ ִליל ְ
ֲטאָיו
ַעל ַה ִמּ ְמ ָשל ַוח ָ
ָמיר ָהאַנ ְֶדּ ְר ֶסנִי
ו ְַכזּ ִ
ָהב
לֹא י ְִת ַפּ ֶתּה ִל ְכלוּב-ז ָ
ֶטה
ֵה ֵפ ְך ְל ַמ ְריוֹנ ָ
בּוֹ י ָ
ו ְִל ְמשוֹרֵרָ -ח ֵצר ַצי ְָתן
ֶך ִסין  -ו ְָכ ְךְ ,ל ֶפ ַתע,
ֶשל ֶמל ְ
ְטן.
ָגזַר גָּלוּת ַעל ַה ַפּי ָ

אַחתֶ -ע ְשֹרֵה ְשנוֹת ֶק ִרי
ֶשכֵּןַ ,
וּשנוֹת ַמ ְרדּוּתְ ,בּ ֶטרֶם ְצפוֹת
ְ
שוֹצףַ -ה ֶמּ ִרי
ֲענַקַ -ה ִשּיר ֵ
ָפה ֶש ַבּיָּפוֹת,
ָבּהַּ ,בּיּ ָ
ִגּ ָלּה ְס ִביבוֹ ִש ְפ ָעה ,לֹא קֹרֶט,
ֲתר
וּד ִחי ְבּ ָכל א ַ
ֶשל ְס ִחי ְ
ַחם ָמ ַתח ִבּקֹּרֶת
וּב ִלי ר ֵ
ְ
ַעל ִר ְקבוֹנוֹ ֶשל ַה ִמּ ְש ָטר:
ֶיה
ַעל ֶארֶץ רוּס ֶש ִא ָכּר ָ
דוּתית
יתוּתם ָה ַע ְב ִ
ִבּ ְצ ִמ ָ
ֶיה
ֵהם אוֹתָ -קלוֹן ְל ִפגּוּר ָ
כוּתית
שוֹש ְל ָתּהּ ַה ַמּ ְל ִ
ֶשל ַ
ָליִל
וֹל ֶלת יוֹם ו ַ
ַה ִמּ ְתה ֶ
ֻלּה
ְבּ ִמ ְש ְתּאוֹת ָה ֲעצ ָ
ְמיֵ -בּי ַניִם
ְבּעוֹד ֶח ְשכַת-י ֵ
צוּלה
ָעמֹק ִבּיוֵןַ -ה ְמּ ָ
ֶשל ַבּעֲרוּת ,נִווּן ָועֹ ִני
וּמנַתֶ -ח ְל ָקם
ִהיא ַפּתָ -בּגָם ְ
ֻמ ַכּתָ -הע ֶֹשק ֶשל ִמ ְיליוֹנִים
ֶששּוֹד ַמ ְל ָכּם ְכּשוֹט ַמ ְל ָקם.

אַך ַהגָּלוּת ְ -ר ֵאה זֶה ֶפּ ֶלא -
ְ
ִבּ ְמקוֹם ִל ְשבֹּר ֶאת ַה ֻמּ ְגלֶה
רַק ְמ ַח ֶשּ ֶלת ְכּ ִמין ֶפּלֶד
ֶאת ְק ִשיָ -ע ְרפּוִֹ ,כּי לֹא מוּג-לֵב
ווּל ָקנִי
ַעש ַה ְ
הוּא כּוּרַ -הגּ ַ
חוֹמר ָדּמוֹ
עוֹר ָקיו ֵ
ֶש ְבּ ְ
יקנִי,
ֶשל ַהנּ ִָס ְיך ָהאַ ְפ ִר ָ
ָס ָבהּ ַה ֶפּרֶא ֶשל ִאמּוֹ.

יציָה
פּוֹל ְ
ַעל ְס ַב ְך ִר ְש ָתּהּ ֶשל ַה ִ
ֲש ִאיתֶ ,ש ַה ֶטּרוֹר
ַהח ָ
ִיציָה
ו ְִענוּיֵי ָה ִאינ ְְקוִיז ְ
ְל ָכל ַבּרֵ -לב נ ְִכ ָסף ִל ְדרוֹר
ידת ַה ֶדּ ַק ְבּ ִר ְ
ְכּ ִב ְמ ִר ַ
יס ִטים)(6
ְטן(
ֵעיו ֶשל ַה ַפּי ָ
) ָבּ ֶהם ר ָ
יס ִטי
אַקט ָס ִד ְ
נ ְָקטוּ ִבּ ְש ָמהּ ָכּל ְ
מוֹתן -
ְש ְכּ ָ
 ְת ִליָּה ,גָלוּת ו ֶֶשף
ֻצּת שוּם גֵּץ ָור ֶ
ְל ַבל י ַ
אָדם
וּכבוֹדָ -
ֱמת ְ
ֶשל ִדּין-א ֶ
ֶשף
ְבּעוֹד ַה ָצּאר חוֹגֵג ְבּנ ֶ
ווֹד ָקה ֶאת ְש ִפיכוּתַ -ה ָדּם.
ֶשל ְ

ַבּא
ָהא ,הוֹדַ -מ ְלכוּת ֶשל ַס ָבּא-ר ָ
ִיפי ְדמוּתוֹ
זוֹטי זֶה ו ִ
ֶא ְק ִ
אבּה )(8
אוֹתם ִס ְפּרָה לוֹ ְנַי ְניָהַ (7) ,בּ ָ
ָ
זוֹ ֶש ִלּ ְטּ ָפה ְבּי ְַלדוּתוֹ
ֶאת ַתּ ְל ַתּ ָלּיו ְדּמוּיֵי ַה ַתּיִל
אוֹתם ָירַש ִמ ַסּבָ -ה ֵאם
) ָ
ְכּמוֹ ֶאת ָע ְביָן ֶשל ַה ְשּ ָֹפ ַתיִם
רוֹא ִידיּוֹת אַף ֵהן(,
ַהנּ ְֶג ִ
ָבוֹס ָל ִבית
אוֹמנְתּוֹ ַה ְפּר ְ
ִהיא ַ
יש ָֹתהּ ֶשל ָסאגָה זֹאת
ֶש ְפּ ִר ָ
קוֹלהֶּ ,ח ְמ ַדּתֵ -ל ָבב ִהיא
לוְֹ ,בּ ָ
ְבּעוֹד אָ ְזנָיו ָבּהּ אֲחוּזוֹת
יע
ְבּ ַח ְבלֵיֶ -ק ֶסםָ ,בּם ַמ ְט ִמ ַ

יהם ֶשל ֵאלֶּה
ימת ִפּ ֶ
ו ְַעל ְס ִת ַ
ְשם
ַה ִמּ ְת ַע ְקּ ִשיםַ ,על אַף ָענ ָ
ֶשל ְגּזַר ְתּ ִליָּה ,גָלוּת אוֹ ֶכּלֶא
ִמ ַטּ ַעם ְמ ַב ְקּ ֵשי ַנ ְפ ָשם -
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ַעל ָכּ ְךַ ,על ַה ַח ָלּש ְורַע לוֹ
אַלּם
ֵמ ִר ְשעוּתוֹ ֶשל ָה ָ
ֶש ְכּלֵיַ -מ ְש ִחית לוֹ וּ ְשֹ ָררָה לוֹ
ָבּ ֶהם ָתּ ִמיד ֻמנ ְָצח ִס ְב ָלם
ָעוֶל
ֶשל ָכּל ֻמ ֵכּי ָח ָמס ו ָ
ְכּמוֹ ְבּ ַמ ְמ ֶל ֶכת ַה ָצּאר ַפּאוֶל
אַש ַמאי
ֲל ְכּ ַסנ ְֶדר ָה ְ
אוֹ א ֶ
ִיקוֹלאי -
אָחיהוּ ,נ ַ
אוֹ גַם ִ
אשה
ַעל ָכּך י ְַת ִריס ַהֶיּלֶד ַס ָ
ְבּ ַב ְגרוּתוִֹ ,ל ְב ִלי ָח ָש ְֹך,
אַף יְעוֹ ֵרר ָע ָליו ַבּ ָסּ ְך
ֲצרַ -מ ְלכוּת ְש ֵל ָמה ֶש ָח ָשה
חַ
ַמה ַח ְת ָרנִי הוּא ְצ ִליל נִיבוֹ
אַך אַל נ ְַק ִדים ֶאת ֶשיָּבוֹא(.
) ְ

יה ַה ָלּהוּט
פּוּח ָ
ֶבּןִ -ט ֶ
יה -
יוֹצאת ִמ ִפּ ָ
 ִעם ָכּל ִמ ָלּה ְֵהזֶּהוּת.
ֶאת סוֹד ַה ָדּם ו ַ
תוֹתי ַה ֶשּלֶג
ָהאֵ ,א ְיך צוֹנ ְִחים ְפּ ֵ
ַבּחוּץ ִכּ ְמ ַטר ְפּלוּמוֹת ְצחוֹרוֹת
ַח ֶשלֶת
ִמ ַכּר ָפּרוּםֵ ,עת ִמ ְתנ ְ
ְא ְיך קוֹרוֹת
ימים ,ו ֵ
סוּפתֵ -א ִ
ַ
ָעיִן
אוֹתוֹ נ ִָס ְיך ְשחוֹר-עוֹר-ו ַ
הוֹל ִמים ַבֶּיּלֶד ְכּ ִמין ַייִן
ְ
ְכּמוֹ ָחש הוּא ִכּי גַם בּוִֹ ,הנֵּה,
שוֹצף אוֹתוֹ ַה…D.N.A -
ֵ
ַלּה ַהלֵּב ִמ ַנּיִן
ָכּ ְך ְמג ֶ
ָירַש הוּא ֶאת ַה ְלמוּת ִק ְצבּוֹ
וּב ָע ְצבּוֹ
ֶש ְבּ ָע ְלצוֹ ְ
ֵמ ִעיד ִכּי ָדם ֵאינֶנּוּ ַמיִם
מוֹצא
ו ְִכי ִמזְגּוֹ ֶשל ָכּל ָ
ֱצא...
ְכּמוֹ ִמ ְש ַתּ ְכ ֵפּל ַבּ ֶצּא ָ

ִכּי ָכּאןְ ,בּעוֹד ֵעינָהּ נ ְִת ֶק ֶלת
אוֹב ְרטוּרָה ְל ִב ְכיוֹ
ָבּ ֶ
ַלגֶּלֶת
אשה ,זוֹ ַה ִמּ ְתגּ ְ
ֶשל ַס ָ
ִבּ ְדמוּת ִדּ ְמ ָעה על ְצחוֹר ֶל ְחיוֹ,
יפה לוֹ ְנַי ְניָה טוֹנִים
ְכּ ָבר ַמ ְח ִל ָ
יפה לוֹ ֶמגָטוֹנִים
וּמ ְר ִע ָ
ַ
רוּעה
ֶשל ִמין ִצ ְבעוֹנִיּוּת ְפּ ָ
ֶל ְקרוּאַ(10) :
יפי ַבּ ָדּיו ֶשל דּ ַ
ִכּ ִ
יוֹטר
וּבכֵןָ ",כּ ְך ִהיאָ " ,ס ַקר אָז ְפּ ֶ
" ְ
יוֹפּי ַה ָקּ ָטן
ֶאת ָה ֶא ְת ִ
ָתן לוֹ ַה ֻשּ ְֹל ָטן
אוֹתוֹ נ ַ
אַרמוֹנוֹ ַע ִתּיר ַהקּ ֶֹטר
ְבּ ְ
ְשֹשְֹ ,בּ ָבּאסִ ,בּ ְמלוֹא קוֹלוֹ:
וָ
דּוּע לֹא?'
' ֶא ַקּח אוֹתוַֹ .מ ַ

ו ְִהיאַ ,ה ְנַּי ְניָהְ ,מ ַס ֶפּרֶת
ֶכּ ַסנ ְֶדּר ַה ָפּעוֹט
ְלאָל ְ
ַבּ ָלּאטְ ,לנֹגַה אָח ֻמ ְב ֶערֶת
ֶח ִלים ְמ ֻש ָפּעוֹת
ְבּג ָ
יוֹטר,
יצד זֶה ְפּ ֶ
ִה ְבהוּב ָוחֹםֵ ,כּ ַ
ָכה ְבּח ֶֹטר
ְגּדוֹל ַמ ְל ֵכי רוּס ,ז ָ
יכי ַח ָבּש
ִמ ֶגּזַע נ ְִס ֵ
ֶח ַבּש
ֲשר ִבּ ְש ִבי-אוֹי ְָביו נ ְ
אֶ
דוֹמנִי
יקה ַ
אַפ ִר ָ
ֵאי ָשם ְבּ ְ
ִל ְפנֵי ִכּ ְמ ַעט ֵמאָה ָשנִים
פּוֹל ָשנִים
דוּדיו ַה ְ
ידי ְגּ ָ
ִבּ ֵ
עוֹתוֹמנִי
ָ
ֶשל ַה ֻשּ ְֹל ָטן ָה
ֶש ֶאת אוֹתוֹ ֶבּן-כּוּש ַה ָקּט
יוֹטר ְכּ ַמ ָתּת.
ָתן ִל ְפּ ֶ
נַ

אשה,
ַבּא ֶש ְלּ ָךַ ,ס ָ
" ִכּי ַס ָבּא-ר ָ
ָס ִביץ) (11לֹא ָק ָטן",
ָהיָה ְקר ָ
וּכ ָבר רוֹאָה ָשם
ִהיא ָס ָחה לוֹ ) ְ
ֵא ְיך ִמ ְת ַמ ְגנֵט ָבּהּ ַמ ָבּ ָטן
ַה ַחם ֶשל ְש ֵתּי ֵעינֵי ַהֶיּלֶד
ַחלֶת
יוֹק ֶדת ְכּג ֶ
ָבּ ֶהן ֶ
אוֹתהּ ְק ִרינָה ִכּ ְמ ָעט ָדּ ִתית
ָ
ֶשל ִאישַ -ה ַפּיִט ֶל ָע ִתיד(,
אַדנוּת נ ִָס ְיך ָהי ְָתה בּוֹ ,נ ַֹעם
" ְ
ו ְָכל גּוּפוֹ ַ -ה ְדרַת ִמ ְבנֶה
ָחטוּב ְכּ ֶפ ֶסל ֶשל ָה ְבנֶה
אָמּן ִגּ ְלּ ָפה ְבּתֹאַם
ֶשיַּדָ -
ֶשל ' ַעז ִכּ ְכ ִפיר ו ְַקל ִכּ ְצ ִבי'
ו ְָכל זֶה נ ְִת ַבּז ְֵבּז ַבּ ְשּ ִבי".

ְלוֹב ְסקוֹיֶה,
יכי ְ
ָהיָה זֶה ְבּ ִמ ַ
ְטן.
ְנוֵה הוֹרָיו ֶשל ַה ַפּי ָ
אשהְ " ,שטוֹ ָטקוֹיֶה?)(9
" ַמ ָתּת?" ָסח ַס ִָתּן
אָדם נ ָ
ימ ַתי ָ
ֵמ ֵא ָ
אַחר ָכּאן
ֵמ ִאיש ֶא ָחד ְל ִאיש ֵ
סּוֹחר ָכּאן,
ְכּ ִמין ַמ ְט ֵבּ ַע ַל ֵ
ְכּ ִמין ְתּ ִק ִיליןְ ,כּ ִמין ָט ִבין?
אָבין".
ָפּ ְר ִשי ִליְ ,נַי ְניָה ,לֹא ִ
אַל ָתֶּ ,ילֶד?"
ימ ַתי?' ָש ְ
"' ֵמ ֵא ָיּוּך
עוֹנָה לוֹ ְנַי ְניָהְ ,בּ ִח ְ
יּוּך
ָעגוּם ֶשיֵּש בּוֹ ֵצלִ -ש ְ
ֲש ִקים ַבּ ֶחלֶד,
ְל ָכל ָהע ֻ
כּוֹפה
" ִמיּוֹם ֶש ֶה ָחזָק ֶ
ָפה"...
ֶאת ִש ְלטוֹנוֹ ַעל ָהר ֶ

ֶלד ַמ ֲאזִין ַל ְנַּי ְניָה
ַהיּ ֶ
יוֹד ִעין ,קוֹלֵט
וּכ ָברְ ,בּלֹא ְ
ְ
אַכ ַס ְניָה
ִכּי שוּם ִש ְביָה ֵאינָהּ ְ
רוּח ָבּהּ נ ְִג ֵלית
יָאָה ָל ַ
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יבּר ְקנֵהַ -היּ ִֶרי
גַּם ֶאת ָק ִל ֶ
תּוֹת ָחן ַע ְצמוֹ"...
ְוגַם ֶאת ַה ְ
ו ְָכ ְך ֵארַע ֶש ַשּ ַעלַ -ש ַעל
ִיבּ ַעל
ֶפש ַחנּ ַ
ָמ ָלה ְבּנ ֶ
גְּ
ֲתידוֹ ָפּרוּס
חוּשה ִכּי ע ִ
ְתּ ָ
יקהּ ֶשל ִא ָמּא-רוּס
רַק ְבּ ֵח ָ
ֶש ָבּהְּ ,בּ ֵלב גְּ דוּשִ -צ ִפּיּוֹתֵ ,ער
ֲמדוֹ
ְל ִסכּוּיֵּי ַמע ָ
ְבּ ֵשרוּתוֹ ֶשל ִאישַ -ח ְסדוֹ,
יוֹטר,
יוּש ָקה ָצאר)ְ (13פּ ֶ
אט ְ
ֲהלֹא הוּא ַבּ ְ
ִקוָּה ִכּי ֵחרֶף ְשחוֹר ְגּ ָונָיו
י ִָאיר לוֹ ַה ַמּזָּל ָפּנָיו.

