דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית

טור הטוהר

תרגום ומבואות:

אריה סתיו

6/7/2009 2:16:07 PM

DANTE 2.indb 1

איור השער – טור הטוהר .ז׳אן קולון

6/7/2009 2:16:07 PM

)(Colombe, 1412

DANTE 2.indb 2

דנטה אליגיירי
הקומדיה האלוהית
טור הטוהר

תרגום ומבואות:

אריה סתיו

6/7/2009 2:16:07 PM

DANTE 2.indb 3

LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE

Purgatorio

Traduzione dI:

Arieh Stav

איורים:

גוסטב ד וׂ רֶה
ויליאם בלייק
סנדרו בוטיצ׳לי
פלקסמן
ג׳ון ַ
ֶלוּטלוֹ
אלסנדרו ו ֶ

עיצוב ,עימוד והפקה:
א .אורן הפקות דפוס בע״מ
נדפס  בישראל  ,תשס״ח–2007
מסת״ב:

ISBN: 978-965-02-0402-0

© כל הזכויות שמורות
להוצאת הקיבוץ המאוחד ולאריה סתיו

6/7/2009 2:16:08 PM

DANTE 2.indb 4

״אל ּ ַפ ַחד,
ּ ָפנָ ה ֵאלַ י מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בָ ,א ַמרַ :
ִה ַ ּג ְענ ּו לַ ּ ָמקוֹ םֱ ,היֵ ה ָ ּבטו ַּחּ ְ ,בנִ י,
ַעל ֵּכן ׁ ַש ֵ ּנס ָמ ְתנֶ ָיך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ַה ַ ּי ַעד.
ִה ֵ ּנה זֶ ה ְּכ ָבר ִה ַ ּג ְע ָּת ֶאל ּ ֶפ ַתח טוּר ַה ּט ַֹהר,
ְר ֵאה ֶאת ַה ּ ָמצוּק סוֹ גֵ ר ָעלָ יו ָס ִביב,
ו ַּבחוֹ ָמה ַה ֵ ּבט ו ְּר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה ַה ּ ֶפ ַתח.
ן-מה ְ ּב ֶט ֶרם ֲעלוֹ ת ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
לִ ְפנֵ י זְ ַמ ָ
ָ
עוֹ ד נָ ָמה ְ ּבגו ְּפך ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ְשנַ ת לַ יְ לָ ה
ֲעלֵ י ַמ ַ ּצע ּ ְפ ָר ִחיםְ ּ ,פ ֵאר שָׂ ֶדה וְ ָאחוּ,
ְ ּג ִב ָירה ִ ּב ְּק ָרה אוֹ ָתנוּ ,אוֹ ֶמ ֶרתְ ׁ :
'ש ִמי לו ִּצ' ָ ּיה,
ָהנִ יח ּו לִ י לִ ּטֹל ִע ּ ִמי ֶאת ַה ָ ּי ׁ ֵשן,
ָּכ ְך ֲא ַק ֵ ּצר דַּ ְרכּ וֹ ְ ּב ַמ ָּסעוֹ לְ ַמ ְעלָ ה'.
(טור הטוהר )57-46 .9
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הערות מבוא
קשה להפריז בחשיבותו של טור הטוהר בדוֹגמה הנוצרית בימי הביניים ,זאת ,הן במישור
התיאולוגי של הכנסייה והן בחיי יום יום של הקתולי המאמין .טור הטוהר ,המבוא אל גן העדן,
בו נשמת המת – מי שחטא אמנם אך לא היה נבל גמור והוא ראוי אפוא לחסדו של האל
– מתייסרת ומיטהרת מחטאיה לקראת עלייתה השמיימה ,היה בבחינת הכרח שלא נפל משאר
דוקטרינות היסוד של הנצרות ,דוגמת האוכריסט ,השילוש הקדוש ,מוצאו האלוהי של הצלוב,
לידת הבתולה ועוד .על הבן מוטל היה לשאת תפילה להעלאת נשמת אביו שהלך לעולמו,
ובכך לקצר את משך שהותו בטור הטוהר .אמונה זו בקיומו הגשמי של מקום בו מיטהרת נפש
החוטא ,הייתה במידה רבה הדבק המלכד של הקהילות ברחבי העולם הנוצרי.
דונלד לוגאן*

הערת פתיחה
טור הטוהר( Purgatorium ,מ ,purgare-להיטהר בלטינית) הוא ,על פי הדוֹ גמה הרומית-
קתולית ,מקום בו שוכנת נשמת המת ,מי שאמנם זכה להוציא את נשמתו ״בחסד אלוהים״,
אולם בשל חטאיו אין הוא ראוי עדיין לבוא בשערי שמים ,והוא זקוק לעוד פרק זמן לצורך
״טהוֹ ר ֵעינַ יִ ם ֵמ ְראוֹ ת ָרע...״
היטהרות גמורה .זאת בטרם יזכה להתייצב בפני בוראו בבחינתְ :
ככתוב (חבקוק ,א ,יג).
טור הטוהר הוא הר דמוי חרוט המתרומם לגובה רב .דנטה כותב עליו כי הוא :״עולה
תלול מפני הים אל הרקיע״ (קנטו  .)15 ,3ההר נוצר מגוש אדמה שנדחס ממרכז כדור
ל-שאוֹ לֶ ...אל-יַ ְר ְּכ ֵתי-
״א ׁ ְ
ן-ש ַחר ,הושלך ֶ
הארץ כלפי מעלה לאחר שלוציפר ,הוא ֵהילֵ ל ֶ ּב ׁ ָ
בוֹ ר״ (ישעיה ,י״ד ,טו) ויצר את חלל התופת .מיקומו הגיאוגרפי של ההר הוא מול הר ציון
בירושלים ,מעברו השני של כדור הארץ.
ההר מוקף בשבע טרסות ,או ִמדרגים ,כנגד שבעת החטאים .את סוגיית שבעת החטאים
נוטל דנטה גם בשמותיהם וגם במהותם מן הכתב הקנוני שנתקבל עוד בימי האפיפיור
גרגוריוס (שלהי המאה השישית) ונרשם בידי תומס אקווינס במאה הsuperbia, :13-
 invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuriaובהתאמה :רהב ,קנאה ,חמת זעם ,עצלות,
רדיפת בצע ,גרגרנות ,תאוות בשרים .או  ,SIIAAGLבראשי תיבות המקובלים בעת ההיא.
מדרגות תלולות וצרות החצובות בסלע מוליכות ממדרג למדרג .בראשו של ההר מתנוסס
גן העדן הארצי.
* ראוDonald Logan, A History of the Church in the Middle Ages, London and New York: :
Routledge, 2002
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10

ּ טור הטוהר – תיאור גרפי
תרשים כללי של היקום כולו (ימין למעלה) .1 :העדן השמיימי;  .2טור הטוהר;
 .3מנהרה המוליכה מן התופת אל טור הטוהר;  .4התופת;  .5ירושלים והר ציון.
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העברות מבוא

11
הבסיס התיאולוגי-עקרוני לקיומו של טור הטוהר
כללית ניתן לחלק את טור הטוהר לשלושה :א) קנטו  1עד  ;9ב)  10עד  ;28ג) יתרת
החמישה .החלק הראשון מוקדש לשטח שלמרגלות ההר בטרם כניסה אל שעריו .השני כולל
את המתחולל בשבעת המדרגים .החלק האחרון מוקדש לתיאור גן העדן הארצי.
דוקטרינה מוקדמת זו העסיקה את אבות הכנסייה אשר ביקשו להשתית את הקתוליות
הרומית על מוסדות של היגיון צרוף – במובנו הסכולסטי של היגיון זה – וכך לפתור סוגיות
סתומות בדוֹ גמה הנוצרית ,הנעדרת תקדים בשתי התפיסות המקדימות את הנצרות :היהדות
והמיתולוגיה היוונית ,בעיקר בפירושה של זו בשירה הרומית אצל ורגיליוס ,אובידיוס ובני דורם
בעידן האוגוסטיני .ההתייחסות אל גן העדן בספר בראשית מעניקה בסיס ,הגם כי רעוע משהו,
לתפיסה הערכית והצורנית של מחוז חפץ זה ,בו שורה השכינה ושאליו באים צדיקי הדור
ההאדס בכתבי
ֶ
לחלות את פני הבורא .כך גם הגיהינום ,בעיקר בריאליזם המיתי של תיאורי
משוררי רומי .אך אין כל רמז ,לא ביהדות ולא במיתולוגיה ,לקיומו הפיזי של מקום ביניים,
אף שההיגיון והשכל הישר מצווים לכאורה על קיומו .הנחת היסוד העקרונית בדבר קיומו
הפיזי של שלב ביניים בין הגיהינום לעדן נסמכת על ריבוי הפסוקים במקרא ובברית החדשה
בדבר הצורך לשאת תפילה לזכר המתים .עם זאת ,העדות המסייעת ,הנאמנה והנחרצת ביותר,
נמצאה להם לאבות הכנסייה לא במקרא כי אם בספרים החיצוניים .בספר המכבים ב׳ ,פרק י״ב,
מו ,הכתוב אומר :״...ומהשיגו בשכלו כי המתים ביראת שמים מוכן להם הגמול הטוב ביותר,
והיא מחשבת קדושה וחסידות ,על כן הביא חטאת בעד המתים לכפר על החטא.״
הנה כי כן אין מנוס מלשאול על מה ולמה .באשר לחוטאים שדינם נחרץ לנצח במעמקי
התופת – דבר לא יעזור ,מה גם שכל ניסיון להקל בעונשם הוא התרסה כנגד הצדק
האלוהי ועל כן כפירה בעיקר .באשר ליורשי העדן – בני מזל אלו ממילא הגיעו אל תכלית
השלֵ מות ואין הם זקוקים לתפילתו של החוטא המצוי בארץ החיים .ההיגיון הנובע מן הפסוק
בספר מכבים מחייב אפוא שאם התפילה מסייעת למתים ,כי אז עליהם להימצא במקום
כלשהו ,ואם התפילה מסייעת לשחרר אותם מחטא ,כי אז סביר להניח שבכך ניתן להקל על
עונשם ולקצר את זמן שהייתם בטור הטוהר בטרם יזכו לחסדי שמים.

העדרו של מפרט טכני
עם זאת ,הפסוק מספר המכבים ,אפילו הוא פוטר את הדוֹ גמה הקתולית מהצורך לדון בדבר
ההכרח שבפורגטוריום ,עדיין אינו מספק פרטים בדבר קיומו הפיזי ,קרי :מיקומו הגיאוגרפי
המשוער (בניגוד למיקום שאול תחתיות ומרומי העדן) ,ולא בנוגע להתנהלותו .לא מדובר
בהכרח במפרט טכני ,אך אי אלו נתונים גשמיים הניתנים לתיאור היו בוודאי משמשים כלי
רב תועלת בידי המטיף הכפרי והכומר בשעת וידוי.
היו מי שפתרו את הבעיה באמצעות מעט השראה והפלגת דמיון .כך ,למשל ,הכת
המניכאית פיתחה כבר במאה השלישית דוקטרינה לפיה הנשמות ,בטרם תזכינה לבוא
בשערי שמים ,צריכות לטיהור יסודי של הגוף והנפש .לפיכך שיגרו המניכאים את מתיהם
תחילה אל הירח ,שם מים טהורים ישטפו את הזוהמה הארצית מגופם .לאחר מכן יעתיקו
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את מקומם אל השמש ,וזו תצרוב את חטאי הנשמה .רק עתה ,טהורים בגוף ובנפש ,יהיו
זכאים להתייצב נוכח הבורא .אולם קשה להניח שהדמיון המזרחי של מאני הפרסי יכול
היה לשרת את ההיגיון המערבי ,המבקש להסמיך את הדוֹ גמה שלו על אדניו המוצקים של
הלוגוס האריסטוטלי.
עם זאת לא חדלו אבות הכנסייה מניסיונם לבקש בספרי הקודש אחר עדויות נסיבתיות
לקיומו של הפורגטוריום .אולם ספק אם עלה בידם .הניסיונות להיתלות בפסוקי מקרא
הניתנים לפירוש לכאן ולכאן ,בעיקר לאחר תרגומם מעברית ,לא הועילו הרבה .כך ,למשל,
שלושת הפסוקים י׳ ,יא׳ ,יב׳ ,מפרק ס״ו בספר תהילים ,המשמשים חדשות לבקרים את
אתנ ּו
״כי ְב ַחנְ ָּתנ ּו ֱאל ִֹהים ְצ ַר ְפ ָּתנ ּו ִּכ ְצ ָרף ָּכ ֶסףֲ :ה ֵב ָ
תומכי דוקטרינת ההיטהרות באש ועינוייםִּ :
ֹאשנ ּו ָ ּבאנ ּו ָ ּב ֵא ׁש ו ַּב ּ ַמיִ ם וַ ּתוֹ ִצ ֵיאנ ּו לָ ְרוָ יָ ה״;
ַב ּ ְמצו ָּדה שַׂ ְמ ָּת מו ָּע ָקה ְב ָמ ְתנֵ ינוִּ :ה ְר ַּכ ְב ָּת ֱאנוֹ ׁש לְ ר ׁ ֵ
אין בהם כדי לשמש ראיה מוצקת ,שכן קריאת הפסוקים בהקשר הפרק כולו מעלה בבירור
כי כוונת הכותב אל בני אדם בחייהם ואין בהם זכר למתחולל אחר המוות.

טור הטוהר ,או – כיצד לעשות לחייך ממותם של אחרים
ברגע שנשמע צליל כסף בתיבה,
נשמה בטור הטוהר קופצת בחדווה.
מיוחס ליוחנן טייצל

פן תיאורטי פחות אך מעשי הרבה יותר ,והוא זה שהפך את הפורגטוריום למקור הצלחה
בדוֹגמה הקתולית ,היה הפן הכלכלי .אחרי ככלות הכול הדעת נותנת כי תפילתו של כלי
קודש ,״איש האלוהים״ ,לזכרו של המת ,יועיל לנפטר יותר מתפילת החוטא המצוי מבני
המשפחה ,שמי יודע אילו שרצים תלויים לו מאחור .הנה כי כן נמצא לו לכומר הקהילה
מקור פרנסה מכניס ,ובעיקר קבוע .למותר לציין כי ככל שכלי הקודש ניצב גבוה יותר בסולם
ההיררכי של הכנסייה ,כן הלכה וגדלה התמורה הנדרשת של איש האלוהים העושה לחייו
ממותם של אחרים .הנוהג לגבות תמורה בעבור תפילה להעלאת נשמתו של המת מלווה
את הכנסייה הרומית-קתולית עוד מן המאה הרביעית ,ואין צורך בדמיון מפותח לתיאור
הנבלה המוסרית הכרוכה במעשה .לא ייפלא אפוא שזו זכתה לנזיפה מפי רבים מבין אבות
הכנסייה .לימים השתכלל המעשה ועבר מממלכת המתים אל עמק הבכא של עולם החיים.
למותר לציין שמחילת עוונות בעודך חי ובועט עדיפה על הסליחה שאולי תזכה לה ואולי לא
באותו מבוא לגן העדן ,המכונה פורגטוריום ,שספק אם נושא תפילתך שוכן בו .כיוון שכך
היה צורך למסד את התופעה ,וכך הומצא הפתרון האלגנטי של האינדולגנציה (שלהי המאה
ה ,)11-הלא היא התרת עוונות בשכר ,שקיבלה במהרה גושפנקה רשמית של הכס הקדוש
והוועידות האקומניות .האינדולגנציה הייתה תעודת פטור מעונש על חטא שנמחל על ידי
הכנסייה( “indulgentia a culpa et a poena” :קרי :״מחילה על החטא ועל עונשו״) ,ומקורה
של זו בפסוק מישעיה ס״א ,א :״רו ַּח ֲאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה ָעלָ י יַ ַען ָמ ׁ ַשח יְ הֹוָ ה א ִֹתי לְ ַב ּ ֵׂשר ֲענָ וִ ים ׁ ְשלָ ַחנִ י
לַ ֲחב ֹׁש לְ נִ ׁ ְש ְ ּב ֵרי לֵ ב לִ ְקרֹא לִ ׁ ְשבוּיִ ם דְּ רוֹ ר וְ לַ ֲאסו ִּרים ּ ְפ ַקח קוֹ ַח.״ נזקקו לה בעיקר היוצאים אל
מסע הצלב ,מי שעתידים במהרה לעמוד בפני אתגרים קשים .אמנם דוקטרינת האינדולגנציה
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ּהאינדולגנציה שהעלתה את חמתו של מרטין לותר ,נמסרה לכל דכפין שהיה מוכן לתרום
מכספו לשיפוץ אחת הכנסיות ברומא .המסמך החתום בידי יוחנן טייצל ,)1517( ,מבין שליחיו
של האפיפיור בגרמניה ,קובע :״בשם כל הקדושים ובמעשה חסד כלפיך ,אני מוחל על כל
חטאיך ומעשיך הרעים ופוטר אותך מכל עונש למשך עשרה ימים״.

זכתה לפרשנות מדוקדקת של גדולי התיאולוגים ,זאת על מנת לנקותה מכל חשש של רדיפת
בצע ,עם זאת ספק אם הייתה אי פעם בנצרות תופעה מושחתת יותר המתכסה באצטלה של
חסד אלוהי .אין זה מקרה שמרטין לותר הגדיר אותה כ״הונאת המאמין באצטלה של גלימת
קודש.״ אולריך צווינגלי ויוחנן קלווין בשווייץ לא פיגרו אחריו בביטויי גנאי בהם כינו את
״החרפה הקתולית בשמו של היושב במרומים.״

פשרת הרע במיעוטו
הנה כי כן העדיפו אבות הכנסייה ,והצדק היה עמם ,שלא להיכנס לעובי הקורה של דיון
סכולסטי בדבר התנהלותו של הפורגטוריום ,אלא לאמץ את הפן הבטוח יותר של הבטחת
דוקטרינת ההיטהרות כחלק מן הדוגמא מבלי להיכנס לפרטיה .גישה זו אכן מאפיינת את
הסוגיה בדיוני הכנסייה לדורותיה .האפיפיור גרגוריוס ,המכונה ״הגדול״ ,במאה השישית,
היה הראשון שביקש לעגן את דוקטרינת הפורגטוריום כחלק מן הדוגמא הרומית-קתולית.
מי שעשה יותר מכולם בנידון היה הכומר הדומיניקני תומס אקווינס הנזכר לעיל .אקווינס
מקדיש מקום נרחב לדיון בעקרונות ההיטהרות בחיבורו הנודע סומה תיאולוגיקה (מכלול
התיאולוגיה) .בניתוח מקיף ורב רושם הוכיח הסכולסטיקון הגדול את ההכרח במקום ביניים
שאותו הוא כינה פורגטוריום ,שבו יזכה החוטא בסיכוי אחרון .אקווינס רואה בטור הטוהר
את הגשמת החסד האלוהי שעיקרו החמלה הנוצרית ,ואשר בלעדיו אין למעשה הצליבה כל
היגיון וערך.
הסוגיה נדונה אמנם בשורה ארוכה של ועידות אקומניות של הכנסייה החל במאה ה,12-
אך רק בוועידת טרנט ( ,)1545בימי השסע הגדול בנצרות בעקבות הכפירה הפרוטסטנטית
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והוויכוח המר עם הלותרנים ,התקבלה החלטה ,הנסמכת במידה רבה על טיעוניו של אקווינס
בסומה ,האומרת מפורשות כי ״טור הטוהר קיים וכי הנשמות השוכנות בתוכו נעזרות בחסד
התפילה שנושאים למענן המאמינים...״
נוסח ההחלטה הקצר והחמקמק ,שאיננו מזכיר כלל את תהליך ההיטהרות עצמו הכרוך
בייסורים ותיקון נפש ,קל וחומר שאיננו מנדב פרטים גשמיים יותר ,נזהר שלא לחרוג מן
המקובל והידוע בכתבי אבות הכנסייה .יצוין עוד כי שני הזרמים המרכזיים בנצרות לצד
הקתוליות ,הכנסייה המזרחית והכנסייה הפרוטסטנטית ,אינם מקבלים דוקטרינה זו ,והכנסייה
המזרחית אף דוחה אותה על הסף.


לאור ה״ערפול האסטרטגי״ בנושא מצד הכנסייה ,ברור כי דנטה ,הבא לתאר את המתרחש
באידך גיסא ,אינו יכול לסמוך בנידון על מקורות דתו .אלא שגם מן הפן הספרותי שקדם
ל קומדיה לא יכול היה דנטה לזכות בהשראה .טור הטוהר אמנם תפס מקום נכבד בפולקלור
העממי ,אולם ה״עדויות״ היו מעטות ונעדרות שכנוע ,רובן חזיונות של מי שקמו לתחייה
ושבו מן המתים .הדוגמא הנודעת מכולן הייתה זו המכונה :״חזיון דרייטהלם״Vision of ,
 ,Drythelmמן המאה השביעית ,והיא מקרהו של נזיר ,איש דרייטהלם שעל גבולה הצפוני
של בריטניה ,מי שחזר מן המתים וסיפר את קורותיו מיום מותו ועד שובו לתחייה .אין
בדבריו טיעון חורג מן המוכר לקורא מסיפורי הפולקלור ,אך עוצמת טיעוניו נסמכת על עצם
העובדה שמת וקם לתחייה ,מכאן שעדותו אמת .כזה הוא גם חזיונו של פורסאוס ()Furseus
המקדים את דרייטהלם בחמישים שנים לערך .כך שורה ארוכה של הוזים ,רובם מאחזי-
עיניים ,ועד מקרהו המתועד בהרחבה של הנזיר האירי טונדייל ( )Tundaleמן המאה השתים
עשרה** .אלא שגם אם חלק ממקרים אלו ,המסופרים בשיר או סיפור אצל כותבי העתים
בני הזמן ,היו ידועים ומוכרים לדנטה ,ספק אם היה בהם כדי להועיל למשורר הגדול הניצב
במישור ספרותי ורוחני גבוה לאין שיעור.
הנה כי כן נעדר תקדים של ממש ,אך מצויד במסד מוסרי מוצק השואב את תעצומות נפשו
מכתבי תומס אקווינס ,נטל על עצמו דנטה להביא לעיני בני תמותה באשר הם ,את תיאורי
ממלכות המתים בכלל וטור הטוהר בפרט .כך העניק המשורר לרעיון המופשט את סביבתו
הריאליסטית כביכול ,וכדרכו עשה זאת בשכנוע רב .תיאוריו הגיאוגרפיים והטופוגרפיים
מפורטים ומדויקים .האפיון הפסיכולוגי של הדמויות והריאליזם בתיאורן החיצוני; מערכת
היחסים בינו לבין ורגיליוס ובינו לבין נשמות החוטאים ,היורדת לפרטי פרטים כולל פרשנות
חברתית ,מוסרית ופוליטית ,זאת באמצעות אזכור בלתי פוסק של אירועים ארציים – כל
אלה הופכים את העלילה לממשות המזכירה במשהו את הקולנוע הריאליסטי האיטלקי של
צאצאי דנטה מקץ שבע מאות שנים.
* Visions of Heaven and Hell Before Dante, ed. by Eileen Gardiner, Italica Press, 1989.
** שם.
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בתופת החוטא בא על עונשו ,בטור הטוהר חטאיו נצרפים .התופת הוא חסר תוחלת ,טור
הטוהר הוא התגלמות התקווה .הן לרוח הנצרפת והן לגיבור היצירה ,ההעפלה במעלה ההר
היא מסע של היטהרות ,במהלכו עוברים חייו של דנטה תהליך של שיפור עצמי ,קרי:
העמקת התודעה וההבנה של עקרונות החסד האלוהי .הניסיון האכזר שבהיטהרות ,והצורך
בירידה אל מעמקי אנושיותה של הרוח הנצרפת ,מאפשרים לו למשורר החי להתעלות אל
רום רוח האדם ,תכונה שיזדקק לה בפגישתו עם ביאטריצ׳ה בגן העדן הארצי .כפל המשמעות
המוצלח בביטוי האיטלקי  ,altaשפירושו גובה ,עומק ו   אצילות בעת ובעונה אחת ,משרת
היטב מגמה זו .ב קומדיה ,ככל שאנו מגביהים להעפיל ,כן גדל ערכו ומשמעותו של המסע
פנימה ,וכן עולה הצורך בחקר העצמי של תבונתנו ולבנו.
מכאן שדנטה המשורר המתאר את דנטה עולה הרגל הבא מן התופת ,נראה בעיניו של
קאטו ,שומר טור הטוהר ,כעוד חוטא אופייני ,עייף ,מזוהם בסחי הגיהינום ,המבקש לעלות
בהר על מנת להציל את נשמתו .ואכן כזה הוא ,ואחת היא אם בניגוד למרעיו הצועדים
סביבו ,איש חי הוא .כמוהם גם הוא זקוק לגלגול נשמתו מתכונותיה הטמאות לקראת
הטמעת הסגולות אשר יזַ כו אותו בבוא העת בחסד האל.
בכל אחד משבעת מדורי טור הטוהר עובר דמיונו של המעפיל בהר תהליך שונה של
הטמעת דימויי החטאים מזה והסגולות מזה .כך אמורה רוחו ,בסופה של הדרך ,להיות נכונה
לקראת המפגש עם ֶצלם אלוהים .בתופת נטול התוחלת היה דנטה מתבונן בלבד ,בטור
הטוהר הוא נוטל חלק בדרמה הנגלית לעיניו מערכה אחר מערכה .לפיכך דנטה מזדעזע
בבואו אל מדרג העצלים; הוא אינו רואה במדרג השנאה העיוורת; הוא נצרב בלהבות בעודו
חולף על פני חומת האש במדרג התאוותנים .הוא האיש החוטא הנדרש לתיקון נשמתו,
והוא הנשמה המטוהרת בעודו שותה את מימי נחל האינוֹ ֶאה ,האמורים להשיב לו את זיכרון
מעשיו הטובים כיוון שזיכרונו אבד לאחר שלגם ממימי הלֶ ֶתה.
מסעו של דנטה בטור הטוהר ,ותהליך היטהרותו של היחיד המתואר בפרטי פרטים שלא
היו מביישים את הריאליזם בספרות של שלהי המאה ה ,19-הם ההופכים את יצירתו של
דנטה למודרנית ,מנתקים אותו כליל מימי הביניים ,ועושים אותו ראוי לכתר אבי הרנסנס.
ההומניזם העמוק של המשורר הוא אמנם כלל-אנושי ,אולם הוא לובש את דמותו של הפרט.
המדיאבלי ,כי אם יחיד אינטימי בעל שם ,תכונות ,פנים ואישיות.
ֶ
אין זה עוד המופשט

הערת ביניים
כפי שצוין בהרחבה במבוא הכללי ל קומדיה ,קריאה ביצירה מורכבת זו ללא מערך נלווה
של הערות רבות והסברים מפורטים היא בלתי אפשרית .כך לקורא בכלל ,קל וחומר לקורא
הישראלי שאינו שולט בדקויות הדוֹ גמה הקתולית וכתבי אבות הכנסייה הגודשים את יצירתו
של דנטה .המבואות שלהלן נועדו ללוות את הקורא המעפיל עם דנטה וורגיליוס במעלה
הר הטוהר ,להתעכב עמם בכל אחד ממדרגיו ,ולמלא תפקיד של מורה דרך המסייע לקורא
בדברי הסבר ופרשנות .ההתייחסות במבואות היא להיבטים השונים במכלול היצירה .כך,
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למשל ,המבנה המתודולוגי של הדוגמאות והמופתים שמביא המחבר בתיאורו את עינויי
הנשמות בכל אחד משלבי טור הטוהר .הדוגמאות הן איור להיבט השלילי של החטא המסוים,
המופתים מציגים את ההיפך ,קרי :את המופת החיובי .כך מול דוגמאות של רדיפת בצע,
למשל ,מביא המשורר מופתים של הסתפקות במועט.
סוגיות אחרות הדורשות התייחסות הן שאלת המאבק בין הרשות החילונית לכנסייה,
התופסת אצל דנטה מקום מרכזי; שאלת הרצון החופשי היורדת לשורשי מעשי האדם בחייו;
מקומו של החלום ביצירה; ועוד .אולם המבואות המלווים אין בכוחם להעניק מענה לשפע
הבלתי נדלה של השמות ,הסמלים והרמזים המלווים את היצירה על כל צעד ושעל .לשם
כך נועדו ההערות המרוכזות בפרק הנספחים בסוף הכרך.
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מן החוף אל מרגלות ההר
(קנטי )5-1
המבוא לטור הטוהר – ,Ante-purgatorium
הוא המישור המשתרע בין חוף הים
למרגלות הר הטוהר ,ומאוכלס בנשמות
שהוחרמו על ידי הכנסייה או אלו שמסיבות
שונות דחו את חזרתם בתשובה עד סוף
ימיהם.
את ספינת הנשמות המגיעות אל חוף
אי טור הטוהר ,השוכן במימי אוקיינוס
בחלקו הדרומי של כדור הארץ ,משיט
מלאך צח כנפיים .עדת הנשמות שרה
״ב ֵצאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם ֵ ּבית
כמצופהּ ְ :
יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹעז״ (תהילים ,קי״ד ,א).
הפסוק מצוטט לראשונה במכתבו של
דנטה אל קאן גרנדה ( )Can Grande
(וראו מבוא כללי לקומדיה ,כרך א׳),
שבו מרחיב המשורר את הדיבור על כך
כי פרשת יציאת מצרים היא אלגוריה
מובהקת לגאולה הנוצרית על פי ישוע.
מילות השיר תואמות אפוא את המצב קאטו (הזקן) ,שחזור ,המוזיאון הלאומי ,רומא.
הנוכחי ,בו הנשמות ,כיוון שצלחו את
הים ,עומדות לבוא בשערי הארץ המובטחת .אולם בשונה מבני ישראל ההולכים ארבעים
שנה במדבר ,נשמותיו של דנטה תתייסרנה מאות בשנים במדרגי טור הטוהר למיניהם.
הדמות הראשונה שפוגש דנטה על החוף היא קאטו הרומי ,שומר ההר ,הממלא בטור
הטוהר תפקיד דומה לזה של כארון בשערי התופת .דנטה בחר בקאטו ,מי שאמנם שלח יד
בנפשו – חטא מובהק בתפיסת המוסר הנוצרית – אך עשה זאת מאהבתו לחירות .קאטו היה
לגיבורם של גדולי רומא ,דוגמת סנקה וקיקרו ,ושל משורריה ,ביניהם לוקאנוס וורגיליוס.
דנטה מעניק אפוא לקאטו מעמד חריג ,הנמסר במשׂ ורה לעובדי אלילים.
[]19
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עוז רוח

שיקול דעת

ריסון

צדק

ּ ארבע המידות שעליהן נשען המוסר:
צדק ( ;)Iustitiaעוז רוח (;)Fortitudo
שיקול דעת ( ;)Sapientiaריסון ()Temperantia
(קתדלת במברג ,המאה ה)18-
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על קאטו נאמר כי ניחן בארבע סגולות המוסר המוחלט ,מכאן ארבעת הכוכבים המקדימים
את בואו של האיש וסוללים את דרכו בחשכת הלילה (קנטו .)23 ,1
את סירת הנשמות הבאות אל טור הטוהר משיט ,כאמור ,מלאך צח כנפיים ,הוא עוף
גן עדן ,ראשון בשורת מלאכים המקבלים את פני הבאים להיטהר .מלאך העדן הוא היפוכם
הסימטרי של מלאכי הגיהינום ,מי שקיבלו את פני דנטה וורגיליוס בשערי קרת דיס
שבתופת.
בקנטו  2פוגש דנטה בין הבאים בספינה את ידידו קזלה ( ,)Casselaהמלחין איש פירנצה,
מי שהלך לעולמו ביום בו מגיע דנטה אל טור הטוהר .דנטה מבקש לחבק את ידידו ,אולם
המשורר שוכח כי עניין לו עם רוח נעדר גוף ועל כן :״פעמים שלוש חיבקתי אותו כביכול/
ופעמים שלוש ידי ריקם השבתי״ ( .)81-80קזלה שר לכבוד ידידו את אחד משיריו של דנטה
שלהם חיבר לחן .הכול ״מקשיבים בדומייה לזמר״ ,אולם כיוון שטרם ניטהרו ואין הם ראויים
לחסד העונג שבשמיעת שירה – שכן עוד לא חל בהם השינוי הרוחני הדרוש – ננזפים הכול,
דנטה וורגיליוס עמו ,בדברים שמטיח קאטו הזקן בעדת הנשמות שחטאו בעצלות:
ַ
״מה ֶ ּזה ָהיָ ה לָ כֶ ם ,רוּחוֹ ת ִר ְפיוֹ ן וְ כֶ ֶסל,
ּ
דּ
ַמה ַה ֵלאוּת ַהזּוֹ ? ַמ ו ַּע ִה ׁ ְש ַּת ֵה ֶיתם!?
ַמ ֵהר ֲעל ּו ָ ּב ָהר ו ׁ ְּשל ּו ֶאת ְס ִחי ָה ֶר ֶפ ׁש,
ּ ֶפן לֹא ּתוּכְ ל ּו לִ ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.״
(קנטו )123-120 .2
?Che è ciò, spiriti lenti
?qual negligenza, quale stare è questo
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
esser non lascia a voi Dio manifesto.׳ch

בקנטו  ,3לאחר שעדת נשמות נדהמת לראות איש חי המטיל את צלו על הארץ ,יוצא מקרבה,
לקראת בעל הגוף ,מנפרדי ,מי שהיה מלך סיציליה ( .)1266-1258מנפרדי ,או מנפרד ,הוא
בנו הממזר של פרדריק השני מלך סיציליה לשושלת הוהנשטאופן ,תומך אמנויות נודע ומי
שיחד עם אביו יסד את האסכולה הסיציליאנית בשירה .לימים נאשם בפשעים רבים ,הוחרם
בידי הכנסייה ונפל בקרב בדרום איטליה .מנפרד מיידע את דנטה לגבי פרק הזמן שמנודי
הכנסייה חייבים לשכון בטור הטוהר :שלושים שנה על כל שנת נידוי ,עם זאת ,תפילה נאמנה
מפי בני תמותה ״יש בידה עתים מפסק הדין לגרוע״ (.)141
דמות נוספת ,אף היא נמנית עם העצלנים ,שחיכו עד הרגע האחרון בטרם חזרו בתשובה,
היא ֶ ּבלַ קווה איש פירנצה ,מתקין כלי נגינה הנודע בעצלותו ,אותו פוגש דנטה בקנטו הרביעי.
על העצלים מוטל להתענות בטור הטוהר פרק זמן המקביל לזה שעבר עד שהואילו להיזכר
בחובתם הנוצרית .כיוון שזמנו בידו ,ונאמן לסגולותיו הארציות ,אין בלקווה נחפז להעפיל
בהר.
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גווידו בונוקונטה די מונטפלטרו ,ממנהיגי הגיבלינים בטוסקנה ,הוא דמות נוספת ממקורביו
של דנטה ,מי שלחם תחת פיקודו .השניים נפגשים בטור הטוהר ,וזו אפוא הזדמנות לפענח
את חידת היעלמות גופתו של גווידו שנפל בקרב נגד הגוולפים בשנת  .1289עתה אנו
למדים מפי המת עצמו ,כי למזלו נשטף גופו במורד הנהר והגיע אל חופי הארנו ,שם נקבר.
מעדן הצליח לשולפו מציפורני שדי התופת ,וכך הגיע הקורבן אל טור הטוהר (קנטו
מלאך ֵ
.)129-109 ,5
נוֹ לַ ְד ִּתי ִ ּב ְסיֶ נָ הַ ,מ ֶר ָמה ֲה ָרגַ ְתנִ י
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת יוֹ ֵד ַע ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ֶש ֵא ְר ַסנִ י,
במלים קשות אלו ( )135-133פונה אל דנטה הגבירה ּ ִפיָ ה טולומיי ( ,)Tolomeiנצר למשפחת
אצולה מסיינה ,שנרצחה בפקודת בעלה ,נלו ( ,)Nelloממנהיגי הגוולפים בעירו .נלו ,בעלים
של טירה במחוז ַמ ֶר ָמה הסמוך לסיינה ,ציווה על משרתו להשליך את רעייתו ממרומי הטירה
וראשה ארצה .נראה שנלו ,שירד מנכסיו ,ביקש להיפטר מרעייתו על מנת לשאת נסיכה
רבת ממון שנתאלמנה.


עמק המושלים :החלום–המלאך–הנחש
(קנטי (9-6
הקנטו השישי מוקדש ברובו הגדול לנאומו הנמלץ והממושך של סורדלו בסוגיית צוק העתים
וחוליי הזמן .סורדלו ,כמוהו כוורגיליוס ,אף הוא משורר יליד מנטואה שבצפון איטליה ,בן
המאה ה ,13-מקדים את דנטה בדור אחד או שניים .לאחר שורה של שערוריות שדבקו
בשמו (כולל מעשי ניאוף עם אשת שוע ממרומי האצולה) ,גלה המשורר לחצרות נסיכים
בספרד ,צרפת ופרובנס ,חיבר שירה בינונית ,זכה בתואר אבירות ,שב לאיטליה והלך לעולמו
בשנת  .1269סורדלו מלווה את דנטה וורגיליוס אל יעדם הבא ,הוא עמק השליטים למרגלות
הר הטוהר.
״בדֶּ ׁ ֶשא ַה ָ ּירֹק,
בקנטו השביעי פוגשים המשוררים שורה של שליטים דגולים השוכנים ַ ּ
ֵ ּבינוֹ ת ּ ְפ ָר ִחים...״ לבד מן השמות ,ביניהם קיסרים ,מלכים ושועי ארץ ,לא נאמר עליהם רבות,
ומשוררינו ,עודם מתבוננים בעדת נשמות השליטים ,עוברים אל הקנטו השמיני ,ובו תמונת
המלאך והנחש המתחוללת מדי ערב בערבו לשובב את לב המושלים והמלכים.
שני מלאכים ,כל אחד מצדו האחר של העמק ,נוחתים בשולי הגיא בתפקיד שומרי
המקום .לבושם וכנפיהם ירוקים ,וקלסתרם צח ומבהיק עד כי דנטה אינו מסוגל להישיר
בהם מבט מבלי שיוכה בסנוורים .בידי כל אחד בוהקת חרב אדומת להב .שלושת הגוונים:
צח ,ירוק ואדום הם סמלי שלוש סגולות הנצרות מן האסכולה הרומית-קתולית ,קרי:
אמונה ,תקווה ,חסד .המלאכים מצפים לבואו של הנחש ,סמלו של מלאך החבלה ,הוא
השטן .זה מופיע מתפתל בין הפרחים והדשא ,אולם מתברר שמדובר בנחש קטן מידות
שאינו מזיק לאיש .אך שני המלאכים נוחתים עליו ,מגרשים אותו ושבים למקומם .ניצחון
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ּ המלאכים והנחש .ויליאם בלייק ,איורים לקומדיה.

הטוב על הרע מלווה בשירת מקהלה של נשמות הצופים ,להם האזינו דנטה ומלוויו עוד
בקנטו הקודם.
הקנטו האחרון בטרם יחלו שני הפייטנים להעפיל במדרגי טור הטוהר ,פותח בחלומו של
דנטה הנרדם עייף בעמק .עוד זה ישן ,ועלמה נאה בשם לוּצ׳יה ,היא לוצ׳יה הקדושה ,אחת
משלוש הגבירות שיפגוש המשורר עם בואו אל גן העדן הארצי ,חוסכת לו מהלך רגלי ארוך
ומייגע ,ונושאת את גופו היישר מנגד לשערי טור הטוהר.
בחלומו (שורות  ,)33-19רואה דנטה כיצד הוא נחטף בטופרי נשר למרומים ,ואזי :״דִּ ּ ִמ ִיתי
ימד ,נוֹ ֵט ׁש ֵר ָעיו ,נֶ ְח ַטף...״ הזדהותו של דנטה עם גנימד,
ִּכי ֲאנִ י נִ ָ ּצב ַעל ַהר ָה ִא ָידה ִ /מ ּ ֶמ ּנ ּו ַ ּגנִ ֶ
נסיך טרויאני צעיר ויפהפה הנחטף בידי זאוס הלובש לצורך כך דמות נשר ,נושא ,עמו ניחוח
ארוטי כבד ,שהרי ברור לקורא האמון על דקויות המיתולוגיה לאיזה צורך חוטף זאוס נער
חמודות צעיר ויפהפה .הן ורגיליוס (אנאידה ,ב׳ )252-7 ,והן אובידיוס (מטמורפוזות ,ספר י׳,
 )155-61מדגישים את הנופך הארוטי במעשהו של מלך האלים ,״הנודע בתשוקתו הלוהטת
לגנימד הפריגי...״ (אובידיוס) .למותר לציין שהנושא המרתק מעסיק את חוקרי דנטה מאז
ועד היום ,אולם טרם נמצאה זיקה כלשהי המרמזת על יחסים הומוסקסואליים של המשורר
בנעוריו עם שוע רם המבוגר ממנו.
הקנטו מסתיים עם הפגישה בין המשוררים למלאך בשער (שורות  .)132-76המלאך,
אף הוא צחור כקודמו ,יושב מעל לשלוש המדרגות המוליכות אל השער .בידו האחת
חרב ,המשמשת בידו לצריבת שבע אותות ה ,P-סימן לשבעת החטאים,peccatum ,
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וכן  ,poenaeקרי :העונשים ,על מצחו של דנטה .נוסף על החרב אוחז המלאך בשני
מפתחות ,אחד עשוי זהב והשני כסף ,שקיבל מפטרוס הקדוש על מנת לפתוח את השער.
אלו הם ״מפתחות אל ממלכת שמים״ (מתי ,ט״ז .)19-18 ,רגלי המלאך ניצבות על
המדרגה העליונה וצבעה צבע הדם ,המדרגה האמצעית צבעה כהה והיא סדוקה ,המדרגה
התחתונה חצובה משיש בהיר ,צחה ובוהקת .המדרגות ,למותר לציין ,ערכן סמלי ,והן
מייצגות שלושה שלבים במהלך החרטה והחזרה בתשובה :הכרה בחטא ,מוסר כליות,
רגש סיפוק.
שהקיץ משנתו ,מטפס דנטה בשלוש מדרגות הכניסה ומתחיל להעפיל במצוק אל
כיוון ֵ
שבעת המדרגים בהם יתוודע לשבעת החטאים :גאווה ,קנאה ,זעם ,עצלות ,רדיפת בצע,
זללנות ותאוות בשרים .שבעת החטאים המוכרים לקורא מן התופת ,מופיעים בטור הטוהר,
למותר לציין ,בצורתם הקלה ובסדר הפוך מזה שבתופת .זאת משום שהעלייה בטור הטוהר
הרשע מובילה אותנו בתופת מן הקל אל הכבד,
הפוכה מן הירידה בתופת ,וגם משום שרמת ֶ
ושם מסתיים הסיור במשכנו של לוציפר המורד באלוהי מרום.
שבעת החטאים נובעים מחוסר היכולת להבחין ולהבין את טבעה של האהבה המשחררת.
מאחר שהאהבה היא פרי התבונה ,ורגיליוס מסביר לדנטה (קנטו  ,)17שניתן לנתב את
האהבה לסטות מדרך הישר .קנטו זה ,המרכזי לטור הטוהר ולקומדיה כולה ,מסביר את
החלוקה של שבעת החטאים לשלוש קבוצות .אהבה מרושעת (גאווה ,קנאה ,זעם) אהבה
מועטת מדי (עצלות) ואהבה יתרה או אהבה חוטאת (רדיפת בצע ,גרגרנות ,תאוות בשרים).
לשון המאזניים היא העצלות על ביטוייה ,קרי :קהות חושים ,אפתיה ואדישות .זהו החטא
בו מאשימה ביאטריצ׳ה את דנטה שהסיח את דעתו ממנה לאחר מותה ,רדף נשים וזנח את
חזיון האהבה המושלמת שהיא הורישה לו במותה .יעדו של דנטה הוא אפוא הטיפוס בהר
על מנת להתאחד עם אהובתו השמיימית .הפגישה עמה תטהר אותו מכל שבעת החטאים
ותסלול את דרכו למעמד מול אלוהים.


המדרג הראשון – חטא הרהב ומופתי ענווה
(קנטי )12-10
חוטאי הרהב בקנטו העשירי והאחד עשר כורעים ארצה תחת עול אבני הסלע המוטלות על
שכמם .דנטה ממשיל אותם לדיוקנאות אדם הכורעים ומתייסרים תחת משא הגג המקובל
באדריכלות .עם דמויות החוטאים נמנים שועי טוסקנה ,שהגאווה וההצלחה העבירו אותם
על דעתם .עם זאת זכו אותם אנשים לבוא בשערי טור הטוהר ,שכן לזכותו של כל אחד
מהם עומד מעשה טוב שעשה.
דרגה ,מתנסה בסגולה שהיא היפוכו
כחלק מתהליך ההיטהרות ,כל אחת מן הנשמות ִ
במ ּ
של החטא בגינו נענשה .כך השוט והרסן .השוט נועד לזרז את החוטא בכפרת עוונותיו ,בעוד
לרסן את הנפש ברצונה לחטוא .״צמדים״ מסוג זה היו סמל מקובל בימי הביניים
הרסן נועד ַ

6/7/2009 2:16:14 PM

DANTE 2.indb 24

מבואות

25
המאוחרים .הנחת היסוד התבססה על הצו
של ישוע בדבר הגשת הלחי השנייה .מכאן
שלהערתו של דנטה השומע קול :״אהוב
אותם אשר לך הכאיבו״ ,משיב ורגיליוס:
״על כן השבט /בו מצליפים בהם באהבה
קלוע (קנטו .)39 ,13

ענווה
מופתי הענווה החקוקים על קיר הסלע
במדרג הראשון לקוחים מן הברית
החדשה ,המקרא וההיסטוריה הרומית.
מלאכת האמנות כה ריאליסטית עד
שנדמה לדנטה כי הוא שומע את הקולות
ומריח את הניחוח של מראה עיניו (קנטו
 .)59 ,40 ,10התמונה הראשונה (קנטו
 )45-34 ,10מביאה את סיפור הבשורה,
בו מבשר המלאך גבריאל למרים שהיא
תלד בן ,שמו יהיה ישוע והוא יהיה בנו
חטא הרהב ,איורים לקומדיה ויליאם בלייק.
של אלוהים .כאשר זו שואלת אותו כיצד
זה היא ,הבתולה ,תהר ללדת ,משיב לה גבריאל :״רוח הקודש תבוא אלייך״ (לוקס ,א׳,
 .)32מוטיב זה ,מן השכיחים בעידן הרנסנס ,מופיע אצל גדולי הציירים בפרק זמן זה,
פרה אנג׳ליקו ,בוטיצ׳לי ולאונרדו דה וינצ׳י.
ביניהם ָ
המופת השני של ענווה לקוח מן המקרא (שמואל ב ,ו׳ ,יד ,טז ,כב) :״וְ ָדוִ ד ְמכַ ְר ֵּכר ְ ּבכָ ל
עֹז לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה וְ ָדוִ ד ָחגוּר ֵאפוֹ ד ָ ּבד ..:וְ ָהיָ ה ֲארוֹ ן יְ הֹוָ ה ָ ּבא ִעיר דָּ וִ ד ו ִּמיכַ ל ַ ּבת ׁ ָשאוּל נִ ׁ ְש ְק ָפה
ְ ּב ַעד ַה ַחלּ וֹ ן וַ ֵּת ֶרא ֶאת ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד ְמ ַפ ֵ ּזז ו ְּמכַ ְר ֵּכר לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה וַ ִּת ֶבז לוֹ ְ ּבלִ ָ ּב ּה ... .וּנְ ַקלּ ִֹתי עוֹ ד ִמ ּזֹאת
וְ ָהיִ ִיתי ׁ ָש ָפל ְ ּב ֵעינָ י וְ ִעם ָה ֲא ָמהוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ְּת ִע ּ ָמם ִא ָּכ ֵב ָדה:״
המופת השלישי לענווה רבתי הוא משל האימפראטור הרומי טריאנוס ,הדוחה את
מועדה של מערכה גדולה לטובת אלמנה ענייה המבקשת ממנו לנקום את מות בנה .יתרה
מזו ,טריאנוס אינו מצווה על אחד מפיקודיו לבצע את המלאכה אלא נוטל את המשימה על
עצמו (קנטו .)93-73 ,10

הרהב
מנגד חקוקות בשביל (על מנת שיהיו מדרך לכפות רגלי ההולכים בדרך) דוגמאות נודעות
לשמצה של גאווה ורהב .ביניהן דמויות מן המקרא דוגמת שאול ,נמרוד ,רחבעם ,סנחריב
ובראש וראשונה לוציפר ,השם שהעניק תרגום הוולגטה להילל בן שחר מישעיה ,פרק י״ד .דברי
ן-ש ַחר; נִ גְ ַ ּד ְע ָּת
״א ְיך נָ ַפלְ ָּת ִמ ָּׁש ַמיִ םֵ ,הילֵ ל ֶ ּב ׁ ָ
התוכחה של הנביא שכוונו במקור אל מלך בבלֵ :
י-אלָ ,א ִרים ִּכ ְס ִאי;
לָ ָא ֶרץ ,חוֹ לֵ ׁש ַעל-גּוֹ יִ ם .וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ִבלְ ָב ְב ָךַ ,ה ָּׁש ַמיִ ם ֶא ֱעלֶ ה – ִמ ּ ַמ ַעל לְ כוֹ כְ ֵב ֵ
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הבשורה .יוליוס שנור פון קרולספלד (.1865 ,)Carolsfeld

ל-שאוֹ ל ּתו ָּרד,
ל-ב ֳמ ֵתי ָעב; ֶא ַ ּד ּ ֶמה ,לְ ֶעלְ יוֹ ןַ .א ְך ֶא ׁ ְ
וְ ֵא ׁ ֵשב ְ ּב ַהר-מוֹ ֵעדּ ְ ,ביַ ְר ְּכ ֵתי ָצפוֹ ןֶ .א ֱעלֶ הַ ,ע ָ ּ
ֶאל-יַ ְר ְּכ ֵתי-בוֹ ר״ (פסוקים יב-טו) ,היו בפרשנות הנוצרית לתיאור נפילתו של השטן מגן העדן,
עונש על גאוותו היתרה .פסוק אחר ,המצוטט בהרחבה בכתבי אבות הכנסייה ובא לציין את
חוסר השחר שבהתפארות שווא ,לקוח גם הוא מישעיה (י׳ ,טו) ומוכיח את אשור על גאוותו:
ימיו...״
ת-מ ִר ָ
ל-מנִ יפוֹ ְּכ ָהנִ יף ׁ ֵש ֶבט וְ ֶא ְ
״היִ ְת ּ ָפ ֵאר ַה ַ ּג ְרזֶ ן ַעל ַהח ֵֹצב בּ וֹ ִאם-יִ ְת ַ ּגדֵּ ל ַה ּ ַמ ּ ׂשוֹ ר ַע ְ
ֲ
חטא הרהב והמחילה עליו ,אינם פוסחים ,כזכור ,על דנטה עצמו .על אף העובדה שהוא
מתבטל מפני ורגיליוס מורו ,הרי שבתופת הוא מונה את עצמו עם גדולי השירה שבלימבו,
שישי אחר הומרוס ,הורציוס ,אובידיוס ,לוקאנוס וורגיליוס.
ָאז ְ ּב ֶחלְ ִקי נָ ַפל ָּכבוֹ ד ָ ּגדוֹ ל לְ ֵעת
ֻהזְ ַמנְ ִּתי ַעל יָ ָדם לַ ְחבּ ֹר לַ ֲח ִמ ּׁ ָשה,
וְ כָ ְך ׁ ִש ּׁ ִשי ָהיִ ִיתי ֵ ּבין ַמשְׂ ִּכילֵ י ַה ֶח ֶבר.
(התופת ,קנטו )102-99 .4
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e più d’onore ancora assai mi fenno,
ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera,
sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.

למותר לציין שאין זה עניין של מה בכך לקבוע כבר עתה את שמו בין גדולי השירה
לדורותיה .על כן ,כאשר הרוחות המהלכות על המדרג השני תוהות לזהותו ,מצטנע דנטה
ומשיב :״ ...וְ לֹא ַא ׁ ְש ִחית ִמ ִּלים לוֹ ַמר לָ כֶ ם ֶאת ׁ ְש ִמיִּ / ,כי ֶט ֶרם לְ ָפנַ י הוֹ לֵ ְך ַה ּׁ ֵשם ָ ּב ָא ֶרץ (קנטו
.)21-20 ,14
דמויות הגאווה מן המיתולוגיה הן :ניוֹ ֶ ּבהַ ,א ָרכנֶ הֶ ,אריפילֶ ה וכן צירוס הפרסי.
איליוֹ ן הגאה ,אותה מזכיר דנטה על סמך הכתוב באנאידה לוורגיליוס ,מסיימת את
פרק הרהב.

האקרוסטיכון אדם
הקומדיה ,הטעונה סמלים ,אלגוריות ורמזים ,אינה פטורה גם ממשחקי מילים שברובם
אינם ניתנים לתרגום לשפה זרה .אחת הדוגמאות היא האקרוסטיכון בקנטו  .12לתיאור
נשמות הגאוותנים ,הרכונים תחת אבנים כבדות המוטלות על שכמם ומתבוננים בתגליפים
החקוקים באבני השביל ,מקדיש דנטה  12טרצטים המתחילים (בהתאמה) באותיות .U, O, M
האקרוסטיכון יוצר את המילה ״אדם״ באיטלקית ,שמשמעותה לדעת המחבר ״גאווה״ .גם
בקנטו  23רואה המשורר את המלה ( omoהזהה ל )umo-כתובה על פניהם של הגרגרנים
מוכי הרעב.
ֵעינֵ ֶיהם ְּכ ַט ַ ּב ַעת ַה ֶ ּנ ֱע ֶד ֶרת ֶא ֶבן,
ו ִּמי ׁ ֶש ִ ּב ְפנֵ י ִא ׁיש זִ ָהה ֶאת ַּת ְבנִ ית ,OMO
ֶאת אוֹ ת הּ ִ M-בלְ ַבד יִ ְק ָרא ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה.
(קנטו )33-31 .23
Parean l’occhiaie anella sanza gemme:
׳chi nel viso de li uomini legge ‘OMO
ben avria quivi conosciuta l’emme.

העובדה הפשוטה שהמלה ( OMOשנוצרת באמצעות תווי העיניים ,האף ועצמות הלחיים)
היא פיקטוגרף המביע את תווי הפנים ,מקבלת אצל דנטה משמעות של אדם הנברא ב״צלם
אלוהים״ ( ,)Omo Deiשהטביע הבורא על פנינו לבל נשכח מאין באנו ולאן אנו הולכים.
בקנטו  25מפרט דנטה את שלבי התפתחות גופו ונשמתו של האדם עוד בטרם הגיח מרחם.
רגע יציאתו לאוויר העולם הוא הרגע בו הנפש מוחדרת אל הגוף ישירות בידי הבורא .גם
אם התיאור הפיזיולוגי של מחבר מן המאה הארבע עשרה אינו מדויק בהכרח ,הרי שהלקח
נותר כפי שהיה :בטרם נדע את חסד האלוה עלינו לדעת את עצמנו ,בבחינת ״דע מי אתה״
בטרם תדע ״לאן אתה הולך״.
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המדרג השני – קנאה ואהבה
(קנטי )14-13
במדרג השני מאזין דנטה לקולות שהם מופת האהבה מזה ,ודוגמאות של קנאה מזה .המופת
הראשון הוא הפסוק הנודע מיוחנן ,פרק ב׳( Vinum non habent :4 ,אין להם יין) ,אותו
אומרת מרים לבּ נה ישוע במהלך טקס נישואין הנערך בקנא ,לאחר שהיין המוגש לאורחים
אזל .כאן המשיח הנוצרי עושה את הנס הראשון והופך מים ליין .הקול השני הוא קולו
של אורסטס ,המגלה את זהותו ובכך מציל את פילדס הנוטל על עצמו את אשם רצח
קליטמנסטרה .המופת השלישי הוא הפסוק מתוך דרשת ההר :״אהוב את אויביך״ וכו׳ (מתי,
פרק ה׳.)44 ,
שתי הדוגמאות הראשונות בסוגיית הקנאה הן פרשת קין ורצח הבל מפרק ד׳ בבראשית.
״הן ֵ ּג ַר ׁ ְש ָּת א ִֹתי ַה ּיוֹ ם ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ו ִּמ ּ ָפנֶ ָיך ֶא ָּס ֵתר וְ ָהיִ ִיתי נָ ע וָ נָ ד ָ ּב ָא ֶרץ
קריאתו של קיןֵ ,
וְ ָהיָ ה ָּכל מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י״ ,נתפסת כאן כאמירה מרושעת של רוצח אחיו .מכאן חטא הקנאה
כיסוד להשחתת מידות.
המקרה השני הוא זה של אגלָ אורוס ,בתו של ֶקקרופוס מלך אתונה ,המקנאה באחותה
רסה ,שכן זו זוכה בחיזוריו של מרקורי .כאשר המחזר בא לבקר את הרסה ,מבקשת
היפה ֶה ֶ
אגלָ אורוס לחסום את דרכה של הרסה .האל הכעוס הופך אותה לפסל אבן ובא אל האחות
(אובידיוס ,מטמורפוזות ,ספר ב׳.)832-708 ,
שלוש תפיסות ה״אדם״ נוּכל למצוא בקומדיה :א) התפיסה האריסטוטלית לפיה האדם
הוא אך בעל חיים תבוני ,המסבירה מדוע הנידונים בתופת הניחו לחיה שבהם לגבור על
אנושיותם; ב) התפיסה האפלטונית של האדם כרוח לובשת בשר ,המסבירה כיצד נשמות
המעפילים בטור הטוהר נאבקות על מעמדן ההגמוני; ג) גישת מחבר ספר תהילים לפיה האדם
קרוב למלאך ,ולפיכך נכון לו מקום לצד מלאכי גן העדן .מבין השלוש ,זו האמצעית היא
השני המחבר בין הקצוות ,שכן היא מדגישה את השאיפות הטרנסצנדנטיות המתוארות
חוט ָ
בטור הטוהר ,ברבגוניות עשירה ובריאליזם משכנע .כך ,למשל ,הגרגרנים הזוללים ,אשר
רזון קלסתרם מדגיש את תווי ה OMO-ביתר שאת ,וכן הרעב לצדק ,המקבל משמעות
כפולה:
״ברוּכִ ים יִ ְהי ּו ָּכל ֵא ֶּלה,
ֲאזַ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ לּ ְ :
ֵמ ִאיר אוֹ ָתם ַה ֶח ֶסד ,לִ ָ ּבם ֶאת חו ּׁש ַה ַּט ַעם
לֹא ְמעוֹ ֵרר לִ גְ ל ֹׁש ַעד ַּת ֲאוַ ת ַה ֶ ּבלַ ע,
ֲא ׁ ֶשר ַר ֲעבוֹ נָ ם הוּא ְ ּב ִמדַּ ת ַה ֶ ּצ ֶדק.״
		
(קנטו )153-150 .24
 dir: “Beati cui alluma׳E senti
amor del gusto׳tanto di grazia, che l
nel petto lor troppo disir non fuma,
esuriendo sempre quanto è giusto!”.
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יתי נָ ע וָ נָ ד ָּב ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה ָכל מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י״ ,ויליאם בלייק.
ּ ״וְ ָהיִ ִ



המדרג השלישי – חטא הזעם
(קנטי )18-15
החוטאים המכפרים על חטא הזעם מהלכים בחושך .כיוון שאינם מסוגלים לראות את העולם
החיצוני ,מתגלים לעיניהם חזיונות ובהם מופתים של ענווה .בשלב מאוחר יותר ישובו לראות
דוגמאות של זעם מרושע .הדוגמא הנעלה מכולן היא זו של מרקו משבט לומברדי ,האיש
שהוא בעיני דנטה מופת לשילוב בין תכונות אנוש לבין החסד האלוהי .ידוע לנו כי במותו
ויתר האיש על כל החובות המגיעים לו ,והעדיף למות בכלא אף כי יכול היה להשתחרר
בהשפעת ידידו .האיש ניחן בעוד סגולות רבות שהן סמל הענוותנות.
בניגוד לחמת הזעם עומדים האיפוק ,ההבלגה וכיבוש היצר ,שהם מסימני אצילות הנפש.
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המופת הראשון והשלישי לקוחים מן הברית החדשה .תחילה מתואר כושר האיפוק של מרים
הגוערת רכות בבנה בן הי״ב ,לאחר שזה נעלם מעיני הוריו במשך שלושת ימי חגיגות הפסח
בירושלים:
[]...
ְ ּבקוֹ ל ָענֹג ,קוֹ לָ ן ׁ ֶשל ִא ּ ָמהוֹ ת ִמ ֶּק ֶדם,
״מדּ ו ַּעּ ְ ,בנִ יָּ ,כזֹאת עוֹ לַ לְ ָּת לָ נוּ?
ָא ְמ ָרהַ :
ְר ֵאהֲ ,אנִ י וְ ַא ָ ּבא ִח ּ ַפשְׂ נ ּו ַא ֲח ֶר ָיך
ְמב ָֹהלִ ים.״ []...
(קנטו )92-89 .15
[…] con atto
dolce di madre dicer: «Figliuol mio
?perché hai tu così verso noi fatto
Ecco, dolenti, lo tuo padre e io
]…[ ti cercavamo

הנער שהה כידוע בבית המקדש ,והיה שקוע בשיחות מלומדות עם כוהני ההיכל.
המקרה השני הוא המקרה של סטפן ,הסולח לשופטיו על שדנו אותו למוות בסקילה
כיוון שהטיף לאמונתו של ישוע
אוֹ ֵמר ְּת ִפ ָּלה לָ ֵאלּ ְ ,ביִ ּסו ָּריו גּ וֹ וֵ ַע,
לִ ְמ ַע ָ ּניו מוֹ ֵחל ,לְ ַתלְ יָ נָ יו סוֹ לֵ ַח,
ו ְּב ֵעינָ יו ַמ ָ ּבט ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים וְ ֶח ֶסד.
(קנטו )114-112 .15
alto Sire, in tanta guerra,׳orando a l
 suoi persecutori,׳che perdonasse a
con quello aspetto che pietà diserra.

יזיסטרטוס ,מן הטיראנים של
ַ
דוגמא אחרת ,הפעם מן המורשת הקלאסית ,הם דברי ּפ
אתונה .אשתו מבקשת לנקום בעלם צעיר שנשק לבתם בפומבי .על כך משיב האב והבעל
תשובה רבת השראה:
ַמה ַ ּנ ֲעשֶׂ ה ָ ּב ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּבזָ דוֹ ן יַ ֵּכנוּ,
ִאם ָהאוֹ ֵהב אוֹ ָתנוּ ,זוֹ כֶ ה לְ שִׂ נְ ָא ֵתנוּ?
(קנטו )105-104 .15
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אונס פילומלה ,ורגיליוס סוליס ( ,1562-1514 ,)Solisאיור ל מטמורפוזות לאובידיוס.

מנגד מציג דנטה שלוש דוגמאות לחמת זעם .אחת מן המקרא ושתיים מן המיתולוגיה.
ּפרוֹ קנֶ ה ,הדוגמא הראשונה לזעם מטורף ,מגישה לבעלה ֶט ֶראוס מלך תראקיה את בנם
המבושל לסעודת ערב ,עונש על שאנס את אחותה פילוֹ ֶמלה .האלים הופכים את השלושה
לציפורים; מכאן פילומלה הזמיר (אובידיוס ,מטרמורפוזות ,ספר ו׳ .)674-424 ,הדוגמא
השנייה היא הסיפור המקראי אודות מרדכי היהודי והעונש המושת על המן הרשע .מן הראוי
לציין שדנטה ,שהכיר את הסיפור מן הוולגטה ,המתרגמת את המילים עמוד התלייה ל,crux-
לא תלה את מרדכי כי אם צלב אותו .un crucifisso :למותר לציין שבתרגום לעברית העדפתי
את המקור המקראי.
הדוגמא השלישית ,שמביא דנטה מאניאדה לוורגיליוס ,היא סיפורה של המלכה אמטה,
השולחת יד בנפשה לאחר שהגיעה אליה שמועת שווא על מותו של טורנוס ,שהיה מיועד
לשאת את בתה ,לביניה .באופן זה חטאה של אמטה כפול :היא שולחת יד בנפשה וגם
מונעת מלביניה המקוננת חסדיה של אם.
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הרשות החילונית והכנסייה ,משל שתי השמשות
מרקו לומברדו ,המשכיל את דנטה בסוגיית השחיתות שירדה על הארץ ,מביא את המופת
הרומאי שהושחת בדורנו:
ִּכי רוֹ ָמא זוֹ ֵ ,ה ִב ָיאה ֶאל עוֹ לָ ֵמנ ּו ֶח ֶסד,
ׁ ְשנֵ י ַ ּגלְ ַ ּג ֵּלי ַח ּ ָמה ֵה ִאיר ּו ֶאת דְּ ָרכֶ ָיה,
זֶ ה ֶאת דַּ ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ,וְ זֶ ה דַּ ְרכֵ י ֱאל ַֹּה.
ֶה ֱא ִפיל ּו זֶ ה ַעל זֶ הַ ,ע ָּתה ָח ְב ָרה ַה ֶח ֶרב
ֶאל ׁ ֵש ֶבט ַה ֶהגְ מוֹ ןִ ,מן ַה ִ ּז ּווּג ַה ֶ ּזה
לֹא יְ ׁשו ָּעה ִּת ְצ ַמחִּ ,כי ִאם זָ דוֹ ן וְ ֶר ׁ ַשע.
(קנטו )111-106 .16
Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo,
altra strada׳due soli aver, che l’una e l
facean vedere, e del mondo e di Deo.
un l’altro ha spento; ed è giunta la spada׳L
altro insieme׳un con l׳col pasturale, e l
;per viva forza mal convien che vada

המשל שדנטה מביא מפיו של מרקו בדבר שתי השמשות המושכות שתיהן את כוחן מן
כשמש והקיסר כירח,
החסד האלוהי ,סותר את ההשקפה המדיאבלית בדבר האפיפיור ֶ
המבוססת על פסוק מבראשית :״וַ ַ ּי ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ּ ְמאֹרֹת ַה ְ ּגדֹלִ ים ֶאת ַה ּ ָמאוֹ ר ַה ָ ּגדֹל
לְ ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת ַה ּיוֹ ם וְ ֶאת ַה ּ ָמאוֹ ר ַה ָּקטֹן לְ ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת ַה ַּליְ לָ ה״ ,כאשר המאור הקטן נופל מן המאור
הגדול במעמדו ההיררכי ,ותלוי בו .דנטה פיתח את הנושא בהרחבה בספרו מונרכיה (וראו
המבוא הכללי לקומדיה ,כרך א׳) בטענה מדעית לכאורה ,לפיה שני המאורות אינם תלויים
זה בזה שכן שניהם מהווים מקור לאור שהם מפיקים .מכאן שאין להשלים ,לדעתו ,עם
העדפת כס האפיפיור על כס הקיסר .״בעוד שייעודו של הכס הקדוש הוא להכין את נשמתו
של האדם לקראת חיי הנצח ,מתפקידו של הקיסר להעניק לאדם חיי אושר בימי חייו ,ואין
רשות אחת מתערבת בשנייה .כך אומרת התבונה״ (מונרכיה ,ספר שלישי .)16 ,את טענתו
נגד הכנסייה מבסס דנטה על התקדים המקראי המונע מן הלוויים נחלה בקרב בני ישראל,
״וְ ָע ַבד ַה ֵּלוִ י הוּא ֶאת ֲעב ַֹדת א ֶֹהל מוֹ ֵעד וְ ֵהם יִ שְׂ א ּו ֲעוֹ נָ ם ֻח ַּקת עוֹ לָ ם לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ו ְּבתוֹ ְך ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
לֹא יִ נְ ֲחל ּו נַ ֲחלָ ה״ (במדבר ,י״ח ,כג).
למותר לציין שהשורות:
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ֱאמֹר ַע ָּתה ֵאפוֹ אַ ,ה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ְ ּברוֹ ָמא,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ י כּ ֹחוֹ ת ָ ּבלְ ָעהִ ,א ׁיש וְ ֵר ֵעהוּ,
ימה.
ׁ ָש ְק ָעה ְ ּבזֻ ֲה ָמה וְ ֶאת דַּ ְר ָּכ ּה ִהכְ ִּת ָ
(קנטו )129-127 .16
Dì oggimai che la Chiesa di Roma,
per confondere in sé due reggimenti,
cade nel fango e sé brutta e la soma”.

אשר נכתבו כביקורת קשה על בוניפציוס השמיני (להרחבה ראו מבוא לקומדיה ,כרך א׳) ,לא
העלו את קרנו של דנטה בעיני הכנסייה .המשורר הוחרם ,כתביו הועלו באש בצו הכנסייה
בשנת  ,1329והספר נמנה עם רשימת החיבורים המנודים על ידי הכנסייה במשך קרוב ל500-
שנים .רק ב 1881-הוסר החרם הרשמי מעל הספר.

הרצון החופשי
הנושא האחרון שמעלה מרקו בפגישתם הארוכה הוא הסכנה שמא יסור הרצון החופשי מדרך
הישר ,אם החוק המצוי בידי שליט רב עוצמה לא ידע לרסנו במועד .הנה כי כן ,חולשתה
של הרשות החילונית היא זו המפקירה את הפרט לצד האפל של רצונו החופשי .שאלה זו,
המכרעת להשקפתו של דנטה בטור הטוהר ועל כן משליכה על כלל ה קומדיה ,נדונה קודם
לכן על ידו באיגרת לקאן גרנדה ,בה קובע המחבר כי ״מעשי פשע חייבים לבוא על עונשם
דווקא משום יכולתו של האדם להבחין בין טוב לרע ועל כן לקבוע את דרכו בהתאם לרצונו
החופשי הטבוע בו.״ מרקו לומברדו טוען בדבריו כי הפרט ,בזכות העובדה כי ניחן ברצון
חופשי ,קרי :בבחירה בין טוב לרע ,אחראי על מעשיו .מכאן שלשאלתו של דנטה בדבר
העילה לרשע שירד על הארץַ :
״א ְך ַמה ִהיא ָה ִע ָּלהָ ,א ָ ּנא ֱאמֹר..״ משיב מרקו כי בארץ החיים
הכול מעדיפים להתייחס אל השחתת המידות כאילו היה זה גורל נגזר מן השמים:
[]...
ָ ּב ּה ָּכל ַה ַחי נוֹ ֵהג לִ ְתלוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם
ָּכל ַמ ֲעשֶׂ ה ַ ּב ֶחלֶ דְּ ,כמוֹ ל ּו ָהי ּו ׁ ָש ַמיִ ם
ֵמנִ ַיע וְ ִע ָּלה לַ ַ ּנ ֲעשֶׂ ה ָ ּב ָא ֶרץ.
][...
Voi che vivete ogne cagion recate
pur suso al cielo, pur come se tutto
movesse seco di necessitate.

ומוסיף בנימה של יאוש:
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ִאם ָּכ ְך ַמה ַּט ַעם ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ְפ ׁ ִשיַ ,מה ֶ ּב ַצע
ְ ּבעֹנֶ ג ו ְּבא ׁ ֶֹשר ַעל ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד?
וּלְ ׁ ֵשם ַמה ָה ַע ְצבוּת ַעל ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ָעוֶ ל?
(קנטו )73-67 .16
Se così fosse, in voi fora distrutto
libero arbitrio, e non fora giustizia
per ben letizia, e per male aver lutto.

המסקנה ,כאמור לעיל ,היא כי העדר מנהיגות חזקה שיש בידה לכפות את החוק,
וזאת בצירוף למעורבותה של הכנסייה בענייני חולין ,הם הגורמים לרשע הפושה בארץ
ולאובדן החסד האלוהי .הדברים שדנטה שם בפי מרקו הם הד לדיון בנושא הרצון החופשי
ומקומו בתפיסת הגורל הנגזר –  – Predestinatioכפי שזה מופיע בנחמת הפילוסופיה
( )Consolatio Philosophiaeלבואתיוס עוד בראשית המאה השישית ,וכן אצל תומס
אקווינס ,המוסיף בטיעונו כי זהו במפורש מקומה וייעודה של התבונה שהעניק הבורא
לאדם.
סוגיית הרצון החופשי ביחס לאהבה תידון בהרחבה במדרג הבא.


המדרג הרביעי – חטא העצלות
(קנטי )18-17
מדרג העצלים – התיבה האיטלקית  accidiaכוללת את דקויות האדישות ,הרפיון ושוויון
הנפש וכן את האהבה הנרפית ,ועל כן חוטאת ליעדה של אהבת אמת שהיא רדיפה אחר
סגולות הטוב .העונש על כך הוא הכורח לרוץ ללא הפסק ,להתלהב ותוך כדי המרוצה
לקרוא בקול בדוגמאות של מנהגי עצלות מזה ובהיפוכן מזה .עם הנשמות זריזות הרגליים
בעל כורחן נמנה כומר פרנציסקני בן המאה ה ,12-המנבא באוזני דנטה כי אלברטו דה לה
סקאלה (אבי מיטיבו של דנטה) ימנה ״את בנו בעל המום ,ממזר מושחת הרוח...״ (קנטו
 )124 ,18לראש מנזר .המקרה שמביא דנטה בשמו של הכומר עלום השם ,מי שאינו ידוע
מכל מקור אחר ,זר לקורא ועל כן נעדר עילה לסוגיית החטא והעונש כאחד.
שני מופתים של להט והתלהבות נשמעים מפי שתי נשמות מזילות דמעה .האחד לקוח
מהברית החדשה (הבשורה על פי לוקס) ,ועניינו מרים הבתולה ,מי שלאחר קבלת הבשורה
מפי המלאך גבריאל בדבר הריונה ,״נשאה חיש את רגליה״ (קנטו שמונה־עשר )100 ,אל
הרי יהודה לביקור אצל אלישבע וזכריה .אלישבע ,גם היא בהיריון ,הייתה אמו של יוחנן
רסליה ללוקאנוס( ,ספר שלישי ,)453-5 ,עניינה ביוליוס
הפ ַ
המטביל .הדוגמא הבאה ,מתוך ַ
קיסר ,מי שחש בראש צבאו למסע כיבושים בספרד בעוד הוא מניח לברוטוס להשתלט על
מרסיי בדרום גליה (קנטו .)101 ,18
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שתי דוגמאות לעצלות ונרפות המאזנות את מופתי ההתלהבות ,הן התנהגות העברים
במדבר בנוסח דברים י״ד ,פסוק ג :״וְ לָ ָמה יְ הֹוָ ה ֵמ ִביא א ָֹתנ ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת לִ נְ ּפֹל ַ ּב ֶח ֶרב
נָ ׁ ֵשינ ּו וְ ַט ּ ֵפנ ּו יִ ְהי ּו לָ ַבז ֲהלוֹ א טוֹ ב לָ נ ּו ׁשוּב ִמ ְצ ָריְ ָמה״ ,והעונש שיושת על העם בעקבות נרפות
זו שתהיה אסונם בהמשך.
״מת ָּכל
[ֵ ]...
ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר ַה ָ ּים נִ ְק ַרע מוּלוֹ ּ ְ ,ב ֶט ֶרם
ָרא ּו ֵמי ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ֶאת יוֹ ְר ׁ ֵש ֶיהם ָ ּב ָא ֶרץ.
(קנטו )135-132 .17
[…] “Prima fue
aperse,׳morta la gente a cui il mar s
che vedesse Iordan le rede sue.

הדוגמא השנייה לעצלות ,הלקוחה מאנאידה לוורגיליוס (ספר ה׳ )754-700 ,מספרת על
הטרויאנים שהעדיפו להישאר בסיציליה תחת המשך המסע הקשה ורב הסכנות עם אניאס
לאיטליה ,שם הוא עתיד לצקת את היסודות לאימפריה הרומית.
וְ עוֹ ד ָה ֵהם ֲא ׁ ֶשר ָּכ ׁ ְשל ּו לָ שֵׂ את ַ ּב ֵּס ֶבל
ִעם ֶ ּבן ַאנְ כִ ֶיסס יַ ַחד ,וְ ַת ַחת זֹאת ִ ּב ְּכר ּו
ַח ֵ ּיי ָקלוֹ ן לִ ְבחֹר לְ לֹא ָה ָדר וְ ׁ ֶש ַבח.״
(קנטו )138-136 .17
affanno non sofferse׳E quella che l
Anchise,׳fino a la fine col figlio d
sé stessa a vita sanza gloria offerse”.

כיוון שהעפילו אל מדרג העצלים המצוי במרכזו של הר הטוהר ,ורגיליוס מסביר לדנטה את
המבנה המוסרי של ההר (קנטו  ,)139-91 ,17קרי :את ההיגיון העומד מאחורי שבעת החטאים
הראשיים במעשי האדם ,הן לחיוב והן לשלילה .דוגמא לכפל ערכים זה היא האהבה.
ִמ ָּכ ְך ַא ָּתה לָ ֵמד ִּכי ַא ֲה ָבה ִהיא ׁש ֶֹר ׁש
ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת ֻּכ ָּלןַ ,א ְך לֹא ּ ָפחוֹ ת ִמ ָּכ ְך
לְ כָ ל ַה ּ ַמ ֲעשִׂ ים ָה ְראוּיִ ים לְ עֹנֶ ׁש.
(קנטו )105-103 .17
esser convene׳Quinci comprender puoi ch
ogne virtute׳amor sementa in voi d
ogne operazion che merta pene.׳e d
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אהבה חסרה או נרפית ,שאינה מבקשת אחר הטוב ,היא סמל חטא העצלות המכופר במדרג
הנוכחי .אהבה המופנית אל יעד או חפץ מרושע מסבירה את ייסורי הנשמות בשלושת
המדרגים מתחת ,קרי :גאווה ,קנאה ,חמת זעם .״זו אהבת הרע נצרפת מתחתינו״ (.)124
אהבה יתרה ומופרזת תהיה מצויה ביסוד שלושת החטאים המצפים להם בשלושת המדרגים
הבאים ,קרי :רדיפת בצע ,גרגרנות ותאוות בשרים.


המדרג החמישי – רדיפת הבצע
(קנטי )22-19

דנטה ,חלומו השני
חלומו השני של דנטה מזמין
פרשנות פרוידיאנית .את
המכשפה המופיעה בחלומו:
״שפתה עילגת ,רגליה
עקומות ...פוזלת ופניה כקלף
צהוב ,מהוה״ (קנטו ,)9-7 ,19
הופך החולם במבטו לבת ים
יפהפייה הפוצחת קולה בזמר
ומספרת כיצד הדיחה את
אוליסס ״לסור מן הנתיב״.
בשלב זה של החלום מופיעה
״גבירה קדושה״ ,״דרוכה
ולהוטה להביך את הזמרת״
( .)27-26ורגיליוס ממהר אל
הסירנה ,ולאחר שפשט את
בגדה :״גילה לי את כרסה/ .
הלום צחנת חיקה מן השינה
הקצתי.״
ספרות ימי הביניים
רגילה להציג את הקונפליקט
המתחולל בנפשו ומצפונו
כמלחמת
האדם
של
כוחות הטוב והרשע זה
בזה ,היא הפסיכומכיה
–  ,psychomachiaקרב
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הנפשות .היה זה פרודנטיוס ,המשורר הלטיני מן המאה הרביעית ,שהחל במסורת
הפסיכומכיה בשירה ,בניסיון להבין את תופעת הקונפליקט בנפשו של האדם .דנטה עושה
שימוש בנושא בהרחבה בויטה נובה .את ההיבט הפרוידיאני של החלום נהגו בשעתו להציג
בכלים המקובלים על הפסיכונאליזה :הסירנה היא תשוקתו המודחקת של דנטה ,הגבירה
הקדושה היא הסו ּ ֶּפר-אגו המבקש להציל את נשמתו .חלומו של דנטה יהיה בבחינת מבוא
לתשוקותיהן הנפרזות של הנשמות במעלה שלושת המדרגים.
הנשמות במדרג החמישי נצרפות מחטא רדיפת הבצע או פזרנות יתרה .שם שוכבים
״בפישוט ידיים ורגליים״ עם הפנים ארצה על סלע קשיח ,בוכים ,נושאים תפילה וקוראים
דוגמאות של קמצנות מזה ונדיבות לב מזה .הראשון הוא האפיפיור אדריאנוס ,מי שהלך
לעולמו חודש בלבד לאחר שנבחר לשבת על הכס הקדוש ( .)1276האיש מודה בחטאיו,
מסביר לדנטה בלשון סרקסטית את מצבו ,ומבקש ממנו שלא לכרוע ברך לפניו שהרי ״כולנו
עבדי כוח אחד ואין שני לו״ (קנטו .)135 ,19
קפה ( ,)Capetאבי השושלת הקפטינגית הצרפתית בימי הביניים .האיש
השני הוא הוגו ּ ֶ
עצמו לא אשם בדבר שעשה במכוון ,אלא בעובדה שהיה ,כפי שהוא מודה בזאת ,״לצמח
קטלני אני הייתי שורש.״ קרי ,מחלציו יצאה שורה של רשעים ועל כך נענש עתה האיש
בשכיבה על בטנו .כמו כן מנבא הוגו לדנטה שורה של אירועים שיתחוללו בפירנצה באשמת
האפיפיור בוניפציוס .בהמשך דבריו אומר הוגו לדנטה כי על מופתי העוני וההסתפקות
במועט ,אשר ״תשובה ניצחת הם לתפילותינו״ (קנטו  ,)100 ,20יספרו הנשמות הנצרפות
במדרג ״כל עת מאיר היום ,אבל בבוא הלילה  /דברינו נהפוך בדוגמאות מנגד״ (,)102-101
קרי :דוגמאות לתאוות בצע ולחמדנות.

מופתי עוני והסתפקות במועט
כיוון שהשניים מגיעים אל המדרג בשעות הבוקר ,הם מאזינים תחילה למופתי עוני
והסתפקות במועט .התמונה הראשונה פותחת כרגיל במופת מספרי הקודש ,הפעם מן
הברית החדשה( ,לוקס ,פרק ב׳ .)7 ,זהו סיפורה של מרים שילדה את ישו באורווה ,ומהעדר
עריסה הניחה את הרך הנולד באבוס סוסים .את הסיפור השני ,הפעם מופת של צניעות
והסתפקות במועט ,נוטל דנטה מחיבורו של אוגוסטינוס ,עיר האלוהים ,בו מסופר על
פבּ ריציוס המיטיב ,הוא גאיוס פבריציוס ,ממנהיגי הרפובליקה הרומית במאה השלישית
לפנה״ס ,שדחה את התשורות הרבות שהניחו לפניו ובחר לחיות ככל אזרחי העיר .דמותו
של פבריציוס ,בבחינת מופת של פשטות סגפנית ,מופיעה אצל דנטה גם בקונביביו (פרקים
 )13 ,5 ,4וגם במונרכיה (פרקים  .)11 ,5 ,2ורגיליוס עצמו מהלל ומשבח את פבריציוס
באנאידה (.)33-31 ,20
המופת השלישי ,הוא ניקולס (קנטו  ,)33-31 ,20הגמון העיר מירא באסיה הקטנה
במאה הרביעית .ניקולס ,צאצא למשפחה רבת נכסים ,חילק את כספו ״לא על מנת
לזכות בתהילת החלד ,כי אם למען תהילת האל״ ,כפי שכתב עליו ג׳קומו דה ואראצה
( )Vararazzeבמאה השלוש עשרה באחד החיבורים הנודעים בעת ההיאAurea Legenda ,
(אגדת הזהב).
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אפולו קובע אוזני חמור על ראשו של מידס .מיוחס לאניבלה קראצ׳י ).(Carracci

ַ ...על נִ יקוֹ לָ ס ִס ּ ֵפר לִ יַ ,ה ָ ּנ ִדיב,
ֲא ׁ ֶשר ִח ֵּלק ַמ ָּתת לִ ְבנוֹ ת ָה ֲענִ ִ ּיים
לְ ַמ ַען ַּכ ָ ּיאוּת לְ ִה ָ ּנשֵׂ א ּתוּכַ לְ נָ ה.
(קנטו )33-31 .20
“…ancor de la larghezza
che fece Niccolò a le pulcelle,
”per condurre ad onor lor giovinezza.

על פי המסופר באגדת הזהב נודע לניקולס כי שכנו האציל שירד מנכסיו מועיד את שלוש
בנותיו לזנות על מנת שלא להגיע לכדי פת לחם ,ולפיכך הוא משליך בלילה אל חלון שכנו
חריט עם מטבעות זהב .הוא עושה זאת שלוש פעמים ,השכן משיא את בנותיו ,וניקולס
זוכה בתואר הגמון.