אָדם ְצ ֵמא-ח ֶֹפש
קוֹמת ָ
ז ְִקיפוּת ַ
ְטן ַה ָבּא ִל ְסחֹף ֵאש
ִבּ ְפרָט ַפּי ָ
ָבהּ
רוֹמ ֶתאוּס ֶש ְגּנ ָ
ִכּ ְפּ ֶ
ֲבה
ִמ ֶזּוְס ֵמע ֶֹצם אַה ָ
ֶש ָחש אוֹתוֹ ַגנָּב ֻמ ְפ ָלא אָז
יצירַ -כּ ָפּיו ,הוּא ֶבּן-אֱנוֹש,
ִל ִ
גַּם ִאם נ ְִגזַר ִכּי ַי ֲענֹש
ָה ֵאל אוֹתוֹ ְבּ ֶפרֶץַ -כּ ַעס
וּכפוּת-צוּקֶ -ס ַלע י ְַצ ִמידוֹ
ְ
נּוֹקר ְכּ ֵבדוֹ.
ָל ַעיִט ַה ֵ
ַחת ָס ָחה
אוֹמנְתּוֹ ְבּנ ַ
אַך ַ
ְ
ַבּא ֶשלּוֹ ָכּ ָכה:
ַעל ַס ָבּא-ר ָ
ֲבל ַה ָצּאר ֵה ִבין ָשוְיוֹ
"א ָ
ְש ְח ְררָהוּ ִמ ִשּ ְביוֹ".
וִ

אוֹמרֶת ְנַי ְניָה
"ו ְָכ ְך ָהיָהֶ ",
ַלֶיּלֶד ָהרָתוּק כֻּלּוֹ,
"הוּא לֹא נִדּוֹן ְל ַל ְח ָמא ַע ְניָא
ֲביַ -ס ְב ָך זֶה ,לֹא ָולֹא,
אִ
הוּא רַק ִט ֵפּס לוֹ ַמ ְע ָלהַ -מ ְע ָלה
ְה ְלאָה
ְבּ ֶדרֶגַ -ה ִפּקּוּד ו ַ
ָכּל ֶנגֶף ִמ ַדּ ְרכּוֹ ֵה ִסיט
רוּסית
ָשֹא ִא ָשּה ִ
וְאַף נ ָ
) ֶשנּ ְֶכ ָדּ ָתם ,י ְַל ִדּי  -חֲשוֹב נָא
ַעל ְפּ ִרי אוֹתוֹ זִווּג ָכּ ֵשר -
ֲשר
אַחרֶת ֵמא ֶ
ִהיא לֹא ֶ
יפּוֹבנָה,
אוֹס ְ
ִא ְמּ ָך ,נ ְָדֶי ְז' ָדה ִ
ֶש ִדּ ְמיוֹנ ְָך ְלאַבַ -ס ְב ָך
ְהוֹכ ָחה("...
הוּא אוֹת ְל ָכ ְך ו ָ

ֶשֹת
ו ְָכאןֵ ,מ ֶרגַע בּוֹ נ ְִפר ֶ
ַעל גּוֹרָלוִֹ ,מ ְבּ ִלי ַל ְחדֹּל
לֹא ֵמ ִח ָבּה ְולֹא ֵמ ֶח ֶסד
יוֹטר ַהגָּדוֹל
ְכּנָפוֹ ֶשל ְפּ ֶ
ַה ִמּ ְת ַה ֵדּר בּוֹ ַבּ ִצּבּוּר גַּם
בּוּרגָה
ֶך ֶפּ ֶט ְר ְ
ְבּשוּב ַה ֶמּל ְ
יע ְשמוֹ ַהטּוֹב ְפּ ָל ִאים:
ַמ ְר ִק ַ
ָהים'.
יבּר ִ
ִיבּ ַעל ִא ְ
' ְפּ ִרינְץ ַחנּ ַ
וּכבוֹד ַה ָצּארְ ,בּהוֹד ָורֹגַע,
ְ
ְכּ ַסנ ְָדּקוְֹ ,בּ ֶט ֶקס רָב
דוֹלי ָשֹרָיו
נוֹכ ִחים ְגּ ֵ
בּוֹ ְ
אַף ַמ ְט ִבּילוֹ ַבּ ִסּינָגוֹגָה)(12
הוֹפ ְך הוּא ִמ ָפּאגָאן
ֶש ָבּהּ ֵ
ָבוֹס ָל ִבי ְמ ֻהגָּן.
ִל ְפּר ְ

ֵאָלוֹגי
ֵכּןָ ,כּ ְךִ ,בּ ְס ִפּיץ' ֵגּנ ִ
ָך
זוֹטי זֶהֶ ,ש ֵדּי ֻמ ְפר ְ
ֶא ְק ִ
גוֹגי
הוּא ֵתּאוּמוֹ ַה ֶפּ ָד ִ
ַך
ֶלד ר ְ
ִעם רַף ִגּילוֹ ֶשל י ֶ
ְפוֹר ַמ ְציָה
 ִבּ ְפרָט ִבּ ְתחוּם ָה ִאינ ְרוֹט ְציָה
יפוּתהּ ֶשל ָה ַ
ַעל ְתּ ִכ ָ
ָבּהּ ַמ ְח ִליפוֹת ְבּנוֹת דּוֹר ָפּרוּץ
ִבֶּ France-בּן-זוּג ֵבּין ְסטוּץ ִל ְסטוּץ -
ֶשם
סוֹפג ַה ַזּאֲטוּט ְכּג ֶ
ֵ
ֵבה
אַד ַמתַ -קיִץ ֲחר ָ
ְבּ ְ
יבה
ֲב ָ
אוֹמנְתּוֹ ַהח ִ
ֵמ ַ
ֶשת
ֲטהּ ֶשל ַהמּוֹר ֶ
ֶאת ַלה ָ
אוֹתלוֹ י ִָריצוֹ
ָבּהּ ַדּם ֶ
ִמיּ ְַלדוּתוֹ ַעד ַמר ִקצּוֹ.

ִח ַבּת ַה ֶמּ ֶל ְך ְכּמוֹ ִה ְכ ִריזָה
ַעל ע ֶֹצם ִאיִ -גז ְָענוּתוֹ
ִמ ֶשּ ָשּ ַלח אוֹתוֹ ָפּ ִריזָה
ְחסוּתוֹ
ְבּ ִממּוּנוֹ ו ָ
אָק ֶד ְמיָה ַה ְצּ ָב ִאית ָבּהּ
ָל ָ
ָצ ַלח כּוּשוֹן זֶהְ ,כּ ָל ִהיט ָבּהּ,
ֶאת ָכּל ְתּ ָלאוֹת ַה ִמּ ְב ָחנִים
תּוֹת ָחנִים
ַעד ֶדּרֶג ֶסגֶןְ -
אַך גַּם ָכּ ַבש ְבּכ ֶֹשר ַט ְק ִטי
) ְ
ִתּן ְכּ ָלל ְל ַה ְפ ִריז
בּוֹ לֹא נ ָ
הפיּוֹת ָפּ ִריז
ֶאת ֵלב י ְֵפ ִ
ַק ִטי
נּוֹכח ְבּאֹרַח ְפּר ְ
ַעד ֶש ַ
יסר ְבּכוֹרָ -ש ָֹטן
ִכּי גַם ְל ִש ֶ
ֵאין שוּם ְק ִביעוּת ְבּ ִמ ָטּ ָתן(.

צּוּציק
אַך ְכּלוּם נ ִָבּא לוֹ ֵלב ַה ִ
ְ
עוּתית
ִבּ ְש ַֹפת ְפּ ָח ָדיו ַה ִבּ ִ
צוּציק
ֻרטוֹב ז ִָעירַ ,ק ְמ ִ
לוּא גַם ק ְ
ִמן ַה ָצּפוּי לוֹ ֶבּ ָע ִתיד?

ָטן ְבּ ֶמ ִרי,
" ֵהן ַמ ְח ִליפוֹת ",ר ַ" ְבּ ָכל ַמ ָטּחִ ,כּ ְכלוֹת ֻחמּוֹ,
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נּוֹתר לוֹ
וּמהְ ,בּ ֶע ֶצםַ ,מה ַ
ַ
ֶח ָמץ ,רָחוֹק ִמבּוּז
ְל ֵלב נ ְ
ַעם ַעל ִבּזְבּוּז
אַך לֹא ִמזּ ַ
ְ
נ ְִס ְיךַ -המּוּזָה ֶש ֻה ְכ ַתּר לוֹ
ִאם הוּא ַע ְצמוִֹ ,בּ ְסעֹר ָדּ ָמיו
ָמיו?
ִק ֵפּד נ ְַפשׁוֹ ִבּ ְד ִמי י ָ

ֶתר
וּכלוּם אוֹתוֹ ִמנּוּןַ -היּ ֶ
ְ
ֶשל ְר ִגישוּתָ ,עמֹק ְבּ ֵס ֶתר
יסי ַה ִמּ ְג ָננָה
ָכּל ַתּ ְכ ִס ֵ
אָפנָה
ֶשל פּוֹזַתַ dandy-בּת ְ
ֶגינִית ָכּזֹאתַ ,בּיְרוֹנִית)(14
אוֹ ְני ִ
ֶש ָבּהּ י ְַסוֶה ז ְַקן ְל ָחיָיו
ֶלדָ ,כּל ַחיָּיו
ְפּ ִגיעוּת ֶשל י ֶ
ְבּ ַמ ֵסּ ַכתִ -ל ְגלוּג ִאירוֹנִית,
לֹא ַיז ְִהירֶנּוּ ְכּ ָבר ַע ָתּה
רוּטה
וֹאיזְםִ -בּ ְפ ָ
ִמ ָמּצ' ִ
מוֹה
ֶשבּוִֹ ,בּ ְשטוּת ֶש ֵאין ָכּ ָ
ָדיו
לֹא י ִָסּ ֵחף ְבּמוֹ י ָ
ָבוֹהּ
ֲאגַב ִטפּוּס ַעל ֵעץ גּ ַ
ֶדת ִמ ַבּ ָדּיו
ֶש ֵאין ָלר ֶ
ֹוֹב ְך-
אַב ָשלוֹם ָלכוּד ְבּש ֶ
ְכּ ְ
וּש ֵמי-א ֶֹב ְך
ֵא ָלה ֵבּין ֶא ֶרץ ְ
ֲתר
ֻר ָענוּתְ ,לשוּם א ַ
ֶשל פּ ְ
ֻתּר?
ִמ ְלּ ַבד ֶשל ָמוֶת ְמי ָ

נּוֹתר הוּא ָפּנוֹ ָרא ָמה
ַמה ֶשּ ַ
נוֹשן
ֶשל נוֹף ְשֹדֵהֶ -ק ֶטל רֵיקָ ,
ְאין ָע ָשן
בּוֹ ֵאין ְכּ ָבר ָדּם ו ֵ
ֵכר ִצ ְל ֵלי ַה ְדּ ָרא ָמה
רַק ז ֶ
וּכ ַחלִ -אפּוּר
ָבּהּ ְבּ ִלי ָשֹרָק ְ
ָטיו ֶשל ַה ִסּפּוּר.
עוֹלים ְפּר ָ
ִ
* * *
ְה ִסּפּוּר ְכּ ִד ְל ַה ָלּן הוּא:
וַ
ְכּ ָבר ְבּעוֹדוֹ ְכּ ֶבן ט"ו
אשה זֶה ִכּי ָלן הוּא
נ ִָכּר ְבּ ַס ָ
שוֹבב
ְכּ ִמין ֲאנ ְַקרֵאוֹן ָ
יוֹצא לוֹ
וּכ ָבר ֵ
ִעם ְבּנוֹתַ -ה ִשּיר ְ
אר ְסקוֹיֶה ְסיֶלוֹ(15),
ְבּ ֵביתִ -ס ְפרוָֹ ,צ ְ
ְאַר ִכי-לֵץ
ֵשם ֶשל ַמ ְמזֵר ו ְ
ֶש ַה ִמּ ְמ ָסד עוֹד י ְִת ַפּלֵּץ
ֲשר ָתּבוֹאנָה
גַּם ַבּ ָשּנִים א ֶ
ִמ ִתּ ְחמוּנֵי ֻקנ ְָדּסוּתוֹ
ֲת ִידים ַל ֲעשֹוֹתוֹ
ָהע ִ
ְל ֵשד ִמ ַשּ ַחת ֶשעֲווֹן ַה-
נוֹן-קוֹנְפוֹ ְר ִמיזְם ֶה ָחצוּף
ָדּ ֵבק בּוֹ ִכּ ְדבוֹרָה ַלצּוּף.

ַעל ְש ֵאלוֹת ָכּ ֵאלּוּ ֵאין לוֹ
ְמנֵּנוּ ָכּל ִסכּוּי
ְל ֶבן-ז ַ
ִתּן לוֹ
שוּבהִ ,כּי ִמי י ֵ
ִל ְמצֹא ְת ָ
ִאם ְפּ ַסקִ -אשּוּם אוֹ ְפּ ַסק-זִכּוּי
ְל ָכל ֶשיָּד ָל ֶהם ַבּ ְדּ ָרא ָמה
ִאם ְכּ ָבר ֵמאָה ִש ְב ִעים ְשנוֹת " ָל ָמּה?"
ֵמאָז ֵטרוּף אוֹתוֹ דוְּ -קרָב
חוֹקרָיו
חוֹצצוֹת ֵבּין ָכּל ְ
ָכּאן ְ
ָמינוּ
וּבין י ֵ
קוּפתוֹ ֵ
ְבּנֵי ְתּ ָ
ְורַק ְבּאוֹב ָכּאן מֹעֲלוֹת
שוֹתיו ַהפּוֹעֲלוֹת
ָכּל נ ְַפ ָ
ְאין הוּא
ְמן ָש ְבקוּ ו ֵ
ֶש ְכּ ָבר ִמזּ ַ
ֶא ָלּא ִמ ְק ַבּץ ְס ָברוֹת )וְעוֹד
ְבּ ֵערָבוֹן ֻמ ְג ָבּל ְמאֹד(?

ֲבל ַהצּוּף ָ -מ ִריר ְכּ ַל ַען
אָ
ֲצר ַה ָצּאר
ָהיָה ְל ֵח ְך ח ַ
ֶש ִחיש ֵה ִבינָה ַמה ַה ַמּ ַען
ֵא ָליו ֻכּ ְוּנָהִ ,מ ְטּוָח ָק ָצר,
ַצּלֶת
עוֹק ָצנוּת לֹאִ -מ ְתנ ֶ
ְבּ ְ
אטירַתֶ -ל ִחי ְמ ַצ ְל ֶצלֶת
ָס ִ
ְבּ ָכל ָחרוּז ְו ִניב ָפּחוּז
ֲשר ֻש ַלּח ְכּ ֵחץ ָשחוּז
אֶ
יטית
ִמ ֶקּ ֶשת ְשנִינוּתוֹ ַה ְקּ ִר ִ
ְטנֵנוּ ַה ָצּ ִעיר
ֶשל ַפּי ָ
ֶש ָכּל ִמ ְטוָח ֶשלּוֹ ֵה ִעיר
יטית
פּוֹל ִ
ֻלּה ִר ְג ָשה ִ
ְבּרוּס כּ ָ
ָכה
ֶש ְבּ ֶע ְטיָהּ ִמיָּד ז ָ
ִל ְגלוֹת ִל ְדרוֹם ַה ַמּ ְמ ָל ָכה.

תּוֹעלֶת
ִכּי ֵא ְיך ִבּ ְכ ָלל נ ִָפיק ֶ
ֻסּה
ִמ ְבּרַק ִש ְֹכ ָלם ַה ְמּנ ֶ
ְח ְכ ֵמי ֶח ֶלם
ַת ָחנִים ו ַ
ֶשל נ ְ
ֲשֹה
אַחר ַה ַמּע ֶ
ֶש ְלּ ַ
הוֹעילוּ
ִאם ַעד ַהיּוֹם עוֹד לֹא ִ
ֲבד
ָכּל ִפּ ְלפּוּלֵיְ -בּ ִדיע ַ
וּשאַר ְתּ ִמיהוֹת " ַה ִאם" ְו" ִאלּוּ"
ְ
אָבד
ְמן ַ
ְל ִמי ֶש ְכּ ָבר ִמזּ ַ
ְכּ ֶטרֶף ְל ִע ְקּשוּת נ ִַצּ ַחת
ֶשאַף ַכּיּוֹם ֵאינָה נ ְִס ַל ַחת
ו ְִאם ַעל מוֹת גָּאוֹן ְקטוּלֵ -איד
ְשֹחוֹקַ -הגּוֹרָל ַמ ְפ ִטיר?"too late" :

אַך ִדּין גָּלוּת ֶ -ש ִדּין אָסוֹן הוּא
ְ
ָשיו
ְל ָכל ָעקוּר ִמ ֳשּר ָ
אשה ִכּי ָחסֹן הוּא
ִגּ ָלּה ְל ַס ָ
יוֹתר ִמ ֶשּ ָח ַשב
ַה ְר ֵבּה ֵ
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יקה ְבּ ֶש ֶצף
ַש ְמ ַפּןַ -ה ִלּ ִיר ָ
יֵינִי ָכּזֶה ,בּוֹ שוּם ִמ ְכשוֹל
ַחשוֹל
לֹא ַי ֲעצֹר ָכּאן שוּם נ ְ
ֶשל ֶרגֶשֶ ,של ָחרוּזֶ ,של ֶק ֶצב -
ידה זוֹ ,גַם ִט ָפּה ִמלֹּג,
ִח ָ
עוֹד לֹא ָפּ ַתר שוּם ְפּ ִסיכוֹלוֹג.

ָך
ֲשר ָה ַדף כּ ְ
וּכבוֹד ַה ָצּאר א ֶ
ְ
ֶאת ַה ְמּשוֹרֵר חֲצוּףַ -ה ַדּו ְָקא
ִמ ִבּירָתוָֹ ,היָה אָנוּס
ָכח ִכּי ֵאין ָלנוּס
ְל ִהוּ ַ
רוּח
ֻב ָדּה ִכּי גַם ָה ַ
ִמן ָהע ְ
ְולֹא רַק ֶמ ֶל ְך רַבָ -ע ְצ ָמה
יֵש ָלהּ ֻח ִקּים ִמ ֶשּל ַע ְצ ָמהּ
ירוּה
ְנוֹג ָדנִים ֶשׁיּ ְַג ִבּ ָ
ו ְ
יה ַסד
יוּשֹם ָע ֶל ָ
גַם ִאם ַ
ָע ִריצוּתוֹ ֶשל ַה ִמּ ְמ ָסד.

ֻב ָדּהְ :כּ ַדג ַבּ ַמּיִם
ֲבל ע ְ
אָ
ֻקּז -
 ִבּ ְמקוֹם ֶש ַדּםִ -לבּוֹ י ַאשהְ ,צ ֵמאֵ -עי ַניִם,
ָמע ָשם ַס ָ
גַּ
ְשל ַקו ְָקז
י ְָפיָם ֶשל ְק ִרים ו ֶ
ו ְִאם ִקוָּה ַה ָצּאר ִל ְשבֹּר ֶאת
ַעזּוּתִ -מ ְצחוֲֹ ,הרֵי ִתּ ְגבֹּרֶת
אָדם
ֶשל נוֹף ָה ִרים וְנוֹף ָ
ַהנּ ְִס ָפּ ִגים ְכּיָי"ש ַבּ ָדּם
לוֹה ֶבת
ִל ְבּ ָתה בּוֹ ֵאש ַמ ְרדּוּת ֶ
אוּתם
יקה ִפּ ְר ָ
אוֹתם ִה ִסּ ָ
ָ
יפוּתם
ֶשל ִר ְכ ֵסיַ -עד ִבּז ְִק ָ
אוֹה ֶבת.
שוּקת ִא ָשּה ֶ
וִיקוֹד ְתּ ַ

לוֹרי
פוֹל ְק ִ
רוּסי ְ
ֶשכֵּן ִפּ ְתגָּם ִ
ִה ְמ ִשיל גָּלוּת ָכּזֹאת ְכּ ָבר אָז
גוֹרי
אָל ִ
ְבּ ִלגְ לוּגוֹ ָה ֶ
ְל ַדג ֻמ ְט ָבּעְ ,כּעֹנֶש ַעז,
אַך לֹא ַבּ ֶשּ ֶמן ַה ֻמּ ְר ָתּח ָבּהּ
ְ
ָך ָבּהּ
ֲבת ֶש ֶנּ ֱחר ְ
ַבּ ַמּח ַ
ְבּ ָשֹרוֹ ַה ִמּ ַטּגֵּן ְבּחֹם
ֵיהנּוֹם -
לוֹהט ְכּ ֵאש ַהגּ ִ
ֵ
אַחר ֶשל עֹנֶש:
ִכּי ִאם ְבּסוּג ֵ
בּוּע ִבּ ְמצוּלוֹת
ְגּ ֵזרַת ִט ַ
לוֹמר ִל ְכלוֹת
ַבּיםְ ,כּ ַ
ַמיִם ר ִ
ַבּיָּם ִבּ ְמקוֹם ִבּיקוֹד חֲרוֹןֵ -אש
) ַמה ֶשּ ֵאינֶנּוּ עֹנֶש ְכּ ָלל
ַל ַדּג ַ ,ה ָשֹּשֹ ִל ְטבֹּל ַבּגַּל(...

ֲהלֹא ִק ְס ֵמי ֲהוַי וָנוֹף,
ָק ַבע,
ָהרֲ ,ערַאי ו ֶ
ָהר ו ָ
נָ
ַפּסוּ ַל ְחנֹף
ָל ַעד לֹא י ְִתר ְ
ְלשוּם ַש ִלּיט ִמ ְלּ ַבד ַל ֶטּ ַבע
ַער אוֹ ָמ ִרינָה
ְאין ְלי ַ
וֵ
ארינָה
לֹא ָצאר ָע ִריץ ְולֹא ָצ ִ
ְח ֶצףֶ -ק ֶצף ְצ ִליל ַמ ָפּל
וֶ
ֵאין ַעל ִשירָיו ֶצנְזוּרָה ְכּ ָלל
ְטן ַחםֶ -מזֶג
וּכ ֶש ַמּ ְד ִהיר ַפּי ָ
ְ
שוֹעט ַבּ ֶמּ ְר ָח ִבים
ַמּ ְך ֵ
רָ
כּוֹכ ִבים
פּוֹר ִצים ַכּ ָ
ִשירָיו ְ
ְאין שוּם ֶנזֶק
ילם ,ו ֵ
ִמ ְשּחוֹר ֵל ָ
רוֹדן ֶשיּ ְַב ִעיתוֹ
ֶשל שוּם ָ
ִל ְבלֹם ֶאת ִפּיו אוֹ ֶאת ֵעטוֹ.

ֶך
ו ְָכ ְך ֵארַע ֶש ְגּזַרַ -ה ֶמּל ְ
סוֹמים
ִבּ ְמקוֹם ַל ְחסֹם לוֹ ַמ ְח ִ
ֶך
הוֹציא ָמתֹק ֵמ ַעז ַל ֵהל ְ
ִ
סוּמים.
נוֹפים ְק ִ
ֲשר ִגּ ָלּה ִ
אֶ
חוֹשש פֹּה
ֶשכֵּןִ ,אם ַדּג ֵאינוֹ ֵ
יעה ְל ֵה ָענֵש פֹּה
ִבּ ְגזַרְ -ט ִב ָ
וּמיִם ִבּ ְש ִבילוֹ
ִכּי יָם ַ
ֶמנְט ֶשלּוֹ -
ִהנָּם ָה ֶאל ֶ
יֵש ְל ָש ֵערְ ,כּ ַקל ָוח ֶֹמר,
ְטן ,בּוֹ נ ְִר ָש ִמים
ִכּי לֶבַ -פּי ָ
חוּשיו ְש ַללְ -ר ָש ִמים
ְבּ ֵעטָ -
ַה ֻמּנ ְָצ ִחים ְבּנִיב ָוא ֶֹמר,
אַף הוּאִ ,עם ָכּל ִרגוּש ָקלוּט
הוֹפ ְך גָּלוּת ְ -ל ִה ְתגַּלּוּת.
ֵ

נּוֹש ֶבת
רוּח ַה ֶ
ִילל ָה ַ
וֵ
ְחתוֹ ֶשל ֵעיטְ -פּ ָסגוֹת
ְכּ ִצו ָ
ו ְַל ַהט ְמדוּרוֹת ַה ֵשּ ֶבט
בוֹתיו לֹא נְסוֹגוֹת
ֶש ַח ְר ָ
יחן ִמן ַה ֵמּ ַצר ִעם
גַּם ְבּ ִג ָ
ארים
מוֹר ִדים מוּל ֵחילַ -ה ָצּ ִ
ֲדת ְ
עַ
אַמּץ ָלכֹף עֹל ַעז
ַה ִמּ ְת ֵ
וּבןַ -קו ְָקז -
ימ ָצ'אק ֶ
ַעל ַה ְקּ ִר ְ
ָכּל ֵא ֶלּה לֹא רַק לֹא ִה ְד ִבּירוּ
ֶאת ְק ִשיָ -ע ְרפּוֹ ֶשל ַהסּוֹרֵר
ִכּי ִאם ָח ְברוּ בּוַֹ ,בּ ְמּשוֹרֵר
ְל ִמין ַק ַלּ ַחת ָבּהּ ִהגְ ִבּירוּ
ִחוּסיו
ֶשת י ָ
ֶאת ַדּם מוֹר ֶ
ִיבּ ַעל ,אַבַ -ה ָסּב...
ֶשל ַחנּ ַ

לוֹמר ְבּפ ַֹעל
ֲלילְ ,כּ ַ
ֵא ְיך ַבּע ִ
חוֹלל ְכּ ִמין ִמ ְק ָסם
זֶה ִמ ְת ֵ
הוֹפ ְך ַהכּ ַֹהל
ימי ,בּוֹ ֵ
אַל ִכּ ִ
ְ
לוֹמרַ :ה ַסּם(
)אוֹ טוֹב ִמזֶּה ַ
ימ ִטי
ֶשל עֹז ַה ַדּ ַחף ַה ִמּ ֶ
פּוֹא ִטי
ְל ִש ָכּרוֹן ֶשל ְטרַאנְס ֶ
מוּדע
בּוֹ ִמ ַמּ ְר ֵתּף ַה ַתּתָ -
וּב ִלי ִמ ָדּה
פּוֹרֵץ ְבּ ִלי חֹק ְ
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נוּעה
קוּדת ַה ָצּארֵ " :אין שוּם ְתּ ָ
ְפּ ַ
ִמחוּץ ַל ְכּ ָפר ַהזֶּה ֻמ ֶתּרֶת
ֶעצוּר ָשם ְל ִמ ְש ֶמרֶת,
לוֹ ,ל ָ
ַעל ֵח ְטא שוּרוֹת לֹא נ ְִס ָלחוֹת
ָתיִם ְל ָפחוֹת".
ְלעוֹד ְשנ ַ

רוֹת ַחת
וּב ַקּ ַלּ ַחת ָה ַ
ַ
ָק ָחה ַהמּוּזָה ְבּ ִלי ֵלאוּת
רְ
ֻלמוֹס ֶשל ֵשד ִמ ַשּ ַחת
ְכּמוֹ ְבּב ְ
וּמ ֵלאוּת
ֹיאים ֶשל י ִֹפי ְ
ִש ִ
ילה
ֻקרַת ִש ְמעוֹ ִה ְג ִד ָ
ְאת י ְ
וֶ
ילה
לוּד ִמ ָ
רוּס ָלאן וּזְכוּת ְ
ִבּזְכוּת ְ
יוֹק ִדים
וּש ַלל ִשירֵי ַקו ְָקז ְ
ְ
שּוֹד ִדים"
אַחים ַה ְ
ְו" ָה ִ
יסרַאי" ִעם
וּ" ַמ ֲעיַן ַבּ ְח ִצ' ָ
תּוֹסיף
ְתּ ִח ַלּת "אוֹ ְני ִֶגין" ֶש ִ
אָסיף
תּוֹך ח' ָשנִים ֶאל ָה ִ
ֶש ָכּל כֻּלּוֹ ַמ ְתּנַתָ -ש ַמיִם,
הוֹכ ָחה ִכּי גַם גָלוּת
עוֹד ָ
ֵאין ָבּהִּ ,ש ִיריתֶ ,ה ְכרַח ַדּלּוּת.

ֲצרַ -ה ַבּיִת
אַך ֵחרֶף ַמע ַ
ְ
זֶהַ ,ה ַמּ ְג ִבּיל ֶאת ֵחרוּתוֹ
אַך לֹא ֶאת זוֹ ֶשל ִשירָתוֹ
) ְ
ָבּהּ ַמ ְמ ִריאוֹת ַכּנ ְֵפי ַה ַפּיִט
נוֹדע
ֶאל רֹם ָכּמוֹהוּ לֹא ַ
עוֹדהּ(
רוּסיָה ֵמ ָ
ְבּ ִשירַת ְ
ֵמנִיב ֵעטוֹ יְבוּל רַב-שֹוִי-
ֶךֶ :את " ַהצּוֹ ֲענִים"
ָער ְ
וֵ
גוֹדוּנוֹבי"
ִ
בּוֹריס ַה
ְאת " ִ
וֶ
וּפנִינִים
נוּלין"ְ ,
ְאת " ְגרָף ִ
וֶ
יע
ִמ ֵסּדֶר-גּ ֶֹדל כֹּה ַמ ְפ ִתּ ַ
ְו ֵס ֶדר-ע ֶֹמק כֹּה נ ְִב ָצר
יה
ַחם ַעל ִפּ ָ
הוֹפכוֹת ָשם ְבּ ִלי ר ֵ
ְ
ֻקרַת ַה ָצאר
ֶאת ַק ֲערַת י ְ
נוּתהּ נ ְִר ֵאית ָפּ ֶת ִטית
ֶש ַקּ ְט ָ
ְבּ ִה ְתנ ְַפּ ָצה ֶאל עֹז ִש ְֹרטוֹן
פּוֹא ִטית
רוּח ַה ֶ
ַדלוּת ָה ַ
גְּ
נוֹתן ַהטּוֹן
ֶשל ַהגָּאוֹן ֵ
ֶש ָכּל-כֻּלּוֹ רַק ֶבּן כ"ו הוּא
אַ ְך ְכּ ָברַ ,על אַף ַכּ ְב ֵלי ַהחֹק
כוֹכב ,וּ-
ִשֹּא ְשמוֹ ַמ ְע ָלהְ ,כּ ָ
נָ
ְת ִה ָלּתוֹ ְל ֵמרָחוֹק.

* * *
נוּ ,ו ְָכ ֵעת
ְבּ ַצוַ -מ ְלכוּת ָח ָדשְ :תּ ִח ָלּה
אוֹד ָסה
אַחר ֶ -
ישי ְניֶבַ ,
ְל ִק ִ
גּוֹלה
וְשוּב וָשוּב ְגּ ֵזרַת ָ
שכֵּן אוֹתוֹ (17)enfant terrible
ֶ
שוּב ְמ ַכ ְדרֵר ַע ְצמוֹ ִבּ(18)drible-
ֵמ ִה ְת ַכּ ְתּשוּת ְל ִה ְתנ ְַגּשוּת
ַבּ ֻמּ ְס ָכּמוֹת וּ ָברָשוּת:
אַדר ָ
 ִשנּוּי ְֶסה)(16

מוֹצ ִאים ַכּ ְל ֵביַ -ה ַצּיִד
ְתּ ִח ָלּה ְ
ֶשל ַה ֶצּנְזוּרָהְ ,בּ ָפ ְת ָחם
רוּחם
תּוֹך ִר ְח ָ
ֶאת ִמ ְכ ָתּ ָביו ְ
ַה ַבּ ָלּ ִשי ְס ִביב ִאישַ -ה ַפּיִט,
ִכּי יֵש בּוֹ ֶנגַע ַס ָכּנָה
יסט ְבּ ִלי ַת ָקּנָה
יא ְ
אָת ִ
ֶשל ֵ
אַחרִ -מכֵּן ַמ ְצ ִמיד ָשם
וּל ַ
ְ
ְכּבוֹד ָהרוֹזֵן ווֹרוֹנ ְֶצבִ ) (19),מי
ֶש ְמּ ֻמנֶּה ָהיָה ִר ְש ִמית ָשם
מוּמי(
ַעל ַהגּוֹלֶה ָה ַע ְר ִ
ִעקּוּב ַעל ִטיב ִמדּוֹת ַהטּ ַֹהר
ֶשל רוֹ ַזנְתּוֹ י ְַפתַ -התֹּאַר
ֲשר ִמ ַתּ ַחת ְלאַפּוֹ
אֶ
כֹּה ִה ְת ַע ְמּ ָקה )"!(20)("superbe! chapeau
ַעל
ְבּ ִשירָתוֹ ֶשל ַה ְבּ ִלי ַ
הוֹכחוֹת -
ֲשר ַגּם הוּא  -יֵש ָ
אֶ
ֱמיק ָבּהּ לֹא ָפּחוֹת
ָשם ֶהע ִ
ַעד ִכּי ִבּ ְתפֹס אוֹתוֹ ַה ַבּ ַעל
ֲל ָליו,
ִה ְר ִחיקִ ,כּ ְגמוּל ַמע ָ
ֶאת ֶה ָחתוּל ִמן ֶה ָח ָלב...

ימאי ַס ְרדוֹנִי
ו ְָכ ְךְ ,כּ ִמין ִבּ ַ
יסט ְל ֵאין ַמ ְר ֵפּא
וּפ ָט ִל ְ
ָ
קוֹב ַעת יַד גּוֹרָל ִאירוֹנִי
ַ
ִעמּוּת נ ְִצ ִחי ֶשלֹּא י ְַר ֶפּה
ִש ָמ ָתהּ ֶשל רוּס ַגּם ַה ְלאָה,
ִמנּ ְ
אַחר ֻתּ ָמּהּ
ָשנִים רַבּוֹת ַ
ֻג ָמה ָלהּ
ֶשל ְדּ ָרא ָמה זוֹ ֶש ֵאין דּ ְ
ָתהּ ֶשל שוּם ֻא ָמּה
ְבּ ִשיר ָ
ָקרַע
יבה ו ֶ
ְלתוֹעֲפוֹת ֵא ָ
יפת ַסיִף ִמנָּדָן
וּש ִל ַ
ְ
ֶשל ָשר מוּל ַשֹרֶ ,של ֵאש מוּל ֶקרַח,
רוֹדן.
ְטן מוּל ָה ָ
ֶשל ַה ַפּי ָ
נוֹסה(21),
ִיעתָ -ק ָ
ְוזֶהְ ,בּ ִלי שוּם ְכּנ ַ

ַחזֹר ָתּ ִמידִ ,מדּוֹר ְלדוֹר,
יְ
ְכּמוֹ ְל ַש ְכ ֵפּל ַע ְצמוֹ ְכּנ ַֹסח
ַחדֹּר
ֶטי ֶשׁיּ ְ
וְקוֹד ֶגנ ִ
תּוֹך ַמ ְחזוֹר ָדּ ָמהּ ַה ִלּ ִירי
ֶאל ְ
ֶשל ֶאפּוֹ ֵפּיאָה ֻמ ְפ ָלאָה
ָק ִירי
ִשּנֶה ַה ָחר ִ
ָבּהּ י ָ

אשה
יע ַס ָ
ו ְָכ ְך ֵאפוֹא ַמ ִגּ ַ
מוּהה,
ֲכי ְת ָ
ֶאל גָּלוּתוֹ ה ִ
הוּח ָשה
ֶאל ְכּ ַפר הוֹרָיו ֵא ָליו ָ
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כֵּןִ ,ל ְכאוֹרָהַ ,על ְפּנֵי ַה ֶשּ ַטח
הוּא ִמ ְס ַתּגֵּל ַל" ַתּ ָקּנוֹן":
ְטן ַצי ְָתן ,גַּם ַחף ִמ ֶמּ ַתח,
ַפּי ָ
ְוגַם ְפּ ִקידוֹן ַבּ ַמּ ְנגָּנוֹן
רוֹדפוֹ ַעל ָכּך ֶש-
ֵעיו ְ
ֶשבּוּז ר ָ
ִש ָמתוֹ
ַה ְחנְיוֹק ָמ ַכר ֶאת נ ְ
נּוֹכח ֶש-
ִל ְש ַֹטןַ -ה ֶבּ ַצע ֶש ַ
ִתּן ִל ְקנוֹת ֶאת ְבּכוֹרָתוֹ
נָ
ְפוֹר ִמיזְם
ְבּ ַמנ ְַע ֵמּי ַהקוֹנ ְ
ישים
ֲד ִ
וּמ ִחיר נְ זִידָ -הא ִ
ְ
אוֹפּוֹרטוּנִיזְם
ְ
ֶשל ְס ַתגְּ ָלנֵי
וּמ ֲח ִשים.
רוֹאים ָדּם ַ -
ָה ִ

רוּח ַה ְכּלוּאָה
ֶשל עֹז ָה ַ
ָפלֶא
ְכּ ִריטוּאַלֵ -אי ִמים-ו ֶ
ֶשל ָדּם ִנגָּר ַעל ְצחוֹר ֻמ ְש ָלג
ֶש ְמּ ַש ְלּ ִמים ָע ָליו ְבּכֶלֶא
גוּלאג.
אוֹ ִכּ ַתּת-י ִֶרי אוֹ ַ
***
ֵש ָבה
ָשוּבה גַם נ ֵ
ֲבל נ ָ
אָ
ִבּ ְמעוֹן זוּגֵנוּ ַה ָצּ ִעיר
ֶש ִנּשֹּוּאָיו ָח ִלים ְכּ ֶש ַבע
אַחר ֶש ְכּ ָבר ֵה ִעיר
ָשנִים ַ
וּבןַ -מ ַעל
אוֹתוֹ ַש ְר ַמנ ְִצ'יק ֶ
ַעם ָהרוֹזֵן ַה ַבּ ַעל
ֶאת ז ַ
ַעל ָכּ ְך ֶש ְבּ ַק ְרנָיו ִק ְשּטוֹ
ְכּ ֶש ְבּ ִר ְשתּוֹ נ ְָפ ָלה ִא ְשתּוֹ.