דוגמאות לחמדנות ורדיפת בצע
עם רדת ליל מביאות הנשמות הנצרפות ,וזאת בתכלית הקיצור ( 14שורות בלבד) ,את
סיפורם של שבעה מעשי רדיפת בצע ידועים לשמצה .הראשון מזכיר את פיגמליון :״רוצח-
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אב ,בוזז שלל ,איש מעל״ (קנטו  ,)105 ,20מלך צור ואחיה של דידו ,מי שרצח את סיכאוס,
בעל אחותו ודודו ,על מנת לגזול את רכושו .דידו ובני לווייתה נמלטו אל מעבר לים ,וסופם
שיסדו את קרתגו (אנאידה ,ספר ראשון.)335-68 ,
השני הוא סיפורו של ״מידס השפל נזכיר ,רודף הבצע...״ (קנטו  )106 ,20מלך פריגיה,
מי שברוב כסילותו נפל בפח חמדנותו .כיוון שביקש מבכחוס כי כל אשר ייגע בו ייהפך לזהב,
הפכו לזהב המשקה והמזון שהגיש אל פיו (אובידיוס ,מטמורפוזות ,ספר י״א.)145-85 ,
המקרה השלישי הוא סיפורו של עכן ,הגונב מן החרם ומודה במעשהו :״וָ ֵא ֶרא ַב ּׁ ָשלָ ל
אתיִ ם ׁ ְש ָקלִ ים ֶּכ ֶסף וּלְ ׁשוֹ ן זָ ָהב ֶא ָחד ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ְש ָקלִ ים ִמ ׁ ְש ָקלוֹ
ַאדֶּ ֶרת ׁ ִשנְ ָער ַא ַחת טוֹ ָבה ו ָּמ ַ
וָ ֶא ְח ְמ ֵדם וָ ֶא ָּק ֵחם וְ ִה ָ ּנם ְטמוּנִ ים ָ ּב ָא ֶרץ ְ ּבתוֹ ְך ָה ָא ֳהלִ י וְ ַה ֶּכ ֶסף ַּת ְח ֶּת ָיה״ (יהושע ,ז׳ ,כא) ,והעונש
הכבד שהוא מביא עליו ועל משפחתו :״ וַ ִ ּי ַּקח יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶאת ָעכָ ן ֶ ּבן זֶ ַרח וְ ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וְ ֶאת ָה ַאדֶּ ֶרת
וְ ֶאת לְ ׁשוֹ ן ַה ָ ּז ָהב וְ ֶאת ָ ּבנָ יו וְ ֶאת ְ ּבנ ָֹתיו וְ ֶאת ׁשוֹ רוֹ וְ ֶאת ֲחמֹרוֹ וְ ֶאת צֹאנוֹ וְ ֶאת ָא ֳהלוֹ וְ ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר
לוֹ וְ כָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ִע ּמוֹ וַ ַ ּי ֲעל ּו א ָֹתם ֵע ֶמק ָעכוֹ ר״ (כד).
שפירה .שניהם נענשו בעונש מות על חמדנותם.
המקרה הרביעי עניינו חנניה ואשתו ּ
בעוד שכל אנשי הקהילה מסרו את רכושם לשליחים ,לחלוקה בין העניים ,העלימו השניים
חלק מנכסיהם (מעשי השליחים,
ה.)10-1 ,
הליודורוס הוא שליחו של המלך
סלאוקוס ,הבא אל בית המקדש
בירושלים על מנת לקחת משם אוצר
האמור להיות שייך למלכו .כוהני
המקדש נזעמים ,שכן הכסף מיועד
לחלוקה בין עניי העיר ,ומתפללים
להכשלת השליחות .תפילתם נענית:
אביר בשריון זהב מגיע על סוסו
אל המקום ,הסוס בועט בהליודורוס
ומגרש אותו (ספר המכבים ב׳ ,פרק
ג׳ ,כה).
שתי דמויות מן המיתולוגיה
היוונית סוגרות את דוגמאות רדיפת
הבצע .האחד פולימנסטור ,אשר
״את חרפתו מסביב להר יגידו״ (קנטו
 .)114 ,20האיש ,מלך תראקיה,
אמור היה לשמור על פולידורוס,
בנם של ֶהקובה ופריאמוס .אולם
פולימנסטור רוצח את הנער על
תבאידה ,אפוס פיוטי המבוסס על מחזהו של
מנת לגזול את הזהב שזה הביא
אייסכילוס שבעה נגד תבאי ,יצירתו המרכזית
עמו מטרויה הנצורה .הקובה,
של פובליוס פאפיניוס סטציוס .ונציה.1570 ,
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בסיוען של נשות טרויה נוספות ,לוכדת את הרוצח ,מנקרת את שתי עיניו וכותשת את מוחו
קרסוס,
דרך ארובות העיניים הריקות ( מטמורפוזות ,ספר י״ג .)564-527 ,השני הוא מרקוס ַ
הנמנה עם הטריומוויראט הראשון לצד יוליוס קיסר ופומפיוס .קרסוס ,שנודע בעושרו (כינויו
הוא ,Dives :קרי :״העשיר״) ,לומד את טעם הזהב :״אמור נא מה טעמו של הזהב בפיך״
כפי שמציינות זאת בסרקזם הרוחות במדרג (קנטו  .)117 ,20כוונתן היא לעובדה שלאחר
תבוסת הלגיונות הרומאיים ,כאשר ראשו של קרסוס הובא בפני מלך הפרתים המנצח ,יצק
זה לפיו זהב נמס ,בעודו אומר :״כיוון שהאיש בחייו בער בתשוקה לזהב ,הנה גופו המת יודע
את להט הזהב.״ דנטה נטל את סיפור המעשה מפובליוס אניוס פלורוס ( )Florusבחיבורו
.Epitoma

סטציוס
את סטציוס ,המשורר הלטיני מן המאה הראשונה לספירה ,פוגשים דנטה וורגיליוס במדרג זה
(קנטו  )15 ,21ביום בו הוא משתחרר לקראת עלייתו מעלה .זאת לאחר תשע מאות שנות
היטהרות ,מהן חמש מאות שנים במקום זה כעונש על פזרנות־יתר ,ולאחר שרץ ללא הפסק
במשך ארבע מאות שנים במדרג הקודם בגין עצלותו .לכבוד האירוע רועדים ִס ּ ֵפי הר הטוהר
והרוחות מרימות את קולן בשמחה .סטציוס ,מעריצו של ורגיליוס ,מכנה את המשורר הקודם
לו :״אש הקודש״ ,ומפליג בדברי הערצה לוורגיליוס:
ָה ֶר ׁ ֶשף ׁ ֶש ִה ִ ּצית אוֹ ִתיְ ,מקוֹ ר ַה ַּל ַהט
יטה ֶאלֶ ף
נָ ַבע ֵמ ֵא ׁש ַה ּק ֶֹד ׁשֲ ,א ׁ ֶשר ִהלְ ִה ָ
ְמ ׁשוֹ ְר ִרים ֵמ ָאז ְ ּבלַ ַהב ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ִּכ ַ ּונְ ִּתי לְ ֶאנֶ ִאיס ,לְ ֵעת ָחרוּז ִח ַ ּב ְר ִּתי...
(קנטו )97-94 .21
Al mio ardor fuor seme le faville,
che mi scaldar, de la divina fiamma
;onde sono allumati più di mille
Eneida dico,׳de l

כמו לא די בכך ,טוען סטציוס כי בזכות שירתו של ורגיליוס קיבל את דת הנוצרים ,הגם
שבסתר .לשאלתו של זה:
...״איזֶ ה ּו נֵ ר אוֹ ׁ ֶש ֶמ ׁש
ֵ
ִח ְּלצ ּו אוֹ ְת ָך ֵמא ֶֹפל ַעד ִּכי ֶאת ִמ ְפ ָרשֶׂ יךָ
ּ ָפ ַרשְׂ ָּת לִ כְ בוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַהדַּ ָ ּיג ֶסנְ ט ּ ֶפ ְטרוּס?״
אשוֹ ן ָהיִ ָית לְ ׁ ַש ְּל ֵחנִ י
״ה ִר ׁ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ָ :
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אשוֹ ן ַא ַחר ֱאל ַֹּה
לִ גְ מ ַֹע ֵמי ּ ַפ ְרנָ סוֹ סִ ,ר ׁ
ָהיִ ָית לְ ָה ִאיר ֶאת ְמ ִס ָּל ִתי ַ ּבח ׁ ֶֹשךְ.
[]...
(קנטו )63-58 .22
…“qual sole o quai candele
ti stenebraron sì, che tu drizzasti
poscia di retro al pescator le vele?”.
inviasti׳Ed elli a lui: “Tu prima m
verso Parnaso a ber ne le sue grotte,
alluminasti.׳e prima appresso Dio m

עתה ,כיוון שהשתחרר מחובותיו בטור הטוהר ,חובר סטציוס – מכאן והלאה נוצרי כשר
למהדרין – אל שני המשוררים ,ומעפיל עמם למעלה ,אל גן העדן הארצי.


המדרג השישי – הגרגרנים
(קנטי )24-22
הניסיון להביא עדות לאמת האבנגליונית על סמך כתבים מוקדמים יותר ,בראש וראשונה
מן המקרא ,מהווה ,למותר לציין ,חלק ניכר מחיבוריהם של אבות הכנסייה .לעומת זאת,
עדויות מן המיתולוגיה הן משימה קשה לאין שיעור ,בשל הפער הערכי הרב בין האלילות
ההלנו-רומית לבין הנצרות .משימה קשה ,אך במידה מסוימת אפשרית ,הייתה הפרשנות
למשוררי רומא העתיקה .במעט רצון ובסינון של הכתוב ,ובפרשנות מרחיקת לכת
(״יצירתית״) ,ניתן לגלות זיקה בין עולמו הרוחני של ורגיליוס לבין הדוֹ גמה הכנסייתית.
דוגמא מובהקת לכך היא קטע מן האקלוגה הרביעית של המשורר (הפרשנות הנוצרית
מוטה ומודגשת).
[]...
ַע ָּתה ַהדּ וֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן לִ נְ בו ָּא ָת ּה ׁ ֶשל קו ָּמה,
ָה ֶר ֶצף ַרב ַההוֹ ד ׁ ֶשל ַה ּ ֵמאוֹ ת ׁ ָשב וְ נוֹ לָ ד.
חוֹ זֵ ר ׁ ִשלְ טוֹ ן ׁ ַש ְ ּב ַתאיּ ַ ,גם ַה ְּבתוּלָ ה חוֹ זֶ ֶרת,

וְ ֶחבֶ ר ְּבנֵ י ָא ָדם ֻמפְ לָ א נוֹ ֵחת לָ ָא ֶרץ ֵמ ָר ִק ַיע.
יטי בּ וֹ ַ ּב ַ ּנ ַער ִ ּב ְב ָרכָ ה.
לו ִּצ׳ ָ ּיה ַה ְ ּצנו ָּעהַ ,ה ִ ּב ִ
ְּבלֵ ָדתוֹ יִ ּ ַתם ִעדַּ ן ַּב ְרזֶ ל ,וְ יַ ַעל וְ יָ בוֹ א
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ִעדַּ ן זָ ָהב ַעל ּ ְפנֵ י ֵּת ֵבלִ .ה ֵ ּנה מוֹ ׁ ֵשל ַא ּפוֹ לוֹ .
ו ּּפוֹ לְ יוֹ  ,זֶ ה ַע ָּתה ָּת ֵחל ְּתקו ָּפה ׁ ֶשל ז ַֹהר.
ַה ּקוֹ נְ סוּלָ ט ׁ ֶש ְּל ָך יִ ְהיֶ ה ִמ ְצ ָעד ָח ְד ׁ ֵשי ְ ּב ָרכָ ה.

ּ ַת ְח ּ ֶת ָיך ֲח ָט ֵאינ ּו יַ לְ ִּבינוּ ,וְ יִ ְהי ּו ְּכ ַאיִ ן וּכְ ֶאפֶ ס.
[]...

הוּא ְּב ַח ֵ ּיי ֵאלִ ים יִ זְ ֶּכה ,וְ ֶאת ָה ֵאל יִ ְר ֶאה הוּא
ִמ ְת ָע ֵרב ַ ּב ִ ּגבּ וֹ ִרים וְ הוּא ַע ְצמוֹ ֶא ָחד ֵמ ֶהם,
יִ ׁ ְשלֹט ִ ּב ְמלוֹ א ֵּת ֵבל ו ִּבזְ כוּת ְסגֻ לּ וֹ ת ָאבִ יו
ׁ ָשלוֹ ם יָ ִביא ַעל ֶחלֶ ד...
[]...
הנה כי כן ,כאשר סטציוס טוען כי היה לנוצרי בזכות שירתו של ורגיליוס:
״קם ָ ּב ָא ֶרץ דּ וֹ ר ָח ָד ׁש
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִהכְ ַרזְ ָּתָ :
אשית ַ ּב ֶחלֶ ד,
ַה ֶ ּצ ֶדק ׁ ָשבִ ,ע ּמוֹ יְ ֵמי ֵר ׁ ִ
אשוֹ נִ ים יָ ַרד ִמ ּ ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע.״
וְ נֵ ֶצר ִר ׁ
(קנטו )72-70 .22
;quando dicesti: ‘Secol si rinova
torna giustizia e primo tempo umano,
.׳e progenie scende da ciel nova

יכול דנטה להיאחז בקטע זה מן האקלוגה הרביעית .אמנם כל שביקש ורגיליוס לומר הוא
כי הקונסולט של פוליו יביא ברכה על רומא ,כי תור הזהב צפוי עם הולדת בני העילית
בקרב האצולה הרומית ,וכי פוליו הנודע בסגולותיו יוריש אותן לבניו .אך (בשורות הנטויות
והמודגשות לעיל) ניתן למצוא רמז לבוא תור הזהב הנוצרי ,להולדת ישוע ,למחילת עוונות
ולשלום העומד לנחות על התבל בזכות סגולותיו של אבי הנער ,קרי :השם בכבודו ובעצמו.
במובאות נוספות ,מן הברית החדשה הפעם ,יש רמז לשובו של סטציוס בתשובה הנוצרית.
כזו היא קריאת הנשמות :״תהילת אל במרומים״ (קנטו  ,)136 ,20פגישה עם ״זו עלמת
שומרון״ (קנטו  ,)3-1 ,21ותחייתו של ישוע :״על הנוצרי הקם מאחוזת הקבר...״ (קנטו
 .)9-8 ,21גם אין זה מקרה שדווקא כאן מופיע בפעם הראשונה ב קומדיה הנוצרי בשמו
המפורש :״כובל את הנוצרי ומשליכו לכלא״ (קנטו .)87 ,20

דוגמאות לגרגרנות ומופתי ריסון ומתינות
שני עצים יוצאי דופן ,הגדלים בשני מקומות שונים ,נועדו לעורר את תשוקתן של נשמות
הנצרפים במדרג השישי למזון ומשקה ,וכך להענישם על חטא הגרגרנות והזלילה .מענפי
העצים עולים קולות המכריזים בפני הצמאים והרעבים ,כי ״מפרי העץ הזה ,לא תאכלו
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ממנו״ (קנטו  ,)141 ,22ומביאים שורת דוגמאות ומופתים נודעים של גרגרנות מזה ויכולת
איפוק מזה.
שוב חוזר המעמד של טקס הנישואים בקנא .המופת השני מזכיר את ״...בנות קדומים
ברומא ידעו להסתפק  /בלגימה של מים״ (קנטו  ,)145-144 ,22הערה הנסמכת ככל
הנראה על תומס אקווינס בסומה תיאולוגיקה ,המצטט את ולריוס מקסימוס בחיבורו
 .Factorum et dictorum memorabilium:״בין נשות רומא הקדומה לא היה נהוג לשתות
יין ,והדבר שמר אותן מפני מעשי שגגה והעדר צניעות״ (“Vini usus olim Romanis
”….)feminis ignotus fuit
המופת הבא הוא ״דניאל העלם  /כי בז למטעמים ,קנה חוכמה ודעת״ ,וזאת בהתבסס
על הכתוב :״וַ ָ ּישֶׂ ם דָּ נִ ֵ ּיאל ַעל לִ בּ וֹ ֲא ׁ ֶשר לֹא יִ ְת ָ ּג ַאל ְ ּב ַפת ַ ּבג ַה ּ ֶמלֶ ְך ו ְּביֵ ין ִמ ׁ ְש ָּתיו...״ (דניאל
א׳ ,ח).
לקראת הסיום דנטה יוצא בדברי תהילה לחיי טבע בימי קדם ,כאשר הקדמונים ידעו
להסתפק במה שהטבע מעניק ,ללא צורך לייצר מזון ומשקה.
אשוֹ נִ ים ָהיָ ה,
 ...דּ וֹ ר ִר ׁ
לְ ֵעת ָה ִא ְצ ְט ֻר ָ ּבל ָהיָ ה ָט ִעים לַ ֵחךְ
וְ ַט ַעם ֵמי ָּכל ּ ֶפלֶ ג ָהיָ ה ְּכיֵ ין ָה ֶר ַקח.
(קנטו )150-148 .22
oro fu bello,׳Lo secol primo, quant
fé savorose con fame le ghiande,
e nettare con sete ogne ruscello.

הסיום הוא שיבה אל הברית החדשה ,המספרת על יוחנן המטביל המטיף במדבר יהודה ,מי
שלבש כותונת שׂ ער גמלים וניזון מדבש וארבה (הבשורה על פי מתי ,ג׳.)4-1 ,
מבין עלוות העץ השני עולה קול המודיע שהוא נצר משורש עץ הגדל גבוה יותר ,ממנו אכלה
חוה את פרי הדעת .הקול מביא דוגמא אחת ומופת אחד .הדוגמא לגרגרנות מספרת על:
ֶ ...ח ֶבר ָה ְר ׁ ָש ִעים
יְ לִ ֵידי ָה ֲענָ נִ יםְּ ,כפוּלֵ י ָחזֶ הֶּ ,תזֶ אוּס
לָ ַחם ִ ּב ְבנֵ י ַעוְ לָ ה ַה ּׁ ִשכּ וֹ ִרים ִמ ַ ּייִ ן.
(קנטו )123-121 .24
i maladetti׳… d
nei nuvoli formati, che, satolli,
; doppi petti׳Teseo combatter co

הכוונה לתמונה שנטל דנטה מן המטמורפוזות לאובידיוס (ספר  ,)354-341 ,12שם מסופר
על הקנטאורים הנודעים לשיכרות והוללות .היה זה במהלך מסיבת נישואין ,הקנטאורים
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החלו להשתולל ,להיטפל לכלה ולשאר העלמות בנשף .בקרב שהתחולל הרג תזאוס רבים
מן הקנטאורים.
המופת בסוגיה זו נוגע לפרשת גדעון הבוחר את אנשיו לקרב מול המדיינים .והנה רק
שלוש מאות מקרב עשרת אלפים ליקקו מים מתוך ידם והם המופת המושיע את ישראל:
״וַ יְ ִהי ִמ ְס ּ ַפר ַה ְמלַ ְק ִקים ְ ּביָ ָדם ֶאל ּ ִפ ֶיהם ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ִא ׁיש וְ כֹל יֶ ֶתר ָה ָעם ָּכ ְרע ּו ַעל ִ ּב ְרכֵ ֶיהם
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶאל ִ ּג ְדעוֹ ן ִ ּב ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת ָה ִא ׁיש ַה ְמלַ ְק ִקים אוֹ ׁ ִש ַיע ֶא ְתכֶ ם וְ נָ ַת ִּתי ֶאת
לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ָמיִ ם :וַ ּי ֶ
ִמ ְדיָ ן ְ ּביָ ֶד ָך וְ כָ ל ָה ָעם יֵ לְ כ ּו ִא ׁיש לִ ְמקֹמוֹ ״ (שופטים ,ז׳ ,ו-ז).

 – Dolce Still Nuovoהסגנון הענוג החדש
״עכְ ׁ ָשו ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ַה ֶּק ׁ ֶשר
״א ִחי!״ ָק ָראַ ,
ָ
ׁ ֶש ּ ִמן ַהנּוֹ ַט ְריוֹ ןּ ִ ,ג׳יטוֹ נֶ ה ו ִּמ ּ ֶמ ִ ּני
ָמנַ ע ֶאת ַה ִּסגְ נוֹ ן ׁ ְשמוֹ .Dolce still nuovo :
(קנטו )57-55 .24
elli, “il nodo׳io”, diss׳“O frate, issa vegg
che ‘l Notaro e Guittone e me ritenne
! odo׳i׳di qua dal dolce stil novo ch

״הנוטריון״ הוא ג׳קומו (או ג׳קופו) די לנטיני ( ,)Lentiniפייטן סיציליאני מאמצע המאה
ה 13-ששימש בתפקיד נוטריון בחצר מלך סיציליה ,פרדריק השני .העובדה שדנטה כולל
אותו בין אבות הסגנון הענוג החדש היא בהחלט מחמאה עבורו ,שכן פרסומיו מעטים ביותר
(על המשורר ותרגומי שיריו לעברית ,ראו :שבעה שערי שירה ,תמוז .2005 ,כרך ב׳ עמ׳
)27-23
סוגיית ה dolce still novo-ואת ראשו של מי יש להעטיר בנזר אבי הסגנון ,האם את
משוררי סיציליה עם ה״נוטריון״ בראשם ,ושמא את משוררי טוסקנה עם גווידו קבלקנטי
ודנטה אליגיירי בראשם – מעסיקה את המחקר זה מאות בשנים ,וספק אם תוכרע אי
פעם .רבים ,ובונג׳ונטה די לוקה בתוכם ,נוהגים אמנם לראות בויטה נובה את ראשיתו של
הסגנון הענוג החדש ,אולם מסרבים לראות בינו לבין הסגנון הסיציליאני ,הקודם לו ,הבדל
של ממש .אמת ,ב ויטה נובה שינה דנטה את סגנונו בהשפעת אהבתו לביאטריצ׳ה .השירה
המוקדשת לה היא שיר תהילה למדונה ,למלאך רקיע ולא לבשר ודם .ספק אם קיים שיר
מובהק יותר המביע רעיון זה ,של הפשטת אהבת גבר לאישה מתשוקה לתפילה ,מסונטה
כ״ו הנודעת ,הפותחת בשורהTanto gentile e tanto onesta pare… :
ַמה ּ ְמאֹד נֶ ְאדָּ ר ַה ּ ַמ ְר ֶאה וְ ַרב ֶח ֶסד,
ֵעת ְ ּג ִב ְר ִּתי לְ ׁ ָשלוֹ ם ְמ ָב ֶרכֶ ת אוֹ ֵר ַח.
ִּכי ַמ ָ ּבט ִמ ְת ּ ַפ ֵעל ֵהן יֻ ׁ ְש ּ ַפל לְ ַמ ְר ֶא ָיה
וְ ַד ָּלה ַה ָּל ׁשוֹ ן ֶאת ְּכבוֹ ָד ּה לְ ַק ֵּלסֵ ,עת
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תזאוס הורג את הקנטאור הנטפל להיפודמיה.
הספרייה העירונית ,בולוניה (שחזור מודרני).

ֵ ּבין ְק ִריאוֹ ת ִה ׁ ְש ָּתאוּת ִהיא ּפוֹ ַס ַעת ְ ּב ֵע ֶדן,
ֵחן ְצנִ יעוּת – ְּכמוֹ ִה ָּלה ַעל דְּ מו ָּת ּה אוֹ ר יַ ִ ּג ַּיה,
ֹאמר ִּכי ֶאל ֶא ֶרץ יָ ְר ָדה ֵמ ָר ִק ַיע
ֵהן ּת ַ
לְ ָה ִביא לֶ ֱאנוֹ ׁש ֶאת ֶח ְמדַּ ת ַ ּגן ָה ֵע ֶדן.
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ִהיא ַמ ֶ ּב ֶטתַ ,ה ֵּלב ְּכמוֹ גּ וֹ ֶאה וְ ׁשוֹ ֵפ ַע
ַעל ְ ּגדוֹ ָתיו ֵמרֹב א ׁ ֶֹשר כּ ֹה ַרב ו ְּבת ַֹאם –
לֹא יוּכַ ל לְ ׁ ַש ֵער זָ ר ְ ּג ִב ְר ִּתי לֹא יוֹ ֵד ַע.
ַה ִח ּיו ְּך ַה ָּטהוֹ ר ָהעוֹ לֶ ה ִמ ּ ְׂש ָפ ֶת ָיה
ְּכמוֹ ל ּו ָסח ֶאל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשֵ :ה ָאנְ ִחי נָ א ְ ּבנ ַֹעם.
ִּכי ַר ָ ּבה ִּת ְפ ַא ְר ָּת ּה ,נִ שְׂ ָ ּג ִבים ֲח ָס ֶד ָיה.



המדרג השביעי – תאווה
(קנטי (27-25

הצללים
השאלה המעסיקה את דנטה היא :מדוע הצללים ,שאינם כי אם אוויר שקוף ,מגלים בכל
זאת תכונות אנוש? הדבר מפתיע אותו בעיקר לנוכח רזונן של הנשמות הכחושות ושדופות
הבשר .הרזון מנוגד להיגיון ,שהרי ממילא אין הנשמות אוכלות דבר ,כיצד זה אפוא מתגלמת
בהן תכונה של אדם חי? לאחר שהתאפק זמן רב שלא לשאול ,הוא מבקש בכל זאת לדעת:
״מדוע זה מכה בהם הכחש / ,אם אין לאיש מהם במאכל כל צורך?״ המענה לשאלותיו בא
על פי רוב מפיו של ורגיליוס ,אולם הפעם סטציוס הוא זה המסביר לדנטה בהרצאת דברים
ארוכה (קנטו  )108-34 ,25את התופעה ,המעניקה לנו הצצה אל עולם המושגים של איש
הרנסנס המוקדם בסוגיית הזיקה בין הגוף לנפש.
סטציוס מסביר לתלמידו כי העו ָ ּּבר מתהווה מעירוב של דם בדם ההופך בשלב מסוים
לזרע (ב״מה שלא אעז את שמו לומר...״ כך סטציוס הנבוך) ,ועתה הוא נמשל עדיין לכל
בעל-חיים ואין ביניהם הבדל .אולם בעוד שבעל-החיים השלים בזאת את דרכו ,מוחו של
עובר האדם זוכה לרוח:
ו ְּבכֵ ןְ ּ ,פ ַתח ֶאת לִ ְ ּב ָך ַע ָּתה ֶאל ָה ֱא ֶמת
וְ ַדע ִּכי ִמן ָה ֶרגַ ע בּ וֹ ָ ּב ֻע ָ ּבר ַה ּמ ַֹח
ָ ּבנוּי לְ ַתלְ ּ ִפיּוֹ תֶ ,אל ַה ּׁ ְשלֵ מוּת ִה ִ ּג ַיע,
ֲאזַ י בּ וֹ ֵרא ַח ִ ּיים ֵמ ֵסב ְ ּבקוֹ ַרת רו ַּח
לִ ְמלֶ אכֶ ת ַה ּ ַמ ְח ׁ ֶש ֶבת ׁ ֶש ּ ְמחוֹ לֵ ל ַה ֶּט ַבע,
וְ רו ַּח ַ ּבנּוֹ לָ ד ֵמ ִפ ַיח ְ ּברֹב ֶמ ֶרץ.
(קנטו )75-70 .25
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;Apri a la verità che viene il petto
e sappi che, sì tosto come al feto
articular del cerebro è perfetto,׳l
lo motor primo a lui si volge lieto
arte di natura, e spira׳sovra tant
spirito novo, di vertù repleto

הרוח ,היא הנפש ,סופגת אט אט את כל תכונותיו של האדם .הן את תבונתו והן את
סגולות גופו .שילוב זה הוא המסביר את העובדה ,התמוהה בעיני דנטה ,שעל אף היותם
למעט
חסרי ממשות חומרית ,נוהגות הנשמות כאילו היו בני אדם חיים לכל דבר וענייןֵ ,
העשייה החומרית .אין להן צורך במזון ,אך אין הדבר מונע מהן את תחושת הרעב
שהיא ,על פי תפיסת בני הדור ,תופעה רוחנית ועל כן סגולה מן הסגולות המאפיינת
את הנפש .הן נצרבות באש (וראו קנטו  ,)27אך מהעדר ממשות חומרית ,אינן כלות
בה כאיש חי.
ה״צל״ האיטלקי ,ombra ,הוא באוצר לשונו של דנטה צל ,דמות ורוח מת בעת ובעונה
אחת .על בסיס זהות לשונית זו שׂ ם המשורר בפיו של סטציוס את הדברים הללו:
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ מו ָּת ּה ִמן ָה ֲאוִ יר נוֹ ֶטלֶ ת,
״צל״ ׁ ְש ָמ ּה יִ ָּק ֵרא ,ו ֵּמ ֲאוִ יר ֵא ָיבר
ַ ּגם ֵ
ִּת ְב ָרא ִהיא לְ כָ ל חו ּׁש ,כּ וֹ לֵ ל ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם.
(קנטו )102-100 .25
Però che quindi ha poscia sua paruta,
è chiamata ombra; e quindi organa poi
ciascun sentire infino a la veduta.

מכאן הנחת היסוד של הקומדיה ,שלפיה העולם הבא הוא בעינינו השתקפות צורנית של
העולם המוכר לנו .ההיבט הריאליסטי בתפיסה זו משרת את התפיסה המוסרית של דנטה,
על פיה יכול הוא לבשר לבני תמותה בדיוק מה מצפה להם באידך גיסא ,להתרות בהם ,ואולי
אף להשיבם אל המוטב.

דוגמאות לתאווה ומופתי צניעות
הנשמות הנצרפות באש ,סמל התאווה במדרג השביעי ,מספקות בעצמן את תקדימי חטאיהן
ואת היפוכם .העדה מהלכת כולה כאיש אחד ופוצחת בקריאה ,virum non! cognosco :קרי :איני
יודעת גבר (קנטו  ,)128 ,25כאשר הדגש הוא על הפירוש העברי של המלה ״לדעת״ ,שאותו
ספק אם דנטה הבין בשעה שקרא את הפסוק בבשורה על פי לוקס (פרק א׳ .)43 ,הפועל
הלטיני  cognoscoבהוראתו הרגילה נעדר כל היבט ארוטי .העדה ממשיכה בזמרתה ,הפעם
ליצ׳ה ,הנודעת יותר בשמה
המופת היא דיאנה ,המסלקת את אחת מבנות לווייתה ,היא ֶה ֶ
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קליסטו ,לאחר שנודע לה כי
זו הרתה ללדת ,או בלשונו
האלגורית של דנטה :״לאחר
שזו טועמת מרעל אפרודיטה״
(.)132
עד כאן עדת רבי החשק
המבקשים לפרוק את אונם
בקרב המין הנגדי .אולם חבורת
פוגשת
ההטרוסקסואלים
בעדה הצועדת מנגד,
במהרה ֵ
הפעם מדובר בחושקים בבני
מינם .לאחר פגישת חיבוקים
קצרה ,המחנות נפרדים זה
מזה ,וחברי מצעד הגאווה זה
מקרוב באו זועקים במלוא גרון:
״סדום ועמורה״ ,לכינוי גנאי
של סטיותיהם .העדה הקודמת
משיבה להם ברוח חריפה לא
פחות ,הפעם בדוגמא של משכב
בהמה ,הלקוחה מן המיתולוגיה:
״בפרה נסתרת פסיפאה  /בפר
לבן תחשוק כי ייחפז אליה״
(קנטו  .)43-41 ,26הכוונה
לפסיפאה אשת מינוס מלך
כרתים ,שנתקפה תאוות בשרים
דדלוס בונה את תבנית הפרה עבור פסיפאה.
עזה לפר בלונדיני ונאה .כיוון
בלז דה ויג'נר ) (Vigenereמתוך:
שהסתתרה בתבנית פרת עץ
“Les images ou tableaux de platte peinture”, 1637.
שבנה עבורה דדלוס ,הצליחה
ָּ
לעורר את חשקו של הפר ,שמיהר לעשות בה מעשה .מן הזיווג נולדו המינוטאורים (המעשה
מסופר לפרטיו באמנות האהבה לאובידיוס ,ספר ראשון.)326-289 ,

חלום רחל ולאה
חלומו השלישי והאחרון של דנטה בטור הטוהר שונה קוטבית משני חלומותיו הראשונים
הגדושים בארוטיציזם ואלימות .עתה ,כיוון ששׂ בע מייסורי הנשמות במדרגי ההר,
ובעצמו התנסה בלהט הלהבות – סמל התשוקה במדרג השביעי ,הוא רואה בשנתו תמונה
פסטורלית שהיא בבחינת אחדות ניגודים בין לאה ורחל .הגדרת שתי הנשים לפי המחבר
תמוהה משהו ,כאשר רחל "מול הראי תשב מבוקר ועד ערב" בעוד לאה היא אשת מעשה
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הקולעת זר מפרחי שדה ואומרת" :כמותי המביטה בידי עושות בנזר / .היא במבט תבחר
ואנוכי במלאכת" (קנטו  .)108-107 ,27העובדה שאין לפרשנותו של דנטה כל אחיזה
במקור המקראי היא יוצאת דופן במקרה זה.
שתי הנשים מוצגות אפוא כסמלים מנוגדים ,חיי הגות לעומת חיי מעשה .העדפת
שרעפי הפילוסוף על חיי המעשה ,מוצגת על ידי דנטה ב קונביביו ,שם הוא הולך בדרכו של
אריסטו באתיקה ,וכותב" :עלינו לזכור ...כי ישנן שתי דרכים נפרדות להשגת האושר בחיים.
אחת טובה ,והאחרת טובה ממנה .דרך אחת היא של חיי פעילות ,האחרת חיי עיון ורוח.
הראשונה אמנם תוביל אותנו אל האושר ,אך רק בדרך השנייה נגיע אל האושר המושלם,
כפי שמציין זאת הפילוסוף בספר העשירי של האתיקה ״ (  קונביביו ,ספר רביעי).
אולם ,אף כי במישור האישי בוחר דנטה בחיי הגות ועיון ,הרי שרק אחדות ותואם בין
חיי המעשה והרוח ,זאת על בסיס האידיאל שפיתח קיקרו על סמך כתבי אפלטון ,ניתן
לחולל את ההכלאה המושלמת של השליט-הפילוסוף.

גן העדן הארצי
(קנטי )33-28

הבלה דונה בקנטו 28
ֶּ
על אף המחקר המקיף בנושא ,הנמשך זה מאות בשנים ,לא הגיעו חוקרי דנטה להסכמה
באשר לזהותה של הגבירה הנאה המוליכה את דנטה ואת סטציוס לטבול במימי לתה
ואינואה .כיוון שלא נמצאה כל מטילדה שניתן לכרוך אותה בביוגרפיה של דנטה ,וכיוון
שמטילדה הוא שם איטלקי שכיח של כמה וכמה גבירות מורמות מעם ,למשל מטילדה
נסיכת קנוסה במחצית השנייה של המאה האחת עשרה ,אחת ההשערות היא כי המשורר
מבקש להנציח מטילדה רבת חסד זו או אחרת מבין נזירות וקדושות .כך למשל מתילדיס
( )Mechtildisהקדושה ממגדבורג .אולם הנחת היסוד המקובלת על רוב החוקרים מציגה את
הגבירה כדמות סמלית .אך אם הגבירה היא ָמשל ,נשאלת השאלה מהו הנמשל .דנטה הקפדן
בתוכנה של שירתו אינו מפריח אלגוריות נעדרות כיסוי ,ועם כל הרצון הטוב ,איש טרם עמד
על תפקידה או על זיקתה של מטילדה הנאה אל מקורותיו של המשורר ,לא בספרי הקודש,
לא במיתולוגיה ,לא בדברי ימי רומא ואף לא בכתבי אבות הכנסייה.
רפינה (פרספונה) .המשורר פונה אל העלמה
לכאורה עורך דנטה השוואה בינה לבין ּפרוֹ ֶס ּ
המהלכת-מרקדת מצדו השני של הנחל ,ומבקש ממנה לסור מעט קדימה על מנת שייטיב
לשמוע את דבריה ,ובהזדמנות זו אומר לה:
לְ ַמ ְר ִא ֵית ְך זָ כַ ְר ִּתי ֵּכ ַיצד ֶאת ּ ְפרוֹ ֶס ְר ּ ִפינָ ה
ָח ַטף ֵמ ֵאם אוֹ ֶה ֶבתֵ ,אל ַה ּ ֵמ ִתים ,הוּא ּ ְפלוּטוֹ ,
ְ ּבעוֹ ד ַעלְ ַמת ַה ֵחן ּ ִפ ְר ֵחי ָא ִביב קוֹ ֶט ֶפת.
(קנטו )50-48 .28
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רחל ולאה .מיכלאנג'לו ( ,)1545קברו של יוליוס השני ,סן
פייטרו ,רומא .רחל (מימין) ,סמל חיי הרוח .לאה ,סמל חיי
המעש .מיכלאנג'לו נטל את פרשנות הנושא מדנטה.

Tu mi fai rimembrar dove e qual era
Proserpina nel tempo che perdette
la madre lei, ed ella primavera”.

אין כל זיקה בין המעשה המרושע והדרמטי של חטיפת האלה בידי פלוטו ,אל השאול מן
המיתולוגיה ,לבין החן והנועם שבהתנהלותה של מטילדה שלנו .נכון שדנטה לכאורה עדיין
איננו יודע מה עתיד לקרות ,וייתכן כי אף מטילדה זו שלנו צפויה לשבר דומה לזה שפקד
את פרוסרפינה ,אד כידוע דבר לא קורה בהמשך ,והאלגוריה נותרת תמוהה משהו ובלתי
אופיינית למערכת הזיקות האלגוריות והרמזים שדנטה מפזר ביצירתו.
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מנורת שבעת הקנים
ותהלוכת הכ"ד
תהלוכת הקודש הנגלית לעיני דנטה
במחצית השנייה של קנטו  ,29על שפע
תכניה ,סמליה ומקורותיה ,וכן שילובם
של חלקי פסיפס זה לאחדות צורנית,
רעיונית ותיאולוגית ,הם מן ההישגים
המרתקים בטור הטוהר כולו .למותר
לציין שדנטה מחויב בכל מאודו למסר
הנוצרי בתפיסת המוסר שהוא מפתח,
אולם אין עוד בקומדיה כולה עירוב של
סמלים פגניים ,חזיונות עבריים ודימויים
מדיאבליים כבמקרה זה.
התהלוכה הנגלית לעיניו בצדו השני
של הנחל פותחת כרגיל בסמלי יהדות.
הפעם זו מנורת שבעת הקנים .המרכבה
היא הכנסייה הרתומה לגריפון מן
המיתולוגיה המצרית והאשורית ,שמצא
את מקומו בסיפורי יוון .בהיבט הנוצרי
שלו אמור היה הגריפון לסמל את ישוע,
השילוב המושלם של אדם ואלוהים,
כפי שהגריפון הוא יצור כלאיים המורכב
מאריה ונשר ,מלכי החי ועופות השמים.
(במאמר מוסגר מן הראוי לציין כי בעולם
הנוצרי נהוג היה לזהות את הגריפון עם
ּ ֶפרס ,מן העופות הטמאים (דברים ,י׳,
ד ,יב)" :וְ זֶ ה ֲא ׁ ֶשר לֹא תֹאכְ ל ּו ֵמ ֶהם ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר
וְ ַה ּ ֶפ ֶרס וְ ָה ָעזְ נִ ָ ּיה").
פלוטו חוטף את פרספונה.
מנורת שבעת הקנים העברית מסמלת
ג'ובני לורנצו ברניני .1621 ,וילה בורגזה.
את שבע הסגולות שרוח הקודש נטעה
באדם ,זאת על יסוד הפסוקים מישעיהו,
י״א ,א-ב" :וְ יָ ָצא ח ֶֹטר ִמ ֶ ּגזַ ע יִ ׁ ָשי וְ נֵ ֶצר ִמ ּׁ ָש ָר ׁ ָשיו יִ ְפ ֶרה :וְ נָ ָחה ָעלָ יו רו ַּח יְ הֹוָ ה רו ַּח ָחכְ ָמה
ו ִּבינָ ה רו ַּח ֵע ָצה וּגְ בו ָּרה רו ַּח דַּ ַעת וְ יִ ְר ַאת יְ הֹוָ ה ".כ"ד הזקנים מייצגים את כ"ד ספרי המקרא,
ארבע החיות העטורות זרים ,ולהן שלוש כנפיים לאחת ,הן סמלי ארבע הבשורות בארבעת
הספרים הפותחים את הברית החדשה והמוקדשים לחיי ישו .שבע המחוללות רבות הגוונים
שבצדי המרכבה (קנטו  )130 ,121 ,29הן סמלי שבע הסגולות האמורות לסמל את תכונות
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היסוד של הנצרות לפי האסכולה הרומית-קתולית :אמונה ,תקווה ,אהבה .צדק ,עוז רוח,
איפוק וערנות – זו אשר" :שלוש עיניים בפניה" שכן היא מיטיבה לראות את העבר ,העתיד
וההווה .שבעת הגברים מאחור מייצגים את שאר שבעת כתבי הברית החדשה.

ביאטריצ'ה
בקנטו  30פוגש דנטה את ביאטריצ'ה .אמנם יעדו של המשורר הוא הנסתר שמעבר לתבל,
כולל עמידה פנים אל פנים מול הבורא בכבודו ובעצמו ,ואולם מטרות אלו הן בתחום
המופשט .עילת המסע הממשית היא אהובתו השמיימית ,אליה הוא נכסף מאז היה ילד בן
תשע ,לה הקדיש את שירתו ואותה הבטיח "לתאר כשם שאיש טרם תיאר אישה עד כה".
השנה היא שנת  .1300ביאטריצ'ה הלכה לעולמה ב ,1290-בגיל עשרים וארבע ,ומבחינתה
הזמן עצר מלכת .דנטה ,שלמענו פעלה אצל החלונות הגבוהים במלכות שמים ,ואותו היא
עתידה להוליך בשבילי העדן ,הוא בן שלושים וחמש .הנה כי כן ,הקורא נאחז התרגשות
מובנת לקראת הפגישה בין זוג האוהבים ,ומצפה מהם ליפול זה בזרועותיו של זה .אולם
כגודל הציפיות כן גודל האכזבה.
דמותה של ביאטריצ'ה המצועפת רעלה נגלית לעיניו מתוך האש ותימרות העשן
האופפים את מרכבת הקודש .המשורר מתרגש כצפוי עד עמקי נשמתו ,והאהובה השמיימית
מואילה לצוות עליו ללא הקדמות יתרות" :עיניך שא אלי ,אני היא זו ,ביאטריצ'ה( "...קנטו
( .)73 ,30לשורה זו באיטלקית ,“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice...” :אשר
תרגומה המילולי הוא" :התבונן היטב! היטב ,אני ,היטב ,אני ביאטריצ'ה "...,ביקשתי להעניק
ב"עיניך שא" משהו מעוצמת הציווי המקראי ,אולם יש להודות כי המקור קשוח ואכזר
יותר ).בהמשך ,בעוד המשורר הנכלם כובש מבטו בקרקע ,היא מטיחה בו דברי תוכחה
שהוא מגדיר היטב:
ְּכ ֵאםֶ ׁ ,ש ִעם יַ לְ דָּ ּה לְ לֹא ַר ֵחם נוֹ ֶהגֶ ת,
ָּכ ְך ְ ּב ָאזְ נַ י ָהי ּו דְּ ָב ֶר ָיהֵ ,הן ָ ּגלוּי הוּא
ַט ֲעמוֹ ַה ּ ַמר ׁ ֶשל ַה ֶח ֶסד ַה ָּק ׁשו ַּח.
(קנטו )81-79 .30
Così la madre al figlio par superba,
com'ella parve a me; perché d'amaro
sente il sapor de la pietade acerba.

עיקר התוכחה ,כיאה לאישה פגועה ,נוגעת לבגידתו של דנטה ,וזו היתה כפולה .הראשונה,
כאשר "על סף אביב חיי ניצבתי ...נטש אותי האיש ויבקש אחרת" (קנטו .)126 ,124 .30
והשנייה" :כאשר המראתי מן הבשר לנפש .)127( "...כיוון שכך היא מטעימה את האומלל
במטחי אשם בזה אחר זה ,ונימת דבריה סרקסטית ,לועגת ,מרה .האיש עומד חפוי ראש,
מבקש לומר דבר-מה ,אך נאומה האכזר מזה וכלימתו מזה אינם מאפשרים לו לפתוח את
פיו אלא "רק לאחר אנקת יגון מרה ,נואשת" .המשורר מודה בקול שבור באשמה ,ביאטריצ'ה
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הבלה דונה להשקותו במי נחל הלתה ,ועדיין לא מגלה כל נכונות לרכך את יחסה
משגרת את ֶ ּ
אל האיש.
את פגישתם מסיימת ביאטריצ'ה ,לאחר שירדה ממרומי המרכבה וקרבה אל דנטה,
בנאום נמלץ על מוגבלותו השכלית של המשורר .היא ממשילה משלים על קורות העולם,
וחוזה ישועה לעתיד במלים אפופות סוד (קנטו .)33-5 ,33

משלי המרכבה הנשברת
(קנטו )160-110 ,32
חמישים השורות שבהן מתאר דנטה ,בשורה של סמלים ,אירועים מתולדות הכנסייה –
היא המרכבה הנשברת ,מראשיתה ועד ימיו – הן מן האלגוריות המרוכזות ביותר בתולדות
השירה .יתרה מזו ,לא ניתן לקרוא את הכתוב מבלי מערך מקיף ומפורט של הסברים .להלן
הפרשנות הדרושה להבנת הנקרא ,וזאת בתכלית הקיצור.
הנשר הנוחת מבין עלוות העצים על המרכבה הוא סמל האימפריה הרומית ,משל לרדיפות
הנוצרים הראשונים ברומא .את חלקו בטרף מבקש שועל ערום (סמל לאמונות וכתות כפירה
בנצרות) ,אולם ביאטריצ'ה ,כאן בתפקיד הטוהר הנוצרי ,מגרשת אותו .הנשר הנוחת פעם
נוספת על המרכבה ,כשהוא "מותיר בה נוצות בשפע" ( ,)126בא לסמל את המסמך המזויף,
הידוע בשם( Donatio Constantini :תרומת קונסטנטינוס) ,אשר נמסר כביכול מאת הקיסר הרומי
קונסטנטינוס לידי האפיפיור סילבסטר הראשון במאה הרביעית .במסמך מפקיד הקיסר בידי
האפיפיור את רומא ,את איטליה ואת האימפריה הרומית הקדושה כולה .המסמך אמור היה

מעמד מסירת ה"תרומה" .כנסיית סן סילבסטרו ,רומא.
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להבטיח את שלטונו של האפיפיור מפני טוענים לכתר האימפריה דוגמת הקיסר שרלמאן,
ומכאן שנתחבר ככל הנראה בשלהי המאה השמינית .הזיוף לא הוכח אלא מאה שנים לאחר
מותו של דנטה ,מכאן שהמשורר האמין במקוריותו של המסמך ,וכדרכו ראה בו את שורש
תאוות הבצע של הכנסייה המבקשת לעצמה שלטון חומרי על חשבון הרשות החילונית.
הדרקון המגיח מתחת למרכבה ונוגס חלק מן התחתית הוא סמל האיסלאם וכיבושיו
בדרום היבשת ובראש וראשונה בספרד .משמעותם האלגורית של שבעת הראשים
המפלצתיים הצומחים לפתע מתוך המרכבה הנשברת ,נתונה לוויכוח קיצוני .יש מי שרואה
בהם את סמלי שבעת החטאים ,ויש מי שטוען כי אלו שבעת הסקרמנטים של הכנסייה.
"הזונה פרומת האבנט" היא הכנסייה המושחתת ,והענק המכה אותה באכזריות הוא משל
להתעמרותו של פיליפ היפה באפיפיור בוניפציוס השמיני ,והוא זה הגורר בסופו של הדבר
את שאריות המרכבה למעבה היער ,מעשה הבא לסמל את העתקת כס האפיפיור מרומא
לאביניון בשנת .1309
Addio Virgilio
בדומה לפגישתו של דנטה עם ביאטריצ'ה ,המפתיעה את הקורא בהעדר זיקה אינטימית
אהובה משכבר הימים – לאחר שזה טרח ובא אליה
ובניכור מתנשא של הגבירה האלוהית אל
ּ
מקץ נדודים בתופת ולאחר שהעפיל בהר הטוהר – כך גם הפרידה מוורגיליוס מעוררת תמיהה
בהעדר מוחלט של סימני חיבה .אולם בעוד שאת מערכת היחסים בין ביאטריצ'ה לדנטה
הקורא איננו מטמיע ,שכן היא נעדרת מסיפור המעשה ומופיעה בו כרקע מופשט בלבד,
ורגיליוס ,לעומתה ,מלווה את המשורר צעד אחר צעד ,הוא אביו הרוחני ,הוא המדריך הנאמן
המוליכו בדרכי התופת ובשבילי טור הטוהר .היחס בין השניים הוא כשל בן לאביו .ורגיליוס
מתייחס בחיבה גלויה אל המשורר הצעיר ממנו ,ודנטה מעריץ את "אבי הטוב" ומרעיף עליו
דברי כבוד ,שבח ואהבה .והנה הפרידה הצפויה בין השניים ,מקץ קרוב לעשרת אלפי שורות,
לא זו בלבד שהיא נעדרת חום ואינטימיות ,אלא שלמעשה איננה מתרחשת כלל.
דמותו של ורגיליוס פשוט נמוגה אט אט עד ששוב איננה עוד .בקנטו  ,28לאחר הרצאת
הבלה דונה ,פונה דנטה כהרגלו לאחור להביט בפני
דברים ארוכה של הגברת הנאווה ,היא ֶ ּ
ורגיליוס ,אולם מלבד חיוך על פניו אין המורה מעיר דבר ( .)147בקנטו  29דנטה "מופתע
ומשתאה" מאורות מנורת שבעת הקנים ופונה שוב לאחור" :אך זה רק בעיניו  /רמז לי כי
איננו נדהם פחות ממני" ( .)57-56בקנטו  ,30לאחר שנדהם ונרגש ממראה ביאטריצ'ה ,דנטה
פונה שוב לאחור ,כהרגלו ,ואומר..." :הנה אש נעורי אלי כקודם שבה" ( .)48איש אינו משיב
עוד על דבריו ,וכל מה שיש לדנטה לומר הוא:
 ...נָ ַט ׁש אוֹ ִתי וֶ ְרגִ ילָ ּ ,פ ַר ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני,
וֶ ְרגִ ילְ יוּס ָה ָא ִציל ׁ ֶש ָ ּב ָאבוֹ ת ,וֶ ְרגִ ילְ יוּס
ׁ ֶש ְ ּביָ ָדיו נִ ְמ ַס ְר ִּתי לִ ׁישו ַּעת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
(קנטו )51-49 .30
וכך ,בקול ענות חלושה ,באה לסיומה פרשת היחסים בין השניים.
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דנטה שותה את מימי לתה ,ז'אן דלוויל ( ,)Delvilleשמן על בד .אוסף פרטי.

פלגי שכחת הרע וזיכרון הטוב
דנטה ,המבקש ליצור סינתזה בין המיתולוגיה ההלנו-רומית לבין הנצרות ,על מנת להעניק
לנצרות משמעות של האחרון והטוב שבכל העולמות ,ער לחשש כי הנשמה העולה השמיימה,
אף על פי שנצרפה בהר – וזאת על פי הסבריו שלו עצמו באשר להשפעת התבונה והרצון
החופשי על הנפש (וראו את ההסברים שהמשורר שם בפי מרקו בקנטו  – )16עלולה להביא
מעברה .הוא אינו אומר זאת במפורש ,אולם ניתן לשמוע
עמה אל גן העדן זיכרונות קשים ָ
עדות לכך מפיה של ביאטריצ'ה הנוזפת בו .הפתרון שדנטה מציע הוא שילוב מרתק של
טבילה בשני נחלים ,הלתה מזה ֵואינוֹ ֶאה מזה .בחצותן את נחל לתה המסורתי ,אחד מחמשת
בהאדס המיתולוגי ,מאבדות הנשמות את זיכרונן .אולם אובדן הזיכרון אינו
ֶ
הנחלים הזורמים
מטה מעט המשורר את כיוון
פותר את בעיית האושר האנושי אליו שואף דנטה .הנה כי כן ֶ
זרימת הנחל ,והלוגם ממימיו שוכח בו רק את חטאיו (המעטים ממילא אצל הבאים בשערי
גן העדן) .על מנת לאזן את המצב ושלא להקשות מדי על הנשמה ,הוא משגר אותה אל
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האינואה .הטובל במימיו ,מוטבעים בזיכרונו ביתר שאת מעשיו הטובים,
הנחל השני ,הוא ֵ
ורק הם .מעתה והלאה ישכון האושר בלבו .מאחר שאין תקדים לאינואה במיתולוגיה ,תורם
אותו דנטה מכוח השכינה השורה עליו וגם מעניק לו שם יווני נאהֵ :אי-נוֹ ֶאה ,קרי :זֵ כר
הטוב .את חסדם המופלא של מימי האינואה מציג המשורר עצמו ,כאשר לאחר שטבל בהם
הוא שב" :כחורש המחדש נעוריו בפריחתו ,"...ובפיו בשורה החותמת את טור הטוהר" :נכון
לנסוק טהור לקראת כוכבי רקיע".
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קנטו ראשון
לאחר שנטשו את התופת ,עולים דנטה וורגיליוס אל אי אשר במרכזו מתנוסס הר
גבוה ,הוא טור הטוהר .השומר בפתח הוא קאטו איש אוטיקה .לאחר שנאמר לו כי
השניים עושים זאת בצו מגבוה ,מניח קאטו לשני הפייטנים לבוא בשערי ההר ולצאת
למסע במרחבי טור הטוהר.

ַע ָּתה ָ ּב ֲח ָרה דּ וּגִ ית ׁ ִש ִירי ָה ַענְ וְ ָתן
ַעל ֵמי ְמנוּחוֹ ת לִ ְמ ּת ַֹח ִמ ְפ ָרשֶׂ ָיה,
נוֹ ֶט ׁ ֶשת ֵמ ָאחוֹ ר יָ ם ֲח ָט ִאים וְ ָעוֶ ל.
ַע ָּתה יִ ְהיֶ ה נוֹ שֵׂ א ׁ ִש ִירי ַמלְ כוּת ַא ֶח ֶרת,
ָ ּב ּה נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם ִמן ַה ַח ָּטאת נִ ְצ ֶר ֶפת
לְ ַמ ַען ְראוּיָ ה ִּתכּ וֹ ן לְ גַ ן ָה ֵע ֶדן.
נִ ֵּתן לַ ּ ִפ ּיוּט לִ נְ סֹק ֵמ ֵע ֶמק ַה ַ ּצלְ ָמוֶ ת.
ָה ּה ,מוּזוֹ ת נַ ֲעלוֹ תֵ ,הן ׁ ֶש ָּלכֶ ן ִהנְ נִ י,
ָ ּגבוֹ ַּה ֶאת ר ׁ ָ
ֹאש ּה ִּתזְ קֹף ׁ ֵשנִ ית ַקלְ יוֹ ּ ֶפה
ו ְּתלַ ֶ ּוה ׁ ִש ִירי ִ ּב ְצלִ יל קוֹ לָ ּהִ ,הכְ ִר ַיע
ְ ּברֹב כּ ֹחוֹ ּ ִפ ִירידוֹ ת ֻא ְמלָ לוֹ ת
ַעד ִּכי ַח ְס ֵדי ְמ ִחילָ ה נִ ְּטל ּו ֵמ ֶהן לָ נֶ ַצח.

15

ַה ָ ּגוֶ ן ַה ָ ּנ ִעים ׁ ֶשל ַה ַּס ּ ִפיר ִמ ֶּק ֶדם,
בּ וֹ נֶ ֱא ָסף ,רוֹ גֵ ַעִ ,מ ּ ַמ ַעל ָה ָר ִק ַיע
זַ ְך וְ ָטהוֹ ר נִ ְפ ָרשׂ ַעד ְק ֵצה ָהא ֶֹפק
ֵה ׁ ִשיב לְ ַמ ָ ּב ִטי ֶאת ְמשׂ וֹ שׂ ָה ְר ִא ָ ּיה,
ִמ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ָעלִ ִיתי ִמ ַ ּצ ֲחנַ ת ַה ּת ֶֹפת
ֲא ׁ ֶשר ִה ְק ָהה ֵעינַ י וְ ֶאת לִ ִ ּבי ַ ּגם יַ ַחד.
[]61
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״אלַ ת ָה ַא ֲה ָבה ,כּ וֹ כַ ב ַה ֶּלכֶ ת נֹגַ ּה,
ֵ
יפ ָיה,
ַעל דֶּ ֶר ְך ַהדָּ גִ ים עוֹ ָטה ֶאת ְצ ִע ֶ
יחה ְ ּב ַפ ֲא ֵתי ִמזְ ָרח ִח ְ
ּיּוך ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר״
ֵה ִפ ָ
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ֵאלַ ת ָה ַא ֲה ָבה ,כּ וֹ כַ ב ַה ֶּלכֶ ת נֹגַ ּה,
יפ ָיה,
ַעל דֶּ ֶר ְך ַהדָּ גִ ים עוֹ ָטה ֶאת ְצ ִע ֶ
ֵה ִפ ָיחה ְ ּב ַפ ֲא ֵתי ִמזְ ָרח ִח ּיו ְּך ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר.
ֲאזַ י ּפוֹ נֶ ה יָ ִמינָ הּ ַ ,ב ִ ּציר ִמ ּמוּל ִה ַ ּב ְט ִּתי,
ַא ְר ָ ּב ָעה כּ וֹ כְ ֵבי ְסגֻ ָּלה ָרא ּו ֵעינַ י ,אוֹ ָתם
אשית ְ ּב ֵע ֶדן.
ִא ׁיש לֹא ָר ָאה ֵמ ָאז ַאנְ ׁ ֵשי ְ ּב ֵר ׁ ִ
ָעלְ צ ּו ׁ ְש ֵמי ָה ָר ִק ַיע ְ ּב ִהלּ וּלַ ת ׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ָה ּה ,ק ֶֹטב ַה ָ ּצפוֹ ן ֲהלֹא ַאלְ ָמן ִה ְ ּנ ָך
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָשזְ פ ּו ֶאת ַה ּ ַמ ְר ֶאה ֵעינֶ ָיך.

30

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ֵעינַ י ִמכּ וֹ כָ ִבים ִה ַּת ְק ִּתי,
ֵמ ֵסב ֶאת ַמ ָ ּב ִטי יוֹ ֵתר ָקרוֹ ב לַ ּק ֶֹטב
ָה ֲעגָ לָ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר נָ גוֹ זָ ה.
ָר ִא ִיתי ְ ּב ָסמו ְּך ֵאלַ יִ ,א ׁיש ,דְּ מוּת בּ וֹ ֶד ֶדת,
זָ ֵקן אוֹ ֵמר ָה ָדר ָראוּי לְ הוֹ ָק ָרה.
ָּכל ֵ ּבן ָהיָ ה שָׂ ֵמ ַח לִ ְבחֹר ְ ּב ָאב ָּכמוֹ הוּ.
ָאר ְֹך ָהיָ ה זְ ָקנוֹ ָ ׁ ,שזוּר ְקוֻ ּצוֹ ת ׁ ֶשל ל ֶֹבן,
ֹאשוֹ ַה ְמ ֻתלְ ָּתל
וְ כָ ְך ָהיָ ה שְׂ ַער ר ׁ
ְ ּב ֶצ ֶמד ַמ ְחלָ פוֹ ת צוֹ נֵ ַח ַעל ָחזֵ הוּ.
ָק ְרנ ּו ּ ָפנָ יו לְ אוֹ ר ַא ְר ָ ּב ַעת כּ וֹ כְ ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש
ֵה ִאיר ּו ֶאת דְּ מוּתוֹ  ,וְ כֹה ַרב ָהיָ ה ַה ּז ַֹהר
ַעד ִּכי דָּ ָמה לְ ִא ׁיש נִ ָ ּצב ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
״ו ִּמי ַא ֶּתם,״ ׁ ָש ַאלַ ,מ ְחלְ פוֹ ָתיו ֵמנִ ַיע,
ִ
״מי ׁ ֶש ָ ּצלְ ָחה יָ ָדם מוּל נַ ַחל ַה ְּס ָת ִרים,
וְ ֶאת נַ ְפ ׁ ָשם ִמ ְּלט ּו ִמ ֶ ּנ ַצח ֵ ּבית ַה ֶּכלֶ א?

45
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ו ִּמי הוֹ לִ ְיך ֶא ְתכֶ ם ,וְ ַה ַּל ּ ִפיד ַא ֵ ּיה ּו
ֲא ׁ ֶשר ֶאת נְ ִת ְיבכֶ ם ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ַה ַּליְ לָ ה
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ֲהנִ ׁ ְש ְ ּבר ּו ֻח ִּקים ו ִּמנְ ֲהגֵ י ַה ּת ֶֹפת,
וְ ׁ ֶש ּ ָמא ַצו ָח ָד ׁש יָ ָצא ִמ ּ ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע,
ַמ ִּתיר לִ ְמ ֻק ָּללִ ים לַ ֲעלוֹ ת ֵאלַ י לָ ֶרגֶ ל?״
ֲאזַ י מוֹ ִרי ,נָ חו ּׁש ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ִ ,א ְּל ַצנִ י
ימנִ יםּ ִ ,בזְ רוֹ ַע ו ְּבא ֶֹמר
ִ ּבשְׂ ַפת ַה ִּס ָ
ֹאשי ִ ּב ְפנֵ י ָה ִא ׁיש ,לִ כְ ר ַֹע ֶ ּב ֶרךְ.
לְ ַה ְר ִּכין ר ׁ ִ
וְ כָ ְך ֵה ׁ ִשיבֶ ׁ :
״שלּ ֹא ַעל דַּ ְע ִּתי ִה ַ ּג ְע ִּתי,
ִּכי ִאם ִ ּבזְ כוּת ְּת ִפ ַּלת ְ ּג ִב ָירה ַא ַחת ְ ּב ֵע ֶדן
ִה ְד ַרכְ ִּתי ֶאת ָה ִא ׁיש ו ְּביָ דוֹ ִס ַ ּי ְע ִּתי.
ַא ְך יַ ַען ִּכי ָח ַפ ְצ ָּת דִּ ין וְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַ ּבר ּת ֶֹקף,
דִּ ּוו ַּח ְמפ ָֹרט ַעל ַמ ָּס ֵענ ּו ֵה ָ ּנה,
א ַֹמר לְ ָך ַהכּ ֹל וְ לֹא ָא ׁ ִשיב ּ ָפנֶ יךָ.

60

ַעל זֶ ה ָה ִא ׁיש ִע ּ ִמי ,מו ָּטל לִ ְראוֹ ת ֲע ַדיִ ן
ֶאת דִּ ְמדּ ו ֵּמי יוֹ מוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ןַ ,א ְך ְ ּב ׁ ֶשל
ֱאוִ ילוּתוֹ ַרק זְ ַמן ְמ ַעט נוֹ ַתר לַ ֶ ּג ֶבר.
ׁ ָשלְ ח ּו אוֹ ִתי ֵאלָ יו – ְּכ ִפי ׁ ֶש ְּכ ָבר ִצ ַ ּינְ ִּתי,
לְ הוֹ ׁ ִשיטוֹ ֶעזְ ָרהַ .הדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ָ ּב ַח ְר ִּתי
ָהיְ ָתה ַהיְ ִח ָידהַ ,רק ִהיא וְ לֹא ַא ֶח ֶרת.
ִה ַ ּצגְ ִּתי לְ ֵעינָ יו ֶאת ֲח ָט ֵאי ַה ּת ֶֹפת,
ַע ָּתה ְ ּב ַד ְע ִּתי לְ ַה ִ ּציג ֶאת ָהרוּחוֹ ת
ַה ְמכַ ּ ְפרוֹ ת ַעל ָאוֶ ןֶ ׁ ,ש ֲעלֵ ֶיהן ַּת ׁ ְש ִ ּג ַיח.
אוּלָ ם ּ ֵפרוּט ַהדֶּ ֶר ְך יִ גְ זֹל זְ ַמן ַרב ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ְ ּבהוֹ ָר ָאה ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה לְ ַה ְד ִריכוֹ ֻצ ֵ ּו ִיתי
ֵאלֶ ָיך ָּכאן ,לִ ְראוֹ ת אוֹ ְת ָך וְ גַ ם לִ ׁ ְשמ ַֹע.
ָא ָ ּנא ִמ ּ ְמ ָךַ ,ע ָּתה ֲעזֹר לָ ִא ׁישֲ ,הלֹא הוּא
ַא ַחר ֵחרוּת דּ וֹ ֵר ׁשְ .סגֻ ָּלה ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע,
ַ ּב ֲעבו ָּר ּה ַה ֶ ּג ֶבר ִה ׁ ְשלִ ְיך ַח ָ ּייו ִמ ֶ ּנגֶ ד.
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ֵהן לֹא לַ ּׁ ָשוְ א ָהיָ ה מוֹ ְת ָך ְ ּבאו ִּט ָיקה
ימה הוֹ ַת ְר ָּת
ֵעת ַ ּב ֵחרוּת ָ ּב ַח ְר ָּת ,עוֹ ד ַה ְ ּגלִ ָ
ִּת ְהיֶ ה ְ ּביוֹ ם ַהדִּ ין מוֹ ֵפת לְ נֵ ס ו ֶּפלֶ א.
לֹא חֹק וְ לֹא ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶשל ַה ּׁ ְשאוֹ ל ֵה ַפ ְרנוּ.
ִּכי ַחי ָה ִא ׁישָ ,עלַ י ֵאין יִ ְר ָאתוֹ ׁ ֶשל ִׄמינוֹ ס,
אתי בּ וֹ ַמ ִ ּביטוֹ ת ֵעינֶ ָיה
ֵמחוּג ַ ּב ּת ֶֹפת ָ ּב ִ
ַה ֲחסוּדוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ְר ְציָ ה ׁ ֶש ְּל ָךּ ִ ,ב ְת ִפלּ וֹ ֶת ָיה
ּתוֹ ַב ַעת ִהיא ִמ ּ ְמ ָך אוֹ ָת ּה ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח,
לְ ַמ ֲענָ ּהֵ ,אפוֹ א ,הוֹ ׁ ֵשט לָ נ ּו יָ ֶד ָיך.
ַה ַ ּנח לָ נ ּו לָ תוּר ְ ּב ׁ ִש ְב ַעת ְמדוֹ ֶר ָיך,
אוֹ ֶדה לָ ּה ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך ַעל ַח ְסדְּ ָך ֵאלֵ ינ ּו
ִאם ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ֻמ ָּתר לִ י לוֹ ַמר ֵאי ׁ ָשם לְ ַמ ָּטה.״
״אכֵ ן ֵה ַפ ְק ִּתי עֹנֶ ג ִמ ּ ַמ ְר ִא ָית ּה ׁ ֶשל ַמ ְר ְציָ ה
ָ
ַ ּב ֶחלֶ ד ָה ַא ֵחר,״ ֵה ׁ ִשיב ,״וְ ִאם ִ ּב ְּק ׁ ָשה ִמ ּ ֶמ ִ ּני
לֹא ֵס ַר ְב ִּתי ֵמעוֹ לָ ם לְ ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד.

90

ַע ָּתה ׁ ֶשזּוֹ ִּת ׁ ְשכּ ֹן לְ חוֹ ף נְ ַהר ָה ֶר ׁ ַשע
ֵאין עוֹ ד כּ ָֹח ּה ָעלַ י ,וְ ֵאין דָּ ָבר ֵ ּבינֵ ינ ּו
אתי לַ ח ֶֹפ ׁש.
ִּכי זֶ ה ַהחֹק נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ְ ּביוֹ ם ֵצ ִ
ַא ְך ִאם ְּכ ִפי ׁ ֶש ַּס ְח ָּתּ ְ ,ג ִב ָירה ִמ ַ ּגן ָה ֵע ֶדן
ִהיא זוֹ ַה ְמ ַמ ֶה ֶרת לְ ֶעזְ ָר ְת ָךֵ ,אין צ ֶֹר ְך
ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ תּ ְ .ב ִמ ְצוָ ָת ּה ֵהן דַּ י.
ַּכ ֵּל ְך לְ ָךֵ ,אפוֹ אֲ ,א ָבל ְּת ִח ָּלה ֶאזְ ֵרה ּו
ַ ּב ֲחגוֹ ַרת ְקנֵ י סוּף ,ו ְּר ַחץ ּ ָפנָ יו לְ ַמ ַען
ַאף ֶּכ ֶתם לֹא יִ ְד ַ ּבק בּ וֹ ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ַה ּת ֶֹפת.
ִּכי לֹא נָ ֶאה ֲהלֹא לָ בוֹ א ָּכ ְך ְטרוּט ֵעינַ יִ ם
ְ ּבדֹק ֵא ֵדי ַה ּׁ ַש ַחת ,וְ לַ ֲעמֹד לְ נֹכַ ח
ַמלְ ָא ְך ׁשוֹ ֵמר ַה ַּסףָ ׁ ,שלִ ַיח ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן.

6/7/2009 2:16:44 PM

DANTE 2.indb 65

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

66

“אל ִּת ְב ֲחרּו לָ ׁשּוב ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ ַ .ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ַ
זוֹ ַר ַחת זֶ ה ַע ָּתהַּ ,ת ְד ִר ְ
יך ֶא ְתכֶ ם ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ָ ּב ּה ַקל לְ ַה ְע ּ ִפיל ְ ּב ִמ ְדרוֹ נוֹ ת ַהר ַמ ְעלָ ה.״
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ָס ִביבָ ,ס ִביב לָ ִאי ַה ְמ ֻבדָּ ד ׁ ֶש ָּלנ ּו
ָמקוֹ ם ׁ ָשם ִמ ְתנַ ּ ֵפץ ַה ַ ּגל לַ חוֹ ף ְ ּב ַר ַע ׁש,
ְ ּבבֹץ ָעכוּר וְ ַר ְך ְקנֵ ה סוּף עוֹ לֶ הּ ,פוֹ ֵר ַח.

105

ִּכי ִמ ְּל ַבדּ וֹ ֵאין ֶצ ַמח ַה ְמ ֻס ָ ּגל לְ ַמ ָּטה
לִ גְ דּ ֹל וּלְ ַה ְצ ִמ ַיח ָעלִ ים ִמ ְ ּבלִ י לִ כְ ר ַֹע
ׁ ָשדוּד ו ְּמנֻ ּ ָפץ מוּל נַ ְח ׁשוֹ לֵ י ַה ּ ַמיִ ם.
ַאל ִּת ְב ֲחר ּו לָ ׁשוּב ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ ַ .ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
זוֹ ַר ַחת זֶ ה ַע ָּתהַּ ,ת ְד ִר ְיך ֶא ְתכֶ ם ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ָ ּב ּה ַקל לְ ַה ְע ּ ִפיל ְ ּב ִמ ְדרוֹ נוֹ ת ַהר ַמ ְעלָ ה.״
ִס ֵ ּים דְּ ָב ָריו ָה ִא ׁיש וְ נֶ ֱעלַ ם לְ ֶפ ַתע.
ָאז ַק ְמ ִּתי ַעל ַרגְ לַ י וְ ֶאל מוֹ ִרי ָק ַר ְב ִּתי,
נוֹ ֵתן בּ וֹ ֶאת ֵעינַ י לְ לֹא ִמ ָּלה וְ א ֶֹמר.
״בנִ י ,לֵ ְך ְ ּב ִע ְקבוֹ ַתי,״ דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י וֶ ְרגִ ילְ יוּס,
ְּ
״נָ ׁשוּב ֶאל ֲאחוֹ ֵרינוִּּ ,כי ַה ּמוֹ ָרד ַה ֶ ּזה
יוֹ ִביל אוֹ ָתנ ּו ֶאל ַה ְ ּנ ֻקדָּ ה ִמ ַּת ַחת.״
ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ֵּליל נָ סוֹ גָ ה ִמ ּ ְפנֵ י ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
נִ ְמלֶ ֶטת וּנְ מוֹ גָ ה ,וְ ָאנֹכִ י יָ כֹלְ ִּתי
ֶאת ַר ַח ׁש ַה ַ ּג ִּלים ַה ְר ֵחק ִמ ָּכאן לִ ׁ ְשמ ַֹע.

120

ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ ר בּ וֹ ֵדד ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנוּ,
ְּכ ִא ׁיש ִא ֵ ּבד דַּ ְרכּ וֹ וְ הוּא חוֹ זֵ ר ֵאלֶ ָיה
ַא ְך ֶט ֶרם ְמ ָצ ָא ּה ,דּ וֹ ֶמה ִּכי ׁ ָשוְ א ּפוֹ ֵס ַע.
ֵעת ָ ּבאנ ּו לַ ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ נֶ ֱא ָבק ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ַה ַּטל ,ו ְּמנַ ֵ ּצ ַחֶ ׁ ,ש ֵּכן ַ ּב ֵ ּצל שׂ וֹ ֵרד הוּא,
לֹא ָח ׁש לְ ִה ְת ַאדּ וֹ ת ִ ּבנְ ׁשֹב ָעלָ יו ָהרו ַּח,
ִה ִ ּנ ַיח ֲאדוֹ נִ י ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיוַ ,רכּ וֹ ת
ּ ְפ ׁשוּטוֹ ת ֲעלֵ י ָה ֵעשֶׂ בֲ ,אזַ י יָ ַד ְע ִּתי לָ ּ ָמה
ָעשָׂ ה זֹאת ֲאדוֹ נִ יַּ ,כ ָ ּונָ תוֹ ֵה ַבנְ ִּתי.
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ִה ַ ּג ׁ ְש ִּתי לוֹ ּ ָפנַ י ַה ְמע ָֹרבוֹ ת ְ ּב ֶד ַמע,
וְ הוּא ֶאל לְ ָחיַ י ֵה ׁ ִשיב ֶאת ְמלוֹ א ַה ֶ ּצ ַבע,
אוֹ תוֹ ָּכלִ יל ֵהלִ יט ְ ּב ֻט ְמ ָאתוֹ ַה ּת ֶֹפת.
ֲאזַ י ֶאל חוֹ ף נָ טו ּׁש ַעל שְׂ ַפת ַה ָ ּים ִה ַ ּג ְענוּ,
ימיו ַעד ֵה ָ ּנה
ַה ָ ּים ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָאה ַעל ּ ְפנֵ י ֵמ ָ
ָא ָדם וְ הוּא ַמ ְפלִ יג לַ ֲאחוֹ ָריו ַ ּבדֶּ ֶרךְ.
וְ ׁ ָשם ִּכ ְרצוֹ ן ָה ִא ׁיש ֶאת ְקנֵ י ַה ּסוּף ָחגַ ר לִ י.
ָה ּה ּ ֶפלֶ אּ ַ ,ב ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ נֶ ֱע ַקר ַה ֶ ּצ ַמח
אוֹ תוֹ ָ ּב ַחר מוֹ ִריַ ,א ֵחר ַּת ְח ָּתיו ֵהגִ ַיח
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ִמ ָ ּיד ,וְ לַ ִ ּנ ְתלָ ׁש זֵ ֶהה ֵמר ׁ
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קנטו שני
השמש שוקעת בירושלים וזורחת על פני טור הטוהר המצוי בצדו השני של כדור
הארץ ,מול ירושלים בדיוק .אל חופי האי מגיעה ספינה ובה רוחות המתים שנועדו
לכפרה בטור הטוהר .אחד מהםַ ,קזֶ לה ,ידידו של דנטה משכבר הימים ,שר שיר
אהבה .קאטו קוטע את שירתו ומאשים את הזמר בעצלות וברישול .הרוחות נדהמים
לראות ביניהם את דנטה ,האיש החי.
ִה ֵ ּנה ָח ְצ ָתה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶאת ָהא ֶֹפק
וְ ֶאל שִׂ יאוֹ ִט ּ ֵפס ַה ַ ּצ ֲהרוֹ ןַ ,מ ִּקיף
ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ָר ָחב ַעל ּ ְפנֵ י יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם,
וְ לַ יְ לָ ה ַסב ִמ ֶ ּנגֶ ד ְ ּב ַט ַ ּב ַעת,
ִמ ַ ּגנְ גֶ ס ַה ָ ּנ ָהר ָעלָ ה ִעם ַה ּמֹאזְ נַ יִ ם
ַה ִ ּנ ְמלָ ִטים ִמ ָ ּידוֹ ְ ּבקוּם ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר– .
ֲאזַ י לְ ָחיֵ י ַה ּׁ ַש ַחר – אוֹ רוֹ ָרה ַה ָ ּנאוָ ה –
ִמ ַ ּצח וְ ַא ְר ָ ּג ָמן ָהי ּו לְ ֶצ ַבע וֶ ֶרד,
ְּכמוֹ ל ּו זִ ְקנָ ה ָק ְפ ָצה ַעל ֱאלִ ילַ ת ַה ּׁ ַש ַחר.
עוֹ ד ָאנ ּו לְ חוֹ ף יָ םִּ ,כ ְבנֵ י ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר
ׁשוֹ ְקלִ ים ְ ּב ֵאיזוֹ דֶּ ֶר ְך יֵ ְצא ּו ֶאל ַה ּ ַמ ָּסע,
גּ ו ָּפם עוֹ ד ָּכאן ֲא ָבל לִ ָ ּבם יָ ָצא לַ דֶּ ֶר ְך,

15

וּכְ מוֹ ַה ּ ַמ ֲא ִדים ֵעת ַע ְר ִפ ֵּלי ַה ּׁ ַש ַחר
ֲע ָטפוּה ּו ְ ּב ַה ְבלָ ם ,וְ הוּא זוֹ ֵהר ׁ ָשנִ י
ְ ּבא ֶֹפק ַמ ֲע ָרב ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ ר ַה ּ ַמיִ ם,
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ְ ּב ֶט ֶרם אוֹ ר – וּלְ וַ אי וְ ׁשוּב ֶא ְר ֶא ּנ ּו –
נִ גְ לָ ה חוֹ ֶצה ֶאת ּ ְפנֵ י ַ ּג ֵּלי ַה ָ ּים ְ ּב ֶח ֶתף
ֵאין עוֹ ף ַה ָּטס ַמ ֵהר יָ כוֹ ל לְ ַה ּ ִׂשיגֵ הוֹ .
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״דָּ ָבר לִ י ל ֹא ֵה ׁ ִשיב מוֹ ִרי ַעד ָּכאןּ ְ ,ב ֶט ֶרם
צּורת ְּכנָ ַפיִ ם,
ִק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ַה ַ ּצח ִמ ּמּול ַ
ֲאזַ י זִ ָהה מוֹ ִרי ֶאת ַה ַה ַ ּגאי מּולֵ נּו״
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לְ ֵעת ֵעינַ י ִה ַּת ְק ִּתי לְ ֶרגַ ע ָקט ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ר-מהָ ,ר ִא ִיתי
לְ ַמ ַען ֶאת מוֹ ִרי לִ ׁ ְשאֹל דְּ ַב ָ
ֵּכ ַיצד הוּא ׁ ָשב לִ זְ הֹר ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ִמ ּק ֶֹדם.
ֲאזַ י ִמ ָּכל ִצדָּ יו נָ גֹל ֶאל מוּל ֵעינַ י
ִמין ֶּכ ֶתם לְ ַבנְ ַ ּבן ,ו ִּמ ַּת ְח ָּתיו הוֹ ִפ ַיע
עוֹ ד ֶּכ ֶתם אוֹ ר זוֹ ֵר ַח וְ הוּא קוֹ ֵרן ַהחו ָּצה.
דָּ ָבר לִ י לֹא ֵה ׁ ִשיב מוֹ ִרי ַעד ָּכאןּ ְ ,ב ֶט ֶרם
ִק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ַה ַ ּצח ִמ ּמוּל צו ַּרת ְּכנָ ַפיִ ם,
ֲאזַ י זִ ָהה מוֹ ִרי ֶאת ַה ַה ַ ּגאי מוּלֵ נוּ.

30

״פכֹר יָ ֶד ָיך,
״מ ֵהר ו ֶּב ֶר ְך ְּכ ַרע!״ ָק ָרא לִ יְ ּ ,
ַ
ַמלְ ָא ְך ֵמ ֵע ֶדן הוּא ו ֵּמ ַע ָּתה וְ ָהלְ ָאה
ִּת ְר ֶאה ַר ִ ּבים ְּכמוֹ תוֹ וְ ֵהם ׁ ְשלִ ֵיחי ֱאל ַֹּה,
ְר ֵאה אוֹ תוֹ לוֹ ֵעג לְ ֶא ְמ ְצ ֵעי ֱאנוֹ ׁש,
לְ ֶמ ְר ַח ִּקים יַ ְפלִ יג לְ לֹא ָמ ׁשוֹ ט וְ ֵאין הוּא
נִ זְ ָקק לְ ִמ ְפ ָרשִׂ יםִּ ,כי דַּ י לוֹ ִ ּבכְ נָ ַפיִ ם.
ְר ֵאה ֵּכ ַיצד אוֹ ָתן ּפוֹ ֵרשׂ הוּא לַ ּׁ ָש ַמיִ ם,
ו ִּב ְפלו ַּמת ַאלְ ָמוֶ ת ֶאת ָה ֲאוִ יר ּפוֹ לֵ ַח
ׁ ֶשלּ ֹא ְּכנוֹ ַצת ָהעוֹ ף נוֹ ׁ ֶש ֶרת וְ דוֹ ֶעכֶ ת.״
ֵ ּבין כּ ֹה וָ כֹה ָק ַרב ֵאלֵ ינ ּו עוֹ ף ַ ּגן ֵע ֶדן,
ְּככָ ל ׁ ֶש ִה ְת ַקדֵּ ם ָ ּג ַבר ָהלַ ְך ַה ּז ַֹהר,
ַעד ִּכי ֻהכּ ּו ֵעינַ י ְ ּב ַסנְ וֵ ֵרי ַהבּ ַֹהק.
ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ִּתי ֶאת ֵעינַ י וְ הוּא ִ ּב ְס ִפינָ תוֹ ,
ַּקלִ ילָ ה ו ְּמ ִה ָירה ֶה ְחלִ ָיקה ַעל ַה ּ ַמיִ ם,
וְ לֹא ׁ ָש ְק ָעה ַּכ ּק ֶֹרטֶ ,אל חוֹ ף ַה ָ ּים ִה ִ ּג ַיע.
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ָע ַמד שָׂ ָר ַ
ֻּכלּ וֹ ַמ ִ ּב ַיע א ׁ ֶֹשר ,וּנְ ׁ ָשמוֹ ת ֵמ ָאה
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ף-ה ַ ּגאי ,נִ ַ ּצב ַעל ַה ִּס ּפּון,
ש ָר ַ
״ע ַמד ָ ׂ
ָ
יע א ׁ ֶֹשרּ ,ונְ ׁ ָשמוֹ ת ֵמ ָאה
ֻּכלּ וֹ ַמ ִ ּב ַ
וְ ַאף יוֹ ֵתר יָ ׁ ְשבּו ְס ִביבוֹ ַ ּבּיַ ְרכָ ַתיִ ם״
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״ב ֵצאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם,״
נָ ְתנ ּו קוֹ לָ ןּ ְ ,
זִ ּ ְמר ּו ְ ּבקוֹ ל ֶא ָחדַ ,ה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ,ו ְּבת ַֹאם
ְ ּב ִמזְ מוֹ ר ּ ְפסו ֵּקי ַה ְּת ִה ִּלים ִה ְמ ׁ ִשיכוּ.
ֲאזַ י ֵ ּב ֵר ְך אוֹ ָתן ַה ְּכרוּב ִ ּב ְצלַ ב ַה ּק ֶֹד ׁש,
וְ ֵהם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד יָ ְרד ּו ִמן ַה ְּס ִפינָ ה,
		
וְ זוֹ ִה ְפלִ יגָ ה ֶאל ָמקוֹ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָ ּב ָאה.
ֲהמוֹ ן ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר נוֹ ְתר ּו ָ ּבע ֶֹרף,
נִ ְר ֶאה ִּכי לֹא יָ ְדע ּו ֶאת ַה ּ ָמקוֹ םִ ,ה ִ ּביט ּו
ר-מה יוֹ ֵצא דּ ֶֹפן.
ְּכ ִא ׁיש ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּב ְד ַב ָ
ׁ ָשם לְ כָ ל ַצד יוֹ ָרה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶאת ַק ְרנֶ ָיה,
יוֹ לֶ ֶדת ֶאת ַה ּיוֹ םֵ ,מ ֶא ְמ ַצע ַה ּׁ ָש ַמיִ ם
ִה ֵ ּנה ַמ ַ ּזל ַה ְ ּג ִדי ֵ ּג ְר ׁ ָשה ְ ּבחֹד ִח ֶ ּצ ָיה.
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ֵעת ַה ָ ּב ִאים ֵה ִרימ ּו ֵאלֵ ינ ּו ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם,
״א ָ ּנא ִמ ֶּכםִ ,א ְמר ּו נָ א,
ׁשוֹ ְט ִחים ַ ּב ָּק ׁ ָש ָתםָ :
ַא ֵ ּיה ַה ּׁ ְש ִביל נוּכַ ל בּ וֹ לַ ֲעלוֹ ת ָה ָה ְָרה?״
״ב ֵעינֵ יכֶ ם ֲאנַ ְחנ ּו
ֵה ׁ ִשיב לָ ֶהם וֶ ְרגִ ילְ יוּסּ ְ :
ְ ּבנֵ י ַה ּ ָמקוֹ ם ,לָ ֶב ַטחַ ,א ְך ָה ֱא ֶמת ִהיא ִּכי
ָּכאן ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזה זָ ִרים ְּכמוֹ ְתכֶ ם ַ ּגם ָאנוּ.
אתם,
ן-מה לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּב ֶ
זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב ִה ַ ּג ְענוּ ,זְ ַמ ָ
ַ ּגם ִאם ָהיְ ָתה דַּ ְר ֵּכנ ּו ָק ׁ ָשה לְ ֵאין ׁ ִשעוּר,
ַעל ֵּכן ָה ֲעלִ ָ ּיה ִמשְׂ ָחק ִהיא ְ ּב ֵעינֵ ינוּ.״
לְ ׁ ֵש ַמע נְ ׁ ִשימוֹ ַתי ִה ִּסיק ּו ָהרוּחוֹ ת
ִּכי ֶ ּב ְּ
ן-תמו ָּתה ֲאנִ י ו ַּב ַח ִ ּיים עוֹ ֶד ִ ּני.
ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ָחוְ ר ּו ּ ְפנֵ ֶיהם ִמ ַ ּז ֲעזו ַּע.
ָהי ּו ֵהם ְּכ ָהמוֹ ן נִ ְד ָחק ְס ִביב ַה ּׁ ָשלִ ַיח
ְ ּביָ דוֹ ָענָ ף ׁ ֶשל זַ יִ ת ,לִ ׁ ְשמ ַֹע ַמה ְ ּב ִפיו.
ַאף לֹא ֶא ָחד נִ זְ ַהר ִמדְּ רֹס ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ.
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ָּכ ְך ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת מוּלִ יּ ָ ,ברוֹ ת ַמ ָ ּזל ֻּכ ָּלן,
ֵעינֵ ֶיהן נָ ֲעצ ּו ִ ּבי ְּכמוֹ ל ּו נִ ׁ ְש ַּכח ֵמ ֶהן
ִּכי לִ ְפנֵ ֶיהן ַמ ָּסע ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ָהא ׁ ֶֹשר.
ַא ַחת ֵמ ֶהן ָר ִא ִיתי ,זוֹ לְ ָפנִ ים צוֹ ֶע ֶדת,
ו ְּב ֶח ְפ ָצ ּה לַ ְחבּ ֹק אוֹ ִתי ְ ּברֹב ִח ָ ּבה.
נִ ְר ָ ּג ׁשּ ַ ,גם ָאנֹכִ י ּ ָפנִ ִיתי ֶאל ָהרו ַּח.
ֲא ָה ּהְ ,צלָ לִ ים ֵר ִיקים ַה ּמוֹ לִ יכִ ים ׁשוֹ לָ ל.
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ִח ַ ּב ְק ִּתי אוֹ תוֹ ְּכ ַב ָ ּיכוֹ ל
ו ְּפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש יָ ַדי ֵר ָיקם ֵה ׁ ַש ְב ִּתי.
ּ ְפלִ ָיאה ִּכ ְּס ָתה וַ דַּ אי ּ ָפנַ י ְ ּב ִח ָ ּורוֹ ן,
ִּכי נִ ְת ַח ֵ ּי ְך ַה ֵ ּצל עוֹ דוֹ נָ סוֹ ג ָאחוֹ ָרה
וְ ָאנֹכִ י ֵאלָ יוָּ ,תר ַא ֲח ָריוּ ,פוֹ ֵס ַע.
ִ ּב ְּק ׁ ַשנִ י לַ ֲעצֹרּ ְ .ברֹב נִ ימוּס דִּ ֵ ּבר.
ָר ִא ִיתי ִמי ָה ִא ׁישִ ,ה ְפ ַצ ְר ִּתי בּ וֹ לֵ אמֹר
ִּכי יִ ָ ּו ֵתר ִע ּ ִמי וְ ִע ּ ָמ ִדי יָ שִׂ ַיח.
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ן-תמו ָּתה ָהיִ ִיתי
״א ַה ְב ִּת ָיך ֵעת ֶ ּב ְּ
ֵה ׁ ִשיב לִ יֲ :
וְ א ַֹה ְב ָך ַעכְ ׁ ָשוַ ,על ֵּכן ֶא ְהיֶ ה ִא ְּתךָ.
את?״
ִעם זֹאת ֱאמֹר לִ י לָ ּ ָמה ֶאל ַה ּ ַמ ָּסע יָ ָצ ָ
״קזֶ לָ ה ,יְ ִד ִידי,״ דִּ ַ ּב ְר ִּתי ,״זֹאת לְ ַמ ַען
ַ
אוּכַ ל לָ ׁשוּב לְ כָ אן ְ ּבבוֹ א ָה ֵעתַ ,א ְך לָ ּ ָמה
בּ וֹ ׁ ַש ׁ ְש ָּת זֶ הֵ ,ר ִעיַ ,עד ֵה ָ ּנה לְ ַה ִ ּג ַיע?״
״כי ֵהן ַעל ּ ִפיו
״אין ְ ּבלִ ִ ּבי ָעלָ יו,״ ֵה ׁ ִשיבִּ ,
ֵ
יִ ּׁ ַשק דָּ ָברֶ ,את ִמי יִ ּטֹלֶ ,את ִמי יָ נִ ַיח,
ִאם לֹא ֶה ֱע ִב ַירנִ י ּ ְפ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת ֶאל ֵה ָ ּנה.
ק-על ְרצוֹ ן ַה ְּכרוּב נוֹ ֵב ַע.
ִּכי ֵהן ִמ ֶ ּצ ֶד ָ
זֶ ה יְ ָר ִחים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשלֵ ו ִ ּב ְס ִפינָ תוֹ
הוּא ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ָּכל ַה ָ ּבא ֶאל ִס ּפוּנֶ ָיה.
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ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן לְ ֵעת יָ ַר ְד ִּתי לַ חוֹ ף,
ָמקוֹ ם בּ וֹ ִמ ְת ָע ֵרב ַה ּ ֶמלַ ח ְ ּב ֵמי ִט ֶ ּיבר
ִק ְ ּבלַ נִ י ִ ּב ְמאוֹ ר ּ ָפנִ ים וְ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ.