ִכּי ָדם ֵאינוֹ ָח ֵדל ָלזוּב ָבּהּ
ְבּ ָע ִריצוּת ַבּ ְר ָבּ ִרית זֹאת
ֶש ַעם ָש ֵלם ֻמ ְפ ָקרָ ,עזוּב ָבּהּ
ָדיִם בּוֹזְזוֹת
ְלשֹד י ַ
ֶשל ָצאר ֻמ ְש ָחת ו ְָכל ָפּ ַמ ְליַת
ֲלוּקוֹתיו גּוֹבוֹת ַה ַמּס
ָ
ע
חוֹגגוֹת ֶאת ַבּ ְק ָכנ ְַליַת
ַה ְ
זּוֹעק ָח ָמס.
ָה ָעוֶל ַה ֵ

ָתיִם
וּבכֵןִ ,מ ֵקּץ גָּלוּת ְשנ ַ
ְ
מוֹס ְק ָבה,
ְקרָאוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ְ
ֻכּ ָבה
ֶמ ְחוָה ֶשזֶּה ִמ ְכּ ָבר ע ְ
ְולֹא ִבּ ְמ ַעט ִכּ ְליוֹןֵ -עי ַניִם
ְטן ַה ְשּקוֹץ
ִה ְמ ִתּין ָלהּ ַה ַפּי ָ
אַליָה ֶש ֵאין ָבּהּ קוֹץ.
אַך ֵאין ְ
ְ

ֶך ַ -ש ְלוָתוֹ ָכּאן
אַ ְך ְכּבוֹד ַה ֶמּל ְ
ֻתּק
ְש ֵל ָמה ֵמ ֶרגַע ֶשר ַ
צוּעתוֹ ָכּאן
ְכּ ִמין ְכּ ַל ְב ַלב ִל ְר ָ
שוֹררֵנוּ ֶש ֻה ְש ַתּק
ְמ ְ
ִכּי ַבּתִ -שירוֹ ְכּ ָבר לֹא סוֹ ֶררֶת
ֻקרָתוֹ ִבּ ְמלֹא ָכּ ְב ָדּהּ
ְוי ְ
שוּב ֵאין ָבּהּ גֵּץ ַמ ִסּית ְל ֶמרֶד,
ֻב ָדּה:
סוֹפסוֹף ,ע ְ
הוּא ִמ ְת ַבּ ְרגֵּן ְ

ִכּי ְתנַאי ִה ְתנָה ִעמּוֹ ָצארֵנוּ
ִעם ֶה ָחתוּלְ ,תּמוּרַת ז ְִב ָדּה
ידיְ ,ל ַצ ֲערֵנוּ,
)לֹא ,י ְִד ַ
ֻב ָדּה(:
ֵאין אֲרוּחוֹתִ -חנָּם ,ע ְ
פּוֹאט זֶה
ֶח ָטא ֶ
ְל ַמ ַען לֹא י ְ
ָעט ,זֶה
ְבּשוּם ְפּ ֵל ַטתָ -לשוֹן-ו ֵ
סוֹררוֹ:
אשה ְ
ַצוּוֹ ְל ַס ָ
ַה ָצּאר ַע ְצמוֹ י ְַצ ְנזְרוֹ...

ֵצר
הוּא ִמ ְת ַח ֵתּן ,נ ְִכ ָסף ְלנ ֶ
אָרחוֹ,
ו ְִכ ְביָכוֹל ַמי ְִשיר ְ
ֵצר
יוֹר ֵשי-י ֶ
אַר ַבּ ַעת ְ
מוֹליד ְ
ִ
נוֹסף ַעל ְש ַלל י ְַלדֵי-רוּחוֹ
ָ
פּוֹל ָט ָבה"ֶ " ,בּ ְל ִקין" ְו"אוֹ ְני ִֶגין",
)" ְ
" ָפּרַש ַה ְנּח ֶֹשת"ַ " ,מ ְל ַכּת ִפּיק",
יטן" וּ" ְס ָתיו" ֶא ֶל ִגי
" ַבּת ָק ִפּ ָ
ַבּים ֶשלֹּא נ ְַס ִפּיק
וְעוֹד ר ִ
אַך ִמ ֵדּי ַפּ ַעם
נוֹתם( ְ
אַף ִל ְמ ָ
ֻקצוֹ ְכּלוּם לֹא ֶה ְח ִליש
ְכּמוֹ ֶאת ע ְ
ַעם
שוּב ְמעוֹרֵר ָע ָליו ֶאת ז ַ
חוּגָיו ֶשל ַה.snoblesse oblige-

ו ְָכ ְךֻ ,מ ְש ָפּל ,אָנוּס ָלכֹף ֶאת
ֲסין
רֹאשוֹ ִל ְב ִכירַ -היּוּח ִ
ָמיר עֲשוּקַ -הח ֶֹפש
ְכּמוֹ ַהזּ ִ
ֶך ִסין,
ְהב ְכּלוּבוֹ ֶשל ֶמל ְ
ִבּז ַ
בּוּרגָה
ְטנֵנוּ ֶפּ ֶט ְר ְ
ָשב ַפּי ָ
וֹס ְק ָבהַ ,הכֹּל ָתּלוּי
אוֹ ְלמ ְ
ִבּ ְנהֹר ָס ְלתּוֹ ֶשל ַה ִצּבּוּר גַּם
ְל ָכאן גַּם ָשם ְל ֵשם ִבּלּוּי
ִש ֵפיֵ -ח ֶשק ו ְַק ְמ ַפּ ְנָיה
ְבּנ ְ
לוּלים
וּלשׁוֹןָ -הרַע ְונ ְַכ ִ
ְ
יעים מוֹז ְִגים ַש ְמ ַפּ ְניָה
ָבּם ַל ְגּ ִב ִ
לוּלים.
ו ְָלאָ ְז ַניִם ִ -ר ְכ ִ
ו ְִכ ְסיַחֶ -פּרֶא ֶש ֻא ַכּף
אוֹ ִש ְטפוֹןֶ -א ֶשד ְכּבוּלָ -קאנָאל
הוּא ַחי ִפּ ְתאֹם ַעל ִפּי ֻח ָקּיו
ֶשל עֹל ַהַ comme il faut-ה ַנּ"ל.

ֲקים ֵהםְ " ,בּ ַמ ְסוֶה ֶשל
"הוּא ",זוֹע ִ
נוֹעץ
בּוּרגֵ ,
יֶלֶד-טוֹבֶ -פּ ֶט ְר ְ
ֶשל
ִח ָצּיו ְבּ ָכל ֻח ְל ָשה וָכּ ֶ
רוֹעץ
ֶשל ַה ִמּ ְמ ָסדֶ ,ש ְלּ ֵ
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ֶשכֵּן י ְָפיָהּ ַהלֹּאֻ -מ ְג ָבּל
ֶשף ו ְָכל ָבּאל
ִה ְר ִהיב ָכּל נ ֶ
צוֹפה ִמ ֶנּגֶד
ישהּ ֶ
ְבּעוֹד ִא ָ
ָפתוֹ
ְשכוּרַ -גּ ֲאוָה ַעל י ָ
אַך גַּם נ ְִצלֶה ְבּ ֵאשָ -תּ ְפתּוֹ
ְ
ידתֶ -בּגֶד
ֲשש ִמ ְבּ ִג ַ
ֶשל ָכּל ח ָ
ֲצר ַה ָצּארְ ,כּ ֵעד,
ְבּעוֹד ח ַ
צוֹה ֶלת ִמ ִשּ ְֹמ ָחה ְל ֵאיד.
ֶ

לוֹ ִשירָתוֹ ַעזַּתַ -ה ֵמּ ַצח,
ַה ַח ְת ָרנִיתָ ,בּהּ ִמז ְַדּ ְלזֵל
ֶצח"
ַה ָצּאר יָרוּם הוֹדוֹ ָלנ ַ
צוֹד ִקיםַ ,ל ֲעזָאזֵל(...
ְהם ְ
)ו ֵ
ִכּי ִמ ְס ַתּ ֵבּר ֶש ֵחרֶף ַפּ ַחד
ֲמת ַה ָצּאר ו ְִאסּוּרוֹ
חַ
אשהָ ,כּ ְך אוֹ ָכּ ָכה,
חוֹזֵר לוֹ ַס ָ
וּלסוֹרוֹ
ֲמתּוֹ ְ
ַלא ִ
ֶשכֵּן ִכּ ְפרֹץ ַמ ָפּל ַעזֶ -ש ֶצף
ִמ ְמּרוֹם ִפּ ְסגוֹת ַקו ְָקז ַל ְתּהוֹם
ֶצת
ֱמת פּוֹר ֶ
אַף ָכּל ִשירַת-א ֶ
ֱמת ִפּ ְתאֹם
ְטן-א ֶ
ִמ ֶלּב ַפּי ַ
יה
גַּם ַעל ָכּ ְרחוֹ ֶשל ְבּ ָע ֶל ָ
ְוגַם ִאם ְבּ ַנ ְפשוֹ ֻחיַּב
יה
ְש ֵלּם ָקשוֹת ָע ֶל ָ
ִכּי י ַ
ָקר ְמאֹד ַ -חיָּיו.
ִבּ ְמ ִחיר י ָ

אשה
ָט ָ
ֲבה אוֹתוֹ נ ָ
ְכּלוּם אָה ָ
ֶאת ְמ ַח ְזּרָהּ ַה ָצּ ְר ָפ ִתי?
אשה
וּכלוּם לֹא ָח ָשה ַכּ ָמּה ַס ָ
ְ
גַם ִל ְש ִניָּה ֵאינוֹ ַמ ְח ִטיא
יה
ְבּ ַמ ָבּטוֹ ֶאת ַמ ָבּ ֶט ָ
יּוּך ְמ ַת ְע ֵתּ ַע
ֶש ְבּ ִח ְ
קוֹט ִעים ַלזָּר
לֹא רַק ֵאינָם ְ
ָכּל ְש ִביבִ -סכּוּי ִכּי ִאם ,מוּזָר,
אַף ְמ ַל ִבּים בּוֹ ִל ְב ִלי ֶהרֶף
ֶאת ֻח ְצ ָפּתוֹ ְבּ ָכל ַבּנ ְֶקט
קוֹקט
מוּל ִחנְחוּנֵי ָמ ָדאם ֶ
חוֹמד ַפּ ְר ִגית ַל ֶטּרֶף?
ְכּ ַתן ֵ
ָאש:
ַמה ֶש ָבּרוּר ַעד ְלי ֵ
ֲקה ְבּ ֵאש...
ַה ְגּ ֶברֶת ִשֹח ָ

יע
ָק ַ
ו ְָכאןְ ,כּ ַפיִס ֵמר ִ
דּוֹר ֵשי נ ְַפשוֹ
ידי ְ
נ ְָפ ָלה ִל ֵ
יע
ַה ִהז ְַדּ ְמּנוּת ִל ְבקֹע ְבּ ִק ַ
וּבין רֹאשוֹ,
ֵבּין ְל ָבבוֹ ֵ
ֵבּין קֹרִ -ש ְֹכלוֹ ֶשיֵּש בּוֹ כּ ַֹח
ִל ְגבֹּר ַעל ֵאש ִר ְת ַחתָ -דּמוֹ
ֲמת חֲמוּםַ -המּ ַֹח
וּבין ח ַ
ֵ
ֶש ִהיא אוֹיְבוֹ ֶשלּוֹ ַע ְצמוֹ.

ֻמּה ִהיא:
ֱמת ָה ֵעיר ָ
ִכּי ָהא ֶ
ֵאין ְל ַה ְשווֹת ֶאת ָה ָע ְצ ָמה
ֲלהּ ִעם
ֲבה ֶאת ַבּע ָ
ָבּהּ אָה ָ
ִח ַבּת ַה ְגּ ֶברֶת ְל ַע ְצ ָמהּ
יתוֹלוֹגי
ִ
)אַף ִכּי נ ְַר ִקיס ַה ִמּ
תוֹלוֹגי
ִ
ֲשר ְבּ ַל ַהט ָפּ
אֶ
יפי ְדמוּתוֹ
ֵמרֹב ֶח ְמ ָדּה ִל ִ
ָמ ָצא ַבּ ַמּיִם ֶאת מוֹתוֹ
ַדּאי ָהי ְָתה ִבּ ְטנוֹ ְמ ֵלאָה ָשם
וַ
ֲשר ֵמרֹב ִח ָבּה
ַעל זוֹ א ֶ
יפיַ -ע ְצ ָמהּ י ְָפיָהּ ִט ַבּע
ִל ִ
אשה
לֹא ֶאת ַע ְצ ָמהּ ִכּי ִאם ֶאת ַס ָ
ִבּיוֵן ַה ְסּ ִחיֶ ,ש ְבּבֻצּוֹ
ָח ַפר לוֹ זֶה ֶאת ַמר ִקצּוֹ(.

ֻמּן ָה ִעירָה
אוֹתהּ ָה ֵעת ז ַ
ָ
ָשים ֵמ ֶארֶץ France
ְק ִציןָ -פּר ִ
ֶש ַש ְר ַמנ ְִטיּוּתוֹ ֵה ִעי ָרה
רוֹמאנְס
אשה זִיק ַ
ְבּ ֵא ֶשת ַס ָ
יע
ֶש ֵאין ָל ַד ַעת ְבּ ַמ ְפ ִגּ ַ
יע
אָמנָם ִה ִגּ ַ
יכן ְ
ַעד ְל ֵה ָ
ֲשר ִה ְבזִיק
אוֹתוֹ ַהזִּיק א ֶ
ְבּ ִלי ְל ָש ֵער ַעד ַמה ַיזִּיק
לֹא רַק ְל ֶע ֶצם ָה ִא ִיד ְיליָה
אָמנָם ָהי ְָתה ָכּזֹאת(
) ְבּ ִאם ְ
אוֹ ֶשׁ ָמּא ְכּ ָבר ָס ְב ָלה ַעזּוֹת
ְש ֵלמוּת ַה ְרמוֹ ְניַת ַה ָפ ִמ ְיליָה
ִמ ִדּיסוֹ ַננ ְִסים ֶשאָכֵן
ָצ ְרמוּ ָבּהּ ָשם עוֹד ִל ְפנֵי כֵן.

אַבּירַ -ה ַפּיִט,
ֶשכֵּן גַּם הוּאִ ,
קּוּליו
ִבּ ְגבֹר י ְִצרוֹ ַעל ִש ָ
ָתּרַם ְבּר ַֹחבֵ -לב ַל ַמּיִט
ֶשהוּא ַע ְצמוֹ ֵה ִמיט ָע ָליו;
ו ְִאם ָכּ ַתב ְבּ ֶפרֶק ד'
יוּכל ֶאת
ֶש ְבּ"אוֹ ְני ִֶגין" ִכּי ַ
ָדיו
אוֹי ְָביו ִל ְדחוֹת ְבּמוֹ-י ָ
ידיו -
ֲבל אֲבוֹי לוֹ ִמ ִיד ָ
אָ
רָאוּי ָהיָה ִכּי ְבּ ִלבּוֹ-הוּא
ָהב:
ָת ִמיד י ְִשמֹר לוֹ ְכּלַל-ז ָ

***
ְאַר ַבּע
ָט ְליָהַ ,בּת ֶע ְש ִֹרים ו ְ
נַ
אַר ָבּ ָעה(
וּכ ָבר ִא ָמּם ֶשל ְ
) ְ
י ְָד ָעה ָת ִמיד ִכּי ִחיש י ְִב ַחר ָבּהּ
ָכּל ְבּרַקַ -מ ָבּט רַבַ -ה ָבּ ָעה
ֶשל ָכּל ְגּ ַב ְר ַבּר ֻמ ְק ָסםַ ,ש ְר ַמנ ְִטי
רוֹמנ ְִטי
פּוּלס ַ
ימ ְ
ַעד ְל ִא ְ
ְכּי ַ
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ַעם
ו ְָכ ְך ,מוּל ַל ַחש ַעז ְכּר ַ
ֶשל ְלשוֹנוֹת ְשחוּזוֹת ִל ְשסֹף
) ְבּ ֵא ֶלּה ֵאין ַמ ְחסוֹר אַף ַפּ ַעם
סוֹפסוֹף
בּוּרג ְ
לֹא רַק ְבּ ֶפּ ֶט ְר ְ
ָמינוּ(
ְולֹא רַק אָז ,גַּם ְבּי ֵ
ְטנֵנוּ
בּוֹדד נ ִַצּב לוֹ ַפּי ָ
ֵ
ֶשלֹּא נ ְִס ָתּר ִמ ְתּבוּנָתוֹ
טוֹר ִחים ִל ְגרֹר אוֹתוֹ
ְלאָן ְ
הוֹחילוּ
ֲשר ִ
יביו א ֶ
ָכּל י ְִר ָ
ִכּ ְגמוּל ַעל ָכּל ִח ֵצּי ִשירָיו
ַעש רָב
ילתוֹ ְבּר ַ
ִלנ ְִפ ָ
וּב ְר ִכילוּ
ְש ִבּ ְד ִחילוּ ִ
וֶ
ָפּ ְצחוּ ִפּ ְתאֹם ְבּ ִרנּוּנִים
ִכּי הוּא אַלּוּףַ -ה ַקּ ְר ָננִים.

אָדם ַע ְצמוֹ הוּא
ֶש ִלּ ְפ ָע ִמים ָ
ָמר ֶש ְבּאוֹי ְָביו,
ָהרַע ו ַ
ִבּ ְפרָט ִאם ֶע ֶבד הוּא ,נ ְַפ ִשית,
ֻקרָה ִט ְפּ ִשית.
ְל ִגנּוּנֵי י ְ
נוֹאלֶת
אוֹתהּ ַע ְבדוּת ֶ
ִכּי ֶאת ָ
ֲדת שֹוֹנְאָיו
יבה ָכּל ע ַ
ֵה ִט ָ
ִל ְרתֹּם ְבּ ַת ְח ָמנוּת ֻמ ְר ֶעלֶת
ֶאל חֹםִ -מזְגּוֹ ,זֶה ְגדוֹל מוֹנ ְָעיו
ֶשל ֶבּן-אֱנוֹש ְשבוּי-י ְִצרֵיַ -ל ַהט
ֵמ ִרסּוּנֵי ְצ ִלילוּתַ -ה ַדּ ַעת
ְכּ ֶשרַק נִיצוֹץ ֶא ָחד נָחוּץ
וֹאיזְם ַה ָשּחוּץ
ַל ָמצ' ִ
אלית
ְט ִ
ֵקה ֶמנ ָ
ְל ַה ְב ָערַת ְדּל ָ
אַף ַבּ ַמּ ְב ִריק ֶש ַבּמֹּחוֹת
ָהאָץ ֶאת ָכּל ַחיָּיו ִל ְמחוֹת
אלית.
אַחת ָפ ָט ִ
ִבּ ְמ ִחי ְש ִגיאָה ַ

הוֵֹ ,הם ְשֹנֵאוּהוּ ָשם ְכּ ָבר קֹדֶם
ֻלּה,
ָכּל ַע ְר ְפּ ֵדי ָה ֲעצ ָ
ֲבל ָכּ ֵעת ָט ְמנוּ ַמ ְלכּ ֶֹדת
אָ
צוּלה
יקה ִכּ ְמ ָ
ֱמ ָ
ֶש ֶהע ִ
ְל ִפ ְקחוּתוֹ ַח ַדּתַ -ה ֵשֹּכֶל
ֶשמּוּל ִמ ְר ָמהְ ,ת ָכ ִכים ָו ֵנכֶל
ילה ַעד ַע ְכ ָשיו
ָתּ ִמיד ִה ְש ִֹכּ ָ
חוֹר ָשיו
ְמ ֵמי ְ
ִל ְגבֹּר ַעל ָכּל ז ָ
ַה ִמּ ְתאַוִּים ִל ְכרוֹת לוֹ ֶק ֶבר
אַך ָכּאןְ ,ל ַמ ַען ִה ָלּ ְכדוֹ,
ְ
ִקוּוּ ִל ְפרֹט ַעל חוּשְ -כּבוֹדוֹ
ֶבר
ֶש ְבּ ַעוְּרוֹ י ְִצרֵי ֵלב גּ ֶ
ָכּל כּ ַֹחִ -שפּוּטוֹ אוֹזֵל
ְהם ָצ ְדקוַּ ,ל ֲעזָאזֵל(...
)ו ֵ

ַבּה ֵה ִפיצוּ
ידה ר ָ
ֵהם ִבּ ְש ִק ָ
מוֹען עֲלוּם-זֶהוּת
ְבּ ֵשם ֵ
ִא ְגּרוֹתְ -פּ ַל ְס ֵתּר ָבּ ֶהן ִה ְפ ִציצוּ
ַכ ָלן ָלהוּט
ְכּ ָת ְבתּוֹ ֶשל ָכּל ר ְ
ִל ְלשוֹןָ -הרָע ָבּהּ ָכּל ֶבּןַ -ש ַחת
ַחת
ָשֹישֹוּ ְבּנֵיֵ -מ ָעיו ִמנּ ַ
יִ
ֲמץ
ְבּ ַה ְח ִליפוֹ ְבּ ִלי ַמא ָ
ִש ָמץ?"
ִש ָמע?" ְבּ" ַמה נּ ְ
ָכּל " ַמה נּ ְ
דוּח,
וּב ִא ְגּרוֹתְ ,בּטוֹן ָבּ ַ
ָ
נ ְִר ַמז ִכּי ָ playboyצ ְר ָפ ִתי
נ ְִט ָפּל ְבּאֹרַח ִש ָטּ ִתי
ָתוּח
ְל ֵא ֶשת ְמשוֹרֵר ר ַ
ָדוּעֵ ,מעוֹדוֹ
ֶש ַכּיּ ַ
ֶטרֶם ָמ ַחל ָכּ ְך ַעל ְכּבוֹדוֹ...

נוֹח
וְהוּא ַע ְצמוֹ ְ -כּלוּם ָחש ְבּ ַ
ְמ ָמם?
ֲבינוֹ ֶאת ִטיב ז ָ
ַבּה ִ
ְכּלוּם לֹא יָכוֹל ָהיָה ִל ְמנ ַֹע
ֻמּם
ֲשר ס ָ
ֶאת ֵאש ִמזְגּוֹ א ֶ
ֶיה
ִמ ְלּ ַס ְמּאוֹ ְבּ ִעוְרוֹנ ָ
ֶיה
ְאת ִא ְשתּוֹ ֵמ ִחנְחוּנ ָ
)ו ֶ
ו ְָכ ְךִ ,אם ַפּ ֲחזָהּ י ְִש ַכּ ְך,
גַּם ֶאת ִמ ְטרַד אוֹתוֹ ִפּ ְר ָחח(?
נוֹקבוֹת ָכּ ֵא ֶלּה
ַעל ְש ֵאלוֹת ְ
וּכ ִל ָמּה
ֶך ְ
ָשיב ְבּמֹר ְ
יִ
סוֹפסוֹף ַעד ַמה
ָכּל ַה ַמּ ִכּיר ְ
ָחשֹוּף ְלוִירוּסָ -ה ִאוֶּלֶת
אָדם
הוּא ִטיב י ְִצרוֹ ֶשל ָה ָ
ֵצר ַה ָמּ ָדאם.
ו ְָכ ְך גַּם י ֶ

ָקרֶן
ְבּ ָכל ִפּנַּת ְרחוֹב ו ֶ
ְטס
נוֹדע ַט ִפּיל זֶה ְכּ ַדנ ֶ
ַ
יק ְרן,
) ֵבּן ְמ ֻא ָמּץ ְל ַמר ִה ֶ
הוֹלנְד(ְ ,ש ֶמנ ְְדּ ִריק ֶש ִקּ ְר ֵקס
ִציר ַ
ינוֹלינָה
וּק ִר ִ
ְס ִביב ָכּל ִש ְֹמ ָלה ְ
פּוֹלינָה
ַמ ִ
ְכּ ִמין ַק ְפ ָצן ִבּ ְטר ְ
ָשֹאְ ,כּ ַה ְסוָאָה
ְשנּ ָ
וֶ
ֲחוֹתהּ ַהלֹּא-נָאָה
ֶאת א ָ
אשה רַק ְל ַמ ַען
ֶשל ֵא ֶשת ַס ָ
יסא,
יד ְך ִגּ ָ
ַחטֹףְ ,כּ ִמין ִא ָ
יְ
יסה
יסה ִמן ַה ִגּ ָ
ְבּ ַדל נ ְִג ָ
ַען
י ְַפתַ -התֹּאַר ִאם רַק י ַ
אָמּנוּתוֹ,
קוּפּידֶ ,שזֹּאת ָ
ִ
ְל ִמ ְשאֲלוֹת ַח ְר ָמנוּתוֹ.

אַכזָר לוֹ:
ַה ֶטּ ַבע  -חוּש ִמ ָדּה ְ
יוֹתרִ -מ ַדּי
ְמתֵ -
ַעל ָכּל ֻגּז ַ
קוֹנֵס הוּא ָכּל ָח ִריג ַהזָּר לוֹ
ידי.
ִבּ ְקנָס ָמ ַק ְבּ ִרי ,י ְִד ַ
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ָכּל ַה ְפ ָרזָה ,וְלוּא ְל ֶש ַבח,
ִהיאְ ,בּ ִדינוֹ ַה ִמּ ְת ַח ֵסּד,
ֵח ְטא לֹא נ ְִס ָלח ְ -וע ֶֹדף ֶרוַח
ֶא ְצלוֹ הוּא עֹדֶף ֶשל ֶה ְפ ֵסד.
ְטן ְבּ ִלי ד ִֹפי
ָכּ ְך ְמ ַש ֵלּם ַפּי ָ
ִירט
ָפינ ְ
ֶתר ְבּרַק ָהר ִ
ַעל י ֶ
ֶתר י ִֹפי
ְה ִא ָשּה ַ -על י ֶ
וָ
ֶתר ְפ ִל ְירט
וּפ ַל ְר ְט ָטן ַ -על י ֶ
ְ
ֶמת
ו ְָכל ִקיצוֹנִיּוּת ֻמ ְגז ֶ
 ִבּ ְפגֹּש ָבּהּ ֵעין גּוֹרָל ַש ַסּאי -ֶמת
ְמרַת ָח ָמס נ ְִגז ֶ
ְבּ ַמז ֵ
ֹיח ְבּ ַגנֵּי ו ְֶר ַסאי.
ְכּ ִש ַ

יעת-חֹק
ְל ִה ָמּנַע ִמ ְפּ ִר ַ
אוֹ ַל ֲעשֹוֹת ַע ְצמוֹ ִל ְשֹחוֹק
ְבּ ַה ְב ִליגוֹ ַעל ְקלוֹןָ -בּ ְשתּוֹ
ֶשבּוֹ נ ְִר ַמז ִכּי ֵשם ִא ְשתּוֹ
פּוּש ָטק
ַך ְבּ ֵשם אוֹתוֹ ְ
נ ְִכר ְ
ֶש ִע ְניָנוֹ ָבּה לֹא ֻה ְש ַתּק
ַעש רָב -
ֻר ַסם ְבּר ַ
ִכּי ִאם פּ ְ
וְהוּא ָקרָא לוֹ ְלדוְּ -קרָב...
ַה ִהגָּיוֹן ָהיָה ָת ֵמ ַהּ
ִשאַל ְל ַדעֲתוֹ(:
)לוּא רַק נ ְ
יצד ַבּ ְרנָש נָבוֹן ָכּ ֵמהּ
ֵכּ ַ
ָלרוּץ אָמוֹק ִל ְקרַאת מוֹתוֹ
חוֹתכֶת
ִאם ֵאין לוֹ ָכּל ֵעדוּת ֶ
ֶכת
אוֹ אוֹת ְל ָכ ְך ִכּי ְמ ָשֹר ֶ
יה ִעם ָה ִאיש
ָכ ָ
ִא ְשתּוֹ ְדר ֶ
ֲשר ֶאת ְש ָמהּ ַהטּוֹב ִה ְב ִאיש?
אֶ

ו ְָכ ְךְ ,כּ ֶש ֶבּ ָח ָכם ַמ ְצ ִמיא
ָקם פֹּה
ֵצרַ -הנּ ָ
ְכּבוֹדְ -כּ ִסיל ֶאת י ֶ
אשה גוֹל ַע ְצ ִמי
תוֹק ַע ַס ָ
ֵ
ְלקֹר-רוּחוֹ ֵמרֹב ָדּם ַחם פֹּה
וּב ִלי ֵמ ִשֹיםִ ,כּ ְרצוֹן ָכּל ֶסגֶל-
ְ
ַה ַמּ ְט ִמינִים-לוַֹ -מ ֲארָב,
הוּא ְל ַע ְצמוֹ "יוֹרֶה ָבּ ֶרגֶל"
ידי ָצרָיו.
וּמ ַש ֵֹחק ִל ֵ
ְ

שוֹאל גַּם:
ַה ִהגָּיוֹן ָהיָה ֵ
ֲש ָדיו
ְכּלוּם לֹא ָע ִדיף ַעל ח ָ
אַר ַבּ ַעת י ְָל ָדיו
גּוֹרַל ְ
גּוֹאל גַּם
ָתרוּ ְבּ ִלי אָב ֵ
ֶש ִיּוּ ְ
ְבּ ִה ָשּ ֵאר ָל ֶהם רַק ֵאם
יהם
ֲב ֶ
ִאם י ְִתי ְַתּמוּ ֵמא ִ
ֶש ְבּ ֵעינָיו ְכּבוֹד ִגּנּוּנָיו
ָקר אַף ֵמ ַחיֵּי ָבּנָיו?
יָ

* * *
ְבּ ָכל ַמ ְלכוּת ַה ָצּאר ֻה ְכ ָרזָה
ִת ְגרַת דּוְּ -קרָב ְכּלֹאֻ -ח ִקּית
יצה ְולֹא ִכּ ְפרָאזָה
לֹא ִכּ ְמ ִל ָ
ימה ֶח ְל ִקית
ֲצ ָ
ְולֹא ַכּע ִ
ֶשל ֵעיןַ -ה ִשּ ְלטוֹנוֹת ִמ ֶטּ ֶפש
ֶפש
פּוּח-נ ֶ
אָפנָה זוֹ ֶשל ִק ַ
ְ
ִכּי ִאם ְכּ ַצו ֶש ָכּל ַמ ְריָן
ֲב ְריָן.
ַה ְמּ ִפירוֹ  -הוּא ע ַ

מוֹסיף עוֹד:
ַה ִהגָּיוֹן ָהיָה ִ
אשה זֶה
ִמ ַנּיִן לוֹ ְל ַס ָ
ִצ ְד ָקנוּתוֹ ֶשל ִמ ְת ַחזֶּה
אָסיף עוֹד
ֶש ִלּזְכוּתוֹ ִנז ְָקף ִ
ְטס
אוּלי ִמ ֶשּל ַדנ ֶ
גָּדוֹל ַ
ִתּן בּוֹ ְל ַכ ְר ֵטס
ֲשר נ ָ
אֶ
ְבּ ָק ָטלוֹג ֵמ ִאירֵ -עי ַניִם
מוּחיַ -ק ְר ַניִם
ְש ַלל ְבּ ָע ִלים ְצ ֵ
יהם
ְשוֹת ֶ
ֶשהוּא ַע ְצמוִֹ ,לנ ֵ
ִבּ ְרחֹק ָכּל ַבּ ַעל ִמ ֵבּיתוֹ
יהן
טּוֹת ֶ
ִהנ ְִעים ְבּ ֵחיק ִמ ֵ
ימי ַרוָּקוּתוֹ
ֵאי-אָז ִבּ ֵ
ָנוֹבה לֹא ָק ָטן
ְכּ ָקז ָ
יּוּתן
זוּג ָ
ֶאת ִש ְממוֹן ִ
ְל ֵעת ָכּ ְבשוֹ ִעם ָכּל ְצוִיץ רָן
לֹא ֶאת י ְִצרוִֹ ,כּי ֶאת י ְִצרָן...

ֲדיִן
ו ְִאם לֹא ַדי ְבּ ָכ ְך ע ַ
חוֹקרָיו
ֲהרֵי ֶש ִאיש ִמ ֵבּין ְ
ֶשל ֶנגַע זֶה ֶש ְשּמוֹ דוְּ -קרָב
ָדיִם
ֲבת-י ַ
ְבּ ֶארֶץ ַרח ַ
רוּסיָה זֹאת עוֹד לֹא ָש ַמע
ְכּ ְ
ַעל ְקרָב ָכּזֶה ַעל ְס ַמ ְך אַ ְש ָמה
אָשם
ֶח ָשב ֵ
ְמן נ ְ
ָבּהּ ַה ֻמּז ָ
רַק ַעל ִפּי דֹאַר עֲלוּםֵ -שם.
ֲשר ִה ִגּיעוּ
אַך ָה ִא ְגּרוֹת )א ֶ
ְ
ָמי" ָבּ ִעיר
ְל ָכל ַה" ִמּי ו ִ
ִמ ִמּי ֶש ֵאין ָל ַד ַעת ִמיהוּ(
ֵה ִכילוּ ַדף ְניָר ָבּ ִהיר
תוּבה ,וּבוֹ
ְבּ ִלי שוּם ִמ ָלּה ְכּ ָ
כּוֹתבוֹ
ֲשר ְ
נוֹסף ,א ֶ
עוֹד ַדּףָ ,
תּוֹרי אוֹתוֹ ִמ ֵען
ַה ִמּ ְס ִ
ֶאל ַה ְמּשוֹרֵר ַה ְמּ ָמ ֵאן

ַה ִהגָּיוֹן יָכוֹל ִל ְתמ ַֹהּ,
אַך ַמה ֵמּ ִבין ַה ִהגָּיוֹן
ְ
ַאציוֹ ,כֻּלּוֹ מ ַֹח
ֶשכֻּלּוֹ ר ְ
תּוּלי ַה ִשּגָּיוֹן
ְבּנ ְַפ ֵ
ַעש
ָבּ ֶהם פּוֹרֵץ ְכּ ֵמ ַהר-גּ ַ
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יוֹדע
ְאין ֵ
ְבּ ֵאין ֵמ ִבין ו ֵ
יה...
ָד ָ
ָפּשוּט ִש ַֹח ְק ָתּ ְלי ֶ

אָדם אוֹתוֹ ִדבּוּק
ִמלֵּבָ -
ַעש
ַה ִמּ ְש ַתּ ְחרֵר ִבּ ְמ ִחי ָור ַ
ְכּמוֹ ָה ֲענָק ִמן ַה ַבּ ְקבּוּק?