105

ּ ָפ ַרשׂ ֶאת ֶא ְברוֹ ָתיו ֶאל ׁ ֶש ֶפ ְך ַה ָ ּנ ָהר,
ֵמ ָאז ו ֵּמעוֹ לָ ם ְמקוֹ ם ִּכ ּנוּס רוּחוֹ ת
ֲא ׁ ֶשר ֵאינָ ם ׁשוֹ ְק ִעים ְ ּב ָאכֶ רוֹ ן ַה ַ ּנ ַחל.״
״אם ֵאין ַהדִּ ין אוֹ ֵסר ָעלֶ ָיך
וְ ָאנֹכִ יִ :
לָ ׁשוּב וּלְ זַ ּ ֵמר ִמזְ מוֹ ר ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה,
ֲא ׁ ֶשר ֶאת ִּכ ּסו ַּפי ׁ ִש ֵּכ ְך ְ ּביָ ִמים ָע ָברוּ,
ַעל ֵּכןֵ ,ר ִעי ַה ּטוֹ ב ,הוֹ ֵאל נָ א ֶאת רו ִּחי
ְ ּבזֶ ֶמר לְ נַ ֵחם ִּכי ַה ּ ַמ ָּסע ַעד ֵה ָ ּנה
ִה ִּת ׁיש ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ִתי וְ גַ ם ְ ּבשָׂ ִרי הוֹ גִ ַיע.״
ָ
״ה ַא ֲה ָבה ֵאלַ י ְ ּבנִ ׁ ְש ָמ ִתי דּ וֹ ֶב ֶרת,״
ֵה ֵחל לָ ׁ ִשיר וְ כֹה ָע ֵרב ָהיָ ה ַה ֶ ּז ֶמר
ַעד ִּכי הוּא ִמ ְתנַ ֵ ּגן ְ ּבזִ כְ רוֹ נִ י ֲע ַדיִ ן.
מוֹ ִרי וְ ָאנֹכִ י וְ ֶה ָהמוֹ ן ַ ּגם יַ ַחד,
ְ ּברֹב שִׂ ְמ ָחה וְ עֹנֶ ג ִה ַּק ְפנ ּו ֶאת ַקזֶ לָ ה
ְּכמוֹ ל ּו ֵאין עוֹ ד דָּ ָבר ֵמ ִס ַיח דַּ ְע ֵּתנוּ.
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עוֹ ד ָאנ ּו ַמ ְק ׁ ִש ִיבים ְ ּבדו ִּמ ָ ּיה לַ ֶ ּז ֶמר
וְ לִ ְצלִ ילָ יו ,זָ ַעק זָ ֵקן ֶא ָחד לְ ֶפ ַתע,
ַ
״מה ֶ ּזה ָהיָ ה לָ כֶ ם ,רוּחוֹ ת ִר ְפיוֹ ן וְ כֶ ֶסל,
ַמה ַה ֵּלאוּת ַהזּוֹ ַ ,מדּ ו ַּע ִה ׁ ְש ַּת ֵה ֶיתם!?
ַמ ֵהר ֲעל ּו ָ ּב ָהר ו ׁ ְּשל ּו ֶאת ְס ִחי ָה ֶר ֶפ ׁש,
ּ ֶפן לֹא ּתוּכְ ל ּו לִ ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.״
ְּכלַ ֲה ַקת יוֹ נִ ים ַה ּ ִמ ְת ַק ֶ ּב ֶצת יַ ַחד,
ַ ּג ֲאוָ ָתן נִ ׁ ְש ַּכ ַחת ִמ ִּל ָ ּבן וְ ַת ַחת זֹאת
ֵהן ְמנַ ְּקרוֹ ת ִח ִּטים אוֹ ֲעשָׂ ִבים ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.
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76
ר-מה יַ ְח ִריד ֶאת ְמנו ָּח ָתן לְ ַמ ַען
דַּ י ִאם דְּ ַב ָ
ַּת ְפ ֵק ְרנָ ה ֵמ ָאחוֹ ר ֶאת ַה ִּכ ָירהִּ ,כי ֶאת
ְּתשׂ ו ַּמת לִ ָ ּבן לָ כַ ד ֲח ׁ ָש ׁש ָ ּגדוֹ ל ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ָר ִא ִיתי ֶאת ֶח ֶבר ַה ָ ּב ִאים,
נוֹ ְט ׁ ִשים ֶאת ַה ַ ּז ּ ָמר ָא ִצים ֶאל ַה ּ ִמ ְדרוֹ ן
ְּכ ֵאלּ ּו ַההוֹ לְ כִ ים ִמ ְ ּבלִ י לָ ַד ַעת ָאנָ ה
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וּכְ מוֹ ֶהם ַ ּגם ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ַה ְרנ ּו לְ ַד ְר ֵּכנוּ.
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קנטו שלישי
כיוון שאין הם יכולים למצוא את הדרך העולה אל הר ההיטהרות ,נאספים דנטה
נפרדי המלך ,המספר להם את מוצאותיו.
ומורהו על עדת נשמות .אחת מהן היא ַמ ֶ
עוֹ ד ְמנו ַּסת ּ ִפ ְתאוֹ ם ׁ ֶשל ַה ְ ּצלָ לִ ים נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת
ַעל ּ ְפנֵ י שְׂ ֵדה ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ָהר,
בּ וֹ ָאנ ּו ִמ ְתיַ ְּס ִרים ְ ּבי ׁ ֶֹשר ו ְּב ֶצ ֶדק.
נִ ְצנַ ְפ ִּתי ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ת מוֹ ִרי ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת.
וְ כִ י ֵּכ ַיצד יָ כוֹ ל ָהיִ ִיתי ִ ּבלְ ָע ָדיו
לָ רוּץ וּלְ ַט ּ ֵפס ָ ּב ֶרכֶ ס ַה ָ ּגבוֹ ַּה?
וְ הוּא נִ ְר ָאה ְּכ ִא ׁיש ֻמ ֵּכה מו ַּסר ְּכלָ יוֹ ת;
ֲא ָה ּהַ ,מ ְצ ּפוּן ָא ִצילַ ,א ָּתה ֲא ׁ ֶשר לִ ְ ּב ָך
ְמיַ ֵּסר אוֹ ְת ָך ָק ׁשוֹ ת ַעל ָּכל ֻק ְרטוֹ ב ׁ ֶשל דּ ִֹפי!
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ַרגְ לָ יו ִר ֵּסן ִמן ַה ּ ְמרו ָּצה,
זוֹ ִמן ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ֲא ִצילוּתוֹ גּ וֹ זֶ לֶ ת,
רו ִּחיֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְּק ָעה ַעד כּ ֹה ְ ּב ִענְ יָ נֶ ָיה,

15

ִה ֵ ּנה נִ ְפ ַּת ַחת ִהיא ,חוֹ ֶק ֶרת וְ דוֹ ֶר ׁ ֶשת.
ֵה ַס ְב ִּתי ַמ ָ ּב ִטי ֶאל ַה ּ ִמ ְדרוֹ ן ָ ּב ָהר,
עוֹ לֶ ה ָּתלוּל ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּים ֶאל ָה ָר ִק ַיע.
ֵמ ֲאחוֹ ַרי יָ ְק ָדה ְ ּב ַא ְר ָ ּג ָמן ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ַא ְך לְ ָפנִ ים ִצ ִּלי ִה ְס ִּתיר ֶאת זִ יו ַהבּ ַֹהק,
ִּכי ְ ּבגו ִּפי ֲהלֹא ָע ַצ ְר ִּתי ֶאת ַק ְרנֶ ָיה.
			
לְ ֵעת ַרק ַה ַּק ְר ַקע מוּלִ י ֵּכ ָהה ָר ִא ִיתי,
ימה ,יָ ֵרא ,נִ ְב ַהלְ ִּתי ׁ ֶש ּ ָמא
נִ ְר ַּת ְע ִּתי ְ ּב ֵא ָ
ַהכּ ֹל נָ ְט ׁש ּו אוֹ ִתיֲ ,אזַ י ַה ִ ּצדָּ ה ַס ְר ִּתי
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״ה ֵ ּנה ֵהם נִ ְת ַק ְ ּבצּו ִמ ָּס ִביב לְ ִקיר ַה ֶּסלַ ע,
ִ
מּוש
ּומ ָס ְר ִבים לָ ׁ
דְּ ֵב ִקים ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו ְ
ִמ ּׁ ָשם ְּכ ֵע ֶרב ַרב ֲא ׁ ֶשר נֶ ְח ַרד לְ ֶפ ַתע״
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וְ הוּא ,יְ ׁשו ָּע ִתיַ ,סב ֶאת ּ ָפנָ יו ֵאלַ י:
ַ
״ה ַח ׁ ְש ָדנוּת ַהזּוֹ ַ ,מה ֶ ּזה יִ ְהיֶ ה ָעלֶ ָיה?
וְ כִ י ַא ְפ ִקיר אוֹ ְת ָךֲ ,ה ִבי ֵאינְ ָך בּ וֹ ֵט ַח?
ַע ָּתה יוֹ ֵרד ָה ֶע ֶרב ַעל ֶק ֶבר בּ וֹ ָטמוּן
גּ ו ִּפי ֲא ׁ ֶשר ַ ּגם הוּא ֵה ִטיל ִצלּ וֹ ֵאי ּ ַפ ַעם.
ִמ ְ ּב ַרנְ ִד ִיסי נִ ַּטלַ ,ע ָּתה ְ ּבנַ ּפוֹ לִ י.

30

ימה
ַעל ֵּכן ִאם ֵאין ֲאנִ י ַמ ׁ ְשלִ ְיך ִצ ִּלי ָק ִד ָ
ַאל ִּת ׁ ְש ָּת ֶאהֲ ,הלֹא ָּכ ְך ַ ּגם ְ ּברוּם ָר ִק ַיע,
ֵאין אוֹ ר ֶא ָחד מוֹ נֵ ַע ִמן ָה ַא ֵחר לִ זְ ר ַֹח.
נְ טוּל יֵ ׁשוּת גּ ו ֵּפנוִּ ,עם זֹאת הוּא ִמ ְתיַ ֵּסר
ְ ּבחֹם וּכְ פוֹ ר ַ ּגם יַ ַחדֵּ ,כ ַיצד זֹאת? לֹא נֵ ַדע,
ִּכי הוּא ֶאת ַהדָּ ָבר ַמ ְס ִּתיר ִמ ִ ּבינָ ֵתנוּ.
ַרק ְּכ ִסיל סוֹ ֵבר ִּכי יֵ ׁש ְ ּבכ ַֹח ְּתבוּנָ תוֹ
לָ בוֹ א ֶאל סוֹ ף ַהדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר ִק ָ ּצ ּה הוּא נֶ ַצח,
וְ ִהיא ְטבו ָּעה ְ ּבתוֹ ְך ְד ֻמ ּיוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁשׁ ,שוֹ כֶ נֶ ת.
י-תמו ָּתה לְ ִה ְס ַּת ּ ֵפק ְ ּב,quia-
ָע ִדיף לִ ְבנֵ ְּ
ִּכי ל ּו ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לָ כֶ ם ַהכּ ֹל לָ ַד ַעת,
ַמה ַּט ַעם לְ ִמ ְריָ ם ָהיָ ה ִּתינוֹ ק לָ לֶ ֶדת.
			
ֵּת ְדע ּו ֲהלֹא אוֹ ָת ּה ֶע ְר ָ ּגה ַח ְס ַרת ַה ּׁ ַש ַחר
ׁ ֶשל ְמ ַב ְּק ׁ ֵשי ְּתבוּנָ ה ,דּ וֹ ְר ׁ ֵשי ַה ִה ָ ּגיוֹ ן,
ֲא ׁ ֶשר ֶח ְפ ָצם ָה ַפ ְך לָ ֶהם לְ ֵס ֶבל נֶ ַצח.

45

לְ ַא ּ ְפלָ טוֹ ן ִּכ ַ ּונְ ִּתיָּ ,כמוֹ ה ּו ְּכ ַא ִר ְיסטוֹ
ֹאשוֹ ִה ְר ִּכין
וְ עוֹ ד ַר ִ ּבים ְּכמוֹ ָתם.״ ָּכאן ֶאת ר ׁ
וְ לֹא הוֹ ִסיף דְּ ָב ִריםּ ְ ,ב ַצ ֲערוֹ ׁ ָשקו ַּע.
			
ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ָהר ֵ ּבין כּ ֹה וָ כֹה ִה ַ ּג ְענוּ.
מוּלֵ נ ּו ִה ְתרוֹ ֵמם ָמצוּק ָּתלוּלֲ ,א ִפלּ ּו
לְ ֶרגֶ ל ְמ ִה ָירהֶ ,א ְת ָ ּגר ֲח ַסר ּתוֹ ֶחלֶ ת.

6/7/2009 2:16:48 PM

DANTE 2.indb 79

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

80
ָה ֶרכֶ ס ַה ְמ ֻס ָּלעּ ָ ,בקו ַּעִ ,משְׂ ָּת ֵר ַע
ֵ ּבין לֶ ִר ֶיצ׳ה לְ טו ְּר ְ ּביָ הּ ְ ,ב ַה ׁ ְשוָ ָאה ֵאלָ יו
הוּא ֶ ּג ֶרם ַמ ֲעלוֹ ת ַמ ְס ִ ּביר ּ ָפנִ ים וְ נוֹ ַח.
״ו ְּבכֵ ן,״ ָא ַמר מוֹ ִריְּ ,כ ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵצר ִמ ֶּלכֶ ת,
״מ ֵאיזֶ ה ַצד ֶא ְפ ׁ ָשר ָה ָה ָרה לְ ַט ּ ֵפס
ֵ
ו ַּמ ְעלָ ה לַ ֲעלוֹ ת ,לְ ִמי ׁ ֶש ֵאין ְּכנָ ַפיִ ם?״
עוֹ ד הוּא ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ֶאל ַה ַּק ְר ַקע,
ׁשוֹ ֵקל ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְ ּב ֵאיזֶ ה ׁ ְש ִביל לִ ְבחֹר,
וְ ָאנֹכִ י בּ וֹ ֶהה ְ ּבכ ֶֹתל גּ ו ּׁש ַה ֶּסלַ ע,

60

ִה ֵ ּנה ֲע ַדת רוּחוֹ ת הוֹ ִפ ָיעה ִמ ּ ְׂשמֹאלֵ נוּ,
ּפוֹ ַס ַעת לִ ְק ָר ֵ
אתנ ּו ֵהם ָצ ֲעד ּו ַאט ַאט
ַעד ִּכי נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ָק ְרב ּו ֵאלֵ ינוּ.
״עינֶ ָיך שָׂ א ,מוֹ ִרי,״ ָא ַמ ְר ִּתי,״ ִּכי ִאם ֵאין
ֵ
ְ
ַא ָּתה יָ כוֹ ל לִ ְבחֹר ְ ּב ֶד ֶרךָ ,הרוּחוֹ ת
יִ ְּתנ ּו לָ נ ּו ֵע ָצה ְ ּב ֵאיזֶ ה ׁ ְש ִביל לָ לֶ כֶ ת.״
ַעל ָּכ ְך ִה ִ ּביט ָ ּב ֶהם ,הו ַּקל לוֹ וְ ֵה ׁ ִשיב:
ִ
״א ִּטי הוּא ִמ ְצ ָע ָדםַ ,א ְך בּ וֹ א נֵ לֵ ְך ,הוֹ ְ ּבנִ י,
דְּ ַבק ֶ ּב ֱאמוּנָ ְת ָך וְ ַאל ַּת ְר ּ ֶפה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.״
עוֹ ד ַה ּ ֶמ ְר ָחק ֵ ּבינֵ ינ ּו לְ ֵבין ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת
 לְ ַא ַחר ְּכ ֶאלֶ ף ַצ ַעד ּ ָפ ַס ְענ ּו – ִה ׁ ְש ַּת ָ ּוה הוּאלִ ְטוַ ח ֵמ ִטיל ַרב אוֹ ן יַ ׁ ְשלִ ְיך ְ ּביָ דוֹ ָה ֶא ֶבן.
ִה ֵ ּנה ֵהם נִ ְת ַק ְ ּבצ ּו ִמ ָּס ִביב לְ ִקיר ַה ֶּסלַ ע,
דְּ ֵב ִקים ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו ו ְּמ ָס ְר ִבים לָ מו ּׁש
ִמ ּׁ ָשם ְּכ ֵע ֶרב ַרב ֲא ׁ ֶשר נֶ ְח ַרד לְ ֶפ ַתע.
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״רוּחוֹ ת נֶ ֱא ָצלוֹ ת ׁ ֶש ַא ֲח ִר ְיתכֶ ם צוֹ לַ ַחת,״
ּ ָפ ַתח וְ ָסח וֶ ְרגִ ילְ יוּס ,״ו ִּבזְ כוּתוֹ ׁ ֶשל ֶח ֶסד
ֲא ׁ ֶשר ָצפוּי לָ כֶ ם ְ ּב ַד ְר ְּככֶ ם ,דּ וֹ ַמנִ י,
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81
ִא ְמר ּו לָ נ ּו ֵהיכָ ן ַה ּׁ ְש ִביל בּ וֹ נְ ַט ּ ֵפס,
יטיב לָ ַד ַעת ֶאת ׁ ִשעוּרוֹ ׁ ֶשל זְ ַמן,
ִּכי ַה ּ ֵמ ִ
ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת יִ ְהיֶ ה ֵמ ֵצר ַעל ָא ְב ָדנוֹ .״
ְּכמוֹ ַה ְּכ ָבשִׂ ים נוֹ ְט ׁשוֹ ת ֶאת ִמכְ לְ ַאת ָה ֵע ֶדר
ישיתּ ְ ,בעוֹ ד ׁ ֶש ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר
ַא ַחתְ ׁ ,שנִ ָ ּיהְ ׁ ,שלִ ׁ ִ
עוֹ ְמדוֹ תַ ,ח ְרטוֹ ֵמ ֶיהן וְ ֵעינֵ ֶיהן לְ ַמ ָּטה.
אשוֹ נָ ה ַּת ֲעשֶׂ הֵ ,הן ַּת ֲעשֶׂ ינָ ה,
ֶאת ׁ ֶש ָה ִר ׁ
וְ ָהיָ ה ִאם ַּת ֲעצֹרָ ,ס ִביב לָ ּה ִּת ְת ַּכ ֵ ּנ ְסנָ ה
דּ ו ָּמםְּ .כ ָבשִׂ ים ׁ ְש ֵקטוֹ תַּ ,ת ּמוֹ תַ ,ח ּפוֹ ת ִמדַּ ַעת.
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ְר ִא ִיתיםְ ,ק ֵר ִבים ַאט ַאט ֵאלֵ ינוּ.
ָר ׁ ֵ
ל-הרו ַּח,
אשי ְק ַהל ָהרוּחוֹ תַ ,ה ָּתם ו ׁ ְּש ַפ ָ
ְ
ו ַּמ ְר ִא ָיתם ְצנו ָּעהָ ּ ,פ ְסע ּו ְ ּב ֶד ֶרך ֶא ֶרץ.
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ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ָהרוּחוֹ ת ִמ ְ ּי ִמינִ י ִה ִ ּביטוּ,
ָרא ּו ַעל ַה ַּק ְר ַקע לִ ּקוּי ְ ּבאוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
הוּא ֵצל נִ ְפ ָרשׂ ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ַה ֶּסלַ ע,
ָע ְצר ּו וְ נִ ְר ְּתע ּו ֶמ ְר ָחק ָק ָצר ָאחוֹ ָרה,
וְ ֵאלּ ּו ֵמ ָאחוֹ ר ִמ ְ ּבלִ י לָ ַד ַעת לָ ּ ָמה,
ַמה ַּט ַעם לָ ִעכּ וּבָ ,ח ְדל ּו ַ ּגם ֵהם ִמ ֶּלכֶ ת.
״ב ֶט ֶרם ִּת ׁ ְש ֲאל ּו א ַֹמר לָ כֶ ם ַמדּ ו ַּע
ְּ
ָע ְצ ָרה ַעל ַה ַּק ְר ַקע ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶאת ַק ְרנֶ ָיה.
ִא ׁיש ַחי עוֹ ֵמד מוּלְ כֶ ם ַה ִ ּביט ּו בּ וֹ ו ְּרא ּו נָ א.
וְ ַאל נָ א ִּת ְת ּ ַפ ְּלאוַּ ,ה ֲא ִמינ ּו לִ יַ ,ה ֶ ּג ֶבר
לֹא ָהיָ ה נוֹ ָעז לָ בוֹ א ְ ּבזוֹ חוֹ ַמת ַה ֶּסלַ ע,
לוּלֵ א ִס ְ ּי ָעה ִ ּב ֵידי ָה ִא ׁיש ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם.״
ַעד ָּכאן דִּ ְב ֵרי מוֹ ִריַ .ה ִ ּנכְ ָ ּב ִדים ֵה ׁ ִשיבוּ:
ְּ
״פנ ּו לְ ָאחוֹ ר וְ ָאז לְ כ ּו ְ ּב ִע ְּקבוֹ ֵתינוּ.״
ו ְּבגַ ב ַּכף יָ ד ּ ְפ ׁשו ָּטה ִה ְצ ִ ּביע ּו ַעל ַהדֶּ ֶרךְ.
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״ת ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִּת ְהיֶ ה,
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵה ֵחלִּ :
ימהָ ,ה ֵסב ָאחוֹ ר ּ ָפנֶ יךָ,
עוֹ ְד ָך צוֹ ֵעד ָק ִד ָ
ו ְּר ֵאה ִאם ְר ִא ַיתנִ י ֵאי ׁ ָשם ְ ּביָ ִמים ָע ָברוּ.״
ִ ּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ַר ָ ּבה ּ ָפנִ ִיתי לְ ַה ִ ּביט בּ וֹ ,
ָהיָ ה נָ ֶאה ָה ִא ׁישָ ,א ִצילּ ְ ,ב ִהיר שֵׂ ָער
וְ ַרק ַ ּג ַ ּבת ֵעינוֹ ׁ ְשסו ָּעה ְ ּבלַ ַהב ֶח ֶרב.
ֵעת ְ ּברֹב ֲענָ וָ ה ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ִּכי ַאף ּ ַפ ַעם
״ה ֵ ּנה ַה ֵ ּבט ו ְּר ֵאה נָ א,״
לֹא ְר ִא ִיתיוָ ,א ַמר לִ יִ :
וּלְ ֵעינַ י ָחשַׂ ף ֲח ָת ְך ֵמ ַעל ָחזֵ הוּ,
״מנְ ְפ ֶר ִדי ׁ ְש ִמיֲ ,אנִ י הוּא
ו ְּב ִח ּיו ְּך הוֹ ִסיףַ :
נֶ כְ דָּ ּה ׁ ֶשל ֵק ָיס ִריתֶ ׁ ,של קוֹ ְס ַטנְ ָצה ,לְ ִפיכָ ְך
לְ ֵעת ָּת ׁשוּב לָ ָא ֶרץְ ,ר ֵאה זֹאת ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּת ָיך,
סוּר לְ ִב ּקוּר ֵא ֶצל ִ ּב ִּתי ָה ֲאהו ָּבה,
ִהיא ֵאם ַמלְ כֵ י ִס ִיצילְ יָ ה וְ ַא ָרגוֹ ןֱ ,אמֹר לָ ּה
ֶאת ָה ֱא ֶמת ּ ֶפן ׁ ֶש ֶקר יַ ְפ ִריח ּו ְ ּב ָאזְ נֶ ָיה.
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ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֲאנו ּׁשוֹ ת נִ ְפ ַצ ְע ִּתי ּ ַפ ֲע ַמיִ ם,
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי ,סוֹ ֵבל ו ִּמ ְתיַ ּ ֵפ ַח,
ְ ּביַ ד ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם ַה ּטוֹ ב וְ ַרב ַה ֶח ֶסד.
ָק ׁ ִשים ֲעווֹ נוֹ ַתיַ ,א ְך ֱאל ֵֹהי ַה ֶ ּצ ֶדק,
כּ ֹה ְר ָחבוֹ ת יָ ָדיו וְ הוּא חוֹ ֵבק ָ ּב ֶהן
ֶאת ָּכל ַה ְמ ַב ֵּק ׁש לָ ׁשוּב וְ לַ ֲחזֹר בּ וֹ .
ל ּו ַא ְך ֶהגְ מוֹ ן קוֹ ֶסנְ ָצה ְ ּב ׁ ֵשם ְקלֶ ֶמנְ טַ ,הכּ ֶֹמר
נִ ׁ ְשלַ ח לִ לְ כּ ֹד אוֹ ִתי וּלְ ַהכּ וֹ ֵתנִ י נֶ ֶפ ׁש,
ָק ָרא ֶאת ַה ּ ְפסו ִּקים ִ ּב ְד ַבר ַח ְס ֵדי ֱאל ַֹּה,
ָהי ּו ָאז ַע ְצמוֹ ַתי ְקבוּרוֹ ת ֵאי ׁ ָשם ִמ ַּת ַחת
לַ ֲע ֵר ַמת ְסלָ ִעים ְ ּגדוֹ לָ ה ,נָ חוֹ ת לָ ַעד
ָקרוֹ ב לְ ר ׁ
ֹאש ַה ֶ ּג ׁ ֶשר ָסמו ְּך לְ ֶ ּבנֶ ֶבנְ טוֹ .
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ַע ָּתה ֵהן ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַה ֶ ּג ׁ ֶשם וְ ָהרו ַּח,
ִמחוּץ לְ ַמ ְמלַ כְ ִּתי ,לִ גְ דוֹ ת ַה ַ ּנ ַחל וֶ ְר ֶדה,
ִה ׁ ְשלִ ְיך אוֹ ָתןּ ְ ,ביָ דוֹ נֵ רוֹ ת ְּכבוּיֵ י ׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
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ַעל ַאף ִקלְ לַ ת ְּכלִ י ק ֶֹד ׁשֵ ,אין ִא ׁיש ָאבוּד לָ נֶ ַצח
ַעד ִּכי ַח ְס ֵדי ֱאל ַֹּה כּ וֹ ׁ ְשלִ ים לַ ֲה ׁ ִשיבוֹ
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַה ִּת ְקוָ ה ִּתנְ בּ ֹט וְ ל ּו ַּכ ּק ֶֹרט.
ִעם זֹאת ֱא ֶמת ִהיא ִּכי ַה ּ ֵמת ַה ְמ ֻק ָּלל
ִ ּב ֵידי ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיהֲ ,א ִפלּ ּו ָסר ֵמ ַרע
לִ ְפנֵ י מוֹ תוֹ ַ ,ח ָ ּיב ָּכאן לְ ַה ְמ ִּתין ִע ּ ָמנוּ,
ַעל ָּכל ׁ ָשנָ ה ִה ְת ִמיד ְ ּב ִר ׁ ְשעוּתוֹ ַ ּב ֶחלֶ ד,
ָּכאן ׁ ְשנוֹ ת ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים יַ ְמ ִּתין ,וְ ַרק ְּת ִפ ָּלה נִ כְ נַ ַעת
יֵ ׁש ְ ּביָ ָד ּה ִע ִּתים ִמ ּ ְפ ַסק ַהדִּ ין לִ גְ ר ַֹע.
ַע ָּתה ְר ֵאה ֵּכ ַיצד ּתוּכַ ל לִ גְ רֹם לִ י א ׁ ֶֹשר:
ַס ּ ֵפר נָ א לְ קוֹ ְס ַטנְ ָצה ִּכי ְר ִא ַיתנִ י ָּכאן,
וְ ַאל ִּת ׁ ְש ַּכח לוֹ ַמר לָ ּה ַעל ִּכי ֻה ְמ ַּתק ָהעֹנֶ ׁש,
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קנטו רביעי
בשביל צר ותלול מטפסים משוררינו אל מישורת ,עליה מחליפים השניים
כוח .ורגיליוס מסביר לדנטה את מיקומו של טור הטוהר ביחס למיקומה של השמש.
הנשמות הנמצאות כאן דחו את החרטה ,ועל כן ציפייתן מתארכת ,ביניהן פוגש דנטה
את ֶ ּבלַ קווה הפלורנטיני.

לְ ֵעת ְּתחו ׁ ָּשה ַע ָ ּזה ׁ ֶשל עֹנֶ ג ַרב אוֹ ֵס ֶבל
לוֹ כֶ ֶדת ֶאת ֶא ָחד ִמ ֵ ּבין ִמכְ לוֹ ל חו ׁ ֵּשינ ּו
ֲאזַ י בּ וֹ ִּת ְת ַר ֵּכז ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ,נוֹ ֶט ׁ ֶשת
ֶאת יֶ ֶתר ַהחו ׁ ִּשים וְ ַהדָּ ָבר ַמ ְפ ִר ְיך
ָטעוּת ׁ ְשגו ָּרה לְ ִפ ָיה ׁשוֹ כְ נוֹ ת ָ ּבנ ּו יוֹ ֵתר
ִמ ְ ּנ ׁ ָש ָמה בּ וֹ ֶד ֶדתַ ,א ַחת ַעל ָה ַא ֶח ֶרת
עוֹ לוֹ ת ִ ּב ְסגֻ ָּל ָתןִ .מ ָּכאן ׁ ֶש ִאם נִ ְר ֶאה
דְּ ַב ָ
ר-מה אוֹ נַ ֲאזִ ין לוֹ ַ ,ה ְמ ַר ֵּתק אוֹ ָתנוּ,
נָ חו ּׁש ְּכמוֹ ל ּו ֵ ּבינְ ַתיִ ם ּ ָפ ַסק ַה ְ ּז ַמן ִמ ֶּלכֶ ת.
ׁ ֶש ֵּכן ַהחו ּׁש אוֹ ֵצר ֶאת ְמרו ָּצתוֹ ׁ ֶשל זְ ַמן,
ׁשוֹ נֶ ה ִמ ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ּפוֹ ֵקד ַעל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה.
ָח ְפ ׁ ִשי הוּאָ ,ה ַא ֵחר לְ ֻע ּ ָמתוֹ לָ כוּד הוּא.
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ֶאת ָה ֱא ֶמת ַה ּזֹאת לָ ַמ ְד ִּתי ַעל ְ ּבשָׂ ִרי,
עוֹ ִדי ַמ ְק ׁ ִשיב לָ רו ַּח ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵעל ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ַעד ְמלוֹ א ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמ ֲעלוֹ ת ָעלְ ָתה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
לֹא שַׂ ְמ ִּתי לֵ ב לְ כָ ְךּ ֵ .בין כּ ֹה וָ כֹה ִה ַ ּג ְענ ּו
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ָּכל ֲע ַדת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת
ָק ְר ָאה ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחדִ :
״ה ֵ ּנה ַה ּׁ ְש ִביל ִ ּב ַּק ׁ ְש ֶּתם.״
[]84
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לְ ֵעת ָ ּב ׁ ֵשל יַ ׁ ְש ִחיר ַ ּב ֶּכ ֶרם ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן,
יֵ ׁש ׁ ֶש ִא ָּכר יִ ְק ַרע ְ ּב ִקלְ ׁשוֹ נוֹ ְ ּב ַדל ּ ֶפ ַתח
ִ ּב ְס ַב ְך שִׂ ֵיחי ַּכ ְרמוֹ  ,וְ הוּא ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֶרוַ ח
ׁ ֶשבּ וֹ ְצ ִריכִ ים ָהיִ ינ ּו מוֹ ִרי וְ ָאנֹכִ י
 ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ּ ָפ ְר ׁש ּו ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה –לְ ִהדָּ ֵחק יַ ְחדָּ ו ִא ׁיש ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת ֵר ֵעהוּ.
לַ ֲעלוֹ ת ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַסנְ לֵ יוֹ וְ ֶאל נוֹ לִ י לָ ֶר ֶדת,
וּלְ ַט ּ ֵפס ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַקקו ֶּמה ו ִ ּּב ְיס ַמנְ טוֹ ָבה,
ַא ְך ָּכאן ַה ּ ַמ ְע ּ ִפיל זָ קוּק לְ זוּג ְּכנָ ַפיִ ם.
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ָאכֵ ן ַּכ ָ ּונָ ִתי ַּכנְ ֵפי נוֹ ָצה זְ ִריזוֹ ת,
ֶא ְברוֹ ת ַרבּ וֹ ת ְּת ׁשו ָּקה ,לָ טוּס ַא ַחר מוֹ ִרי,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּבלִ ִ ּבי ָמאוֹ ר הוּא וְ תוֹ ֶחלֶ ת.
ֵ ּבין ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי ַה ֶּסלַ ע ִט ּ ַפ ְסנ ּו ְ ּב ַד ְר ֵּכנוּ,
ָס ִביב ִקירוֹ ת ָמצוּקָ ,סגַ ר ָעלֵ ינ ּו ּ ַפ ַחד,
יָ ֵדינ ּו וְ ַרגְ לֵ ינ ּו ְצ ִריכוֹ ת ָּכל זִ יז ָ ּב ֶא ֶבן,
ֵעת לְ ַב ּסוֹ ף ִה ַ ּג ְענ ּו לְ ָק ֵצה ּו ָה ֶעלְ יוֹ ן
ׁ ֶשל ַה ּ ָמצוּק ,נִ ְפ ַּתח ִמ ְדרוֹ ן ָ ּגלוּי מוּלֵ נוּ.
ֵ
״אי ַה ָ ּנ ִתיב נִ ְב ַחר בּ וֹ ?״ ׁ ָש ַאלְ ִּתי ַה ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ .
ַ״רגְ לֶ ָיך לְ ִח ָ ּנם ַאל ְּת ַפ ֵ ּזר,״ ֵה ׁ ִשיב לִ י.
ֲעלֵ ה ְ ּב ִע ְּקבוֹ ַתי ָ ּב ָהר ַה ֶ ּזהַ ,עד ִּכי
נִ ְמ ָצא לִ ְבסוֹ ף ַמ ְד ִר ְיך ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֶרה דַּ ְר ֵּכנוּ.״
כּ ֹה ָרם ָהיָ ה ַה ּ ִׂשיא ַעד ִּכי נָ גוֹ ז ֵמ ַעיִ ן,
וְ ַה ּ ִמ ְדרוֹ ן ָּתלוּל יוֹ ֵתר ִמ ַּקו נִ ְמ ׁ ָש ְך
ֵמ ְר ִב ַיע ַה ּ ֶמ ְר ָּכז ֶאל נְ ֻקדַּ ת ַה ָּתוֶ ְך.
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לְ ֵעת ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי זֹאת ,לֵ ֶאה ַעד ְּכלוֹ ת ָהיִ ִיתי:
״א ִבי ַה ֶ ּנ ֱא ָצל ,סֹב לְ ָאחוֹ ר ו ְּר ֵאה נָ א,
ָ
ֵהן ִא ָ ּו ֵתר ָ ּב ָדד ִאם לֹא ֶּת ְחדַּ ל ִמ ֶּלכֶ ת.״
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״בין ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי ַה ֶּסלַ ע ִט ּ ַפ ְסנּו ְ ּב ַד ְר ֵּכנּו״
ֵּ

6/7/2009 2:16:50 PM

ג .ד.

DANTE 2.indb 86

טור הטוהר

87
״מ ׁש ְֹך ְמ ַעטּ ְ ,בנִ יֶ ,את גּ ו ְּפ ָך ַעד ֵה ָ ּנה.״
ָא ַמר לִ יְ :
עוֹ דוֹ ַעל ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּגבוֹ ָהה ִמ ְק ָצת ַמ ְצ ִ ּב ַיע,
ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ַ ּצד ַה ֶ ּזה ֶאת ַה ּ ִמ ְדרוֹ ן ַמ ֶּק ֶפת.״
דְּ ָב ָריו ֵה ִפיח ּו ִ ּבי ִרגּ ו ּׁשַ ,על ֵּכן זָ ַחלְ ִּתי,
גּ וֹ ֵרר גּ ו ִּפי ַה ַּת ׁש ְ ּביָ ַדיִ ם ו ִּב ְר ַּכיִ ם			
ַעד ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַּת ְח ַּתי ַה ּ ַמ ְד ֵרגָ הָ ,עלֶ ָיה
יַ ְחדָּ ו ֲאזַ י ֵה ַס ְבנוָּ ּ ,פנֵ ינ ּו לְ ִמזְ ָרח
ְק ִרי ,לַ ִּכ ּווּן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַא ְך זֶ ה ַע ָּתה ִט ּ ַפ ְסנוּ,
ִּכי טוֹ ב ַמ ְר ֵאה ַה ּׁ ְש ִביל ַעל ִמכְ ׁשוֹ לָ יו ָ ּג ַב ְר ָּת.
ְּת ִח ָּלה ֵעינַ י נָ ַת ִּתי ֶאל ַהחוֹ ִפים לְ ַמ ָּטה,
אתי לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָ ּב ָר ִק ַיע,
ֲאזַ י אוֹ ָתן נָ שָׂ ִ
נִ ְד ָהם לִ ְראוֹ ת אוֹ ָת ּה קוֹ ֶרנֶ ת ִמ ּ ְׂשמֹאלֵ נוּ.
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ֵעת ַה ּ ַפיְ ָטן ִה ְב ִחין ִ ּב ְפלִ ָיא ִתי לְ נֹכַ ח
ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ַה ַח ּ ָמה זוֹ ָרה ֶאת זִ יו ַק ְרנֶ ָיה
ַעל ּ ְפנֵ י ֶמ ְר ָחב נִ ְפ ָרשֹ ֵ ּבין ַה ָ ּצפוֹ ן ֵאלֵ ינוּ,
״אם נַ ִ ּנ ַיח ׁ ֶש ּזוּג ַה ְּתאוֹ ִמים
ָא ַמר לִ יִ :
ָהי ּו חוֹ ְב ִרים יַ ְחדָּ ו ֶאל ַה ּ ַמ ְר ָאה ַה ּזֹאת,
ַה ּמוֹ לִ יכָ ה אוֹ ָר ּה דָּ רוֹ ָמה וְ ָצפוֹ נָ ה,
ָאז ֶאת אוֹ רוֹ ת ַ ּגלְ ַ ּגל ַה ּ ַמ ָ ּזלוֹ ת ָהיִ ָית
רוֹ ֶאה ָקרוֹ ב יוֹ ֵתר ֶאל ַהדֻּ ָ ּבה ,לְ ַבד ִאם
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִמדַּ ְר ָּכ ּה ָהיְ ָתה סוֹ ָטה לְ ֶפ ַתע.
ִאם ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך לָ ֶר ֶדת לְ ע ֶֹמק ַהנּוֹ שֵׂ א,
ְר ֵאה ְ ּב ִד ְמיוֹ נְ ָך ֶאת ַהר ִצ ּיוֹ ן ְ ּביַ ַחד
ִעם זֶ ה ָה ָהר ַּת ְח ֵּתינוְּ ׁ ,שנֵ ֶיהם ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ
חוֹ לְ ִקים ִמ ׁישוֹ ר ֶא ָחדַ ,אף ׁ ֶש ֵּת ַדע לָ ֶב ַטח,
ִּכי ִמ ׁ ְש ָּכנָ ם ִ ּב ׁ ְשנֵ י ֶע ְב ֵרי ַּכדּ וּר ָה ָא ֶרץ.
ַעל ֵּכן ָּכ ׁ ְשלָ ה דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ַפ ֵאיתוֹ ן ֶ ּבן ַא ּפוֹ לוֹ
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 ִמ ָ ּיד ָּת ִבין – לַ ְחלֹף ִמ ַ ּצד ֶא ָחד ַעל ּ ְפנֵ יָה ָהר ַה ֶ ּזה וְ ַעל ּ ְפנֵ י ַהר ִצ ּיוֹ ן ִמ ֶ ּזה,
ִאם ִ ּבינָ ְת ָך ָקלְ ָטה ֶאת ׁ ֶש ְּל ָך ִה ְס ַ ּב ְר ִּתי.״
״הן ֵמעוֹ לָ ם ַעד ֵה ָ ּנה
״וַ דַּ איָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ,״ ַס ְח ִּתיֵ ,
ִ ּב ְב ִהירוּת ָּכזֹאת ֲע ַדיִ ן לֹא ָר ִא ִיתי
ַעד ַּכ ּ ָמה ְּתבוּנָ ִתי ָהיְ ָתה ַח ְס ַרת ּתוֹ ֶעלֶ ת,
ימי ְ ּבסֹב ַ ּג ְר ֵמי ָר ִק ַיע
ִּכי ַמ ְע ָ ּגל ּ ְפנִ ִ
 ַא ַחד ַה ּ ַמ ְד ָענִ ים ָק ָרא ׁ ְשמוֹ ַ׳קו ַמ ׁ ְשוֶ ה׳ –וְ הוּא ָמצוּי ָּת ִמיד ֵ ּבין ַקיִ ץ לְ ֵבין ח ֶֹרף,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ִה ְס ַ ּב ְר ָּתָ ,מצוּי ִמ ָּכאן ָצפוֹ נָ ה
ְּכ ִפי ׁ ֶשהוּא ָמצוּי דָּ רוֹ ָמה ִמן ָה ָא ֶרץ
ָ ּב ּה ָה ִע ְב ִרים ִה ִ ּביט ּו ֶאל ָה ֵאזוֹ ר ַה ְּטרוֹ ּ ִפי.
ֲא ָבל ִאם ַהדָּ ָבר טוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָיךָ ,א ָ ּנא,
ֱאמֹר לִ י עוֹ ד ַּכ ּ ָמה ָעלֵ ינ ּו לְ ַט ּ ֵפס,
ִּכי ֶאת ּ ִפ ְס ַ ּגת ָה ָהר ֵאינִ י רוֹ ֶאה ֲע ַדיִ ן.״
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״ט ּפוּס ָ ּב ָהר ַה ֶ ּזה ָק ׁ ֶשה הוּא,
וְ הוּא ֵאלַ יִ :
ַא ְך זֹאת ַרק ַ ּב ְּת ִח ָּלהְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ַ ּנ ֲעלֶ ה
וְ נִ ְת ַקדֵּ ם ֶאל ָעל ,נָ ֵקל ַעל ֲע ָמלֵ נוּ.
ַעל ֵּכן יְ ִהי ַה ּׁ ְש ִביל ָמתוּן כּ ֹה ְ ּב ֵעינֶ ָיך,
וְ ַה ִּט ּפוּס ָעלָ יו ָרגו ַּע וְ נִ נּוֹ ַח,
ָּכמוֹ ה ּו ַּכ ִּס ָירה ַה ּ ַמ ְפלִ יגָ ה ַ ּב ֶ ּז ֶרם.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָּתבוֹ א ֶאל ַא ֲח ִר ָית ּה ׁ ֶשל דֶּ ֶר ְך,
ׁ ָשם לְ ַקוּוֹ ת ּתוּכַ ל ֵמ ֲע ָמלְ ָך לָ נו ַּח.
ׁשוּב לֹא אוֹ ִסיף דָּ ָברִּ ,כי ֵהן ֱא ֶמת דִּ ַ ּב ְר ִּתי.״
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִס ֵ ּים דְּ ָברוֹ מוֹ ִרי ,לְ ֶפ ַתע
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְ ּב ָסמו ְּך קוֹ ל ָהאוֹ ֵמר :״וְ ׁ ֶש ּ ָמא
ִּת ְר ֶצה לָ נו ַּח ֶט ֶרם ָּתבוֹ א ֶאל ְק ֵצה ַהדֶּ ֶר ְך?״
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אשינוּ,
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִריםֵ ,ה ַס ְבנ ּו ֶאת ָר ׁ ֵ
ו ִּמ ַ ּצד שְׂ מֹאל ָר ִאינ ּו גּ ו ּׁש ֶסלַ ע ַרב לְ ג ֶֹדל,
ִא ׁיש ֵמ ִא ָּתנ ּו לֹא ָר ָאה אוֹ תוֹ ִמ ּק ֶֹדם.

105

ּ ָפ ַס ְענ ּו ֶאל ַה ֶּסלַ ע וְ ֶאל ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ׁ ֶש ְ ּב ִצלּ וֹ ׁ ָשכְ נוּ ,רוֹ ְב ִצים ַ ּב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם,
ֲע ַדת הוֹ לְ כֵ י ָ ּב ֵטל ,נִ ְר ּ ִפיםּ ְ ,ב ֵטלִ ים ִמ ּ ַמ ַעשׂ .
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָר ִא ִיתיּ ַ ,ב ֲא ִפ ַיסת כּ ֹחוֹ ת הוּא,
יָ ׁ ַשב לוֹ ֵפת ִ ּב ְר ָּכיו ָחזָ ק ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם,
ו ֵּבין ַרגְ לָ יו ר ׁ
ֹאשוֹ  ,לֵ ֶאהֻ ,מ ְר ָּכן לָ ָא ֶרץ.
״תן ֵעינֶ ָיך
״ה ּהֲ ,אדוֹ נִ י ַה ּטוֹ ב,״ ָא ַמ ְר ִּתיֵּ ,
ָ
ְ ּבזֶ ה ׁ ָשם ַה ִ ּנ ְר ֶאה יוֹ ֵתר ָעיֵ ף ֵמ ֵאלּ וּ.
ָהיָ ה ָה ִא ׁיש ָא ִח ָיה ׁ ֶשל ָה ַע ְצלוּת ,לָ ֶב ַטח.״
ֲאזַ י ּ ָפנָ ה ַה ֵ ּצל ִ ּב ְתשׂ ו ֶּמת לֵ ב ֵאלֵ ינוּ,
ֵעינָ יו נָ שָׂ א ְמ ַעט ֵמ ַעל לִ ֵירכָ יו,
ָ
וְ ָסחַ :
״ט ּ ֵפסֵ ,אפוֹ אִ ,אם כּ ֹה נִ לְ ַהב ִה ֵ ּנך.״
ֲאזַ י יָ ַד ְע ִּתי ִמי הוּא ,וְ ַה ֵּלאוּת ַהזּוֹ ,
ֲא ׁ ֶשר ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ִתי ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ֵה ִא ָיצה,
ְ ּבכָ ל זֹאת לֹא ָמנְ ָעה ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִמ ָּלגֶ ׁ ֶשת

120

ֵאלָ יו וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָק ַר ְב ִּתיַ ,א ְך ְ ּבק ׁ ִֹשי
״ה ַבנְ ָּת ָהכֵ ַיצד
ֹאשוֹ וְ ָסחֵ :
ֵה ִרים ר ׁ
ָ
ֶאת ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ לְ ַצד שְׂ מֹאלְ ך נוֹ ֵהג ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש?״
גּ וּפוֹ ַה ָ ּנע לְ ַאט ,שְׂ ָפתוֹ ַה ְמ ֻצ ְמ ֶצ ֶמת,
ֵהנִ יע ּו ֶאת שְׂ ָפ ַתי לִ כְ לַ ל ִח ּיו ְּך ָעצוּר.
דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֶאל ָה ִא ׁישַ :
״ע ָּתה ׁ ֶש ּׁשוּב ֵאינֶ ִ ּני
ָצ ִר ְיך לִ ְס ּפֹד לְ ָךֱ ,אמֹר נָ א לִ י ֶ ּבלַ ְקווָ ה
ַמה ּ ַמ ֲעשֶׂ ָיך ָּכאןַ ,מ ְמ ִּתין לְ מוֹ ֵרה דֶּ ֶר ְך,
וְ ׁ ֶש ּ ָמא לְ סו ְּר ָך ְּכ ֶב ָע ָבר ָחזַ ְר ָּת?״
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״פ ַס ְענּו ֶאל ַה ֶּסלַ ע וְ ֶאל ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ָּ
ׁ ֶש ְ ּב ִצלּ וֹ ׁ ָשכְ נּו ,רוֹ ְב ִצים ַ ּב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם״
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״א ִחיּ ַ ,ב ֲעלִ ָ ּיה ַמה ַּט ַעם,
וְ הוּא ֵאלַ יָ :
ְ
ׁשוֹ ֵמר ַה ּׁ ְש ָע ִריםַ ,מלְ ַאך ָה ֵאלִ ,מ ּ ֵמילָ א
יִ ְמנַ ע ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת זְ כו ִּתי לִ ְמנַ ת ַה ֵּס ֶבל.
ְּת ִח ָּלה ַעל ָה ָר ִק ַיע לָ סֹב ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל
ימי ַח ַ ּיי,
ִּכ ְפ ָע ִמים ִמ ְס ּ ָפר הוּא ַסב ִ ּב ֵ
ִּכי ֶאת ַה ֲח ָר ָטה ַעד סוֹ ף ַח ַ ּיי דָּ ִח ִיתי.

135

ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ְּת ִפ ַּלת ַה ֶח ֶסד ּתוֹ ׁ ִש ֵיענִ י,
ְּת ִפ ָּלה ִמ ֵּלב ָא ָדם ָטהוֹ ר ,נְ ִקי ַּכ ּ ַפיִ ם.
ַ ּב ֲא ֵחרוֹ ת ֵאין ַט ַעם ,לֹא יִ ּׁ ָש ְמע ּו ְ ּב ֵע ֶדן.״
ֹאש ַה ְמ ׁשוֹ ֵרר ָה ָה ָרה,
ַע ָּתה ִט ּ ֵפס ָ ּבר ׁ
״ב ָאה ֵעת לָ לֶ כֶ תּ ְ ,בנִ יְ ,ר ֵאה נָ א
אוֹ ֵמר לִ יּ ָ :
ֵּכ ַיצד ַעל חוֹ ף נוֹ ׁ ֶש ֶקת לַ ַ ּצ ֲהרוֹ ן ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
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ִה ֵ ּנה ַה ַּליְ לָ ה ַרדּ ,פוֹ ֵס ַע ְ ּב ָמרוֹ קוֹ .
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קנטו חמישי
ורגיליוס ודנטה פוגשים בעדת נשמות של מי שהמוות נטל בחטף .ביניהם גַ ׳קוֹ ּפוֹ ֶדל
ַק ֶסרוֹ  ,בוֹ נקוֹ ֶנטה די מוֹ ֶנטפֶ לטרוֹ וכן הגבירה לה ּ ִפיָ ה ,המספרים את המוצאות אותם.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ֵמ ָאחוֹ ר ֶאת ָהרוּחוֹ ת נָ ַט ׁ ְש ִּתי,
יָ ָצ ִ
אתי ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב לַ דֶּ ֶר ְך.
ּ ִפ ְתאוֹ ם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִה ְצ ִ ּב ַיע ִמ ְּל ַמ ָּטה
״ה ִ ּביטוּ ,זֶ ה ַה ּׁ ֵשנִ י ּפוֹ ֵס ַע,
ָעלַ י ,קוֹ ֵראַ :
ן-תמו ָּתה ָהיָ הּ ָ ,בשָׂ ר וְ ָדם,
נוֹ ֵהג ְּכמוֹ ֶ ּב ְּ
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִמ ּ ְׂשמֹאלוֹ לֹא ְמ ִטילָ ה ַק ְרנֶ ָיה.״
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ֵעינַ י,
ָר ִא ִיתי ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם ו ַּמ ָ ּב ָטם ָּת ֵמ ַּה,
נָ עוּץ ִ ּבי ו ְּב ִצ ִּלי ׁשוֹ ֵבר ֶאת אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
״מה ֶ ּזה ֶאת דַּ ְע ְּת ָך ַמ ְט ִריד ָּכל ָּכ ְך?״ ִה ְפ ִטיר
ַ
״עד ִּכי ַא ָּתה ֵמ ֵאט ֶאת ְצ ָע ֶדיךָ,
מוֹ ִריַ ,
ו ָּמה ִאכְ ּ ַפת לְ ָך ַ ּב ּ ֶמה ְמלַ ֲח ׁ ִשים ֵהם?

15

בּ וֹ א ַא ֲח ַריַ ,ה ַ ּנח לְ ִפ ְט ּפו ֵּטי ַה ֶה ֶבל,
וּכְ מוֹ ִמגְ דָּ ל ֲעמֹדּ ָ ,בנוּי לְ ַתלְ ּ ִפ ּיוֹ ת,
ֹאשוֹ לֹא נָ ע וְ זָ ע ַ ּב ֲחלִ יפוֹ ת ַה ַּס ַער.
ר ׁ
זְ כֹרִ ,מי ׁ ֶש ֲהגִ יגָ יו רוֹ ְד ִפים ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ,
יוֹ נֵ ק ָה ַא ֲחרוֹ ן כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ּקוֹ ֵדם לוֹ ,
וְ לֹא נוֹ ָתר לָ ִא ׁיש ִּכי ִאם ָאחוֹ ר לָ ֶסגֶ ת.״
״ה ֵנּנִ י,״ וְ כִ י ָמה עוֹ ד לַ ֲה ׁ ִשיבוֹ יָ כֹלְ ִּתי.
ִ
ָא ַמ ְר ִּתי ,ו ָּפנַ י ֻּכ ּס ּו ִ ּב ְב ַדל ׁ ֶשל ס ֶֹמק
ִּכ ְפנֵ י ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נִ ְסלַ ח לוֹ ַמ ֲעשֵׂ הוּ.
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ֵ ּבינְ ַתיִ ם ְ ּב ִמ ְדרוֹ ן ָה ָהר ,חוֹ ִצים דַּ ְר ֵּכנ ּו
ו ַּמ ְקדִּ ִ
ימים אוֹ ָתנוֲּ ,ע ַדת רוּחוֹ ת הוֹ ִפ ָיעה
ׁ ָש ִרים ּ ָפסו ּ ָ
ּק-פסוּקִ ,מזְ מוֹ ר לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח.
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָרא ּו ַה ָּלל ּו ֶאת גּ ו ִּפי
מוֹ נֵ ַע ִמן ָהאוֹ ר ִמ ְּל ַחלְ ֵחלֵ ,ה ִמיר ּו
ֶאת ׁ ִש ָיר ָתם ְ ּב״הוֹ ״ ָאר ְֹך ָצרוּד ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם

30

ִמן ָה ֵע ָדה ַה ִהיאּ ָ ,ב ֵאי כּ ָֹח ּהֵ ,אלֵ ינ ּו
ָעשׂ ּו ּ ַפ ֲע ֵמ ֶיהם וְ ׁ ָש ֲאל ּו אוֹ ָתנוּ:
״מה הוּא ִט ְבעוֹ ׁ ֶשל זֶ ה? ַה ִ ּגיד ּו לָ נוָּ ,א ָ ּנא.״
ַ
			
״תוּכְ ל ּו לָ ׁשוּב ָאחוֹ ר,
ָענָ ה לָ ֶהם מוֹ ִריּ :
וְ זֹאת לוֹ ַמר לְ ֵאלּ ּו ׁ ִש ְ ּגרוֹ ֶא ְתכֶ םָ ,אכֵ ן
ָ ּבשָׂ ר וָ ָדם ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ִע ּ ִמי ּפוֹ ֵס ַע.
ִּכי ִאם ָע ְצר ּו ִמ ֶּלכֶ ת ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ִצלּ וֹ
ָראוּ ,זוֹ דַּ ְע ִּתי ,הוֹ לֵ ם ַה ּ ַמ ֲענֶ ה,
ִעם זֹאת טוֹ ָבה יָ ִפיק ּו ִאם לְ כַ ְ ּבדוֹ יוֹ ִאילוּ.״
עוֹ ד לֹא ָרא ּו ֵעינַ י ָר ִק ַיע ִמ ְתלַ ֵּק ַח
ְ ּב ֵאד לְ ֵעת ׁ ְש ִק ַיעת ַח ּ ָמה ְ ּב ֶט ֶרם ֶר ֶדת
ַה ַּליְ לָ ה ְ ּביֶ ַרח ָאב ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן וְ ֶח ֶתף
ְּכמוֹ ֶצ ֶמד זֶ ה ָה ָאץ ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ָהר.
וּלְ ֵעת לַ ֲע ָד ָתם ָח ְבר ּו ֲאזַ י ְּכמוֹ ַ ּגיִ ס
ּתוֹ ֵקף ׁשוֹ ֵעט ְ ּבלֹא ֶר ֶסןָ ּ ,פנ ּו ָאחוֹ ר ֵאלֵ ינוּ.

45

ַ״רב ֶה ָהמוֹ ן ַה ֶ ּזה ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵער ָעלֵ ינוּ,״
ָא ַמר ַה ְמ ׁשוֹ ֵרר ,״אוֹ ְת ָך ֵהם ְמ ַב ְּק ׁ ִשים,
יטב ְ ּבעוֹ ד ַא ָּתה ּפוֹ ֵס ַע.״
לֵ ְךַ ,א ְך ַה ְק ׁ ֵשב ֵה ֵ
״ה ּה ,רו ַּח ָהעוֹ שָׂ ה דַּ ְר ָּכ ּה לִ ְק ַראת ָהא ׁ ֶֹשר
ָ
ַ ּבגּ וּף ַה ֶ ּזה ,לְ ָך הוּא ִמ ּיוֹ ם ֻה ַּל ְד ְּת ָך,״
ָק ְראוָּ ,
״א ָ ּנאֲ ,עצֹר ִמ ֶּלכְ ְּת ָך לְ ֶרגַ ע.
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״מן ָה ֵע ָדה ַה ִהיאּ ָ ,ב ֵאי כּ ָֹח ּהֵ ,אלֵ ינּו
ִ
ָעשּׂו ּ ַפ ֲע ֵמ ֶיהם וְ ׁ ָש ֲאלּו אוֹ ָתנּו״
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ִּכי ִאם יֵ ׁש ִמי ֵ ּבינֵ ינ ּו ֵּת ַדע אוֹ תוֹ ֲ ,אזַ י
ּתוּכַ ל דְּ ַב ָ
ר-מה לִ ְמסֹר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַ ּב ֵּת ֵבל,
ַאל ְּת ַמ ֵהרֵ ,אפוֹ אֲ ,עצֹרֱ ,היֵ ה ִע ּ ָמנוּ.
ַאכְ זָ ר ָהיָ ה ַה ֵּקץ יָ ַד ְענ ּו ְ ּבמוֹ ֵתנוּ,
ַעד יוֹ ם ָה ַא ֲחרוֹ ן ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ָח ָטאנוּ,
ַרק ָאז ּ ָפ ַקח ֵעינֵ ינ ּו ַה ּז ַֹהר ָ ּב ָר ִק ַיע.
וְ כָ ְךּ ְ ,ביִ ּסו ֵּרי ַה ֲח ָר ָטה וְ ֶח ֶסד,
ׁ ְשלֵ ִמים ִעם ֱאל ֵֹהינ ּו נָ ַט ׁ ְשנ ּו ֶאת ַה ֶחלֶ ד,
וְ ָאנ ּו נִ כְ ָס ִפים לִ ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ֱאל ַֹּה.״

60

״א ִפלּ ּו ֶאת ּ ְפנֵ יכֶ ם סוֹ ְקרוֹ ת ֵעינַ יֵ ,אינֶ ִ ּני
ֲ
ַמ ִּכיר ָ ּבכֶ ם מו ָּדעַ ,א ְך ִאם ַק ֶ ּי ֶמת דֶּ ֶר ְך
ָ ּב ּה לְ הוֹ ִעיל אוּכַ ל ,רוּחוֹ ת ַרבּ וֹ ת ַה ֶח ֶסד,
ִא ְמר ּו וְ ֶא ֱעשֶׂ ה זֹאתּ ִ ,ב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ָשלוֹ ם
אוֹ תוֹ רוֹ ֵדף ֲאנִ י ֵ ּבין עוֹ לְ מוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצח,
ְ ּבעוֹ ד ַא ַחר מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ֲאנִ י ּפוֹ ֵס ַע.״
״אין צ ֶֹר ְך ְ ּבנֶ ֶדרֵ ,הן ֻּכ ָּלנ ּו
ָסח ִמי ֵמ ֶהםֵ :
ָ
ְ
בּ וֹ ְט ִחים ְ ּביָ ׁ ְש ָר ְתךַ ,אך ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ִהיא
ֲהיֵ ׁש לִ נְ כוֹ נו ְּת ָך ִּכ ּסוּי ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ָיך?
ִה ֵ ּנה ֲאנִ י דּ וֹ ֵבר יָ ִחיד מוּל ָה ֵע ָדה,
ַמ ְפ ִציר ְ ּב ָך ִּכי ִאם ִּת ְר ֶאה ׁשוּב ֶאת ָה ָא ֶרץ
ׁ ֶש ֵ ּבין ְמחוֹ זוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַק ְרלוֹ לְ רוֹ ַמנְ יָ ה,
ָא ָ ּנא ֲעשֵׂ ה ִע ּ ִמי ִ ּב ְת ִפלּ וֹ ֶת ָיך ֶח ֶסד,
ַ ּב ֵּק ׁש ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַפאנוֹ לָ שֵׂ את ַ ּב ֲעבו ִּרי
אתי.
ְּת ִפ ָּלה לִ ְמ ִחילַ ת ָה ֲעווֹ נוֹ ת ָח ָט ִ
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ֵ ּב ִיתי ָהיָ ה ְ ּב ַפאנוֹ ַ ,א ְך ַמ ְד ֵקרוֹ ת ַה ּ ֶפ ַצע
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו דַּ ם ַח ַ ּיי נִ ַ ּגר ַעד ְּכלוֹ תּ ָ ,ב ֶהם
זָ כִ ִיתי ִמ ֵידי ֶצ ֱא ָצ ָאיו ׁ ֶשל ַאנְ ֶטנוֹ ִרי,
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ְ ּב ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶשבּ וֹ ֶא ְהיֶ ה ָ ּבטו ַּח.
ָעשָׂ ה לִ י זֹאת ֶ ּבן ֶא ְס ֶטה ֲא ׁ ֶשר שָׂ נֵ א אוֹ ִתי
ֵמ ֵע ֶבר לַ ִ ּי ּסו ִּרים ּ ָפ ַסק לִ י דִּ ין ַה ֶ ּצ ֶדק.
ֲא ָבל ִאם ַּת ַחת זֹאת ,לְ ֵעת לָ כְ ד ּו אוֹ ִתי
ָסמו ְּך ֶאל אוֹ ְריָ קוֹ ּ ָ ,ב ַר ְח ִּתי ֶאל לַ ה ִמ ָירה,
ָהיִ ִיתי עוֹ ד ַע ָּתה ֵ ּבין ַה ַח ִ ּיים לָ ֶב ַטח.
ֶאל ַה ִ ּב ָ ּצה ִמ ַה ְר ִּתיּ ִ .ב ְס ַב ְך ַאגְ מוֹ ן וְ ֶר ֶפ ׁש
ָּת ִע ִיתי וְ נָ ַפלְ ִּתיֲ ,אזַ י ְ ּב ֵרכָ ה ָר ִא ִיתי
קוֹ לַ ַחת ֵמעוֹ ְר ַקי ,נִ ֶ ּג ֶרת ַעל ָה ָא ֶרץ.״
״ת ְצלַ ח ְּת ׁשו ַּקת לִ ְ ּב ָך
ישה ּו ַא ֵחרִּ :
ָסח ִמ ׁ ֶ
ַה ְמגָ ָרה אוֹ ְת ָך לַ ֲעלוֹ ת ָ ּב ָהר ָ ּגבוֹ ַּה,
ִּכי ֶח ֶסד ֶח ְפ ְצ ָך ַעל ִּכ ּסו ַּפי ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע.
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אתי.
בּ וֹ נְ קוֹ נְ ֶטה ׁ ְש ִמי ָהיָ הִ ,מ ּמוֹ נְ ֶט ֶפלְ ְטרוֹ ָ ּב ִ
ַהכּ ֹל נָ ְט ׁש ּו אוֹ ִתי ו ֵּבינֵ ֶיהם גּ ׳וֹ ַבנִ י
ַעל ֵּכן ֵ ּבין ַה ְ ּצלָ לִ ים ָא ֵבל ֲאנִ י ּפוֹ ֵס ַע.״
״ה ִאם ִמ ְק ֶרה ,וְ ׁ ֶש ּ ָמא כּ ַֹח
ֲאנִ י ֵאלָ יוַ :
ָ
ָהיָ ה זֶ ה ׁ ֶש ָ ּג ַרר אוֹ ְתך ִמ ַּק ְמ ּ ַפלְ ִדינוֹ ,
ַעד ִּכי ֵאין ִא ׁיש יוֹ ֵד ַע ֵאי ַה ּ ָמקוֹ ם נִ ְק ַ ּב ְר ָּת?״
״ב ֵע ֶמק ַק ֶסנְ ִטינוֹ
״א ָה ּה,״ ֵה ׁ ִשיב ָה ִא ׁישּ ְ ,
ֲ
יו ַּבל זוֹ ֵרם ו ׁ ְּשמוֹ ַא ְרכְ יָ אנוֹ  ,מוֹ ָצאוֹ
יטז׳ ְ ּב ֶרכֶ ס ַא ּ ֶפנִ ינִ ים.
ֵמ ַעל לַ ֶה ְר ִמ ַ
וְ ׁ ָש ּ ָמהּ ַ ,ב ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ׁ ְשמוֹ הוֹ ֵפ ְך ַא ְרנוֹ ,
ַרגְ לִ י נִ ְמלָ טְּ ,כרוּת ַצ ָ ּוארָ ,רטו ּׁש ִה ַ ּג ְע ִּתי,
דָּ ם ִמ ְ ּגרוֹ נִ י קוֹ לֵ ַח ְ ּב ִמ ׁישוֹ ר ָה ֵע ֶמק.
ׁ ָשם נֶ ֱאלַ ם קוֹ לִ יָ ,א ַבד ְמאוֹ ר ֵעינַ י,
ָ ּגוַ ְע ִּתי ׁ ָשם עוֹ ֶד ִ ּני קוֹ ֵרא ְ ּב ׁ ֵשם ַמ ִר ָ ּיה,
ָצנַ ְח ִּתי ַעל ָה ָא ֶרץ ָ ּב ּה גּ ו ָּפ ִתי מו ֶּטלֶ ת.
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ָּ
״גוַ ְע ִּתי ׁ ָשם עוֹ ֶד ִ ּני קוֹ ֵרא ְ ּב ׁ ֵשם ַמ ִרּיָ ה,
מּוטלֶ ת״
ֶ
ּופ ִתי
ָצנַ ְח ִּתי ַעל ָה ָא ֶרץ ָ ּב ּה גּ ָ
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״אז ׁ ֶש ּ ָמא ִּתזְ ְּכ ֵרנִ י ֲאנִ י ִהיאְ ׁ ,ש ִמי לַ ה ּ ִפּיָ ה״
ָ
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ֶאת ָה ֱא ֶמת ַא ִ ּגידֱ ,אמֹר אוֹ ָת ּה ָ ּב ָא ֶרץ,
ַמלְ ָא ְך נָ ַטל אוֹ ִתי ,וְ זָ ַעק ַההוּא ִמ ּת ֶֹפת:
		
ַ׳א ֶּתם ֵמ ֵע ֶדן לָ ּ ָמה ִּת ְּטל ּו אוֹ תוֹ ִמ ּ ֶמ ִ ּני?!
ִ ּבזְ כוּת דִּ ְמ ָעה ַא ַחת ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ֲח ַט ְפ ֶּתם,
ַה ִ ּניח ּו לִ י ֵאפוֹ א ֶאת יֶ ֶתר ֲחלָ ָקיו
ָ ּב ֶהם ֵא ַדע ֲהלֹא יָ ֶפה ֵּכ ַיצד לִ ְטר ַֹח!׳
ֵּת ַדע ֵהן ָהכֵ ַיצד ֵא ֵדי ֲאוִ יר לַ ִחים
נֶ ֱא ָס ִפים יַ ְחדָּ ו ,נֶ ֱה ָפכִ ים לְ ַמיִ ם
ָ ּב ֶרגַ ע בּ וֹ יָ צוּפ ּו ֶאל שְׂ ֵדה ְּכפוֹ ר ָ ּב ָר ִק ַיע.
ֶאל ִר ׁ ְשעוּתוֹ ַ ,ה ָּתר ָּת ִדיר ַא ַחר ָהר ַֹע,
ֶאת ְּתבוּנָ תוֹ הוֹ ִסיף ,חוֹ לֵ ל לַ חוּת וְ רו ַּח
ְ ּבכ ַֹח ָה ָרצוֹ ן ַה ֶּט ַבע ֶה ֱענִ יק לוֹ .
ֲאזַ י ְ ּב ֶר ֶדת ֶע ֶרב ָ ּג ַד ׁש הוּא ֶאת ָה ֵע ֶמק
ַ ּב ֲע ָר ֶפל ֵמ ֶרכֶ ס ָה ָהר ַעד ּ ְפ ַרטוֹ ַמנְ יוֹ ,
וְ ֶאת ׁ ְש ֵמי ָה ָר ִק ַיע ִה ְרוָ ה ְ ּבזֶ ה ָהא ֶֹפן.

120

לַ ח ָה ֲאוִ יר ֲאזַ יָ ,ספוּגָ ,ה ַפ ְך לְ ַמיִ ם,
ָמ ָטר יָ ַרדָ ,קלְ ט ּו ַה ְּת ָעלוֹ ת ֶאת ֵמי
ַה ּׁ ִש ְטפוֹ נוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבלְ ָעה אוֹ ָתם ָה ָא ֶרץ,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ַמיִ ם זָ ְרמ ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶצף ֶק ֶצף,
גּ וֹ לְ ׁ ִשים ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ֱאלֵ י נְ ַהר ַה ּ ֶמלֶ ְך,
וְ לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר עוֹ ד לִ ְמנ ַֹע ֶאת ַה ַ ּג ַע ׁש,
ֶאת גּ ו ָּפ ִתיְ ,קפו ָּאהַ ,א ְרכְ יָ אנוֹ ַה ּׁשוֹ ֵצף
ָמ ָצא ָסמו ְּך לְ ׁ ֶש ֶפ ְך ַה ּ ֶפלֶ ג ֶאל ַא ְרנוֹ ,
ָּתלַ ׁש ַה ְ ּצלָ ב ִמ ּ ֶמ ָ ּנהַ ,ה ְ ּצלָ ב אוֹ תוֹ נָ ַהגְ ִּתי
לְ ַה ִ ּנ ַיח ַעל ָחזִ י ִ ּב ׁ ְש ַעת ְּכ ֵאב ,אוֹ ִתי
ֶאל ַה ָ ּג ָדה ִה ׁ ְשלִ ְיךּ ִ ,גלְ ֵ ּגל ֶאל ַה ּ ְמצוּלָ ה,
ִטלְ ֵטל וּלְ ַב ּסוֹ ף ְ ּב ִטיט יָ וֵ ן ִּכ ַּסנִ י.״
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״ה ּהּ ִ ,ב ְמ ִחילָ ה ִמ ּ ְמ ָך ,לְ ֵעת ָּת ׁשוּב לָ ָא ֶרץ
ָ
ָ
ְּכתֹם ַמ ְּסעוֹ ֶתיך ,וּלְ ֵעת ֵה ֵ
יטב ָּתנו ַּח,״
ָסח ֵצל ׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ַא ַחר ִס ּיוּם דִּ ְב ֵרי ֵר ֵעהוּ,

135
		
136
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״אז ׁ ֶש ּ ָמא ִּתזְ ְּכ ֵרנִ י ֲאנִ י ִהיאְ ׁ ,ש ִמי לַ ה ּ ִפ ָ ּיה
ָ
נוֹ לַ ְד ִּתי ִ ּב ְסיֶ נָ הַ ,מ ֶר ָמה ֲה ָרגַ ְתנִ י
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת יוֹ ֵד ַע ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ֶש ֵא ְר ַסנִ י,
ְ ּב ַט ַ ּב ַעת נִ ּ ׂשו ִּאין וְ ֶא ֶבן ֵחן נִ ׁ ְש ַ ּבע לִ י.״
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קנטו שישי
רדלוֹ  ,טרובדור ומשורר נודע .דנטה
בהמשך מסעם פוגשים דנטה וורגיליוס את סוֹ ֶ
מתבונן בשני המשוררים ונושא נאום חוצב להבות וסרקסטי ,המוכיח את איטליה
מכורתו בכלל ,ואת עירו פירנצה בפרט ,על הפלגנות ,הרשע ,ושנאת האחים השוררים
שם.

ִמשְׂ ַחק ַה ֻּק ִ ּב ּיוֹ ת נִ ׁ ְשלַ םַ ,הכּ ֹל ּפוֹ ְר ׁ ִשים.
ַרק ַה ּ ַמ ְפ ִסיד נוֹ ַתרּ ְ ,ב ַמ ּ ְפ ֵחי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
בּ וֹ ֵחן ֶאת ִּכ ׁ ְשלוֹ נוֹ וְ כָ ְך ַמ ְח ִּכים ְ ּב ֶע ֶצב.
ַהכּ ֹל ָס ִביב שְׂ ֵמ ִחיםָ ,ע ִטים ַעל ַה ְמנַ ֵ ּצ ַח,
זֶ ה ִמ ְּל ָפנִ ים נִ ָ ּג ׁש ,זֶ ה ֵמ ָאחוֹ ר נִ גְ ָרר,
ו ִּמן ַה ַ ּצד ַא ֵחרְּ ,תשׂ ו ֶּמת לִ בּ וֹ ּתוֹ ֵב ַע.
הוּא לֹא עוֹ ֵצרִ ,עם זֹאת ֶאת מוֹ ִק ָיריו ׁשוֹ ֵמ ַע.
ר-מהֵ ,הם ֲח ֵדלִ ים לְ ֶרגַ ע,
יִ ֵּתן לָ ֶהם דְּ ַב ָ
וְ כָ ְך ֵ ּבין ֶה ָהמוֹ ן ָה ִא ׁיש דַּ ְרכּ וֹ ַמ ְב ִק ַיע.
ָּכמוֹ ה ּו ָאנֹכִ יּ ִ ,ב ְק ַהל ְצלָ לִ ים ּ ִפ ַּל ְס ִּתי
דַּ ְר ִּכי ,עוֹ ִדי ּפוֹ נֶ ה לְ זֶ ה ,וּלְ זֶ ה ַמ ְב ִט ַיח,
סוֹ ף-סוֹ ף ִמ ֵיד ֶיהם לְ ִה ּ ָמלֵ ט ִה ְצלַ ְח ִּתי.

15

ָהיָ ה ׁ ָשם ִא ׁיש ַא ֶרצוֹ ָ ,מ ָצא מוֹ תוֹ ַה ֶ ּג ֶבר
ִמ ָ ּידוֹ ָה ַאכְ זָ ִרית ׁ ֶשל זֶ ה ִ ּג׳ינוֹ דִּ י ַטאקוֹ ,
ַא ַחר ִ ּב ְרדֹף אוֹ יְ ָביו נָ ַפלָ ,ט ַבע ְ ּבנַ ַחל.
ּפוֹ ׁ ֵשט ֵאלַ י יָ דוֹ נוֹ ֶבלוֹ ֶפ ֶד ִריקוֹ
ו ִּמ ְת ַח ֵ ּנן מוּלִ יִ .ה ֵ ּנה ּו ַה ּ ִפיזָ נִ י,
יטין וְ ׁ ֶש ַבח.
ְ ּבמוֹ תוֹ זָ כָ ה ַמ ְרצוּקוֹ ְ ּבמוֹ נִ ִ
[]101
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ֶאת ַה ָ ּנ ִס ְיך ֵמאוֹ ְרסוֹ ָר ִא ִיתי ,נִ ׁ ְש ָמתוֹ
נִ ְפ ֶר ֶדת ִמגּ וּפוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ִקנְ ָאה וְ ֶר ׁ ַשע,
אוֹ ְמ ִרים ,וְ לֹא ַעל ֵח ְטא בּ וֹ ִּכ ְביָ כוֹ ל ָא ׁ ֵשם הוּא.
ַּכ ָ ּונָ ִתי לִ ּ ְפיֵ ר דֶּ ה לַ ה ְ ּברוֹ ָסה; ָּכל עוֹ ד
ְ ּג ִב ַירת ְ ּב ַר ַ ּבנְ ט ִע ּ ָמנוּ ,טוֹ ב ִאם נַ ְפ ׁ ָש ּה ִּת ׁ ְשמֹר
ּ ֶפן ִּת ָּס ֶפה יַ ְחדָּ ו ִעם נְ חו ִּתים ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ּ ִמ ְ ּצ ָבא ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת נִ ְפ ַט ְר ִּתי,
ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ְּללוֹ ת לְ ַמ ַען יִ ּ ְׂשא ּו ָה ֲא ֵח ִרים
ְּת ִפ ָּלה ֲא ׁ ֶשר ָּת ִח ׁיש דַּ ְר ָּכן ֶאל ַ ּגן ָה ֵע ֶדן,

30

״כ ְמ ֻד ּ ַמנִ י,
״א ָה ּה ,לַ ּ ִפיד אוֹ ִרי,״ ּ ָפ ַת ְח ִּתיִּ ,
ֲ
ׁ ֶש ֵאי ׁ ָשם ִ ּב ְפסו ֶּק ָיך ָק ַב ְע ָּת נֶ ְח ָרצוֹ ת
ִּכי לַ ְּת ִפ ָּלה ֵאין כּ ַֹח לִ כְ ּפֹף ֻח ֵּקי ׁ ָש ַמיִ ם.
ַא ְך ָה ֵע ָדה ְ ּבכָ אן ֵהן זֹאת ִהיא ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת			,
ִאם ָּכ ְך ָא ְמנָ םַ ,ה ֵאין לְ ִת ְקוָ ָתם ּתוֹ ֶחלֶ ת?
וְ ׁ ֶש ּ ָמא לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ַּכ ֲהלָ כָ ה ּ ְפסו ֶּק ָיך?״
״ה ָּכתוּב ַעל ֵס ֶפר ֵאין בּ וֹ דּ ִֹפי.
ֵה ׁ ִשיב לִ יַ :
ִעם זֹאת לִ ְת ִפ ָּל ָתם ּתוּכַ ל לִ ְהיוֹ ת ּתוֹ ֶחלֶ ת,
ִאם ֶאת ַה ּסוּגְ יָ ה נִ ְב ַחן ְ ּביִ ּׁשוּב ַהדַּ ַעת.
ִמ ּ ְמרוֹ ם ַמ ֲעלָ תוֹ לֹא יִ דַּ ְרדֵּ ר ַה ֶ ּצ ֶדק,
ֵעת ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבה ִּת ְצלַ ח ְ ּב ֶה ֶרף ַעיִ ן
לְ ֵאלּ ּו ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת לִ ְמחֹל ַח ָּטאת וְ ָאוֶ ן.
ׁ ֶש ֵּכן לְ ֵעת ָר ׁ ַש ְמ ִּתי דְּ ָב ִרי ָ ּברוּר ַעל ֵס ֶפר,
לְ ִפיו ֵאין ַ ּב ְּת ִפ ָּלה לִ ְמחֹל ַעל ֵח ְטא ו ֶּפ ׁ ַשע,
ִּכ ַ ּונְ ִּתי לִ ְת ִפ ָּלה נִ ְפ ֶר ֶדת ֵמ ֱאל ַֹּה.
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ַא ְך ְס ַב ְך ַה ּסוּגְ יָ ה ּתוֹ ֵב ַע לֹא לִ ְסמ ְֹך
ָעלַ יַ .ח ֵּכה לָ ֶרגַ ע בּ וֹ ִהיא ,לַ ּ ִפיד ַה ּנֹגַ ּה
ֹאמר דְּ ָב ֶר ָיה.
ֵ ּבין רו ֲּח ָך לְ ֵבין ֱא ֶמתּ ,ת ַ
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וּלְ ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ַבנְ ָּת ֶאת דְּ ָב ַרי,
ּ
ִּכ ַ ּונְ ִּתי לְ ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳הֶ ,את ֶח ֶסד ִחיוּכֶ ָיה
ַא ָּתה עוֹ ֵמד לִ ְראוֹ ת ַעל ַה ּ ִפ ְס ָ ּגה לְ ַמ ְעלָ ה.״
״מ ֶא ְס ְטרוֹ  ,נָ ִח ׁיש ֶאת ְצ ָע ֵדינוּ,
וְ ָאנֹכִ יָ :
ִּכי ׁשוּב ֵאינִ י ָעיֵ ף ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ק ֶֹדם,
וְ ַה ּ ִמ ְדרוֹ ן ֵמ ִטיל ְּכ ָבר ֶאת ִצלּ וֹ ְ ,ר ֵאה נָ א.״
״כל עוֹ ד ַה ּיוֹ ם יָ ִאירִ ,מ ֶּלכֶ ת לֹא נֶ ְחדַּ ל,״
ָּ
ְ
ֵה ׁ ִשיב לִ יַ ,
״אך ִעם זֹאתַ ,ה ּ ְמ ִציאוּת ֵאינֶ ָ ּנה
ְּכ ִפי ׁ ֶש ִהיא אוּלַ י נִ ְת ּ ֶפ ֶסת ְ ּב ֵעינֶ ָיך.
לֹא ַּת ֲעלֶ ה ָ ּב ָהר ְ ּב ֶט ֶרם ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ִּת ְר ֶאה זוֹ ַר ַחת ׁשוּבַ ,ע ָּתה ַמ ְס ִּתיר אוֹ ָת ּה
ָה ָהרַ ,על ֵּכן ֵאינְ ָך יָ כוֹ ל לִ ׁ ְשבּ ֹר ַק ְרנֶ ָיה.

60

ֲא ָבל ְר ֵאהִ ,מ ֶ ּנגֶ דּ ָ ,ב ָדד יוֹ ׁ ֶש ֶבת רו ַּח,
ַמ ֶ ּב ֶטת ָ ּבנוּ ,זוֹ וַ דַּ אי ַּת ְד ִר ְיך אוֹ ָתנ ּו
ֵּכ ַיצד זֶ ה ִח ׁיש ַמ ֵהר ֶאל ַה ּ ִפ ְס ָ ּגה נַ ִ ּג ַיע.״
ּ ָפ ַס ְענ ּו ֶאל ָה ִא ׁיש; ֲא ָה ּה ,נִ ׁ ְש ַמת לוֹ ְמ ַ ּב ְרדְּ יָ ה,
ַמה ֵ ּגא וְ ַרב ַהבּ וּז ֲע ִמ ָיד ְת ָך ִה ְק ִרינָ ה
ו ַּמה ְּכ ֵבדוֹ ת ָהי ּו וְ נִ כְ ָ ּבדוֹ ת ֵעינֶ ָיך.
ָהלַ כְ נ ּו לִ ְק ָראתוֹ  ,הוּא לֹא דִּ ֵ ּבר ֵאלֵ ינוּ,
ַרק ְ ּב ֵעינָ יו ָ ּב ַחן ֶאת ׁ ְשנֵ ינ ּו לְ לֹא נִ ַיע,
ְּכמוֹ ָה ֲא ִרי ִמ ַ ּי ַער ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן נִ נּוֹ ַח.
ָעשָׂ ה דַּ ְרכּ וֹ ֵאלָ יו וֶ ְרגִ ילְ יוּס ו ִּב ֵּק ׁש
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לְ ַה ְמלִ יץ ַעל ַה ָ ּנ ִתיב לְ ַמ ְעלָ ה,
ַא ְך לֹא ֵה ׁ ִשיב ָה ִא ׁיש לְ ַב ָּק ׁ ַשת ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ,
וְ ַרק ׁ ָש ַאל ֵמ ַאיִ ן ִה ַ ּג ְענוִּ ,מי ֲאנַ ְחנוּ,
ַעל ָּכ ְך ֵה ֵחל מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב לוֹ ַמרִ :
״מ ּ ַמנְ טו ָּאה –״
ֲאזַ י ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ְמנֻ ָּכר ַעד ֵה ָ ּנה,
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ּ״׳אנִ י ָה ִא ׁיש סוֹ ְר ֶדלוֹ ,
ֲ
ִמ ּ ְמכוֹ ָר ְת ָך ֲאנִ י.׳ ִח ְ ּבקּו ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהּו״
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ָקם ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ִמ ָ ּיד קוֹ ֵרא ְ ּבקוֹ ל שָׂ ֵמ ַח:
ִ
״מ ּ ַמנְ טו ָּאה בּ וֹ ֲא ָךֲ ,אנִ י ָה ִא ׁיש סוֹ ְר ֶדלוֹ ,
ִמ ּ ְמכוֹ ָר ְת ָך ֲאנִ י.״ ִח ְ ּבק ּו ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ.
יטלְ יָ ה ַה ִ ּנ ְר ַצ ַעתְ ,מלוֹ ן דְּ ָרכִ ים קוֹ ֵדר,
ִא ַ
ְס ִפינָ ה ְ ּבלִ י ַק ַ ּב ְרנִ יט ְ ּב ַמיִ ם ַאדִּ ִירים,
לֹא נְ ִסיכַ ת ָה ָא ֶרץ ִּכי ִאם ְ ּג ִב ַירת ֵ ּבית בּ ׁ ֶֹשת!
ָאכֵ ן נִ ְר ָ ּג ׁש ָהיָ ה ָה ִא ׁיש ֲא ִציל ָהרו ַּח,
דַּ י ְ ּב ָאזְ נָ יו ֶאת ׁ ֵשם ִעירוֹ לֵ אמֹר לְ ַמ ַען
יַ ְק ִ ּביל ֶאת ֶ ּבן ַה ֶּק ֶרת ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב וְ עֹנֶ ג.
ַא ְך ֵאלּ ּו ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ַע ָּתה ֵ ּבין חוֹ מוֹ ֶת ָיה,
לֹא ֲח ֵדלִ ים לִ לְ חֹם ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיוֲ ,א ִפלּ ּו
חוֹ ָמה ו ְּת ָעלָ ה ַא ַחת אוֹ ָתם סוֹ גֶ ֶרת.
ָה ּהֶ ,א ֶרץ ֲעלו ָּבהַ ,ח ּ ְפשִׂ י ַעל ּ ְפנֵ י חוֹ ַפיִ ְך,
לִ גְ דוֹ ת יַ ּ ִמים ַ ּב ְּק ׁ ִשי ְ ּב ֶק ֶרב ֲח ָבלַ יִ ְך
			
ַא ַחר ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ַה ּׁ ָשלוֹ ם רוֹ וֵ ַח.

90

ַהחֹק ַה ּיו ְּס ִטינְ יָ נִ י ָ ּב ֵטל ,וְ כִ י ַמה ַּט ַעם
ָ ּב ֶר ֶסן לַ ֲעמֹל ִאם ֵריק הוּא ָה ֻא ָּכף,
ָע ִדיף ְּכ ָבר ִ ּבלְ ָע ָדיוָּ ,כ ְך ַה ֶח ְר ּ ָפה נִ גְ ַר ַעת.
ַא ֶּתםֶ ׁ ,ש ֲעלֵ יכֶ ם מו ָּטל לִ ׁ ְשמֹר ַ ּב ּק ֶֹד ׁש,
ל ּו ֶאת ַּכ ָ ּונָ תוֹ יְ ַד ְע ֶּתם ֵהן ֲהיִ ֶיתם
לְ ֵק ָיסר ַמ ִ ּנ ִיחים ַעל ֻא ָּכפוֹ לָ ׁ ֶש ֶבת.
ְרא ּו ֵּכ ַיצד ַא ְר ֵצנ ּו הוֹ ֶפכֶ ת לְ ִמ ְפלֶ ֶצת
ֵמ ָאז יַ ְדכֶ ם ִה ַ ּנ ְח ֶּתם ַעל ַה ּמוֹ ׁ ְשכוֹ ת וְ ֶר ֶסן,
יַ ַען ִּכי ֵאין ׁשוּב מוֹ ָרא דָּ ְר ָ ּבן ָעלֶ ָיה.
ַאלְ ֶ ּב ְרט ַה ֶ ּג ְר ָמנִ יַ ,א ָּתה אוֹ ָת ּה נָ ַט ׁ ְש ָּת
וְ ִהיא ָהיְ ָתה לְ ֶפ ֶרא ,מוֹ ֶר ֶדת ו ְּק ׁ ַשת ע ֶֹרף,
ִּכי לֹא אוֹ ָת ּה יִ ַּס ְר ָּת ְ ּב ָד ְר ָ ּבנוֹ ת וְ ֶר ֶסן.
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ַעל ֵּכן ִמכּ וֹ כְ ֵבי רוּם ֵּת ַדע ֶאת דִּ ין ַה ֶ ּצ ֶדק.
נָ ָקם ָ ּגלוּיַ ,אכְ זָ ר ,יַ ֶּכה ְ ּבזַ ְר ֲע ָך
לְ ַמ ַען יוֹ ְר ׁ ְש ָך יִ ְר ַעד ָּת ִדיר ִמ ּ ַפ ַחד.

105

ִּכי ִעם ָא ִב ָיך יַ ַחד ִמ ַּת ֲאוַ ת ַה ֶ ּב ַצע
לִ ְמחוֹ זוֹ ת ְקרוֹ ִביםֶ ,את ַ ּגן ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה
נְ ַת ֶּתם לְ ַמ ׁ ְש ִחיתַ .ה ִ ּביט ּו ו ְּרא ּו נָ א,
נִ ְר ּ ִפיםֶ ,את ְ ּבנֵ י מוֹ נְ ֶט ִצ׳יֶ ,את ׁ ֵש ֶבט ַק ּפוּלֶ ִטי
יפ ְס ִקי,
ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת מוֹ נַ לְ ִדי וְ ֶאת ַה ִפילִ ּ ֶ
ַהכּ ֹל ׁ ְשרוּיִ ים ְ ּב ֶע ֶצבּ ְ ,ב ִד ָּכאוֹ ן ו ַּפ ַחד.
ְ ּג ׁש ּו ֵה ָ ּנהְ ,ק ׁ ֵשי ַה ֵּלבְ ,רא ּו ְ ּביִ ּסו ֶּר ָיה
ׁ ֶשל ֲא ֻצ ַּלת ָה ָא ֶרץַ ,ר ּ ְפא ּו ֶאת ַמכְ אוֹ ֶב ָיה!
ַה ִ ּביט ּו ְ ּב ֶח ׁ ְשכַ ת ַח ָ ּייו ׁ ֶשל ַסנְ ָט ְפיוֹ ֶרה!
ַה ִ ּביטוְּ ,רא ּו ֶאת רוֹ ָמאּ ָ ,ב ָדד ָה ִעיר יוֹ ׁ ֶש ֶבת,
יוֹ ָמם וָ לֵ יל בּ וֹ כָ ה ָה ַאלְ ָמנָ ה ,זוֹ ֶע ֶקת:
ֵ
״איכָ הַ ,ה ֵּק ָיסרַ ,מדּ ו ַּע ֲעזַ ְב ַּתנִ י?״
ְרא ּו ֵּכ ַיצד ַע ּ ְמכֶ ם אוֹ ֵהב ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ,
וְ ִאם לֹא ְּת ַר ֵּכ ְך ֶח ְמלָ ה לִ ְ ּבכֶ ם ,יְ ִהי זֶ ה
ְקלוֹ נְ כֶ ם ַה ְמ ֻה ָּלל ׁ ֶש ּ ָפ ָעלְ כֶ ם יָ נִ ַיע.

120

יטר ַה ְמרוֹ ָמם ,יֻ ְר ׁ ֶשה לִ י
וְ ִאם הוֹ  ,יו ּ ִּפ ֶ
לִ ׁ ְשאֹלַ ,א ָּתה ֲא ׁ ֶשר נִ ְצלַ ְב ָּת ֲעבו ֵּרנ ּו
ַמדּ ו ַּע זֶ ה ֵה ַס ְב ָּת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאת ֵעינֶ ָיך?
וְ ׁ ֶש ּ ָמא ְ ּב ָחכְ ַמת דִּ ינְ ָך ַא ָּתה רוֹ ֵק ַח
ִמין ֶח ֶסד ׁ ֶש ֵאינֶ ּנ ּו ְמ ֻס ָ ּגלִ ים לִ ְצ ּפוֹ ת,
ׁ ֶש ֵּכן הוּא נַ ֲעלֶ ה ַה ְר ֵ ּבה ִמ ִ ּבינָ ֵתנוּ?
יטלְ יָ ה ָקמ ּו
יַ ַען ֲא ׁ ֶשר ְ ּבכָ ל ָע ֵרי ִא ַ
נוֹ גְ שִׂ ים וְ ָע ִר ִיצים ,וְ כָ ל ִא ָּכר ׁשוֹ ֶטה,
ָה ָרב ִעם ַה ּ ְׂש ָר ָרה ,הוֹ ֵפ ְך ּ ִפ ְתאוֹ ם ַמ ְר ֶצלוּס.
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ִפ ֶירנְ ֶצה ְמכוֹ ָר ִתי ,שִׂ ְמ ִחי ְ ּב ַמ ָ ּזלֵ ְך
ִּכי ָה ִע ּווּת ַה ָּלז ַעד כּ ֹה ּ ָפ ַסח ָעלַ יִ ְך,
ָח ְסכ ּו אוֹ תוֹ ִמ ּ ֵמ ְך ָ ּבנַ יִ ְך ְ ּבשׂ וֹ ם שֵׂ כֶ ל.
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ְ ּבלִ בּ וֹ ַה ֶ ּצ ֶדק ,וְ אוּלָ ם
שִׂ כְ לוֹ ֵמ ֵאט ִח ָ ּציו לְ ִה ּ ָפלֵ ט ִמ ֶּק ׁ ֶשת,
ָ ּבנַ יִ ְך ִח ֵ ּצ ֶיהם יוֹ ִרים ַהיְ ׁ ֵשר ִמ ּ ִפ ֶיהם.

135

ַר ִ ּבים ַה ּ ְמ ָס ְר ִבים לִ ּטֹל ִמשְׂ ַרת ִצבּ וּר,
אוּלָ ם לֹא ָּכ ְך ָ ּבנַ יִ ְךַ ,ה ָּלל ּו נִ לְ ָה ִבים לָ ּה.
״ה ֵ ּננִ י.״
עוֹ ד ֶט ֶרם נִ ְת ַ ּב ְּק ׁש ּו וּכְ ָבר קוֹ ְר ִאיםִ :
ִעלְ ִציֵ ,אפוֹ אִּ ,כי יֵ ׁש לְ שִׂ ְמ ָח ֵת ְך ּתוֹ ֶחלֶ ת.
ׁשוֹ ִרים ָ ּב ְך ַה ּׁ ָשלוֹ םַ ,ה ּׁ ֶש ַפע וְ ַה ֶ ּצ ֶדק.
ּתוֹ כַ ְחנָ ה ָה ֻע ְבדּ וֹ ת ִּכי ַא ְך ֱא ֶמת דִּ ַ ּב ְר ִּתי.
ָאתוּנָ ה וְ גַ ם ְס ּ ַפ ְר ָטה ָא ְמנָ ם ָע ֵרי ַּת ְרבּ וּת
וְ ֻח ֵּק ֶיהן ְקדו ִּמיםַ ,א ְך ְּתרו ָּמ ָתן לַ ֶ ּצ ֶדק
ֲהלֹא ׁשוּלִ ית ָהיְ ָתה ְ ּב ַה ׁ ְשוָ ָאה ֵאלַ יִ ְך.
ִּכי ַא ְּת ְ ּברֹב ָחכְ ָמה ִה ְת ַקנְ ְּת ִמין ַמ ֲע ֶרכֶ ת
ָ ּב ּה ָּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָרג ִּכ ְד ָב ֵעי ְ ּבאוֹ ְקטוֹ ֶ ּבר,
ר-ת ֶֹקף.
יְ ִהי ְּכ ָבר ְ ּבנוֹ ֶב ְמ ֶ ּבר ָ ּב ֵטל וְ לֹא ַ ּב ּ
ֲה ִתזְ ְּכ ִרי ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ּ ִמי יוֹ ֵד ַע ַּכ ּ ָמה
ֻח ִּקים ׁ ִש ִ ּניתֶ ,ה ְחלַ ְפ ְּת ִמשְׂ רוֹ תֵ ,ה ַמ ְר ְּת ַמ ְט ֵ ּב ַע,
וְ ֶאת עוֹ ֵר ְך ָה ַפכְ ְּת ִעם ִמנְ ָהגַ יִ ְך יַ ַחד?

150

יטי,
ִאם זִ כְ רוֹ נֵ ְך יַ ִ ּצית ָ ּב ְך אוֹ ר ְמ ַעטַ ,ה ִ ּב ִ
ָּכמוֹ ְך ְּכ ֵא ׁ ֶשת ֳחלִ י ֲעלֵ י ִמ ׁ ְש ַּכב נוֹ צוֹ ת,
ֵאינָ ּה מוֹ ֵצאת ָמזוֹ ר ַעל ֵּכן גּ ו ָּפ ּה הוֹ ֶפכֶ ת,
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קנטו שביעי
שלושת המשוררים מתבוננים בעמק באות על עונשן נשמות נסיכים ומלכים .ביניהם
הקיסר רודולף ,אוטוקאר השני מלך הצ׳כים ,פיליפ השלישי מלך צרפת ,הנרי הראשון
מלך נווארה ,פטר השלישי שליט אראגון וסיציליה ,הנרי השלישי מלך אנגליה וכן
המרקיז ג׳וּליילמו השביעי ממוֹ נפֶ רטו.

ִּככְ לוֹ ת ִ ּב ְר ַּכת ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֶא ְמ ָרה ׁ ָשלוֹ ׁש
אוֹ ַא ְר ַ ּבע ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבנ ַֹעם ַרב וְ ֶח ֶסד,
ַ
״א ְך ִמי ַא ֶּתם?״ ׁ ָש ַאל ,צוֹ ֵעד ָאחוֹ ר ,סוֹ ְר ֶדלוֹ .
״ב ֶט ֶרם ָהרוּחוֹ ת ַה ָּלל ּו נִ ְמ ְצא ּו
ְּ
ְּכ ׁ ֵשרוֹ ת לַ ֲעלוֹ ת ָ ּב ָהר ,לִ ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ֱאל ַֹּה,
ָק ַבר ֶאת ַע ְצמוֹ ַתי ַה ֵּק ָיסר אוֹ ְק ַט ְביָ נוּס.
וֶ ְרגִ ילְ יוּס ׁ ְש ִמיַ ,על ֵּכן ֱאמוּנַ ְתכֶ ם זָ ָרה לִ י,
ו ִּמ ּׁשוּם ָּכ ְך ֵאינֶ ִ ּני יָ כוֹ ל לָ בוֹ א ֶאל ֵע ֶדן.״
זוֹ ַה ְּת ׁשו ָּבה וֶ ְרגִ ילְ יוּס ,מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ֵה ׁ ִשיב לוֹ .
ָּכ ִא ׁיש ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן רוֹ אוֹ ת ֵעינָ יו לְ ֶפ ַתע
ר-מה ַמ ְד ִהים ֲא ׁ ֶשר לֹא יְ ֻא ּ ַמן,
מוּלוֹ דְּ ַב ָ
וְ הוּא ְ ּב ִת ְמהוֹ נוֹ ּפוֹ לֵ ט :״לֹא ...זֶ ה ֵאינֶ ּנוּ...״

15

ָּכ ְך רו ַּח ַה ּ ְמ ׁשוֹ ֵרר ָ ּבא ִ ּב ְמבוּכָ הּ ,תוֹ ֶעה,
ֹאשוֹ ִה ְר ִּכין וְ ֶאל מוֹ ִרי ּפוֹ ֵס ַע,
ֲאזַ י ר ׁ
ִח ְ ּבקוֹ ְּכ ׁשוּלְ יָ ה ַה ְמ ַח ֵ ּבק מוֹ ֵרהוּ.
״א ָּתה ָה ִא ׁיש
״ה ּה ,ז ַֹהר ַה ָּל ִטינִ ים!״ ָק ָראַ ,
ָ
ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְמלוֹ א ֻע ָ ּז ּה הוֹ ִציא לָ אוֹ ר שְׂ ָפ ֵתנוּ,
וּלְ ִע ִירי ֵה ִביא ֶאת ְּת ִה ַּלת ַה ֶ ּנ ַצח.
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ְ ּב ֵאיל ּו זְ כוּת וְ ֶח ֶסד ְ ּב ִב ּקו ְּר ָך זָ כִ ִיתי?
ַא ְך ִאם ָראוּי ֲאנִ י לְ ַה ְק ׁ ִשיב לְ ָךֱ ,אמֹר לִ י,
ֲה ָב ָ
את ֵמ ֶא ָחד ִמ ּ ְמדוֹ ֵרי ַה ּת ֶֹפת?״
״מ ָּכל ַה ּ ְמדוֹ ִרים ְ ּבזוֹ ַמלְ כוּת ָה ֶע ֶצב
ִ
״ב ַח ְס ֵדי
דַּ ְר ִּכי לְ כָ אן ָעשִׂ ִיתי,״ ֵה ׁ ִשיב לוֹ ּ ְ ,
ָמרוֹ ם ׁ ֶש ִה ְד ִריכוּנִ י ִ ּבנְ דו ַּדי ַעד ֵה ָ ּנה.
ַא ְך לֹא ִ ּבזְ כוּת ַה ּ ַמ ַעשׂ ִּ ,כי ִאם ֵמ ֵה ָע ְדרוֹ
נִ ְמנַ ע ִמ ּ ֶמ ִ ּני אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש – ְּת ׁשו ָּק ְת ָך זוֹ ,
יַ ַען ִּכי ִא ַח ְר ִּתי ֶאת זָ ֳהרוֹ לָ ַד ַעת.

30

יֶ ׁ ְשנוֹ ָמקוֹ ם ִמ ַּת ַחת ,נְ טוּל ִקלְ לַ ת ַה ֵּס ֶבל,
ַרק א ֶֹפל בּ וֹ שׂ וֹ ֵרר וְ רֹב ּתוּגָ הַ ,ה ֶ ּבכִ י
ֵאינֶ ּנ ּו זְ ָע ָקה בּ וֹ ִּכי ַרק ֶאנְ ַקת ַע ֶ ּצ ֶבת.
ִעם עוֹ לָ לִ ים ֶא ׁ ְשכּ ֹן ׁ ָשםַ ,ר ִּכיםַ ,ח ּ ִפים ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע
אוֹ ָתם ׁ ִש ֵ ּני ַה ּ ָמוֶ ת ִה ּ ִׂשיג ּו עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם
ֵמ ֲח ָט ֵאי ֱאנוֹ ׁש ָצלְ ח ּו נַ ְפ ׁ ָשם לִ ְמנ ַֹע.
ׁ ָשם ְ ּב ֶח ְב ַרת רוּחוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ָעט ּו ֲע ַדיִ ן
יטב ִה ִּכיר ּו
ֶאת ׁ ְשל ֹׁוש ְסגֻ לּ וֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁשֲ ,א ָבל ֵה ֵ
ֶאת ׁ ְש ַאר ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת וְ ַא ֲח ֵר ֶיהן ִמ ְּלאוּ.
ַא ְך ִאם ֵּת ַדע וְ ִאם ֻמ ָּתר לְ ָךֱ ,אמֹר נָ א,
ֵאי ַה ָ ּנ ִתיב יוֹ לִ ְיך אוֹ ָתנ ּו ִ ּב ְמ ֵה ָרה
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם וּבוֹ ְּכנִ ָיסה ֶאל טוּר ַה ּט ַֹהר?״
ֵה ׁ ִשיב לוֹ  :״לֹא ֻה ְק ָצה לָ נ ּו ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ֶק ַבע,
ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר ֶא ְר ֶצה ָח ְפ ׁ ִשי ֲאנִ י לָ לֶ כֶ ת.
ַעל ֵּכן ֶא ְהיֶ ה לְ ָך ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב לְ ֵעזֶ ר.
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ֲא ָבל ְר ֵאה ֵּכ ַיצד ָה ֶע ֶרב ַרדּ ַ ,ב ַּליְ לָ ה
לֹא נְ ַט ּ ֵפס ָ ּב ָהר .טוֹ ב נַ ֲעשֶׂ ה ֵאפוֹ א
ִאם נְ ַב ֵּק ׁש ַא ַחר ָמקוֹ ם יָ ֶאה לָ נו ַּח.
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110
ימינֵ נוּ,
ִה ֵ ּנה ַּכ ּ ָמה רוּחוֹ ת ׁשוֹ כְ נוֹ ת לִ ִ
ַה ְר ׁש ּו לִ י לְ הוֹ לִ ְיך ֶא ְתכֶ ם ֶא ְצלָ ם לָ ׁ ֶש ֶבת,
ִּכי לֹא ִּת ְצ ַט ֲער ּו ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת לָ ַד ַעת.״
״ה ִאם ַה ּ ְמ ַב ֵּק ׁש
״כ ַיצד זֶ ה,״ ָסח מוֹ ִריַ ,
ֵּ
לַ ֲעלוֹ ת ָ ּב ָהר ִעם לֵ יל יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ַ ּי ֲעצֹר בּ וֹ ,
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא יֶ ֱאזַ ל כּ ֹחוֹ ִמ ֶּלכֶ ת ָהלְ ָאה?״
יטיב ֲאזַ י ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ
סוֹ ְר ֶדלוֹ ַה ּ ֵמ ִ
ׁ ָשלַ ח יָ דוֹ וְ ָסחַ :
״אף ֶאת ַה ַּקו ַה ֶ ּזה
לַ ְחצוֹ ת ֵאינְ ָך יָ כוֹ ל ַא ַחר ׁ ְש ִק ַיעת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
וְ ֵאין דָּ ָבר ַא ֵחר ִמ ְּל ַבד ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ַּליְ לָ ה
ִמ ְּל ַט ּ ֵפס ָ ּב ָהר ַמכְ ׁ ִשיל אוֹ ְת ָך ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
ַה ַּליְ לָ ה הוּא ַע ְצמוֹ ֶאת ֶח ְפ ְצ ָך מוֹ נֵ ַע.

60

ִעם ֶר ֶדת לֵ יל ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַמ ָּטה ַרק לָ ֶר ֶדת,
לָ סֹב לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ָהר וּמוֹ ְרדוֹ ָתיו,
ְ ּבעוֹ ד ֶאת אוֹ ר ַה ּיוֹ ם כּ וֹ לֵ א ָס ִביב ָהא ֶֹפק.״
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיב מוֹ ִריּ ,תוֹ ֶהה ְּכ ַב ָ ּיכוֹ ל:
ִ
״אם ֵּכןָ ,ה ֵבא אוֹ ָתנ ּו ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ָא ַמ ְר ָּת
בּ וֹ לֵ ָהנוֹ ת נוּכַ ל ַעד קוּם ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר.״
ּ ָפנִ ינ ּו לְ ַד ְר ֵּכנוּ ,עוֹ ד לֹא ִה ְר ַח ְקנ ּו לֶ כֶ ת
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִיתי ַהר וְ הוּא ְמרוֹ ָקן ְ ּבתוֹ כוֹ ,
ְּכ ַהר ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ נִ ְב ָרא ִמ ּתוֹ ְך ָה ֵע ֶמק.
״ה ֵ ּנה ,לְ ׁ ָשם נֵ לֵ ְך,״ דִּ ֵ ּבר ַה ֵ ּצל ֵאלֵ ינוּ,
ִ
ָ
״מקוֹ ם בּ וֹ ַה ּ ִמ ְדרוֹ ן ָצר ַמ ֲע ֶט ֶפת ֶא ֶבן,
ׁ ָשם נְ ַח ֶּכה ֻּכ ָּלנ ּו ַעד יַ ֲעלֶ ה ַה ּׁ ַש ַחר.״
ִ ּב ׁ ְש ִביל נִ ְפ ָּתלִ ,ע ִּתים ָּתלוּלִ ,ע ִּתים ׁ ָשטו ַּח,
ָעלִ ינ ּו ֶאל ׁשוּלָ יו ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָה ֵע ֶמק
ֲא ׁ ֶשר שְׂ ָפתוֹ ֲע ֵדי ַמ ֲח ִציתוֹ צוֹ נַ ַחת,
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ימינֵ נּו,
״ה ֵ ּנה ַּכ ּ ָמה רּוחוֹ ת ׁשוֹ כְ נוֹ ת לִ ִ
ִ
ַה ְר ׁשּו לִ י לְ הוֹ לִ ְ
יך ֶא ְתכֶ ם ֶא ְצלָ ם לָ ׁ ֶש ֶבת״
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75

זָ ָהב וְ כֶ ֶסף טוֹ ב ,עוֹ ֶפ ֶרת לְ ָבנָ ה,
ַ ּבד ַא ְר ָ ּג ָמן וְ ֵעץ לָ טו ּׁשַ ,מ ְב ִהיקּ ָ ,ב ֶר ֶקת
ַר ֲענַ ָ ּנה ְ ּב ֶט ֶרם לִ נְ ָט ִפים נִ ְּתצו ָּה,
ָּכל ֵא ֶּלה ִמ ְת ַ ּב ְּטלִ ים מוּל ַה ּ ְפ ָר ִחים וְ ֶד ׁ ֶשא
וְ ׁ ֶש ַפע גּ וֹ נֵ ֶיהם ְ ּב ֵע ֶמק זֶ הְּ ,כ ׁ ֵשם
ׁ ֶש ַה ּ ָפחוּת נִ כְ נָ ע ִמ ּ ְפנֵ י ֻמ ְפלָ א ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ַא ְך לֹא ַצ ָ ּיר ִ ּבלְ ַבד ָהיָ ה ָ ּבזֹאת ַה ֶּט ַבע,
ִמ ִ ּניחוֹ חוֹ ת ֵאין ְספֹר ָעלָ ה ְ ּביָ דוֹ לִ ְרק ַֹח
ּובֹשֶׂ ם לְ ָה ִפיקֻ ,מ ְפלָ אּ ִ ,בלְ ִּתי יָ דו ַּע.
ַ ּבדֶּ ׁ ֶשא ַה ָ ּירֹקּ ֵ ,בינוֹ ת ּ ְפ ָר ִחיםָ ,ר ִא ִיתי
ֲע ַדת ְצלָ לִ ים ֶאת ְ Regina Salveמזַ ּ ֶמ ֶרת,
ֵהם לֹא נִ ְרא ּו ִמחוּץ לְ ׁ ִש ּפוּלֵ י ָה ֵע ֶמק.
ֲאזַ י ָא ַמר ִא ׁיש ַמנְ טו ָּאה ִע ּמוֹ ַעד ֵה ָ ּנה ָ ּבאנוּ:
ְּ
״ב ֶט ֶרם ֶאל ִק ָ ּנ ּה ִּת ׁ ְש ַקע ,דַּ ָּלהַ ,ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
לָ ֶר ֶדת ִע ּ ָמכֶ ם ַאל ְּת ַב ְּק ׁש ּו ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
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יטיב ּו
ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ֲהלֹא לִ ְראוֹ ת ֵּת ִ
ֶאת ָה ֵע ָדה ֻּכ ָּל ּהְ ּ ,פנֵ ֶיהםְּ ,תנוּעוֹ ֵת ֶיהם,
ֵמ ֲא ׁ ֶשר ל ּו ְ ּב ִק ְר ָ ּבם יְ ׁ ַש ְב ֶּתם ׁ ָשם לְ ַמ ָּטה.
ֹאש ,לְ ַמ ְעלָ הּ ַ ,ב ֲא ֶר ׁ ֶשת
זֶ ה ַה ּיוֹ ׁ ֵשב ָ ּבר ׁ
ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָּכ ׁ ַשל ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ הוּ,
ו ְּבעוֹ ד ַהכּ ֹל ׁ ָש ִרים שְׂ ָפ ָתיו ֵאינוֹ ֵמנִ ַיע,
הוּא ֵצל ֵק ָיסר ,רוּדוֹ לְ פוֹ ִ ,מי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ָהיָ ה
יטלְ יָ ה מוֹ ָת ּה ְ ּב ֶט ֶרם ֵעת
לִ ְמנ ַֹע ֵמ ִא ַ
וְ לֹא לִ נְ ט ֹׁש אוֹ ָת ּה לְ ׁ ֵש ֶבט וּלְ ֶח ֶסד.
ׁ ְשכֵ נוֹ ֲא ׁ ֶשר ַמ ְר ֵאה ּו ָרגו ַּע וְ נִ נּוֹ ַח,
ׁ ָשלַ ט ַעל ֶח ְבלֵ י ֶא ֶרץ ָ ּב ֶהם נוֹ ְב ִעים ַה ּ ַמיִ ם
אוֹ ָתם יוֹ ֵצק ֶאל ֶאלְ ֶ ּבה וְ ֶאל ַה ָ ּים ,וְ ַל ַט ָבה.
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113
ׁ ְשמוֹ אוֹ טוֹ ַקר ָהיָ ה ,וּכְ ָבר ְ ּב ִח ּתוּלָ יו
ָעלָ ה ְ ּבעֹז רוּחוֹ ַעל וַ ְצלַ ב ַה ְמזֻ ָּקן,
ְ ּבנוֹ ַההוֹ לֵ ְך ָ ּב ֵטלֻ ,מ ְפ ָקר וְ רוֹ ֵדף ֶ ּב ַצע.

105

ַההוּא ַא ּפוֹ סוֹ לֵ ד ,וְ כָ ל ֻּכלּ וֹ ׁ ָשקו ַּע
ְ ּבשִׂ ַיח ִעם ׁ ְשכֵ נוֹ ַהנּוֹ ַח ,טוֹ ב ַמ ְר ֵאהוּ,
ֵמת ִ ּב ְמנו ָּסה ּפוֹ גֵ ַע ִ ּבכְ בוֹ ד ַה ֲח ַב ֶ ּצלֶ ת.
ְר ֵאה ֵּכ ַיצד הוֹ לֵ ם ָה ִא ׁיש ַעל ֵ ּבית ָחזֵ הוּ,
ֶאת ָה ַא ֵחר ְר ֵאהַ ,ה ֶ ּנ ֱאנָ ח ְ ּב ׁ ֶש ֶקט,
ּ ָפ ַרשׂ ֶאת ַּכף יָ דוֹ ו ָּב ּה לֶ ְחיוֹ ֵהנִ ַיח.
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ָאב וְ ָחם לִ ְמ ֵא ַרת ָצ ְר ַפת ֵהם,
ׁ ְשנֵ ֶיהם יוֹ ְד ִעים ַח ָ ּייו ִּכי ְס ִחי ֵהם וְ ִט ּנ ֶֹפת,
ַעל ֵּכן ֶאת ְסגוֹ ר לִ ָ ּבם ְמ ׁ ַש ֵּסף ּ ִפגְ יוֹ ן ָה ֶע ֶצב.
וְ ָה ַא ֵחר ,גּ וּפוֹ ָ ּבנוּי לְ ַתלְ ּ ִפ ּיוֹ ת,
ַה ּׁ ָשר ְ ּבת ַֹאם ִעם ׁ ְשכֵ נוֹ נִ כְ ַ ּבד ַהח ֶֹטם
ִמי ׁ ֶש ָ ּנשָׂ א ְ ּבכָ ל אוֹ תוֹ ת ְסגֻ ָּלה וְ ת ַֹאר,
וְ זֶ ה ֵמ ֲאחוֹ ָריו ,עוּל לְ יָ ִמים ֲע ַדיִ ן,
ל ּו ַא ְך ֶאת ְמקוֹ מוֹ ַעל ֵּכס יָ ַר ׁשֲ ,אזַ י
ִמ ְּכלִ י ֶאל ְּכלִ י ָהיְ ָתה ַה ּ ַמ ֲעלָ ה עוֹ ֶב ֶרת.
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זֹאת לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר ַעל ׁ ְש ַאר יוֹ ְר ׁ ֵשי ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ַעל ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ ׁשוֹ לְ ִטים ֶפ ֶד ִריקוֹ וְ גַ ׳קוֹ מוֹ ,
ַא ְך לֹא יָ ְר ׁש ּו ַה ָּלל ּו ֶאת ַמ ֲעלוֹ ת ֲא ִב ֶיהם.
ַרק לְ ִע ִּתים ִמ ַ ּבד ֶאל ַ ּבד ְסגֻ ָּלה עוֹ ֶב ֶרת,
זֶ ה ֵח ֶפץ ַהבּ וֹ ֵרא ַה ּ ַמ ֲענִ יק ַמ ָּתת
ַרק לַ נּוֹ שֵׂ א ְּת ִפ ָּלה ָ ּב ַרת-לֵ ב לָ ֱאל ַֹּה.
ָ ּבזֹאת ְמכֻ ָ ּונִ ים דְּ ָב ַרי ֶאל ַ ּב ַעל ח ֶֹטם
וְ ֶאל ַה ּׁ ָשר ִע ּמוֹ ְ ּבקוֹ ל ֶא ָחד ,הוּא ּ ֶפ ֶטר,
יוֹ ְר ׁשוֹ ָאסוֹ ן ֵה ִביא ַעל ּ ְפרוֹ ַבנְ ס וְ ַא ּפוּלְ יָ ה.
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114
ַה ּ ְפ ִרי ִמן ָה ִאילָ ן נָ ַפל ַה ְר ֵחקַ ,על ֵּכן
עוֹ לֶ ה ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נָ שְׂ ָאה קוֹ ְס ַטנְ ָצה
ַעל ַ ּב ֲעלֵ י ֵ ּב ַיא ְט ִריס ו ַּמ ְר ָ ּג ֶר ָטה יַ ַחד.
ַה ִ ּביט ּו ׁ ָשם ַ ּב ֶ ּג ֶבר נִ ְבדָּ ל ִמן ַה ִ ּצבּ וּר,
ּ ְפ ׁשו ִּטים ָהי ּו ַח ָ ּייו ,הוּא ֶהנְ ִרי ֶמלֶ ְך ַאנְ ְ ּגלִ ָ ּיה
יטיב ִע ּמוֹ לָ ֶב ַטח.
ַה ּ ְפ ִרי ֵמ ֲחלָ ָציו ֵה ִ
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וְ ַה ּיוֹ ׁ ֵשב לְ ַמ ָּטה לַ ּ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ַה ֶח ֶבר
ו ִּמ ְתבּ וֹ נֵ ן לְ ַמ ְעלָ ה ,הוּא ַה ּ ַמ ְר ִקיז גּ ׳וּלְ יֶ לְ מוֹ .
ִמלְ ֶח ֶמת ַאלֶ ַסנְ ְד ִר ָ ּיה אוֹ ָת ּה חוֹ לֵ לֵ ,ה ִב ָיאה
רוֹ ב ֵס ֶבל ַעל ַקנָ ֶבזֶ ה וְ כֵ ן ַעל מוֹ נְ ֶפ ַרטוֹ .
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קנטו שמיני
המשוררים יורדים לעמק ופוגשים את אוּגוֹ לינו גאי ויסקונטי מפיזה ,לאחר מכן הם
מתבוננים כיצד שני מלאכי שרת מגרשים את הנחש המנסה לחדור לעמק .מרקיז
ספינה מנבא לדנטה את גירושו מפירנצה.
קוראדו ַמלַ ּ

ָהיְ ָתה זוֹ ַה ּׁ ָש ָעה ָ ּב ּה ַה ּ ַמ ְפלִ יג ָּכ ֵמ ַּה,
נִ כְ ָסף ֶאל ֵ ּבית נָ וֵ הוַּ ,ר ְך לְ ָבבוֹ לְ זֵ כֶ ר
ַה ּיוֹ ם ִמ ַ ּי ִּק ָיריו נָ ַטל ִ ּב ְר ַּכת ַהדֶּ ֶר ְך.
זוֹ ַה ּׁ ָש ָעה נֶ ְח ָמץ לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ַהנּוֹ ֵס ַע
ְ ּב ַא ֲה ָבה ,לִ ְצלִ יל ּ ַפ ֲעמוֹ נִ ים ַה ְר ֵחק,
ְּכמוֹ ל ּו ִה ְס ּ ִפיד ּו ֶאת אוֹ רוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם גּ וֹ וֵ ַע.
עוֹ ד ְ ּב ָאזְ נַ י ָּכלֶ ה ַה ֶּק ׁ ֶשב וְ ׁשוֹ ֵק ַע,
ָר ִא ִיתי רו ַּח ָקם ִמ ּמוֹ ׁ ָשבוֹ ְ ,מ ַס ּ ֵמן
ְ ּביָ דוֹ ִּכי ֶאת דְּ ָברוֹ ָח ֵפץ הוּא לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע.
ּ ָפכַ ר ַּכ ּפוֹ ת יָ ָדיוֵ ,הנִ יף אוֹ ָתן לְ ַמ ְעלָ ה,
ֵעינָ יו ְמ ֻמ ָּקדוֹ ת ֶאל ַה ּ ִמזְ ָרחְּ ,כ ִאלּ ּו
דָּ ָבר לוֹ לֹא ִאכְ ּ ַפתִ ,עם ֱאל ָֹהיו ֵמ ִס ַיח.

15

״ב ֶט ֶרם אוֹ ר יוֹ ם יוֹ ֵרדֵ ,אלֶ ָיך...״
ו ִּמ ּ ְׂש ָפ ָתיוּ ְ :
ְ ּברֹב דְּ ֵבקוּת ָּכזוֹ ָעלָ ה ָמתוֹ ק ַה ֶ ּז ֶמר,
ַעד ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ָמ ִתי ִּכ ְמ ַעט ּ ָפ ְר ָחה ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ֲאזַ י ָח ְבר ּו ֵאלָ יו ָּכל יֶ ֶתר ָהרוּחוֹ ת,
נוֹ שְׂ ִאים ְ ּברֹב דְּ ֵבקוּת ֶאת ֵעינֵ ֶיהם לְ ַמ ְעלָ ה,
ׁ ָש ִרים ְ ּב ַמ ְק ֵהלָ ה ֶאת ַה ִה ְמנוֹ ןּ ְ ,בת ַֹאם.
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ָּכאןַ ,ה ּקוֹ ֵראּ ִ ,ב ְד ַבר ֱא ֶמת ַה ֵ ּבט ו ְּר ֵאה נָ א.
ִּכי ַה ָ ּצ ִעיף ַע ָּתה ׁ ָשקוּף ֵמ ֵאין ָּכמוֹ ה ּו
וְ ַה ּ ַמ ָ ּבט דַּ ְרכּ וֹ נָ ִהיר הוּא לְ ֵעינֶ ָיך.
ֶאת ֶח ֶבר ָהרוּחוֹ ת ָה ֲא ִצילִ ים ָר ִא ִיתי,
ִמ ְתבּ וֹ נְ נִ ים ֶאל ָעל ַא ַחר ִּככְ לוֹ ת ַה ֶ ּז ֶמר,
ּ ְפנֵ ֶיהם ִח ְ ּורוֹ תְּ ,כנו ִּעים ,צוֹ ִפיםָ ,ע ְמד ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.
ֲאזַ י נִ גְ ל ּו ָט ִסים ִמן ָה ָר ִק ַיע ַמ ָּטה,
זוּג ַמלְ ָאכִ יםּ ְ ,ביָ ָדם ׁ ְש ֵּתי ֲח ָרבוֹ ת ׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ֻחדָּ ן נָ טוּל ,נָ תוּץֵ ,ק ֶהה ָהיָ ה ַה ַּל ַהב.

30

עוֹ ִטים ַמלְ בּ ו ּׁש יָ רֹק ,דָּ מ ּו ֵהם לְ ָעלִ ים
ֵהנֵ ּצ ּו זֶ ה ַע ָּתהִ ,מ ְתנוֹ ְפ ִפים ָ ּברו ַּח,
ַּכנְ ֵפי ַה ּ ַמלְ ָאכִ ים ַהיְ ֻר ִּקים ְּכמוֹ ֶהם.
אשינוּ,
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָצנַ ח ָסמו ְּךֵ ,מ ַעל ָר ׁ ֵ
וְ ָה ַא ֵחר נָ ַחת ִמ ּמוּל ַעל ַה ּׁ ִש ּפו ַּע,
ָּכ ְך ֶח ֶבר ָהרוּחוֹ ת ָמ ָצא ַע ְצמוֹ ַ ּב ָּתוֶ ךְ.
ָר ִא ִיתי ְ ּב ֵברוּר ֶאת שְׂ ָע ָרם ַה ְ ּבלוֹ נְ ִדי,
ַא ְך ז ַֹהר ְקלַ ְס ֵּת ָרם ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ִה ַּכנִ י
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ֵעינַ יִ ם לוֹ קוֹ ת ִמבּ ַֹהק יֶ ֶתר.
״שנֵ ֶיהם ֵמ ֵחיק ַמ ִר ָ ּיה ֵהגִ יחוּ,״ ָסח סוֹ ְר ֶדלוֹ ,
ְׁ
ִ
״מ ַּת ְפ ִק ָידם לִ ׁ ְשמֹר ַעל ָהרוּחוֹ ת ָ ּב ֵע ֶמק
ִמ ַּס ָּכנַ ת ַה ּ ֶפ ֶתן ׁ ֶש ִ ּב ְמ ֵה ָרה יוֹ ִפ ַיע.״
ַעל ָּכ ְךִ ,מ ְ ּבלִ י לָ ַד ַעת ֶאת דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּנ ָח ׁש,
ימהּ ִ ,בזְ רוֹ עוֹ ָתיו
ֲא ָבל ָקפוּא ֵמרֹב ֵא ָ
ׁ ֶשל ַמ ְד ִריכִ י ַה ּטוֹ בּ ְ ,ב ַפ ַחד נֶ ֱא ַס ְפ ִּתי.
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״ע ָּתה מו ָּטב לָ ֶר ֶדת ֶאל ַה ְ ּצלָ לִ ים ָ ּב ֵע ֶמק,
ַ
נִ ְק ׁשֹר ִע ּ ָמם שִׂ ָיחה,״ ִה ְמ ׁ ִש ְיך דְּ ָב ָריו סוֹ ְר ֶדלוֹ ,
״ו ִּב ְראוֹ ָתם ֶא ְתכֶ ם יִ שְׂ ַמח לִ ָ ּבם לָ ֶב ַטח.״
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ְ ּב ֶט ֶרם ְצ ָע ִדים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָעשִׂ ינ ּו ַמ ָּטה
לִ ְק ַראת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תָ ,ר ִא ִיתי ֵצל נוֹ ֵעץ ִ ּבי
ֵעינָ יו ִּכ ְמנַ ֶּסה לִ זְ כּ ֹר ִאם ִה ִּכ ַירנִ י.
ֵ ּבינְ ַתיִ ם ֶע ֶרב ַרדָּ ,כ ָהה אוֹ ר ֵ ּבין ַע ְר ַ ּביִ ם,
ַא ְך דַּ י ָהיָ ה ָ ּבאוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְס ִּתיר ֲע ַדיִ ן
ֶאת ׁ ֶש ַ ּי ְחדָּ ו ָר ִאינ ּו ִמ ּק ֶֹדם ְ ּב ֵעינֵ ינוּ.
ָק ַרב ֵאלַ י ָה ִא ׁישֲ ,אנִ י ֵאלָ יו ּ ָפ ַס ְע ִּתי,
ׁ״שוֹ ֵפט ָא ִציל ,הוֹ נִ ינוֹ ָ ,עלַ ץ לִ ִ ּבי לָ ַד ַעת
ִּכי לֹא ׁשוֹ כֵ ן ַא ָּתה ֵ ּבין ֲארו ֵּרי ַה ּת ֶֹפת.״
ֵ ּב ַרכְ נ ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ְ ּבכָ ל דַּ ְרכֵ י ַה ּנ ַֹעם
ְ ּב ֶט ֶרם ׁ ְש ָאלַ נִ יָ :
״מ ַתי ִה ַ ּג ְע ָּת ֵה ָ ּנה
ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ָהרַ ,מ ְפלִ יג ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם?״

60

אתי,
״מ ּ ְמחוֹ זוֹ ת יָ גוֹ ןַ ,הבּ ֶֹקר ָ ּב ִ
ֵה ׁ ַש ְב ִּתיִ :
אשוֹ נִ ים ִה ְ ּננִ י,
ֲע ַדיִ ן ְ ּב ַח ַ ּיי ָה ִר ׁ
ֶאזְ ֶּכה ְ ּבעוֹ ד ַח ִ ּיים ִמ ֵּקץ בּ וֹ ִאי ֶאל ֵה ָ ּנה.״
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִּל ְד ָב ִרי ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֶה ֱאזִ ינוּ,
ָאחוֹ ָרה נִ ְר ְּתע ּו ָאז נִ ינוֹ וְ סוֹ ְר ֶדלוֹ ,
ְּכ ִמי ׁ ֶש ַּת ְד ֵה ָמה ָּת ְק ָפה אוֹ ָתם לְ ֶפ ַתע.
ֶא ָחד ּ ָפנָ ה ֶאל וֶ ְרגִ יל ,וְ ָה ַא ֵחר ֶאל רו ַּח
ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ ָסמו ְּך ,קוֹ ֵרא לוֹ  :״קוּם ,קו ָּרדוֹ ,
ְר ֵאה ֵא ְיך ִמ ְת ַק ֵ ּים ְרצוֹ ן ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.״
״ב ׁ ֵשם ַח ְס ֵדי ֱאל ַֹּה,
ֲאזַ י ּ ָפנָ ה ֵאלַ יּ ְ :
לוֹ ְמ ֻח ַ ּיב ַא ָּתהֲ ,א ׁ ֶשר ִה ְס ִּתיר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ֶאת ִע ַּלת ָה ִעלּ וֹ תְ ,ר ֵאה ,זֹאת ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּת ָיך.
ֵעת ֲחזָ ָרה ַּת ְפלִ יג ַעל ַמיִ ם ַאדִּ ִירים
ֶאל ַה ּ ְמחוֹ זוֹ ת ָ ּב ֶהם ְּת ִפ ַּלת ַה ָּתם נִ ׁ ְש ַמ ַעת,
לָ שֵׂ את ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ׁ ְש ִמי ַ ּב ֵּק ׁש נָ א ִמגּ ׳וֹ ָבנָ ה.
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ִא ּ ָמ ּה ,דּ וֹ ַמנִ יׁ ,שוּב אוֹ ִתי ֵאינָ ּה אוֹ ֶה ֶבת,
ֵמ ָאז לָ ְב ׁ ָשה ֶאת ְצ ִעיף ָה ַאלְ ָמנָ ה ַה ַ ּצח,
לוֹ ֲעלוּלָ הֻ ,א ְמלֶ לֶ ת ,לְ ִהזְ דַּ ֵּקק עוֹ ד ּ ַפ ַעם.
מוֹ ֵפת הוּא לְ לַ ּ ְמ ֵדנ ּו ִּכי ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבה
ְ ּב ַר ְעיָ ה דּ וֹ ֶעכֶ ת ִאם לֹא נַ שְׂ ִּכיל ְּתכוּפוֹ ת
ְ ּב ַעיִ ן ו ַּמ ָ ּגע לָ ׁשוּב לְ ַה ִ ּצ ֵיתהוּ.
ַה ּ ֶפ ֶתן ַה ּמוֹ לִ ְיך לַ ְּק ָרב ֶאת ִמילָ נֶ זֶ ה,
לֹא ׁ ֶשלֶ ט ִ ּגבּ וֹ ִרים הוֹ לֵ ם אוֹ ָת ּה יְ ִהי,
ֶא ָּלא ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ַעל ַמ ֵ ּצ ַבת ַה ֶּק ֶבר.״
ַעד ָּכאן דְּ ַבר ַה ּׁשוֹ ֵפט .נָ שָׂ א ְקלַ ְס ֵּתר ַה ֶ ּג ֶבר
ַס ֲע ַרת ִרגּ ו ּׁש ֵּכנָ הֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּבלִ בּ וֹ ,
ַא ְך ְ ּב ִמדָּ ה ִ ּבלְ ַבד ,דָּ לְ ָקה ֵא ׁש ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ֵעינַ י ְקבוּעוֹ ת ָהי ּו ְ ּב ֵחלֶ ק ָה ָר ִק ַיע
ׁ ֶשבּ וֹ כּ וֹ כְ ֵבי ָמרוֹ ם נָ ִעים ַאט ַאט ְ ּבנַ ַחת,
ְּכמוֹ ַה ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ַסב ַ ּגלְ ַ ּגל ַעל ִציר ָה ָא ֶרץ,
ְּכמוֹ ַה ּ ָמקוֹ ם סוֹ ֵבב בּ וֹ ַה ַ ּגלְ ַ ּגל ַעל ֶס ֶרן.

90

מוֹ ִרי דִּ ֵ ּברּ ַ :
״ב ּ ֶמהּ ְ ,בנִ יַ ,מ ָ ּב ְט ָך נָ ַע ְצ ָּת?״
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ּ ִ :
״ב ׁ ְשל ֹׁוש ָה ֲאבוּקוֹ ת ַה ָּלל ּו
ַה ְמ ׁ ַש ְּלחוֹ ת ִא ּׁ ָשן ְ ּבכָ ל ַר ֲח ֵבי ַה ּק ֶֹטב.״
״א ְר ָ ּב ַעת ַהכּ וֹ כָ ִבים אוֹ ָרם בּ וֹ ֵהק,״ ֵה ׁ ִשיב לִ י,
ַ
״את ׁ ְש ִק ָיע ָתם ַהבּ ֶֹקר ָר ִא ָיתְ ,מקוֹ ָמם
ֶ
ָ
ּ
ָּת ְפ ָסה ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
יש ָיה ַה ּזֹאת רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ יך.״
עוֹ ד ָסח דְּ ָברוֹ  ,מוֹ ִריָ ,מ ׁ ַש ְך אוֹ תוֹ סוֹ ְר ֶדלוֹ ,
״ה ֵ ּבטִ ,ה ֵ ּנה עוֹ לֶ ה אוֹ יְ ֵבנוּ!״
קוֹ ֵרא ֵאלָ יוַ :
ו ְּב ַא ּ ַמת יָ דוֹ ַ ,על ַה ִּכ ּווּן ִה ְצ ִ ּב ַיע.
ֲאזַ י ַעל ְ ּג ַדת ַה ַ ּגיְ א לְ לֹא ִמ ׁ ְש ָמר ָעלֶ ָיה,
הוֹ ִפ ַיע ַה ָ ּנ ָח ׁשְּ ,כמוֹ תוֹ ָהיָ ה ַה ּ ֶפ ֶתן
ִה ִ ּצ ַיע לְ ַח ָ ּוה ַה ּ ְפ ִרי ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת.
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שב נִ ְפ ָּתל ָר ׁ ָשעַ ,ה ּׁ ֶש ֶרץ,
״בינוֹ ת ּ ְפ ָר ִחים וְ ֵע ֶ ׂ
ֵּ
ֹאשוֹ ֵמ ֵעת לְ ֵעת ֵמ ֵסבּ ַ ,גבּ וֹ ְמלַ ֵּקק״
ר ׁ
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ֵ ּבינוֹ ת ּ ְפ ָר ִחים וְ ֵעשֶׂ ב נִ ְפ ָּתל ָר ׁ ָשעַ ,ה ּׁ ֶש ֶרץ,
ר ׁ
ֹאשוֹ ֵמ ֵעת לְ ֵעת ֵמ ֵסבּ ַ ,גבּ וֹ ְמלַ ֵּקק,
ְּכיֶ ֶתר ְ ּבנֵ י ִמינוֹ ַהחוֹ ְב ִבים ִט ּפו ַּח.

105

ֵאינִ י יָ כוֹ ל לוֹ ַמרִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶשלּ ֹא ָר ִא ִיתי,
ֵּכ ַיצד ׁ ְשנֵ י ַה ִ ּנ ִ ּצים ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ִה ְמ ִריאוּ,
יטב ְמעוֹ ְפ ִפים לְ ַמ ְעלָ ה.
ַא ְך ְר ִא ִיתים ֵה ֵ
לְ קוֹ ל ֲאוִ יר ּ ִפ ְּלח ּו ְּכנָ ַפיִ ם יְ ֻר ּקוֹ ת,
ִמ ֵהר לָ נוּס ַה ּ ֶפ ֶתןַ ,ה ּ ַמלְ ָאכִ ים עוֹ ד ָחג ּו
ְמ ַעט וְ עוֹ ְפפ ּו ֶאל ְמקוֹ ָמם ִמ ּק ֶֹדם.
ַה ֵ ּצל ֲא ׁ ֶשר ָק ַרב ָסמו ְּך ֶאל ַה ּׁשוֹ ֵפט,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּזה ָק ָרא לוֹ ָּ ,כל ׁ ְש ַעת ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה
נָ ַעץ ִ ּבי ֶאת ֵעינָ יו ,וְ לֹא ָח ַדל לְ ֶרגַ ע.
״יֵ ַדע ַה ֵ ּנר ֲא ׁ ֶשר ֶאת דַּ ְר ְּכ ָך לְ ַמ ְעלָ ה
ֵמ ִאירִ ,מ ִּכ ּסו ֶּפ ָיך לִ ְמ ׁש ְֹך ְמלוֹ א ַה ֵחלֶ ב,
יִ ְהיֶ ה בּ וֹ דַּ י לָ בוֹ א ַעד לְ ִפ ְס ַ ּגת ַה ְּתכֵ לֶ ת,״
״אם יֵ ׁש ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת ֱא ֶמת ְ ּב ִפ ָיך
דִּ ֵ ּבר ַה ֵ ּצלִ ,
ְ
ִמ ָ ּואל דִּ י ַמגְ ָרה אוֹ ִמן ַה ּ ְמחוֹ זוֹ ת ָסמוּך לָ ּה,
ימי ַח ַ ּיי ָהיִ ִיתי.
יטם ִ ּב ֵ
דַּ ֵ ּברִּ ,כי ׁ ַש ִּל ָ
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נוֹ ַד ְע ִּתי ָאז ַ ּב ּׁ ֵשם קו ָּרדוֹ ַמלַ ְס ּ ִפינָ ה.
אתי,
לֹא ,לֹא ַה ָּסב ,נֶ כְ דּ וֹ ֵ ,מ ֲחלָ ָציו יָ ָצ ִ
ַא ֲה ָב ִתי ִמ ַ ּביִ ת ַ ּבכּ וּר ַה ֶ ּזה נִ ְצ ֶר ֶפת.״
״ב ַא ְר ְצ ָך עוֹ ד ֶט ֶרם
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ַעל דְּ ָב ָריוּ ְ :
ִ ּב ַּק ְר ִּתיַ ,א ְך ֲהיֵ ׁש ּ ְפלוֹ נִ י ּפֹה ְ ּב ֵאירוֹ ּ ָפה
ׁ ֶשלּ ֹא ַמזְ ִּכיר אוֹ ָת ּה ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד וְ ׁ ֶש ַבח?
ַר ָ ּבה ְּת ִה ָּל ָת ּה ו ְּמ ִס ָ ּבה ָּכבוֹ ד
לָ ָא ֶרץ וּלְ ׁשוֹ ֶע ָיה ,וְ כָ ְך ַ ּגם ִמי ׁ ֶשלּ ֹא
ִ ּב ֵּקר ָ ּב ּה ֵמעוֹ לָ םַ ,רבּ וֹ ת ׁ ָש ַמע ָעלֶ ָיה.
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ִ ּב ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶשל ַה ִּת ְקוָ ה לַ ֲעלוֹ ת ָ ּב ָהר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי,
ֵ ּב ְית ָך ַה ַ ּנ ֲעלֶ ה ְּכ ֶה ְר ֵ ּגלוֹ ּתוֹ ֵב ַע
ֵהן ֶאת ְ ּבכוֹ ַרת ַההוֹ ן וְ ֶאת יִ ְתרוֹ ן ַה ֶח ֶרב.
ַה ּנ ַֹהג וְ ַה ֶּט ַבע ֶה ֱענִ יק ּו לוֹ זְ כוּת יֶ ֶתר,
ַעל ֵּכן ַאף ִּכי ִה ׁ ְש ִחית ָה ֶר ׁ ַשע ֶאת ַה ֶחלֶ ד
ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר לֹא ָסר ֵ ּב ְית ָך ַעד ֵה ָ ּנה.״
ֵה ׁ ִשיב לִ י :״לֵ ְך ַע ָּתהִּ ,כי ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש לֹא ִּת ׁ ְשקֹט ַעל ּ ְפנֵ י ַמ ָ ּצעָ ,טלֶ ה
אוֹ ֵחז ָ ּב ּה ְ ּב ָחזְ ָקה ו ְּב ִפ ּסוּק ַרגְ לַ יִ ם,

135

ְ ּב ֶט ֶרם דַּ ְע ְּת ָךַ ,ר ַ ּבת ָּכבוֹ ד וְ ֶח ֶסד,
ּתו ַּקע ְ ּב ַמ ְס ְמ ִרים ַעל ִמ ְצ ֲח ָךּ ַ ,ב ָּתוֶ ְך,
ְ ּגדוֹ לִ ים ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ִמ ּ ִׂש ַיח זוּלָ ֵתנוּ,
		
139
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קנטו תשיעי
דנטה נרדם ,עייף מן המסע ,ובעודו ישן נוטלת אותו לוּצ׳יה הקדושה ומעבירה היישר
אל פתח שער טור הטוהר .לאחר שיחה עם שומר השער בסוגיית המפתחות ,השער
נפתח ,והמשוררים באים פנימה.

ּ ִפילֶ גֶ ׁש ִטיתוֹ נוּס ֵמ ַא ָ ּגדוֹ ת ָע ָבר ּו
נוֹ ֶט ׁ ֶשת ֶאת ֵחיקוֹ ׁ ֶשל ֲאהו ָּב ּה ִעם ׁ ַש ַחר,
ֵמ ַעל ְ ּגזוּזְ ְט ַרת ִמזְ ָרח ְ ּב ִח ָ ּורוֹ ן זוֹ ַר ַחת.
ַמזְ ִהיר ְ ּב ַא ְבנֵ י ֵחן ִמ ְצ ָח ּה ַה ַ ּצחָּ ,כמוֹ ָה
ְּכ ַב ַעל ַחי ַה ֶ ּזה ֲאחוּז ִצ ַ ּנת ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת
ַמלְ ֶקה ִ ּב ְק ֵצה זְ נָ בוֹ ּ ִ ,ב ְבנֵ י ָא ָדם ּפוֹ גֵ ַע.
ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ָהיִ ינ ּו ִה ֵ ּנה ּ ָפ ַסע ַה ַּליְ לָ ה
ׁ ְשנֵ י ְצ ָע ִדים ֵמ ָאז ֵה ֵחל לְ ַה ְע ּ ִפיל,
וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ִה ֵ ּנה ִה ׁ ְש ּ ִפיל ְּכנָ פוֹ לְ ַמ ָּטה.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ֵמ ָא ָדם עוֹ ד ַמ ּׁ ֶשה ּו נוֹ ַתר ִ ּבי,
ְּתנו ָּמה נָ ְפלָ ה ָעלַ יָ ׁ ,שכַ ְב ִּתי ַעל ָה ָא ֶרץ
ִעם ָּכל ַה ֲח ִמ ּׁ ָשה ָה ְרבו ִּצים ָ ּב ֵעשֶׂ ב.

15

ָאז ִעם ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחרֵ ,עת ַה ְּסנוּנִ ית ּפוֹ ַצ ַחת
ֶאת ַמ ּקוֹ ָר ּה ְ ּב ׁ ִשיר – ָעצוּב ,נוּגֶ ה ַה ַּל ַחן
אוּלַ י נִ זְ ֶּכ ֶרת ִהיא ִ ּביגוֹ נוֹ ת ָע ָברוּ,
לְ ֵעת ָח ְפ ׁ ִשית רו ֵּחנוִּ ,מן ַה ָ ּבשָׂ ר נִ ְפ ֶר ֶדת
וְ ׁשוּב ֵאינָ ּה ְּכלו ָּאה ְ ּבלַ ַחץ ַה ְּתבוּנָ ה,
נְ בו ִּא ִ ּיים ִּכ ְמ ַעט הוֹ ְפכִ ים ֶחזְ יוֹ נוֹ ֶת ָיה.
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וַ יְ ִהי ו ַּב ֲחלוֹ ם ִה ֵ ּנה ָר ִא ִיתי נֶ ׁ ֶשר,
ְּכנָ ָפיו נוֹ צוֹ ת זָ ָהב ,דּ וֹ ֶאה ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע,
ּפוֹ ֵרשׂ אוֹ ָתן ָר ָחב ,נָ כוֹ ן לִ נְ חֹת ַעל ֶא ֶרץ.
דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי ֲאנִ י נִ ָ ּצב ַעל ַהר ָה ִא ָידה
ימד ,נוֹ ֵט ׁש ֵר ָעיו ,נֶ ְח ַטף
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַ ּגנִ ֶ
ימ ּפוּס.
לָ ׁ ֶש ֶבת ְ ּבמוֹ ֶע ֶצת ֵאלִ ים ַעל ָהאוֹ לִ ְ
ָח ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּבלִ ִ ּבי ,אוּלַ י ָרגִ יל ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר
ַרק ָּכאן לָ צוּד ַט ְר ּפוֹ ַ ,על ֵּכן לֹא יִ ּ ָׂש ֵאה ּו
ָהעוֹ ף ְ ּב ִצ ּ ָפ ְרנָ יו ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ַעד ֵה ָ ּנה.

30

ֲאזַ י ָחלַ ְמ ִּתי ִּכי ַא ַחר ׁ ֶש ָחג ָס ִביב,
ְּכלַ ַהב ַה ָ ּב ָרק נָ ַחת ָעלַ י לְ ֶפ ַתע,
חוֹ ֵטף אוֹ ִתי ֶאל ּתוֹ ְך ַט ַ ּב ַעת ֵא ׁש בּ וֹ ֶע ֶרת.
וְ ׁ ָשם דִּ ּ ִמ ִיתי ׁ ְשנֵ ינ ּו עוֹ לִ ים יַ ְחדָּ ו ָ ּב ֵא ׁש,
וְ כֹה ָצ ַרב אוֹ ִתי ַ ּב ֲחלוֹ ִמי ַה ַּל ַהב
ַעד ִּכי ִמ ַ ּבלְ הוֹ ת ִס ּיוּט לִ ְבסוֹ ף ֵה ַק ְצ ִּתי.
ָּכמוֹ נִ י ְּכ ָאכִ ילֶ ס ֲא ׁ ֶשר ֵה ִקיץ לְ ֶפ ַתע,
ֵמ ִטיל ֶאת ַמ ָ ּב ָטיו ָס ִביב וְ לֹא יוֹ ֵד ַע
ֵהיכָ ן נֵ עוֹ ר ִמ ּׁ ְשנָ תָ .היְ ָתה זוֹ ֵאם ַה ֶ ּג ֶבר,
ֶּתנְ ִט ָידה ָה ֵאלָ ה ,נָ שְׂ ָאה ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה
ִמ ֵּכירוֹ ן ֶאת ָאכִ ילֶ ס ַה ְר ֵחק ֶאל ָה ִאי ְס ִקירוֹ ס
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ֶהלֶ נִ ים ֶאל ְטרוֹ יָ ה ִהדִּ יחוּהוּ.
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ֵה ַק ְצ ִּתיִ ,מ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשנָ ה
ִמ ּ ֶמ ִ ּני נִ ְס ַּת ְּל ָקהִ ,ח ֵ ּור ַּכ ּ ֵמת ָהיִ ִיתי,
ְּכ ִא ׁיש זֶ ה ַה ּקוֹ ֵפא ַעל ְמקוֹ מוֹ ִמ ּ ַפ ַחד.
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״אל ּ ַפ ַחד,
ּ ָפנָ ה ֵאלַ י מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בָ ,א ַמרַ :
ִה ַ ּג ְענ ּו לַ ּ ָמקוֹ םֱ ,היֵ ה ָ ּבטו ַּחּ ְ ,בנִ י,
ַעל ֵּכן ׁ ַש ֵ ּנס ָמ ְתנֶ ָיך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ַה ַ ּי ַעד.
ִה ֵ ּנה זֶ ה ְּכ ָבר ִה ַ ּג ְע ָּת ֶאל ּ ֶפ ַתח טוּר ַה ּט ַֹהר,
ְר ֵאה ֶאת ַה ּ ָמצוּק סוֹ גֵ ר ָעלָ יו ָס ִביב,
ו ַּבחוֹ ָמה ַה ֵ ּבט ו ְּר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה ַה ּ ֶפ ַתח.
ן-מה ְ ּב ֶט ֶרם ֲעלוֹ ת ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
לִ ְפנֵ י זְ ַמ ָ
ָ
עוֹ ד נָ ָמה ְ ּבגו ְּפך ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ְשנַ ת לַ יְ לָ ה
ֲעלֵ י ַמ ַ ּצע ּ ְפ ָר ִחיםְ ּ ,פ ֵאר שָׂ ֶדה וְ ָאחוּ,
׳ש ִמי לו ִּצ׳ ָ ּיה,
ְ ּג ִב ָירה ִ ּב ְּק ָרה אוֹ ָתנוּ ,אוֹ ֶמ ֶרתְ ׁ :
ָהנִ יח ּו לִ י לִ ּטֹל ִע ּ ִמי ֶאת ַה ָ ּי ׁ ֵשן,
ָּכ ְך ֲא ַק ֵ ּצר דַּ ְרכּ וֹ ְ ּב ַמ ָּסעוֹ לְ ַמ ְעלָ ה.׳
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ִצלְ לֵ י ָה ֲא ִצילִ ים ָע ְמדוִּ ,ע ּ ָמם סוֹ ְר ֶדלוֹ ,
וְ ִהיא נָ ְטלָ ה אוֹ ְת ָךֵ ,עת יוֹ ם ָ ּב ִהיר ִה ְפ ִצ ַיע,
ִט ּ ְפ ָסה ֶאל ָעלֲ ,אנִ י צוֹ ֵעד ְ ּב ִע ְּקבוֹ ֶת ָיה.
וְ כָ אן אוֹ ְת ָך ִה ִ ּנ ָיחהֲ ,א ָבל ְּת ִח ָּלה ֵעינֶ ָיה
ַה ּ ַמ ְק ִסימוֹ ת ֶה ְראוּנִ י ֶאת ַה ָ ּנ ִתיב לַ ּ ֶפ ַתח
וְ ָאז ּ ָפ ְר ׁ ָשה ִמ ָּכאן ו ִּמ ּׁ ְשנָ ְת ָך ֵה ַק ְצ ָּת.״
ְּכ ִא ׁיש ֶאת לְ ָב ָטיו ַמ ׁ ְשלִ ְיך ו ִּב ְטחוֹ נוֹ
חוֹ זֵ ר ֵאלָ יו וְ הוּא בּ וֹ ֵט ַח ְ ּב ַע ְצמוֹ ,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָה ֱא ֶמת נוֹ ְד ָעה וְ נִ גְ לְ ָתה לוֹ ,
ָּכ ְך ַח ׁ ְש ִּתי ָאנֹכִ י וּלְ ֵעת מוֹ ִרי ָר ַאנִ י
ּ ָפטוּר ִמדְּ ָאגָ הָ ,צ ַעד ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ֶא ֶבן
וְ ָאנֹכִ י ַא ֲח ָריו ְ ּב ַמ ָּס ֵענ ּו ַמ ְעלָ ה.
ָר ִא ָיתַ ,ה ּקוֹ ֵראֵּ ,כ ַיצד ֲאנִ י ֵמ ִ
יטיב
ִעם ַה ּׁ ִש ָירהֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך ַאל ִּת ׁ ְש ָּת ֶאה ִאם
ַעל ָא ּ ָמנוּת ּ ִפ ּיוּט אוֹ ִסיף וְ גַ ם ַא ׁ ְש ִ ּב ַיח.
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לְ ֵעת ְקרוֹ ִבים ָהיִ ינ ּו ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
לָ ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ָרא ּו ֵעינַ י ּ ִפ ְר ָצה אוֹ ּ ֶפ ַתח,
ְּכמוֹ תוֹ ְּכ ֶרוַ ח ַצר ַמ ְב ִק ַיע ֶאת ַהכּ ֶֹתל,
ֲאזַ י נִ גְ לָ ה לִ י ׁ ַש ַער ,ו ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש
ַּת ְח ָּתיוִ ,צ ְב ָען ׁשוֹ נֶ ה ,הוֹ ִביל ּו ֶאל ַה ּ ֶפ ַתח
וּבוֹ ׁשוֹ ֵער נִ ַ ּצב וְ לֹא ִה ׁ ְש ִמ ַיע ֶהגֶ ה.
יט ְב ִּתי,
ַעכְ ׁ ָשו ׁ ֶש ַ ּב ּׁשוֹ ֵער לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ֵה ַ
ֹאש ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת יָ ׁ ַשב ו ִּמ ּ ָפנָ יו
ְ ּבר ׁ
אוֹ ר ַעז ָק ַרן ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ִה ַּכנִ י.
וְ ֶח ֶרב ְ ּביָ דוֹ ּ ָ ,גלוּי ָהיָ ה ַה ַּל ַהב,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶק ֶרן אוֹ ר ִה ְב ִר ָיקה ְ ּב ֵעינֵ ינוּ.
לַ ּׁ ָשוְ א ֵעינַ י ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ַה ִּתיק ִמ ְ ּב ַרק ַה ּז ַֹהר.
״א ֶּתם ֲא ׁ ֶשר ֵאי ׁ ָשםַ ,מה ִ ּב ְרצוֹ נְ כֶ םַ ,ה ִ ּגידוּ?״
ַ
ְ
ֹאמרַ :
ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו וַ ּי ֶ
״א ֵ ּיה מוֹ ֵרה ַהדֶּ ֶרך?
ַ ּב ֲעלוֹ ְתכֶ ם לְ כָ אן ִה ָ ּז ֲהר ּו ִמ ּ ֶפגַ ע.״

90

״זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר ְ ּג ִב ָירה ֵמ ֵע ֶדן,״ ָסח מוֹ ִרי,
ְ ּב ִק ָיאה ְ ּב ׁ ֶש ְּכמוֹ ֵא ֶּלהִ ,ה ִ ּג ָידה לְ כֻ ָּלנוּ:
ְ ּ׳ב ֶד ֶר ְך זוֹ לְ כוִּ ,ה ֵ ּנה מוּלְ כֶ ם ַה ּׁ ַש ַער.׳״
״הלְ וַ אי וְ זוֹ ּתוֹ לִ ְיך ֶא ְתכֶ ם ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ,״
ַ
ָסח לָ נ ּו ַה ּ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח ַה ֶ ּג ֶבר ַרב ַה ֶח ֶסד,
ֲ
״על ּו ֵאפוֹ א לְ כָ אןּ ַ ,ב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת לַ ּׁ ַש ַער.״
ָק ַר ְבנ ּו לַ ּ ָמקוֹ םַ ,ה ּ ַמ ְד ֵרגָ ה ִמ ַּת ַחת
ָהיְ ָתה ִמ ּׁ ַשיִ ׁש ַצח בּ וֹ ֶה ֶקת וּלְ טו ׁ ָּשה,
ָר ִא ִיתי ָ ּב ּה דְּ מו ִּתי ְּכמוֹ ְ ּב ַמ ְר ָאה נִ ׁ ְש ֶק ֶפת.
ֵמ ֶא ֶבן ִמ ְת ּפוֹ ֶר ֶרת ָהיְ ָתה זוֹ ַא ֲח ֶר ָיה,
ֵּכ ָהה ֵמ ַא ְר ָ ּג ָמןּ ַ ,ג ָּסה וַ ֲחרוּכָ ה,
ְסדו ָּקה וַ ֲחרו ָּצה לָ א ֶֹר ְך וְ לָ ר ַֹחב.
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ישיתְּ ,כ ֵב ָדה רוֹ ֶב ֶצת,
ַה ּ ַמ ְד ֵרגָ ה ֵמ ַעלְ ׁ ,שלִ ׁ ִ
דָּ ְמ ָתה זוֹ ְ ּב ֵעינַ י ַּכ ֲחצו ָּבה ִמ ַ ּב ַהט,
ִצ ְב ָע ּה ׁ ָשנִ י ְּכמוֹ דָּ ם ִמ ְ ּו ִריד ּפוֹ ֵרץ ,קוֹ לֵ ַח.

105

ַעל זוֹ ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ִה ׁ ְש ִעין ַמלְ ָא ְך ֵמ ֵע ֶדן
ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לָ יו ֵא ָיתן ,עוֹ ד הוּא יוֹ ׁ ֵשב ַעל ַסף
דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי ֵמ ֶא ֶבן יַ ֲהלוֹ ם ֲח ָצבוּהוּ.
ַעל ּ ְפנֵ י אוֹ ָתן ׁ ְשל ֹׁוש ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ,מוֹ ִרי
ְ ּברֹב שִׂ ְמ ָחה וְ עֹנֶ ג הוֹ לִ ְיך אוֹ ִתי ,אוֹ ֵמר לִ י:
ְּ
״ב ַהכְ נָ ָעה ַ ּב ְּק ׁ ֵשה ּו לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ּׁ ַש ַער.״
לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ַה ְּכרוּב ְ ּברֹב דְּ ֵבקוּת נָ ַפלְ ִּתי,
מוּל ַה ּ ַמלְ ָא ְך ֵמ ֵע ֶדן ׁ ָשלוֹ ׁש ַמ ֲהלוּמוֹ ת
ִה ֵּכ ִיתי ַעל ָחזִ י ו ִּב ַּק ׁ ְש ִּתיו לִ ְפ ּת ַֹח.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ׁ ִש ְב ַעת ַה ֲח ָט ִאים ְ ּב ֶח ֶרב
״בכְ נִ ָיס ְת ָך,״ ִה ְת ָרה ִ ּבי,
ַעל ַר ּקוֹ ַתי ָח ַרטּ ִ ,
״לְ ַבל ִּת ׁ ְש ַּכח לִ ְרחֹץ ֶאת ַה ּ ְׂש ִריטוֹ ת ַ ּב ּ ֵמ ַצח.״
ָּכ ֵא ֶפר אוֹ ַהחוֹ ל ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה ֲח ָפרוּהוּ,
ימתוֹ ִ ,מ ּ ֶמ ָ ּנה
ָּכזֶ ה ָהיָ ה ַה ָ ּגוֶ ן ׁ ֶשל ְ ּגלִ ָ
ׁ ְשנֵ י ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ׁ ָשלַ ף ַע ָּתה ׁשוֹ ֵמר ַה ּׁ ַש ַער.
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ֶא ָחד ֵמ ֶהם זָ ָהב וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ִמ ֶּכ ֶסף,
ְּת ִח ָּלה ְ ּבזֶ ה ַה ַ ּצח ו ַּב ָ ּצהֹב ֲאזַ י,
לִ ְמשׂ וֹ שׂ לִ ִ ּבי ָה ַרבֶ ,את ַה ְּכנִ ָיסה ּפוֹ ֵת ַח.
ימתוֹ ,
״לְ ֵעת ֶא ָחד ֵמ ֶהם כּ וֹ ׁ ֵשל ִ ּב ְמשִׂ ָ
וְ כַ ִ ּנ ְד ָר ׁש לֹא ַסב ְ ּב ֶסגֶ ר ַה ְ ּב ִר ַיח,
ֲאזַ י,״ דִּ ֵ ּבר ֵאלֵ ינוּ ,״לֹא יִ ּ ָפ ַתח ַה ּׁ ַש ַער.
ֶא ָחד ֵמ ֶהם דַּ יְ ָקןַ ,א ְך ָה ַא ֵחר דּ וֹ ֵר ׁש
ְמיֻ ּ ָמנוּת ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ּ ְפ ִת ָיחה ְ ּב ֶט ֶרם
יָ נִ ַיע ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ֶאת זִ יז ַמנְ עוּל ַה ּׁ ַש ַער.
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ִמ ּ ֶפ ְטרוּס ִק ַ ּבלְ ִּתים ,וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר לִ ּ ְמ ַדנִ י
ִּכי טוֹ ב לִ ׁ ְשגּ וֹ ת ַ ּב ּ ֶפ ַתח וְ לֹא לַ ֲהגִ יפוֹ
מוּל נְ ׁ ָש ָמה נוֹ שֵׂ את ְּת ִפ ָּלה ו ַּמ ְפ ִצ ָירה ִ ּבי.״
ֲאזַ י נִ ְפ ַּתח ָר ָחב ַה ּׁ ַש ַער ַה ָּקדוֹ ׁש,
וְ הוּא הוֹ ִסיףִ :
״ע ְברוֲּ ,א ָבל ְרא ּו ֻהזְ ַה ְר ֶּתם,
ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן ָאחוֹ ר יַ ֲעשֶׂ ה דַּ ְרכּ וֹ ַהחו ָּצה.״
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וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ַּכנְ ֵפי ַה ּׁ ַש ַער ַה ָּקדוֹ ׁש,
ְּכ ֵב ִדים וְ רוֹ ֲע ִמים וִ יצו ִּקים ַמ ֶּתכֶ ת,
ְ ּב ׁ ֶש ַקע ַה ּ ִמ ְפ ָּתן ַעל ִצ ֵיר ֶיהם נָ ַסבּ וּ,
ָהיָ ה קוֹ לָ ם רוֹ ֵעם יוֹ ֵתר ִמ ּצוּק ַט ְר ּ ֵפ ָיאה,
ִה ְר ִעיםֵ ,עת ַה ְּט ִריבּ וּן ֶמ ֶטלוס ַה ָ ּי ׁ ָשר
נֶ ְח ַטף וְ ָהאוֹ ָצר ָא ַבד ִמ ּׁ ָשם לָ נֶ ַצח.
לְ ׁ ֵש ַמע קוֹ ל ָה ַר ַעםַ ,ק ּׁשוּב ִה ֵּט ִיתי אֹזֶ ן,
דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי ְצלִ ילֵ י ַ
״הלְ לוּיָ ּה״ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
עוֹ לִ ים ְ ּבקוֹ ל ׁ ִש ָירהָ .מתוֹ ק ָהיָ ה ַה ַּל ַחן
אוֹ תוֹ ֲאזַ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי וְ הוּא דּ וֹ ֶמה לָ ֶרגֶ ׁש
בּ וֹ ָאנ ּו ְרגִ ילִ ים לְ ֵעת נַ ֶּטה ָאזְ נֵ ינ ּו
לְ קוֹ ל ְצלִ ילֵ י עוּגָ ב ַה ְמלַ ֶ ּוה ְ ּבזֶ ֶמר,
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ֹאב ְדנָ ה.
יֵ ׁש ִמלּ וֹ ָתיו ְ ּברוּרוֹ ת וְ יֵ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּת ַ
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קנטו עשירי
על מדרגת טור הטוהר הראשונה דנטה מתבונן בתגליפים המתארים מופתים ומשלים
של קבלת דין וחרטה ,ביניהם טריאנוס הקיסר ודוד המלך .המשוררים פוגשים עדת
נשמות גאות הגוררות את רגליהן כשהן רכונות לארץ ,קורסות תחת כובד העול שעל
גבן.

לְ ֵעת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ַּסף ָע ַב ְרנ ּו – ַא ֲה ָבה
סוֹ ָטה לֹא ַּת ֲעשֶׂ ה ׁ ִש ּמו ּׁש בּ וֹ ְ ,מ ַד ּ ָמה ִהיא
ִּכי דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר הוּא ׁ ְש ִביל ְמ ַת ְע ֵּת ַע –
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ּׁ ַש ַער נִ נְ ָעל ִ ּב ְצלִ יל ַמ ֶּתכֶ ת,
ל ּו ֶאת ֵעינַ י ֵאלָ יו ֵה ַס ְב ִּתיָ ,הכֵ ַיצד
יָ כֹלְ ִּתי לְ ָב ֵאר ֶאת ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶּכ ׁ ֶשל?
ִט ּ ַפ ְסנ ּו ֵ ּבין ְסלָ ִעים ְמנֻ ּ ָפ ִציםַ ,הדֶּ ֶר ְך
דּ וֹ ֶמה ְּכמוֹ ל ּו ִמ ַ ּצד ֶאל ַצד ִהיא ִמ ַּטלְ ֶטלֶ ת,
ְּכמוֹ ָת ּה ְּכגַ ל נָ סוֹ ג וְ ׁ ָשב ָ ּגדוֹ ל ִּכ ְפלַ יִ ם.
15

״כאן ַּת ְחבּ וּלָ ה דְּ רו ׁ ָּשה וְ תו ׁ ִּש ָ ּיה,״ מוֹ ִרי ָסח,
ָּ
״סמו ְּך ֶאל ַה ְּכ ָתלִ ים לִ ְצעֹד יִ ְהיֶ ה ָעלֵ ינוּ,
ָ
ֲחלִ יפוֹ ת יָ ִמין וּשְׂ מֹאלַ ,על ּ ִפי ְּתנוּעוֹ ת ַה ֶּסלַ ע.״
כּ ֹה ַהדָּ ָבר ֵה ֵאט ֶאת ֶק ֶצב ְצ ָע ֵדינוּ,
ַעד ִּכי ַה ְּל ָבנָ הׁ ,שוֹ ַק ַעת ָ ּב ָר ִק ַיע,
ָעלְ ָתה ַעל יְ צו ָּע ּה וְ ׁ ָש ָבה בּ וֹ לָ נו ַּח
ְ ּב ֶט ֶרם ִה ׁ ְש ַּת ַחלְ נ ּו ְ ּב ַעד לְ קוּף ַה ּ ַמ ַחט,
ו ְּבנֵ י-חוֹ ִרין יָ ָצאנ ּו ֶאל שְׂ ֵדה ִמ ׁישוֹ ר ּ ָפתו ַּח,
ָמקוֹ ם בּ וֹ מוֹ ְרדוֹ ָתיו ַמ ִּסיג ָה ָהר ָאחוֹ ָרה.
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לֵ ֶאה ַעד ְּכלוֹ ת ָהיִ ִיתיָ ,אז ַ ּב ּ ִמ ׁישוֹ ר ָה ֵריק
ָע ַצ ְרנ ּו ְ ּבלֶ כְ ֵּתנוּ ,חוֹ כְ כִ ים ְ ּב ַד ְע ֵּתנ ּו
ישימוֹ ן ָצ ִח ַיח.
וּבוֹ ְד ִדים ִּכ ׁ ְש ִביל ִ ּב ׁ ִ
ַה ְּטוָ ח ִמן ַה ָּק ֶצה ַה ַּסב ֶאת ֶה ָחלָ ל
ַעד ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ִמ ְדרוֹ ן ָה ָהר ַחד ַה ּׁ ִש ּפו ַּע,
ׁ ָשוֶ ה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ֶאת ִמדָּ תוֹ ׁ ֶשל ֶ ּג ֶבר.
ְּככָ ל ׁ ֶש ּ ַמ ָ ּב ִטי ָר ַחק ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה,
ּ ַפ ַעם לִ שְׂ מֹאל ו ַּפ ַעם יָ ִמינָ הּ ְ ,ב ֵעינַ י
זוֹ ַמ ְד ֵרגַ ת ָה ָהר זֵ ָהה ָהיְ ָתה לָ ר ַֹחב.