ֵאין ְס ִטירַתֶ -ל ִחי ְמ ַצ ְל ֶצ ֶלת
אַש ָמ ִאים
צוּפם ֶשל ְ
ְבּ ַפ ְר ָ
ַצּ ֶלת
ֵמ ֵאש ְדּ ֵבקוּת לֹא ִמ ְתנ ֶ
ִבּ ְק ִשי ָע ְר ָפּם ֶשל ַה ַחיִּים
יוֹתר ַעזֶ -ל ַקח
ָקם ֵ
ְאין נ ָ
וֵ
יוֹתר
ְאין ִש ֵלּם ָמתֹק ֵ
וֵ
ִמ ִפּ ְריוֹנוֹ ַה ִמּ ְת ַע ֶלּה ָכּ ְך
ִתּר
ֶשל ִמי ֶש ֶרגַע לֹא ו ֵ
טּוֹמנִים לוֹ
פּוֹטנ ְִטים ַה ְ
ימ ֶ
ָל ִא ְ
ִילוּתם
ֶאת ַמ ְלכּוֹדוֹת ֱאו ָ
ְבּעוֹד ַה ִשּיר ֵמ ִאיר ָפּנִים לוֹ
לוּתם.
וּמ ְת ַע ֵלּם ִמ ִסּ ְכ ָ
ִ

ֻמרוֹתַ -ה ַדּ ַעת
אָדםַ ,ל ְמרוֹת י ְ
ָ
ֶשל  homo sapiensרַבְ -פּ ָלאוֹת
ַעת
הוּא ְפּ ַק ַעת-י ְָצ ִרים מוּנ ַ
ֲפי ַחיּוֹת ְכּלוּאוֹת
ְבּ ַדח ֵ
ַעם
ִבּ ְכלוּב ַהֶ id-שבּוֹ ַהזּ ַ
אָסיר נ ְִמ ָלט
זוֹנֵק ְכּ ִמין ִ
ָכּל ֵעתָ ,כּל ֶרגַע ו ְָכל ַפּ ַעם
ֶשבּוֹ נ ְִפרָץ אוֹתוֹ ִמ ְק ָלט.
ָאינוּ ְכּ ָבר מֹחוֹתִ -תּ ְפ ֶארֶת
רִ
כוֹסם
ֲסם אוֹ ְבּ ָ
ְבּ ַכע ָ
ַאמי ֶפּרֶא
הוֹפ ִכים ְל ִמין צוּנ ִ
ְ
מוֹסם,
ֻל ָ
מוּסם אוֹ בּ ְ
ֻל ָ
ְבּפ ְ
ֶפש
ַדלוּת ֶשל נ ֶ
ָאינוּ ְכּ ָבר גּ ְ
רִ
פוּרים
ֶש ְבּ ִר ְג ֵעיִ -מ ְב ָחן ְס ִ
ֶפש
הוֹפ ֶכת ְל ַק ְטנוּת ָור ֶ
ֶ
ְצוּרים.
ְכּ ַב ָשּ ָפל ֶש ַבּיּ ִ

ְה ָכּבוֹד? לֹא ְכּבוֹדַ -ה ַבּ ַער
וַ
ֶשל ֶד ְר ִבּיֶ -א ְק ָדּ ִחים ָע ָקר
חוּשת ַמהוּת ַה ַפּ ַער
ִכּי ִאם ְתּ ַ
ְה ִע ָקּר
ֵבּין ַה ָטּ ֵפל ו ָ
יוֹטי
ימ ְבּ ִ
ֶש ְבּאוֹתוֹ ֵצרוּף ִס ְ
אָדם,
ְה ָ
ֵבּין ַה ַחיָּה ו ָ
יוֹטי,
ְה ִא ְיד ִ
ִשׂגָּב ו ָ
ֵבּין ַהנּ ְ
ֵבּין ִצ ְמאוֹן-י ִֹפי ִל ְצ ָמאָ -דם.

אשה
ָתן גַּם ַס ָ
ו ְָכ ְך ,אֲבוֹי ,נ ַ
נ ְַפשוֹ ַלַ (22)Hybris-בּעֲבוֹט
וּב ִלי ֶש ָח ָשה
ְבּ ִלי שוּם ִצדּוּק ְ
ָח ְכ ַמת ִלבּוֹ ִכּי ַה" ָכּבוֹד"
וֹאי חֲמוּםַ -המּ ַֹח
ַה ָמצ' ִ
ֻפּר
בּוֹ גוּף ַבּ ֶק ֶבר ְיע ַ
ֵאינוֹ לֹא א ֶֹמץ ְולֹא כּ ַֹח
ֻפּר.
ִכּי ִאם ֻח ְל ָשה לֹא ְתכ ַ

נוֹצ ַח
ִכּי ַבּדּוְּ -קרָב ַהזֶּה ֵ
ְממוֹ ֶשל ַה ָשּ ָֹטן
ַעל אַף ז ָ
רוֹצ ַח
לֹא ַכּדּוּרוֹ ֶשל ָה ֵ
ְטן
ִכּי ִאם נ ְִצחוֹ ֶשל ַה ַפּי ָ
יוֹתר ִמ ֶקּ ֶשב
ְאין נ ְִכ ָבּד ֵ
וֵ
יּוּתהּ
מוֹת ָ
אַל ִ
ַה ֵלּב ְל ְ
ֶשל ַה ִשּירָה ַה ִמּ ְת ַע ֶקּ ֶשת
מוֹתהּ.
דּוֹר ֵשי ָ
ִל ְחיוֹת מוּל ָכּל ְ

יוֹתרִ :ל ְתק ַֹע
ֻבּד ֵ
ַמה ְמּכ ָ
יב ָך
ַכּדּוּר ְבּ ֵמ ַצח י ְִר ְ
) ִאם לֹא י ְַס ִפּיק ַעד אָז ִל ְבק ַֹע
ְק ִליעוֹ ֶשלּוֹ ֶאת ְסגוֹר ִל ְבּ ָך(
אוֹ ְל ַצ ְפ ֵצף ִצ ְפצוּף ַס ְר ַק ְס ִטי
ַס ִטי
יסג ְ
ַעל גַּל ָה ֶארֶס ַה ִדּ ְ
ַחת ֵאין-אוֹנִים
ֶשבּוֹ טוֹר ַ
ָכּל ְמאוּרַת ַה ִצּ ְפעוֹנִים
רוּח
בּוּר ִגית ְבּקֹרַ -
ַה ֶפּ ֶט ְר ְ
ָר ָך
ָרוֹת ָך ו ְִל ְגר ְ
ְלג ְ
ְל ִה ְס ַתּ ְבּכוּתֶ ,ש ִמּתוֹכָהּ
ָצוּח
רוֹצ ַח אוֹ ר ַ
ֵת ֵצא ֵ
ִאם ְכּ ֵמ ִפירִ -אסּוּר-דּוְּ -קרָב
ו ְִאם ְכּ ֶפגֶר ֶש ֻה ְקרַב
ַעל ִמז ְְבּ ָחהּ ֶשל ָה ִאינ ְְט ִריגָה
סוֹפסוֹף ִה ִשֹּיגָה
מוֹת ָך ְ
ֶש ֶאת ְ
נוּתהּ
לֹא רַק ִבּזְכוּת ַתּ ְח ָמ ָ
אַתּה
ִכּי ִאם ִמשּוּם ֶשגַּם ָ

ְחרֶף
ִל ְחיוֹת ַל ְמרוֹתַ ,על אַף ו ֵ
הוֹריש
וּל ִ
ְמן ְ
חוֹמוֹת ַהזּ ַ
וּב ִלי ֶהרֶף
ֶתע ְ
ְבּ ִלי חוּסְ ,בּ ִלי ר ַ
אוֹתוֹ סוּג ֶש ֶקט לֹא ַמ ְח ִריש,
אוֹתהּ ְד ָמ ָמה ַד ָקּה ,נ ְִכ ֶס ֶפת
ָ
ֲלה ִפּ ְתאֹם אוֹבוֹת
ַה ַמּע ָ
הוֹפ ִכים ַדּ ֵפּי ַה ֵסּ ֶפר
ָבּ ֶהם ְ
ַל ֻמּ ְפ ָלאָה ָבּאַהֲבוֹת.
* * *
ָנוּאָרי:
ִש ְל ֵהי יוֹם ֶש ֶמש י ִ
יעה הוּא ַבּד ְבּ ַבד
ַדם ַה ְשּ ִק ָ
ַגּם אוֹת ְל ִחזָּיוֹן ַבּ ְר ָבּ ִרי
תּוֹך ַדּקּוֹת ְספוּרוֹת ִבּ ְל ַבד
ֶש ְ
ָמה
ַחש ְבּ ָפּאנוֹר ָ
ָכּאן י ְִתר ֵ
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ַה ֶסקוּנ ְַדנ ְִטים) (23טוֹ ֲענִים
ִש ֵקי ַה ְשּ ַניִם,
ַתּ ְחמ ֶֹשת ְבּנ ְ
ָה ֶא ְק ָדּ ִחים ְמ ֻכ ָוּנִים
יביםְ ,גּלוּיֵי ֵעי ַניִם
ְה ְיּ ִר ִ
וַ
פּוֹס ִעים ִאישִ -איש ֶאל מוּל אוֹיְבוֹ
ְ
נוּע
ָתן ָהאוֹת ָל ַ
ְבּ ִהנּ ֵ
ִבּ ְטוַח ָח ֵמש ְפּ ִסיעוֹת ,וּבוֹ
נוּח
ְטס ַכּדּוּרָ .צ ַ
פּוֹלט ַדנ ֶ
ֵ
אשה ַהיָּרוּי:
ֵח ַס ָ
גּוֹנ ַ
מוּשט לוֹ
"עוֹד יֵש ִבּי כּ ַֹח"ִ .חיש ָ
יוֹתר רָאוּי
אַחרֵ ,
ֶא ְק ָדּח ֵ
ִש ַמט לוֹ
ִמזֶּה ֶש ְבּנ ְָפלוֹ נ ְ
ְטס
ְאת ַדנ ֶ
וְהוּא יוֹרֶה ו ֶ
פּוֹצ ַע
ְחזֶה ֵ
ְרוֹע ו ָ
ִבּז ַ
אַך זֶה ִ -נ ָצּל )תּוֹדוֹת ְלנֵס
ְ
ֶש ַבּ ְמּשוֹרֵר לֹא י ְִת ַבּ ֵצּ ַע
ִש ָמתוֹ
ַחזִיר ֶאת נ ְ
ִכּי הוּא י ְ
יוֹמיִם
ִסּוּריםִ ,מ ֵקּץ ַ
ְבּי ִ
ֶחרַץ מוֹתוֹ(
ַליּ ִֶרי בּוֹ נ ְ
מוּעיֵ -עי ַניִם
פוּאיםְ ,דּ ֵ
ו ְָכ ְךְ ,ק ִ
צוֹפים אָנוּ ַבּ ַמ ֲחזֶה
ִ
ְה ֻמּ ְתרָס כֹּה
ַהלֹּא-נ ְִס ָלח ו ַ
ֶשבּוֹ ִבּזְבּוּז נ ְִפ ָשע ָכּזֶה
ַאסקוֹ
ֶח ָתּם ִבּ ְפי ְ
ֶשל ְגּאוֹנוּת נ ְ
וּבוֹ ֻמ ְש ִקים ְבּחֹם ָרטֹב
יה
וּכפוֹ ֶר ָ
רוּסיָה ְ
ְצחוֹר ִש ְלגֵי ְ
פּוּש ִקינאָתוֹ
ִמ ַדּם ָק ְר ַבּן ְ
ֶיה.
שוֹרר ָ
ֶשל ַהגָּדוֹל ִבּ ְמ ְ

ֻמ ְש ֶלגֶת זוִֹ ,בּ ְקפֹּא ַת ְח ָתּיו
ִר ְכ ָבּם ֶשל ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ֵפי ַה ְדּ ָרא ָמה
ְבּזִירָתוֹ ֶשל ַהדּוְּ -קרָב
אַך גַּם ָמ ָס ְך אָדֹם ַכַּיּיִן,
ְ
יֵיןַ -ה ִסּ ְכלוּת ַה ְמּ ַס ֵמּם
קוּחיָ -ה ַעיִן
אוֹתם ְפּ ֵ
אַף ֶאת ָ
אָפלוֹ ַה ְמּ ַה ֵמם
מוּאי ְ
ְס ֵ
ֵצר בּוֹ נִדּוֹנָה
ֶשל ֵשדַ -היּ ֶ
ָכּל ְתבוּנָתוֹ ֶשל ֵלב ֲענָק
ֶס ֶדמוֹנָה
ְכּ ַצוָּארָהּ ֶשל ד ְ
אוֹתלוֹ ְ -ל ַמ ְחנָק.
ידי ֶ
ִבּ ֵ
ְה ָמּ ָס ְךָ ,סמוּק ְכּס ֶֹמק
וַ
ִפּ ַסּתַ -בּדּוֹ ֶשל ָמ ָטדוֹר
ַה ַמּ ְכ ִפּי ָלה ֵח ָמה ָוא ֶֹמץ
ְבּ ַפרַ -ה ְמּ ִריֶ ,שלֹּא י ְִגדֹּר
אוֹתוֹ שוּם ַחיִץ ְבּ ָש ָעה זוֹ
ִמ ְלּ ִה ָשּ ֵחט ִבּ ְמ ִחי ֲחנִית,
ָעה זוֹ
ֶדת ַעל ְזו ָ
עוֹמד ָלר ֶ
ֵ
ֶדיָה ְי ָונִית.
ְכּ ַעל ְט ָרג ְ
קוֹפאת
ְח ֶלת דֹּם ֵ
ִכּי ַה ִמּז ֶ
ֶטט
רוֹק ִעים ְבּר ֶ
סּוּסים ְ
אַך ַה ִ
ְ
לוֹפת
ְכּמוֹ גַם אוֹ ָתם ִפּ ְתאֹם ֵ
אַמּ ֶתת
ְכּ ִבנְבוּאָה ַה ִמּ ְת ֶ
תּוֹך ְשנִיּוֹת ,אוֹתוֹ ִסיּוּט
ָכּאן ְ
ֶח ֶשלֶת
ֶלת ַהנּ ְ
בּוֹ ָה ִאוּ ֶ
ַתּ ְש ִמיט ֶאת ֵנזֶרַ -ה ִפּיּוּט
ָש ֶלג.
ִל ְב ִליל ֶשל ָדּם וּבֹץ ו ֶ