30

ִמ ָּכאן ָהיָ ה ָעלֵ ינ ּו לִ ְצעֹד עוֹ ד ַצ ַעד ָהלְ ָאה,
אוּלָ ם ֲאזַ י ִ ּג ִּל ִיתי ִּכי שְׂ ַפת ַמדַּ ף ַה ֶּסלַ ע
ְּתלוּלָ ה ּ ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ְש ַאר ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ תֻ ,מ ְת ֶקנֶ ת
ֵמ ֶא ֶבן ׁ ַשיִ ׁש ַצחְ ,מגֻ ֶּל ֶפת ַעל ּ ָפנֶ ָיה
ְ ּב ַתגְ לִ ֵ
יפי מוֹ ֵפת ׁ ֶשלּ ֹא ַרק ּפוֹ לִ ְיקלֶ טוּס,
ַה ֶּט ַבע ְ ּב ַע ְצמוֹ ָהיָ ה ָ ּבם ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ַח.
ַמלְ ַא ְך ָה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר יָ ַרד לָ ָא ֶרץ
ְ ּביָ דוֹ ְ ּבשׂ וֹ ַרת ׁ ָשלוֹ ם ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ִחכּ ּו לוֹ
ְ ּברֹב דְּ ָמעוֹ תָ ּ ,פ ַתח ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ֵע ֶדן
ַה ְ ּנעוּלִ ים ֵמ ָאז ,הוֹ ִפ ַיע לְ ֵעינֵ ינ ּו
דְּ מוּת ֲחטו ָּבה ְ ּבת ַֹאםֲ ,הלִ יכוֹ ָתיו רֹב ֶח ֶסד
וְ לָ או דַּ וְ ָקא ַמלְ ָא ְך ַה ְמ ַמ ֵּלא ּ ִפיו ַמיִ ם.
לְ ִה ּׁ ָש ַבע יָ כֹלְ ָּת ׁ ֶש ,Ave-הוּא ֵהשִׂ ַיח,
ִּכי הן דְּ מו ָּת ּה ָהיְ ָתה ׁ ָשםּ ְ ,וב ַמ ְפ ְּתחוֹ ֶת ָיה
ּ ָפ ְת ָחה ֶאת ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם לְ ַא ֲה ָבה וְ ֶח ֶסד.
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ו ְּב ַצלְ ָמ ּה ָהיָ ה ָטבו ַּע ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט:
״ֲ ,Ecce ancilla Deiא ָמ ְת ָך ֲאנִ יֵ ,אלִ י,״
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ַת ְבנִ ית חוֹ ָתם ָחרוּט ְ ּבדוֹ נַ ג.
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״אינְ ָך ָצ ִר ְיך לָ ֵתת ַעל ְּתחוּם ֶא ָחד ִ ּבלְ ַבד
ֵ
ָ
ֶאת דַּ ְע ְּתך,״ ָא ַמר מוֹ ִרי ,וְ ִה ִ ּצ ַיבנִ י
ָסמו ְּך לוֹ ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ הוֹ לֵ ם לִ ֵ ּבנוּ.
ֲאזַ י ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ּ ָפנַ י וְ ִה ְתבּ וֹ נַ נְ ִּתי
לִ ִ
ימינִ י ַ ּב ַ ּצד ֲא ׁ ֶשר מוֹ ִרי ָע ַמד בּ וֹ .
ֵמ ַעל לִ ְדמוּת ִמ ְריָ םֵ ,מ ֵע ֶבר לָ ּה ,נִ גְ לָ ה לִ י
עוֹ ד ַמ ֲעשֶׂ ה ֻמ ְפלָ א ָחרוּט ַעל ֶא ֶבן ֶסלַ ע.
ֲאזַ י ַעל ּ ְפנֵ י וֶ ְרגִ ילְ יוּס ּ ָפ ַס ְע ִּתי וְ ָק ַר ְב ִּתי
ֶאל ַה ְּתמוּנָ ה לְ ַמ ַען ֶא ְר ֶאה ֶאת ָּכל ּ ְפ ָר ֶט ָיה.
ׁ ָשם ֲחקו ִּקים ְ ּב ׁ ַשיִ ׁש ָקרוֹ ן וְ זוּג ׁ ְשוָ ִרים,
ימן ַמ ְת ִר ַיע
ָעלָ יו ֲארוֹ ן ַה ְ ּב ִרית ,וְ הוּא ִס ָ
לְ ַבל נַ ֲעשֶׂ ה ׁ ִש ּמו ּׁש לְ ָר ָעה ְ ּב ַת ְפ ִק ֵידנוּ.
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לְ ָפנִ ים ֲע ַדת דְּ מוּיוֹ ת לְ ׁ ֶש ַבע ַמ ְק ֵהלוֹ ת
נִ ְפ ֶר ֶדת .חו ּׁש ֶא ָחד ָא ַמר :״קוֹ לָ ם ִא ֵּלם.״
״כןֵ ,הם ּפוֹ ְצ ִחים ְ ּבזֶ ֶמר.״
וְ ַה ּׁ ֵשנִ י לָ ַח ׁשֵּ :
ָּכ ְך ַ ּגם ְ ּב ִענְ יָ נוֹ ׁ ֶשל ֵר ַיח ֵאד ַה ְּקט ֶֹרת
חוֹ לְ ִקים ִא ׁיש ַעל ָא ִחיוֵ ,עינַ יִ ם וְ ַהח ֶֹטם,
עוֹ ד זֶ ה ַמ ִ ּב ַיע ֵּ
״כן״ ,״לָ או״ יִ ְק ְ ּבע ּו ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם.
ו ַּב ֲחזִ ית ֲארוֹ ן ַה ְ ּב ִרית רוֹ ֵקדּ ,פוֹ ֵס ַע,
ימתוֹ ְ ,מנַ ֵ ּצ ַח ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר
ֵמנִ יף ֶאת ְ ּגלִ ָ
ָענָ וָ ,ס ֵפק יוֹ ֵתר ָס ֵפק ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ֶמלֶ ךְ.
מוּלוֹ ַא ְרמוֹ ן ּ ְפ ֵאר ו ַּב ַחלּ וֹ ן יוֹ ׁ ֶש ֶבת
ִמיכַ ל ,צוֹ ָפה ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך ַה ְמחוֹ לֵ ל לְ ַמ ָּטה,
ָּכמוֹ ָה ְּכ ַעלְ ָמה לוֹ ֶעגֶ ת וְ סוֹ ֶבלֶ ת.
עוֹ ִדי נוֹ שֵׂ א ַרגְ לַ י ִמ ּׁ ָשםּ ,פוֹ ֵס ַע ָהלְ ָאה,
ְּככָ ל ֲא ׁ ֶשר ָק ַר ְב ִּתי ַמ ִ ּביט ְ ּבעוֹ ד ַּתגְ לִ יף
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ִמיכַ לַ ,צח וְ זוֹ ֵהר ָר ִא ִיתי,
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וּבוֹ ַמ ַעלְ לֵ י נָ ִס ְיך ָא ִציל ִא ׁיש רוֹ ָמא,
ִ ּגבּ וֹ ר ַרב ְּת ִה ָּלה ֲא ׁ ֶשר ַמ ֲעלוֹ ָתיו
לִ זְ כּ וֹ ת ַ ּב ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן ֵהנִ יע ּו ֶאת ְ ּג ֶרגוֹ ְריוּס.
ַּכ ָ ּונָ ִתי ָ ּבזֹאת לַ ֵּק ָיסר ְט ַריָ נוּס.
לְ ַצד מוֹ ׁ ְשכוֹ ת סוּסוֹ נִ ֶ ּצ ֶבת ַאלְ ָמנָ ה,
דְּ מו ָּת ּה ָמ ַרת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ֻּכ ָּל ּה דַּ לּ וּת ו ֶּבכִ י.
ימה,
ְס ִביבוֹ דְּ ֻמ ּיוֹ ת רוֹ כְ ִביםָ ,המוֹ ן נִ ְד ָחק ָק ִד ָ
ֵמ ַעל ר ׁ ָ
ֹאשם דְּ גָ לִ ים ָה ְרקו ִּמים זָ ָהב,
ָ ּבם ֶצלֶ ם נְ ׁ ָש ִריםִ ,מ ְתנוֹ ְפ ִפים ָ ּברו ַּח.
ַ ּב ֲחבו ָּרה ַה ּזֹאתָ ,ה ַאלְ ָמנָ ה ֻא ְמלֶ לֶ ת
וּכְ מוֹ קוֹ ֵראת :״נְ קֹם ֶאת נִ ְק ָמ ִתיֶ ,סנְ יוֹ ר,
ִּכי ֶר ַצח ְ ּבנִ י ִ ּבכְ ֵאב ֶאת ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי קוֹ ֵר ַע.״
״ה ְמ ִּתינִ י לִ י לְ ֵעת
וְ הוּא נִ ְר ֶאה ֵמ ׁ ִשיבַ :
ָא ׁשוּב לְ כָ אן.״ ַא ְך ִהיאֻ ,מ ַּכת גּ וֹ ָרל ,דּ וֹ ֶח ֶקת
ָ ּב ִא ׁישַ :
״א ְךֲ ,אדוֹ נִ יָ ,היָ ה וְ לֹא ָחזַ ְר ָּת?״
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״מי ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ַּת ְח ַּתי זֹאת יְ ַב ֵ ּצ ַע.״
וְ הוּאִ :
ַ
״מדּ ו ַּע ֲא ֵח ִרים יַ ֲעשׂ ּו ֶאת ַה ּ ְמלָ אכָ ה,״
״בעוֹ ד ַא ָּתה ַמזְ נִ ַיח חוֹ בוֹ ֶת ָיך?״
ָא ְמ ָרהּ ְ ,
״א ַמ ֵּלא ֶאת חוֹ ָב ִתי
״ה ְתנַ ֲח ִמי,״ ֵה ׁ ִשיב לָ ּהֲ ,
ִ
ְ ּב ֶט ֶרם לְ ַד ְר ִּכי ֵא ֵצאִּ ,כי ִהכְ ִר ַיע ְתנִ י
ִמדַּ ת ָה ַר ֲח ִמים ,וְ כֵ ן ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַה ֶ ּצ ֶדק.״
הוּא זֶ ה ׁ ֶש ְ ּב ֵעינָ יו ֵאין ָּכל דָּ ָבר ַמ ְפ ִּת ַיע,
חוֹ לֵ ל ֶאת ָא ּ ָמנוּת ַה ּ ִׂש ַיח ַה ָ ּגלוּי
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ ְת ּ ַפ ֵעלֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּזר הוּא לָ נוּ.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ֵמ ִפיק רֹב ַה ָ ּנ ָאה לְ נֹכַ ח
אוֹ ָתן דְּ ֻמ ּיוֹ ת ֱא ֶמת ׁ ֶשל ֲענָ וָ ה נִ כְ נַ ַעת
ַה ַ ּנ ֲעלָ ה ִמכּ ֹלִּ ,כי ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ָדיו ֵהן,
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בּורה ַה ּזֹאתָ ,ה ַאלְ ָמנָ ה ֻא ְמלֶ לֶ ת
״ב ֲח ָ
ַּ
ּוכְ מוֹ קוֹ ֵראת :׳נְ קֹם ֶאת נִ ְק ָמ ִתיֶ ,סנְ יוֹ ר׳״
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״ה ֵ ּבט לְ ׁ ָשם,״ ִמלְ ֵמל מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ,״ו ְּר ֵאה נָ א,
ַ
אתנוּ,
ֶאת ֶה ָהמוֹ ן ַאט ַאט ּפוֹ ֵס ַע לִ ְק ָר ֵ
ַ ּב ּ ַמ ֲעלוֹ ת ֶאל ָעל ַה ָּלל ּו יוֹ לִ יכוּנוּ.״

105

ֵעינַ י ׁ ֶש ְ ּבכָ ל ֵעת שָׂ ְמח ּו לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן
ְ ּב ֶחזְ יוֹ נוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא יָ ְדע ּו אוֹ ָתם ַעד ֵה ָ ּנה,
ִה ִּתיק ּו ַמ ָ ּב ָטן ,לֹא ִה ׁ ְש ַּתה ּו לְ ֶרגַ ע.
קוֹ ֵראֵ ,אינִ י רוֹ ֶצה ,לְ ַה ִּס ַיח דַּ ְע ְּת ָך
ִמ ַ ּי ַע ְד ָך ַה ָּתם ,לְ ֵעת ִּת ׁ ְש ַמע ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ֵּכ ַיצד ָח ֵפץ ָה ֵאל ִּכי נְ ׁ ַש ֵּלם חוֹ ֵבנוּ.
ַאל ִּת ְתבּ וֹ נֵ ן ֵאפוֹ א ִ ּבגְ זַ ר ַהדִּ יןּ ָ ,בעֹנֶ ׁש,
ִּכי ִאם ְ ּב ֶה ֵּק ׁ ָשםְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ַרב ַהדְּ וַ י
ֲהלֹא ְ ּביוֹ ם ַהדִּ ין ִּתכְ לֶ ה ְמנַ ת ַה ֵּס ֶבל.
״מי ׁ ֶש ָּק ְרב ּו ֵאלֵ ינ ּו
״מ ֶא ְס ְטרוֹ ,״ ָּכ ְך ֲאנִ יִ ,
ָ
ְ
דְּ מו ָּתם ֵאינָ ּה ִּכ ְבנֵ י ָא ָדםַ ,אך ִמי ו ַּמה ֵהם
ֵאינִ י יוֹ ֵד ַעִּ ,כי ָעכְ ר ּו ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם.״
ֵה ׁ ִשיב לִ י ֲאדוֹ נִ י :״זֶ ה נֵ ֶטל יִ ּסו ִּרים
ָּכ ֵבד ִמ ְ ּנשׂ א ֲא ׁ ֶשר כּ וֹ ֶפה אוֹ ָתם לָ ָא ֶרץ.
ְּת ִח ָּלה ַ ּגם ָאנֹכִ י לְ זַ הוֹ ָתם ִה ַּס ְס ִּתי.

120

יטבָּ ,תנִ ַיח לְ ֵעינֶ ָיך
ַא ְך ִאם ַּת ִ ּביט ֵה ֵ
לִ ְקבּ ַֹע ֶאת ִט ָיבם ׁ ֶשל ַה ְּק ֵר ִבים ֵאלֵ ינוּ,
ּתוּכַ ל לִ ְראוֹ ת ַ ּב ּ ֶמה ִא ׁיש ִא ׁיש ֵמ ֶהם נָ גו ַּע.״
הוֹ ּ ְ ,בנֵ י ַעוְ לָ ה נוֹ ְצ ִריםּ ֵ ,ג ִאים ,לֵ ִאים ַעד ְּכלוֹ ת,
סו ִּמים ֵמ ְראוֹ ת דָּ ָברִּ ,כי כֵ ן רו ָּחם ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת,
שָׂ ִמים ֶאת ִמ ְב ָט ָחם ִ ּב ְצ ִע ָידה ָאחוֹ ָרה.
ֲהלֹא ֵּת ְדע ּו ִּכי ָאנ ּו ַא ְך ּתוֹ לָ ִעים ,נוֹ ַע ְדנ ּו
לַ ֲהפ ְֹך לְ ַפ ְר ּ ָפ ִרים ,שְׂ ָר ִפים ְמעוֹ ְפ ִפים
לְ לֹא ָמגֵ ן ֶאל ָעלֶ ,אל ֵ ּבית ַהדִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה?
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ֵּכ ַיצד ְ ּבנַ ְפ ׁ ְשכֶ ם נוֹ ַעזְ ֶּתם לְ ַה ְר ִק ַיע
ְ ּבעוֹ ד ֵאינְ כֶ ם ַא ְך זַ ַחלַ ,רק גּ ֹלֶ ם ַה ּתוֹ לַ ַעת,
ְ ּב ֶט ֶרם זוֹ סוֹ ִפית ֶאת צו ָּר ָת ּה הוֹ ֶפכֶ ת.
ִע ִּתים יֵ ׁש ַעל ְמנָ ת לִ ְסמ ְֹך ַ ּגג אוֹ ִּת ְק ָרה,
ְ ּבלִ ָ
יטה ַ ּב ִּקיר נִ ְר ֵאית ִ ּב ְדמוּת ָא ָדם כּ וֹ ֵר ַע
ִ ּב ְר ָּכיו ָה ֲאסוּפוֹ ת ְּכנוּסוֹ ת ֶאל ֵ ּבית ָחזֵ הוּ,

135

ָּכ ְך ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ּ ָמ ׁש יוֹ ֵצר ַ ּב ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן
ֱא ֶמת ַ ּג ׁ ְש ִמית ׁ ֶשל ֵס ֶבל .זֹאת ַח ׁ ְש ִּתי לְ ַמ ְר ֵאה
ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ָּלל ּו ַהזּוֹ ֲחלוֹ ת ֵאלֵ ינוּ.
ֻּכ ָּלם ָרכְ נ ּו לָ ָא ֶרץֵ ,מ ֶהם ּ ָפחוֹ תֵ ,מ ֶהם
יוֹ ֵתרַ ,על ּ ִפי ָהעֹל ׁ ֶש ַעל ַ ּג ָ ּבם ֵה ִעיק.
ַא ְך ַ ּגם ִמי ׁ ֶש ָ ּז ַחל ,נוֹ שֵׂ א ִס ְבלוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶקט,

		
139
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קנטו אחד-עשר
בדרך אל השביל המוביל אותם אל המדרג השני ,דנטה וורגיליוס ,בלוויית הנשמות
מברטוֹ ַאלדוֹ בּ ַר ֶנדסקוֹ  ,וכן עם המאייר והמעטר
החוטאות ,משוחחים עם הנסיך אוֹ ֶ ּ
אוֹ ֶדריסי איש גוּבּ יוֹ .

על,״א ִבינ ּו ַה ּׁשוֹ כֵ ן ִ ּב ְמרוֹ ם ְר ִק ַיע ָ
ָ
לֹא ִמ ִּתחוּם ְ ּגבוּלוֹ ִּ ,כי ִאם ֵמ ַא ֲה ָבה
לִ ִיצ ֵירי ַּכ ּ ָפיו ָ ּב ָרא הוּא ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם.
יִ ְהי ּו ְ ּברוּכִ ים ׁ ִש ְמ ָך ,אוֹ נְ ָך ַהכּ ֹל יָ כוֹ ל,
ְ ּב ִפי ְ ּברו ֵּאי ֵּת ֵבלְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַעל ֻּכ ָּלנ ּו
ּתוֹ ָדה לוֹ ַמר לְ ָך ַעל ַח ְסדְּ ָך ִע ּ ָמנוּ.
ֶאת ׁ ְשלוֹ ם ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם ַעל ַה ְ ּברו ִּאים ַ ּב ֶחלֶ ד
אתִּ .כי ֵהן לְ חוֹ לְ לָ ּה,
ְ ּב ַח ְסדְּ ָך ֵה ֵב ָ
ַ ּגם ל ּו יַ ְחדָּ ו ָע ַמלְ נוֲּ ,הלֹא ָק ְצ ָרה יָ ֵדנוּ.
ַּכ ּ ַמלְ ָאכִ ים עוֹ שִׂ ים ֶאת ֶח ְפ ְצ ָך ְ ּב ֵע ֶדן
ו ְּמ ַב ְּטלִ ים ֶח ְפ ָצם ְ ּבזִ ְמ ָר ָתם ׳הוֹ ׁ ַש ְענָ א׳,
ָעלֵ ינ ּו לְ ַמ ֵּלא ַא ַחר ִמ ְצווֹ ת ֱאל ַֹּה.

15

ַהב לָ נ ּו ָמןֵ ,אלִ יִּ ,כי הוּא ְמנַ ת יוֹ ֵמנוּ.
ו ַּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ַה ֶ ּזה ִא ׁיש לֹא יוּכַ ל לָ לֶ כֶ ת
לְ לֹא ְמנַ ת ֶחלְ קוֹ  ,סוֹ פוֹ לִ ּפֹל ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
ָּכמוֹ נ ּו ַה ּסוֹ לְ ִחים לַ ַ ּצר ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִריד
ָעלֵ ינ ּו ׁשֹד וְ ׁ ֶש ֶברֱ ,היֵ ה נָ ִדיב ִע ּ ָמנוּ,
וְ ַאל ִּת ׁ ְש ּפֹט אוֹ ָתנ ּו ַעל ּ ִפי ִמדַּ ת דִּ ינֵ נוּ.
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מּוטל ַעל ׁ ֶשכֶ ם״
ָ
״צלְ לֵ י ֱאנוֹ ׁש נָ ִעיםֻ ,ע ָּלם
ִ
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ַאל ְּתנַ ֶּסה כּ ֵֹחנ ּו ֶה ָח ׁש לְ ִה ָּכנַ ע
מוּל ַה ּ ׂשוֹ נֵ א ִמ ֶּק ֶדםַ ׁ ,ש ְּל ֵחנ ּו לַ ָח ְפ ׁ ִשי
ִמ ּ ְפנֵ י חוֹ ֵר ׁש זָ דוֹ ן ו ְּמחוֹ לֵ ל ָה ֶר ׁ ַשע.
עוֹ ד ִמ ׁ ְש ָאלָ ה ַא ַחת ֵאלֶ ָיךֲ ,אדוֹ נֵ נוּ,
וְ לֹא לְ ַמ ֲענֵ נ ּו ִּכי ֵאין לָ נ ּו ָ ּב ּה צ ֶֹר ְך,
ֶא ָּלא לְ ַמ ַען ֵאלּ ּו ׁ ֶש ּ ֵמ ָאחוֹ ר הוֹ ַת ְרנוּ.״
ָּכך לָ נ ּו וּלְ ַע ְצ ָמם נָ שְׂ א ּו ְּת ִפ ַּלת ַהדֶּ ֶר ְך,
ִצלְ לֵ י ֱאנוֹ ׁש נָ ִעיםֻ ,ע ָּלם מו ָּטל ַעל ׁ ֶשכֶ ם,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְּל ִע ִּתים נִ ְר ֶאה ַ ּב ֲחלוֹ ֵמנוּ.

30

ִא ׁיש ִא ׁיש וְ ַעל ַ ּגבּ וֹ ִמדַּ ת ִס ְבלוֹ ַ ּבדִּ ין,
אשוֹ ן ַס ִ ּבים לֵ ִאים ַעד ְּכלוֹ ת,
ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ְד ָרג ִר ׁ
עוֹ ְק ִרים ִמ ִ ּנ ׁ ְש ָמ ָתם ֶאת זֻ ֲה ַמת ַה ֶחלֶ ד.
ִאם ׁ ָש ּ ָמה ֵהם נוֹ שְׂ ִאים ְּת ִפ ָּלה לְ ַמ ֲענֵ נוּ,
ַמה ָּכאן ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר וּלְ ַמ ֲענָ ם לִ ְפעֹל
ִ ּב ֵידי ִמי ׁ ֶש ֶח ְפצוֹ ִמ ֵּלב ׁ ָשלֵ ם נוֹ ֵב ַע?
ָעלֵ ינ ּו לְ ַס ֵ ּי ַע ְ ּביָ ָדם לִ ׁ ְשטֹף ֶאת ֶּכ ֶתם
ַהדּ ִֹפי ׁ ֶש ָ ּנשְׂ א ּו אוֹ תוֹ ִמ ּׁ ָשם ,לְ ַמ ַען
יָ בוֹ א ּו ְטהוֹ ִרים ֶאל ְמרוֹ ם כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע.
״כן ִ ּב ְמ ֵה ָרה יַ ִּתיר ּו ַה ֶ ּצ ֶדק וְ ַה ֶח ֶסד
ֵּ
ִמ ֶּכם ֶאת ְּתעו ַּקת ָהעֹלֲ ,אזַ י ְּכנָ ַפיִ ם
ּת ְפרשֹוַּּ ,ת ְמ ִריאוְּּ ,כ ֶח ְפ ְצכֶ ם לַ ַ ּי ַעד.
ַה ְרא ּו לָ נ ּו ֵאיזוֹ ִהיא ַהדֶּ ֶר ְך ַה ְּק ָצ ָרה
ֶאל ַמ ְד ֵרגוֹ ת ָה ָהר .וְ ִאם יֵ ׁש ׁ ְש ֵּתי דְּ ָרכִ ים,
ַ ּב ּ ְמתוּנָ ה נִ ְב ַחר וְ לֹא ַ ּב ְמ ׁ ֻש ּ ַפ ַעת.

45

6/7/2009 2:17:03 PM

ִּכי הוּא ֲא ׁ ֶשר ִע ּ ִמי הוֹ לֵ ְך ,לוֹ ֵב ׁש ְ ּבשָׂ רוֹ
ׁ ֶשל ָה ָא ָדםַ ,על ֵּכן ַרב ִמ ׁ ְש ָקלוֹ ְמאֹד,
וְ גַ ם ִאם ַרב ֶח ְפצוֹ  ,לְ ַאט ָה ִא ׁיש ּפוֹ ֵס ַע.״
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ַעל ַהדְּ ָב ִרים ִה ִ ּגיד מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ֵה ׁ ִשיב ּו
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ִמ ִּלים ִה ִ ּגיע ּו לְ ָאזְ נֵ ינוּ,
ֲהגַ ם ׁ ֶש ּ ִמי דּ וֹ ֵברָ ,ק ׁ ֶשה ָהיָ ה לָ ַד ַעת.
ימינ ּו וּלְ כ ּו ִע ּ ָמנוּ,״ ָסח ַה ּקוֹ ל,
״ה ִ
ֵ
״לַ כּ ֶֹתל ִה ָ ּצ ְמדוָּּ ,כ ְך לַ ָ ּנ ִתיב ָּתבוֹ אוּ,
בּ וֹ לְ ַט ּ ֵפס יוּכַ ל ֶ ּב ַ
ן-ה ְּתמו ָּתה לְ ַמ ְעלָ ה.
לוּלֵ א ִהכְ ׁ ִשיל אוֹ ִתי ַ ּבדֶּ ֶר ְך צוּק ַה ֶּסלַ ע,
ֶאת ַצ ָ ּו ִ
ארי ַה ֵ ּגא כּ וֹ ֵפף וְ ֶאת ֵעינַ י
ָאנַ ס לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן לְ ַמ ָּטהָ ,אז ָהיִ ִיתי
רוֹ ֶאה ֶאת ָה ָא ָדם מוּלִ יַ ,ה ַחי ֲע ַדיִ ן.
ְ ּבלִ י ׁ ְשמוֹ ַ ,ה ֵא ַד ֶע ּנוּ? ַהלְ עוֹ ֵרר אוּכַ ל
ֶאת ַר ֲח ָמיו ָעלַ י ִ ּבזְ כוּת ַמ ּ ָׂשא ַה ֵ ּנ ֶטל?

60

ָהיִ ִיתי ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ִא ׁיש טוֹ ְס ָקנָ ה נֶ ֱא ָצל,
וְ ׁ ֵשם ָא ִבי גּ ׳וּלְ יֶ לְ מוֹ ִמ ֵ ּבית ַאלְ דוֹ ְ ּב ַרנְ ֶד ְסקוֹ ,
ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם ׁ ָש ַמ ְע ָּת ׁ ְשמוֹ ֵאי ּ ַפ ַעם.
דָּ ֵמנ ּו ָה ַע ִּתיק וַ ֲעלִ ילוֹ ת ְ ּגבו ָּרה
ׁ ֶשל ֲאבוֹ ַתי ָעשׂ וּנִ י ׁ ַש ְח ָצן ו ִּמ ְתנַ ּ ֵׂשא,
ׁשוֹ כֵ ַח ִּכי ֵמ ֶר ֶחם ׁ ֶשל ֵאם ַא ַחת ֵהגַ ְחנוּ.
ִ ּב ִ ּז ִיתי ָּכל ָא ָדם וְ ַה ִּתעוּב הוּא זֶ ה
ׁ ֶש ְּלמוֹ ִתי ֵה ִביאֵּ .כ ַיצד? יוֹ ְד ִעים ְ ּבנֵ י ְסיֶ נָ ה,
יוֹ ֵד ַע זֹאת ָּכל יֶ לֶ ד ְ ּב ַק ְמ ּ ַפנְ יָ ִטיקוֹ .
ֹאשי ִ ּבלְ ַבד
אוֹ ְמ ֶ ּב ְרטוֹ ָאנֹכִ י ,לֹא ַעל ר ׁ ִ
הוֹ ִריד ֲעווֹ ן ָה ַר ַהב ַמ ָּכה ו ֻּפ ְר ָענוּת,
ַ ּגם ַעל ָּכל ְ ּבנֵ י ֵ ּב ִיתי יָ ְרד ּו ָאסוֹ ן וְ ׁ ֶש ֶבר.
ַעל ֵח ְטא זֶ ה ַּת ַחת עֹל ַעכְ ׁ ָשו ֲאנִ י כּ וֹ ֵר ַע,
אתי ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ַח ִ ּיים,
ָּכמוֹ ה ּו לֹא נָ שָׂ ִ
ַעד ׁ ֶש ֶאת דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ֱאל ַֹהי ָאנִ ַיח.״

6/7/2009 2:17:03 PM

DANTE 2.indb 141

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

142

75

ֹאשי ֻמ ְר ָּכן ְ ּב ֶע ֶצב,
עוֹ ִדי ַמ ְק ׁ ִשיב ֵאלָ יו ,ר ׁ ִ
ֲאזַ י ֶא ָחד ֵמ ֶהם – לֹא ַהדּ וֹ ֵבר – ִמ ַּת ַחת
לְ כ ֶֹבד ַמ ּ ָׂשאוֹ ָּכ ַרע ,נָ ַפל לָ ָא ֶרץ.
ָר ַאנִ י וְ ִה ִּכיר אוֹ ִתיָ ,ק ָרא ֵאלַ י,
ְ ּברֹב ָע ָמל נוֹ ֵעץ ִ ּבי ֶאת ֵעינָ יו ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
וּלְ ֶע ְב ָרן ֲאנִ י ְ ּבגַ ב ָרכוּן ּפוֹ ֵס ַע.
״הן ַא ָּתה הוּא אוֹ ֶד ִר ִיסי,
״א ָה ּה,״ ָצ ַע ְק ִּתיֵ ,
ֲ
ב-א ּ ָמן ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת
ְּת ִה ָּל ָת ּה ׁ ֶשל גו ְ ּּביוֹ וְ ַר ָ
ִ׳א ּיוּר׳ָּ ,כ ְך ְ ּב ּ ָפ ִריס לָ ַא ֲחרוֹ נָ ה ִּכ ּנו ָּה.״
״א ִחי,״ ָא ַמר ,״דַּ ּ ִפים יָ ְצא ּו ִמ ּ ִמכְ חוֹ לוֹ
ָ
ׁ ֶשל ְפ ַרנְ קוֹ בּ וֹ לוֹ נֶ זֶ הַ ,רב ִח ּיוּכָ ם ַה ַ ּצח.
ַעל ֵּכן ַה ְּת ִה ָּלה ְ ּב ֵחיק ָה ִא ׁיש נוֹ ֶפלֶ ת,
ְּת ִה ָּל ִתי ַא ְך ק ֶֹרט .לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת
ָהיִ ִיתי ְ ּב ַח ַ ּיי ָענָ ו ּ ָפחוֹ תַ ,ר ָ ּבה
ָהיְ ָתה ֶח ְמדַּ ת ַה ֵּלב ַא ַחר ָּכבוֹ ד וְ ׁ ֶש ַבח.

90

ֶאת ְ ּגמוּל ַה ַ ּג ֲאוָ ה ָּכאן ָאנֹכִ י ּפוֹ ֵר ַע,
וְ לֹא ָהיִ ִיתי ָ ּבא ַעד ֵה ָ ּנה ִאלְ ָמלֵ א,
מוֹ ֵחל ַעל ֲח ָט ַאיֵ ,אלָ יו ּ ָפנַ י ֵה ַס ְב ִּתי.
ָה ּהְּ ,ת ִה ָּלה ֵר ָיקה ׁ ֶשל אוֹ ן ָא ָדם ַ ּב ֶחלֶ ד,
ו ַּמה ְּק ָצ ָרה ּ ְפ ִר ַיחת יָ רֹק ְ ּבשִׂ יא ָהרוֹ ם
ְ ּב ֶט ֶרם ֵעת ְק ִמילָ ה ִּת ְרדּ ֹף וְ ַת ְח ִר ֶיב ָה!
׳ימבּ ו ֶּאה
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ְ ּב ִצ ּיוּרָ ,ס ַבר זֶ ה ִצ ַ
ִּכי ֵאין ְּכמוֹ תוֹ ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ תֲ ,אזַ י ִה ִ ּג ַיע גּ ׳וֹ טוֹ ,
ו ַּמה נּוֹ ַתר ִמ ּׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ּקוֹ ֵדם לוֹ ? ק ֶֹרט.
ָּכ ְך ְ ּגווִ ידוֹ זֶ ה ָ ּגזַ ל ִמ ְ ּגווִ ידוֹ ָה ַא ֵחר
ֶאת ְּת ִה ַּלת שְׂ ָפ ֵתנוּ ,וְ ֵהן ֶא ְפ ׁ ָשר ֵמגִ ַיח
ַע ָּתה ּ ְפלוֹ נִ י ֵמ ֶר ֶחם ,יָ נִ יס ֶאת ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד.
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ַה ְּת ִה ָּלה ָ ּב ָא ֶרץ ִהיא ַא ְך ַמ ּׁ ַשב ָהרו ַּח,
לֹא עוֹ דַ ,א ְך ּפֹה וְ ׁ ָשם ׁשוֹ ֶר ֶקת וְ נוֹ ַפ ַחת,
ו ְּת ׁ ַש ֶ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה לְ ֵעת ַּת ְחלִ יף דְּ ָרכֶ ָיה.

105

ַה ִאם יִ גְ דַּ ל ׁ ִש ְמ ָך ִאם ֶאת ְ ּבשָׂ ְר ָך יֹאכַ ל
ַה ּ ַמק ְ ּבגִ יל ֻמ ְפלָ גֵ ,מ ֲא ׁ ֶשר וְ ל ּו ָ ּגוַ ְע ָּת
ְ ּב ֶט ֶרם ַא ֲח ֶר ָיך ּ ִפ ְט ּפוּט עוֹ לָ ל הוֹ ַת ְר ָּת,
ֹאמרּ ְ ,בעוֹ ד ׁ ְשנוֹ ת ֶאלֶ ף? ֵהן ּ ֵפרו ׁ ָּשן ַ ּב ֶנ ַּצח,
נ ַ
ו ַּב ּ ְמתוּנוֹ ת ִמ ֵ ּבין ָּכל ְס ֶפרוֹ ת ָה ָר ִק ַיע,
מוֹ ֵעד ָק ָצר ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ֵמ ֶה ֶרף ַעיִ ן.
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ְּל ָפנַ י ַ ּב ּׁ ְש ִביל לְ ַאט ּפוֹ ֵס ַע
נוֹ ַדע לִ ְת ִה ָּלה ְ ּבכָ ל ַר ֲח ֵבי טוֹ ְס ָקנָ ה,
ַא ְך ַרק ְ ּבד ַֹחק ׁ ְשמוֹ ְמלַ ֲח ׁ ִשים ִ ּב ְסיֶ נָ ה.
ׁ ָשם ַ ּב ַעל ְ ּב ַע ּ ָמיו ָהיָ ה לְ ֵעת ִפ ֶירנְ ֶצה
ִמ ַ ּיד ֵע ֶרב ַרב נָ ְפלָ ה ְ ּב ֵטרו ָּפ ּהָ ,ה ִעיר
ֲאזַ י ַר ַ ּבת ָה ַר ַהבַ ,ע ָּתה ּ ְפרו ָּצה ֻמ ְפ ֶק ֶרת.
ַה ְּת ִה ָּלה ָּכמוֹ ָה ְּכ ִציץ נוֹ ֵבל ׁ ֶשל ֵעשֶׂ ב
הוֹ לֵ ְך ו ָּבאַ ,ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַמ ֶּכה אוֹ תוֹ ְ ּבי ֶֹב ׁש,
הוּא זֶ ה ׁ ֶש ְ ּביָ רֹק ֵהנֵ ץ אוֹ תוֹ ֵמ ֶא ֶרץ.״
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וְ ָאנֹכִ י ֵאלָ יו :״דְּ ָב ֶר ָיך ֶאת לִ ִ ּבי
ִמ ְּלא ּו ַ ּב ֲענָ וָ הֶ ,את ַר ֲה ִבי ׁ ִש ַּככְ ָּת,
		
ַא ְך ִמיה ּו זֶ ה ָה ִא ׁיש דִּ ַ ּב ְר ָּת בּ וֹ ָה ֶרגַ ע?״
״שמוֹ ּ ְפרוֹ ֶבנְ ַצן ַסלְ ָבנִ י,
״ה ִא ׁיש,״ ֵה ׁ ִשיב לִ יְ ׁ ,
ָ
ִע ּ ָמנ ּו הוּא ַעל ִּכי ְ ּברֹב ׁ ַש ְח ָצנוּתוֹ
ְ ּביָ ד נְ טוּיָ ה ָח ַפץ ֶאת ְסיֶ נָ ה לְ ַהכְ ִר ַיע.
וְ כָ ְך ָה ִא ׁיש ּפוֹ ֵס ַע ִמ ּיוֹ ם מוֹ תוֹ ַעד ֵה ָ ּנה
וְ לֹא ָח ֵדלִּ .כי זֶ ה ְ ּגמוּלוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ַמכְ ִ ּביר,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּב ַח ָ ּייו ָמ ַתח ִמדַּ י ַה ֶח ֶבל.״
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״א ְך ִאם חוֹ זֵ ר בּ וֹ ַהחוֹ ֵטא
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ַ :
ַעל ֶע ֶרשׂ דְּ וַ י ִ ּבלְ ַבדֲ ,ה ֵרי הוּא ְמ ֻח ָיבּ
לְ ַמ ָּטה לְ ַה ְמ ִּתין ִּכ ׁ ְשנוֹ ת ַח ֵ ּיי ָה ִא ׁיש,
ַעד ׁ ֶש ְּת ִפ ָּלה ָ ּב ָרה ָּתבוֹ א לְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ,
ַרק ָאז יִ שְׂ ֶ ּגה לָ רוּםִ .אם ָּכ ְך ֵּכ ַיצד זָ כָ ה
ַסלְ ָבנִ י זֶ ה ְ ּב ֶח ֶסד ָה ֲעלִ ָ ּיה לְ ַמ ְעלָ ה?״
ַעל ׁ ְש ֵאלָ ִתי ֵה ׁ ִשיב :״לְ ֵעת ָע ַמד ָה ִא ׁיש
ְ ּבשִׂ יא ְּת ִה ָּלתוֹ  ,לֹא בּ וֹ ׁש וְ לֹא נִ כְ לָ ם,
ְ ּבא ֶֹמץ לֵ ב ָראוּי נִ ַ ּצב ַ ּב ּׁשוּק ׁ ֶשל ְסיֶ נָ ה,

135

וְ ׁ ָשם ְ ּבנִ ְסיוֹ נוֹ לִ ְקרֹא דְּ רוֹ ר לְ ֵר ֵעה ּו
וּלְ ַח ְּלצוֹ ִמ ֶּכלֶ א נָ ַמק בּ וֹ ָה ֻא ְמלָ ל,
ָה ַר ַעד ְ ּבעוֹ ְר ָקיוָ ּ ,פ ׁ ַשט יָ דוֹ ַה ֶ ּג ֶבר.
ַעד ָּכאןׁ ,שוּב לֹא אוֹ ִסיףְ .סתו ִּמים דְּ ָב ַרי ,יָ ַד ְע ִּתי.
ַא ְך ְ ּבתוֹ ְך זְ ַמן ָק ָצרַ ,על ּ ִפי ִמנְ ַהג ׁ ְשכֵ נֶ ָיך,
ִּתלְ ַמד ִּכי יֵ ׁש ֶה ְס ֵ ּבר לְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ָּת.
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ְ ּבכָ ְך ִמ ֵּלט ָה ִא ׁיש נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ּׁ ְשנוֹ ת ַה ֵּס ֶבל.״
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״זֶ ה ְ ּב ַצד זֶ הְּ ,כמוֹ זּוג ׁ ְשוָ ִרים מוֹ ׁ ֵש ְך ָ ּבעֹל,
ש ָא ּה עוֹ ֶמ ֶסת,
לְ ַצד ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ֶאת ַמ ּ ָ ׂ
ְּככָ ל ׁ ֶש ִה ִּת ַירנִ י ,מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בָ ּ ,פ ַס ְע ִּתי״
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קנטו שנים-עשר
במסעם על פני המדרג הראשון של טור הטוהר ,מתבונן דנטה בתמונות החרוטות
על פני שביל השיש ,והן תיאורים של חטא הרהב ועונשו .בכניסה אל המדרג השני,
מלאך מעדן מוחה בכנפו ממצחו של דנטה את ה P-הראשונה ,המסמלת את חטא
היוהרה ,ושני המשוררים באים אל המדרג השני.

זֶ ה ְ ּב ַצד זֶ הְּ ,כמוֹ זוּג ׁ ְשוָ ִרים מוֹ ׁ ֵש ְך ָ ּבעֹל,
לְ ַצד ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ֶאת ַמ ּ ָׂש ָא ּה עוֹ ֶמ ֶסת,
ְּככָ ל ׁ ֶש ִה ִּת ַירנִ י ,מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בָ ּ ,פ ַס ְע ִּתי.
ימה,
״הנַ ח לוֹ  ,לֵ ְך ָק ִד ָ
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמר לִ יָ :
ָּכאן ִא ׁיש ִ ּב ְמ ׁשוֹ ָטיו ו ִּמ ְפ ָרשׂ וֹ ֵמ ׁ ִשיט
ֶאת ְס ִפינָ תוֹ ַמ ֵהר ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך נִ ָּתן לוֹ ,״
ׁ ִש ַ ּנ ְס ִּתי ֶאת ָמ ְתנַ י וְ כַ ָ ּיאוּת לְ גֶ ֶבר
ַה ְמ ַה ֵּל ְך זָ קוּף ּ ָפ ַס ְע ִּתיַ ,א ְך רו ִּחי
ִּכלְ ָפנִ ים נוֹ ְת ָרה קוֹ ֶד ֶרת וְ נִ כְ נַ ַעת.
ַע ָּתה ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב
ָצ ַע ְד ִּתי ִע ּמוֹ  ,יַ ְחדָּ ו ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד.
ֶה ְר ֵאינ ּו לְ כֻ ָּלם ַעד ַמה ַּקלּ וֹ ת ַרגְ לֵ ינוּ.

15

״אם ֶאת ֵעינֶ ָיך ַא ְר ָצה
ָא ַמר ֵאלַ י מוֹ ִריִ :
יטיב לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ַּק ְר ַקע ִמ ַּת ַחת,
ַּת ׁ ְש ּ ִפילֵּ ,ת ִ
וְ כָ ְך ַעל ַע ְצ ְמ ָך ָּת ֵקל וְ ַעל ַרגְ לֶ ָיך.״
ְּכמוֹ ְמ ַמ ֶ ּצ ֶבת ֶק ֶבר ַה ְמגֻ ָּלה לָ ַעיִ ן,
דְּ מוּתוֹ ַה ְמגֻ ֶּל ֶפת ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ כֵ ב ִמ ַּת ַחת
נִ ֶ ּב ֶטת ּ ֶפן נִ ְמ ֶחה אוֹ ָת ּה ִמ ִ ּזכְ רוֹ נֵ נוּ.
[]146
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ית ְ
יך ְּכ ָבר ּ ַפ ַעם,
״א ָרכְ נֶ ה ַה ְמט ֶֹר ֶפתֵ ,הן ְר ִא ִ
ַ
ש ִריד ִר ְק ָמה ָא ַרגְ ְּת״
ֶח ְציֵ ְך דְּ מּות ַע ָּכ ִב ׁישַ ,על ְ ׂ

6/7/2009 2:17:05 PM

ג .ד.

DANTE 2.indb 147

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

148
ֲאזַ י ,לְ ֵעת ַמ ֶּכה ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן לִ ֵ ּבנוּ,
ַרק ׁ ְש ֵא ֵרי ָ ּבשָׂ ר לִ ָ ּבם נֶ ְח ָמץ ְ ּב ֶע ֶצב –
נָ ׁשוּב ,נַ ִ ּזיל דִּ ְמ ָעה לְ זֵ כֶ ר יַ ִּק ֵירנוּ.
ָּכ ְך ְמ ֻר ָ ּצ ִפים ִ ּב ׁ ְש ִביל עוֹ לֶ ה לָ ָהרָ ,ר ִא ִיתי
ַצלְ ֵמי ֱאנוֹ ׁש ָאכֵ ן ,יַ ד ָה ָא ּ ָמן ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת
ֵה ִ
יט ָיבה דְּ יוֹ ָקנָ ם לַ ְחרֹט ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶּסלַ ע.
ְ ּב ַצד ֶא ָחד ָרא ּו ֵעינַ י דְּ מוּת ְמגֻ ֶּל ֶפת
ׁ ֶשל ִמי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַצל ִמ ָּכל ָה ֲא ֵח ִרים,
וְ הוּא ְּכ ֻמ ֵּכה ָ ּב ָרק נוֹ ֵפל ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.

30

ְ ּב ַצד ׁ ֵשנִ י ָר ִא ִיתי ֶאת ָה ֲענָ ק ְ ּב ִר ָ ּי ֵראוּס
ָסרו ַּח ַעל ָה ָא ֶרץ ,לָ כוּד ִ ּבכְ פוֹ ר ַה ּ ָמוֶ ת
וְ ֶאת גּ וּפוֹ חוֹ ֶד ֶרת ֲחנִ ית ִמ ּׁ ְש ֵמי ָר ִק ַיע.
ימ ְ ּב ָראוּס ָר ִא ִיתיֶ ,את ּ ָפלָ ס וְ ֶאת ַמ ְרס,
ֶאת ִּת ְ
לְ ַצד ָה ָאב צוֹ ִפים ,עוֹ ד ְ ּביָ ָדם ַה ּׁ ֶשלַ ח,
ְ ּב ֵא ְיב ֵרי ִט ָ
יטנִ ים ַה ּ ֻמ ׁ ְשלָ כִ ים לָ ָא ֶרץ.
ָר ִא ִיתי ֶאת נִ ְמרוֹ ד לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ִמגְ דָּ ל,
ַמ ִ ּביט אוֹ ֵבד ֵעצוֹ תְ .ס ִביבוֹ ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ִשנְ ָער,
ֲא ׁ ֶשר ָחלְ ק ּו ִע ּמוֹ יַ ְחדָּ ו ֶאת ֵח ְטא ָה ַר ַהב.
ָה ּה נְ יוֹ ֶ ּבה ,לְ ַמ ְר ֵא ְך ָמלְ א ּו ֵעינַ י ְ ּב ֶד ַמע,
לְ ֵעת ַצלְ ֵמ ְך ַ ּב ּׁ ְש ִביל ָר ִא ִיתי וּלְ ִצדֵּ ְך
ׁ ִש ְב ָעה וְ עוֹ ד ׁ ִש ְב ָעה ְטבו ִּחים ָּכל יְ לָ ַדיִ ְך!
ֲא ָה ּה ׁ ָשאוּל ַה ּ ֶמלֶ ְךֶ ,את ַצלְ ְמ ָך ָר ִא ִיתי
ַעל ַח ְר ְ ּב ָך נוֹ ֵפל ִ ּבשְׂ דוֹ ת ָה ֵרי ִ ּגלְ בּ וֹ ַע
לֹא ַטל וְ לֹא ָמ ָטר יָ ְדע ּו ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה.
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ַא ָרכְ נֶ ה ַה ְמט ֶֹר ֶפתֵ ,הן ְר ִא ִית ְיך ְּכ ָבר ּ ַפ ַעם,
ֶח ְציֵ ְך דְּ מוּת ַע ָּכ ִב ׁישַ ,על שְׂ ִריד ִר ְק ָמה ָא ַרגְ ְּת
ְ ּב ַת ֲחרוּת נוֹ ֶא ׁ ֶשת מוּל ָה ֵאלָ ה ָא ֶתנָ ה.
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ָה ּה ְר ַח ְב ָעם ,דְּ מו ְּת ָך ֵאינֶ ָ ּנה ְמעוֹ ֶר ֶרת
ׁשוּב ּ ַפ ַחדַ ,על ֵּכן לָ ּ ָמה ְ ּב ֶמ ְר ָּכ ָבה ָּתנוּס
ַעל נַ ְפ ׁ ְש ָךֲ ,הלֹא ֵאין ִא ׁיש ְ ּב ִע ְּקבוֹ ֶת ָיך!
ַצלְ מוֹ ׁ ֶשל ַאלְ ְק ָמאוֹ ן ַ ּגם הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ֶא ֶבן
ָחרוּט לְ ֵעין רוֹ ֶאהַ ,ה ִאם ָ ּג ַמל ַה ֵ ּבן
לָ ֵאם ֶאת ְמלוֹ א ַה ּ ְמ ִחיר ַעל ַמ ַעל ַה ּ ַמ ְחרֹזֶ ת?
ִה ֵ ּנה ַצלְ ֵמי ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל ַסנְ ֵח ִריב ַה ּ ֶמלֶ ְך
ַמ ִּכים אוֹ תוֹ ַ ּב ֶח ֶרב וְ ֵה ּ ָמה נִ ְמלָ ִטים
ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ָר ָרט ְ ּבעוֹ ד גּ וֹ ֵסס ֲא ִב ֶיהם.
ִה ֵ ּנה ֻח ְר ָ ּבן וְ ֶה ֶרס ו ַּמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶּט ַבח
טוֹ ִמ ִיריס חוֹ לְ לָ ה ֵעת ִה ְת ָ ּג ְר ָתה ְ ּב ִצירוּס,
אתּ ְ ,ב ָדם אוֹ ְת ָך ִה ׁ ְש ֵק ִיתי!״
״לְ ַדם ֱאנוֹ ׁש ָצ ֵמ ָ

60

ִה ֵ ּנה ְּתבו ַּסת ֵחילוֹ ת ַא ּׁשוּר ִ ּב ְמנו ָּס ָתם,
וּמוֹ ת הוֹ לוֹ ֶפ ְרנֶ ס ִמ ָ ּי ָד ּה ׁ ֶשל יְ הו ִּדית,
וְ גו ָּפתוֹ ְּ ,כלוֹ ַמרֲ ,א ׁ ֶשר נוֹ ַתר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ֶאת ְטרוֹ יָ ה ְ ּב ִע ִ ּיים ׁ ֶשל ֳח ָרבוֹ ת וְ ֵא ֶפר
ָרא ּו ֵעינַ י .הוֹ ִאילְ יוֹןַ ,עד ַמה ׁ ּ ְש ֵפלָ ה דְּ מו ֵּת
ַה ֲחקו ָּקה ָ ּב ֶא ֶבןּ ְ ,ב ֶר ֶפ ׁש ְמג ֶֹאלֶ ת.
ֵאי ָה ָא ּ ָמן ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ֶ ּצ ַבע וְ ַה ֶח ֶרט
ָעלָ ה ְ ּביָ דוֹ לַ ְחקֹק צוּרוֹ ת ו ְּבנֵ י ָא ָדם,
ַה ּ ַמ ְפלִ ִיאים ֵעינֶ ָיה ׁ ֶשל נֶ ֶפ ׁש ְמ ֻעדֶּ נֶ ת?
ֵמ ִתים – ֵמ ִתים ָהיוּ ,וְ ַה ַח ִ ּיים – ַח ִ ּיים.
וְ לֹא ֵה ִ
יטיב לִ ְראוֹ ת אוֹ ָתם ֶ ּבן ַה ְּתקו ָּפה
ֹאש ֻמ ְר ָּכן לָ ָא ֶרץ.
ִמ ּ ֶמ ִ ּני ַה ְמ ַה ֵּל ְך ְ ּבר ׁ
ַע ָּתה ,יַ לְ ֵדי ַח ָ ּוהַ ,מ ְּלא ּו לִ ְ ּבכֶ ם ְ ּב ַר ַהב,
וּשְׂ א ּו ר ׁ ְ
ֹאשכֶ ם מו ָּרם ,לְ ַבל ַמ ָ ּבט ַּת ׁ ְש ּ ִפיל ּו
וְ ַד ְר ְּככֶ ם ִּת ְראוּ ,וְ ִהיא נָ ִתיב ׁ ֶשל ֶר ׁ ַשע!
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ֵ ּבין כּ ֹה וָ כֹה ָס ִביב לָ ָהר ִה ְר ַח ְקנ ּו לֶ כֶ ת,
וְ ַה ַח ּ ָמה ַ ּגם ִהיא ְ ּב ַמ ְסלוּלָ ּה ִה ְר ִח ָיקה
יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ָּקלְ ָטה זֹאת רו ִּחי ַה ְמיֻ ַ ּג ַעת,
ֲאזַ י ִמי ׁ ֶש ֵעינָ יו ָּת ִמיד ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ָמר,
עוֹ דוֹ צוֹ ֵעד ָא ַמר לִ י :״שָׂ א ֶאת ֵעינֶ ָיך ַמ ְעלָ ה,
לֹא זוֹ ָה ֵעתֵ ,ר ִעיּ ְ ,ב ִה ְרהו ִּרים לִ ׁ ְשק ַֹע.
ְר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה ַמלְ ָא ְך ַה ְמ ַמ ֵהר ֵאלֵ ינוּ,
וְ ׁ ָשם ְר ֵאהִ ׁ ,ש ּׁ ִשית ִמ ֵ ּבין ׁ ִש ְפחוֹ ת ַה ּיוֹ ם
חוֹ זֶ ֶרת ִמ ּ ְמלַ אכְ ָת ּה ְ ּב ׁ ֵשרוּתוֹ ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמ ׁש.
ַעל ֵּכן ֲעשֵׂ ה ּ ָפנֶ ָיך וּנְ ַהג ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ
לְ ַמ ַען יִ ְת ַר ֶ ּצה וִ ׁ ַ
יש ְ ּג ֵרנ ּו ַמ ְעלָ ה.
זְ כֹרַ ,על ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ׁשוּב לֹא יָ קוּם ַה ּׁ ַש ַחר.״
ָהיִ ִיתי כּ ֹה ָרגִ יל לְ ַה ְת ָראוֹ ת מוֹ ִרי,
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַא ֵ ּבד זְ ַמ ֵ ּננוַּ ,עד ִּכי ָּכל ׁ ֶש ָא ַמר
ִמ ּ ֶמ ִ ּני לֹא נִ ְס ַּתרָ ,היָ ה ִע ּמוֹ ַה ֶ ּצ ֶדק.

90

ִה ֵ ּנה ָק ַרב ֵאלֵ ינ ּו ַצלְ מוֹ יְ ֵפה ַה ּת ַֹאר
ׁ ֶשל ַה ּ ַמלְ ָא ְך ,עוֹ ֶטה לָ ָבן ,דְּ מוּתוֹ זוֹ ֶה ֶרת,
ָּכמוֹ ה ּו ְּככוֹ כָ ב נוֹ ֵצץ ְ ּבאוֹ ר ַה ּׁ ַש ַחר.
ּ ָפ ַתח ֶאת זְ רוֹ עוֹ ָתיו ָר ָחבָ ּ ,פ ַרס ְּכנָ ַפיִ ם
וְ ָסחִ :
״ק ְרבוִּ ,ה ֵ ּנה ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת לְ ַמ ְעלָ ה,
יוֹ ֵתר לֹא ִּת ְת ַק ּׁש ּו לְ ַה ְע ּ ִפיל ָּכאן ָהלְ ָאה.״
לַ ַהזְ ָמנָ ה ַה ּזֹאת ַא ְך ְמ ַע ִּטים ִה ְק ׁ ִשיב ּו
את לְ ַה ְר ִק ַיע,
ָה ּהּ ֶ ,גזַ ע ָה ֱאנוֹ ׁש ,נִ ְב ֵר ָ
ֵּכ ַיצד זֶ ה ִּת ָּכ ׁ ֵשל ְ ּבכָ ל ַמ ּׁ ָשב ּ ְפחוּת ֵע ֶר ְך?
ֲאזַ י הוֹ לִ ְיך אוֹ ָתנ ּו ֶאל ּ ֶפ ַתח ׁ ֶש ַ ּב ֶּסלַ ע,
ַקלּ וֹ ת ְ ּב ֶא ְב ָרתוֹ ִה ָּכה אוֹ ִתי ַעל ֵמ ַצח
עוֹ דוֹ ַמ ְב ִט ַיח לִ י ַמ ָּסע ָ ּבטו ַּח ַמ ְעלָ ה.
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151
ְּכמוֹ ִא ׁיש ַה ְמ ַט ּ ֵפס יָ ִמינָ ה לַ ִ ּג ְב ָעה
ׁ ָשם ְּכנֵ ִס ָ ּיה נִ ֶ ּצ ֶבת ַעל ֶ ּג ׁ ֶשר רו ַ ּּבקוֹ נְ ֶטה,
ֵמ ַעל ִע ִירי ֲא ׁ ֶשר ַּכ ֲהלָ כָ ה נִ ׁ ְשלֶ ֶטת.

105

וְ ׁ ָשם ַעל ׁ ִש ּפו ָּע ּה ַה ַחד ׁ ֶשל ַה ִ ּג ְב ָעה
נֶ ְח ְצב ּו ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְ ּבדוֹ ר ׁ ֶשבּ וֹ ֲע ַדיִ ן
נִ ָּתן ָהיָ ה לִ ְבט ַֹח ִ ּב ׁ ְשלַ ב וְ לו ַּח ֶא ֶבן.
ָּכ ְך ּפֹה ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַעל ַה ִּט ּפוּס ֵה ֵקלּ ּו
ֶאל ְ ּג ַדת ַה ּ ַמ ְע ָ ּגלְּ ,תלוּלָ ה צוֹ נַ ַחת ַמ ָּטה,
ֲא ִפלּ ּו ִמ ָּכל ַצד ַה ֶּסלַ ע ָצר ָעלֵ ינוּ.
ֵעת לַ ִּכ ּווּן ַה ֶ ּזה ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו
ׁ ָש ַמ ְענ ּו קוֹ ל,“Beati pauperes spiritu” :
לְ נ ַֹעם ְצלִ יל ַה ֶ ּז ֶמר ֲהלֹא ִמ ִּלים ֶּת ְח ַס ְרנָ ה.
ֲא ָה ּהַ ,מה ִ ּנ ְבדָּ לִ ים דַּ ְרכֵ י ְּכנִ ָיסה ַה ָּלל ּו
ֵמ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּת ֶֹפתַ .ה ָ ּבא לְ כָ אן ְ ּבזֶ ֶמר
יְ ַחלּ ּו ּ ָפנָ יו ,וְ ׁ ָשם ִ ּבילָ לוֹ ת ׁ ֶשל ֵא ֶבל.
עוֹ ֶד ּנ ּו ְמ ַט ּ ְפ ִסים ְ ּב ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
ִה ֵ ּנה נִ ְד ֶמה ָהיָ ה לִ י ׁ ֶש ַּקל גּ ו ִּפי ִמ ּק ֶֹדם
לְ ֵעת ַעל ַה ּ ִמ ְד ָרג ַה ְמ ֻא ָ ּזן ּ ָפ ַס ְע ִּתי.

120

״אמֹר לִ י נָ אָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ,
ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת מוֹ ִריֱ :
וְ כִ י נִ ַּטל ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִמ ׁ ְש ָקל כּ ֹה ַרב ַעד ִּכי
לְ לֹא ָע ָמל ִּכ ְמ ַעט ִה ֵ ּנה ֲאנִ י ּפוֹ ֵס ַע?״
ֵה ׁ ִשיב :״לְ ֵעת ַהַ ,P-על ִמ ְצ ֲח ָך נוֹ ְתר ּו עוֹ ד
– ַאף ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט וְ ׁשוּב ֵאינָ ן נִ ְראוֹ ת לָ ַעיִ ן –
דֻּ גְ ַמת הַ P-ה ּזֹאת יִ ּ ָמ ֲחק ּו ְ ּבלִ י זֵ כֶ ר,
ֲאזַ י יִ ּ ְׂשא ּו אוֹ ְת ָך ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב ַרגְ לֶ ָיך,
לֹא זוֹ ִ ּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יֵ ְדע ּו ִר ְפיוֹ ן וְ יֶ גַ ע,
ַא ְך לְ ַמ ְר ֵאה ִמ ְדרוֹ ן ָּתלוּל עוֹ ד יַ ֲעלֹזוּ.״
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152
ֲאזַ י נָ ַהגְ ִּתי ְּכמוֹ ָה ִא ׁיש ַה ְמ ַה ֵּל ְך
וְ ַעל ר ׁ
ר-מה ָעלָ יו ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע,
ֹאשוֹ דְּ ַב ָ
ַעד ִּכי ְּתשׂ ו ֶּמת לִ בּ וֹ ָה ֲא ֵח ִרים יָ ֵסבּ וּ,
אוֹ ָאז לְ ָק ְדקוֹ דוֹ יִ ׁ ְשלַ ח יָ דוֹ  ,חוֹ ֶק ֶרת
ישה לוֹ
נוֹ גַ ַעתְ ,מ ַמ ּׁ ֶש ׁ ֶשת ,מוֹ ֵצאת ו ַּמ ִ ּג ׁ ָ
ֶאת ַה ּׁ ֵשרוּת ָק ְצ ָרה ִמ ְּל ַס ּ ֵפק ָה ַעיִ ן.

135

ימינִ י זוֹ ּ ְפרוּשַׂ ת ָה ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת,
וְ כָ ְך ִ ּב ִ
אתיֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ְח ְרט ּו ַעל ֵמ ַצח
ׁ ֵש ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת ָמ ָצ ִ
ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ְחזִ יק ַ ּב ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת לַ ּׁ ַש ַער.

		
136
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קנטו שלושה-עשר
במדרג השני מאזינים משוררינו לקולות תהילה בדבר מעשי חסד ,ומתבוננים בנשמות
עוטות גלימת שיער גסה ועפעפיהן תפורות בחוט ברזל .דנטה פוגש בבת סיינה,
הדונה ַס ּפיה די ַס ָרציני ,המספרת לו את קורותיה.

ֶאל שִׂ יא ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ִה ֵ ּנה ַע ָּתה ִה ַ ּג ְענ ּו
ָמקוֹ ם בּ וֹ ׁשוּב ָה ָהר – ִט ּפוּס ָעלָ יו מוֹ ׁ ִש ַיע
ֵמ ֵח ְטא ו ֵּמ ָעווֹ ן – ָּתלוּל צוֹ נֵ ַח ַמ ָּטה.
אשוֹ ן ִמ ַּת ַחת,
וְ ׁ ָשם ְּכמוֹ אוֹ תוֹ ִמ ְד ָרג ִר ׁ
ַ ּגם ַה ּׁ ֵשנִ י ַמ ִּקיף ֶאת ַה ּ ִמ ְדרוֹ ן ְ ּב ֶק ׁ ֶשת,
ַאף ׁ ֶש ָ ּזוִ ית ַה ֶּק ׁ ֶשת ַחדָּ ה יוֹ ֵתר ִמ ּק ֶֹדם.
ַה ּ ַפ ַעם ֵאין ָעלָ יו צו ָּרה אוֹ דְּ מוּת נֶ ְח ֶצ ֶבת,
ּ ְפנֵ י ַה ּ ָמצוּק ְ ּגלוּיִ יםָ ,ערֹם ַה ּׁ ְש ִביל ִמ ֶ ּצלֶ ם
וְ ַרק ֲאפֹר גּ וֹ נוֹ נִ ׁ ְש ָקף ִמ ִּקיר ַה ֶּסלַ ע.
״אם ּפֹה נַ ְמ ִּתין לְ ִא ׁיש לְ ַמ ַען יַ ְד ִריכֵ נוּ,״
ִ
״אזַ י חוֹ ׁ ְש ׁ ַשנִ י ׁ ֶש ּ ָמא
ָסח ַה ּ ַפיְ ָטןֲ ,
נַ ְמ ִּתין זְ ַמן ַרב ִמדַּ י ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא דַּ ְר ֵּכנוּ.״

15

ֲאזַ י ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ָק ַבע ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ו ְּבעוֹ ד ַצד יְ ִמינוֹ הוּא ִציר לְ ַקו ָה ֶא ְמ ַצע,
ׁ ִש ָ ּנה ִּכ ּווּן ְ ּבכָ ְך ׁ ֶש ֶאת ִצדּ וֹ ַסב שְׂ מֹאלָ ה.
״מ ּתוֹ ְך ֵאמוּן ְ ּב ָךֵ ,אלֵ ְך ,הוֹ  ,אוֹ ר ַה ּנ ַֹעם,
ִ
״כי ָּכאן נִ ְד ֶר ׁ ֶשת
ִ ּב ׁ ְש ִביל ִ ּבלְ ִּתי יָ דו ַּע,״ ָא ַמרִּ ,
ֶעזְ ַרת ָמאוֹ רַ ,על ֵּכןָ ,א ָ ּנא ַהנְ ֵחה אוֹ ָתנוּ.
[]153
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חֹם ו ָּמאוֹ ר ַא ָּתה מוֹ ִריד ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶחלֶ ד,
ָּכל עוֹ ד זֹאת לֹא מוֹ נֵ ַע ִמ ּ ְמ ָך ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ַעל ֵּכן ַא ָּתה מוֹ לִ ְיך אוֹ ָתנ ּו ִ ּב ְד ָרכֵ ינוּ.״
ִה ֵ ּנה ָעשִׂ ינ ּו ְּכ ָבר ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַעד ֲהלוֹ ם
ַעל ּ ִפי ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ָע ַרכְ ִּתי יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף ַצ ַעד,
וְ זֹאת ִ ּבזְ ַמן ָק ָצרִּ ,כי לְ הו ִּטים ּ ָפ ַס ְענוּ.
ֲאזַ י רוּחוֹ ת ׁ ָש ַמ ְענ ּו ְמעוֹ ְפ ִפים ֵאלֵ ינ ּו
וְ נִ ְס ָּת ִרים ֵמ ַעיִ ןּ ְ ,ברֹב נִ ימוּס ִהזְ ִמינ ּו
אוֹ ָתנ ּו לְ ִמ ׁ ְש ֶּתה ׁ ֶשל ַא ֲה ָבהִ .ה ׁ ְש ִמ ַיע

30

אשוֹ ן ָ ּב ֶהם קוֹ לוֹ  ,עוֹ דוֹ חוֹ לֵ ף מוּלֵ נוּ,
ִר ׁ
ָק ָראָ ,“Vinum non habent” :טס ֵמ ֲאחוֹ ֵרינ ּו
וְ ַעל דְּ ָב ָריו ָחזַ ר ׁ ֵשנִ ית.“Vinum non habent” :
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשכַ ְך קוֹ לוֹ וְ לֹא נִ ׁ ְש ַמע עוֹ ד,
ָ ּגוַ ע ַה ְר ֵחק ,עוֹ ד ְצלִ יל ִה ִ ּג ַיע לְ ָאזְ נֵ ינוּ,
״אנִ י אוֹ ֶר ְס ֶטס!״
קוֹ ֵרא וְ לֹא ָח ֵדל ,צוֹ ֵעקֲ :
״מה ַה ּקוֹ לוֹ ת ַה ָּללוּ?״
״א ִבי,״ ָהי ּו דְּ ָב ַריַ ,
ָ
ישי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
עוֹ ֶד ִ ּני ְמ ַד ֵ ּבר וְ קוֹ ל ׁ ְשלִ ׁ ִ
אוֹ ֵמרֱ :
״א ַהב אוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר לְ ָך ִהכְ ִאיבוּ.״
״ב ּ ַמ ְע ָ ּגל ַה ֶ ּזה
ֵה ׁ ִשיב מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בּ ַ :
עוֹ נְ ׁ ִשים ַעל ֲח ָט ֵאי ִקנְ ָאהַ ,על ֵּכן ַה ּׁ ֵש ֶבט
בּ וֹ ַמ ְצלִ ִ
יפים ָ ּב ֶהם ְ ּב ַא ֲה ָבה ָקלו ַּע.
ַעל ֵּכן ׁ ָשזוּר ַה ּׁשוֹ ט ִ ּב ְצלִ יל וְ ִה ּפוּכוֹ .
ִאם ֵאין ֲאנִ י טוֹ ֶעהִּ ,ת ׁ ְש ַמע אוֹ ָתם ְ ּב ֶט ֶרם
ֶאל ַמ ֲע ַבר ַה ֶח ֶסד וְ ַה ּ ְמ ִחילָ ה נַ ִ ּג ַיע.

45
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ְּ
ש ָער ַ ּג ָּסה ָּכל נְ ׁ ָש ָמה לוֹ ֶב ׁ ֶשת
ימת ֵ ׂ
״גלִ ַ
וְ כָ ל ַא ַחת ְסמּוכָ ה ַעל ׁ ֶשכֶ ם ַה ּׁ ְשכֵ נָ ה״
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ּ ָפ ַק ְח ִּתי ֶאת ֵעינַ י ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק יָ כֹלְ ִּתי,
ִה ַ ּב ְט ִּתי מוּלִ יָ ,אכֵ ן ְצלָ לִ ים ָר ִא ִיתי,
ָהי ּו ְ ּגלִ ימוֹ ֵת ֶיהם ַמ ֲא ִפירוֹ ת ַּכ ֶּסלַ ע.
וּלְ ֵעת ֶמ ְר ַחק ָק ָצר ּ ָפ ַס ְענוּ ,קוֹ ל ׁ ָש ַמ ְע ִּתי:
ָ
״מ ִר ָ ּיהְ ,שֹ ִאי ְּת ִפ ָּלה לְ ַמ ֲענֵ נוּ!״ עוֹ ד
״כל ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים״ ָק ְראוּּ ַ ,גם ִ
ָּ
ּ״פ ְטרוּס״.
״מיכָ ֵאל״ ו ּ ֶ
דּ וֹ ֶמה ִּכי ֵאין ַ ּב ֶחלֶ ד ָא ָדם לִ בּ וֹ ָק ׁשו ַּח
ָּכל ָּכ ְךַ ,עד ִּכי ְ ּברֹב ֶח ְמלָ ה לֹא יֶ ֱהמ ּו
ֵמ ָעיו מוּל ַה ּ ַמ ְר ֶאה ַה ָ ּבא ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִיתי.
ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָק ַר ְב ִּתי לִ ְראוֹ ת ֵאיזֶ ה ָהעֹנֶ ׁש
מו ׁ ָּשת ַעל ַהחוֹ ְט ִאיםֲ ,אזַ י ָעמֹק ַהדֶּ ַמע
ּ ָפ ַרץ ִמ ּׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ְ ּב ַר ֲח ִמים וְ ֶע ֶצב.
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ימת שֵׂ ָער ַ ּג ָּסה ָּכל נְ ׁ ָש ָמה לוֹ ֶב ׁ ֶשת
ְ ּגלִ ַ
וְ כָ ל ַא ַחת ְסמוּכָ ה ַעל ׁ ֶשכֶ ם ַה ּׁ ְשכֵ נָ ה,
וּלְ כֻ ָּלם יַ ְחדָּ ו ַה ֶּסלַ ע לְ ִמ ׁ ְש ֶענֶ ת.
ָּכ ְך ַה ּסוֹ ְמ ִאים ּפוֹ ׁ ְש ִטים יָ ָדם לְ ַפת ַה ֶּל ֶחם,
ַר ֲעבוֹ נָ ם לִ ׁ ְשבּ ֹר ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ְּסלִ יחוֹ ת,
ִא ׁיש ִא ׁיש ַמ ְר ִּכין ר ׁ
ֹאשוֹ ַעל ׁ ֶשכֶ ם ֵמ ֵר ֵעהוּ.
ָּכ ְך יְ ַב ְּק ׁש ּו ַא ַחר ַר ֲח ֵמי ְק ַהל צוֹ ִפים,
ִּכי לֹא דְּ ָב ִרים ִ ּבלְ ַבד ִמ ְס ֵּכנו ָּתם יַ ִ ּגידוּ,
ֵאין ְּכ ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם לְ עוֹ ֵרר ֶח ְמלָ ה וָ ֶח ֶסד.
וּכְ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְּל ִע ֵ ּור ֵאין נ ַֹחם ְ ּבאוֹ ר ׁ ֶש ֶמ ׁש,
ָּכ ְך לַ ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ָ ּב ֶהן ֲאנִ י דּ וֹ ֵבר ָ ּבזֹאת
ְמאוֹ ר ָר ִק ַיע לֹא מוֹ ִסיף וְ לֹא גּ וֹ ֵר ַע.
ִּכי ְ ּבחו ֵּטי ַ ּב ְרזֶ ל ְּתפו ִּרים ָה ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם
ׁ ֶשל ָהרוּחוֹ ת ַה ָּללוַּּ ,כ ַ ּנ ֲעשֶׂ ה ְ ּבנֵ ץ
ַה ַ ּברֲ ,ח ַסר ָמנוֹ ַחֶ ׁ ,שלּ ֹא ֻא ַּלף ֲע ַדיִ ן.

6/7/2009 2:17:06 PM

DANTE 2.indb 156

טור הטוהר

157

75

נִ ְר ֶאה ָהיָ ה לִ י ִּכי ֵאין זֶ ה ִמדֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ
ָּכ ְך לְ ַה ֵּל ְך ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ֵא ָר ֶאהַ ,על ֵּכן
ר-הדַּ ַעת.
ּ ָפנִ ִיתי ֶאל מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ו ַּב ַ
יטב ָה ִא ׁיש ַּכ ָ ּונָ ִתי ֲא ִפלּ ּו
יָ ַדע ֵה ֵ
ׁ ֶשלּ ֹא ּ ָפ ִצ ִיתי ּ ִפיַ ,על ֵּכן דִּ ֵ ּבר לֵ אמֹר:
״דַּ ֵ ּברַ ,א ְך לָ ִענְ יָ ן ,וְ גַ ם ַק ֵ ּצר דְּ ָב ֶר ָיך.״
לְ א ֶֹר ְך ַה ּ ִמ ְד ָרג ָצ ַעד ִע ּ ִמי וֶ ְרגִ ילְ יוּס
ָקרוֹ ב ֶאל ַה ּ ָׂש ָפהָ ,ח ְס ָרה ָ ּג ֵדר אוֹ דּ ֶֹפן
ָמגֵ ן ִמ ְ ּנ ִפילָ ה ֶאל ַה ּ ְמצוּלָ ה ִמ ַּת ַחת.
ו ַּב ָּק ֶצה ִמ ֶ ּנגֶ ד ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ֵה ֵסבּ וּ,
ִמ ַ ּב ַעד לְ ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם ְּתפו ִּרים לְ לֹא ַר ֵחם,
דִּ ְמעוֹ ת ָה ֻא ְמלָ לִ ים זָ לְ גוָּ ,קלְ ח ּו ַעל לֶ ִחי.
״א ֶּתם ֲא ׁ ֶשר,״ ָא ַמ ְר ִּתי,
ּ ָפנִ ִיתי ֲאלֵ ֶיהםַ :
״מ ְב ָטח לָ כֶ ם לִ ְראוֹ ת ֶאת ז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע,
ֻ
הוּא יַ ַעד ְּכ ִמ ַיה ְתכֶ םֶ ,א ָחד וְ ֵאין ׁ ֵשנִ י לוֹ .

90

ְ ּב ֶח ֶסד ָה ָר ִק ַיע יו ַּדח ָּכל ַה ָּט ֵמא
ר-הרו ַּח
ַעל ַמ ְצ ּפוּנְ כֶ ם רוֹ ֵבץ ,ו ֶּפלֶ ג ׁ ְש ַא ָ
יָ ׁשוּב ָאז בּ וֹ לִ זְ רֹם ַצח וּנְ ִקי ַּכ ּ ַפיִ ם.
ִא ְמר ּו נָ א לִ יַ ,על ָּכ ְך ִמ ֶּק ֶרב לֵ ב אוֹ ֶדה,
יטלְ יָ ה?
יֵ ׁש נְ ׁ ָש ָמה ָ ּבכֶ ם ,מוֹ לַ ְד ָּת ּה ִא ַ
אוּלַ יִ ,אם ַא ִּכ ֶיר ָ ּנה ,אוּכַ ל לִ ְהיוֹ ת לְ ֵעזֶ ר.״
״א ָה ּהָ ,א ִחיָּ ,כאן ָּכל ֶא ָחד ֶאזְ ָרח ָהיָ ה
ֲ
ְ ּב ִעיר ֱא ֶמת ַא ַחת ,וְ ׁ ֶש ּ ָמא ִה ְת ַּכ ַ ּונְ ָּת
יטלְ יָ ה ׁ ָשכַ ן ְּכעוֹ לֵ ה ֶרגֶ ל.״
לְ ִמי ׁ ֶש ְ ּב ִא ַ
ַה ּקוֹ ל ֲא ׁ ֶשר ֵה ׁ ִשיב לִ י ִה ִ ּג ַיע ֶאל ָאזְ נַ י
ק-מהַ ,על ֵּכן ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ּ ָפנִ ִיתי
ִמ ּ ֶמ ְר ָח ָ
לְ ַמ ַען יִ ּׁ ָש ַמע קוֹ לִ י .עוֹ ִדי ּפוֹ ֵס ַע
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ָר ִא ִיתי ֵצל ֶא ָחד ַמ ְמ ִּתין לְ ַמ ֲענֶ ה.
ֵּכ ַיצד יָ ַד ְע ִּתי זֹאת? ַעל דֶּ ֶר ְך ָה ִע ְ ּו ִרים
נָ שָׂ א ֶאת ַסנְ ֵטרוֹ ָ ,הרו ַּחְּ ,כלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ ה.

105

ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ  :״הוֹ רו ַּחֶ ׁ ,ש ַ ּב ִּטפוּס טוֹ ֵר ַח,
ִּכי ִאם ַא ָּתה הוּא זֶ ה ׁ ֶש ִּל ְד ָב ַרי ֵה ׁ ַש ְב ָּת,
ֲאזַ י מוֹ ָצ ֲא ָך וְ ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ֱאמֹר לִ י.״
״היִ ִיתי ֵא ׁ ֶשת ְסיֶ נָ ה,״ ִה ִ ּג ָידה לִ י ָהרו ַּח,
ָ
ָּ
״כאן ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ֲאנִ י חוֹ זֶ ֶרת ִעם ַה ֶ ּי ֶתר,
בּ וֹ כָ ה לִ ׁ ְשמוֹ לְ ַמ ַען יָ ִאיר ּ ָפנָ יו ֵאלֵ ינוּ.
לֹא ִ ּב ְתבוּנָ ה נָ ַהגְ ִּתיֲ ,הגַ ם ָהיָ ה ׁ ְש ִמי ַס ּ ְפיָ ה,
ׁ ָש ַפר גּ וֹ ַרל ַח ַ ּיי ֲא ָבל ֲאנִ י ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי
ִמ ֵּס ֶבל ֲא ֵח ִרים לִ ְמ ׁש ְֹך ִס ּפוּק וְ עֹנֶ ג.
וְ ִאם נִ ְד ֶמה לְ ָך ׁ ֶש ֵאין ֱא ֶמת ְ ּב ִפי,
ַה ְס ֵּכת לְ ַמ ֲעשֵׂ ה ְּכ ִסילוּת ִמ ּ ְפ ִרי יָ ַדי,
לְ ֵעת ָק ְרב ּו ַח ַ ּיי ֶאל ְמצוּלוֹ ת ַה ֶּק ֶבר.
לְ ֵעת ַאנְ ׁ ֵשי ִע ִירי ָק ְרב ּו לְ ֵע ֶמק קוֹ לֶ ה,
אתי
וְ ׁ ָשם ַעל ָהאוֹ יֵ ב יָ ְצא ּו לַ ְּק ָרב ,נָ שָׂ ִ
ְּת ִפ ָּלה ֵאלָ יו לְ ַמ ַען ֶח ְפצוֹ יֵ ֵצא לַ ּפ ַֹעל.

120

ָאכֵ ן ֻהכּ ּו ְ ּבנֵ י ְסיֶ נָ ה ,וּלְ ֵעת שֵׂ ְרכ ּו ַרגְ לַ יִ ם
ְ ּב ֶד ֶר ְך ְמנו ָּסה ָמ ַרת ַמכְ אוֹ ב וְ ֵס ֶבל,
יָ ַדע לִ ִ ּבי רֹב א ׁ ֶֹשרְּ ,כמוֹ תוֹ לֹא ַח ׁ ְש ִּתי ק ֶֹדם.
אתי ֶאל ַהבּ וֹ ֵרא ְ ּבא ֶֹמץ,
ַעל ֵּכן ֵעינַ י נָ שָׂ ִ
ָ
קוֹ ֵראת ֵאלָ יוׁ :׳שוּב ֵאין ָעלַ י מוֹ ָר ֲאך!׳
ְּכ ַמ ַעשׂ ַה ִּקיכְ לִ י ִמ ֵּקץ ׁ ָש ָעה ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמ ׁש.
לִ ְפנֵ י מוֹ ִתי ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי ֶאת ְסלִ ָיחתוֹ לְ ַמ ַען
ָאנו ַּח ְ ּב ׁ ָשלוֹ םִ .עם זֹאת ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת
ִּכי ֲח ָר ָטה ַעל ֵח ְטא לֹא ְּת ׁ ַש ְח ֵרר ֵמעֹנֶ ׁש.
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״א ְך ִמי ַא ָּתהָ ,ה ִא ׁיש ַה ְמ ַה ֵּל ְך ֵ ּבינֵ ינּו
ַ
חוֹ ֵקר ֶאת ַמ ָ ּצ ֵבנו״ּ
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ָּכל זֹאת לוּלֵ א ָה ִא ׁיש ,הוּא ּ ְפיֶ רוֹ ּ ֶפ ִטינַ יוֹ ,
ׁ ֶש ָחס ָעלַ יֶ ,את ׁ ְש ִמי ְ ּברֹב ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד
ִהזְ ִּכיר ִ ּב ְת ִפלּ וֹ ָתיו ִ ּב ְפנֵ י בּ וֹ ֵרא ַה ֶחלֶ ד.
ַא ְך ִמי ַא ָּתהָ ,ה ִא ׁיש ַה ְמ ַה ֵּל ְך ֵ ּבינֵ ינ ּו
חוֹ ֵקר ֶאת ַמ ָ ּצ ֵבנוּ ,וְ ִאם טוֹ ָעה ֵאינֶ ִ ּני,
ֵעינָ יו ֵאינָ ן ְּתפוּרוֹ ת ,ו ְּב ַד ְ ּברוֹ נוֹ ׁ ֵשם הוּא?״

135

״ת ְבגּ ְֹדנָ ה ִ ּבי ּפֹה ,זֹאת
״עינַ י,״ ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לָ ּהִּ ,
ֵ
לִ זְ ַמן ָק ָצר ִ ּבלְ ַבדִּ ,כי ֵח ְטא ָצרוּת ָה ַעיִ ן
לֹא לְ ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת ִמ ּ ַמ ָ ּב ָטן ֵהגִ ַיח.
יוֹ ֵתר ֲאנִ י נֶ ְח ָרד ֵמעֹל ַה ְמ ַצ ּ ֶפה לִ י
לְ ַמ ָּטהְּ ,כ ָבר נַ ְפ ׁ ִשי דְּ רוּכָ ה וְ ָאנֹכִ י
ָח ׁש ְ ּב ִמ ׁ ְש ַקל ַהכּ ֶֹבד ׁ ֶשל ַה ַח ִ ּיים ִמ ַּת ַחת.״
״אם ַמ ֲא ִמין ַא ָּתה ׁ ֶשעוֹ ד ָּת ׁשוּב לְ ַמ ָּטה,״
ִ
דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ יִ ,
״מי זֶ ה ִה ְד ִר ְיך אוֹ ְת ָך ֵאלֵ ינוּ?״
ִ
״ה ְמ ַמ ֵּלא ּ ִפיו ַמיִ ם.
״ה ֵ ּנה ָה ִא ׁיש,״ ֵה ׁ ַש ְב ִּתיַ ,
ַחי ָאנֹכִ יַ ,על ֵּכן ,הוֹ  ,נְ ׁ ָש ָמה נִ ְב ֶח ֶרת,
ִאם ִ ּב ְרצוֹ נֵ ְך ִּכי ֶאת ּ ְפ ָע ַמי ָאשִׂ ים ָ ּב ָא ֶרץ
״אכֵ ן,״ ֵה ׁ ִש ָיבה.
ַ ּב ֲעבו ֵּר ְךֲ ,עשִׂ י זֹאת ַעכְ ׁ ָשו.״ ָ
״מה ָ ּזר ו ְּמ ׁ ֻש ֶ ּנה ֶאת ַהדְּ ָב ִרים לִ ׁ ְשמ ַֹע.
ַ
אוֹ ת הוּא ִּכי נִ ְת ָ ּב ַרכְ ָּת ְ ּב ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים.
ַעל ֵּכן ִ ּב ְת ִפלּ וֹ ֶת ָיךֱ ,אמֹר ׁ ְש ִמי ִמדֵּ י ּ ַפ ַעם.

150

ו ְּבכָ ל יָ ָקר לְ ָךְ ,ר ֵאה ִה ׁ ְש ַ ּב ְע ִּת ָיך,
ִאם ַרגְ לְ ָך ִּת ְדר ְֹך ֵאי ּ ַפ ַעם ְ ּבטוֹ ְס ָקנָ ה,
ְר ֵאה לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ׁ ְש ִמי ֵ ּבין ְ ּבנֵ י ֵ ּב ִיתי ָ ּב ָא ֶרץ.
ִּת ְר ֶאה ֵ ּבינָ ם ְּכ ִסילִ ים ַר ִ ּבים ַח ְס ֵרי ּתוֹ ֶחלֶ ת,
ִמי ׁ ֶש ֶאת ֵאמוּנָ ם נָ ְתנ ּו ְ ּב ַטלַ מוֹ נֶ ה,
ִּת ְקוַ ת ׁ ָשוְ אֶ ,ה ְפ ֵס ָד ּה ָ ּגדוֹ ל ִמ ּ ְמ ִחיר דִּ ַיאנָ ה.
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ַא ְך ְ ּב ִע ַּקר ַה ֶ ּנזֶ ק נָ שְׂ א ּו ָה ַא ְד ִמ ָירלִ ים.״

DANTE 2.indb 160

קנטו ארבעה-עשר
ורגיליוס ודנטה מגלגלים שיחה עם גווידוֹ דל דוּקה ועם רינייר דה ַקלבּ וֹ לי על המצב
הפוליטי והמוסרי השורר בטוסקנה וברומניה .מקץ השיחה הם שומעים קולות סתר
המזכירים דוגמאות של חטאי השנאה והקנאה .ורגיליוס מסיים את הקנטו בהטפת
מוסר קצרה.

״מי הוּא זֶ ה ַההוֹ לֵ ְך וְ ַסבַ ,מ ִּקיף ָה ֵרינוּ,
ִ
ַאף ִּכי ַה ּ ָמוֶ ת ֶט ֶרם ְ ּב ֶא ְברוֹ ָתיו ֲא ָס ָפהוּ,
וְ כִ ְרצוֹ נוֹ ֵעינָ יו עוֹ ֵצם וְ גַ ם ּפוֹ ֵק ַח?״
״אינִ י יוֹ ֵד ַע ִמיהוַּ ,א ְך ֵאין ָה ִא ׁיש לְ ַבד,
ֵ
ַא ָּתה ָקרוֹ ב ֵאלָ יוֶ ,את ּ ִפיו ׁ ְש ַאל וְ ֵת ַדע,
ַא ְך ׁ ְש ַאל ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ ,לְ ַמ ַען יְ ׁ ִש ֵיבנוּ.״
ימינִ י ֵה ֵסבּ וּ,
ָּכ ְך ׁ ְשנֵ י רוּחוֹ ת ֲא ׁ ֶשר לִ ִ
ִא ׁיש ַעל ַצ ַ ּואר ֵר ֵעה ּו רוֹ כְ נִ ים ו ְּמ ַד ְ ּב ִרים ִ ּבי.
ֲאזַ י נָ שְׂ א ּו ּ ְפנֵ ֶיהם וְ ִד ְב ֵר ֶיהם ִה ִ ּגידוּ.
אשוֹ ן :״הוֹ  ,רו ַּח ַה ְ ּנתוּנָ ה ֲע ַדיִ ן
ָסח ָה ִר ׁ
ְ ּבגו ָּפ ָת ּה ,עוֹ שָׂ ּה דַּ ְר ָּכ ּה ֶאל ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע,
ְ ּב ַח ְסדְּ ָך נַ ֵחם אוֹ ָתנ ּו וֶ ֱאמֹר נָ א,

15

ֵמ ַאיִ ן ַא ָּתה ָ ּבא ו ִּמי ַא ָּתהֶ ׁ ,ש ֵּכן
ַה ֶח ֶסד בּ וֹ זָ כִ ָית עוֹ ד לֹא ָהיָ ה ָּכמוֹ הוּ,
ַעל ֵּכן רֹב ִּת ּ ָמהוֹ ן עוֹ ַר ְר ָּת ְ ּבלִ ֵ ּבנוּ.״
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי :״נַ ַחל ָקט זוֹ ֵרם ְ ּבלֵ ב טוֹ ְס ָקנָ ה,
קוֹ לֵ ַח וְ ׁשוֹ ֵטףָ ,ה ֵחל ְ ּב ַפלְ ֶטרוֹ נָ ה
לְ א ֶֹר ְך ֵמ ָאה ִמיל ,וְ גַ ם ְ ּבכָ ְך לֹא דַּ י לוֹ .
[]161

6/7/2009 2:17:07 PM

DANTE 2.indb 161

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

162
אתי ֶאת גּ ו ִּפי לְ כָ אן ִמ ְ ּגדוֹ ת ַה ּ ֶפלֶ ג,
נָ שָׂ ִ
וְ לֹא ַא ׁ ְש ִחית ִמ ִּלים לוֹ ַמר לָ כֶ ם ֶאת ׁ ְש ִמי,
ִּכי ֶט ֶרם לְ ָפנַ י הוֹ לֵ ְך ַה ּׁ ֵשם ָ ּב ָא ֶרץ.״
״אם ַא ְך יָ ַר ְד ִּתי לְ ע ֶֹמק ְר ָמזֶ ָיך,״
ִ
ֵה ׁ ִשיב לִ י זֶ ה ֲא ׁ ֶשר דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ִמ ּק ֶֹדם,
ָ
״היְ ָתה ַּכ ָ ּונָ ְת ָך לְ ֵמי ַא ְרנוֹ ַ ,ה ַ ּנ ַחל.״
״מדּ ו ַּע זֶ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
וְ ָה ַא ֵחר ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַ :
ִה ְס ִּתיר ֶאת ׁ ֵשם ַה ּ ֶפלֶ גְּ ,כ ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶ ּג ֶבר
ר-מה ָאיֹם ֵמ ַעיִ ן?״
ָח ֵפץ לְ ַה ֲעלִ ים דְּ ַב ָ

30

ַה ֵ ּצל ֵאלָ יו ִּכ ֵ ּון ֶאת ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ֵר ֵעהוּ,
ֵה ׁ ִשיב ַעל ַהדְּ ָב ִרים :״ו ְּבכֵ ןֵ ,אינִ י יוֹ ֵד ַע,
ֹאבד לָ נֶ ַצח.
ִעם זֹאת ָראוּי לָ ֵע ֶמק ִאם ׁ ְשמוֹ י ַ
ִּכי ִמ ּמוֹ ָצאוֹ – ׁ ָשם ֶרכֶ ס ַהר ָ ּגבוֹ ַּה
ימיו יוֹ ֵתר
קוֹ ֵט ַע ֶאת ּ ֶפלוֹ רוּס – ׁשוֹ ְפ ִעים ֵמ ָ
ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּב ַהר ָה ַא ּ ֶפנִ ינִ ים,
ימיו
ׁשוֹ ְט ִפים ֶאל חוֹ ף ַה ָ ּים ו ְּמ ׁ ִש ִיבים ֵמ ָ
אוֹ ָתם נָ ְטל ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ְש ֵמי ַה ּ ָמרוֹ ם לְ ַמ ַען
ָהזֵ ן ֶאת ְמקוֹ רוֹ ת ַה ְ ּנ ָחלִ ים ְ ּבגֶ ׁ ֶשם.
ְּכמוֹ ִמ ָ ּנ ָח ׁש אוֹ ַצר ,נָ ִסים ִמ ּ ְפנֵ י ַה ֶ ּצ ֶדק
ׁשוֹ כְ נֵ י ַה ַ ּגיְ אֶ .א ְפ ׁ ָשר ִּכי בּ וֹ ְקלָ לָ ה רוֹ ֶב ֶצת
וְ ׁ ֶש ּ ָמא ִמנְ ָהגָ ם הוּא ,נוֹ ַתר ִע ּ ָמם ִמ ֶּק ֶדם.
יִ ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ הִ ,ה ֵ ּנה ׁשוֹ כְ נֵ י ָה ֵע ֶמק
ׁ ִש ּנ ּו ִט ְב ָעםָ ,הי ּו לִ ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמו ִּרים.
ְּכמוֹ ָתם ַּכ ֲחזִ ִירים ַ ּב ֲח ֵצ ָר ּה ׁ ֶשל ִק ְיר ֶקה.
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וְ כָ ְך ִמ ֵ ּבין ָה ֵרי ִט ּנ ֶֹפת ַההוֹ לֶ ֶמת
ִא ְצ ְט ֻר ָ ּבלִ ים וְ לֹא ָמזוֹ ן לִ ְבנֵ י ֱאנוֹ ׁש,
נוֹ ֵב ַעַ ,אט קוֹ לֵ ַח ,מוֹ ׁ ֵש ְך ֵמ ָ
ימיו ַה ַ ּנ ַחל.

DANTE 2.indb 162

טור הטוהר

163
ֲאזַ יֵ ,עת ַ ּב ּמוֹ ָרד ּפוֹ גֵ ׁש הוּא ְ ּבנֵ י ַּכלְ ָ ּבה
ָא ְמנָ ם יוֹ ֵתר נוֹ ְב ִחים ִמ ׁ ּ ֶשנּוֹ ׁ ְשכִ ים ַה ָּלל ּו –
הוּא ַסב ֵמ ֶהם ְ ּבבוּזַ ,מ ְמ ׁ ִש ְיך ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה.
קוֹ לֵ ַח ַ ּב ּמוֹ ָרד וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ֶפלֶ ג
אוֹ ֵסף ֵמ ָ
ימיוׁ ,שוֹ ֵפ ַע ,לְ ֶפ ַתע ְמגַ ֶּלה הוּא
ִּכי נִ ְת ַח ְּלפ ּו ְּכלָ ִבים ִ ּבזְ ֵא ֵבי ַה ּ ֶפ ֶרא.
ֲאזַ י עוֹ דוֹ ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ְ ּבגַ יְ א קוֹ ֵדרַ ,ה ֶ ּז ֶרם,
ְ ּב ׁשו ָּעלִ ים ּפוֹ גֵ ׁש ,נוֹ כְ לִ ים ו ְּבנֵ י ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
יַ נְ ִחיל ּו ַמ ּ ָפלָ ה לְ ַפח וּלְ ַמלְ כּ ֶֹדת.
ַ ּגם לֹא ֶא ְחס ְֹך דְּ ָב ִרי ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֵר ִעי
ַמ ְק ׁ ִשיב לִ י – ֵהן יוֹ ִעיל לְ ָך ִאם ַּת ֲאזִ ין
וְ גַ ם ִּתזְ כּ ֹר ֶאת דְּ ַבר ַה ְ ּנבו ָּאה דִּ ַ ּב ְר ִּתי.

60

ֶאת נֶ כְ דְּ ָך ֶא ְר ֶאהִ ,ה ֵ ּנה ַצ ָ ּיד ַה ֶ ּג ֶבר,
וְ הוּא ָצד זְ ֵא ִבים לִ גְ דוֹ ת נָ ָהר ׁשוֹ ֵפ ַע,
ַה ַ ּציִ ד ְמ ַמ ֵּלא לִ ָ ּבם ֵא ָ
ימה ו ַּפ ַחד.
מוֹ כֵ ר הוּא ֶאת ְ ּבשָׂ ָרם עוֹ ָדם ַח ִ ּיים וְ ָאז
ׁשוֹ ֵחט אוֹ ָתם ְּכמוֹ ל ּו ָהי ּו ָ ּב ָקר לַ ֶּט ַבח,
ַח ֵ ּיי ַר ִ ּבים גּ וֹ זֵ ל ,ו ִּבכְ בוֹ דוֹ ּפוֹ גֵ ַע.
ְ ּב ֵצאת ִא ׁיש ַהדָּ ִמים ֵמח ֶֹר ׁש ָה ַע ֶ ּצ ֶבת,
יוֹ ִתיר ַא ֲח ָריו ָח ָמסֶ ׁ ,ש ַ ּגם ִּככְ לוֹ ת ׁ ְשנוֹ ת ֶאלֶ ף
ַה ַ ּי ַער לֹא יָ ׁשוּב ֶאל ַמ ָ ּצבוֹ ִמ ּק ֶֹדם.״
ימים ׁשוֹ ֵמ ַע,
ִּכ ְפנֵ י ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ְ ּבשׂ וֹ ַרת ֵא ִ
וּלְ ַמ ֵּסכַ ת יָ גוֹ ן הוֹ ְפכִ ים ּ ָפנָ יוַ ,א ַחת ִהיא
ֵמ ֵאיזֶ ה ַצד ָעלָ יו ַה ֲח ָב ָטה נוֹ ֶח ֶתת,
ָּכ ְך לְ ֵעינַ י נִ גְ לָ ה ׁ ְשכֵ נוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ ַס ּ ֵפר,
ֵה ֵסב לְ ַה ֲאזִ ין לִ נְ בו ַּאת ָהרו ַּח.
ַמ ִ ּביט קוֹ ֵדרָ ,ח ֵרד ֲא ָבל ָח ֵפץ לִ ׁ ְשמ ַֹע.
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דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ָה ֶא ָחד וְ כֵ ן ְקלַ ְס ֵּתר ֵר ֵעה ּו
ֵה ִפיח ּו ִ ּבי ְּת ׁשו ָּקה ֶאת ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהם לָ ַד ַעת,
לְ ֵסרוּגִ ין ֵאפוֹ א ׁ ָש ַאלְ ִּתי וְ ִה ְפ ַצ ְר ִּתי.
ַעל ֵּכן אוֹ תוֹ ָהרו ַּח ,דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ִמ ּק ֶֹדם,
ּ ָפ ַתח ׁ ֵשנִ יתָ ,א ַמר :״ו ְּבכֵ ן ,רוֹ ֶצה ַא ָּתה
דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ָמנַ ְע ָּת ִמ ּ ֶמ ִ ּני לִ ְפנֵ י ֶרגַ ע.
ַא ְך יַ ַען ַהבּ וֹ ֵרא ָח ַפץ ִּכי ְ ּב ָפנֶ ָיך
ַח ְסדּ וֹ ָה ַרב יַ זְ ִהיר ,לֹא ֶא ְק ּפֹץ ִמ ּ ְמ ָך יָ ִדי.
ִה ֵ ּנה ֵאפוֹ אָ ,היָ ה ׁ ְש ִמי ְ ּגווִ ידוֹ דֶּ ל דּ ו ָּקה.
לְ ֵעת ּ ָפגְ ׁש ּו ֵעינַ י ְ ּב ִא ׁיש לִ בּ וֹ שָׂ ֵמ ַח,
ֲאזַ י ֵמרֹב ִק ְ ּנ ָאה ָר ַתח דָּ ם ְ ּבעוֹ ְר ַקי,
ִה ְס ִ ּגיר ּו זֹאת ּ ָפנַ י ֲא ׁ ֶשר ָחוְ ר ּו ִמ ַ ּז ַעם.
ַעכְ ׁ ָשו ֲאנִ י קוֹ ֵצר ֶאת ׁ ֶש ֲאזַ י זָ ַר ְע ִּתי.
ָה ּהֱ ,אנוֹ ׁשוּתַ ,מדּ ו ַּע ֵאינֵ ְך זוֹ ָרה דָּ ַמיִ ךְ,
וּלְ ִא ׁיש ַעל ּ ִפי ֶע ְרכּ וֹ לִ ֵ ּב ְך ֵאינֵ ְך חוֹ לֶ ֶקת?
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ִרינְ יֶ ר ִהנּוֹ ָה ִא ׁיש ,הוּא זֶ ה וְ לֹא ַא ֵחר,
ָּכבוֹ ד ו ְּת ִה ָּלה לְ ׁ ֶש ַבח ֵ ּבית ַקלְ בּ וֹ לִ י
אוֹ ָתם ִא ׁיש לֹא יָ ַר ׁש ִמ ּיוֹ ם מוֹ תוֹ ַעד ֵה ָ ּנה.
ַא ְך לֹא ַרק ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ ֵ ,מ ֵע ֶמק ּפוֹ וְ ַעד
ָה ֵרי ָה ַא ּ ֶפנִ ינִ ים ,בּ וֹ ֲאכָ ה חוֹ ֵפי ֶרנוֹ ,
ָּכלְ ָתה ָה ַא ִ ּבירוּתָ ,א ְבד ּו ֶע ְרכֵ י ַה ֶ ּצ ֶדק.
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ְמחוֹ זוֹ ת ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ַר ַעל,
ִעשְׂ ֵבי ַה ַּל ֲענָ ה ּ ָפ ׁ ְשט ּו ָ ּב ּהְ ׁ ,שנוֹ ת ָע ָמל
ָס ֵפק ִאם דַּ י ָ ּב ֶהן לִ ְמנ ַֹע ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶבר.
ֵהיכָ ן לִ ְיציוֹ ַה ּטוֹ בֵ ,אי ָא ִריגוֹ ַמנָ ְר ִדי?
ַא ֵ ּיה ּ ְפיֶ ר ְט ַרוֶ ְר ָסרוֹ וּגְ ווִ ידוֹ דִּ י ַק ְר ּ ִפינְ יָ ה?
לִ גְ נַ אי ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם ֲה ַפכְ ֶּתםּ ְ ,בנֵ י רוֹ ַמנְ יָ ה.

6/7/2009 2:17:07 PM

DANTE 2.indb 164

טור הטוהר

165
ָמ ַתי יָ ׁשוּב לִ ְפר ַֹח עוֹ ד ַפ ְ ּברוֹ ְ ּבבּ וֹ לוֹ נְ יָ ה
ָמ ַתי ִּתזְ ֶּכה ַפ ֶאנְ ָצה ְ ּב ֶ ּב ְרנַ ִדין דִּ י פוֹ ְסקוֹ
ַה ֵ ּנ ֶצר ָה ָא ִציל ִמ ֶ ּגזַ ע דַּ לְ ׁ ,ש ַפל רו ַּח?
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ַאל ִּת ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ,טוֹ ְס ָקנִ יִ ,אם דִּ ְמ ָע ִתי זוֹ לֶ גֶ ת
לְ זֵ כֶ ר אוּגוֹ לִ ין דְּ ַ׳אצוֹ  ,דָּ ר ַה ֶ ּג ֶבר
ֵ ּבינֵ ינ ּו יַ ַחד ִעם ָה ִא ׁיש ְ ּגווִ ידוֹ דֶּ ה ּ ְפ ָר ָטה,
ֶפ ֶד ִריגוֹ ִטינוֹ זוֹ ִעם ֵמ ֵר ָעיו ַ ּגם יַ ַחד,
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ְט ַרוֶ ְר ַס ָרה ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַאנָ ְס ַטגִ י
 ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּב ִּתים ָּכל ּו לְ לֹא יוֹ ֵר ׁש ַ ּב ֶחלֶ ד –ְ ּג ִבירוֹ ת וַ ֲאדוֹ נִ יםָ ,ע ָמל וְ נַ ַחת רו ַּח
לָ ֶהם ָהיָ ה לִ ֵ ּבנ ּו נָ תוּן ְ ּב ַא ֲה ָבה,
ַע ָּתה ׁשוֹ כְ נֵ י ַה ֵּלב ֵהם ָה ָעוֶ ל וְ ָה ֶר ׁ ַשע.
הוֹ לָ ּ ָמהּ ְ ,ב ֶר ִטינוֹ רוֹ ֵ ,אינְ ָך נִ ְמלָ ט ִמ ּׁ ָשם,
ֲהלֹא ִא ַ ּב ְד ָּת זֶ ה ְּכ ָבר ֶאת יַ ִּק ֶיר ָיך,
וְ ֵהן ַר ִ ּבים ְּכ ָבר נָ ס ּו ִמ ִ ּב ָ ּזיוֹ ן וְ ֶקלֶ ס.
לְ ַ ּבנְ יַ ָק ָבלוֹ ֵאין יוֹ ְר ׁ ִשים ,לְ ַמ ָ ּזלוֹ ,
ַא ְך ַק ְס ְטרוֹ ָקרוֹ וְ קוֹ נְ יוֹ לְ ַה ָ ּו ָתם הוֹ לִ יד ּו
ֲע ַדת רוֹ זְ נִ ים ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת ָה ֲארו ָּרה לָ נֶ ַצח.
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ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְטר ּו ִמן ַ
״ה ּ ָׂש ָטן״ָ ּ ,פגָ נִ י
יָ ְדע ּו יָ ִמים טוֹ ִביםַ ,א ְך לֹא טוֹ ִבים דַּ ָ ּים
לְ ַמ ַען ֵ ּבית ִמ ׁ ְש ּ ָפט יַ ְחרֹץ דִּ ינָ ם לְ ֶח ֶסד.
ׁ ִש ְמ ָך זֶ ה ,אוּגוֹ לִ ין דֶּ ה ַפנְ טוֹ לִ יןּ ָ ,בטו ַּח
ִּכי ִא ׁיש לֹא עוֹ ד נוֹ ַתר ִמ ּיוֹ ְצ ֵאי ֲחלָ ֶצ ָיך,
לְ ַה ׁ ְש ִחירוֹ ְ ּבכֶ ֶתם ַה ְ ּגנוּת וְ ָה ִא ֶ ּולֶ ת.
ַא ְך לֵ ְך לְ ַד ְר ְּכ ָך ,טוֹ ְס ָקנִ יִּ ,כי ַה ֶ ּבכִ י
ָע ִדיף ָעלַ י ַע ָּתה ִמן ַה ּ ִׂש ָיחה ֵ ּבינֵ ינוּ.
ַ ּגם ָּככָ ה ַהדְּ ָב ִרים ִמ ְּלא ּו לִ ִ ּבי ְ ּב ֶע ֶצב.״
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יָ ַד ְענ ּו ִּכי רוּחוֹ ת ָה ֲא ִצילִ ים ַה ָּלל ּו
ׁ ְש ָמעוּנ ּו נִ ְפ ָר ִדיםִ .מ ּׁ ְש ִת ָיק ָתם ִה ַּס ְקנ ּו
ִּכי נְ כוֹ נָ ה ַהדֶּ ֶר ְך ָ ּב ַח ְרנ ּו ָ ּב ּה לָ לֶ כֶ ת.
עוֹ ד ָאנ ּו צוֹ ֲע ִדים לְ ַבדֵ ,אין ִא ׁיש ִע ּ ָמנוּ,
לְ ֶפ ַתע ְּכמוֹ ָ ּב ָרק נָ ַחת ִמ ּׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם,
ֶאת ָה ֲאוִ יר ַמ ְב ִק ַיע ,דִּ ֵ ּבר קוֹ ל ְ ּב ָאזְ נֵ ינ ּו

135

ִמלּ וֹ ָתיו :״וְ ָהיָ ה כָ ל מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י.״
וְ ָאז נָ גוֹ ז ְּכ ַר ַעם ַה ּ ִמ ְת ַע ְמ ֵעם לְ ֵעת
ִק ְר ֵעי ָה ֲענָ נִ ים סוֹ גְ ִרים ָעלָ יו לְ ֶפ ַתע.
ַא ְך זֶ ה ַע ָּתה דָּ ַע ְך ָה ַר ַעם ְ ּב ָאזְ נֵ ינ ּו
ו ׁ ְּש ָאגָ ה נוֹ ֶס ֶפת ָעלְ ָתה ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם,
ְּכמוֹ ַר ַעם ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגלִ ,א ׁיש ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת ֵר ֵעהוּ:
״אגְ לָ אוּרוֹ ס ָאנֹכִ יֲ ,א ׁ ֶשר ָה ְפכָ ה לְ ֶא ֶבן.״
ַ
ֲאזַ י לְ ִה ְס ּתוֹ ֵפף ֵא ֶצל מוֹ ִרי ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי,
ימה.
ַעל ֵּכן יָ ִמינָ ה ַס ְר ִּתי ִ ּב ְמקוֹ ם לִ ְצעֹד ָק ִד ָ
ַע ָּתה ָחזַ ר ַה ּׁ ֶש ֶקטָ ,ס ִביב ָהיְ ָתה דְּ ָמ ָמה,
וְ הוּא דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יָ :
״ק ׁשו ַּח הוּא ָה ֶר ֶסן
ַה ְמ ַח ֵ ּיב אוֹ ָתנ ּו לָ ַד ַעת ְ ּגבוּלוֹ ֵתינוּ.
ַא ְך ֶאת ַה ּ ִפ ָּתיוֹ ן ֵהן ָה ָא ָדם בּ וֹ לֵ ַע,
וְ כָ ְך אוֹ יֵ ב ַק ְדמוֹ ן לוֹ כֵ ד ֶא ְתכֶ ם ְ ּב ֶק ֶרס,
וְ לֹא יוֹ ִעיל ׁ ִשכְ נו ַּע ,וּלְ ִח ָ ּנם ָה ֶר ֶסן.
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ִמן ַה ּ ְמרוֹ ִמים קוֹ ְר ִאים לָ כֶ ם ,וְ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם
יַ ִ ּציג ּו לִ ְפנֵ יכֶ ם נוֹ י וְ ִת ְפ ֶא ֶרת נֵ ַצח
ַא ְך ֵעינֵ יכֶ ם ִּת ְר ֶאינָ ה ַרק ֶאת ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ.
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קנטו חמישה-עשר
ורגיליוס מסביר לדנטה את ההבדל בין הטוב החומרי ,הארצי ,לחסד השמיימי .בעוד
הראשון הולך וקטן ככל שהוא מחולק בידי רבים יותר ,החסד השמיימי הולך וגדל
ככל שרבים יותר זוכים בו .המשוררים עולים במדרגות נוחות אל המדרג השלישי,
בו מתבונן דנטה במשלי נועם ודרך ארץ.

ַּכ ְ ּז ַמן ֲא ׁ ֶשר נִ ְד ָר ׁש לַ ְּס ֱפירוֹ ת ָ ּב ָר ִק ַיע,
ַה ְמשַׂ ֲחקוֹ ת ָּת ִמיד ְּכיֶ לֶ ד ,לְ הוֹ ִפ ַיע
ישית וְ ַעד ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר,
ִמ ֵּקץ ׁ ָש ָעה ׁ ְשלִ ׁ ִ
ָּכזֶ ה ָהיָ ה ִמנְ יַ ן ׁ ָשעוֹ ת נוֹ ְתר ּו ִע ּ ָמנ ּו
ְ ּב ֶט ֶרם ַה ַח ּ ָמה ִּת ׁ ְש ַקע ְ ּב ַקו ָהא ֶֹפק.
ׁ ָשם ׁ ְש ַעת ַהדִּ ְמדּ ו ִּמים וְ כָ אן ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ לָ ה
לְ ֵעת ִה ְּכ ָתה ֵעינֵ ינ ּו ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּב ַק ְרנֶ ָיה,
יַ ַען ִּכי ֶאת ָה ָהר ְ ּברֹב ֶחלְ קוֹ ִה ַּק ְפנוּ,
ַעל ֵּכן ָהי ּו ַע ָּתה ּ ָפנֵ ינ ּו ַמ ֲע ָר ָבה.
ֲאזַ יֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ִמ ְצ ִחי ִה ְר ִּכין ַהבּ ַֹהק
 זוֹ ֵהר ָהיָ ה ִמ ָּכל ׁ ֶש ְּל ָפנִ ים יָ ַד ְע ִּתי –וְ כֵ ן דְּ ָב ִרים ַר ִ ּבים ִמ ְּספֹר לִ ִ ּבי ִה ְפלִ יאוּ,

15

ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת יָ ַדי ,סוֹ כַ כְ ִּתי ַעל ַה ּ ֵמ ַצח,
לְ ַמ ַען יַ ֲא ִהיל ּו ְּכ ֵצל ַעל ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י,
ָּכ ְך לְ ַע ְמ ֵעם אוּכַ ל ְמ ַעט ִמ ְ ּב ַרק ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ְּכ ֶק ֶרן אוֹ ר חוֹ זֶ ֶרתִ ,מ ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם ׁ ָש ָבה,
אוֹ ִמ ּ ַמ ְר ָאה ּפוֹ ַס ַחת ֶאל ַה ּ ַמ ְסלוּל ִמ ֶ ּנגֶ ד,
ַא ַחת ִהיא ִאם נוֹ ֶס ֶקת ַה ֶּק ֶרן אוֹ צוֹ נַ ַחת,
[]167
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ַה ָ ּזוִ ּיוֹ ת ׁ ָשווֹ ת ְ ּבכָ ל ִמ ְק ֶרה ִּת ְהיֶ נָ ה,
וְ כָ ְך ַ ּגם ַה ּ ֶמ ְר ָחק ִמן ַה ִ ּנ ָ ּצב לָ ר ַֹחב,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן וְ ַה ּ ַמדָּ ע לִ ּ ְמדוּנוּ.
ָּכ ְך לִ י נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ִּכי ַה ּ ָמאוֹ ר ֲא ׁ ֶשר
הו ַּטל ַהיְ ׁ ֵשר ֵאלַ יּ ְ ,ב ַסנְ וֵ ִרים ִה ַּכנִ י,
ַעל ֵּכן ִמ ָ ּיד ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ַמ ָ ּב ִטי ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
״איזֶ ה ּו ַהדָּ ָבר,
״א ִבי ַה ּטוֹ ב,״ ָא ַמ ְר ִּתיֵ ,
ָ
לַ ּׁ ָשוְ א ֵעינַ י ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ַה ְס ִּתיר ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ֲהנָ ע הוּא לִ ְק ָר ֵ
אתנ ּו אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ַרק נִ ְד ֶמה לִ י?״

30

״אם עוֹ ד ְצ ָבא ַה ּׁ ָש ַמיִ ם
״אל ִּת ְת ּ ַפ ֵּלא,״ ֵה ׁ ִשיב לִ יִ ,
ַ
ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים יַ ֶּכ ָךִ ,ה ֵ ּנה ַמלְ ָא ְך ַמ ִ ּג ַיע
וְ הוּא ַמזְ ִמין אוֹ ָתנ ּו לָ בוֹ א ִע ּמוֹ לְ ַמ ְעלָ ה.

יע
״ה ֵ ּנה ַמלְ ָא ְך ַמ ִ ּג ַ
ִ
וְ הּוא ַמזְ ִמין אוֹ ָתנּו לָ בוֹ א ִע ּמוֹ לְ ַמ ְעלָ ה״
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ּתוֹ ְך זְ ַמן ָק ָצר לְ נֹכַ ח ֶחזְ יוֹ נוֹ ת ְּכמוֹ ֵאלּ ּו
לֹא ְמבוּכָ ה ֵּת ַדע ִּכי ִאם ִס ּפוּק וְ נַ ַחת,
א-ט ַבע.״
ְּככָ ל ׁ ֶש ִּל ְר ׁשו ְּת ָך ֶה ֱע ִמ ָידה ִא ּ ָמ ֶ
ִמ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ִה ַ ּג ְענ ּו דִּ ֵ ּבר ַמלְ ַא ְך ַה ּק ֶֹד ׁש,
״ע ְבר ּו ְ ּבזֶ ה ַה ּ ֶפ ַתח,
ָענֹג ָהיָ ה קוֹ לוֹ ִ :
ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְּתלוּלוֹ ת ָּכאן ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֵאלּ ּו ק ֶֹדם.״
ַא ַחר ׁ ֶש ֶה ְע ּ ַפלְ נ ּו ֵמ ֵע ֶבר לוֹ ָ ׁ ,ש ַמ ְענ ּו
ֶאת זֶ ֶמר ַהBeati misericordes”47
וְ ַא ֲח ָריו ֶאת ׁ ִשיר ֲ
״עלֹז ְ ּבכִ בּ ו ׁ ֶּש ָיך!״
ֲאנִ י וַ ֲאדוֹ נִ י ָ ּב ָדד ּ ָפ ַס ְענ ּו ָהלְ ָאה,
ַמ ְע ּ ִפילִ ים יַ ְחדָּ ו ,וְ ָאנֹכִ י ִה ְר ַה ְר ִּתי,
ֵּכ ַיצד ִמן ַה ּ ִׂש ָיחה ִע ּמוֹ ָא ִפיק ּתוֹ ֶעלֶ ת.

45

ֲאזַ י ֶאל ַה ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ּ ָפנִ ִיתי וְ ׁ ָש ַאלְ ִּתי:
״מוֹ ִרי ,לְ ַמה ִּכ ֵ ּון ָהרו ַּח ֵמרוֹ ַמנְ יָ ה
לְ ֵעת ָא ַמר :׳וּלְ ִא ׁיש ...לִ ֵ ּב ְך ֵאינֵ ְך חוֹ לֶ ֶקת׳?״
״מה ָהעֹנֶ ׁש
״הלֹא יוֹ ֵד ַע הוּא,״ ֵה ׁ ִשיב לִ יַ ,
ֲ
ַעל ֲח ָט ָאיו ָצפוּי לוֹ ַ .על ֵּכן ַהכּ ֹל יוֹ כִ ַיח
ׁ ֶש ָּכ ְך אוּלַ י יָ ֵקל ַעל ְמצו ַּקת ַה ֵּס ֶבל.
ִּכי ִאם ֶאת ְּת ׁשוּקוֹ ֶת ָיך ָּת ֵסב ֶאל ַהדְּ ָב ִרים
ׁ ֶש ֲחלו ָּקה ָ ּב ֶהם ִּת ְהיֶ ה ֵמ ִא ׁיש גּ וֹ ַר ַעת,
ֲאזַ י ֵמרֹב ִקנְ ָאה ִּתגְ נַ חַּ ,ת ְחרֹק ׁ ִש ַ ּניִ ם.
ַא ְך ִאם ָה ַא ֲה ָבה ַ ּב ְּס ֶפ ָרה ַה ִ ּנשְׂ ֶ ּג ֶבת,
ֶאל ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ָּת ֵסב ֶאת ְּת ׁשו ָּק ְת ָךַ ,ה ּ ַפ ַחד
ׁ ֶש ַעל לִ ְ ּב ָך רוֹ ֵבץ ,יִ כְ לֶ ה ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן.
׳ש ָּלנוּ׳,
ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ְרבּ ּו ַה ּטוֹ ֲענִ יםֶ ׁ :
ָּכ ְך ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ַה ֶח ֶסד יִ ְתלַ ֵּק ַח
וְ כָ ְך ְ ּביַ ד ָּכל ִא ׁיש יִ ְרבּ ּו ַה ּטוֹ ב וְ א ׁ ֶֹשר.״
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״עכְ ׁ ָשו ְ ּגדוֹ לָ ה יוֹ ֵתר ַּת ֲאוָ ִתי לָ ַד ַעת,״
ַ
״מ ֲא ׁ ֶשר לְ ֵעת ׁ ָש ַת ְק ִּתי ק ֶֹדם,
ָא ַמ ְר ִּתיֵ ,
וְ ַה ָּס ֵפק ְ ּבלִ ִ ּבי הוֹ לֵ ְך ו ַּמ ֶּכה ׁש ֶֹר ׁש.
ֵּכ ַיצד יָ כוֹ ל ַה ּטוֹ בָ ּ ,פזוּר ְ ּביַ ד ַר ִ ּבים,
לְ ִה ְת ַרבּ וֹ ת ְ ּביָ ָדם ׁ ֶשל ָּכל ַה ּ ַמ ְחזִ ִיקים בּ וֹ ,
ֵמ ֲא ׁ ֶשר ל ּו ֵ ּבינֵ ֶיהם ִח ֵּלק אוֹ תוֹ ַא ְך ק ֶֹמץ?״
״אם ִּת ְת ַע ֵּק ׁש לִ כְ ּפוֹ ת ַעל רו ֲּח ָך
ֵה ׁ ִשיבִ :
לַ ְח ׁשֹב ַ ּב ּ ֻמ ָ ּנ ִחים ַה ְמ ֻק ָ ּבלִ ים ַעל ֶא ֶרץ
ֶאת ז ַֹהר ָה ֱא ֶמת עוֹ ד ַּת ֲהפ ְֹך לְ ח ׁ ֶֹש ְך.
ַה ּטוֹ ב ַ ּבל-יְ ת ַֹאר הוּאׁ ,שוֹ כֵ ן ְמרוֹ ִמים לָ נֶ ַצח,
וְ ֶאל ָה ַא ֲה ָבה ׁשוֹ ֵאף הוּא וּלְ ֶח ֶסד,
ָּכאוֹ ר ַה ּ ִמ ְת ַ ּב ֵ ּית ַעל ֶחלְ ָקה ְממ ֶֹר ֶקת.
ְּכ ִמדַּ ת ַה ַּל ַהט בּ וֹ יַ ְפ ֶרה אוֹ תוֹ ַה ּטוֹ ב.
ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ֲה ָבה ִּת ְר ֶ ּבה,
ֵּכן יַ ֲעלֶ ה ְ ּבתוֹ כָ ּה וְ יִ ְת ַר ֶ ּבה ַה ֶח ֶסד.

75

ְּככָ ל ׁ ֶש ִ ּי ְת ַרבּ ּו רוּחוֹ ת ְ ּבגַ ן ָה ֵע ֶדן
ֵּכן ַּת ַעל ַא ֲה ָבה ,יִ ְרבּ ּו ָהאוֹ ֲה ִבים,
וְ ֵהם ְּכמוֹ ְ ּב ַמ ְר ָאה ִא ׁיש ָ ּבבו ַּאת ֵר ֵעהוּ.
וְ ִאם ֵמ ֲא ָמ ַרי ְ ּבכָ ל זֹאת לֹא שָׂ ַב ְע ָּת
ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה ַר ֲעבוֹ נְ ָך לָ ַד ַעת
ַּתשְׂ ִ ּב ַיע ְ ּבוַ דַּ אי ִעם יֶ ֶתר ְּת ׁשוּקוֹ ֶת ָיך.
ַע ָּתה ַט ּ ֵפל ְ ּביֶ ֶתר ֲח ֵמ ׁ ֶשת ַה ּ ְפ ָצ ִעים,
לְ ַמ ַען ְ ּב ֶה ְקדֵּ ם יָ סוּר ּו ְּכמוֹ ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִס ּיוּעוֹ ׁ ֶשל ַה ְּכ ֵאב ֶה ְחלִ ימוּ.״
ָר ִצ ִיתי לְ הוֹ דוֹ ת לוֹ ַעל ַהדְּ ָב ִרים ,אוּלָ ם
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ַמ ְע ָ ּגל ַא ֵחר,
ֵעינַ י ַה ִ ּנכְ ָספוֹ ת ָע ְצר ּו שְׂ ָפ ַתי ִמ ּ ֶמלֶ ל.
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שנְ ָאה יוֹ ֶק ֶדת
יתי ֶח ֶבר רוֹ ֵח ׁש ִ ׂ
״אזַ י ָר ִא ִ
ֲ
ּומ ׁ ֻשלְ ָהב ,סוֹ ֵקל ָצ ִעיר ְ ּב ֶא ֶבן״
מּוסת ְ
ָ
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וְ ׁ ָשם ּ ִפ ְתאוֹ ם לְ ֶפ ַתע ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ִּכי ֲאנִ י
לָ כוּד ֻּכ ִּלי ַעד ּתֹם ַ ּב ֲהזָ יָ ה נִ לְ ֶה ֶבת,
ֲהמוֹ ן ָא ָדם רוֹ גֵ ׁש ְ ּב ֵבית ִמ ְקדָּ ׁש ָר ִא ִיתי,

90

ו ֵּבינֵ ֶיהם ִא ּׁ ָשה ַעל ַה ּ ִמ ְפ ָּתן ּפוֹ ַס ַעת,
ְ ּבקוֹ ל ָענֹג ,קוֹ לָ ן ׁ ֶשל ִא ּ ָמהוֹ ת ִמ ֶּק ֶדם,
״מדּ ו ַּעּ ְ ,בנִ יָּ ,כזֹאת עוֹ לַ לְ ָּת לָ נוּ?
ָא ְמ ָרהַ :
ְר ֵאהֲ ,אנִ י וְ ַא ָ ּבא ִח ּ ַפשְׂ נ ּו ַא ֲח ֶר ָיך
יפה.
ְמב ָֹהלִ ים.״ ָּכ ֵעת ׁ ָש ְת ָקה וְ לֹא הוֹ ִס ָ
וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ָרא ּו ֵעינַ י נָ גוֹ ז לְ ֶפ ַתע.
ֲאזַ י ִא ּׁ ָשה ַא ֶח ֶרת הוֹ ִפ ָיעה לְ ֵעינַ י,
ַהדֶּ ַמע ַה ָּטהוֹ ר זָ לַ ג ַעל לְ ָחיֶ ָיה,
נִ ְצ ַרף ְ ּב ַמ ַעיְ נֵ י ַהבּ וּז ו ׁ ְּש ַאט ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
״אם ׁ ַש ִּליט ַא ָּתה ַעל זוֹ ַה ֶּק ֶרת
ִה ִ ּג ָידהִ :
ַעל ׁ ְש ָמ ּה ֵאלִ ים ִמ ּ ַמ ַעל ָחלְ ק ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶצף ֶק ֶצף,
ו ָּב ּה ַה ּ ַמ ְעיָ ן לְ ַהשְׂ ָּכלָ ה וְ ַד ַעת,
ִּכי ָאז ְ ּגזֹר ֶאת דִּ ינָ ּה ׁ ֶשל זְ רוֹ ַע ְמ ֻח ֶ ּצ ֶפת
ׁ ֶש ְ ּבגָ לוּי ָח ְב ָקה ִ ּב ֵּתנוִּ ּ ,פיזִ ְיס ְט ַרטוּס!״
ַא ְך ְ ּב ֵעינַ י ָהיָ ה ָה ִא ׁיש ָא ִדיב וְ נוֹ ַח

105

לְ ֵעת ֵה ׁ ִשיב לָ ֵאם ָמתוּןּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ:
״מה ַ ּנ ֲעשֶׂ ה ָ ּב ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּבזָ דוֹ ן יַ ֵּכנוּ,
ַ
ִאם ָהאוֹ ֵהב אוֹ ָתנוּ ,זוֹ כֶ ה לְ שִׂ נְ ָא ֵתנוּ?״
ֲאזַ י ָר ִא ִיתי ֶח ֶבר רוֹ ֵח ׁש שִׂ נְ ָאה יוֹ ֶק ֶדת
מו ָּסת ו ְּמ ׁ ֻשלְ ָהב ,סוֹ ֵקל ָצ ִעיר ְ ּב ֶא ֶבן
וְ לֹא ָח ֵדל לִ ְצר ַֹחִ :
״ק ְטלוּה ּו וְ ִה ְרגוּהוּ!״
ָר ִא ִיתי ֵא ְיך ָּכ ַרע ,נָ ַפל ַה ַ ּנ ַער ַא ְר ָצה,
ֵּכ ַיצד ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ נָ ַטל ַמלְ ַא ְך ַה ּ ָמוֶ ת,
ֵּכ ַיצד נָ שָׂ א ֵעינָ יו ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ֵע ֶדן,
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173
אוֹ ֵמר ְּת ִפ ָּלה לָ ֵאלּ ְ ,ביִ ּסו ָּריו גּ וֹ וֵ ַע,
לִ ְמ ַע ָ ּניו מוֹ ֵחל ,לְ ַתלְ יָ נָ יו סוֹ לֵ ַח,
ו ְּב ֵעינָ יו ַמ ָ ּבט ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים וְ ֶח ֶסד.
וּלְ ֵעת נַ ְפ ׁ ִשי ָחזְ ָרה ִמ ּ ְמחוֹ ז ַה ֲהזָ יוֹ ת,
וְ לִ ְד ָב ִרים ַמ ּ ָמ ׁש ּ ָפ ְק ָחה ֶאת ְסגוֹ ר ֵעינֶ ָיה,
ִה ְב ַחנְ ִּתי ָ ּב ֱא ֶמת ֵ ּבין ַה ּׁ ְשגִ יאוֹ ת ָעשִׂ ִיתי.

120

מוֹ ִרי ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּביט ִ ּביָ ,ר ַאנִ י ִמ ְתנַ ֵהג
ְּכ ִמי ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה ָקם ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ָ ,א ַמר לִ י:
״מה ֶ ּזה ָק ָרה לְ ָךֵ ,אינְ ָך יָ כוֹ ל לָ לֶ כֶ ת?
ַ
ִמ ֶ ּזה ֲח ִצי ַה ִּליגָ ה ׁ ֶש ּ ִמ ְתנַ ֵהל ַא ָּתה,
ֵעינֶ ָיך ֲעצוּמוֹ ת וְ ַרגְ לְ ָך מוֹ ֶע ֶדת,
ְּכ ִא ׁיש נוֹ ֶטה לִ ׁישֹן אוֹ ַה ּׁ ִשכּ וֹ ר ִמ ַ ּייִ ן.״
״א ָה ּהָ ,א ִבי ַה ּטוֹ בִ ,אם ַא ְך ִּתכְ ֶרה ָאזְ נֶ ָיך
ֲ
ָ
א ַֹמר לְ ך ֶאת דְּ ַבר ַה ִח ָ ּזיוֹ ן נִ גְ לָ ה לִ י
ֵעת ְ ּב ַד ְר ִּכי ַרגְ לַ י ָּכ ְרע ּו ַּת ְח ַּתי,״ ֵה ׁ ַש ְב ִּתי.
״אף ֵמ ָאה ַמ ֵּסכוֹ ת ִאלּ ּו ִּכ ּס ּו ּ ָפנֶ ָיך,״
ַ
ָ
ָא ַמרֶ ,
״את שַׂ ְר ַע ּ ֶפיך ִמ ּ ֶמ ִ ּני לֹא יַ ְצ ּ ִפינ ּו
ֲא ִפלּ ּו ֵאין זֶ ה ִּכי ִאם ְ ּב ַדל ִה ְרהוּר ַקל ֵע ֶר ְך.
ַה ּ ַמ ֲחזֶ ה ָר ִא ָית נוֹ ַעד לִ ְ ּב ָך לִ ְמנ ַֹע
ימי ׁ ָשלוֹ ם,
ֵמ ִה ָּסגֵ ר ִמ ּ ְפנֵ י נְ ַהר ֵמ ֵ
ַה ִ ּנ ָ ּג ִרים ֵאלֵ ינ ּו ִמ ּ ַמ ְעיַ ן ַה ֶ ּנ ַצח.

135

לֹא ׁ ְש ַאלְ ִּת ָיך ַ׳מה ָּק ָרה לְ ָך׳ ְּכ ִמי
ׁ ֶש ְ ּב ֵעינֵ י ָ ּבשָׂ ר רוֹ ֶאהֲ ,א ָבל ְ ּבמוֹ ת
גּ וּפוֹ ׁשוּב לֹא יִ ְר ֶאה דָּ ָברִּ ,כי ִאם ׁ ָש ַאלְ ִּתי
לְ ַמ ַען לְ ָה ִפ ַיח ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לֶ ָיך ֶמ ֶרץ,
ָּכ ְך יֵ ׁש ְ ּבלֵ ב ָע ֵצל ׁ ֶש ּ ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ֵה ִקיץ
לִ ְדחֹק וּלְ ָה ִאיץ ֶאת ְצ ָע ָדיו ַ ּבדֶּ ֶר ְך.״
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ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דְּ ָרכֵ ינ ּו ֵ ּבין ַה ּׁ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,צוֹ ִפים
ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק יָ כֹלְ נ ּו ֶאל מוּל ַק ְרנֵ י ַה ּנֹגַ ּה
ַהזּוֹ ֲהרוֹ ת ַעל ַאף ַה ּׁ ָש ָעה ַה ְמ ֻא ֶח ֶרת.
ִעם זֹאת ָמתוּן ָמתוּןָ ,ע ׁ ָשן ׁ ָשחֹר ְּכלַ יְ לָ ה
ִּכ ָּסה אוֹ ָתנ ּו ַאט ,וְ לֹא ָהיָ ה ָמקוֹ ם
ֵאלָ יו נוּכַ ל לָ בוֹ א לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
		
145
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קנטו שישה-עשר
באובך העשן השחור הממלא את המדרג השלישי ,פוגשים דנטה וורגיליוס את ַמרקוֹ
מברדוֹ הנושא את משלו בדבר הרצון החופשי והעולם המושחת .בין היתר מזכיר
לוֹ ַ ּ
מרקו כמה מתושבי לומברדיה ,שחייהם היו והנם מופת להלכות מוסר ויושר.

ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ֵ ּג ִיה ּנֹם לְ לֹא כּ וֹ כְ ֵבי ַה ַּליְ לָ ה
ִמ ַּת ַחת לְ ׁ ָש ַמיִ ם דַּ ִּלים וַ ֲעלו ִּבים,
עוֹ ִטים ָענָ ן ָּכ ֵבד ֵמא ֶֹפק וְ ַעד א ֶֹפק.
יטה ֵעינַ י ָה ְר ָעלָ ה,
ֵמעוֹ לָ ם עוֹ ד לֹא ֵהלִ ָ
וְ ִהיא כּ ֹה ֲא ֵפלָ ה ו ַּמ ָ ּג ָע ּה כּ ֹה ַ ּגס,
ְּכמוֹ ֶה ָע ׁ ָשן ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ִּכ ָּסה אוֹ ָתנוּ.
ׁשוּב לֹא ָעלָ ה ְ ּביָ ִדי ֶאת ׁ ְשמו ָּר ִתי לִ ְפק ַֹח,
ֲאזַ י מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בַ ,מ ְד ִר ְיך ַהכּ ֹל-יוֹ ֵד ַע,
ָק ַרב ֵאלַ יַ ,מ ִ ּג ׁיש לִ י ׁ ִשכְ מוֹ לִ ְהיוֹ ת לְ ֵעזֶ ר.
ְּכמוֹ ָה ִע ֵ ּור ַא ַחר ַה ּמוֹ לִ יכוֹ ּפוֹ ֵס ַע
לְ ַבל יִ ְמ ַעד ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ יִ ְתנַ ֵ ּג ׁש ְ ּב ֵח ֶפץ
וְ יִ ּ ָפ ַצע ָק ׁשוֹ ת ,וְ ַאף יָ מוּת ָחלִ ילָ ה,

15

ָּכ ְך ַ ּב ֲאוִ יר ַמ ְחלִ יא ו ְּמז ָֹהם ּ ָפ ַס ְע ִּתי,
ַמ ְק ׁ ִשיב לִ ְד ַבר מוֹ ִריָ ,הלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב ,אוֹ ֵמר לִ י:
״שִׂ ים לֵ ב וְ ִה ּׁ ָש ֵמר ׁ ֶשלּ ֹא לָ סוּר ִמ ּ ֶמ ִ ּני.״
ֲאזַ י קוֹ לוֹ ת ׁ ָש ַמ ְע ִּתיְּ ,ת ִפ ָּלה ָ ּב ָרה ָהיְ ָתה זֹאת
ֶאל שֵׂ ה ָה ֱאל ִֹהיםֲ ,א ׁ ֶשר ֶאת ֲח ָט ֵאינ ּו
נוֹ ֵטל ִע ּמוֹ לְ ַמ ַען ֶח ְמלָ הָ ׁ ,שלוֹ ם וְ ֶח ֶסד.
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ֶאת ְּת ִפ ָּל ָתם ֵה ֵחלּ ּו ְ ּבזֶ ֶמר ”.“Agnus Dei
ָעל ּו ִמלּ וֹ ת ַה ּׁ ִשיר וְ כֵ ן ִמ ׁ ְש ַקל ַה ַּל ַחן
ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ַעל ִּכי ֻמ ׁ ְשלָ ם ָהיָ ה ַה ּת ַֹאם.
״ה ִאם רוּחוֹ ת ֵהם ֵא ֶּלה ,אוֹ ָתם ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע?״
ַ
ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת מוֹ ִריֵ .ה ׁ ִשיבֱ :
״א ֶמת דִּ ַ ּב ְר ָּת,
ְּככָ ל ׁ ֶש ֵהם ׁ ָש ִרים דּ וֹ ֵע ְך ָ ּב ֶהם ַה ַ ּז ַעם.״
״ו ִּמי ַא ֶּתםּ ,פוֹ לְ ׁ ִשים ֶאת ַע ְר ִפ ֵּלי ָהא ֶֹב ְך
ו ָּבנ ּו ְמ ַד ְ ּב ִרים ְּכמוֹ ֵאלּ ּו ֶאת ַה ְ ּז ַמן
וְ ֶאת ֲחלִ יפוֹ ָתיו מוֹ נִ ים ַעל ּ ִפי ַהלּ ו ַּח?״

30

דִּ ֵ ּבר ֶא ָחד ֵמ ֶהם .לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים
״ה ׁ ֵשב לָ ֶהם דְּ ָב ֶר ָיך,
ּ ָפנָ ה ֵאלַ י מוֹ ִריָ :
ְ
ו ׁ ְּש ַאל ִאם זוֹ ַהדֶּ ֶרך ָ ּב ּה נַ ְע ּ ִפיל לְ ַמ ְעלָ ה.״
ֲאזַ י ֲאנִ י :״הוֹ רו ַּחֲ ,א ׁ ֶשר ַעל ֲח ָט ָאיו
ִּכ ּ ֵפר ,ו ְּממ ָֹרק נָ כוֹ ן לָ עוּט ׁ ָש ַמיְ ָמה,
ִאם ִּת ְתלַ ֶ ּוה ֵאלַ י ִּת ׁ ְש ַמע ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א.״
״ככָ ל ֲא ׁ ֶשר ֻמ ָּתר לִ י,
״אלֵ ְך ִא ְּת ָך,״ ֵה ׁ ִשיבְּ ,
ֵ
וְ ִאם ָה ֵאד יִ ְמנַ ע ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶק ׁ ֶשר ַעיִ ן,
ָהאֹזֶ ן ,זוֹ ִּת ׁ ְשמֹר ַעל ַה ִ ּז ָּקה ֵ ּבינֵ ינוּ.״
״א ׁ ֶשר ַמ ִּתיר ַה ּ ָמוֶ ת
״ב ֶבגֶ ד זֶ ה,״ ֵה ׁ ַש ְב ִּתיֲ ,
ְּ
אתי ֵה ָ ּנה
ֲאנִ י עוֹ לֶ ה ַ ּב ּׁ ְש ִביל לְ ַמ ְעלָ הּ ָ .ב ִ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ַח ְת ַח ִּתים ֵ ּבין ַט ְ ּבעוֹ ת ַה ּת ֶֹפת.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַהבּ וֹ ֵרא ְ ּברֹב ַח ְסדּ וֹ ִא ּ ְמ ַצנִ י,
ָח ַפץ הוּא ִּכי ֶא ְר ֶאה ֶאת ֲח ֵצרוֹ ְ ּב ֶד ֶרךְ
ֲא ׁ ֶשר ֵאינָ ּה ׁ ְשכִ ָיחה ְ ּב ֶק ֶרב ְ ּבנֵ י יָ ֵמינוּ.
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ַא ְך ַאל נָ א ַּת ֲעלִ ים ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִמי ָהיִ ָית
לִ ְפנֵ י מוֹ ְת ָך ,וְ גַ ם ֱאמֹר ֲהזוֹ ַהדֶּ ֶר ְך
לַ ּ ַמ ֲע ָברֶ ׁ ,ש ֵּכן דְּ ָב ְר ָך יוֹ לִ ְיך אוֹ ָתנוּ.״
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״ּומי ַא ֶּתםּ ,פוֹ לְ ׁ ִשים ֶאת ַע ְר ִפ ֵּלי ָהא ֶֹב ְך
ִ
ּובנּו ְמ ַד ְ ּב ִרים״
ָ
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״היָ ה ׁ ְש ִמי ַמ ְרקוֹ ,
״לוֹ ְמ ַ ּב ְרדְּ יָ ה ְמכוֹ ָר ִתי,״ ֵה ׁ ִשיבָ ,
ֶאת ָהעוֹ לָ ם יָ ַד ְע ִּתיָ ׁ ,ש ַמ ְר ִּתי ַעל ִמדּ וֹ ת
ַה ּ ֻמ ׁ ְשלָ כוֹ ת ַה ּיוֹ ם ָאחוֹ ר ִּככְ לִ י ֵאין ֵח ֶפץ.
ַהדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ָ ּב ַח ְר ָּת ּתוֹ לִ ְיך אוֹ ְת ָך לְ ַמ ְעלָ ה,״
ָא ַמר לִ י ,וְ הוֹ ִסיףְ :״ר ֵאה נָ אּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּת ָיך
שָׂ א ֲעבו ִּרי ְּת ִפ ָּלה לְ ֵעת לָ רוּם ַּת ִ ּג ַיע.״
״בזֹאת נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי לְ ָפנֶ ָיך
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ּ ָ :
ְ
לִ נְ הֹג ְּכ ֶח ְפ ְצ ָךַ .אך ַה ָּס ֵפק ׁ ֶש ִ ּבי,
ִאם לֹא יֵ ַדע מוֹ ָצאֶ ,את לְ ָב ִבי יַ ְב ִק ַיע.
ְּת ִח ָּלה ֲח ׁ ָש ׁש נִ ֵּקר ִ ּביַ ,א ְך ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת דְּ ָב ֶר ָיך,
וְ ִאם ַא ְצלִ יב אוֹ ָתם ִעם שִׂ ַיח ֲא ֵח ִרים,
נִ ְר ֶאה ִּכי ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבלִ ִ ּבי ֱא ֶמת ֵהם.

60

ָאכֵ ן ּ ָפ ׁ ְש ָטה ָּכלִ יל ָה ָא ֶרץ ֵמ ָעלֶ ָיה
ָּכל זֵ כֶ ר לְ ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְּכ ִפי ׁ ֶש ִ ּצ ַ ּינְ ָּת,
י-ה ֶ ּצ ֶדק.
ימת ָה ֶר ׁ ַשע לָ ְב ׁ ָשהֶ ,את ִא ַ
וְ ֶאת ְ ּגלִ ַ
יֵ ׁש ֶאת ַהדִּ ין ּתוֹ לִ ים ָ ּברוֹ ם וְ יֵ ׁש ָ ּב ָא ֶרץ,
ַא ְך ַמה ִהיא ָה ִע ָּלהָ ,א ָ ּנא ֱאמֹר ,לְ ַמ ַען
ֶא ְר ֶאה ו ִּמ ּ ָפנֶ ָיה ְ ּבזוּלָ ִתי ַא ְת ִר ַיע.״
״א ָה ּה״ ִמ ּ ִפיה ּו
ְ ּגנִ ָיחה ְּכ ֵב ָדה ֲא ׁ ֶשר ִח ְּל ָצה ֲ
ִה ְקדִּ ָ
״א ִחינוּ,
ימה ֶאת דְּ ָב ָריוֲ ,אזַ י דִּ ֵ ּברָ :
את,
ִע ֶ ּו ֶרת ִהיא ָה ָא ֶרץ ,וְ ֵהן ֵמ ֶא ֶרץ ָ ּב ָ
ָ ּב ּה ָּכל ַה ַחי נוֹ ֵהג לִ ְתלוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם
ָּכל ַמ ֲעשֶׂ ה ַ ּב ֶחלֶ ד ְּכמוֹ ל ּו ָהי ּו ׁ ָש ַמיִ ם
ֵמנִ ַיע וְ ִע ָּלה לַ ַ ּנ ֲעשֶׂ ה ָ ּב ָא ֶרץ.
ִאם ָּכ ְך ַמה ַּט ַעם ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ְפ ׁ ִשיַ ,מה ֶ ּב ַצע
ְ ּבעֹנֶ ג ו ְּבא ׁ ֶֹשר ַעל ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד?
וּלְ ׁ ֵשם ַמה ָה ַע ְצבוּת ַעל ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ָעוֶ ל?
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ׁ ְש ֵמי ַה ּ ָמרוֹ ם ִה ְתנִ יע ּו ָ ּבכֶ ם ֶאת ַּכף ַה ֵ ּי ֶצר,
לֹא ָּכל ַהיְ ָצ ִריםַ ,א ְך ֵהן זְ כִ ֶיתם ָ ּבאוֹ ר
ֲא ׁ ֶשר מוֹ ֶרה לָ כֶ ם ַמה ֵ ּבין ַה ּטוֹ ב לָ ר ַֹע,
ו ַּמ ֲענִ יק לָ כֶ ם ָרצוֹ ן ָח ְפ ׁ ִשי ,וְ זֶ ה
ִּככְ לוֹ ת ַמ ֲא ָב ָקיו ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם יַ כְ ִר ַיע
ַּת ְח ָּתיו ַהכּ ֹלִ ,אם ַא ְך ַּכהֹגֶ ן יְ ַט ּ ְפחוּהוּ.
ֲא ִפלּ ּו ְ ּבנֵ י חוֹ ִרין ַא ֶּתםּ ְ ,בכ ַֹח ַרב
וְ ֶט ַבע ָרם ִה ְ ּנכֶ ם ְּתלוּיִ ים ,וְ ֵהם ָ ּב ְרא ּו
ֶאת מ ֲֹחכֶ ם ִמחוּץ לְ ת ֶֹקף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.
ַעל ֵּכן ִאם ָהעוֹ לָ ם ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר
ָס ָטה ,זוֹ ַא ׁ ְש ַמ ְתכֶ םַ ,ח ּ ְפשׂ ּו ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם
ֶאת ָה ִע ָּלהּ ְ .בכָ ְך ֶא ְהיֶ ה לְ ָך לְ ֵעזֶ ר.
ִּכי ִמ ַ ּיד בּ וֹ ֵרא ֵהגִ ָיחה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ָא ַהב הוּא
ְ ּב ֶט ֶרם נִ ְב ְר ָאה ,וְ ִהיא ְּכמוֹ ָהעוֹ לָ ל,
ְמשַׂ ֵחק ,לְ ֵסרוּגִ ין צוֹ ֵחק ו ִּמ ְתיַ ּ ֵפ ַח.

90

ּ ְפ ׁשו ָּטה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ,דָּ ָבר ֵאינָ ּה יוֹ ַד ַעת,
ֱהיוֹ ת ׁ ֶש ַהבּ וֹ ֵרא ֵהנִ ַיע יְ ָצ ֶר ָיה
בּ וֹ ֶח ֶרת ֵמ ְרצוֹ נָ ּה ִהיא ֶאת ׁ ֶש ּ ֵמ ֵסב לָ ּה עֹנֶ ג.
ְּת ִח ָּלה זוּטוֹ ת יַ שְׂ ִ ּביע ּו ֶאת ְרצוֹ נָ ּהֻ ,מ ְק ֶס ֶמת
נוֹ ֶה ֶרת ַא ֲח ֵר ֶיהןַ ,עד ׁ ֶש ּ ַמ ְד ִר ְיך אוֹ ֶמ ֶתג
יַ גְ ִ ּביל ּו ְ ּבנָ ִתיב נָ כוֹ ן ֶאת ְּת ׁשוּקוֹ ֶת ָיה.
ַעל ֵּכן חֹק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט דְּ רו ׁ ִּשיםִּ ,כי ֵהם ָה ֶר ֶסן,
וְ כֵ ן ׁ ַש ִּליט דָּ רו ּׁש ׁ ֶש ְ ּבכֹחוֹ לִ ְראוֹ ת
ֹאש ִמגְ דָּ לֶ ָיה.
ֶאת ֶק ֶרת ָה ֱא ֶמת ,וְ ל ּו ר ׁ
ַהחֹק ַק ָ ּיםַ ,א ְך ֵאין מוֹ ִציא אוֹ תוֹ לַ ּפ ַֹעל.
ֹאש ָה ֵע ֶדר ַ ּב ּ ָׂש ֶדה,
ִּכי ַה ּצוֹ ֵעד ְ ּבר ׁ
ְ
ַמ ֲעלֶ ה ָא ְמנָ ם ֵ ּג ָרה ַאך ּ ַפ ְר ָסתוֹ רוֹ ֶפ ֶסת.
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180
ַעל ֵּכן ֵעת ַה ִ ּצבּ וּר רוֹ ֶאה ֶאת ַמנְ ִהיגוֹ
חוֹ ֵטף ֶאת ַה ְּסחוֹ ָרה ֵאלָ יו ַ ּגם הוּא ָּכ ֵמ ַּה,
ַמ ְפ ִקיר ַהכּ ֹל הוּאָ ,ח ׁש לִ ְת ּפֹס ֶאת ַה ּ ַמלְ קוֹ ַח.

105

ְר ֵאה ֵאפוֹ א וּלְ ַמדִ ,ע ַּלת ַה ַה ׁ ְש ָח ָתה
ַ ּב ֶחלֶ ד ִהיא ׁ ִשלְ טוֹ ן ּ ָפגוּם ,לֹא ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
אתם ְ ּב ַצ ְּל ָמ ּה ,לֹא ִהיא זוֹ ַה ּפוֹ ׁ ַש ַעת.
נִ ְב ֵר ֶ
ִּכי רוֹ ָמא זוֹ ֵ ,ה ִב ָיאה ֶאל עוֹ לָ ֵמנ ּו ֶח ֶסד,
ׁ ְשנֵ י ַ ּגלְ גַ ֵּלי ַח ּ ָמה ֵה ִאיר ּו ֶאת דְּ ָרכֶ ָיה,
זֶ ה ֶאת דַּ ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ,וְ זֶ ה דַּ ְרכֵ י ֱאל ַֹּה.
ֶה ֱא ִפיל ּו זֶ ה ַעל זֶ הַ ,ע ָּתה ָח ְב ָרה ַה ֶח ֶרב
ֶאל ׁ ֵש ֶבט ַה ֶהגְ מוֹ ןִ ,מן ַה ִ ּז ּווּג ַה ֶ ּזה
לֹא יְ ׁשו ָּעה ִּת ְצ ַמחִּ ,כי ִאם זָ דוֹ ן וְ ֶר ׁ ַשע.
ׁ ֶש ָּכ ְך לֹא ֲח ֵר ִדים ֵהם ִא ׁיש ִמ ּ ְפנֵ י ֵר ֵעהוּ.
וְ ִאם ַס ְפ ָקן ַא ָּתהַ ,ה ֵ ּבט ִ ּב ְפ ִרי ְּתבו ָּאה
ׁ ֶש ֵּכן ַעל ּ ִפי זַ ְרעוֹ נִ ָּכר ָּכל ַה ּצוֹ ֵמ ַח.
ָ ּב ָא ֶרץ ָ ּב ּה זוֹ ְר ִמים ַה ּפוֹ וְ ָה ַא ִדיגֶ ׳ה,
יפיוֹ ר ְ ּב ֶק ִרי –
ְ ּב ֶט ֶרם ְפ ֶר ֶד ִריק בּ א ִעם ַא ּ ִפ ְ
ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לִ ְמצֹא ְ ּגבו ָּרה וְ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ.

120

ַע ָּתה ָּכל ַה ִ ּנכְ לָ ם – ׁ ֶש ֶח ְר ּ ָפתוֹ דַּ ָ ּי ּה
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ְת ָע ֵרב ֵ ּבין ַצדִּ ֵיקי ַהדּ וֹ ר
וְ לֹא לִ ְפגּ ֹׁש ָ ּב ֶהם – ָ ּב ּה יְ ַה ֵּל ְך ָ ּבטו ַּח.
ֱא ֶמתְ ׁ ,שלוֹ ׁ ָשה זְ ֵקנִ ים ַח ִ ּיים ָ ּב ּה עוֹ ד ,דַּ ְר ָּכם
ָע ָבר ֶאת ַההֹוֶ ה מוֹ כִ ַיחִ ,מ ׁ ְש ַּת ֶהה
ָה ֵאל לָ ֵתת לָ ֶהם ַח ֵ ּיי ָּכבוֹ ד לָ נֶ ַצח:
קו ָּרדוֹ דָּ ה ּ ַפלָ צוֹ ּ ֶ ,ג ַר ְרדוֹ ַה ּ ֵמ ִ
יטיב
וּגְ ווִ ידוֹ דָּ ה ַק ְס ֶטלֲ ,א ׁ ֶשר ָע ִדיף לִ ְקרֹא לוֹ
ְּכ ֶד ֶר ְך ָצ ְר ָפ ִתים ,׳לוֹ ְמ ַ ּב ְר ִדי ׁ ְש ַפל ָהרו ַּח׳.
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״הוֹ ַ ,מ ְרקוֹ יְ ִד ִידי ,קוֹ לְ עוֹ ת ַט ֲענוֹ ֶת ָ
יך״
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182
ֱאמֹר ַע ָּתה ֵאפוֹ אַ ,ה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ְ ּברוֹ ָמא,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ י כּ ֹחוֹ ת ָ ּבלְ ָעהִ ,א ׁיש וְ ֵר ֵעהוּ,
ׁ ָש ְק ָעה ְ ּבזֻ ֲה ָמה וְ ֶאת דַּ ְר ָּכ ּה ִהכְ ִּת ָ
ימה.״
״הוֹ ַ ,מ ְרקוֹ יְ ִד ִידי ,קוֹ לְ עוֹ ת ַט ֲענוֹ ֶת ָיך,״
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ,״זֶ ה ַע ָּתה ֵה ַבנְ ִּתי ַ ּגם ַמדּ ו ַּע
ָא ְסר ּו ַעל ַה ְּלוִ ִ ּיים לָ ֶר ׁ ֶשת ֶאת ָה ָא ֶרץ.
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ַא ְך ִמי הוּא זֶ ה ֶ ּג ַר ְרדוֹ ֲ ,א ׁ ֶשר ָמנִ ָית ק ֶֹדם,
וְ הוּא ָמ ׁ ָשל ְ ּב ִפ ָיך לְ דוֹ ר יָ ִמים ָע ָבר ּו
וְ תוֹ כַ ַחת יָ ֵמינ ּו – ִעדַּ ן ַח ּיוֹ ת ַה ּ ֶפ ֶרא?״
״אוֹ ׁ ֶש ּ ַמ ְט ִעים דְּ ָב ֶר ָיך אוֹ ִתי ,אוֹ ַמדִּ ִיחים,״
״ש ֲה ֵריִ ,אם לְ ׁשוֹ נְ ָך טוֹ ְס ָקנִ ית
ֵה ׁ ִשיב לִ יֶ ׁ ,
ֵּכ ַיצד ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַע וְ לֹא כְ לוּם ַעל ֶ ּג ַר ְרדוֹ ?
ִּכי זֶ ה ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁישַ ,על ּ ִפיו אוֹ תוֹ יָ ַד ְע ִּתי,
ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נוֹ ִסיף ׁ ֶש ּׁ ֵשם ִ ּב ּתוֹ הוּא ַ ּגאיָ ה.
יְ ִהי ָה ֵאל ִא ְּת ָךּ ָ ,בזֹאת דְּ ָב ַרי ִס ַ ּי ְמ ִּתי.
ְר ֵאהַ ,ק ְרנֵ י ַה ּׁ ַש ַחר ַה ּ ַמלְ ִ ּבינוֹ ת זֶ ה ְּכ ָבר
ֶאת ֶה ָע ׁ ָשן ִּת ְב ַק ְענָ הַ .ע ָּתה ָעלַ י לָ לֶ כֶ ת.
– ִה ֵ ּנה הוּא ַה ּ ַמלְ ָא ְך! – ְ ּב ֶט ֶרם זֶ ה יִ ְר ֵאנִ י.״
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קנטו שבעה-עשר
לפני נטישתם את המדרג השלישי ,דנטה צופה בדוגמאות של עונש המושת
על הכועסים והזועמים .מלאך השלום מזמין את הבאים לבוא אל המדרג הרביעי.
שם ,תוך כדי הסברים אודות מבנה טור הטוהר ,ורגיליוס נושא את דבריו על מהות
האהבה.

זְ כֹרַ ,ה ּקוֹ ֵראִ ,אם ּ ַפ ַעם נִ לְ ַּכ ְד ָּת ָ ּב ָהר,
ַ ּב ֲע ָר ֶפל סוֹ גֵ ר ָעלֶ ָיך ,וְ ֵאינְ ָך
רוֹ ֶאה מוּלְ ָך דָּ ָברִ ,ע ֵ ּור ְּכמוֹ ֲח ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת,
וְ כָ ְך ְ ּבעוֹ ד ֵא ֵדי ָהא ֶֹב ְך ַה ּׁ ָשחֹר
לְ ִה ְת ַ ּב ֵהר עוֹ ְמ ִדים ,וּלְ ֵעת ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ּפוֹ ְרצוֹ ת ָמתוּן ָמתוּן ְ ּב ַעד ָמ ַס ְך ָהא ֶֹפל,
ֲאזַ י ְ ּב ִד ְמיוֹ נְ ָך ָּת ֵאר לְ ָך ֵּכ ַיצד
אשוֹ נָ ה ָר ִא ִיתי ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ֲאנִ י לָ ִר ׁ
דַּ וְ ָקא ָ ּב ֶרגַ ע בּ וֹ ֵה ֵח ָּלה זוֹ לִ ׁ ְשק ַֹע.
ַעל ֵּכן ֶאת ְצ ָע ַדי ַמ ְת ִאים לְ ַצ ֲע ֵדי
אתיִ ,מן ֶה ָענָ ן ַהיְ ׁ ֵשר
מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ,יָ ָצ ִ
ֶאל מוּל ַק ְרנֵ י ָהאוֹ ר ַהדּ וֹ ֲעכוֹ ת לְ ַמ ָּטה.

15

ֲא ָה ּה ,דִּ ְמיוֹ ן ׁשוֹ לָ ל ,יֵ ׁש וְ ָת ִסיט לִ ֵ ּבנ ּו
ֵמ ְראוֹ ת דְּ ַב ָ
ר-מה ֳק ָבל ַעםּ ָ ,גלוּי ַמ ּ ָמ ׁשֲ ,א ִפלּ ּו
ׁ ָשם ֶאלֶ ף ֲחצוֹ ְצרוֹ ת ִּת ְת ַק ְענָ ה ִמ ְּס ִב ֵיבנוּ,
ִאם לֹא חו ׁ ֵּשינ ּו ֵהםַ ,מה ּ ְמחוֹ לֵ ל אוֹ ְת ָך?
ָהאוֹ ר ַה ָ ּבא ֵמ ֵע ֶדן הוּא ׁ ֶשאוֹ ְת ָך ֵמנִ ַיע
ְ ּבכֹחוֹ  ,אוֹ ֵמ ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ֱאל ֵֹהי ׁ ָש ַמיִ ם.
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ִה ֵ ּנה ְ ּב ִד ְמיוֹ נִ י ַמ ֲעשֵׂ ה ִחלּ וּל ַה ּק ֶֹד ׁש
ָר ִא ִיתיָ ,הכֵ ַיצד הוֹ ֶפכֶ ת לְ זָ ִמיר
זוֹ ּ ְפרוֹ ְקנֶ ה ,וְ כֵ ַיצד נָ ְתנָ ה קוֹ לָ ּה ְ ּבזֶ ֶמר.
ימה,
וְ לַ ּ ַמ ְר ֶאה ַה ֶ ּזה ,רו ִּחי נָ סוֹ גָ ה ּ ְפנִ ָ
ְ ּבתוֹ ְך ּתוֹ כָ ּה נִ לְ ֶּכ ֶדת ,וְ לֹא ָהיָ ה דָּ ָבר
ׁ ֶש ּ ִמ ַ ּבחוּץ דַּ ְרכּ וֹ ִה ְצלִ ַיח לְ ַה ְב ִק ַיע.
ֲאזַ י ֶאל דִּ ְמיוֹ נִ י ׁ ָש ְט ָפה ְּכגֶ ׁ ֶשם ּ ֶפ ַתע,
דְּ מוּתוֹ ׁ ֶשל ַה ּצוֹ ֵררָּ ,תלוּי ,ו ְּבמוֹ תוֹ
ָמלֵ א ְקלַ ְס ֵּתר ּ ָפנָ יו ִ ּב ּזוּי ,זָ דוֹ ן וְ ֶר ׁ ַשע.

30

ו ִּמ ְּס ִביבוֹ ָע ְמד ּו ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ַר ְעיָ תוֹ ֶא ְס ֵּתר ,ו ָּמ ְרדְּ כַ י ַה ֶ ּג ֶבר,
ְ ּב ַמ ַעשׂ ו ְּד ָב ִרים ֶאת ִצ ְד ָקתוֹ הוֹ כִ ַיח.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ַה ֶ ּצלֶ ם נִ ְמ ָחה ִמדִּ ְמיוֹ נִ י,
ָּכמוֹ ה ּו ְּכבו ָּעה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ֵ ּצל ַּת ְח ֶּת ָיה
ַה ְּקרוּם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא אוֹ ָת ּה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם,
ֲאזַ י ְּתמוּנָ ה ַא ֶח ֶרת ֶאת דִּ ְמיוֹ נִ י ִה ִ ּצ ָיתה,
יַ לְ דָּ ה בּ וֹ כָ ה אוֹ ֶמ ֶרת :״הוֹ ַה ּ ַמלְ ָּכהַ ,מדּ ו ַּע
ׁ ָשלַ ְח ְּת יָ ד ְ ּבנַ ְפ ׁ ֵש ְך ,זוֹ ֶע ֶמת וְ נוֹ ֶא ׁ ֶשת?
ָּכ ְך ֶאת ַח ַ ּייִ ְךִ ,א ּ ָמאִ ,ה ְק ַר ְב ְּת ֲעבוּר לָ ִבינְ יָ ה,
ַעכְ ׁ ָשו אוֹ ִתי ִא ַ ּב ְד ְּת ,לִ ְפנֵ י ֻּכ ָּלם ֲאנִ י
ַעל ָא ְב ָדנֵ ְך נוֹ שֵׂ את ִקינָ ה ו ִּמ ְת ַא ֶ ּבלֶ ת.״
ְּכמוֹ ַה ּׁ ֵשנָ ה נִ ׁ ְש ֶ ּב ֶרתֵ ,עת ז ַֹהר אוֹ ר לְ ֶפ ַתע
ַמ ֶּכה ַעל ַה ּׁ ְשמוּרוֹ ת ָה ֲעצוּמוֹ ת ֲע ַדיִ ן
ו ִּמ ְתנַ ּ ֵפץ ֲאזַ יֵ ,מ ִאיר ְקלו ּׁשוֹ ת ,גּ וֹ וֵ ַע,
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ָּכ ְך דִּ ְמיוֹ נוֹ ת רו ִּחי נָ גוֹ ז ּו בּ וֹ ָ ּב ֶרגַ ע
ׁ ֶשאוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ,בּ וֹ ֵהק ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר יָ ַד ְע ִּתי,
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ַמ ִ ּביט ָס ִביב ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי ֶאת ְמקוֹ ִמי לָ ַד ַעת,
״כאן לַ ֲעלוֹ ת ּתוּכַ ל.״
לְ ֵעת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ לָּ :
ִמ ָּכל דָּ ָבר ַא ֵחר דְּ ָב ָריו לִ ִ ּבי ֵה ֵסבּ וּ.
קוֹ לוֹ עוֹ ֵרר ִ ּבי ֵח ֶפץ ַעז לִ ְראוֹ תוֹ ּ ָפנִ ים,
ֵמ ֵעין ְּכ ִמ ָיהה ָהיְ ָתה זֹאת ׁ ֶשלּ ֹא ֵּת ַדע ָמנוֹ ַח,
ַעד ׁ ֶש ּ ְמחוֹ ז ֶח ְפ ָצ ּה ִּת ְר ֶאה ְ ּבמוֹ ֵעינֶ ָיה.
אוּלָ ם ְּכמוֹ ַה ַח ּ ָמה ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ַּת ֵּכנוּ,
דְּ פוּס ַּת ְבנִ ָית ּה י ַ
ֹאבדִּ ,כי צו ָּר ָת ּה עוֹ ֶמ ֶמת,
ָּכ ְך חו ּׁש ָה ְר ִא ָ ּיה ָּכ ׁ ַשל ִ ּבי מוּל ַה ּז ַֹהר.
״זוֹ רו ַּח ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם ַה ּ ַמ ְד ִריכָ ה אוֹ ָתנוּ,
ַ ּגם ִאם לֹא ִ ּב ַּק ׁ ְשנו ָּהּ ,תוֹ לִ ְיך אוֹ ָתנ ּו ַמ ְעלָ ה,
ַ ּב ּז ַֹהר ְמ ִפ ָיקה ִהיא נִ ְס ֶּת ֶרת ֵמ ֵעינֵ ינוּ.

60

ְּכנ ַֹהג ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁש נוֹ ֶהגֶ ת ִהיא ִא ָּתנוּ,
ִּכי ַהנּוֹ כָ ח ַ ּב ּ ֶפגַ ע ַמ ְמ ִּתין ׁ ֶש ְ ּי ַב ְּק ׁשוּהוּ,
ֹאש נָ כוֹ ן ֵר ָיקם לְ ָה ׁ ִשיב ּ ְפנֵ י ַה ּ ָפגו ַּע.
ֵמר ׁ
ַע ָּתה ְ ּב ִב ְר ָּכתוֹ נִ זְ ֶּכה ,נֵ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְך,
וְ נַ ְע ּ ִפיל לְ ַמ ְעלָ ה ְ ּב ֶט ֶרם ֶר ֶדת ח ׁ ֶֹש ְך,
וָ לֹא ,יִ ְהיֶ ה ָעלֵ ינ ּו לְ ַה ְמ ִּתין ַעד קוּם ַה ּׁ ַש ַחר.״
דִּ ֵ ּבר מוֹ ִרי ,ו ׁ ְּשנֵ ינ ּו ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ָצ ַע ְדנ ּו
ֶאל ֶ ּג ֶרם ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת ,ו ָּב ֶרגַ ע ׁ ֶשדָּ ְרכָ ה
ַרגְ לִ י ַעל ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ַּסףִ ,ה ֵ ּנה ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי
ָסמו ְּך ֵאלַ י ַמ ּׁ ָשב ,נוֹ צוֹ ת ַרכּ וֹ ת ְּכמוֹ רו ַּח
ַק ָּלה ,וְ ַה ּ ִמ ִּלים :״,Beati pacifici
ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ָתם הוֹ ׁ ִשיע ּו ִמ ּ ַמשְׂ ֵט ַמת ָה ֶר ׁ ַשע.״
ַק ְרנֵ י אוֹ ר ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ְ ּב ֶט ֶרם ֶר ֶדת לֵ יל
ָעל ּו ַע ָּתה ָ ּברוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה ֵמ ָעלֵ ינוּ,
וְ כוֹ כָ ִבים ָס ִביב ֵהגִ יח ּו ִמן ָהא ֶֹפל.
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״א ָה ּה כּ ִֹחי ַמדּ ו ַּע ְ ּבתוֹ כִ י ַא ָּתה גּ וֹ וֵ ַע?״
ֲ
ָא ַמ ְר ִּתי ְ ּבלִ ִ ּבי ,יַ ַען ִּכי ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי
כּ וֹ ׁ ְשלוֹ ת ַרגְ לַ י ַּת ְח ַּתי וַ ֲח ֵדלוֹ ת ִמ ֶּלכֶ ת.
ִה ַ ּג ְענ ּו לְ ָמקוֹ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לֹא ָעלָ ה עוֹ ד
ֻס ַּלם ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת ,וְ לֹא ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו ָהלְ ָאה.
ָּכמוֹ נ ּו ִּכ ְס ִפינָ ה לְ חוֹ ף ַה ָ ּים עוֹ גֶ נֶ ת.
ן-מה ִה ֵּט ִיתי אֹזֶ ן ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן לִ ׁ ְשמ ַֹע
זְ ַמ ָ
ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל ֶה ָח ָד ׁש ַה ֶ ּזה ְצלִ ילֵ י קוֹ לוֹ ת,
ֲאזַ י ֶאל ַה ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ּ ָפנִ ִיתי וְ ׁ ָש ַאלְ ִּתי:
״א ִבי ַה ּטוֹ בֱ ,אמֹר לִ יַ ,על ֵאיל ּו ֲח ָט ִאים
ָ
נִ ְצ ֶר ֶפת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַ ּבחוּג ַה ֶ ּזה? ַרגְ לֵ ינ ּו
ָא ְמנָ ם ָח ְדל ּו ִמ ֶּלכֶ ת ,אוּלָ ם לֹא ָּכ ְך דְּ ָב ֶר ָיך.״
״א ֲה ַבת ַה ּטוֹ ב ִאם ַעל ׁ ְש ָמ ֶר ָיה
ֵה ׁ ִשיב לִ יַ :
ִּת ְק ּ ָפא ֲה ֵרי ׁ ֶש ּפֹה יְ עוֹ ְרר ּו ֶח ְפ ָצ ּה,
ִּכי ָּכאן ָמ ׁשוֹ ט נִ ְר ּ ֶפה יַ ְח ּתֹר ְ ּביֶ ֶתר לַ ַהט.

90

יטיב ֶאל סוֹ ף דְּ ָב ַרי לָ ֶר ֶדת,
ַא ְך ַ ּב ֲעבוּר ֵּת ִ
ַה ְק ׁ ֵשב ֵאלַ י וְ כָ ְך ,עוֹ ֵדנ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ִהים ָּכאן,
		
יַ ֲעלֶ ה ְ ּביָ ְד ָך לִ נְ גּ ֹס ָחכְ ָמה ִמ ּ ְפ ִרי ַהדַּ ַעת.
לֹא ַהבּ וֹ ֵרא ,נַ ֲע ִרי ,וְ לֹא ְ ּברו ָּאיו ֵאי ּ ַפ ַעם,״
ּ ָפ ַתחָ ,
״ס ְבל ּו ֵמח ֶֹסר ַא ֲה ָבה וְ ַא ַחת ִהיא
ִאם ַא ֲה ָבה ִט ְב ִעית ָהיְ ָתה זוֹ אוֹ ֻמשְׂ ֶּכלֶ ת.
זוֹ ַה ִּט ְב ִעית לָ ַעד צוֹ ֶד ֶקתֵ ,אין ָ ּב ּה דּ ִֹפי,
וְ זוֹ יֵ ׁש ׁ ֶש ִּת ְמ ַעדּ ִ ,ב ְב ִח ָיר ָת ּה נִ כְ ׁ ֶשלֶ ת,
אוֹ יֵ ׁש ִּת ׁ ְש ֶ ּגה ְ ּבע ֶֹדף וְ ִאם ְ ּבח ֶֹסר לַ ַהט.
ַא ְך ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ִּת ְפ ַסע ַ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּטוֹ בַ ,ה ֶח ֶסד,
וְ ֶאת יִ ְצ ָר ּה ִּתכְ בּ ֹׁש וְ לֹא ִּת ְפרֹץ ְ ּגבוּלֶ ָיה,
ֵהן לֹא ִּת ְהיֶ ה ִע ָּלה לְ ָצ ֳהלָ ה ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת.
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ַא ְך ִאם ָ ּב ַרע ִּת ְב ַחר ,אוֹ ִאם ַּת ְר ֶ ּבה ְ ּב ֶח ֶסד
ֵמ ֵע ֶבר לַ ִ ּנ ְד ָר ׁש ,אוֹ ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ָּכמוֹ ָה ְּכנִ ְב ָרא ֵמ ֵפר ֵאמוּן עוֹ שֵׂ הוּ.

105

ִמ ָּכ ְך ַא ָּתה לָ ֵמד ִּכי ַא ֲה ָבה ִהיא ׁש ֶֹר ׁש
ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת ֻּכ ָּלןַ ,א ְך לֹא ּ ָפחוֹ ת ִמ ָּכ ְך
לְ כָ ל ַה ּ ַמ ֲעשִׂ ים ָה ְראוּיִ ים לְ עֹנֶ ׁש.
ֱהיוֹ ת ׁ ֶש ַא ֲה ָבה ֵעינֶ ָיה לֹא ָּת ִסיר
ֵמא ׁ ֶֹשר ַה ִ ּנ ְב ָרא ְ ּבלֵ ב ָה ִא ׁיש ִּת ׁ ְשכּ ֹן,
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ּ ִמ ּ ִׂשנְ ָאה ַע ְצ ִמית ּ ְפטו ִּרים ֻּכ ָּלנוּ.
וְ יַ ַען ִּכי ֵאין ִא ׁיש יָ כוֹ ל לִ שְׂ רֹד עוֹ ֶד ּנ ּו
ּפוֹ ֵר ׁש ִמן ַהבּ וֹ ֵרא ְ ּבגוּף וְ ִאם ְ ּבנֶ ֶפ ׁש,
נִ ְמנָ ע ִמן ָה ָא ָדם לִ ְהיוֹ ת אוֹ יֵ ב בּ וֹ ְר ֵאהוּ.
ַעל ֵּכן ִאם נְ כוֹ נִ ים ָהי ּו דְּ ָב ַרי ַעד ֵה ָ ּנה,
ָה ַא ֲה ָבה לָ ֶר ׁ ַשע לְ שׂ וֹ נְ ֵאיכֶ ם נוֹ ֶע ֶדת,
ו ְּב ׁ ָשלוֹ ׁש דְּ ָרכִ ים ִהיא ְ ּבלִ ְ ּבכֶ ם נוֹ לֶ ֶדת.
אשוֹ ן הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַה ׁ ְש ּ ָפלַ ת ֵר ֵעה ּו
ִר ׁ
ָח ֵפץ ְ ּב ַמ ֲע ָמד לִ זְ כּ וֹ תַ ,על ֵּכן צוֹ ֶפה הוּא
לַ ּיוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ יֵ ֵרד ָה ִא ׁיש ִמ ְ ּג ֻד ָּלתוֹ .
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ׁ ֵשנִ י ָח ֵרד לְ ַבל יִ ּ ְפל ּו ְ ּביַ ד ִמ ְת ָח ֵרה ּו
כּ ֹחוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ְּ ,כבוֹ דוֹ ִ ׁ ,ש ְבחוֹ וּשְׂ ָר ָרתוֹ ,
ַעל ֵּכן ִ ּבנְ פֹל ָה ִא ׁיש ָח ֵפץ ְ ּבכָ ל לִ בּ וֹ הוּא.
י-אף ּתוֹ ֵב ַע,
ישי ֶאת ֶעלְ בּ וֹ נוֹ ָ ּב ֳח ִר ַ
ׁ ְשלִ ׁ ִ
דּ וֹ ֵר ׁש נָ ָקם ִמ ָ ּיד ,וְ לֹא יֵ ַדע ָמנוֹ ַח
ַעד ׁ ֶש ֶאת ָהעוֹ לֵ ב יַ ֶּכה ְ ּב ׁשֹד וָ ׁ ֶש ֶבר.
זוֹ ַא ֲה ַבת ָה ַרע נִ ְצ ֶר ֶפת ִמ ַּת ְח ֵּתינוּ.
ַע ָּתה ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ּטוֹ בּ ְ ,בנִ יֲ ,אלַ ּ ֶמ ְד ָך,
ָּכזוֹ ׁ ֶש ֶח ְמדָּ ָת ּה ֶאת ַה ְּס ָאה גּ וֹ ֶד ׁ ֶשת.
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לְ כָ ל ֶא ָחד ּ ֵפרו ּׁש לְ ַמהוּתוֹ ׁ ֶשל טוֹ ב,
ֵאלָ יו יוֹ ֵצא לִ בּ וֹ וְ ַא ֲח ָריו יִ ְדר ֹׁש.
לֹא ּ ֶפלֶ א ִּכי ַהכּ ֹל דּ וֹ ְר ׁ ִשים ַא ַחר ָהא ׁ ֶֹשר.
ַא ְך ִאם ַא ֲה ַב ְתכֶ ם נִ ְר ּ ֵפית ִהיא ו ְּמ ֻר ּׁ ֶשלֶ ת
ְ ּב ַה ּ ָׂשגַ ת ַה ּטוֹ בּ ַ ,ב ּ ַמ ְד ֵרגָ ה ַה ּזֹאת,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשנִ ְת ָח ְר ָטהִּ ,תזְ ֶּכה ִ ּבגְ מוּל וְ עֹנֶ ׁש.