יּוּרים לפואמה "דם בשלג"  -מתוך איורֵי "יבגני אונייגין" ,מעשה ידי האמן הרוסי נ .קוּזמין
ָה ִא ִ
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הערות וביאורים
) - (1שמות מחולות שהיו נהוגים בנשפי החברה הגבוהה של אז.
) - (2חרסינה מפורסמת באיכותה שנוצרה בפרוור הפריסאי .Sevres
)) - (3צרפתית =  :(chef doeuvreמלאכת-מחשבת ,יצירת-מופת.
רוּבּנְס ) :(1640-1577צייר ְפ ֶל ִמי נודע שנתפרסם בדמויות הנשים בּריאות-
)ֶ - (4פּ ֶטר ֶ
אלס ) :(?1666-1581צייר-דיוקנאות
ַדרַדּוֹת-העור המתקתקות שלוְ .פרַאנְץ ַה ְ
הבּשֹר וּ ְור ְ
הולנדי מפורסם ,שגם דמויות הנשים בתמונותיו ורוּדוֹת-עור ועגלגלות .בפרק ג' של
"יבגני אוניֶגין" )בתרגום שלונסקי( מלגלג אוניֶגין באוזני לֶנסקי על אולגה ַלארין ,כי אין
ֵח
ְח ְכ ִל ִיליתִ /כּ ְדמוּת ָיר ַ
טוֹבתַ -מ ְר ֶאה ו ַ
ֶיה ִחיוּת וכי היא " ִמין ְדּמוּת וַאןַ -די ְִקית ְמ ֻע ֶגּלֶתַ /,
בפנ ָ
ָ
פלמי ,שתמונתו המפורסמת "המאדונה
ִילית" .אנטון וַאןַ -דיְק ) :(1641-1599צייר ֶ
ֱאו ִ
והחוגלה" מציגה אף היא דמות נשית סנטימנטאלית וסאכארינית.
)) - (5צרפתית( = כּמו שצריך ,כּהוגןַ ,כּיָּאוּת.
) - (6מהפּכת-הנפל )דצמבּר  (1825נגד עריצוּת הצאר ניקולאי ה ,1-שאירגנוּ אצילים משֹכּילים,
והזדהוּת פּוליטית עמוּקים.
שעמם היה פּוּשקין קשוּר ברגשי ידידוּת אישית ִ
רוּבּם קציניםִ ,
)) - (7רוּסית( = אומנת.
זקנה בכלל.
) = ( " ) - (8סבתא ,גם כּינוּי-חיבּה לאשה ֵ
) = ( " ) - (9מה זה?
)ִ - (10אי ֶז'ן ֶד ַל ְקרוּא ) :(1863-1798צייר צרפתי נודע בדרמאטיוּת נושֹאיו וּבצבעוניוּתם
הלוהטת של ציוּריו.
)) - (11רוּסית( = יפה-תואר ,חתיך.
) = ( " ) - (12כּנסיה.
) = ( " ) - (13אבּא צאר ֶפּ ֶטר )הגדול(.
) - (14לורד ג'ורג' גורדון ַבּיְרוֹן ) ,(1824-1788המשורר האנגלי הגדול ,השפיע מאוד על
פּוּשקין .באורחות-חייו כּביצירתו ,בּפרט ַבּפּואימה הסיפּוּרית שלו " ַצ'יילד ֶהארוֹלד" ,גילם
יתרה.
ֶנדי ,הג'נטלמן הגנדרן והמשוּעמם ,שאוניֶגין ְמ ַח ֶקּה אותו בּשקדנוּת ֵ
בּיירון את דמוּת הד ִ
בּסיפּוּרוֹ "הדוּכּסית פּאליאנוֹ" כותב סטנדאל ,בּן-זמנו של פּוּשקין )" :(1842-1783מימרתם של
הדֶנדים האנגלים ..האין פּירוּשה להיראות נ ְִל ֶאה ִמכּל ,עליון על כּל?" )תרגום חיים אבּרבּאיה(.
)) - (15רוּסית( = הכּפר המלכוּתי .כּפר-נופש ליד סנט פּטרבּוּרג ,שבּו מוּקמוּ ארמונות-הקיץ של
הליציאוּם שבּו התחנך פּוּשקין ַבּשנים .1817-1811
ֵ
הצארים הרוּסיים .שם גם ָש ַכן
)) - (16רוּסית( = כּתובת.
)) - (17צרפתית( = ילד פּרא ,קוּנדס ,מעולל צרות.
)) - (18אנגלית( = כּידרוּר.
) - (19מושל מחוז אודסה ומפקדו-הממוּנה של פּוּשקין בימי גלוּתו בעיר זו בשנים
 .1824-1823עם אשתו היפה והמשֹכּילה של רוזן זה מצא פּוּשקין הצעיר והמקסים שֹפה
וס ָפּה( משוּתפת .עוּבדה רומאנטית זו גרמה להעברת מקום-גלוּתוֹ של המשורר הסורר
) ַ
מאודסה לכפר אחוּזת הוריו ,מיכאילובסקוֹיֶה.
)) - (20צרפתית( = נפלא! כּובע! )בּמשמע של "אני מסיר את כּובעי בּפניך!"" ,כּל הכּבוד!"(.
בפרק ג' של "יבגני אוניֶגין" מלגלג פּוּשקין על נשות החברה הגבוהה הרוּסית שהירבּוּ
רוּסית ְבּק ִֹשי רָב".
לפטפּט צרפתית " ְבּ ַד ְבּרָן ִ
) - (21טירה עתיקה בּצפון-איטליה ,אליה עלה ָל ֶרגֶל )בּשנת  (1077הקיסר הגרמני
היינריך ה ,15-שליט הקיסרוּת הרוֹמית הקדושה ,על מנת לבקש סליחה וּמחילה מן
האפּיפיור גרֶגוֹריוּס ה .7-הליכה לקאנוֹסה = כּניעה.
)) - (22יוונית( = חטא היוהרה.
)) - (23לטינית( = עוזרים .שושביני כּל אחד מן הצדדים המשתתפים בּדוּ-קרב.
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קטע נבחר ממאמרה האקדמי של הפּרופ' אולגה לויטן ,המוּמחית לפּוּשקין ,כפי שהופיע בתרגומה של ִרנה
ליטוין ,כּאחרית דבר לספר תרגומיה של ִרנה מיצירות פּוּשקין" ,הכּוּשי של פּטר הגדול" )הספריה החדשה,
הוצאת הקיבוץ המאוחד  /ספרי סימן קריאה .(2001 ,הפּרופ' לויטן היא מבקרת וחוקרת תיאטרון ,מרצה בחוג
לתיאטרון של האוניברסיטה העברית .פירסמה מאמרי מחקר וביקורות בכתבי-עת ובעיתונות ברוסיה ובישראל.

אולגה לויטן

תמצית דברים על פושקין ויצירתו
במהלך עשרים שנות פעילותו הספרותית של פושקין ,בין השנים  ,1837-1817חל שינוי תרבותי
עמוק בחברה הרוסית ,אשר העלה את חשיבותה של הספרות בתודעת הציבור וחיבב אותה
עליו .פושקין זכה בחייו בהכרה גורפת .בני זמנו ראו בו בעיקר משורר ,והלכו שבי אחר השורות
השיריות הקלילות ,הקצביות והמתנגנות ,ששפעו תיחכום ,חושניות וכמיהה מלאנכולית .שירתו
הצטיירה לקוראים המתפעלים בני-זמנו כפלא .קודמיו בשירה הרוסית כתבו בשֹפה מלאכותית,
בעוד פושקין הילך קסם על קוראיו בלשון ספרותית בלתי-אמצעית ,מושפעת משֹפת היומיום.
שימושים בלשון המדוברת ,כגון' :פקיד אמין היה אביהו והתפרנס מן החובות' ,בשורות
הרומאן-בשירה 'יבגני אונייגין' ,הותירו רושם בל יימחה .כבר לאחר העשֹור הראשון של
פעילותו הספרותית הבחין הקורא הרוסי בכישרון המובהק של פושקין המשורר .האנשים חשו
קוֹבסקי
בּקרבּם חי ופועל גאון .פוגודין ,סופר ועורכו הראשי של כתב-העת הספרותי 'מוֹ ְס ְ
כי ִ
ֶס ְטנִיק' ,תיעד בזיכרונותיו את ההתלהבות הכמעט-אקסטאטית שאחזה ,בשנת  ,1826בנוכחים
וְ
בערב קריאת בכורה של הטראגדיה 'בוריס גוֹדוּנוֹב' מאת פושקין' :אנחנו כמעט איבדנו את
עשתונותינו .גלי חום וקור עברו בנוכחים .השֹערות סמרו .לא עמד לנו הכוח להתאפק .מדי פעם
היה קופץ מישהו ממקומו וקורא בקול .שֹררו לסירוגין דממה ופרץ קריאות .הקריאה הסתיימה.
הסתכלנו זה בזה ארוכות ,עד שהסתערנו על פושקין .החלו חיבוקים ,מהומה ,פרצו הצחוק
והדמע ,נשפכו הברכות'.
ההצלחה הספרותית וההכרה הבלתי-מעורערת לא הפכו את חייו של פושקין למאושרים ואת
יחסיו עם החברה לזוהרים .פושקין עצמו היה כמעט אדיש לגאוניותו .כיוון שראה את כשרונו
הספרותי כברור מאליו ולא שנוי במחלוקת ,שיחרר את עצמו מחובת ההוכחה.. .הקלילות )ואף
– לדעת רבים – קלות-הדעת( שבה התייחס פושקין אל כישרונו ,לא מנעה תביעה עיקשת מצידו
לתת למשורר את הכבוד הראוי לו בחברה .באורח-חייו קבע פושקין קאנון שלפיו משורר מציית
רק לכללי היצירה ,והוא חופשי ממערכת החובות והזכויות החברתית .הקביעה היתה
שערורייתית ברוסיה הצארית ,שהכבוד הוענק בה לקציני החיל המובחר או לבכירי מישֹרד-
החוץ .פושקין לא רק הירשה לעצמו לפעול בניגוד לנורמות החברתיות ,אלא גם דרש מהסביבה
אחר .השפעתו של פושקין על התרבות הרוסית התבטאה בהפיכת
להכיר בזכותו להיות ֵ
עלילותיו הספרותיות ,ואירועי חייו האישיים ,לנורמות חברתיות חדשות ,שקבעו כללי חשיבה
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והתנהגות חדשים .יבגני אונייגין ,גיבור הרומאן המפורסם ,הדהים את החברה ,כשהתפרסם
הרומאן ,באורח-החיים המשוחרר של האיש שוויתר על קריירה ושאיפה לקידום .דמותו הולידה
אין-ספור חקיינים ,אנשים צעירים שניסו לממש את מישנתו בחייהם ,עד שהדימוי של אונייגין
הפך עם השנים לאב-טיפוס בקרב החברה האצילה המשֹכילה ברוסיה.
..במקביל מותקף פושקין רבות על-ידי בני החברה הגבוהה ,המתקשים לקבל את עצמאותו.
ְטס ,שמשרת
העוינוּת כלפיו מצד בעלי ההשפעה הולכת וגוברת .קצין צרפתי צעיר בשם ַדנ ֶ
בחצר הקיסר הרוסי ,מתחיל לחזר כמעט בגלוי אחר אשתו של פושקין .פושקין בא להגן על
כבודה והזמין את דנטס לדו-קרב .אולם חבריו שיכנעוהו כי מדובר באי-הבנה ,והוא ביטל את
ההזמנה .בתגובה לזאת נפוצו שמועות בדבר פחדנותו של פושקין ,שהיא כביכול גרמה לו
למחול על כבודו .מתחילים להגיע אליו הרבה מכתבים אנונימיים מעליבים ,שככל הנראה
המשטרה החשאית מעורבת בהם .בשלב הראשון נשלח אליו מכתב שבו הוא מכוּנֶה 'ראש
מיסדר הבעלים הנבגדים' ובשלב השני הוא מואשם בפחדנות .אנשים נוספים בפטרבורג קיבלו
העתקים של המכתבים .בסופו של דבר שיגר פושקין הזמנה חדשה לדו-קרב ,והוא נפצע בו
אנושות .מותו היה אסון לאומי .לפי עדויות בני התקופה באו עשֹרות אלפי אנשים' ,כל מי
שקורא וחושב אך מעט בסנקט-פטרבורג' ,לחלוק כבוד אחרון ולהיפרד מגופתו של פושקין.
השליח הפרוסי בחצר הרוסית כתב בדו"ח לממשלתו ,כי 'מותו של פושקין מצטייר כאן כאובדן
לאומי שאין דומה לו ,כאסון ציבורי'.
בתולדות הספרות הרוסית אין דמות נערצת יותר מזו של פושקין .כשנהרג פושקין ,והוא בן ,38
פתח הסופר ולדימיר אוֹדוֹיבסקי את דברי ההספד שלו במשפט" :שמש השירה שלנו שקעה".
ב 1859-כתב המשורר והמבקר הספרותי אָפוֹלוֹן ְג ִריגורייב" :פושקין הוא כל נחלתנו" .בנאום
לרגל הצבת פסלו של פושקין במוסקבה אמר דוסטוייבסקי ,כי הופעתו של פושקין חרגה מעבר
לגבולות הספרות :כל התקופה… ירשה את שמו של פושקין .כל נשות החצר ,היפהפיות,
בעלות הסלונים ,החצרנים ,השֹרים והגנרלים החלו להיקרא בני זמנו של פושקין" .בספרות
אר ְמס את דמותו של פושקין במרכז סיפוריו
הרוסית האוונגרדית הציב הסופר ָדניל ַח ְ
האבסורדיים הקצרים ,ובזאת לעג לערכי התרבות הרוסית הקונבנציונאלית .כמו כן ,דמותו של
פושקין כבשה לה מקום בפולקלור הרוסי ,שבו הוא מופיע כגיבור של אין-ספור בדיחות
עממיות ,חלקן אף בדיחות גסות ,מה שניתן לפרש כביטוי לאהבת העם.
אחדות מן היצירות לא סיים פושקין משום שחייו נקטעו בגיל שלושים-ושמונה; אבל אין
להתעלם גם מן הכוונה האמנותית האימננטית ,העומדת מאחורי העובדה שפושקין איבד עניין
בסיומן של כמה מיצירות הפרוזה הבולטות שלו ,והעדיף להשאירן 'פתוחות' .עולם קסם ייחודי
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קיים ב'אי-שלמותן' של היצירות הללו ,בסופיהן הפתוחים המצטיירים כמאפיינים של חשיבה
מודרנית ,הנוטה לשאול שאלות ולהשאיר אותן ללא תשובות.
ההישג הגדול של הפרוזה של פושקין מתגלה בלשון המצומצמת ,המזוקקת וחסרת הקישוטים.
שהפּוֹעל הוא היסוד העיקרי בהם.
ַ
הקצב וההתמקדות בפעולה משתקפים במשפטים קצרים,
לשונו של פושקין ,המשלבת את טבעיות השֹפה המדוברת-היומיומית עם סגנון אינטנסיבי
סוחף ,נחשבת למופת בפרוזה הרוסית .ביצירותיו )המאוחרות( נסוג פושקין מן האסתטיקה
הרומאנטית וממאפייני התודעה הרומאנטית ,אשר קבעו את ההעדפות התרבותיות של תקופתו
ואיפיינו את יצירותיו המוקדמות .הוא אינו מתעניין עוד בגיבור הייחודי ,יוצא-הדופן .הדמויות
ב'סיפורי איוואן ֶבּלקין המנוח' הן אנשים מן השורה ,חסרי צביון של גבורה .היצירה הפשוטה-
לכאורה הזאת מבטאת ללא-ספק ויכוח פנימי עמוק של פושקין עם תודעת התקופה .לעומת
הסופרים הרומאנטיים מוותר בה פושקין על גיבורים ואירועים היסטוריים ,ובמקום להתמקד
בעירוב של הפנטאסטי והנסתר בגורל בני-אדם ,הוא פורשֹ בפני קוראיו עלילות מחיי-היומיום.
הוא מגלה את הייחודי שבחיי-היומיום ,שדווקא באמצעותם הוא עומד על הרגשות העמוקים
וחושֹף את המיגוון שבשיגרה.
קריאה קשובה בכתבי הפרוזה של פושקין מגלה כי האירוניה השזורה בסיפוריו וברומאנים
הבלתי-גמורים נושֹאת משהו מעבר לביקורת על התכונות האנושיות .האירוניה מתגלה
בבחירתו העיקבית של פושקין לעמת בעלילותיו שתי עמדות מנוגדות ,כאשר לכל אחת מהן
זכות קיום .סילוויו ,גיבור הסיפור 'היריה' ,מופיע בחלקו הראשון של הסיפור מנקודת-ראותו
של קצין צעיר שמעריץ אותו ,בעוד שבהמשך עובר המיקוד אל אדם שהיה קורבן האנוכיות
האכזרית של סילוויו .חילופי נקודות-הראות הן השיטה האהובה על פושקין ,אשר מאפשרת לו
ליצור עלילות שובות-לב ,לבנות דראמה מרעישה שבה נחשֹף מנקודת-ראות אחת מה שנעלם
מנקודת-ראות אחרת .אך מכאן משתמע גם כי אין אמת אחת עלי אדמות ,והאמיתות מתנגשות
ומוציאות זו את זו.
האופי הדיאלקטי של הפרוזה של פושקין ,המקנה לה נימה כה עכשווית ,היה לא-מובן לרוב
בני-זמנו .אפילו גוגול ,מעריצו של פושקין ,אמר כי פושקין הוא סופר גאוני ,אך קל-דעת,
המתלהב בחיפזון מעמדות מנוגדות .יצירותיו של פושקין חרגו בכך אל מעבר להעדפות
הספרותיות ולטעמים של תקופתו .פושקין ,להבדיל מרוב הסופרים הרומאנטיים שפעלו
בתקופתו ,וגם מגדולי הפרוזה הפסיכולוגית הרוסית שבאו אחריו ,אינו מתאר את הרגשות ואת
העומקים החווייתיים של גיבוריו ,ואינו עוסק בבעיות הלא-מוּדעוֹת של דמויותיו .עיצובו של
המצב הפאראדוקסאלי חשוב לו יותר מהעלאה מפורטת של המניעים שגרמו לו .בכך מתקרב
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פושקין למינימאליזם הקונצפטואלי של חלק מן הפרוזה של המאה העשרים .בעוד שתופעת
פושקין בספרות הרוסית קשורה ,בין השאר ,לעובדה שיצירותיו אינן נסוגות אל נחלת העבר
הספרותי ,הנה בשביל ציבור הקוראים המודרני פושקין הוא המשורר אשר כתב פרוזה עכשווית
יותר ,במובנים מסויימים ,מזו של טולסטוי ודוסטוייבסקי.