135

עוֹ ד טוֹ ב ֶא ָחד ָמצוּיַ ,א ְך ֵאין ֵמ ֵסב הוּא א ׁ ֶֹשר,
ִּכי נֶ ֱע ַדר ֱא ֶמת הוּאָ ,ח ֵסר הוּא ֶאת ַה ּ ְפ ִרי
וְ ֶאת ַה ּׁ ָש ָר ׁ ִשים ׁ ֶש ֵהם ִע ַּקר ַה ֶח ֶסד.
ַעל ַא ֲה ַבת ׁשוֹ לָ ל נִ כְ נַ ַעת לְ ָפנָ יו,
ְ ּב ִמ ְד ָרגִ ים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵהם ֲא ֵבלִ ים לְ ַמ ְעלָ ה.
ֲא ָבל ֵא ְיך וְ כֵ ַיצד זוֹ לִ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה נֶ ְחלֶ ֶקת –

			139
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קנטו שמונה-עשר
ורגיליוס נושא הרצאה על מהות האהבה ,ועל יחסה של זו אל עקרון הרצון החופשי.
בין נִ שמות מי שחטאו בעצלות ומכפרים עתה בריצה בלתי פוסקת ,פוגשים משוררינו
את ראש המנזר סן זֶ נוֹ במילנו .דנטה יגע ,נרדם.

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ָריו מוֹ ִרי ַה ַ ּנ ֲעלֶ ה
ִס ֵ ּיםָ ּ ,פנָ ה ֵאלַ י ,ו ְּב ֵעינַ י ַמ ִ ּביט,
ִ ּב ֵּק ׁש לָ ַד ַעת ִאם ֶאת דַּ ְע ִּתי ֵהנִ ַיח.
וְ ָאנֹכִ י ָצ ֵמא ֶאת ֲא ָמ ָריו לִ ׁ ְשמ ַֹע,
ׁ ָש ַת ְק ִּתי ְּכלַ ּ ֵפי חוּץ ַא ְך ְ ּבלִ ִ ּבי ָא ַמ ְר ִּתי,
ֶ
״א ְפ ׁ ָשר ִּכי ׁ ְש ֵאלוֹ ַתי ָהי ּו ָעלָ יו לְ ט ַֹרח.״
ַא ְך הוּא ְּכ ָאב דּ וֹ ֵאג ַה ּיוֹ ֵד ַע נְ כוֹ נָ ה
ִּכי ִ ּב ְרצוֹ נִ י לִ ׁ ְשאֹל ֲא ָבל ֵאינִ י ֵמ ֵעז,
דִּ ֵ ּבר וְ כָ ְך עוֹ ֵרר אוֹ ִתי ֶאת ּ ִפי לִ ְפ ּת ַֹח.
״האוֹ ר ִמ ּ ְמ ָך בּ וֹ ֵק ַע,
״מ ֶא ְס ְטרוֹ ,״ ָּכ ְך ֲאנִ יָ ,
ָ
כּ ֹה ֶאת ֵעינַ י ֵה ִאיר ַעד ִּכי ָּכל ֲא ָמ ֶריךָ,
ָּתכְ נָ ם ו ֵּפרו ׁ ָּשםּ ְ ,ברו ִּרים וּנְ ִה ִירים לִ י.

15

ַעל ֵּכן ַא ְפ ִציר ְ ּב ָךָ ,א ִבי ַה ּטוֹ ב ,לַ ּ ְמ ֵדנִ י
ֶאת סוֹ ד ָה ַא ֲה ָבה ָ ּב ּה זֶ ה ַע ָּתה ָּתלִ ָית
ָּכל ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד וְ ִה ּפוּכוֹ ַ ּגם יַ ַחד.״
״את ע ֶֹמק ׁ ְשנִ ינו ְּת ָך
״ה ֵסב ֵאלַ י,״ ֵה ׁ ִשיבֶ ,
ָ
ֶאת ֲח ִריפוּת ַה ּ ֵׂשכֶ ל וְ כָ ְך ֶאת ָטעוּתוֹ
ׁ ֶשל ָה ִע ֵ ּור ָּת ִביןִּ .כי זוֹ ַמהוּת ַה ּׁ ֶש ֶקר.
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ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ְ ּברו ָּאה נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת לֶ ֱאהֹב,
ֵּתלֵ ְך לְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲענִ יק לָ ּה ְ ּב ַדל ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר,
וּלְ ַמ ֲעשֶׂ ָיה ִח ׁיש ָהעֹנֶ ג יַ ְמ ִר ֶיצנָ ה.
דְּ ַבר ַמ ּ ָמ ׁשוּת נִ ְקלָ ט ְ ּבחו ׁ ֵּשיכֶ םִ ,מ ָ ּיד
ֵּת ְדע ּו ֶאת צו ָּרתוֹ ֶ ,את חוֹ ָתמוֹ ַּת ְט ִ ּביעוּ.
ַרק לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ִּת ְפנֶ ה ֵאלָ יו ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
וְ זוֹ  ,לְ ֵעת ִּת ְמ ָצא ִּכי ֶאת לִ ָ ּב ּה מוֹ ׁ ֵש ְך הוּא,
ִּת ֶּטה לוֹ ַא ֲה ָבהִּ ,כי זֶ ה ִט ְב ָע ּה ֲא ׁ ֶשר
יָ ׁשוּב לָ קוּם ָ ּבכֶ ם ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ָהא ׁ ֶֹשר.

30

ֲאזַ י ְּכמוֹ ֵא ׁש נִ ֶ ּצ ֶתת ִמ ּת ֶֹקף ַּת ְבנִ ָית ּה,
ֶאל ָעל נוֹ ֶס ֶקת ִהיא ,לְ ַמ ַען ִּת ְת ַח ֵ ּבר
ֶאל ח ֶֹמר ְ ּב ִר ָיא ָת ּה ,לְ ַה ֲא ִר ְיך ַח ֶ ּי ָיה.
ָּכ ְך ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה נִ לְ ֶּכ ֶדת ְ ּב ֶע ְר ָ ּג ָת ּהָּ ,תנו ַּע.
ְּתנו ַּעת ָהרו ַּח ִהיא ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְמ ָצא ָמנוֹ ַח
ַעד ִּכי ֶאל ִס ּפו ָּק ּה ָּתבוֹ א ׁ ְש ֵק ָטה ,רוֹ גַ ַעת.
ַע ָּתה ָּת ִבין וַ דַּ אי ַעד ֶמה ָעמֹק נִ ְס ֶּת ֶרת
ֱא ֶמת ִמן ָהאוֹ ְמ ִרים ִּכי ַא ֲה ָבה ָּת ִמיד
לִ כְ ׁ ֶש ַע ְצ ָמ ּה ֲהלֹא ִהיא ְראוּיָ ה לְ ׁ ֶש ַבח.
אוּלָ ם ָטעוּת ְ ּביָ ָדםּ ַ ,ב ּסוּגְ יָ ה ַה ּזֹאת
לֹא ָּכל נוֹ ֵצץ זָ ָהב הוּאֲ .הלֹא ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֶב ַטח
יטב ַה ֵחלֶ ב חוֹ ָתם ְקלוֹ ֵקל ָטבו ַּע.״
ִּכי ְ ּב ֵמ ַ
״דְּ ָב ְר ָך וְ ֶהגְ יוֹ נִ י ַה ְמלַ ֶ ּוה אוֹ תוֹ ,״
ָענִ ִיתי לוֹ ּ ִ ,
״גלּ ּו לִ י ֶאת סוֹ ד ָה ַא ֲה ָבה.
ִעם זֹאת ְס ֵפקוֹ ת נוֹ ְספ ּו ַעל ְס ֵפקוֹ ַתי ִמ ּק ֶֹדם.
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ִּכי ִאם ָ ּב ַא ֲה ָבה זָ כִ ינ ּו ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה
– ֶרגֶ ל ַא ַחת ָעלֶ ָיה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְמ ַה ֶּלכֶ ת –
ַמה ֶ ּב ַצע ִאם ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר נִ ְצ ַעד וְ ִאם ְ ּבי ׁ ֶֹשר?״
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״אוּכַ ל לוֹ ַמר ְּככָ ל ׁ ֶש ְּתבוּנָ ִתי ַמ ַ ּג ַעת.
ֵמ ֵע ֶבר לָ ּה ׁשוֹ כֶ נֶ ת ֱא ֶמת ָה ֱאמוּנָ ה;
ַעל ַה ְּת ׁשו ָּבה לְ כָ ְך ַה ְמ ֵּתן נָ א לְ ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה.
ָּכל ֶע ֶצם ַ ּב ַעל דְּ מוּת ַה ְמ ֻח ָ ּבר ֶאל ח ֶֹמר
וְ גַ ם נִ ְפ ָרד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו בּ וֹ -זְ ַמ ִ ּניתְ ,טמוּנָ ה בּ וֹ
ָע ְצ ָמה ַה ְמיַ ֶח ֶדת אוֹ תוֹ ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר.
ָע ְצ ָמה ִ ּבלְ ִּתי נוֹ ַד ַעת ֶא ָּלא ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ָיה,
וְ לֹא נִ ְר ֶאה אוֹ ָת ּה ִּכי ִאם ְ ּב ֶה ֵּק ׁ ֶש ָיה.
ְּכמוֹ ָת ּה ְּכ ַבד יָ רֹק ְ ּבנִ ָ ּצנָ יו ּפוֹ ֵר ַח.
ַעל ֵּכן ֵאין ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם יוֹ ֵד ַע
ֵהיכָ ן ָמצוּי ַה ּׁש ֶֹר ׁש לִ ְתבוּנָ תוֹ  ,ו ַּמה ּו
ְמקוֹ ר ַמ ּ ְׂש ַאת נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ִמ ֶּק ֶדם.

60

ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם ׁ ְשנֵ י ֵא ֶּלהְּ ,כמוֹ ַ ּבדְּ בוֹ ִרים ַהדַּ ַחף
לַ ֲעשִׂ ַ ּית ַהדְּ ַב ׁשֲ .הלֹא ָקדוּם ַה ֵ ּי ֶצר,
נָ ִקי הוּא ֵמ ָא ׁ ָשם וְ גַ ם ּ ָפטוּר ִמ ּׁ ֶש ַבח.
ַע ָּתה לְ ֵעת ָּכל ַה ְּת ׁשוּקוֹ ת ָ ּבכֶ ם ִּת ׁ ְשוֶ ינָ ה
לַ ֵ ּי ֶצר ַה ַּק ְדמוֹ ן .מוּלָ ד ָ ּבכֶ ם ַהכּ ַֹח
יטיב לִ ׁ ְשמֹר ַעל ַסף ַה ּת ַֹאם.
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ֵמ ִ
וְ הוּא ָה ִע ָּקרוֹ ן ַעל ּ ִפיו ֶאת ְסגֻ ַּל ְתכֶ ם
לִ ׁ ְש ּפֹט ָצ ִר ְיך ֵּכ ַיצד אוֹ ֶס ֶפת ו ְּמנַ ּ ָפה ִהיא
ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ּטוֹ ב ֵמ ַא ֲה ַבת ָהר ַֹע.
ִמי ׁ ֶש ָ ּי ְרד ּו ֶאל ֵח ֶקר ַה ּסוּגְ יָ ה ֵה ִבינ ּו
ֶאת ֶע ְקרוֹ ן ַהח ֶֹפ ׁש ַה ּמוּלָ ד ,וְ ֵאלּ ּו
ִה ִ ּניח ּו ַא ֲח ֵר ֶיהם ּתוֹ ַרת מו ָּסר לַ ֶחלֶ ד.
ֲא ִפלּ ּו ִאם נַ ִ ּנ ַיח ִּכי כּ ַֹרח הוּא ַה ּׁש ֶֹר ׁש
לְ ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבה ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם נִ ֶ ּצ ֶתת,
ַהכּ ַֹח לְ ַר ְּסנָ ּה ֲהלֹא ָ ּבכֶ ם ָטבו ַּע.
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75

ְסגֻ ָּלה נִ שְׂ ֶ ּג ֶבת זוֹ ְקרוּיָ ה ְ ּב ִפי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה
ָ׳רצוֹ ן ָח ְפ ׁ ִשי׳ֲ .חרֹט ְ ּבזִ כְ רוֹ נְ ָך ֶאת זֹאת
לְ ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ִהיא ָּתדוּן ִע ּ ְמ ָך ְ ּב ׁ ֶש ְּכמוֹ ֵא ֶּלה.״
ַה ַּס ַהר ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ֵּליל ֵמ ֲאחוֹ ֵרינ ּו
לָ ַהט וְ ִה ְתלַ ֵ ּבן ְּכמוֹ תוֹ ִּככְ לִ י נְ ח ׁ ֶֹשת.
ְ ּבב ַֹהק זָ ֳהרוֹ ָקה ּו כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע.
חוֹ ֶצה ְ ּב ַמ ְסלוּלוֹ ִ ּב ְמ ֻה ּ ָפ ְך ֶאת דֶּ ֶר ְך
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִ ּבנְ ִת ָיב ּה ,זוֹ ַה ִ ּנ ְר ֵאית ֵמרוֹ ָמא
ׁשוֹ ַק ַעת ֵ ּבין ִא ֵ ּיי קוֹ ְר ִס ָיקה וְ ַס ְרדִּ ינְ יָ ה.
ַה ֵ ּצל ַה ַ ּנ ֲעלֶ ה ׁ ֶש ִ ּבזְ כוּתוֹ ּ ְפיֶ טוֹ לָ ה
זָ כְ ָתה ְ ּביֶ ֶתר ׁ ֶש ַבח ִמ ָּכל ָע ֵרי ַמנְ טו ָּאה,
ֶאת נֵ ֶטל ַה ָּס ֵפק ּ ָפ ַרק ַע ָּתה ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶה ְס ֵ ּב ָריו – ְ ּגלוּיִ ים ו ְּמב ָֹא ִרים ֵהם –
ִה ְט ַמ ְע ִּתי ְ ּבלִ ִ ּביָ ,ע ַמ ְד ִּתי ָּת ֵמ ַּה
הוֹ זֶ ה ִּכ ְב ָה ִקיץִּ ,כ ְב ׁ ֵשנָ ה ׁשוֹ ֵק ַע.

90

ֲא ָבל ִמ ּ ַׂש ְר ַע ּ ַפי ֵה ִעיר אוֹ ִתי לְ ֶפ ַתע
קוֹ ל ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֲאחוֹ ֵרינ ּו ָ ּבאוּ,
ִה ֵ ּנה ּפוֹ נִ ים ֵהם ְּכ ָבר ,עוֹ שִׂ ים דַּ ְר ָּכם ֵאלֵ ינוּ.
ְּכ ַאסוֹ ּפוּס וְ ִא ְיס ֶמנוּס ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ַה ַּליְ לָ ה,
ָרא ּו ַעל חוֹ ֵפ ֶיהם ֶאת ֲהמוֹ נֵ י ֶּת ַ ּבי
ּ ְפרו ִּעים ו ְּמיַ ְּללִ ים עוֹ ְב ִדים לְ ֶצלֶ ם ַ ּב ְּכחוּס,
ָּכ ְך ָה ֵע ָדה ַה ּזֹאתְ ,סחוֹ ר ְסחוֹ ר ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל
סוֹ ֶב ֶבת וְ הוֹ לֶ כֶ ת ,וַ ֲח ֵב ֶר ָיה ֵהם
דּ וֹ ְר ׁ ֵשי ַה ּטוֹ ב וְ ֶח ֶסד וְ ַא ֲה ָבה צוֹ ֶד ֶקת.
ַמ ֵהר ְמאֹד ָק ַרב ַה ֶח ֶבר ֶה ָעצוּם
ֹאשם
ֵאלֵ ינ ּו ִ ּב ְמרו ָּצה ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְ ּבר ׁ ָ
ָר ִצים ו ִּמ ְתיַ ּ ְפ ִחים ,נָ שְׂ א ּו קוֹ לָ ם ְ ּב ֶבכִ י:
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ש ְר ַע ּ ַפי ֵה ִעיר אוֹ ִתי לְ ֶפ ַתע
״א ָבל ִמ ּ ַ ׂ
ֲ
קוֹ ל ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֲאחוֹ ֵרינּו ָ ּבאּו״
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194
״מ ְריָ ם ֶאל ֶה ָה ִרים נָ שְׂ ָאה ִח ׁיש ֶאת ַרגְ לֶ ָיה,
ִ
וְ ַעל ְמנָ ת לִ כְ בּ ֹׁש ְּכ ֶח ֶתף ֶאת לֶ ִר ָידה
ָאץ ֵק ָיסר ֶאל ַמ ְר ֵסיִ ,מ ּ ֶמ ָ ּנה לְ ֶא ְס ּ ַפנְ יָ ה.״

105

״מ ֵהר ,יוֹ ֵתר ַמ ֵהר!״ ָק ְרא ּו ְ ּבקוֹ ל ַה ֶ ּי ֶתר,
ַ
״לְ ַבל י ַ
ֹאבד זְ ַמ ֵ ּננ ּו ְ ּבח ֶֹסר ַא ֲה ָבה.
ָמקוֹ ם בּ וֹ טוֹ ב נִ ְד ָר ׁש ,יִ ְפ ֶרה בּ וֹ ַ ּגם ַה ֶח ֶסד.״
״א ָה ּה ,רוּחוֹ ת ,לִ ָ ּבם ָ ּגדו ּׁש ְ ּבלַ ַהט ֶמ ֶרץ,
ֲ
ּ ִפ ּצוּי לִ ׁ ְשנוֹ ת ִר ּׁשוּלַ ,ע ְצלוּת וְ ַהזְ נָ ָחה,
לְ ֵעת ְ ּבלֵ ב וָ לֵ ב לַ ּטוֹ ב ִ ּג ִּל ֶיתם יַ ַחס.
ָה ִא ׁיש ַה ֶ ּזהֵ ,הן ַחי הוּאֵ ,אינֶ ִ ּני ְמ ׁ ַש ֵּקר,
הוּא יְ ַט ּ ֵפס ֶאל ָעל לְ ֵעת יָ קוּם ַה ּׁ ַש ַחר.
ַעל ֵּכן ַ ּגלּ ּו ָאזְ נֵ ינוֵּ ,היכָ ן נִ ְמ ָצא ַה ּ ֶפ ַתח?״
ֶאת ַהדְּ ָב ִרים דִּ ֵ ּבר מוֹ ִרי ֶאל ָה ֵע ָדה.
ִא ׁיש ִמן ַה ֶ ּנ ְח ּ ָפזִ ים ָקם וְ ֵה ׁ ִשיב לוֹ  :״בּ וֹ אוּ,
לְ כ ּו ֵמ ֲאחוֹ ֵרינ ּו ֶאל ַה ּ ִפ ְר ָצה ַ ּב ֶּסלַ ע.
כּ ֹה לְ הו ִּטים ֲאנַ ְחנ ּו לָ נו ַּע ָהלְ ָאהָ ,הלְ ָאה
לְ לֹא ָעצוֹ רַ ,על ֵּכן ִסלְ ח ּו לְ ׁ ֶש ְּכמוֹ ֵתנוּ.
ִסגּ וּף הוּא זֶ ה וְ לֹא ַמ ְחסוֹ ר ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ.

120

ֹאש ִמנְ זָ ר ַסן זֶ נוֹ ְ ּבוֶ רוֹ נָ ה
ָהיִ ִיתי ר ׁ
ימי ְמל ְֹך ַ ּב ְר ָ ּברוֹ ָסה ַה ּטוֹ בֶ ,את ׁ ְשמוֹ ֲע ַדיִ ן
ִ ּב ֵ
אוֹ ְמ ִרים ַאנְ ׁ ֵשי ִמילָ נוֹ ְ ּבכִ ּסו ִּפים וְ ֶע ֶצב.
וּכְ ָבר ֶא ָחד ֵמ ֶהםַ ,רגְ לוֹ ַא ַחת ַ ּב ֶּק ֶבר,
ְ ּבבוֹ א ַה ּיוֹ ם יִ ְב ֶּכה ָה ִא ׁיש ִּכי ַהגּ וֹ ָרל
ֵה ַמר ִע ּמוֹ ַ ׁ ,ש ִּליט ַעל ַה ּ ִמנְ זָ ר ָעשָׂ הוּ.
ֶאת ְ ּבנוֹ ַ ּב ַעל ַה ּמוּםַ ,מ ְמזֵ ר ֻמ ׁ ְש ַחת ָהרו ַּח,
ֻה ַּל ְד ּתוֹ ְ ּב ֵח ְטאַ ,על ַה ּ ָמקוֹ ם ִה ׁ ְשלִ יט.
זֹאת ַּת ַחת ָהרוֹ ֶעה ֲא ׁ ֶשר ָראוּי לַ ֵ ּנזֶ ר.״
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ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם הוֹ ִסיף דְּ ָב ִרים אוֹ לֹא,
ׁ ֶש ֵּכן נָ שָׂ א ַרגְ לָ יו ַה ְר ֵחקָ ,רץ לְ ָפנֵ ינוּ,
ַא ְך לְ ָאזְ נַ י ,אוֹ ֶדהָ ,ע ְרב ּו דִּ ְב ֵרי ַה ֶ ּג ֶבר.
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ִס ֵ ּי ַע ְ ּביָ ִדי ָּת ִמידָ ,א ַמר:
״סֹב לְ ָאחוֹ ר ו ְּר ֵאהַ ,ה ּזוּג ֵמ ֲאחוֹ ֵרינוּ,
דְּ ָב ָרם ֶאת ָה ַע ְצלוּת לַ ֲח ִתיכוֹ ת קוֹ ֵר ַע.״

135

״מת ָּכל
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֻּכ ָּלם דִּ ֵ ּבר ַה ֶ ּצ ֶמדֵ :
ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר ַה ָ ּים נִ ְק ַרע מוּלוֹ ּ ְ ,ב ֶט ֶרם
ָרא ּו ֵמי ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ֶאת יוֹ ְר ׁ ֵש ֶיהם ָ ּב ָא ֶרץ.
וְ עוֹ ד ָה ֵהם ֲא ׁ ֶשר ָּכ ׁ ְשל ּו לָ שֵׂ את ַ ּב ֵּס ֶבל
ִעם ֶ ּבן ַאנְ כִ ֶיסס יַ ַחד ,וְ ַת ַחת זֹאת ִ ּב ְּכר ּו
ַח ֵ ּיי ָקלוֹ ן לִ ְבחֹר לְ לֹא ָה ָדר וְ ׁ ֶש ַבח.״
ֲאזַ י ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּצלָ לִ ים ִה ְר ִחיק ּו לְ ָפנֵ ינוּ,
וְ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה עוֹ ד לְ לַ וּוֹ ָתם ָ ּב ַעיִ ן,
ִה ְרהוּר ָח ָד ׁש נָ ַבט ְ ּבלִ ִ ּביָ ּ ,פ ׁ ְשט ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
עוֹ ד שַׂ ְר ַע ּ ִפים ַר ִ ּבים ׁשוֹ נִ ים וְ נִ ְבדָּ לִ ים.
נִ ְס ָחף ִמן ָה ֶא ָחד ֶאל ָה ַא ֵחר ,יָ גֵ ַע,
לְ לֹא ַּתכְ לִ ית ּתוֹ ֶעה ֵ ּבין שַׂ ְר ַע ּ ַפיָ ,ע ַצ ְמ ִּתי

			145
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קנטו תשעה-עשר
בחלומו רואה דנטה את הסירנה המזמרת ,סמל רדיפת הבצע ,הגרגרנות והמתירנות.
לאחר שהקיץ ,עולים משוררינו אל המדרג החמישי ,שם ,בין החוזרים בתשובה השרועים
על הארץ וגבם למעלה ,הם פוגשים באפיפיור אדריאנוס החמישי.

לָ ֵעת ַהזּוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּת ִפיג ְמ ַעט ָה ָא ֶרץ,
ֶאת לַ ַהט ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ םֲ ,א ָבל ׁ ַש ְ ּב ַתאיִּ ,ת ְק ַצר
יָ דוֹ ִמ ְּל ׁ ַש ֵּכ ְך ֶאת ְּכפוֹ ר ִצ ַ ּנת ַה ַּס ַהר,
ָה ֵעת ָ ּב ּה ְמנַ ֲח ׁ ֵשי ָה ֲע ִתידוֹ ת יַ ִ ּביט ּו
ְ ּב ַרב-גּ וֹ ָרל זוֹ ֵר ַח לִ ְפנֵ י ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר
ִ ּב ׁ ְש ִביל ֲא ׁ ֶשר אוֹ רוֹ יַ ְקדִּ יר לְ ֶה ֶרף ַעיִ ן,
ָ ּב ָאה ַ ּב ֲחלוֹ ִמי ִא ּׁ ָשה ,שְׂ ָפ ָת ּה ִע ֶּלגֶ ת
ַרגְ לֶ ָיה ֲע ֻק ּמוֹ ת ,נָ כוֹ ת ָהי ּו יָ ֶד ָיה,
ּפוֹ זֶ לֶ ת ו ָּפנֶ ָיה ִּכ ְקלָ ף ָצהֹבָ ,מהו ַּּה.
נָ ַת ִּתי ָ ּב ּה ֵעינַ י ,וְ כַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ְמ ַר ֶּככֶ ת
ֶאת ְּכפוֹ ר ָה ֵא ָיב ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ּׁש ּו ַ ּב ַּליְ לָ ה,
ָּכ ְך ַמ ָ ּב ִטי ַאט ַאט ִה ִּתיר ֶאת ְסגוֹ ר שְׂ ָפ ֶת ָיה.

15

ו ְּבתוֹ ְך זְ ַמן ָק ָצר וְ ֵא ָיב ֶר ָיה ׁ ָשב ּו
ו ֻּמ ׁ ְשלָ ִמים ָהיוּ ,ו ְּב ֶצ ַבע ַא ֲה ָבה
ָמ ׁ ַשח ַמ ַ ּבט ֵעינַ י ֶאת ִחוְ רוֹ ן ּ ָפנֶ ָיה.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּתר ּו שְׂ ָפ ֶת ָיה ִמן ַה ְּכפוֹ ר
נָ ְתנָ ה קוֹ לָ ּה ְ ּב ׁ ִשיר וּלְ ִמ ׁ ְש ַמע ַה ַּל ַחן
לֹא יָ כֹלְ ִּתי ֶאת ֵעינַ י ׁשוּב לְ ָה ִסיר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
[]196
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״בתוּלַ ת יַ ּ ִמים נֶ ְח ׁ ֶש ֶקת,
״אנִ י ִהיא,״ ָּכ ְך זִ ּ ְמ ָרהּ ְ ,
ֲ
ּ
ַמ ָּלח ְ ּבלֵ ב ַה ָים ְ ּב ׁ ִש ָיר ִתי ַאדִּ ַיח,
ִּכי ַרב ְמאֹד ָא ׁ ְש ָרם ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ֲאזִ ינִ ים לִ י.
ֶאת אוּלִ ֶיסס ִהדַּ ְח ִּתיַ ,עד ִּכי ָ ּב ַחר ַה ֶ ּג ֶבר
לָ סוּר ִמן ַה ָ ּנ ִתיבִּ ,כי ַהדָּ ֵבק ַ ּב ֶ ּז ֶמר
יוֹ ֵצא ִמ ּ ִפי לֹא עוֹ ד ַעל נְ ַק ָּלה יִ ְּט ׁ ֵשנִ י.״
עוֹ ד לֹא ָח ְת ָמה שְׂ ָפ ֶת ָיה ,וּלְ ִצדִּ י לְ ֶפ ַתע
ְ ּג ִב ָירה ְקדוֹ ׁ ָשה ֵהגִ ָיחה ,דְּ רוּכָ ה וּלְ הו ָּטה
ִ ּב ְמבוּכָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה לְ ָה ִביא ֶאת ַה ַ ּז ּ ֶמ ֶרת.
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״וֶ ְרגִ ילְ יוּס ,הוֹ וֶ ְרגִ ילְ יוּסֱ ,אמֹר לִ י ִמי זוֹ ָ ,א ָ ּנא!״
ׁ ָש ֲאלָ ה ְ ּבת ֶֹקף ַרב .וְ הוּא ָ ּבא לְ ָפנֶ ָיה
נוֹ ֵתן ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ְ ּבזוֹ יִ ׁ ְש ַרת ַהדֶּ ֶר ְך.
נָ ַטל ֶאת ָה ַא ֶח ֶרתָ ,חשַׂ ף אוֹ ָת ּה מוּלֵ נוּ.
קוֹ ֵר ַע ֶאת ִ ּבגְ דָּ ּהּ ִ ,ג ָּלה לִ י ֶאת ְּכ ֵר ָס ּה.
ֲהלוּם ַצ ֲחנַ ת ֵח ָיק ּהִ ,מן ַה ּׁ ֵשנָ ה ֵה ַק ְצ ִּתי.
עוֹ ִדי ֵמ ֵסב ֵעינַ יָ ,ק ָרא מוֹ ִרי :״זוֹ ּ ַפ ַעם
ישית ׁ ֶש ְּק ָר ְא ִּת ָיך .קוּםִ ,ה ְתנַ ֵער וּבוֹ א
ׁ ְשלִ ׁ ִ
נְ ַח ּ ֵפשׂ ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַתח בּ וֹ ַּת ֲעלֶ ה לְ ַמ ְעלָ ה.״
זִ ַ ּנ ְק ִּתי ַעל ַרגְ לַ י ,וּכְ ָבר ִמ ֵּלא אוֹ ר יוֹ ם ֶאת
ַה ּ ַמ ְע ָ ּגלִ ים ֻּכ ָּלם ָס ִביב לְ ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש.
ָצ ַע ְדנוּ ,וְ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש זוֹ ַר ַחת ְ ּבגַ ֵ ּבינוּ.
ֹאשי ָּכפוּף ְּכגֶ ֶבר
ּ ָפ ַס ְע ִּתי ַא ֲח ָריו ,ר ׁ ִ
ֹאשוֹ לָ ָא ֶרץ,
ֲא ׁ ֶשר ְ ּבשַׂ ְר ַע ּ ָפיו ִה ְר ִּכין ר ׁ
ְּכמוֹ ל ּו ָהיָ ה ָה ִא ׁיש ַמ ֲח ִצית ִּכ ּ ַפת ַה ֶ ּג ׁ ֶשר.
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ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָאזּ ְ :
״ג ׁש ּו ֵה ָ ּנהִ ,ה ֵ ּנה ַה ּ ַמ ֲע ָבר.״
ָהיָ ה ְצלִ יל ַהדְּ ָב ִרים נָ ִעים וְ נֶ ֱא ָצל,
		
י-תמו ָּתה לֹא יִ ּׁ ָש ַמע ָּכמוֹ הוּ.
ְ ּב ֶא ֶרץ ְ ּבנֵ ְּ
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הוּא ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר ֵאלֵ ינ ּו ּ ָפ ַרס ְּכנָ ָפיו ַצחוֹ ת
ִּככְ נַ ף ַה ַ ּב ְרבּ ו ִּריםָ ,קם וְ הוֹ לִ ְיך אוֹ ָתנ ּו
לְ ַמ ְעלָ הּ ֵ ,בין ְּכ ָתלִ ים ַה ֲחצו ִּבים ְ ּב ֶסלַ ע.
ֲאזַ י ְ ּבנוֹ צוֹ ָתיו ֵה ׁ ִשיב ַקלּ וֹ ת רו ֵּחנוּ,
ֵה ִעיד ִּכי ְ ּב ַח ְס ֵדי ְ ּב ָרכָ ה וִ ׁישו ָּעה
יִ ַּט ֲהר ּו נְ ׁ ָשמוֹ תַ ,
״א ׁ ְש ֵרי יוֹ ְד ֵעי ָה ֶע ֶצב.״
״מדּ ו ַּע זֶ ה ַּת ְר ִּכין ֵעינֶ ָיך ֶאל ָה ָא ֶרץ?״
ַ
ִ ּב ֵּק ׁש מוֹ ִרי לָ ַד ַעת לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶה ְע ּ ַפלְ נ ּו
ְמ ַעט ֵמ ַעל ַה ְּכרוּבַ .על ׁ ְש ֵאלָ תוֹ ָענִ ִיתי:
״מ ְק ׁ ֶשה ַעל ְצ ָע ַדי ו ְּמעוֹ ֵרר ֲח ׁ ָש ׁש ִ ּבי
ַ
זֶ ה ִח ָ ּזיוֹ ן ָח ָד ׁשֶ ,את לְ ָב ִבי מוֹ גִ ַיע,
ַעד ִּכי ֵאינִ י יָ כוֹ ל לְ ִה ָ ּנ ֵתק ִמ ּ ֶמ ּנוּ.״
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״היא ְמכַ ּׁ ֵש ָפה ִמ ֶּק ֶדם.
״זוֹ ׁ ֶש ָר ִא ָית,״ ָסחִ ,
ַרק ְ ּבגִ ינָ ּה ַר ִ ּבים ַה ְמכַ ּ ְפ ִרים לְ ַמ ְעלָ ה.
ִעם זֹאתֲ ,הלֹא ָר ִא ָית ֵא ְיך נִ ְפ ָט ִרים ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ַא ְך ַרב לְ ָך ַע ָּתהַ ,מ ֵהר וְ שָׂ א ַרגְ לַ יִ ם,
וּנְ ַעץ ֶאת ַמ ָ ּב ְט ָך ְ ּב ֶק ׁ ֶשת נֶ ֱא ֶרגֶ ת
ַעל ּ ְפנֵ י ֶמ ְר ַחב ָר ִק ַיע ְ ּביַ ד ׁ ַש ִּליט ַה ֶ ּנ ַצח.״
ְּכעוֹ ף ַה ַ ּבז ְּת ִח ָּלה ְ ּבכַ ּפוֹ ָתיו יַ ִ ּביט הוּא,
ַרק ָאז לְ קוֹ ל ַצ ָ ּיד ּפוֹ ֵרס ָּכנָ ף ,דּ וֹ ֶאה
ֶאל ְמנַ ת ַה ּ ַמ ֲאכָ ל לְ ַמ ָּטה ְמ ַצ ּ ָפה לוֹ ,
ָּכמוֹ ה ּו ָאנֹכִ י ,וְ כָ ְך ְ ּב ִפיר ַה ֶּסלַ ע
ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּצל ִט ּ ַפ ְס ִּתי ֶאל ָעלַ ,עד ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר עוֹ ד ַמ ְע ָ ּגל ַמ ְת ִחיל בּ וֹ .
אתי,
ישי יָ ָצ ִ
וּלְ ֵעת ֶאל ַה ּ ִמ ְד ָרג ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ָר ִא ִיתי בּ וֹ נְ ׁ ָשמוֹ ת שְׂ רוּעוֹ ת ַעל ַה ַּק ְר ַקע,
טוֹ ְמנוֹ ת ַא ּ ַפיִ ם ַא ְר ָצה ,נוֹ ְתנוֹ ת קוֹ לָ ן ְ ּב ֶבכִ י.
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״הּוא ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר ֵאלֵ ינּו ּ ָפ ַרס ְּכנָ ָפיו ַצחוֹ ת
ִּככְ נַ ף ַה ַ ּב ְרבּ ִּורים״
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״דָּ ְב ָקה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ׁ ִשי,״ ֶאת ְּת ִפ ָּל ָתן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
וְ כֹה ַר ָ ּבה ָהיְ ָתה ֶה ְמיַ ת ָה ֲאנָ חוֹ ת
ַעד ִּכי ָק ׁ ֶשה ָהיָ ה ֶאת דִּ ְב ֵר ֶיהן לִ ׁ ְשמ ַֹע.
״א ָה ּהּ ְ ,ב ִח ֵירי ֱאל ַֹּהֲ ,א ׁ ֶשר ִס ְבלוֹ ֵתיכֶ ם
ֲ
ַה ֶ ּצ ֶדק וְ תוֹ ֶחלֶ ת לְ לֹא ָס ֵפק יָ ֵקלּ וּ,
ַהנְ חוּנ ּו ֶאל ַה ּ ֶפ ַתח בּ וֹ נַ ֲעלֶ ה לְ ַמ ְעלָ ה.״
״אם ֵאין ַא ֶּתם ְצ ִריכִ ים לְ ִהשְׂ ָּת ֵר ַע ַא ְר ָצה,
ִ
ו ִּב ְרצוֹ נְ כֶ ם לִ ְמצֹא ֶאת ַה ָ ּנ ִתיב ְּכ ֶח ֶתף,
לְ כ ּו ְּכ ׁ ֶש ְ ּי ִמינְ כֶ ם נוֹ ֶטה ָּת ִמיד ַהחו ָּצה.״
ָּכ ְך ַה ּ ַפיְ ָטן ׁ ָש ַאל ,ו ִּמ ּ ֶמ ְר ָחק ָק ָצר
ִה ִ ּג ָיעה ַה ְּת ׁשו ָּבה ,וּלְ ׁ ֵש ַמע קוֹ ל ָה ִא ׁיש
יָ כֹלְ ִּתי לְ נַ ֵח ׁש ִמי זֶ ה דְּ ָברוֹ ִה ׁ ְש ִמ ַיע.
ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ֵעינַ י לִ ְפגּ ֹׁש ֵעינֵ י מוֹ ִרי,
וְ הוּא ְ ּב ַמ ָ ּבטוֹ ַה ּ ְמ ֻא ּׁ ָשר ִא ּׁ ֵשר לִ י
ֶאת ׁ ֶש ְ ּב ַמ ָ ּב ִטי ַה ּ ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי.
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לְ ֵעת ָח ְפ ׁ ִשי לִ נְ הֹג ַעל ּ ִפי ְרצוֹ נִ יָ ּ ,פ ַס ְע ִּתי
ָק ִד ָ
ימה וְ ָרכַ נְ ִּתי ֵמ ַעל אוֹ ָת ּה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ֲא ׁ ֶשר דְּ ָב ֶר ָיה ק ֶֹדם ֶאת לְ ָב ִבי ֵה ֵסבּ וּ.
ָא ַמ ְר ִּתי :״רו ַּח בּ וֹ ַמ ְב ׁ ִשיל ַה ֶ ּבכִ י ֶאת
ַה ּנ ַֹחםּ ִ ,בלְ ָע ָדיו לַ ּׁ ָשוְ א ַח ְס ֵדי ֱאל ַֹּה,
ַה ׁ ְש ֵהה ַ ּב ֲעבו ִּרי לְ ֶרגַ ע יִ ּסו ֶּר ָיך.
ֱאמֹר לִ י ִמי ָהיִ ָית ,וְ לָ ּ ָמה ִּתשְׂ ָּת ֵר ַע
ְ ּבעוֹ ד ַ ּג ְ ּב ָך לְ ַמ ְעלָ ה ,ו ַּמה ְ ּביָ ִדי לַ ֲעשׂ וֹ ת
לְ ַמ ַענְ ָך ַ ּב ֶחלֶ ד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַחי ִה ַ ּג ְע ִּתי.״
״מדּ ו ַּע ֵאלָ יו ֵה ֵסב ָר ִק ַיע
וְ הוּא ֵאלַ יַ :
ַ ּג ֵ ּבינוּ ,עוֹ ד ֵּת ַדע .אוּלָ ם ְּת ִח ָּלה ְר ֵאה:
’‘scias quod ego fui successor Petri...
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״׳א ִחי ,יַ ּׁ ֵשר ַרגְ לֶ ָ
יךֲ ,עמֹד זָ קּוף,׳ ֵה ׁ ִשיב לִ י״
ָ
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יו ַּבל נֶ ְח ָמד זוֹ ֵרם ִ ּב ְמחוֹ ז לִ יגו ְּריָ ה
ֵ ּבין ֶס ֶס ְט ִרי לִ ְקיָ ָב ִריַ ,ה ּׁ ֵשם ַה ּ ִמ ְתנוֹ ֵסס
ַעל ׁ ֶשלֶ ט ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּתנ ּו נִ גְ זַ ר ִמ ּׁ ֵשם ַה ַ ּנ ַחל.
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ִ ּב ְמ ַעט יוֹ ֵתר ֵמח ֶֹד ׁש לָ ַמ ְד ִּתי לָ ַד ַעת
ימה ַעל ַ ּגב נוֹ ְט ָר ּה ֵמ ֶר ֶפ ׁש.
ֶאת כּ ֶֹבד ַה ְ ּגלִ ָ
מוּלָ ּה ֵאין ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר ִּכי ִאם ָא ָבק ּפוֹ ֵר ַח.
ָהיְ ָתה יְ ׁשו ָּע ִתי ָק ׁ ָשה ו ְּמ ֻא ֶח ֶרת
אתי לִ ְרעוֹ ת צֹאנָ ּה ׁ ֶשל רוֹ ָמא
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְק ֵר ִ
ִ ּג ִּל ִיתי ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ְ ּב ַח ֵ ּיי ַה ֶה ֶבל.
נוֹ כַ ְח ִּתי ִּכי ַע ָּתה ֵאין לְ לִ ִ ּבי ָמנוֹ ַח,
וְ כִ י ׁשוּב לֹא ֶאזְ ֶּכה לְ ַה ְע ּ ִפיל לְ ַמ ְעלָ ה
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ַח ִ ּיים ֲא ׁ ֶשר אוֹ ָתם ִא ִ ּו ִיתי.
ַעד ֶרגַ ע זֶ ה ָהיִ ִיתי ַא ְך נְ ׁ ָש ָמה ֻא ְמלֶ לֶ ת
ֻמ ְפ ֶר ׁ ֶשת ֵמ ֱאל ַֹּהֻּ ,כ ָּל ּה רוֹ ֶד ֶפת ֶ ּב ַצע;
ַעל ָּכ ְך ֶא ּ ָׂשא ָענְ ׁ ִשיֲ ,הלֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ יךָ.
ִ ּבגְ מוּל ַעל ַח ְמ ָדנוּת נָ ֵקל לְ ִה ָ ּוכַ ח,
ְ ּביִ ּסו ֵּרי ִמ ְצ ָרף ׁ ֶשל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ָשבוּ.
ֵאין ִא ׁיש ָ ּב ָהר ַה ֶ ּזה ָענְ ׁשוֹ ַרב ִמ ּׁ ֶש ָּלנוּ.

120

ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשלּ ֹא נָ שָׂ אנ ּו ֵעינֵ ינ ּו ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ ה,
דְּ ֵב ִקים ְ ּב ַמ ָ ּב ֵטנ ּו ְ ּב ִמכְ ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ,
ָּכ ְך ֶאת ֵעינֵ ינ ּו ַא ְר ָצה ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ַע ָּתה ַה ֶ ּצ ֶדק.
ְּכ ַא ֲה ַבת ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּל ָקה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ְ ּב ׁ ֶשל ַה ַח ְמ ָדנוּת ,ו ִּמ ּ ְפנֵ י ָּכ ְך ִא ַ ּב ְדנ ּו
זְ כו ֵּתנ ּו לִ ְד ַבר ֶח ֶסדָּ ,כ ְך ְמ ַא ֵּלץ ַה ֶ ּצ ֶדק
אוֹ ָתנ ּו ְ ּב ִפ ּׁשוּט יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם
לְ ִהשְׂ ָּת ֵר ַע ָּכאןַ ,ח ְס ֵרי אוֹ נִ ים וְ נִ ַיע,
ְּככָ ל ׁ ֶש ֶאל נָ כוֹ ן יִ ְמ ָצא ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.״
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עוֹ ִדי כּ וֹ ֵר ַע ֶ ּב ֶר ְך ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ָה ׁ ִשיב לוֹ .
ַא ְך ַרק קוֹ לִ י נִ ׁ ְש ַמע ,וְ הוּא ֵה ִבין לָ ֶב ַטח
ִּכי ְ ּבכַ ָ ּונָ ִתי לְ ַה ִ ּב ַיע דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ,
״מה ַּט ַעם ֶאת ׁ ִש ְד ָר ְת ָך ִה ְר ַּכנְ ָּת?״
ָק ָרא ֵאלַ יַ :
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ִ :
״מ ּ ְפנֵ י ִס ְבלוֹ ת ְּכבוֹ ְד ָך נִ כְ לַ ְמ ִּתי.
יִ ְּס ַרנִ י ַה ּ ַמ ְצ ּפוּן ַעל ׁ ֶש ָ ּזקוּף נִ ַ ּצ ְב ִּתי.״
״א ִחי ,יַ ּׁ ֵשר ַרגְ לֶ ָיךֲ ,עמֹד זָ קוּף,״ ֵה ׁ ִשיב לִ י,
ָ
ָ
״לְ ַבל ִּת ְט ֶעהָ ,חלִ ילָ הָּ ,כמוֹ ך וְ כָ מוֹ נִ י,
ֻּכ ָּלנ ּו ַע ְב ֵדי כּ ַֹח ֶא ָחד וְ ֵאין ׁ ֵשנִ י לוֹ .

135

ִאם ֵאי ּ ַפ ַעם יָ ַר ְד ָּת ֶאל ּתֹכֶ ן ַה ָּכתוּב
ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹ ׁש :׳וְ לֹא יִ ּ ְׂשא ּו נָ ׁ ִשים׳,
ָּת ִבין ַעל ָמה וְ לָ ּ ָמה דְּ ָב ִרי לְ ָך ִה ׁ ְש ַמ ְע ִּתי.
ַע ָּתה לְ ַד ְר ְּכ ָך לֵ ְךֵ ,אינִ י ָצ ִר ְיך אוֹ ְת ָך ָּכאן.
ֶאת זֶ ֶרם דִּ ְמעוֹ ַתי נוֹ כְ חו ְּת ָך קוֹ ַט ַעת,
ַהדֶּ ַמע ַה ּ ַמ ְב ׁ ִשיל ִ ּבי ֶאת ׁ ֶש ִהזְ ַּכ ְר ָּת ק ֶֹדם.
ָ ּב ָא ֶרץ ַא ְחיָ נִ ית לִ יֵ ׁ ,שם ָה ַעלְ ָמה ַאלָ גְ ׳יָ ה.
לִ כְ ׁ ֶש ַע ְצ ָמ ּה טוֹ ָבה ִהיאָּ ,כל עוֹ ד ֵ ּב ֵיתנ ּו ֶט ֶרם
ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ה ְקלוֹ ֵקל דַּ ְר ָּכ ּה ִה ׁ ְש ִחית ַעד דֶּ ִחי.
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קנטו עשרים
בעודם מהלכים במדרג החמישי ,שומעים דנטה וורגיליוס קולות המשבחים מתינות
והסתפקות במועט .כאן פוגש זוג הפייטנים את הוגו ַק ּ ֶפה המעלה בזיכרונו את
צאצאיו ,שלא לטובה ,ומביא דוגמאות ממקרי רדיפת בצע שבאו על עונשם .לקראת
סוף הקנטו נרעדים מוסדות הר הטוהר.

ָרצוֹ ן ַח ָּל ׁש נִ כְ נָ ע ִ ּב ְפנֵ י ָחזָ ק ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ַעל ֵּכן לְ ַמ ֲענוֹ וְ נֶ גֶ ד ְרצוֹ נִ י
ָמ ׁ ִש ִיתי ֶאת ְספוֹ גִ י ִ ּבלְ ִּתי ָרווּי ִמ ּ ַמיִ ם.
אתי ֶאת ַרגְ לַ יָ ,צ ַעד מוֹ ִרי ְ ּב ֶד ֶר ְך
נָ שָׂ ִ
ְ
ּ ְפנוּיָ ה ,נִ ְס ַמך ַעל ֶסלַ עְּ ,כ ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּב ִט ָירה
עוֹ לֶ ה וְ הוּא נִ זְ ָהר לִ ְדבּ ֹק ְ ּבחוֹ מוֹ ֶת ָיה.
ִּכי ֵאלּ ּו ׁ ֶש ַאט ַאט ְ ּב ִד ְמ ָע ָתם ֵה ִמיס ּו
ֶאת ַה ָ ּזדוֹ ן ַה ָּקם לִ לְ כּ ֹד ְ ּביָ ָדיו ְמלוֹ א ֶחלֶ ד,
ִה ְתגּ וֹ ְדד ּו ָקרוֹ ב ֶאל ַה ּ ָׂש ָפה ִמ ֶ ּנגֶ ד.
הוֹ ֲ ,ארו ָּרה ְּת ִהיַ ,ה ְ ּז ֵא ָבה ִמ ֶּק ֶדם,
ׁ ֶש ּ ְמ ֻר ֶ ּבה ַט ְר ּ ֵפ ְך ִמ ָּכל ַה ַחי ַ ּגם יַ ַחד,
ֵהן שׂ ַֹבע לֹא יֵ ַדע ַר ֲעבוֹ נֵ ְך לָ נֶ ַצח.

15

ָה ּהְ ׁ ,ש ֵמי ָמרוֹ םֲ ,א ׁ ֶשר ְ ּב ִסבּ וּכָ ם יֶ ׁ ְשנָ ם
רוֹ ִאים אוֹ ת לְ ׁ ִש ּנוּי דְּ ָב ִרים ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ,
ָמ ַתי הוּא יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה וִ יגָ ְר ׁ ֶש ָה?
ּ ָפ ַס ְענ ּו לְ ָפנִ יםִ ,א ִּטי ָהיָ ה ַה ַ ּצ ַעד,
ָּכ ִר ִיתי ֶאת ָאזְ נִ י לְ קוֹ ל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת,
ַמ ֲאזִ ין לְ ִקינָ ָתן ,לָ ֶע ֶצב וְ לַ ֶ ּבכִ י.
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״פ ַס ְענּו לְ ָפנִ יםִ ,א ִּטי ָהיָ ה ַה ַ ּצ ַעד,
ָּ
יתי ֶאת ָאזְ נִ י לְ קוֹ ל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת,
ָּכ ִר ִ
ַמ ֲאזִ ין לְ ִקינָ ָתן ,לָ ֶע ֶצב וְ לַ ֶ ּבכִ י״
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206
ָאז ְ ּב ַא ְק ַראיָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ֶא ָחד ֵמ ֶהם מוּלֵ נוּ:
ימה!״ קוֹ ֵרא ו ִּמ ְתיַ ּ ֵפ ַח,
״מ ְריָ ם ַה ְ ּנ ִע ָ
ִ
ָּכמוֹ ה ּו ְּכיוֹ לֶ ֶדת גּ וֹ נַ ַחת ְ ּב ִצ ֶיר ָיה.
״עד ָמה ַר ָ ּבה דַּ לּ וּת ָענְ יֵ ְך,
וְ הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְיךַ :
ֲהלֹא ָ ּגלוּי לָ ַעיִ ןַ ,על ּ ִפי זוֹ ָה ֻא ְרוָ ה
ָ ּב ּה ֶאת ַמ ּ ָׂשא ַה ּק ֶֹד ׁש ֵה ֵבאת ֶאל עוֹ לָ ֵמנוּ.״
יטיב,
״פ ְ ּב ִר ְיציוּס ַה ּ ֵמ ִ
וְ עוֹ ד ׁ ְש ַמ ְע ִּתיו אוֹ ֵמרַ :
ְ ּבעֹנִ י ו ַּמ ְחסוֹ ר ָ ּב ַח ְר ָּת ו ַּב ּי ׁ ֶֹשר
ַעל ּ ְפנֵ י ָממוֹ ן ָע ֵתק ׁ ֶש ּ ְמקוֹ רוֹ ְ ּבגֶ זֶ ל.״

30

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּל ָאזְ נַ י נָ ֲעמ ּו דִּ ְב ֵרי ָהרו ַּח,
ּ ָפ ַס ְע ִּתי לְ ָפנִ ים לְ ַמ ַען ֶא ְפ ְ ּג ׁ ֶש ּנ ּו –
ָה ִא ׁיש ִמ ּ ִפיו דִּ ּ ִמ ִיתי ֶאת ַהדְּ ָב ִרים לִ ׁ ְשמ ַֹע.
ִה ְמ ׁ ִש ְיךַ ,על נִ יקוֹ לָ ס ִס ּ ֵפר לִ יַ ,ה ָ ּנ ִדיב,
ֲא ׁ ֶשר ִח ֵּלק ַמ ָּתת לִ ְבנוֹ ת ָה ֲענִ ִ ּיים
לְ ַמ ַען ַּכ ָ ּיאוּת לְ ִה ָ ּנשֵׂ א ּתוּכַ לְ נָ ה.
״הוֹ  ,רו ַּח ַה ְמ ַס ּ ֵפר ַעל י ׁ ֶֹשר וְ ַעל ֶח ֶסד,
ֱאמֹר לִ י ִמי ָהיִ ָית,״ ָא ַמ ְר ִּתי ,״ו ַּמדּ ו ַּע
ִא ׁיש ִמ ְּל ַבדְּ ָך לֹא ָסח ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י ַה ּׁ ֶש ַבח?
לׁא יַ ְחלְ פ ּו דְּ ָב ֶר ָיך לְ לֹא ְ ּגמוּל ֲעלֵ ֶיהם,
לְ ֵעת ָא ׁשוּב לַ ְח ּתֹם ֶאת ַמ ְע ַ ּגל ַח ַ ּיי
ַה ֶ ּנ ְח ּ ָפזִ ים זֶ ה ְּכ ָבר לָ בוֹ א ֶאל ֵקץ ַה ַ ּי ַעד.״
וְ הוּא :״א ַֹמרֲ ,הגַ ם ֵאינִ י ְמיַ ֵחל לְ ֶח ֶסד
ֵמ ֶא ֶרץ ַה ַח ִ ּייםִּ ,כי ִאם ִ ּבזְ כוּת ַה ּנ ַֹעם
קוֹ ֵרן ִמ ּ ְמ ָך ְ ּב ֶט ֶרם יִ ּטֹל אוֹ ְת ָך ַה ּ ָמוֶ ת.
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לְ ֶצ ַמח ַק ְטלָ נִ י ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ׁש ֶֹר ׁש,
הוּא ׁ ֶש ֵה ִטיל ִצלּ וֹ ַעל ַא ְרצוֹ ת ַהנּוֹ ְצ ִרים
ַעל ֵּכן ַרק לְ ִע ִּתים ַמ ְב ׁ ִשיל בּ וֹ ּ ְפ ִרי ַמ ְצלִ ַיח.
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207
ַא ְך ל ּו ָח ְבר ּו דּ ו ַּאי ,לִ ילּ ְ ,ברוּז׳ וְ גֶ נְ ט ַ ּגם יַ ַחד,
יַ ד ַה ָ ּנ ָקם ָהיְ ָתה ַמ ּ ֶׂשגֶ ת ֶאת ָה ֶר ׁ ַשע;
לְ כָ ְך ֶא ּ ָׂשא ְּת ִפ ָּלה ֶאל ַה ּׁשוֹ ֵפט ָּכל ֶא ֶרץ.
אתי,
הוּגוֹ ַק ּ ֶפה ָהיָ ה ַה ּׁ ֵשם אוֹ תוֹ נָ שָׂ ִ
ְ ּבנֵ י ִפילִ ּיפ ו ְּבנֵ י לו ִּאי ֵמ ֲחלָ ַצי ֵהגִ יח ּו
יטים זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר ַעל ְפ ַרנְ ְציָ ה.
וְ ֵהם ַה ּׁ ַש ִּל ִ
ָא ִבי ַק ָ ּצב ָהיָ ה ו ְּב ּ ָפ ִריס נוֹ לַ ְד ִּתי,
ֵעת ָ ּב ָאה לְ ִק ָ ּצ ּה ׁשוֹ ׁ ֶשלֶ ת ַמלְ כֵ י ֶק ֶדם
ֹר-אדֶּ ֶרת.
זוּלַ ת נָ זִ יר ֶא ָחד ִ ּבלְ בו ּׁש ֲאפ ַ
אתי,
ֶאת ֶר ֶסן ַה ּׁ ִשלְ טוֹ ן נָ תוּן ְ ּביָ ַדי ָמ ָצ ִ
לְ ַפ ְת ִּתיו ְ ּבכ ַֹח ,וְ נַ ֲחלוֹ ַתי ִה ְצ ִמיח ּו
ָע ְצ ָמה ַר ָ ּבה וְ גַ ם ֵר ִעים ִּכ ְמלוֹ א ַהח ֶֹפן.

60

ֲאזַ יּ ְ ,ב ִה ְת ַאלְ ֵמן ַה ֶּכ ֶתרּ ְ ,בנִ י נָ ַטל
אוֹ תוֹ וְ ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ נָ ַתן ,וְ כָ ְך ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ׁשוֹ ׁ ֶשלֶ ת ַה ּ ְמלָ כִ ים ַה ְמ ֻקדָּ ׁ ִשים ֵה ֵח ָּלה.
וְ ַעד לְ יוֹ ם זֶ ה בּ וֹ ַה ּמ ַֹהר ִמ ּ ְפרוֹ ַבנְ ס
ָמ ָחה ִמ ֵּלב ֵ ּב ִיתי ָּכל ְ ּב ַדל בּ ו ׁ ָּשהַ ,עד ָאז,
ֲהגַ ם לֹא נַ ֲעלֶ ה ,נֵ ַחן ְ ּבתֹם וְ י ׁ ֶֹשר.
ֲאזַ י ַה ּׁשֹד ֵה ֵחלּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶקר ו ְּבכ ַֹח
ָּכ ְב ׁש ּו ְמחוֹ זוֹ ת ַר ִ ּביםְּ ,כ ֵדי לִ ְתבּ ַֹע כּ ֶֹפר,
ֶאת ּפוֹ נְ ְתיֵ הֶ ,את ַ ּג ְסקוֹ נְ יָ ה וְ נוֹ ְר ַמנְ דְּ יָ ה.
יטלְ יָ ה,
אשוֹ ן ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ִא ַ
ּ ָפלַ ׁש ׁ ַש ְרל ָה ִר ׁ
ֶאת קוֹ נְ ַר ִדין ָק ַטלֶ ,את ּתוֹ ַמס ֵמ ַא ְקווִ ינוֹ
ׁ ִש ַּלח ֶאל ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ םָּ ,כל זֹאת ְ ּבגִ ין ַהכּ ֶֹפר.
ִה ֵ ּנה רוֹ אוֹ ת ֵעינַ י ִּכי לֹא ִּת ְר ַחק ָה ֵעת
וְ ׁ ַש ְרל ַא ֵחר יָ קוּם ,ו ִּמ ָ ּצ ְר ַפת ַה ּ ַפ ַעם,
לוֹ וְ לִ ְבנֵ י ֵ ּביתוֹ יֶ ְח ּ ַפץ ַה ֵּלל וָ ׁ ֶש ַבח.
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לְ ַבד יָ בוֹ אּ ְ ,בלִ י ׁ ֶשלַ ח ,ו ְּביָ דוֹ ַרק ר ַֹמח
יטיב לִ ְדקֹר
ִהגְ ִ ּב ַּיה ִא ׁיש ְק ָריוֹ ת ,וּבוֹ יֵ ִ
ַעד ִּכי ְּכ ֵר ָס ּה ָה ָעב ׁ ֶשל ִפ ֶירנְ ֶצה יִ ְת ַ ּב ֵּק ַע.
ַא ְך לֹא נַ ֲחלוֹ ת יִ ְקצֹר ִּכי ִאם ָעווֹ ן וְ ֶקלֶ ס,
ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַּקל הוּא ְ ּב ֵעינָ יו ָה ָעוֶ ל,
ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ִּתכְ ַ ּבד ָעלָ יו ֶח ְר ּ ַפת ָה ֶר ׁ ַשע.
וְ ׁ ַש ְרל ַא ֵחרָ ,ה ִא ׁיש ָא ִסיר ִ ּב ְס ִפינָ תוֹ ,
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ׁשוֹ ֵדד ַה ָ ּים מוֹ כֵ ר ׁ ְש ָפחוֹ ת
ַעל ַּת ֲע ִריף ִ ּב ּתוֹ ִה ֵ ּנה הוּא ִמ ְת ַמ ֵּק ַח.
ָה ּהַּ ,ת ֲאוַ ת ַה ֶ ּב ַצעֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ַא ְּת זוֹ ֶר ֶמת
ְ ּב ַדם ֶצ ֱא ָצ ַאיּ ֵ ,ב ִיתי ָמט לְ ַרגְ לַ יִ ְך,
ֹאשנוּ?
ֵאיזֶ הוּ הוּא ׁ ֶש ֶבר עוֹ ד ּתוֹ ִר ִידי ַעל ר ׁ ֵ
יַ ְחוִ יר ּו ֲח ָט ֵאי ָע ָברָ ,ע ִתיד ַ ּגם יַ ַחד.
ִה ֵ ּנה ֶא ְר ֶאה ֶאת ְפלֶ ר דֶּ ה לִ יז ָ ּבא ְ ּב ַאלַ נְ יָ ה
כּ וֹ ֵבל ֶאת ַהנּוֹ ְצ ִרי ו ַּמ ׁ ְשלִ יכוֹ לְ כֶ לֶ א.
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ֶא ְר ֶא ּנ ּו ַ ּב ּׁ ֵשנִ ית מוּשָׂ ם לִ ְצחוֹ ק וְ לַ ַעג,
ֶא ְר ֶא ּנ ּו ַ ּב ּׁ ֵשנִ ית סוֹ ֵפג ָמ ָרה וְ ח ֶֹמץ,
ו ֵּבין ׁ ְשנֵ י ַ ּג ָ ּנ ִבים נִ ְק ָטל ׁ ֵשנִ ית ֶא ְר ֶא ּנוּ.
ּ ִפוֹנְ ְטיוּס ָח ָד ׁש ֶא ְר ֶאה ,וְ הוּא ַאכְ זָ ר ִמ ּק ֶֹדם,
ֲע ַדיִ ן לֹא שָׂ ֵב ַעּ ,פוֹ ֵר ַע דִּ ין וְ חֹק,
ֶאל ּתוֹ ְך ֵהיכַ ל ַה ּק ֶֹד ׁש נוֹ שֵׂ א ֶאת ׁ ְשלַ ל ַה ֶ ּב ַצע.
ֲא ָה ּהֵ ,אלִ יָ ,מ ַתי ְ ּבנַ ַחת ְּתזַ ֵּכנִ י,
ו ְּב ֵעינַ י ֶא ְר ֶאה ֶאת נִ ְק ָמ ְת ָך ,נִ ְס ֶּת ֶרת
ו ַּמ ְמ ִּת ָיקה ְ ּבעֹנֶ ג ֶאת זַ ַעם ָה ֱאל ַֹּה?
דְּ ָב ַרי ַעל ֲארו ַּסת ָהרו ַּח ַה ָּקדוֹ ׁש
אוֹ ָתם ָא ַמ ְר ִּתי ק ֶֹדם ,וְ ֵהם ׁ ֶשעוֹ ְררו ָּך
לִ ְפנוֹ ת ֵאלַ י לְ ַמ ַען ַא ְב ִהיר וַ ֲא ַפ ְענֵ ַח,
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ְּת ׁשו ָּבה נִ ַ ּצ ַחת ֵהם לִ ְת ִפלּ וֹ ֵתינוּ ,זֹאת
ָּכל ֵעת ֵמ ִאיר ַה ּיוֹ םֲ ,א ָבל ְ ּבבוֹ א ַה ַּליְ לָ ה
דְּ ָב ֵרינ ּו נַ ֲהפ ְֹך ְ ּב ֻדגְ ָמאוֹ ת ִמ ֶ ּנגֶ ד.
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ֲאזַ י ְ ּב ּ ִפיגְ ַמלְ יוֹ ן נָ ׁשוּב וְ נִ ָ ּזכֵ ר,
ֵּכ ַיצד ִמ ַּת ֲאוַ ת ַה ֶ ּב ַצע לְ זָ ָהב
אב ,בּ וֹ זֵ ז ׁ ָשלָ לִ ,א ׁיש ַמ ַעל;ָה ַפ ְך רוֹ ֵצ ַח ָ
ֶאת ִמ ָידס ַה ּׁ ָש ָפל נַ זְ ִּכיר ,רוֹ ֵדף ַה ֶ ּב ַצע,
ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ָהיָ ה ָק ְר ַ ּבן ַּת ֲאוָ תוֹ ,
ֵמ ָאז ָה ַפ ְך ָה ִא ׁיש לְ לַ ַעג וּלְ ֶקלֶ ס;
וְ ֶאת ָעכָ ן נִ זְ כּ ֹר ֵּכ ַיצד ָמ ַעל ַ ּב ֵח ֶרם,
וְ ָהכֵ ַיצד נָ ַטל ׁ ְש ָקלִ ים וּלְ ׁשוֹ ן זָ ָהב,
וְ לֹא נֶ ְחלַ ץ ַה ְּכ ִסיל ִמ ַ ּז ַעם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע;
נַ ֲא ׁ ִשים ֶאת ֲחנַ נְ יָ ה וְ ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ַש ּ ִפ ָירה;
ֶאת ַה ְ ּב ִעיטוֹ ת ָס ַפג ֶהלְ יוֹ דוֹ ר נְ ׁ ַש ֵ ּב ַח;
וְ ֶח ְר ּ ַפת ּפוֹ לִ ְ
ימנֶ ְסטוֹ ר ָס ִביב לָ ָהר יַ ִ ּגידוּ,
ַ ּב ֲעבוּר ֶ ּב ַצע ֶּכ ֶסף ָר ַצח ֶאת ּפוֹ לִ ידוֹ רוּס;
וּלְ ַב ּסוֹ ף נִ ְק ָרא ִ ּב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַמ ְרקוּס ְק ַרסוּס:
ֱ׳אמֹר נָ א ַמה ַּט ֲעמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּז ָהב ְ ּב ִפ ָיך?׳
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יֵ ׁש ַה ְמ ַד ְ ּב ִרים ֵ ּבינֵ ינ ּו ְ ּבקוֹ ל וְ יֵ ׁש ְ ּבלַ ַח ׁש,
וְ זֹאת ַעל ּ ִפי ָה ֶרגֶ ׁש ַה ְמ ַד ְר ֵ ּבן אוֹ ָתנוּ,
ִע ִּתים נָ ֵאט דְּ ָב ֵרינוִּ ,ע ִּתים ַמ ֵהר נָ שִׂ ַיח.
ַעל ֵּכן לֹא ַרק ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי דִּ ְב ֵרי ׁ ֶש ַבח
לְ אוֹ ר ַה ּיוֹ םַּ ,כ ּנ ַֹהגָ .ה ֲא ֵח ִרים ּ ָפ ׁשוּט
ְס ִב ֵיבנ ּו ָּכאן ָא ְמר ּו ֶאת דִּ ְב ֵר ֶיהם ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.״
נִ ְפ ַר ְדנ ּו ִמן ָה ִא ׁישּ ,פוֹ נִ ים ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה.
עוֹ ֵדנ ּו ְמ ַב ְּק ׁ ִשים לָ שִׂ ים ֶאת ּ ְפ ָע ֵמינ ּו
לְ א ֶֹר ְך ַה ָ ּנ ִתיב ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק נוּכַ ל לוֹ ,
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ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ִּכי ָה ָהר ּ ִפ ְתאוֹ ם נִ ְר ָע ׁש ַּת ְח ֵּתינוּ,
ְּכמוֹ ֵח ֶפץ ָמט ,נוֹ ֵפלִ .צ ַ ּנת ְּכפוֹ ר ֲא ָחזַ ְתנִ י
ְּכ ִק ּ ָפאוֹ ן לוֹ ֵפת ֶאת ַה ּצוֹ ֵעד לַ ּ ָמוֶ ת.
לָ ֶב ַטח לֹא ָר ַע ׁש ָחזָ ק כּ ֹה ָה ִאי דֶּ לוֹ ס,
ְ ּבבוֹ א ֵאלָ יו לַ טוֹ נָ ה לִ ְבנוֹ ת ׁ ָשם ֶאת ִק ָ ּנ ּה
בּ וֹ ְּתאוֹ ִמים ּתוֹ לִ יד – זוּג ְמאוֹ רוֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם.
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ֲאזַ י נִ ׁ ְש ַמע ׁ ְשאוֹ ן קוֹ לוֹ ת ַעל ְס ִביבוֹ ֵתינוּ,
״אל ִּת ָ ּב ֵהל,״ ָא ַמר לִ י,
מוֹ ִרי ָק ַרב ֵאלַ יַ :
״כל זְ ַמן ׁ ֶש ָאנֹכִ י ׁשוֹ ֵמר ֶאת ְצ ָע ֶד ָיך.״
ָּ
ַהכּ ֹל ָק ְראוּ,“Gloria in excelsis Deo” :
ָּכ ְך ְ ּב ָאזְ נַ י ָעלָ ה ִמן ַה ְּסמוּכִ ים ֵאלֵ ינוּ,
ַעל ֵּכן קוֹ לָ ם ָעלָ ה ְ ּביָ ִדי לְ ַפ ְענֵ ַח.
ָע ַמ ְדנ ּו לְ לֹא נִ ַיעְּ ,כ ֵאלּ ּו ָהרוֹ ִעים
אשוֹ נִ ים.
צֹאנָ ם ֲא ׁ ֶשר ִה ְק ׁ ִשיב ּו לַ ֶ ּז ֶמר ִר ׁ
ַעד ִּכי ּ ָפ ַסק ַה ּׁ ִשיר וְ ִע ּ ָמדוֹ ָה ַר ַע ׁש.
ֲאזַ י ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּק ֶֹד ׁש לְ ַה ְע ּ ִפיל ִה ְמ ׁ ַשכְ נוּ,
צוֹ ִפים ַ ּב ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ִ ּנשְׂ ָרכוֹ ת לָ ָא ֶרץ,
ׁ ָשבוֹ ת ְּכ ִמנְ ָהגָ ן ֶאל קוֹ ל נְ ִהי ו ֶּבכִ י.
ֵמעוֹ לָ ם לֹא נֶ ֶא ְב ָקה ָּכ ְך בּ וּרו ִּתי ַעד ֵה ָ ּנה,
וְ לֹא ָּת ְב ָעה ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִמ ָ ּיד לָ ַד ַעת לָ ּ ָמה,
זֹאת ִאם ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן ִ ּבי לֹא ְמ ַת ְע ֵּת ַע.
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ֶאת ַה ּ ְפלִ ָיאה ׁ ָש ַמ ְר ִּתי לְ כו ָּדה ְ ּבשַׂ ְר ַע ּ ַפי,
לֹא ִה ְר ַה ְב ִּתי עֹז לִ ׁ ְשאֹל – נֶ ְח ּ ַפזְ נ ּו ְ ּב ַד ְר ֵּכנוּ,
ו ְּביָ ִדי ֵהן לֹא ָעלָ ה אוֹ ָת ּה לְ ַפ ְענֵ ַח.
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קנטו עשרים ואחד
סטציוס ,המשורר הרומי ,אשר ככלות פרק
ורגיליוס ודנטה פוגשים בנשמתו של ַ
ההיטהרות עולה לגן העדן .מכאן ,מסביר סטציוס לשני הפייטנים ,עילת הרעש על
ההר.

ְּתחו ׁ ַּשת ַה ִ ּצ ּ ָמאוֹ ן ׁ ֶש ֵאין לִ ׁ ְשבּ ֹר ָּכלִ יל
ימה ׁ ֶשל ַמיִ ם ,זוֹ ַעלְ ַמת
ִ ּבלְ ִּתי ִאם ִ ּבלְ גִ ָ
ׁשוֹ ְמרוֹ ן ֲאזַ י ִ ּב ְּק ׁ ָשה ְּכ ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד,
ֵה ִצ ָיקה לִ יּ ְ ,ב ִהילוּת זֵ ְרזָ ה אוֹ ִתי ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
נֶ ְח ּ ָפז ְ ּב ִע ְקבוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ֶרה ,יָ ַד ְע ִּתי
ֶח ְמלָ ה ַעל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ּ ִמ ְת ַענּוֹ ת ְ ּב ֶצ ֶדק.
וְ כָ אןְּ ,כ ִפי ׁ ֶשלּ ו ַּקס ָר ׁ ַשם ַ ּב ֲעבו ֵּרנ ּו
ַעל ַהנּוֹ ְצ ִרי ַה ָּקם ֵמ ֲא ֻח ַ ּזת ַה ֶּק ֶבר
וּמוּל ׁ ְשנֵ י ַּתלְ ִמ ָידיו נִ גְ לָ ה ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך,
לְ ֶפ ַתע ֵצל הוֹ ִפ ַיע ,צוֹ ֵעד ֵמ ֲאחוֹ ֵרינ ּו
יטים ִ ּב ְק ַהל ְצלָ לִ ים שָׂ רו ַּע,
עוֹ ֵדנ ּו ַמ ִ ּב ִ
וְ לֹא ִה ׁ ְש ַ ּג ְחנ ּו בּ וֹ ַעד ׁ ֶש ּ ָפנָ ה ֵאלֵ ינוּ:
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״שלוֹ םַ ,א ַחי.״
״יִ ּ ָׂשא לָ כֶ ם ָה ֵאל,״ ָא ַמרָ ׁ ,
ֵה ַס ְבנ ּו לְ ָאחוֹ ר ִמ ָ ּידֲ ,אזַ י וֶ ְרגִ ילְ יוּס
ֵה ׁ ִשיב ַעל ִ ּב ְר ָּכתוֹ ַּ ,כ ָ ּיאוּת ו ְּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ,
וְ כֹה ָא ַמר :״וְ ל ּו זֶ ה ֵ ּבית ַהדִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה,
מוֹ ֶע ֶצת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָ ּגזְ ָרה ָעלַ י
ָ
נִ דּ וּי ָ ּגלוּת לָ נֶ ַצח ,יִ ְפרֹשׂ ַח ְסדּ וֹ ָעלֶ יך.״
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״אם לֹא
״ה ַיא ְך?״ ָק ָרא ,עוֹ ֵדנ ּו ְמ ַמ ֲה ִריםִ ,
ֵ
ָמ ָצא ֶא ְתכֶ ם ָה ֵאל ְראוּיִ ים לָ בוֹ א לְ ַמ ְעלָ ה,
ִמי ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ָהר הוֹ לִ ְיך ֶא ְתכֶ ם ַעד ֵה ָ ּנה?״
ימנִ ים
״ב ִּס ָ
״אם ִּת ְתבּ וֹ נֵ ן,״ ֵה ׁ ִשיב מוֹ ִריּ ַ ,
ִ
נָ ַתן ַה ְּכרוּב ַעל ֵמ ַצח ֵר ִעיָּ ,ת ִבין לָ ֶב ַטח
ִּכי זֶ ה ָה ִא ׁיש נִ ְמנֶ ה ִעם נִ ְב ֲח ֵרי ֱאל ַֹּה.
ֲא ָבל ֵּכיוָ ן ׁ ֶשזּוֹ  ,אוֹ ֶרגֶ ת יוֹ ם וְ לַ יְ לָ ה,
ֲע ַדיִ ן לֹא ָטוְ ָתה ֶאת ּ ְפ ִתיל ַח ָ ּייוֶ ׁ ,ש ְּקלוֹ תוֹ
ַעל ִּכ ׁישוֹ ָר ּה ִּת ֵּתן לְ ִא ׁיש ַעל ּ ִפי ִמ ְק ֵרהוּ,

30

נַ ְפ ׁשוֹ ֲ ,אחוֹ ת נַ ְפ ׁ ִשי וְ נַ ְפ ׁ ְש ָך ַ ּגם יַ ַחד,
ֵהן לֹא ּתוּכַ ל ָ ּב ָהר לְ ַה ְע ּ ִפיל לְ ַבד,
ִּכי ֵאין רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיה ֲא ׁ ֶשר רוֹ אוֹ ת ֵעינֵ ינוּ.
ַעל ֵּכן ִמ ּ ַמלְ ְּתעוֹ ת ַה ֵ ּג ִיה ּנֹם ִח ְּלצוּנִ י
לְ ַה ְד ִריכוֹ ַ ּבדֶּ ֶר ְךַ ,א ְמ ׁ ִש ְיך וְ אוֹ לִ יכֶ ּנ ּו
ַ ּב ּ ַמ ֲעלֶ ה ְּככָ ל ׁ ֶש ּתוֹ ַעלְ ִּתי ַמ ַ ּג ַעת.
ֲא ָבל ֱאמֹר לִ י נָ אִ ,אם ַא ְך ּתוּכַ לַ ,מדּ ו ַּע
ָה ָהר נִ זְ דַּ ֲעזֵ ַע ,וְ לָ ּ ָמה קוֹ ל ָה ַר ַע ׁש
יָ ַרד בּ וֹ ִ ,ה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ַעד חוֹ ף ַה ָ ּים לְ ַמ ָּטה?״
ׁ ְש ֵאלַ ת מוֹ ִרי ָקלְ ָעה ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל קוּף ַה ּ ַמ ַחט
ׁ ֶשל ְּת ׁשו ָּק ִתי לָ ַד ַעתַ ,על ֵּכן ַה ִ ּצ ּ ִפ ָ ּיה
לִ ְת ׁשו ָּבתוֹ ְמ ַעט ַעל ִצ ְמאוֹ נִ י ֵה ֵק ָּלה.
״ק ֻד ּׁ ַשת ָה ָהר ַה ֶ ּזה
ֵה ׁ ִשיב ַה ֵ ּצל לֵ אמֹרְ :
ִמ ּמוֹ ְרדוֹ ָתיו מוֹ נַ ַעת ָּכל ַמ ֲעשֶׂ ה חוֹ ֵרג
ִמ ֵּס ֶדר ַהדְּ ָב ִרים ו ֵּמ ֻח ֵּקי ֱאל ַֹּה.
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ַעל ֵּכן לֹא ַטלָ ,מ ָטרּ ַ ,גם לֹא ָ ּב ָרד אוֹ ׁ ֶשלֶ ג,
וְ לֹא ַה ְּכפוֹ ר יֵ ְרד ּו ָּכאן ָ ּגבוֹ ַּה ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י
ׁ ְשל ֹׁוש ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ַעל ַסף ַה ּׁ ַש ַער;
לֹא ָעב ְּכ ַר ְס ָּתן וְ לֹא ֲענַ ן נוֹ ָצה ,לֹא ֶר ׁ ֶשף
ָ ּב ָרק ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ,וְ לֹא ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַּתאו ָּמס
ַה ּ ַמ ְחלִ ָ
יפה ָּת ִדיר ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה ָ ּב ָא ֶרץ;
לֹא ֵאד יָ ֵב ׁש ָ ּב ָהר יַ ֲעלֶ ה יוֹ ֵתר ָ ּגבוֹ ַּה
ִמ ּׁ ְשל ֹׁוש ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת אוֹ ָתן ִהזְ ַּכ ְר ִּתי ק ֶֹדם,
ָ ּב ֶהן ִּת ְדר ְֹך ַרגְ לוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ִמ ׁ ְשנֶ ה לְ ּ ֶפ ְטרוּס.
ַּת ְח ָּתן יֵ ׁש וְ ֵא ְר ָעה ְּתנו ָּדה אוֹ זַ ֲעזו ַּע.
ַא ְך רו ַּח ַה ְּכמו ָּסה ְ ּב ֶח ְביוֹ נֵ י ָה ָא ֶרץ
ֶט ֶרם ָר ֲע ׁ ָשה ָּכאן ,וְ לֹא ֵא ַדע ַמדּ ו ַּע.
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ִעם זֹאת רוֹ ֵטט ָה ָהר לְ ֵעת נוֹ ָדע לְ נֶ ֶפ ׁש
ִּכי נִ ְצ ְר ָפה וְ ִהיא ַמ ְע ּ ִפילָ ה ,נוֹ ֶס ֶקת
ֶאל ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ םֲ ,אזַ י קוֹ ל ַר ַעם יְ לַ ֶ ּו ָ ּנה.
ִּכי ָה ָרצוֹ ן ִ ּבלְ ַבד יְ ִהי ֵעדוּת לַ ּט ַֹהר,
וְ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ֻמ ְפ ַּת ַעתָ ,ח ְפ ׁ ִשית ו ְּמ ׁ ֻש ְח ֶר ֶרת
ַעל ּ ִפי ֶח ְפ ָצ ּה ׁ ֶש ָּל ּה ַּת ְחלִ יף ֶאת ְמגו ֶּר ָיה.
ָח ְפ ָצה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה לְ ַה ְע ּ ִפיל ְּכ ָבר ק ֶֹדם,
ַא ְך ְרצוֹ נָ ּה נָ גַ ד ֶאת ְּת ׁשו ָּק ָת ּה לָ עֹנֶ ׁש,
ִּכלְ ָפנִ ים לַ ֵח ְטא ,נָ ַטע ְ ּבלִ ָ ּב ּה ֱאל ַֹּה.
וְ ָאנֹכִ י ַהדָּ ׁש זֶ ה ַמ ֲח ִצית ׁ ְשנוֹ ת ֶאלֶ ף
ַ ּב ִ ּי ּסו ִּרים ַה ָּללוִּ ,ה ֵ ּנה ָרצוֹ ן ָח ְפ ׁ ִשי
עוֹ ֵרר אוֹ ִתי ֶאל ַסף ָע ִדיף ִמ ֶ ּזה לָ נו ַּע.
ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם ָּכאן ֶאת ָה ַר ַע ׁש ,וְ ֶאת רוּחוֹ ת ַה ֶח ֶסד
ָ ּב ָהר נוֹ שְׂ ִאים ְּת ִפ ָּלה ֶאל ֱאל ֵֹהי ׁ ָש ַמיִ ם,
לְ ַמ ַען ִ ּב ְמ ֵה ָרה יֶ ֶא ְס ֵפם ֵאלָ יו לְ ַמ ְעלָ ה.״
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דִּ ֵ ּבר ,וּכְ מוֹ יִ ְר ֶ ּבה ָהעֹנֶ ג ֵעת ְ ּב ַמיִ ם
ַר ִ ּבים ֶאת ַה ָ ּצ ָמא נִ ׁ ְשבּ ֹרִ ,מ ִּלים ֶּת ְח ַס ְרנָ ה
לְ ַה ִ ּב ַיע ֶאת ָהא ׁ ֶֹשר לִ י ִמלּ וֹ ָתיו ֵה ֵסבּ וּ.
״ה ֵ ּנה ֵאפוֹ א ָה ֶר ׁ ֶשת
״ה ַבנְ ִּתי,״ ָסח מוֹ ִריִ ,
ֵ
נִ לְ ַּכ ְד ֶּתם ְ ּבתוֹ כָ ּה וְ ַת ְח ְמק ּו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,
ֶא ְר ֶאה ַעל ַמה ָה ַר ַע ׁש ו ַּמה ּ ְמקוֹ ר ָהעֹנֶ ג.
וְ ִאם זוֹ לֹא ִט ְר ָחהֱ ,אמֹר לִ י ִמי ָהיִ ָית,
וְ כָ ְך לִ כְ ׁ ֶש ֶא ׁ ְש ַמע ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ִמ ּ ִפ ָיך,
ָא ִבין ַמדּ ו ַּע זֶ ה דּ וֹ רוֹ ת ּפֹה ִּתשְׂ ָּת ֵר ַע.״
״באוֹ ָתם יָ ִמים ,לְ ֵעת נָ ְק ָמה יָ דוֹ ׁ ֶשל ִטיטוּס
ְּ
ַה ּטוֹ בּ ְ ,ב ִס ּיוּעוֹ ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵראַ ,על דָּ ם
ֲא ׁ ֶשר זֶ ה ִא ׁיש ְק ָריוֹ ת ָמכַ ר ְ ּב ֶב ַצע ֶּכ ֶסף,
לִ ְת ִה ָּלה נוֹ ַד ְע ִּתי ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ,״
ָהרו ַּח ָסחֶ ,
אתי,
יטין נָ שָׂ ִ
״את נֵ זֶ ר ַה ּמוֹ נִ ִ
ַא ְך לֹא יָ ַד ְע ִּתי עוֹ ד ֶאת ֱאמוּנַ ת ַה ֶח ֶסד.