השפעת פושקין על משוררי הדורות הבאים
במובן מסוים אפשר לראות את יצירתו של פושקין כאחד הסימנים המוקדמים ביותר לתסיסה
החברתית ברוסיה הצארית ,ואולי אף את אחד הגורמים המאיצים שברקע תסיסה זו .תהליכים
חברתיים וספרותיים אינם מנותקים זה מזה ,השכלתם והתפתחותם של אנשים המבקשים שינוי
זקוקה למזון רוחני.
המשטר הצארי של המאה ה -19-תקופתו של פושקין  -ניסה להמשיך את הישן והקיים אל תוך
המאה ה 20-ובכך גרם לתהייה ולחיפוש דרכי ממשל אחרות .מי שביקשו שינוי לא באו עתה
משבטי הקווקז ,האיכרים ,או הקצונה .ההתעוררות באה מן האינטליגנציה ,קוראי יצירות
ה"מהפכה" הספרותית של פושקין ושל ממשיכי דרכו ,אלה שפרץ להם דרך מתוך הרומאנטיזם
אל שפה ,נושאים וגיבורים עממיים יותר .ספרות זו היתה ללא ספק יסוד מרכזי בעולמם הרוחני
של משכילים שהתוו את הדרך למהפכה בראשית המאה ה.20-
לפיכך ,על אף שעולמו החברתי של פושקין היה קרוב יותר אל הבורגנות והאצולה ,נחשב גם
על ידי הבולשביקים כמרדן ומותו  -כמות קדושים של חלל בדרך למהפכה .יצירותיו היו חלק
בלתי נפרד מהשכלתם של סופרי דור המהפכה ומשורריה וכך גם בדור הבא אחריהם בשנות
הממשל הקומוניסטי .הדבר ניכר גם בנושאי כתיבתם ולעתים ,כפי שנראה להלן ,כתבו עליו
עצמו.
ב ,1924-במלאות  125שנה להולדת פושקין ,כתב משורר המהפכה הרוסית ,ולדימיר
ַקוֹב ְס ִקי ,את שירו הנודע" ,ביום היובל" .בשיר זה הוא מתאר כיצד הוא מושיט יד לפסל
ַמי ְ
הכּן ולקוּם מחדש לתחייה .כל חקייני פושקין
פושקין המוּצב במוסקבה ומסייע לו לרדת מעל ַ
טוֹמ ְטיוֹת( בהן חנטוּ את שירתו של המשורר הגדול – אין להם כל קשר לרוח
ֶס ַ
המקראות ) ְכּר ְ
וכל ִ
פושקין האמיתית ,החיה והנושמת לעד ,קובע מיקובסקי ,ומוסיף:
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יך-
אָה ְב ִתּ ָ
ַ
לֹא ָחנוּט,
ִכּי ַחי
ָער עוֹד.
וֵ
טוֹמ ִטי
ֶס ַ
ז ַֹהר ְכּר ְ
יקנִי.
ִה ְר ִח ַ
ֶיך
ְבּ ַחיּ ָ
אַתּה
גַם ָ
אַחרֶת -
 לֹא י ִָתּכֵן ְֶס ָערוֹת ָס ַע ְר ָתּ,
יקנִ י!
אַפ ִר ָ
ְ
ְטס!
ֶבּן-זְנוּנִים ַדּנ ֶ
ְט ַר ְק ִלינוּ ְניָה
מוֹדה.
ֶשל ָ

ז'ורז' שארל ַדּ ְנ ֶטס
חי עד גיל  . 83מת ב1895-

ֲלים אוֹתוֹ:
ָהיִּינוּ שוֹא ִ
ֶיך?
וּמי ָהיוּ הוֹר ָ
ִ
ִל ְפנֵי ְשנַת ְש ַבע ֶע ְשֹרֵה
ַבּ ֶמּה ָע ַס ְק ָתּ,
מ ֶֹתק? –
ִשאָר
לֹא ָהיָה נ ְ
ְטס
ֵמ ַה ַדּנ ֶ
ֵכר.
גַּם ז ֶ
)מתוך מיבחר שירי ַמיַקובסקי בתרגומו של אלכּסנדר ֶפּן ,ספרית פועלים(1950 ,
ולדימיר מיאקובסקי ) – ( 1930 -1893נולד בגיאורגיה .מהמפורסמים שבמשוררי רוסיה .עסק גם בציור
ובכתיבת מחזות .בבגרותו התגורר במוסקבה ואימץ לעצמו את תפיסת העולם המרקסיסטית .נחשב לנציג
מובהק של השירה הסובייטית ,אך יחסו עם השלטון ידע עליות ומורדות .על רקע אהבה נכזבת ואורח חיים
הרסני ,התאבד באפריל  ,1930בירייה ישירה ללבו.

בתקופת מלחמת העולם השניה תירגם אברהם שלונסקי שיר לזכרו של פושקין שנכתב על ידי
משורר צעיר ,נְ .נֶי ְזלוֹ ִבּין .השיר חותם את הספר שערך ביחד עם לאה גולדברג" ,שירת רוסיה"
) – 1942ספרית פועלים( .פרק בספר" ,תולדותיהם" ,מספר פרטים על המשוררים שתרגומיהם
נדפסו בו .אין בנספח כל פרט אודות משורר זה ,אפילו שמו הפרטי ושנת לידתו אינם נזכרים.
נכתב שם רק" :מן הצעירים ביותר במשוררי רוסיה החדשים" .עם זאת מצטטים העורכים את
הבית האחרון בסיומו של "פתח דבר" לספר ,להראותך כי "כך סובב הגלגל על צירו האמיתי,
ציר השירה".
אנו לא מצאנו פרטים נוספים על משורר זה .אם יש מי מבין הקוראים ששמע אודותיו ,נשמח
לקבל פרטים.
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בפרסום שיר זה בתקופת מלחמת העולם השניה יש כנראה יותר משמץ של כוונה לאנאלוגיה
בין הדו-קרב האישי של פושקין ובין הנופלים במאבק מול הנאצים.
בשיר שהבאנו אחריו" ,דו קרב" מאת בלה אחמדולינה ,מזכירה המשוררת גם את מותו של
המשורר מיכאיל לרמונטוב ) ,(1841 -1814שאף הוא נפל בדו קרב ,ארבע שנים לאחר פושקין
וראשית תהילתו כמשורר היתה בפרסום השיר "מות המשורר" על מותו של פושקין.
אחמדולינה נוקטת גישה בדיונית מעט ,המותרת אולי למשורר ולא להיסטוריון  -אילו היה הכל
הפוך .לא פיטנים הם הנותרים מתבוססים בדמם על השלג אלא שוטים נחושי מצח ,פשוט,
פוּך" .אולי מצליחה היא כך ליצוק ֵמ ֵעין
ֵך ַהכֹּל ָה ְ
ִשׁ ָכּ ָחה ִ /כּי ְמ ַהלּ ְ
כדבריה" :לֹא ַשׂ ְמנוּ ֵלב אָז ַונּ ְ
חמימות בשיר על מוות אַ ִלּים של שני משוררים נערצים.
נְ .נ ֶי ְזלוֹ ִבּין

דמו הקדוש

)לזכר פושקין(

ֵעהוּ
פֹּה ְשׁנֵי אוֹי ְִבים ִאישׁ מוּל ר ֵ
ַחרֹץ ִדּינָם,
ַעל ֶשׁ ֶלגֶ ,שׁיּ ְ
ְשׁ ֶמשׁ ָשׂב ,שׁוֹאָה רוֹ ֶאה הוּא,
וֶ
תוֹך ִעגּוּל ֶשׁל ָדּם.
נ ִָצּב ְבּ ְ
עוֹמ ִדים ַבּ ֶקּ ִרי:
כֹּה זֶה מוּל זֶה ְ
ְטן ַ -ה ַשּׁ ַחר ְבּ ַע ָמּיו;
ַפּי ָ
יצ ִרי,
אוֹפ ֶ
ְו ֵזד ְבּ ֶצ ֶלם ִ
הוּא ֶע ֶבדֶ -מ ֶל ְך ְמת ָֹעב.
שׁוֹאלֶת- ,
ֲמה נ ְַפ ִשׁי ֶ
עוֹד נ ְִדה ָ
ִחר ָה ַלם ֶא ְק ָדּח,
וּבקוֹל נ ַ
ְ
וּב ַה ִגּירוֹ ָדּ ָמיו ַעל ֶשׁלֶג
ְ
ְטן ָצנַח.
אַפּיִם ַה ַפּי ָ
ַ
ָפל מוּל ְט ֵמאַ -כּ ַפּיִם
אַך הוּא נ ַ
ְ
ְל ַבעֲבוּר יִכּוֹן ַע ָתּה
אַפ ָסיִם,
ֲצ ִריםִ ,בּ ְשׂדוֹתְ -
ַבּח ֵ
וּב ִבּ ְק ָתּה.
ֶמ ִלין ַ
וּב ְקּר ְ
ַ
פֹּה ֲאלֻמּוֹת ֵא ָליו ִיקֹּדּוּ
וּב ְתנוּבוֹת י ְַר ִכּינוּ רֹאשׁ,
ִ
פֹּה ַעל ִדּגְ לֵנוֶּ ,דּגֶל א ֶֹדם,
גַּם ִמ ָדּמוֹ יֵשׁ ָ -דּם ָקדוֹשׁ!
תרגום :אברהם שלונסקי
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בלה אחמדולינה

דו-קרב
וְשׁוּב ְכּ ֵאשׁ ִכּ ְב ָשׁןַ -מ ְר ֶטן פֹּה
ָתּחֹג זוֹ תּ ֶֹפת סוֹ ֲערָה...
נוִּ ,מיִ ,אם-כֵּן ,נ ִַצּחַ :מ ְר ִטינוֹב
אוֹ ֶל ְרמוֹנְטוֹב ִבּ ִירי דּוְּ -קרָב?
פּוּשׁ ִקיןִ ,מי י ְִתרוֹן לוֹ?
ְטס אוֹ ְ
ַדּנ ֶ
זּוֹכה ֶשׁאַט יֵרוֹם?
ִמי ַה ֶ
וּמי הוּא ֶשׁ ִבּנ ְִתיב ַהלּ ֶֹבן
ִ
ְח ֶלת י ְִג ְררוֹ?
ְשׁחֹר ַה ִמּז ֶ
יצד הוּא זֶה ֶשׁ ְבּ ִלי ָכּל ֶס ֶפק
ֵכּ ַ
אַחר ִנ ַצּח ַו ִיּ ְת ַה ָלּל,
ֵ
לֹא זֶה ֶשׁ ַעל ִמ ְר ַמס ַה ֶשּׁלֶג
ֻב ָלל!
ָצנַח רֹאשׁוֹ ַה ְמּד ְ
ַעשׁ ִאם ְבּ ִריבַ -ה ַבּ ַעת
ַמה-נּ ַ
ָברָה,
שּׁוֹטה ָתּ ִמיד גּ ְ
יָד ַה ֶ
ַער
אָדם ָדּגוּלְ ,כּנּ ַ
ֵעת ִכּי ָ
תוֹך ָצרָה ְצרוּרָה...
נ ְִק ַלע ְל ְ
שׁוֹכנֵי בּוֹר ֵאלֶּה
ַחם ְ
ֵא ְיך ֲאנ ֵ
אַפסוּת ָהרַע,
ִמיַּד י ְִתרוֹןְ -
ְטנִים ְלמוּדֵיַ -ה ֶקּ ֶלס,
ַה ַפּי ָ
נוֹפ ֵלי ַל ָשּׁוְא ְבּלֹא ַכּ ָפּרָה?
ְ
ַסּח זֹאת ָכּ ָכה:
אֹ ַמר ַו ֲאנ ַ
ָמים ָח ְלפוּ,
ִמ ְכּ ָבר ֵהןְ ,בּי ִ
ִשׁ ָכּ ָחה
לֹא ַשׂ ְמנוּ ֵלב אָז ַונּ ְ
פוּך:
ֵך ַהכֹּל ָה ְ
ִכּי ְמ ַהלּ ְ
ְגּ ִויַּת ַמ ְר ִטינוֹב ָשׁם נ ְָפ ָלה ֵהן,
ָהיָה ָענְשׁוֹ ָכּ ֵבד ִכּ ְשׁאוֹל,
ֶדת ַליִל,
עוֹר ִבים ִעם ר ֶ
יעתְ -
ִס ַ
נ ְִקרָה ְבּ ָשׂרוֹ ַו ִתּ ָשּׂאוֹ.
ו ְֶל ְרמוֹנְטוֹבַ ,הכֹּל ֵמאָלֶף
ֶסן סוּס ִה ִתּיר
ִה ְת ִחילְ ,ור ֶ
וְקוֹל ִא ָשּׁה ָקרָאָ ,קרָא לוֹ:

אוֹתי!
ֱהב ִ
אוֹתי ,א ַ
ֱהב ִ
אַ
ְטס ָשׁ ַכב ַעל ֵתּלַ -ה ֶשּׁ ֶלג,
ַדּנ ֶ
הוּא ִמן ָהאָרֶץ לֹא יֵרוֹם,
ַעםֵ -א ֶלם,
אָדם ְבּז ַ
וּק ַהלָ -
ְ
ֲברוֹ.
ִמ ְבּ ִלי ַה ֵבּט בּוֹ ,ע ָ
נוֹתר הוּא -
ִאם ֵמת אוֹ ִאם ִל ְחיוֹת ָ
ֵהן ִאישׁ ְלזֹאת גַּם לֹא ָשׂם לֵב,
וּפוּשׁ ִקין ,יֵיןֵ -ענָב ָשׁ ָתה הוּא,
ְ
ֵעיו ו ְִת ֲעלֵל.
ָפּגַשׁ ר ָ
ָכּ ַתב ִשׁ ִירים ְבּלֹא ַדּ ַעת ֶע ֶצב,
יח ְל ַה ְפ ִליא,
ַבּכֹּל ִה ְצ ִל ַ
עוֹל ֶצת,
שׁוּבה ַק ָלּהֶ ,
וּב ְמ ָ
ִ
ָט ִלי.
ָמ ְשׁ ָכה ְכּ ֵת ַפיִם נ ָ
ֶצח
שׁוּע ָתם ָלנ ַ
ְל ַמ ַען ְתּ ָ
ֻה ַצּב ֶה ְס ֵדּר זֶה ַעל ַכּנּוֹ.
ֵאה ,נְחוּשַׁ -ה ֵמּ ַצח
וּבוּר גּ ֶ
ִשׁ ַפּט וְאַף נ ְִגזַר ִדּינוֹ.
נְ
תרגום מרוסית :אריה אהרוני
התרגום הופיע בספר תרגומיו
"מחרוזת מן השירה הרוסית הצעירה"
בהוצאת "ספרית פועלים" .1962

*
בלה אחמדולינה – מהמפורסמות
שבמשוררות רוסיה .ילידת מוסקבה.1937 ,
החלה לפרסם משיריה בגיל הנעורים.
כתיבתה ממעטת לעסוק בנושאים פוליטיים
והיא מתמקדת ביחסים בין אישיים ,אהבה
וחברות.
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בולים מרישומיו של פושקין
סדרת בולים שהופיעה ברוסיה בשנת  1998לרגל  200שנה להולדתו של פושקין
על הבולים ,איוריו של פושקין עצמו.

פושקין – דיוקן עצמי
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גיליונית מזכרת פושקין-שלונסקי
הנפקה משותפת ישראל-רוסיה
נושא הגיליונית שהופצה על ידי השירות הבולאי ,סמוך לשנת ה 200-להיוולדו של אלכסנדר
פושקין :יצירתו "יבגני אונייגין" בתרגומו של אברהם שלונסקי ,מתרגמם המובהק של שירת
פושקין ומחזותיו.
היצירה "יבגני אונייגין" ,שכונתה על-ידי פושקין )" (1837-1799רומאן בחרוזים" ,נכתבה
כשבע שנים .בתחילה לא התכוון פושקין לפרסם את הרומאן ,שתוכנן כסאטירה על החברה
הגבוהה ,מפני שחשב כי הצנזורה לא תתיר את הפרסום .לאחר מכן שונתה היצירה והוצאתה
לאור התאפשרה .עם צאתו לאור לא זכה הרומאן לביקורת אוהדת .מפושקין ציפו ליצירה ברוח
ביירון ,בדומה לפואמות הדרומיות שכתב .ואילו פושקין כבר שינה לחלוטין את סגנונו.
הביקורות השליליות לא גרעו מהצלחת הרומאן בעיני הקוראים ,שמיד הכתירו את "יבגני
אונייגין" כיצירתו הטובה ביותר של פושקין .בשונה מפואמות אחרות של פושקין מתייחד
"יבגני אונייגין" בתיאור רחב-היריעה של המציאות היומיומית ,בצורה החדשנית של "הבית
האונייגיני" ,בראייתו המקורית של המחבר את חיי החברה הגבוהה בסנט פטרבורג ,ורשמיו
האישיים מתקופת גלותו בקישינב ,אודסה ,מיכאילובסקויה וכן מתקופת חייו במוסקבה
ופטרבורג .הנושא הכפול של "רומאן בחרוזים" זה – סיפור קורות הגיבורים וסיפור קורות
המחבר עצמו – הביא רבים להניח שהנפשות הפועלות המעוצבות ב"יבגני אונייגין" הועתקו
מהמציאות .המבקר הנודע בלינסקי כינה את "יבגני אונייגין" "רומאן היסטורי" והגדירו
כ"אנציקלופדיה של החיים ברוסיה".
"יבגני אונייגין" תורגם ל 86-שפות .תפוצתו רבה .במשך מאה וחמישים שנה יצאו בתכיפות
מהדורות רבות ,שעשוהו אחת היצירות הנקראות ביותר בעולם .התרגומים הראשונים לעברית
של קטעים מתוך "יבגני אונייגין" הופיעו ברוסיה כבר בסוף שנות השבעים של המאה הקודמת.
תרגום עברי נוסף היה זה של המשורר אברהם לוינסון ,אבל התרגום השלם והטוב ביותר של
"יבגני אונייגין" נעשה בידי אחד מגדולי המשוררים העבריים – אברהם שלונסקי ,שלא חדל
ללטש את נוסחיו השונים ותירגם יצירת מופת זו שלוש פעמים.
)רשימה זו מושתתת על מאמרו של ד"ר שמואל שוורצבנד,
המחלקה ללימודים רוסיים וסלאוויים ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים(

תיאור גיליונית המזכרת
בצד שמאל למעלה נראה דיוקן עצמי של פושקין משנת 1825
ומימין לו חתימתו .מתחת לדיוקן ,על רקע כתב ידו של פושקין,
נראה השער הפנימי של המהדורה הראשונה של "יבגני אוניגין".
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על הבול נראה רישום שצייר פושקין :היוצר וגיבור יצירתו עומדים ליד מעקה ,על רקע מבצר
פטרופבלובסק .בצד ימין למטה נראה דיוקנו של שלונסקי ומעליו עמוד השער של תרגומו
וחתימתו .על גבי מעטפת היום הראשון נראה איור מתוך "יבגני אוניגין" ,מעשה ידי האמן נ.
קוזמין ,ותצלום של העמוד הראשון של היצירה עם תיקוני הגהה בכתב ידו של אברהם
שלונסקי.
המעצבת :מרינה פיקרסקי ,מעצבת ומאיירת ממוסקבה.

מתוך פרק הסיום של "יבגני אוניגין" מאת א .ס .פושקין

תירגם א .שלונסקי  -תרגומו השלישי
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