90

ימה ָהיְ ָתה ַ ּב ֲחרוּזַ י ָהרו ַּח,
כּ ֹה נְ ִע ָ
ַעד ׁ ֶש ּ ֵמ ֵחיק טוּלוּז ִא ּ ְמ ָצה ֵאלֶ ָיה רוֹ ָמא
אוֹ ִתי ,ו ָּב ּה ִע ְּטרוּנִ י ְ ּבזֵ ר ֲה ַדס לַ ּׁ ֶש ַבח.
ׁ ְש ִמי ְס ַט ְציוּסַ ,עד ַה ּיוֹ ם נוֹ ָדע ַה ּׁ ֵשם ָ ּב ָא ֶרץ.
ִס ּ ַפ ְר ִּתי ַעל ֶּת ַ ּבי וְ ַעל ְ ּגבו ַּרת ָאכִ ילֶ ס,
ַא ְך לֹא ִס ַ ּי ְמ ִּתי ִּכי לְ עוֹ לָ ִמי ָהלַ כְ ִּתי.
ָה ֶר ׁ ֶשף ׁ ֶש ִה ִ ּצית אוֹ ִתיְ ,מקוֹ ר ַה ַּל ַהט
יטה ֶאלֶ ף
נָ ַבע ֵמ ֵא ׁש ַה ּק ֶֹד ׁשֲ ,א ׁ ֶשר ִהלְ ִה ָ
ְמ ׁשוֹ ְר ִרים ֵמ ָאז ְ ּבלַ ַהב ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ִּכ ַ ּונְ ִּתי לְ ֶאנֶ ִא ָידה ,לְ ֵעת ָחרוּז ִח ַ ּב ְר ִּתי
ָהיְ ָתה לִ י ַה ּׁ ִש ָירה ַהזּוֹ לְ ֵאם ,אוֹ ֶמנֶ ת,
ִ ּבלְ ָּת ּה ָהי ּו ׁ ִש ַירי ְּכ ַאיִ ן וּכְ ֶא ֶפס.
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״ש ִמי ְס ַט ְציּוסַ ,עד ַהּיוֹ ם נוֹ ָדע ַה ּׁ ֵשם ָ ּב ָא ֶרץ.״
ְׁ

ג׳ .פ.

ל ּו ַרק לִ ְחיוֹ ת יָ כֹלְ ִּתי ָ ּב ָא ֶרץ ִעם וֶ ְרגִ ילְ יוּס
ָהיִ ִיתי ַעל ִס ְבלִ י חוֹ ֵבר ׁ ָשנָ ה נוֹ ֶס ֶפת
ְ ּב ֶט ֶרם לַ ָח ְפ ׁ ִשי ִמן ַה ָ ּגלוּת נֶ ְחלַ ְצ ִּתי.״
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לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ּ ָפנָ ה ֵאלַ י וֶ ְרגִ ילְ יוּס,
״אל נָ א ָּת ׁ ִשיב.״
ִה ִ ּביט ִ ּבי ִ ּב ְד ָמ ָמה וְ ָסחַ :
ַא ְך ַ ּגם יַ ד ָה ָרצוֹ ן ֵהן לֹא ַ ּבכּ ֹל מוֹ ׁ ֶשלֶ ת.
ִּכי ַה ִח ּיו ְּך וְ ֶד ַמע ֵהם נֶ ֶא ְמנֵ י ָה ֶרגֶ ׁש,
הוּא ַה ְמחוֹ לֵ ל אוֹ ָתם וְ הוּא אוֹ ָתם ֵמנִ ַיע,
ַעל ֵּכן לֹא ְ ּבנָ ֵקל ָרצוֹ ן אוֹ ָתם יַ כְ ִר ַיע.
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ִח ַ ּיכְ ִּתיְּ ,כ ִא ׁיש ֵעינָ יו רוֹ ְמזוֹ ת ֵהן,
ֲאזַ י ֶה ְח ִר ׁיש ַה ֵ ּצל ,ו ְּב ֵעינַ י ִה ִ ּביט,
ִּכי ַרק ָ ּב ֶהן ָ ּגלוּי ו ְּמ ֻע ְר ָטל ָה ֶרגֶ ׁש.
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״עלֵ ה ַ ּב ֲע ָמלְ ָך ו ְּצלַ ח,״ ַה ֵ ּצל ָא ַמר לִ י,
ֲ
ִ
״עם זֹאת ַאל ְּתכַ ֶּסה ִמ ּ ֶמ ִ ּני וֶ ֱאמֹר נָ א,
ַמדּ ו ַּע ְ ּב ִח ּיו ְּך ּ ָפנִ ים ֵאלַ י ִה ְס ַ ּב ְר ָּת?״
ַע ָּתה ִמ ֶ ּזה וְ גַ ם ִמ ֶ ּזה לָ כוּד ָהיִ ִיתי,
זֶ ה ֶאת דְּ ָב ִרי ָח ַפץ ,וְ זֶ ה לִ ׁ ְש ּתֹק ִ ּב ְּק ׁ ַשנִ י,
ַעל ֵּכן ֵעת נֶ ֱאנַ ְח ִּתיֵ ,ה ִבין מוֹ ִרי ַמדּ ו ַּע.
״אל ִּת ָ ּב ֵהל,״ ָא ַמר לִ י ,״דַּ ֵ ּבר ֵאלָ יוָ ,ה ׁ ֵשב לוֹ ,
ַ
ָ
ֲא ָבל יִ ְהי ּו דְּ ָב ֶריך ׁ ְשקוּלִ ים ו ְּמיֻ ּׁ ָש ִבים,
ִּכי ַרב ְמאֹד ֶח ְפצוֹ ֶאת ַהדְּ ָב ִרים לִ ׁ ְשמ ַֹע.״

120

ֲאזַ י ָענִ ִיתי לוֹ  :״הוֹ ֵ ,צל ְקדו ִּמים ,לָ ֶב ַטח
ָּת ֵמ ַּה ַא ָּתה לְ ֵפ ׁ ֶשר ִח ּיו ְּך ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ָית,
ֲא ָבל ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ִה ֵ ּנה אוֹ ְת ָך ַא ְפ ִּת ַיע.
ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵרנִ י ֶאת ַה ָ ּנ ִתיב לְ ַמ ְעלָ ה,
וֶ ְרגִ ילְ יוּס הוּאִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאת כּ ֲֹח ָך ָמ ׁ ַשכְ ָּת,
לָ ׁ ִשיר ֶאת ֲעלִ ילוֹ ת ֵאל וְ ָא ָדם ַ ּב ֶחלֶ ד.
וּלְ ַבל ַעל דַּ ְע ְּת ָך יַ ֲעלֶ ה ִּכי ַה ִח ּיו ְּך
ִח ַ ּיכְ ִּתיְ ,מקוֹ רוֹ ָהיָ ה ַא ֵחר ִמ ֶ ּזה
ׁ ֶשעוֹ ְרר ּו דְּ ָב ֶר ָיךּ ְ ,ב ֵח ֶפץ לֵ ב ׁ ָש ַמ ְע ִּתי.״
ָּכ ַרע ַה ֵ ּצלּ ִ ,ב ֵּק ׁש לַ ְחבּ ֹק ַרגְ לֵ י וֶ ְרגִ ילְ יוּס
״א ִחיֲ ,ח ַדלֵ ,אין צ ֶֹרךְ,
ַא ְך זֶ ה דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יוָ :
ֵהן ֵצל ַא ָּתה וְ ֵצל ֲהלֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך.״
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״ע ָּתה ָּת ִבין ֶאת גּ ֶֹדל
עוֹ ֶד ּנ ּו ָקם ,דִּ ֵ ּברַ :
ַא ֲה ָב ִתי ֵאלֶ ָיךּ ְ ,ב ַע ְצמוֹ ַתי בּ וֹ ֶע ֶרת,
ַעד ִּכי ֶא ׁ ְש ַּכח לְ ֶפ ַתע ִּכי ֵהן לֹא-כְ לוֹ ם ִה ֵ ּננוּ,
וְ ִעם ְצלָ לִ ים ֶאנְ ַהג ְּכמוֹ ל ּו נוֹ ְצק ּו ְ ּבח ֶֹמר.״
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המדרג האחרון לפני גן העדן הארצי
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קנטו עשרים ושניים
סטציוס ,המלווה את דנטה וורגיליוס אל המדרג השישי ,מספר לשניהם על חטאיו
ועל קבלתו את הנצרות .הוא מבקש לדעת מה עלה בגורלם של משוררי זמנו,
וורגיליוס משיב לו על כך בפירוט .בעלותם אל המדרג נעצרים ההולכים ליד אילן
הגדל הפוך ועל ענפיו פירות מתוקים האסורים לאכילה.

ַע ָּתה ִמ ּׁ ֶשנּוֹ ַתר ַה ְּכרוּב ֵמ ַא ֲח ֵרינ ּו –
הוּא ׁ ֶש ֶאל ַה ּ ִמ ְד ָרג ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי הוֹ לִ יכָ נ ּו
ו ִּמ ּ ִמ ְצ ִחי עוֹ ד ּ ִ Pבכְ נַ ף ַמלְ ָא ְך ָמ ָחה הוּא,
ִה ְצ ִהיר ְ ּבקוֹ ל ׁ ֶש ֵאלּ ּו ַה ֲח ֵפ ִצים ַ ּב ֶ ּצ ֶדק,
ְ ּברוּכִ ים יִ ְהיוּ ,וְ ֶאת ַהכְ ָרזָ תוֹ ִס ֵ ּים
ֵ
ב״אלּ ּו ַה ְ ּצ ֵמ ִאים״ וְ לֹא הוֹ ִסיף .עוֹ ֶד ִ ּני
ַמ ְע ּ ִפיל ֶאל ָעל ַא ַחר ׁ ְשנֵ י ָהרוּחוֹ ת ְ ּב ֶק ֶצב,
לְ לֹא ָע ָמלֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהיִ ִיתי ַקל יוֹ ֵתר
ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ַמ ֲעלוֹ ת ָה ֲא ֵחרוֹ ת ִמ ּק ֶֹדם.
״ה ִ ּנ ֶ ּצ ֶתת
״ה ַא ֲה ָבה,״ ּ ָפ ַתח וֶ ְרגִ ילְ יוּסַ ,
ָ
ְ ּב ֶח ֶסדַ ,מ ֲענֶ ה ִּת ְמ ָצא ְ ּבלֵ ב ַא ֵחר,
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֱאלֵ י חוּץ ַּת ְק ִרין ֶאת ֵא ׁש ַה ַּל ַהב.

15

ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ֵמ ָאזֵ ,אלֵ ינ ּו יו ֶּבנַ לִ יס
הוֹ ִאיל לָ ֶר ֶדת ֵה ָ ּנה ֶאל ֲא ַבדּ וֹ ן ַה ּת ֶֹפת
וְ ַעל ַא ֲה ָב ְת ָך ֵאלַ י ָ ּבא וְ הוֹ ִד ַיע,
לְ ֵאין ׁ ִשעוּר ָ ּג ַבר ַח ְסדִּ י ִע ּ ְמ ָך יוֹ ֵתר
ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר יָ ַדע ִא ׁיש ֶאל ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָאהוּ,
ַעל ֵּכן ַה ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַע ָּתה ְ ּב ֵעינַ י ִּת ְק ַצ ְרנָ ה.
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ִעם זֹאת ֱאמֹר לִ יָ ,א ָ ּנא – וּכְ יָ ִדיד נָ א ְסלַ ח לִ י
ִאם ְ ּבגִ לּ וּי לִ ִ ּבי ִה ַּת ְר ִּתי ֶאת ָה ֶר ֶסן –
דַּ ֵ ּבר ִע ּ ִמי ֵאפוֹ א ְּכשִׂ ַיח ִעם ֵר ֶע ָך,
ֱאמֹר לִ י ָהכֵ ַיצד זֶ ה ָמ ְצ ָאה ֶח ְמדַּ ת ַה ֶ ּב ַצע
ָמקוֹ ם לִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּב ָך לְ ַצד ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת,
אוֹ ָתן ְ ּברֹב ָע ָמל ִ ּגדַּ לְ ָּת וְ ִט ּ ַפ ְח ָּת?״
דְּ ָב ָריו ֶה ֱעל ּו ְּת ִח ָּלה ַעל שִׂ ְפתוֹ ָתיו ׁ ֶשל ְס ַט ְציוּס
ִח ּיו ְּך ַק ִּלילֲ ,אזַ י דִּ ֵ ּברָּ :
״כל ִמלּ וֹ ֶת ָיך
ֵהן אוֹ ת לָ ַא ֲה ָבה ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה רוֹ ֵח ׁש לִ י.
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ָאכֵ ן ,יֵ ׁש וּלְ ִע ִּתים נִ ְס ֶּת ֶרת ֵמ ֵעינֵ ינ ּו
ֱא ֶמת ּ ְפ ׁשו ָּטהֲ .אזַ י ֲח ׁ ַשד ִח ָ ּנם יַ ְט ֵענ ּו
ו ְּבנָ ִקי ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע נָ ִטיל ַא ׁ ְש ָמה וְ ד ִֹפי.
ִמ ּׁ ְש ֵאלָ ְת ָך ֲאנִ י לָ ֵמד ִּכי ִה ׁ ְש ַּתכְ נַ ְע ָּת –
אוּלַ יִּ ,כי ַ ּב ּ ִמ ְד ָרג ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ישי נִ ְפ ַ ּג ׁ ְשנ ּו –
אתי ְ ּב ַת ֲאוַ ת ַה ֶ ּב ַצע.
ׁ ֶש ְ ּב ַח ַ ּיי ָח ָט ִ
ַא ְך
ַרק
ַעל

דַּ ע ִּכי ִמן ַה ֶ ּב ַצע ְ ּבכָ ל יָ ַמי ָר ַח ְק ִּתי,
אתי,
ְ ּבגַ ְר ְ ּג ָרנוּת ו ִּב ְס ִב ָיאה ָח ָט ִ
ֵא ֶּלה זֶ ה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים ֶא ּ ָׂשא ְ ּבעֹנֶ ׁש.

אתי
לוּלֵ א ִּת ַּקנְ ִּתי ֶאת דְּ ָרכַ י לְ ֵעת ָק ָר ִ
ׁ ִש ֶיר ָיך וְ ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ּ ֵפרו ׁ ָּשם לָ ע ֶֹמק,
ָ ּבם ֶט ַבע ָה ָא ָדם ְ ּבזַ ַע ְמ ָך ּתוֹ כִ ַיח:
ָ׳ר ָעב ָקדוֹ ׁש לְ ֶב ַצע ַה ָ ּז ָהבַ ,מדּ ו ַּע
ֶאת ַּת ֲאוַ ת ֱאנוֹ ׁש לֹא ְּת ַר ֵּסן?׳ ָהיִ ִיתי
גּ וֹ לֵ ל ִמ ׁ ְש ָקל ָּכ ֵבד ֵ ּבין ַה ִ ּנ ִ ּצים ַעד ֵה ָ ּנה.
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ֵה ַבנְ ִּתי ִּכי יָ ֵדינ ּו נוּכַ ל ְּכזוּג ְּכנָ ַפיִ ם
			
לִ ְפרֹשׂ וּלְ הוֹ ִציא לְ ַב ָּטלָ הַ .על ֵא ֶּלה,
וְ ַעל עוֹ ד ֲח ָט ִאים ִּכ ּ ַפ ְר ִּתי וְ נִ ַח ְמ ִּתי.
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ַּכ ּ ָמה יָ קוּמ ּו עוֹ דֵ ,מ ֶהם ְ ּגלו ֵּחי ּ ַפדַּ ַחת,
ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ָמ ֲחל ּו ַעל ֵח ְטא ֵמח ֶֹסר דַּ ַעת,
לֹא ִ ּב ֵ
ימי ֶחלְ דָּ ם וְ לֹא ַעל ַסף ַה ּ ָמוֶ ת!
וְ ַדע ִּכי ֶה ָעווֹ ן ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ ָח ַפ ְצ ָּת
ָעווֹ ן ַא ֵחר לִ ְמחוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו ִה ּפוּכוֹ הוּא,
ֵאין לִ ׁ ְשנֵ ֶיהם ּתוֹ ֶחלֶ ת ,וְ יִ ְק ְמל ּו ַ ּגם יַ ַחד.
ַעל ֵּכן ֲאנִ י חוֹ ֵבר ֶאל ְּת ֵא ֵבי ַה ֶ ּב ַצע
אתי ַעל ָענְ ׁ ִשי
ַה ְמכַ ּ ְפ ִרים ָּכאןַ ,אף ׁ ֶש ָ ּב ִ
וַ ֲעווֹ נִ י ָהפו ְּךֵ :ח ְטא ּ ַפזְ ָרנוּת ַה ֶ ּי ֶתר.״
״מ ֲחרוּזֶ ָיך ַעל ְק ָרבוֹ ת ַח ְס ֵרי ַר ֵחם
ֵ
ֵ ּבין ְּתאוֹ ֵמי יָ גוֹ ן ׁ ֶשל ַה ּ ַמלְ ָּכה יוֹ ַק ְס ָטה,״
ֵה ׁ ִשיב ֲאזַ י ּ ַפיְ ָטן ׁ ִש ֵירי רוֹ ִעים לִ ְס ַט ְציוּס,
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״הן לֹא עוֹ לֶ ה ִּכי ְקלִ יאוֹ נָ ְתנָ ה ְ ּב ָך ׁ ְש ַאר רו ַּח
ֵ
ַעד ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ָ ּב ַח ְר ָּת ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
ֵאין ַט ַעם ִ ּבלְ ָע ֶד ָיה ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד.
ִאם ָּכ ְך הוּא ַהדָּ ָברֵ ,איזֶ ה ּו נֵ ר אוֹ ׁ ֶש ֶמ ׁש
ִח ְּלצ ּו אוֹ ְת ָך ֵמא ֶֹפל ַעד ִּכי ֶאת ִמ ְפ ָרשֶׂ ָיך
ּ ָפ ַרשְׂ ָּת לִ כְ בוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַהדַּ ָ ּיג ֶסנְ ט ּ ֶפ ְטרוּס?״
אשוֹ ן ָהיִ ָית לְ ׁ ַש ְּל ֵחנִ י
״ה ִר ׁ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ָ :
אשוֹ ן ַא ַחר ֱאל ַֹּה
לִ גְ מ ַֹע ֵמי ּ ַפ ְרנָ סוֹ סִ ,ר ׁ
ָהיִ ָית לְ ָה ִאיר ֶאת ְמ ִס ָּל ִתי ַ ּבח ׁ ֶֹש ְך.
ָעשִׂ ָית זֹאת ָּכ ִא ׁיש ַה ְמ ַה ֵּל ְך ַ ּב ַּליְ לָ ה
ְ ּביָ ָדיו לַ ּ ִפיד ,לֹא לוֹ ִּ ,כי ִאם לָ ֲא ֵח ִרים
נוֹ ָעד הוּא ,לְ ָה ִאיר ֶאת ַההוֹ לְ כִ ים ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִהכְ ַרזְ ָּתָ :׳קם ָ ּב ָא ֶרץ דּ וֹ ר ָח ָד ׁש
אשית ַ ּב ֶחלֶ ד,
ַה ֶ ּצ ֶדק ׁ ָשבִ ,ע ּמוֹ יְ ֵמי ֵר ׁ ִ
אשוֹ נִ ים יָ ַרד ִמ ּ ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע.׳
וְ נֵ ֶצר ִר ׁ
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ֶאת ּת ַֹאר ַה ּ ַפיְ ָטן ִמ ּ ְמ ָך ֵאפוֹ א נָ ַחלְ ִּתי,
וּלְ נוֹ ְצ ִרי ָהיִ ִיתיִ .ה ֵ ּנה יָ ִדי ֶא ׁ ְשלַ ח
ו ְּב ִמכְ חוֹ ל ֶא ְצ ַ ּבע ֶאת ַה ִ ּצ ּיוּר ָר ׁ ַש ְמ ִּתי.
ָהיְ ָתה ָאז ָּכל ָה ָא ֶרץ זְ רו ָּעה ְ ּבאוֹ ר ׁ ְשלִ ֶיח ָיה
ׁ ֶשל ַמ ְמלָ כָ ה נִ ַ ּצ ַחת ,וֶ ֱאמוּנַ ת ַה ּק ֶֹד ׁש
לְ ִה ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ֵה ֵח ָּלה ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד,
ׁ ִש ֶיר ָיך ָּת ֲאמ ּו – אוֹ ָתם לְ ֵעיל ָמנִ ִיתי –
ֶאת דְּ ַבר ַה ּ ַמ ִּט ִ
יפים ׁ ֶש ּ ִמ ָּקרוֹ ב זֶ ה ָ ּבא ּו
ַעל ֵּכן ְ ּב ֶח ְב ָר ָתם ְּתכוּפוֹ ת זְ ַמ ִ ּני ָעשִׂ ִיתי.
יטב ׁ ְשלִ ֵיחי ַה ּק ֶֹד ׁש,
ָהי ּו ֵהם ְ ּב ֵעינַ י ֵמ ַ
וּלְ ֵעת ָר ַדף אוֹ ָתם ַה ֵּק ָיסר דּ וֹ ִמ ְיציָ נוּס,
ְ ּבכוֹ ס ּ ֻפ ְר ָענו ָּתם ֶאת דִּ ְמעוֹ ַתי ָמ ַהלְ ִּתי.
ימי ֶחלְ דִּ יּ ִ ,ב ֵיד ֶיהם ִס ַ ּי ְע ִּתי,
ֵמ ָאזּ ִ ,ב ֵ
וְ ט ַֹהר ּ ֻפלְ ָחנָ ם הוּא זֶ ה ׁ ֶשעוֹ ְר ַרנִ י
ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת לָ בוּז לֶ ֱאמוּנָ ה ַא ֶח ֶרת.

90

ַעל ֵּכן ְ ּב ֶט ֶרם ֶאת ַה ְ ּיוָ נִ ים ׁ ִש ַּל ְח ִּתי
ְ ּב ׁ ִש ָיר ִתי ֶאל ְ ּגדוֹ ת ֶּת ַ ּבי ָה ִעירֻ ,ה ְט ַ ּבלְ ִּתי,
ַא ְך ַעל דָּ ִתי ַ ּב ֵּס ֶתר ׁ ָש ַמ ְר ִּתי ֵמרֹב ּ ַפ ַחד.
עוֹ ֵבד ְצלָ ִמים ָהיִ ִיתי זְ ַמן ַרב לְ ַמ ְר ִאית ַעיִ ן
ַעל ֵח ְטא ָה ַר ׁ ְשלָ נוּת ׁ ָשנִ ים ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת
סוֹ ַב ְב ִּתי ַ ּב ּ ִמ ְד ָרג ָה ְר ִב ִיעי לְ עֹנֶ ׁש.
ֲא ָבל ַא ָּתהָ ,ה ִא ׁיש ׁ ֶש ֶאת ַהלּ וֹ ט ֵה ַס ְר ָּת,
ֲא ׁ ֶשר ִה ְס ִּתיר ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת ֶח ֶסד ָה ֱא ֶמת,
ָּכל עוֹ ד ְ ּביָ ֵדינ ּו זְ ַמן ְ ּב ִט ּפו ֵּסנ ּו ַמ ְעלָ ה,
ֱאמֹר נָ א לִ יֵ ,היכָ ן ֶט ֶרנְ ְציוּס ַק ְדמוֹ נֵ נ ּו
וַ ֲה ֵת ַדע ֵאיפֹה ֶצ ִצילְ יוּסְ ּ ,פלָ אוּטוּס ,וָ ארוֹ ,
ַה ִאם ֵ ּבין ַהחוֹ ְט ִאים ֵהםִ ,אם ֵּכן ְ ּב ֵאיזֶ ה ר ַֹבע?״
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ַּ
״גם ֵהם וְ עוֹ ד ַר ִ ּביםְּ ,כ ּ ֶפ ְר ְסיוּס וְ כָ מוֹ נִ י,״
״עם ֶ ּבן יָ וָ ן ֲא ׁ ֶשר ַה ּמוּזוֹ ת
ֵה ׁ ִשיב מוֹ ִריִ ,
ֶאת ׁ ֶש ַפע ַח ְס ֵד ֶיהן ִה ִ ּג ׁיש ּו לוֹ ִ ,ה ֵ ּננוּ.

105

אשוֹ ן,
ָ ּבא ֶֹפל ִמ ׁ ְש ָּכנֵ נוּ ,הוּא ְ ּב ִמ ְד ָרג ִר ׁ
וְ ׁ ָשם ְ ּב ִמ ְדרוֹ נוֹ ת ָה ָהר ָּת ִדיר נָ שִׂ ַיח,
ַה ְמיֻ ּׁ ָש ִבים לָ רֹב ִ ּב ִיצ ֵירי רו ֵּחנוּ.
ֵאירוֹ ִפ ֶידס ִע ּ ָמנוַּ ,אנְ ִטיפוֹ ן ַה ְמ ׁשוֹ ֵרר
וּכְ מוֹ ֶהם ַאגָ תוֹ ן ׁשוֹ כֵ ן ,וְ ִסימוֹ נִ ֶידס,
וְ עוֹ ד ַר ִ ּבים ְ ּבנֵ י ֶהלַ סִ ,מ ְצ ָחם ֻע ַּטר ְ ּבנֵ זֶ ר.
וּלְ ִצדָּ ם נָ ׁ ִשים ֶאת ׁ ְש ָמן לִ ְת ִה ָּלה
הוֹ ֵצ ָ
יפילֶ ה וְ ַא ְרגְ יָ ה
אתַ :אנְ ִטיגוֹ נָ ה ,דֵּ ִ
ִהיא ֵא ׁ ֶשת ּפוֹ לִ ינִ ֶיקסִ ,א ְיס ֶמנָ ה ָה ֻא ְמלֶ לֶ ת.
ִּת ׁ ְשכּ ֹן ׁ ָשם ַה ְמגַ ָּלה ֶאת ַמ ְעיַ ן לַ נְ גְ יָ ה,
ִּת ׁ ְשזֹף ֵעינְ ָך ֶאת ֶּת ִטיס וְ ֶאת ַ ּבת ֶט ֶרזְ יַ אס,
דֵּ ַיד ְמיָ ה ֵ ּבינֵ ֶיהן ֵּת ׁ ֵשב ִעם ַא ֲחיוֹ ֶת ָיה.״
ַע ָּתה ׁ ָש ְקט ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִּכי ָ ּבא ּו ֶאל ַה ַ ּי ַעד,
ּ ְפטו ִּרים ִמ ְּל ַט ּ ֵפס ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת לְ ַמ ְעלָ ה,
ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ַר ָ ּבה ַעל ְס ִביבוֹ ָתם ִה ִ ּביטוּ.

120

ָּכ ֵעת ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַא ְר ַ ּבע ׁ ִש ְפחוֹ ת ַה ּיוֹ ם נָ מוֹ גוּ,
וַ ֲח ִמ ׁ ִ
ישית ֶאת ִציר ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ִהגְ ִ ּב ָיהה
לְ ַמ ַען זִ יו ַק ְרנָ ּה ִּת ּקֹד ָּת ִמיד לְ ַמ ְעלָ ה,
״בא ַה ְ ּז ַמן ,דּ וֹ ַמנִ י,
ָא ַמר מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בּ ָ :
ימינֵ נוּ,
ֶאל ֶא ֶדן ַה ּ ִמ ְד ָרג לִ ְפנוֹ ת ִ ּב ִ
ָּכ ְך ֶאת ָה ָהר נַ ִּקיףּ ְ ,ב ָמס ֶֹרת ִמנְ ָהגֵ ינוּ.״
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ַה ֶה ְר ֵ ּגל ָהיָ ה לָ נ ּו לְ ֶדגֶ ל
וּלְ ֵעת ַ ּב ּׁ ְש ִביל ָ ּב ַח ְרנ ּו נָ מוֹ ג ָ ּבנ ּו ַה ּ ַפ ַחד
ִּכי נְ ׁ ָש ָמה ְ ּברוּכָ ה ִה ִ ּצ ָיעה ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך.
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ּוח זֶ ה הוֹ לֵ ְך וְ ַצר ַה ֶ ּגזַ ע
״ּוכְ ַא ּׁש ַ
ִמ ַ ּבד ֶאל ַ ּבדָ ,ה ְ
פּוך ָהיָ ה ָה ֵעץ מּולֵ נּו״

סנדרו בוטיצ׳לי (ס .ב).

ֹאשּ ָ ,ב ָדד ּ ָפ ַס ְע ִּתי
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ָצ ֲעד ּו ָ ּבר ׁ
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ׁ ְשנֵ ֶיהםֶ ,את דִּ ְב ֵר ֶיהם ׁשוֹ ֵמ ַע
ַרבּ וֹ ת ַעל ַה ּׁ ִש ָירה לוֹ ֵמד וְ ַעל דְּ ָרכֶ ָיה.
ַא ְך ֶמ ֶתק שִׂ ָיח ָתם ֲאזַ י נִ ְק ַטע ַ ּב ָּתוֶ ְך,
לְ ֵעת ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך ִאילָ ן ָח ַסם דַּ ְר ֵּכנוּ,
ּ ִפ ְריוֹ נָ ֶאה ָהיָ ה וְ ֶה ֱעלָ ה נִ יחוֹ ַח.

135

וּכְ ַא ּׁשו ַּח זֶ ה הוֹ לֵ ְך וְ ַצר ַה ֶ ּגזַ ע
ִמ ַ ּבד ֶאל ַ ּבדָ ,הפו ְּך ָהיָ ה ָה ֵעץ מוּלֵ נוּ.
אוּלַ י ְ ּבכָ ְך ִ ּב ֵּק ׁש ִט ּפוּס ָעלָ יו לִ ְמנ ַֹע.
ִמ ּ ְׂשמֹאל לַ ּׁ ְש ִביל ָסגְ ָרה ָעלָ יו חוֹ ַמת ַה ֶּסלַ ע,
ַמיִ ם ַצ ִחים ׁ ָש ְטפ ּו ִמ ּ ְמרוֹ ם ָמצוּק ָ ּגבוֹ ַּה,
קוֹ לְ ִחים ֶאל ֵ ּבין ַענְ ֵפי ָה ֵעץ ׁ ֶש ּ ֵמ ָעלֵ ינוּ.
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ֵעת ׁ ְשנֵ י ַה ּ ַפיְ ָטנִ ים ָק ְרב ּו ֶאל ָה ִאילָ ן,
ָעלָ ה ֵמ ַעלְ וָ תוֹ קוֹ ל ַה ּקוֹ ֵרא ֵאלֵ ינוּ:
ִ
״מ ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ ַה ֶ ּזה ,לֹא ּתֹאכְ ל ּו ִמ ּ ֶמ ּנוּ.״
״מ ְריָ םּ ְ ,ב ֶט ֶקס נִ ּ ׂשו ֶּא ָיה,
וְ עוֹ ד דִּ ֵ ּברִ :
לֹא ִה ְר ֲה ָרה ְ ּב ִפ ָיה – ׁ ֶשהוּא ָּכל ִענְ יַ נְ כֶ ם –
ִּכי ַא ְך ִ ּב ְּק ׁ ָשה אוֹ תוֹ ָערו ְּך וּלְ לֹא דּ ִֹפי.
ו ְּבנוֹ ת ְקדו ִּמים ְ ּברוֹ ָמא יָ ְדע ּו לְ ִה ְס ַּת ּ ֵפק
ִ ּבלְ גִ ָ
ימה ׁ ֶשל ַמיִ םּ ַ ,גם דָּ נִ ֵ ּיאל ָה ֶעלֶ ם,
ִּכי ָ ּבז לַ ּ ַמ ְט ַע ּ ִמיםָ ,קנָ ה ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת.
אשוֹ נִ ים ָהיָ ה,
נָ ֶאה ְּככֶ ֶתם ּ ָפז דּ וֹ ר ִר ׁ
לְ ֵעת ָה ִא ְצ ְט ֻר ָ ּבל ָהיָ ה ָט ִעים לַ ֵחךְ
וְ ַט ַעם ֵמי ָּכל ּ ֶפלֶ ג ָהיָ ה ְּכיֵ ין ָה ֶר ַקח.

150

ַהדְּ ַב ׁש וְ ָה ַא ְר ֶ ּבה ֶאת ַה ּ ַמ ְט ִ ּביל ֵהזִ ינ ּו
ָ ּב ֲע ָר ָבה וְ לֹא יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזהַ ,על ֵּכן
ׁ ְשמוֹ לְ ָפנָ יו ָהלַ ְך לִ ְת ִה ָּלה וְ ׁ ֶש ַבח,
		
154
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קנטו עשרים ושלושה
במדרג השישי פוגשים המשוררים בעדת גרגרנים כחושי בשר ,מוכי צמא ורעב,
המתאווים לפירותיו המעלים ניחוח של האילן ההפוך ולמים הקולחים עליו מלמעלה.
דנטה מזהה ביניהם את פוֹ ֶרזֶ ה דוֹ נַ טי ,ידידו וגיסו ,המספר על מרעיו לייסורים ,ונושא
נאום חוצב להבות בדבר פריצותן של בנות פירנצה.

עוֹ ד ָאנֹכִ י ֵמ ִציץ ָ ּב ֳע ָפ ֵאי ַה ֶ ּי ֶרק
ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ַר ָ ּבה ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ַ ּצ ָ ּיד
ַה ְמכַ ֶּלה ַח ָ ּייו ַעל ֵציד עוֹ פוֹ ת ַה ַ ּי ַער,
״בנִ יְ ,ק ַרב נָ א,
ֲאזַ י מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ָא ַמר לִ יּ ְ :
ְר ֵאהַ ,ה ְ ּז ַמן ֲא ׁ ֶשר ֻה ְק ַצב ְ ּב ַמ ָּס ֵענ ּו
יֵ ׁש לְ נַ ְ ּצלוֹ ֵה ֵ
יטב ו ְּב ֵמ ַרב ּתוֹ ֶעלֶ ת.״
ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ֵעינַ י – ְ ּב ַצ ֲע ִדי ֵה ַא ְצ ִּתי –
וּלְ ַצד ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּב ִק ִיאים ּפוֹ ֵס ַע ֶה ֱאזַ נְ ִּתי
לִ ְד ַבר ָחכְ ָמה ֻמ ְפלֶ גֶ ת וְ זֹאת ִח ָ ּנם ֵאין ָּכ ֶסף.
ֲאזַ י ּ ִפ ְתאוֹ ם ָעלָ ה ְ ּבקוֹ ל דְּ ָמעוֹ ת ַה ֶ ּז ֶמר:
ֲ
״אדֹנָ י ,שְׂ ָפ ַתי ִּת ְפ ַּתח.״ ו ִּמלּ וֹ ָתיו הוֹ לִ יד ּו
ְ ּב ֵעת ו ְּבעוֹ נָ ה ַא ַחת שִׂ ְמ ָחה וְ ֶע ֶצב.

15

״הוֹ ַמה ֶ ּזהָ ,אב נָ ִעיםֶ ׁ ,ש ָאנֹכִ י ׁשוֹ ֵמ ַע?״
״א ְפ ׁ ָשר ְצלָ לִ ים ְ ּב ַמ ָּס ָעם ֵהם,
ָּת ַמ ְה ִּתיָ .סחֶ :
ַה ְמ ַב ְּק ׁ ִשים לִ ְפרֹק ֶאת מו ֶּע ֶקת ָהעֹנֶ ׁש.״
ָהי ּו ֵהם ְּכעוֹ לֶ ה לָ ֶרגֶ ל ַה ּׁ ָשקו ַּע
ְ ּבשַׂ ְר ַע ּ ָפיו ,עוֹ ְקפוֹ ָק ָהל ִ ּבלְ ִּתי יָ דו ַּע,
יָ ֵסב ּ ָפנָ יו ֵאלָ יו ַא ְך לֹא יַ ׁ ְש ִמ ַיע ֶהגֶ ה.
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ישה ֶאת ְצ ָע ֶד ָיה,
וְ כָ ְך ֵמ ֲאחוֹ ֵרינוְּ ,מ ִח ׁ ָ
ֲע ַדת ְצלָ לִ ים ָע ְק ָפה אוֹ ָתנ ּו ִמ ְתבּ וֹ נֶ נֶ ת,
ֹאש וְ דוֹ ֶמ ֶמתּ ְ ,ברֹב ּ ְפלִ ָיאה ָעלֵ ינוּ.
ִּכ ְב ַדת ר ׁ
ָהי ּו ֵעינֵ י ֻּכ ָּלם ֵריקוֹ ת ,קוֹ ְדרוֹ ת ְ ּבא ֶֹפל,
ּ ְפנֵ ֶיהם ִח ְ ּו ִריםֻ ,מ ֵּכי ָרזוֹ ן וְ כֹה ְּכחו ׁ ִּשים
ַעד ִּכי לָ ְב ׁש ּו צו ַּרת ָה ֲע ָצמוֹ ת ִמ ַּת ַחת.
ֵאינֶ ִ ּני ַמ ֲא ִמין ִּכי ַאף ֶא ִר ִיסיכְ תוֹ ן
גּ וּפוֹ יָ ַב ׁש ָּכל ָּכ ְךַ ,עד ׁ ֶש ָ ּצ ַפד עוֹ רוֹ
ִמן ָה ָר ָעב ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ַד ׁש לִ בּ וֹ ְ ּב ַפ ַחד.

30

ִה ְר ַה ְר ִּתי וּלְ ַע ְצ ִמי ָא ַמ ְר ִּתיְ ,״ר ֵאה ֶאת
גּ וֹ לֵ י יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ו ֵּבינֵ ֶיהם ִמ ְריָ ם,
ֶאת ְ ּבשַׂ ר יַ לְ דָּ ּה ַה ָּקט קוֹ ַר ַעת ְ ּב ׁ ִש ֶ ּנ ָיה.״
ֵעינֵ ֶיהם ְּכ ַט ַ ּב ַעת ַה ֶ ּנ ֱע ֶד ֶרת ֶא ֶבן,
ו ִּמי ׁ ֶש ִ ּב ְפנֵ י ִא ׁיש זִ ָהה ֶאת ַּת ְבנִ ית ,OMO
ֶאת ָהאוֹ ת ּ ִ Mבלְ ַבד יִ ְק ָרא ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה.
ִמי ַמ ֲא ִמין ָהיָ הִ ,מ ְ ּבלִ י ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה זֹאת,
ֵּכ ַיצד יָ כוֹ ל נִ יחוֹ ַח ַה ּ ְפ ִרי וְ ֵר ַיח ַמיִ ם,
ְ ּבכ ַֹח ָה ָר ָעב ָּכ ְך לְ עוֹ לֵ ל לַ ֶ ּנ ֶפ ׁש.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ּתוֹ ֶהה ַעל ַה ּ ָמקוֹ ר לַ ֶּסגֶ ף,
ׁ ֶש ֵּכן ֲאזַ י עוֹ ד לֹא יָ ַר ְד ִּתי לְ ֵפ ׁ ֶשר
ְ ּבשָׂ ָרם ַהדַּ ל וְ עוֹ ר גּ ו ָּפם ֻמ ֵּכה ַה ּי ֶֹב ׁש,
ּ ִפ ְתאוֹ ם ֶא ָחדֵ ,עינָ יו ׁ ְשקוּעוֹ ת לוֹ ַ ּב ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת,
ֵה ֵסב ּ ָפנָ יו ֵאלַ י ,נוֹ ֵעץ ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ִ ּבי,
זָ ַעקּ ַ :
״ב ּ ֶמה זָ כִ ִיתי לְ ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶח ֶסד?״

45
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ֲא ָבל ִ ּב ְצלִ יל קוֹ לוֹ יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר
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״יָ ַד ְע ִּתי ַעל ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ּצ ָּורתוֹ ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת,
יתי ֶאת ּ ְפנֵ י יְ ִד ִידי פוֹ ֶרזֶ ה״...
וְ כָ ְך זִ ִה ִ
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וְ ֶר ׁ ֶשף זֶ ה ִה ִ ּצית ְ ּבזִ כְ רוֹ נִ י ַהכּ ֹל,
יָ ַד ְע ִּתי ַעל ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ּצו ָּרתוֹ ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת,
וְ כָ ְך זִ ִה ִיתי ֶאת ּ ְפנֵ י יְ ִד ִידי פוֹ ֶרזֶ ה.
״אל נָ א ִּתגְ ַער ִ ּבי ַעל ַצ ֶּל ֶקת ַה ַּס ּ ַפ ַחת
ַ
ַה ּ ַמכְ ִּת ָ
ימה עוֹ ִרי,״ ִ ּב ֵּק ׁש ,״וְ לֹא ַעל ַּכ ַח ׁש
גּ ו ִּפי ַה ֶ ּנ ֱע ָדר ָ ּבשָׂ ר ,וְ ַרק ֱאמֹר נָ א
ֶאת ָה ֱא ֶמת ִ ּבלְ ַבד ַעל ַע ְצ ְמ ָך ,ו ִּמי ֵהן
ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ָּלל ּו ַה ּ ִמ ְתלַ וּוֹ ת ֵאלֶ ָיך,
ַה ֵ ּגד וְ ַאל ִּת ְמנַ ע ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת דְּ ָב ֶר ָיך.״
״פנֶ ָיך – לְ זִ כְ ָרן ְ ּביוֹ ם מוֹ ְת ָך ָ ּבכִ ִיתי,״
ָּ
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לִ ְד ָב ָריו ,״לְ ַמ ְר ִא ָיתן ַע ָּתה
עוֹ לֶ ה ִ ּבי ׁשוּב ְּכ ָאז ָרצוֹ ן לְ ִה ְתיַ ּ ֵפ ַח.
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ַא ְךֱ ,אל ִֹהיםֱ ,אמֹר לִ יַ ,על ַמה ָּק ַמלְ ָּת ָּככָ ה,
וְ ַאל ִּת ְפנֶ ה ֵאלַ י ְ ּבעוֹ ד ֲאנִ י ְ ּב ֶהלֶ ם
ִּכי ֶה ָח ֵרד ,יִ ְהי ּו דְּ ָב ָריו ַח ְס ֵרי ּתוֹ ֶעלֶ ת.״
״מ ּמוֹ ֶע ֶצת ַה ֶ ּנ ַצח,
ֵה ׁ ִשיב לִ י וְ ָא ַמרִ :
ַה ּ ַמיִ ם וְ ָה ֵעץ הוֹ ַת ְרנ ּו ֵמ ָאחוֹ ר,
נוֹ ְטלִ ים ֶאת ַס ְמכו ָּתם לִ ְפגּ ַֹע ְ ּבגו ֵּפנוּ.
ָּכל ַה ְ ּצלָ לִ ים ַה ָּללוַּ ,ה ְמקוֹ נְ נִ ים ְ ּבזֶ ֶמר,
ִה ְפ ִריז ּו ִ ּבזְ לִ ילָ ה ְ ּב ַח ֵ ּי ֶיהםַ ,ע ָּתה
ָ ּב ָר ָעב ו ַּב ָ ּצ ָמא ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִמ ַּט ֶה ֶרת.
ַה ֵח ׁ ֶשק לְ נִ יחוֹ ַח ּ ְפ ִרי ָה ִאילָ ן ,לַ ּ ַמיִ ם
ַה ִ ּנ ָּתזִ ים ָעלָ יו ְ ּב ׁ ֶש ַפע ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה,
ָטבו ַּע ְ ּב ִק ְר ֵ ּבנ ּו ו ְּמכַ ֶּלה אוֹ ָתנוּ.
ו ְּבעוֹ ֵדנ ּו סוֹ ְב ִבים לְ לֹא ֶה ְפ ֵסק ַ ּב ּׁ ֶש ַטח
ַמ ֶּכה ָ ּבנ ּו ַה ֵּס ֶבל – ַעל יִ ּסו ִּרים דִּ ַ ּב ְר ִּתי,
ָהיָ ה ָעלַ י לוֹ ַמר ַה ֶ ּי ׁ ַשע וְ ַה ֶח ֶסד,
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ִּכי ָה ָרצוֹ ן ַמנְ ֵחנ ּו ֶאל ָה ִאילָ ן זֵ ֶהה הוּא
לְ ֵח ֶפץ ַהנּוֹ ְצ ִרי לִ ְקרֹא ֵ׳אלִ י׳ּ ְ ,בא ׁ ֶֹשר
לְ ֵעת ְ ּב ַדם לִ בּ וֹ ָקם לְ ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ ָתנוּ.״
״מ ּיוֹ ם ַההוּא ,פוֹ ֶרזֶ ה,
וְ ָאנֹכִ י ֵאלָ יוִ :
בּ וֹ לְ ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ֶח ֶסד ֶאת עוֹ לָ ְמ ָך ֵה ַמ ְר ָּת,
עוֹ ד לֹא ָחלְ פ ּו וְ ַסבּ ּו ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ֲא ִפלּ וּ.
ִאם כּ ֲֹח ָך לַ ְחטֹא ָחלַ ף ַא ְך בּ וֹ ָ ּב ֶרגַ ע
ׁש ִ ּי ּסו ֵּרי ְּת ׁשו ָּבה אוֹ ָתנ ּו ְמ ׁ ִש ִיבים
לְ ִה ָ ּנשֵׂ א ׁ ֵשנִ ית ְ ּב ֵחיק בּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל,
ֵּכ ַיצד זֶ ה כּ ֹה ִמ ַה ְר ָּת ַעד ֵה ָ ּנה לְ ַה ִ ּג ַיע?
ָח ׁ ַש ְב ִּתי ִּכי ֶא ְמ ָצא אוֹ ְת ָך ׁשוֹ כֵ ן לְ ַמ ָּטה,
ָמקוֹ ם בּ וֹ זְ ַמן ַה ֵח ְטא מו ָּמר ִ ּבזְ ַמן ָהעֹנֶ ׁש.״
״מי ׁ ֶש ִה ְקדִּ ים לַ ֲה ִב ֵיאנִ י ֵה ָ ּנה,
ֵה ׁ ִשיבִ :
ִמ ּ ֶמ ֶתק לַ ֲענָ ה ׁ ֶשל ָה ִע ּנוּי לִ גְ מ ַֹע,
ִהיא נֶ לָ הַ ,ר ְעיָ ִתיּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶפ ְך דִּ ְמעוֹ ֶת ָיה.
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ְ ּגנִ יחוֹ ת וַ ֲאנָ קוֹ תְּ ,ת ִפלּ וֹ ת ָ ּברוֹ ת ִמ ּ ִפ ָיה,
ֵהם ׁ ֶשאוֹ ִתי ִה ְד ִריכ ּו ַ ּב ּ ִמ ְדרוֹ נוֹ ת ַה ָּללוּ,
וְ לַ ָח ְפ ׁ ִשי ׁ ִש ְּלחוּנִ י ִמ ָּכל ִמ ְד ָרג וָ ַמ ְעלָ ה.
ַאלְ ְמנָ ִתי ֲא ׁ ֶשר ְ ּבכָ ל לִ ִ ּבי ָא ַה ְב ִּתי
יוֹ ִקיר אוֹ ָת ּה ְמאֹד ָה ֵאל וִ יכַ ְ ּב ֶד ָ ּנה
ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ׁ ֶש ֵּכן בּ וֹ ֶד ֶדת ִ ּב ְמלַ אכְ ָת ּה ִהיא.
ִּכי ַאף ִ ּב ְמחוֹ ז ַ ּב ְר ַ ּבגְ ׳יָ ה ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ִאי ַס ְרדִּ ינְ יָ ה
ְצנוּעוֹ ת ֵהן ַה ָ ּנ ׁ ִשים וַ ֲענָ ווֹ ת יוֹ ֵתר
ִמ ְ ּנ ׁשוֹ ת ַ ּב ְר ַ ּבגְ ׳יָ ה זוֹ ּ ָ ,ב ּה ֶאת ִא ׁ ְש ִּתי ִה ְפ ַק ְר ִּתי.
ָא ִחי ַה ֶ ּנ ֱא ָצלַ ,מה ְּת ַב ֵּק ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני
לוֹ ַמר? ֵהן ֶה ָע ִתיד ָ ּגלוּי הוּא לְ ֵעינַ י –
ְ ּב ֶט ֶרם ֶרגַ ע זֶ ה יַ ְחלֹף ,יְ ִהי לְ ֶק ֶדם –
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ימה יֻ כְ ַרז ְ ּבקוֹ לִ ,א ּסוּר וְ ֵח ֶרם
ִמ ָּכל ִ ּב ָ
ַעל ַה ְ ּג ִבירוֹ ת ַעזּוֹ ת ַה ּ ֵמ ַצח ׁ ֶשל ִפ ֶירנְ ֶצה,
ּ ְפרוּצוֹ ת ַה ְמ ַה ְּלכוֹ ת ָ ּב ִעיר ְ ּגלוּיוֹ ת ׁ ָש ַדיִ ם.

105

ַא ֵ ּיה ַ ּבת יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלֵ ,אי נַ ֲע ַרת ַ ּב ְר ָ ּב ִרים,
ׁ ֶש ִ ּנזְ ְק ָקה לְ ַצו ֵמ ֱאל ִֹהים אוֹ ֶמלֶ ְך,
לְ ַמ ַען ְּת ַה ֵּל ְך ְמכַ ָּסה ַעל ַח ּמו ֶּק ָיה?
ַא ְך ל ּו ַה ּ ֻמ ְפ ָקרוֹ ת ָה ֵהן יָ ְדע ּו ַא ְך ק ֶֹרט
ִמן ַה ָ ּצפוּי לָ ֶהן ַ ּבדִּ ין ְ ּברוּם ׁ ָש ַמיִ ם,
ָהיָ ה נִ ְמלָ ט ִמ ּ ִפ ֶיהן קוֹ ל ּ ַפ ָּלצוּת לָ ֶב ַטח.
ִּכי ִאם ֵאין ֲחזוֹ נִ י ַמ ְט ֵענִ יֵ ,הן ָה ֶע ֶצב
יַ ֶּכה אוֹ ָתן ְ ּב ֶט ֶרם יִ ְצ ַמח שֵׂ ָער ַעל לֶ ִחי
ׁ ֶשל ַה ָ ּנ ִמים ׁ ְשנָ ָתם ַע ָּתה לְ קוֹ ל ׁ ִשיר ֶע ֶרשׂ .
ֲא ָבלָ ,א ִחיַ ,אל נָ א ִּת ְמנַ ע דָּ ָבר ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ְר ֵאהֵ ,אינִ י לְ ַבדַ ,ר ִ ּבים ְּכמוֹ ִתי ׁשוֹ לְ ִחים
ַמ ָ ּבט ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ִה ְס ַּת ְר ָּת אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.״
״אם ִּת ָ ּזכֵ ר לְ ֶרגַ ע
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ִ :
ֵּכ ַיצד ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעה ּו אוֹ ָתם יָ ִמים נָ ַהגְ נוּ,
ָאכֵ ןַ ,ה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ת ָק ׁ ִשים יִ ְהי ּו ֲע ַדיִ ן.

120

זֶ ה ַההוֹ לֵ ְך ִע ּ ִמיִ ,מן ַה ַח ִ ּיים ָה ֵהם
ִח ֵּלץ אוֹ ִתי לְ ֵעת הוֹ ִפ ָיעה ֲאחוֹ תוֹ
ׁ ֶשל ַה ּ ָמאוֹ ר ַה ֶ ּזה״ – ִה ְצ ַ ּב ְע ִּתי ַעל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש –
״פנֶ ָיה לִ ְפנֵ יכֶ ם ִ ּב ְמלוֹ א אוֹ ָר ּה ִה ִ ּציגָ ה.
ָּ
הוּא זֶ ה ׁ ֶש ִה ְד ִריכַ נִ י עוֹ ִדי לוֹ ֵב ׁש ָ ּבשָׂ ר
ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ַה ַּליְ לָ ה ֵ ּבין ַה ּ ֵמ ִתים ַ ּב ּת ֶֹפת.
ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ ָעלִ ִיתי ִמ ּׁ ָשם וְ ֶה ְע ּ ַפלְ ִּתי
ָס ִביב לָ ָהר ַה ֶ ּזהָ ,עלָ יו זוֹ ֵקף ַ ּגבּ וֹ
ָּכל ִמי ׁ ֶש ְ ּב ַח ָ ּייו ִה ֵּל ְך וְ לוֹ ִ ּג ֶ ּבנֶ ת.
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ו ְּב ַח ְסדּ וֹ ִה ְב ִט ַיח לְ הוֹ ִסיף לְ לַ וּוֹ ֵתנִ י
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה ְמ ַח ָּכה לִ י,
ַרק ׁ ָשם יָ נִ ַיח לִ י וְ יִ ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ָהיָ ה זֶ ה דְּ ַבר וֶ ְרגִ ילְ יוּס,״ ָא ַמ ְר ִּתי וְ ִה ְצ ַ ּב ְע ִּתי
ָעלָ יו ,״וְ זֶ ה ּו ֵצל ַא ֵחרַ ,מלְ כוּת ָה ָהר
ִה ִ ּנ ָיחה זֶ ה ַע ָּתה לְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ לָ לֶ כֶ ת.
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לִ כְ בוֹ ד זֹאת ָר ֲע ׁש ּו וְ נָ ע ּו ִמ ְדרוֹ נֶ ָיה.״
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קנטו עשרים וארבעה
פוֹ ֶרזֶ ה מציג בפני שני הפייטנים את המתייסרים במדרג השישי .אחד מהם הוא
בּ וֹ נַ ג׳וּנְ ָטה אוֹ ְרבּ יציַ אני ,איש לו ָּקה .לאחר שפורזה נעלם ,ניגשים דנטה וורגיליוס אל
אילן גבוה ,ממנו עולה קול המביא דוגמאות של בלענות־יתר והעונשים עליה.

שִׂ ֵיחנ ּו לֹא ֵה ֵאט לֶ כְ ֵּתנוּ ,וְ לֶ כְ ֵּתנ ּו
לֹא ֶאת ַה ּ ִׂש ַיחָּ ,כ ְך דִּ ַ ּב ְרנ ּו וְ נֶ ְח ּ ַפזְ נ ּו
ְּכמוֹ ַה ְּס ִפינָ ה ְ ּברו ַּח ,גּ וֹ לֶ ׁ ֶשת ַעל ַה ּ ַמיִ ם.
ָ ּב ֶרגַ ע בּ וֹ ֲע ַדת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ִה ְב ִחינָ ה,
וְ גַ ם ָע ְמ ָדה ַעל ָּכ ְך ִּכי ַחי ֲאנִ יַ ,הכּ ֹל
ְ ּב ַחלְ לֵ י ֵעינֵ ֶיהם ִ ּבי ִמ ׁ ְש ָּת ִאים ִה ִ ּביטוּ.
וְ ָאנֹכִ י ֶאל ְס ַט ְציוּס ָחזַ ְר ִּתי וְ הוֹ ַס ְפ ִּתי:
ֶ
״א ְפ ׁ ָשר ִּכי ַ ּב ִּט ּפוּס ֶאל ָעל ֵה ֵאט וֶ ְרגִ ילְ יוּס
ׁ ֶש ֵּכן ְּתשׂ ו ֶּמת לִ בּ וֹ לְ ֵצל ַא ֵחר נִ ֶּתנֶ ת.
ֲא ָבל ַא ֵ ּיה ּ ִפ ַיק ְר ָדהֱ ,אמֹר לִ י ִאם יָ ַד ְע ָּת,
וְ גַ ם ַה ֵ ּגד ֵ ּבין ֵא ֶּלה ַהנּוֹ ֲע ִצים ִ ּבי ַעיִ ן
ֲהיֵ ׁש ּ ְפלוֹ נִ י ָראוּי ,לְ ַמ ַען ַא ִּכ ֶיר ּנוּ?״

15

״ה ּהֲ ,אחוֹ ִתיַ ,עד כּ ֹה ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם
ָ
ָ ּג ַבר יָ ְפיָ ּה ַעל טוּב לִ ָ ּב ּה וְ ִאם לְ ֵה ֶפךְ.
ימ ּפוּס.״
ַה ֵ ּנזֶ ר ַעל ִמ ְצ ָח ּהַּ ,ת ֲעלֹז ִ ּב ְמרוֹ ם אוֹ לִ ְ
״כאן לֹא אוֹ ְס ִרים
ִס ּ ֵפר וְ ָאז הוֹ ִסיף לֵ אמֹרָּ :
ָעלֵ ינ ּו לְ כַ נּוֹ ת ִ ּב ׁ ְשמוֹ ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ,
ִּכי ַה ּ ְפ ִר ׁישוּת לְ לֹא ַה ֵּכר ִע ְ ּו ָתה ּ ָפנֵ ינוּ.״
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״ב ֶרגַ ע בּ וֹ ֲע ַדת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ִה ְב ִחינָ ה,
ָּ
ְ
וְ גַ ם ָע ְמ ָדה ַעל ָּכך ִּכי ַחי ֲאנִ יַ ,הכּ ֹל
ְ ּב ַחלְ לֵ י ֵעינֵ ֶיהם ִ ּבי ִמ ׁ ְש ָּת ִאים ִה ִ ּביטּו״
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״ה ֵ ּנה הוּא בּ וֹ נַ ג׳וּנְ ָטה,
ֲאזַ י מוּלוֹ ִה ְצ ִ ּב ַיעִ :
ֶ ּבן לו ָּקה בּ וֹ נַ ג׳וּנְ ָטה ,וְ זֶ ה ֵמ ֲאחוֹ ָריו –
ּ ָפנָ יו ַה ֲח ֵר ִבים ׁ ְשדו ִּפים ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר,
הוּא ִמי ׁ ֶש ְ ּביָ ָדיו ֶאת ְּכנֵ ִס ַ ּית ַה ּק ֶֹד ׁש
ֶה ְחזִ יקִ .מ ּטוּר ָה ִא ׁיש ,ו ְּבצוֹ מוֹ ִט ֵהר
ֶאת ְצלוֹ ְפ ֵחי בּ וֹ לְ ֶסנָ ה ְצלוּיִ ים ְ ּביֵ ין וֶ ְרנַ ְצ׳יָ ה.״
וְ עוֹ ד ׁ ֵשמוֹ ת ִהזְ ִּכירֶ ,א ָחד ֶא ָחד ֵהגִ יב ּו
לְ ׁ ֵש ַמע ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהםּ ְ ,ב ֵח ֶפץ לֵ ב וְ נַ ַחת,
ַאף לֹא ֶא ָחד ָ ּב ֶהם ָק ְדר ּו ּ ָפנָ יו ְ ּברֹגֶ ז.

30

יפ ֶצ׳ה
ִא ׁיש או ַ ּּבלְ ִדין דֶּ ה ּ ִפילָ ה יַ ְחדָּ ו ִעם בּ וֹ נִ ַ
ָרע ּו צֹאנָ ם ָה ַרבּ ְ ,ביָ ָדם ַמ ֵּטה ַה ִ ּב ׁישוֹ ף –
ָ ּג ְרס ּו ֲאוִ יר לָ ִריק ְ ּב ׁ ִש ֵ ּנ ֶיהם ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ֶאת ָה ָאדוֹ ן ַמ ְר ֶקזֶ ה ָר ִא ִיתיֶ ׁ ,ש ְ ּבפוֹ ְרלִ י
נָ ַהג לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ,טוֹ ֵען ִּכי לֹא ָרוָ ה ַאף ּ ַפ ַעם,
ֲהגַ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָצ ֵמא ָאז ְּכמוֹ ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה.
ֲא ָבל ְּכ ִא ׁיש ּתוֹ ֶהה ,ו ֵּמ ַר ִ ּבים בּ וֹ ֵחר
ֶאת ָה ֶא ָחד ִ ּבלְ ַבדָּ ,כ ְך ֶאת ַה ֵ ּצל ִמלּ ו ָּקה
יטיב לְ ַה ִּכ ֵירנִ י.
ִ ּב ַּכ ְר ִּתיִּ ,כי ֲהלֹא ֵה ִ
ָה ִא ׁיש ִמלְ ֵמל ֶ ּ
״ג׳נְ טו ָּקה״ ָּכ ְך לְ ָפחוֹ ת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
עוֹ לֶ ה ִמ ֵ ּבין שְׂ ָפ ָתיוִ ,מן ַה ּ ָמקוֹ ם ָר ַבץ בּ וֹ
ִמ ַּת ַחת ׁשוֹ ט ַה ֶ ּצ ֶדק ׁ ֶש ִ ּב ְבשָׂ רוֹ רוֹ ֵצ ַע.
״א ְּת ,זוֹ ַה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת
״הוֹ  ,נְ ׁ ָש ָמה,״ ָא ַמ ְר ִּתיַ ,
ִע ּ ִמי דְּ ָב ִרים לָ ַק ַחת ,דַּ ְ ּב ִרי ֵאפוֹ אַ ,ה ּ ִׂש ַיח
יַ שְׂ ִ ּב ַיע ְרצוֹ נֵ ְך וְ לִ י יָ ִביא ּתוֹ ֶעלֶ ת.״
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״צ ִעיף עוֹ ד לֹא עוֹ ָטה ִהיא
״א ּׁ ָשה נוֹ לְ ָדה,״ ָא ַמרָ ,
ִ
ימה ִע ֵירנוּ,
ו ִּבזְ כו ָּת ּה ִּת ְמ ָצא ִּכי נְ ִע ָ
ַאף ִּכי יֶ ׁ ְשנָ ם ַר ִ ּבים ַה ּ ְמ ִטילִ ים ָ ּב ּה דּ ִֹפי.
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ַה ְ ּנבו ָּאה ַה ּזֹאת ְּתלַ ֶ ּוה אוֹ ְת ָך ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
וְ ִאם דְּ ַב ָ
ר-מה ִמלְ ַמלְ ִּתי עוֹ ֵרר ְ ּב ָך ָס ֵפק,
ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת ִמ ְק ִרים יָ ִאיר ּו ֶאת ֵעינֶ ָיך.
ֲא ָבלֱ ,אמֹרַ ,ה ִאם נִ ָ ּצב מוּלִ י ָה ִא ׁיש
ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ֲחרוּזָ יו ַה ֲח ָד ׁ ִשים ִה ִ ּב ַיע:
ְ ּ׳ג ָברוֹ ת ְמא ָֹהבוֹ ת ְּתבוּנָ ה ֵהן לֹא ֶּת ְח ַס ְרנָ ה׳?״
״בלִ ִ ּבי ְמ ַפ ֶע ֶמת,
״עת ַא ֲה ָבה,״ ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ּ ְ ,
ֵ
ְ ּב ַה ׁ ְש ָר ָא ָת ּה ֲאזַ י ֲאנִ י רוֹ ׁ ֵשם ,כּ וֹ ֵתב,
עוֹ ֵר ְך ו ְּמ ַסגְ נֵ ן ֶאת ׁ ֶשזּוֹ ַמכְ ִּת ָיבה לִ י.״
״עכְ ׁ ָשו ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ַה ֶּק ׁ ֶשר
״א ִחי!״ ָק ָראַ ,
ָ
ׁ ֶש ּ ִמן ַהנּוֹ ַט ְריוֹ ןּ ִ ,ג׳יטוֹ נֶ ה ו ִּמ ּ ֶמ ִ ּני
ָמנַ ע ֶאת ַה ִּסגְ נוֹ ן ׁ ְשמוֹ .Dolce stil nuovo :

60

ַ ּגם ְ ּב ֵברוּר ֶא ְר ֶאה ֶאת נוֹ ַצ ְתכֶ ם עוֹ ֶק ֶבת
ַא ַחר ַה ּ ַמכְ ִּת ָיבה לָ כֶ ם ׁ ִש ָירה ,לָ ֶב ַטח
לֹא ָּכ ְך ָצלְ ח ּו דְּ ָב ִרים לָ ֵעט ׁ ֶש ְ ּביָ ֵדינוּ.
ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ָח ֵפץ לַ ְחקֹר ְ ּביֶ ֶתר ע ֶֹמק
ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ִּסגְ נוֹ נוֹ ת ,לֹא יְ גַ ֶּלה ָּכל ׁשֹנִ י.״
וּשְׂ ַבע ָרצוֹ ן ,דּ וֹ ַמנִ יָ ,ח ַדל ,יָ ׁ ַשב ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.
ַּכ ִ ּצ ּפוֹ ִרים ַ ּבח ֶֹרף ֵמ ַעל יְ אוֹ ר ִמ ְצ ַריִ ם,
ָּת ֵא ְטנָ ה לְ ִע ִּתים ,ו ְּבלַ ַהק ֵּת ָא ַס ְפנָ ה
וְ ָאז ְ ּבטוּר ָע ְר ּ ִפי ִ ּב ְמעוֹ ָפן ָּת ֵא ְצנָ ה,
ָּכ ְך ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ָּלל ּו לָ נו ַּע ְּת ַמ ֵה ְרנָ ה
ימה,
ַסבּ וֹ ת ּ ְפנֵ ֶיהן ַה ִ ּצדָּ ה וְ נֶ ְח ּ ָפזוֹ ת ָק ִד ָ
ֵמ ֵקל ַעל ַצ ֲע ָדם ַה ֵח ֶפץ וְ ַה ַּכ ַח ׁש.
וּכְ ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְתיַ ֵ ּג ַע ִמן ַה ּ ֵמרוֹ ץַ ,מ ִ ּנ ַיח
לְ ֵר ָעיו לַ ֲעקֹף אוֹ תוֹ וְ ַצ ֲעדוֹ ֵמ ֵאט
ַעד ִּכי לְ ִה ְתנַ ּׁ ֵשם ְּכ ֵבדוֹ ת ָח ֵדל ָחזֵ הוּ,
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ָּכ ְך ַ ּגם נָ ַהג פוֹ ֶרזֶ ה ,הוּא לַ ֲע ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש
ִה ִ ּנ ַיח לְ ָע ְקפוֹ ִ ,ע ּ ִמי נוֹ ַתר ָ ּבע ֶֹרף.
״שנִ ית לִ ְראוֹ ת ּ ָפנֶ ָיך?״
״מ ַתי ָא ׁשוּב,״ ׁ ָש ַאלֵ ׁ ,
ָ
״כ ּ ָמה זְ ַמן עוֹ ד ֶא ְחיֶ הֵ ,אינִ י יוֹ ֵד ַע,״ ַס ְח ִּתי,
ַּ
ֲ
״א ָבל ַ ּגם ִאם ׁשו ִּבי לְ כָ אן יִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה,
יֵ ַדע לִ ִ ּבי ֶע ְר ָ ּגה ֶאל ַהחוֹ ִפים ָה ֵא ֶּלה.
ִּכי ַה ּ ָמקוֹ ם ְ ּבתוֹ כוֹ ֶאת ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ָק ַב ְע ִּתי,
ָּכלִ ים בּ וֹ ִמדֵּ י יוֹ ם ַה ֶח ֶסד וְ ַה ֶ ּצ ֶדק,
ו ַּב ּטוּחוֹ ת צוֹ ֵעד הוּא לִ ְק ַראת ֻח ְר ָ ּבן וְ ֶה ֶרס.״
״הן ְ ּבכ ִֹחי לִ ְראוֹ ת
״תנו ַּח דַּ ְע ְּת ָך,״ ֵה ׁ ִשיבֵ ,
ָּ
ֶאת ָה ָא ׁ ֵשם ִמכּ ֹל נִ גְ ָרר ִ ּבזְ נַ ב ְ ּב ֵה ָמה
ֶאל ֵ ּגיא ַצלְ ָמוֶ ת בּ וֹ ֵאין ְמ ִח ָּלה לָ ֶר ׁ ַשע.
ְמ ִא ָיצה ֶאת ְמרו ָּצ ָת ּה ,צוֹ ֶב ֶרת ַה ְ ּב ֵה ָמה
ְמ ִהירוּתֶ ,את ַה ָ ּנ ָבל ַּת ׁ ְשלִ ְיך ,וְ ַהגּ ו ָּפה
ִ ּב ְתהוֹ מוֹ ת נִ נְ ֶט ׁ ֶשתֻ ,מ ׁ ְש ֶח ֶתת ו ְּמ ֻר ֶּס ֶקת.

90

לֹא עוֹ ד זְ ַמן ַרב יִ ּסֹבּ ּו ַה ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים ַה ָּללוּ״ –
״ב ֶט ֶרם ֶּת ֱחזֶ ינָ ה
וְ כָ אן ִה ִ ּביט ׁ ָש ַמיְ ָמה – ְ ּ
ֵעינֶ ָיך ִ ּב ְד ָב ִרים ָאסוּר לִ י לְ ַה ִ ּב ַיע.
ַע ָּתה ֵמ ַא ֲח ַריֵ ,ר ִעי ,לְ ָך ַא ִ ּנ ַיח
ֹאבד לִ י
ִּכי ַ ּב ּ ַמלְ כוּת ַהזּוֹ יָ ָקר ַה ְ ּז ַמן ,י ַ
ְ
ִאם ֲאשָׂ ֵר ְך ַרגְ לַ י יַ ְחדָּ ו ִא ְּת ָך ַ ּבדֶּ ֶרך.״
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ָפ ָר ׁש נֶ ְח ּ ָפז לִ ְדהֹר ְ ּב ֶמ ֶרץ,
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַ ּגבּ וֹ ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו ֵמנִ ַיח
אשוֹ ן זוֹ כֶ ה לָ ֵצאת לִ ְק ַרב ֵ ּבינַ יִ ם,
וְ כָ ְך ִר ׁ
ימהֵ ,ה ִאיץּ ,פוֹ ֵת ַח ַצ ַעד,
ִמ ֵהר ַה ֵ ּצל ָק ִד ָ
ֵמ ֲאחוֹ ָריו נוֹ ַת ְר ִּתי ,יַ ְחדָּ ו ַ ּב ּׁ ְש ִביל ּפוֹ ֵס ַע
ִעם ׁ ְשנֵ י ַה ּ ַפיְ ָטנִ ים ֵמ ַע ּתו ֵּדי ַה ֶחלֶ ד.
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יתי ְמנוֹ ְפ ִפים יָ ַדיִ ם
״ת ְח ָּתיו ְ ּב ִרּיוֹ ת ָר ִא ִ
ַּ
ְ
צוֹ ְר ִחים ֶאל ָה ַעלְ וָ הַ ,אך ָמהֵ ,אינִ י יוֹ ֵד ַע,
רּועים וְ ַח ְס ֵרי דַּ ַעת״...
ְּכמוֹ ָתם ְּכ ִתינוֹ קוֹ ת ּ ְפ ִ
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וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִה ְר ִחיק ַה ֵ ּצל לָ לֶ כֶ ת,
ַעד ִּכי לִ ְראוֹ ת אוֹ תוֹ ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ִא ּ ַמ ְצ ִּתי,
ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי ַ ּגם לְ ע ֶֹמק דִּ ְב ֵרי ָה ִא ׁיש לָ ֶר ֶדת.

105

עוֹ ד ָאנֹכִ י ּפוֹ נֶ ה ְ ּב ִע ּקוּלֵ י ַהדֶּ ֶר ְך,
ַענְ ֵפי ִאילָ ן ַא ֵחרָּ ,כ ֵבד ְ ּב ֵפרוֹ ָתיו,
יְ רֹק ַעלְ וָ ה הוֹ ִפ ַיע ָסמו ְּך ֵאלַ י לְ ֶפ ַתע.
ַּת ְח ָּתיו ְ ּב ִר ּיוֹ ת ָר ִא ִיתי ְמנוֹ ְפ ִפים יָ ַדיִ ם
צוֹ ְר ִחים ֶאל ָה ַעלְ וָ הַ ,א ְך ָמהֵ ,אינִ י יוֹ ֵד ַע,
ְּכמוֹ ָתם ְּכ ִתינוֹ קוֹ ת ּ ְפרו ִּעים וְ ַח ְס ֵרי דַּ ַעת
ּפוֹ ׁ ְש ִטים יָ ָדםַ ,א ְך זֶ ה ֵאלָ יו יָ ָדם יִ ְפ ׁשֹט ּו
לֹא ְמ ׁ ִש ָיבם ,וּלְ ַמ ַען לְ גָ רוֹ ָתםּ ָ ,גבוֹ ַּה
ַמ ְחזִ יק ֶאת ׁ ֶש ִּל ָ ּבם ָח ֵפץ ,לֹא יַ ְס ִּת ֶיר ּנוּ.
ֲאזַ י ָהלְ כ ּו ְּכ ִמי ׁ ֶש ּתוֹ ַחלְ ָּתם אוֹ ֶב ֶדת,
וְ ָאנ ּו ָ ּבאנ ּו ֵּתכֶ ף ֶאל ָה ִאילָ ן ָה ָרם,
זֶ ה ַה ּ ַמ ְס ִּתיר ּ ָפנָ יו ִמ ַּת ֲחנוּנִ ים וְ ֶד ַמע.
״אל נָ א ֵאלָ יו ָּתסוּרוַּ ,ה ְמ ׁ ִשיכ ּו לֶ כֶ ת ָהלְ ָאה.
ַ
ֵמ ַעל ָ ּג ֵדל ָה ֵעץַ ,ח ָ ּוה ָאכְ לָ ה ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ו ִּמ ִ ּגזְ עוֹ ֵעץ זֶ ה ֶאת ׁ ָש ָר ׁ ָשיו ִה ְצ ִמ ַיח.״

120

ַה ּקוֹ ל ֵמ ֳע ָפ ִאים ָעלָ הֵ ,אינִ י יוֹ ֵד ַע
ִמי זֶ ה ָהיָ הֲ ,אזַ יֲ ,אנִ י ,וֶ ְרגִ יל ו ְּס ַט ְציוּס
ּ ָפנִ ינ ּו ו ָּפ ַס ְענ ּו ְצמו ִּדים ֶאל ִקיר ַה ֶּסלַ ע.
ַה ּקוֹ ל ִה ְמ ׁ ִש ְיך :״זִ כְ ר ּו ֶאת ֶח ֶבר ָה ְר ׁ ָש ִעים
יְ לִ ֵידי ָה ֲענָ נִ יםְּ ,כפוּלֵ י ָחזֶ הֶּ ,תזֶ אוּס
לָ ַחם ִ ּב ְבנֵ י ַעוְ לָ ה ַה ּׁ ִשכּ וֹ ִרים ִמ ַ ּייִ ן.
ֶאת ָה ִע ְב ִרים זִ כְ רוּ ,כּ וֹ ְר ִעים לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ַעל ֶ ּב ֶר ְך,
ִה ִ ּציג ִ ּג ְדעוֹ ן לְ ַבד ,לְ ַבל ִע ּמוֹ יֵ לְ כ ּו
לָ עוּט ִמן ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ַעל ִמ ְדיָ נִ ים ָ ּב ֵע ֶמק.״
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וְ כָ ְך ַעל ַסף ַה ּׁ ְש ִבילְ ,סמוּכִ ים ִא ׁיש לְ ֵר ֵעהוּ,
ָצ ַע ְדנ ּו וְ ׁ ָש ַמ ְענ ּו ַעל ַ ּבלְ ָענֵ י ֵאין שׂ ַֹבע,
ַעל ֵח ְטא ָה ַאכְ לָ נוּת וְ ַעל ֻח ְמ ַרת ָהעֹנֶ ׁש.
ֲאזַ י לְ ֵעת ָר ַחב ְמ ַעט ַה ּׁ ְש ִבילְּ ,כ ֶאלֶ ף
ימה,
ּ ְפ ִסיעוֹ ת ִאם לֹא יוֹ ֵתר ָצ ַע ְדנ ּו בּ וֹ ָק ִד ָ
ׁשוֹ ְק ִטיםִ ,א ׁיש וְ ֵר ֵעה ּו ְ ּבשַׂ ְר ַע ּ ָפיו ׁ ָשקו ַּע.

135

״ב ּ ֶמה זֶ ה ׁ ְשלָ ׁ ְש ְּתכֶ ם ְמ ַה ְר ֲה ִרים ַ ּבדֶּ ֶר ְך?״
ַּ
לְ ֶפ ַתע קוֹ ל קוֹ ֵרא ִה ִ ּג ַיע ֶאל ָאזְ נֵ ינוּ.
ְּכגוּר ַח ּיוֹ ת נֶ ְח ָרד ,נִ ְב ַהלְ ִּתי וְ נִ ְר ַּת ְע ִּתי.
נָ שָׂ ִ
אתי ֶאת ֵעינַ יֶ ,את ַה ּקוֹ ֵרא ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי.
ֵמעוֹ לָ ם עוֹ ד לֹא נִ ְרא ּו זְ כוּכִ ית אוֹ ְ ּב ַדל ַמ ֶּתכֶ ת,
ְמלֻ ָ ּבנִ ים ָּכל ָּכ ְך ְ ּב ֵא ׁש ִּכ ְב ׁ ָשן לְ א ֶֹדם,
״אם לַ ֲעלוֹ ת ִ ּב ַּק ׁ ְש ֶּתם,
ָּכ ִא ׁיש ָרא ּו ֵעינַ יִ .
יִ ְהיֶ ה ֲעלֵ יכֶ ם ָּכאן,״ הוֹ ִסיף ,״לִ ְפנוֹ ת ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
ָּכל ָהרוֹ ֵדף ׁ ָשלוֹ ם – ֵהן זֶ ה ַה ּׁ ְש ִביל בּ וֹ יַ ַעל.״
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּקלַ ְס ֵּתרוֹ ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ִה ַּכנִ י,
לָ כֵ ן ָּכ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נוֹ ֵתן לְ חו ּׁש ַה ּׁ ֵש ַמע
לְ ַהנְ חוֹ תוֹ ֶ ,אל ׁ ְשנֵ י ַה ּ ַפיְ ָטנִ ים ָק ַר ְב ִּתי.
ֲאזַ י ְּכמוֹ ַה ּ ַמ ּׁ ָשב ְ ּביֶ ַרח ַמאי ,מוֹ ִד ַיע
ַעל ׁ ַש ַחר ָהעוֹ לֶ ה ָרווּי נִ יחוֹ ַח דֶּ ׁ ֶשא
וְ ֵר ַיח ַה ּ ְפ ָר ִחיםָּ ,כ ְך ָאנֹכִ י ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי

150

ָ ּברו ַּח ַעל ּ ָפנַ י נוֹ ׁ ֶש ֶבת וְ חוֹ לֶ ֶפת
יפת ְּכנָ ַפיִ ם,
לוֹ ֶט ֶפת ֶאת ִמ ְצ ִחי ִ ּב ְמנִ ַ
וְ ָה ֲאוִ יר ָהיָ ה לִ י ְּכ ַט ַעם ָה ַא ְמ ְ ּברוֹ זְ יָ ה.
ֲאזַ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ לּ ְ :
״ברוּכִ ים יִ ְהי ּו ָּכל ֵא ֶּלה,
ֵמ ִאיר אוֹ ָתם ַה ֶח ֶסד ,לִ ָ ּבם ֶאת חו ּׁש ַה ַּט ַעם
לֹא ְמעוֹ ֵרר לִ גְ ל ֹׁש ַעד ַּת ֲאוַ ת ַה ֶ ּבלַ ע,
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קנטו עשרים וחמישה
במסעם במעלה אל המדרג השביעי ,מרחיב סטציוס את הדיבור על בריאת גוף האדם
ונשמתו ועל ההיזון החוזר ביניהם .במדרג השביעי עצמו ,הגדוש בלהבות אש ,עדת
רוחות מביאה דוגמאות למופת של צניעות ,ומהללת אותן בשירת הימנונים.

ֵאין עוֹ ד לְ ִה ְת ַע ֵּכבְ ׁ ,ש ַעת ַה ִּט ּפוּס ִה ִ ּג ָיעה.
ַ ּב ַ ּצ ֲהרוֹ ן נָ ְט ׁ ָשה ֶאת ַמ ַ ּזל ׁשוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
וּלְ ַמ ַ ּזל ַע ְק ָרב ִה ִ ּנ ָיחה ֶאת ַה ַּליְ לָ ה.
ַעל ֵּכן ְּכ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ֵאינוֹ עוֹ ֵצר ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
ִּכי ִאם ַמ ְמ ׁ ִש ְיך לָ לֶ כֶ תַ ,א ַחת ִהיא ָמה רוֹ ֶאה הוּא,
ַא ְך זֹאת ַרק ִאם ַהכּ ַֹרח ֵמנִ ַיע ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר,
ָּכ ְך ַ ּב ּ ִמ ׁ ְשעוֹ ל ַה ַ ּצר ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנוּ,
וְ ִא ׁיש ַא ַחר ֵר ֵעה ּו ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ָעלִ ינוּ,
ָצרוֹ ת ַעד ִּכי ְ ּבטוּר ָע ְר ּ ִפי ִט ּ ַפ ְסנ ּו ָהלְ ָאה.
וּכְ ֶבן ַה ֲח ִס ָידה ּפוֹ ֵרס ָּכנָ ףָ ,ח ֵפץ הוּא
לָ עוּףַ ,א ְך לֹא ֵמ ֵעז ִקנּוֹ לִ נְ ט ֹׁשַ ,על ֵּכן
ַמ ִ ּנ ַיח לִ כְ נָ ָפיו לְ ִה ּׁ ָש ֵמט לָ ָא ֶרץ,

15

ָּכ ְך ָאנֹכִ י ,לוֹ ֵהט ִ ּבי ָה ָרצוֹ ן לָ ַד ַעת,
ימה
ר-מה ,נֶ ְח ּ ָפז ,עוֹ שֶׂ ה דַּ ְר ִּכי ָק ִד ָ
לִ ׁ ְשאֹל דְּ ַב ָ
ַא ְך ְ ּבבוֹ ִאי לִ ׁ ְשאֹל ,דּ וֹ ֵע ְך ְ ּבתוֹ כִ י ַה ֵח ֶפץ.
ַעל ַאף ַה ִח ּ ָפזוֹ ןָ ,א ִבי ַה ּטוֹ ב ֵהשִׂ ַיח:
ַ
״ה ֵחץ ַעל ַה ּ ֵמ ָיתר וְ ַה ּ ֵמ ָיתר ָמתו ַּח,
ַה ַ ּנח ֵאפוֹ א לַ ֶּק ׁ ֶשת ו ְּת ׁ ַש ֵ ּגר דְּ ָב ֶר ָיה.״
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שמֹאל ֵא ׁש ִמ ׁ ְש ַּת ַּל ַחתִ ,מּיָ ִמין ְּתהוֹ ם נִ ְפ ֶע ֶרת״
״מ ּ ְ ׂ
ִ
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ֲאזַ י ִה ְר ַה ְב ִּתי עֹזֶ ,את לְ ׁשוֹ נִ י ִה ַּת ְר ִּתי
״מדּ ו ַּע זֶ ה ַמ ֶּכה ָ ּב ֶהם ַה ַּכ ַח ׁש,
ׁשוֹ ֵאלַ :
ִאם ֵאין לְ ִא ׁיש ֵמ ֶהם ְ ּב ַמ ֲאכָ ל ָּכל צ ֶֹר ְך?״
״אם ַא ְך ִּתזְ כּ ֹר,״ ֵה ׁ ִשיבֵּ ,
״כ ַיצד זֶ ה ֶמלֶ ַאגֶ ר
ִ
ָעלָ ה ָ ּב ֵא ׁש לְ ֵעת ָהאוּד ָּכלָ ה ַעד ֵא ֶפר,
לְ ע ֶֹמק ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה לֹא ִּת ְת ַק ּׁ ֶשה לָ ֶר ֶדת.
וְ ִאם ָּת ִבין ֵה ַיא ְךֲ ,א ִפלּ ּו ֵא ָיב ֶר ָיך
יָ נוּע ּו ִ ּב ְמ ִהירוּתַ ,מ ְר ָאה אוֹ ָתם לוֹ כֶ ֶדת,
ֲאזַ י ִ ּבלְ ִּתי ָח ִדיר יְ ִהי ׁ ָשקוּף לְ ֶפ ַתע.

30

ֲא ָבל ַע ָּתה לְ ַמ ַען ַר ּצוֹ ְת ָך ַעד ֶ ּג ֶמר,
ִה ֵ ּנה ֶא ְק ָרא לִ ְס ַט ְציוּס וַ ֲא ַב ֵּק ׁש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
לִ ְת ּפֹס ֶאת ְמקוֹ ִמי וּלְ ַר ּ ֵפא ּ ְפ ָצ ֶע ָיך.״
״אם ֲאגַ ֶּלה לָ ִא ׁיש ֶאת ִמ ׁ ְשעוֹ לֵ י ַה ֶ ּנ ַצח,״
ִ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ְס ַט ְציוּסּ ְ ,
״בעוֹ ד ַא ָּתה ִע ּ ִמי נוֹ כֵ ַח,
ָ
ֶא ְט ַען ִּכי לֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ָה ׁ ִשיב ֵר ָיקם ּ ָפנֶ יך.״
״ה ְס ֵּכתּ ְ ,בנִ יִּ ,כי ִאם מ ֲֹח ָך
וְ הוּא ֵה ֵחלַ :
יִ ׁ ְשמֹר וְ גַ ם יַ ְפנִ ים ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ַא ׁ ְש ִמ ַיע,
יִ ְהי ּו ֵהם ְּכ ָמאוֹ ר ַעל ׁ ְש ֵאלָ ְת ָך ַ׳מדּ ו ַּע׳.״
ֶאת ַהדָּ ם ַה ּ ֻמ ׁ ְשלָ ם ָהעוֹ ֵרק ַה ָ ּצ ֵמא
ׁשוֹ ֶתהַ ,א ְך לֹא ֻּכלּ וֹ ֶ ,את ִמ ְק ָצתוֹ יָ נִ ַיח,
ְּכמוֹ תוֹ ְּכ ַעל ׁ ֻשלְ ָחן ׁ ְש ֵא ִר ּיוֹ ת ָהאֹכֶ ל.
וְ ַה ּׁ ְש ֵא ִרית ַהזּוֹ ַ ּב ֵּלב צוֹ ֶב ֶרת כּ ַֹח
וּלְ ֶא ְב ֵרי ֱאנוֹ ׁש דְּ מוּת וְ צו ָּרה נוֹ ֶתנֶ ת,
ַּכדָּ ם זוֹ ֵרם ָ ּבעוֹ ֵרקֵ ,מזִ ין ַ ּבגּ וּף ָּכל ֵחלֶ ק.
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ֲאזַ י ַהדָּ ם ְ ּב ָדם נִ ְמ ָהלִ ,א ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ,
ֶא ָחד ָס ִביל יִ ְהיֶ הֵ ׁ ,שנִ י עוֹ שֵׂ ה ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת,
ִּכי ְ ּב ִר ָיא ָתם ַ ּב ֵּלב ,וְ ֵהן ָמקוֹ ם ֻמ ׁ ְשלָ ם הוּא.
זֶ ה ָהעוֹ שֶׂ ה ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת חוֹ ֵבר ָאז ֶאל ִמ ׁ ְשנֵ ה ּו
ְּת ִח ָּלה ַמ ְק ּ ִפיאַ ,מ ְק ִר ׁיש ֶאת ְ ּבלִ יל ַה ַּת ֲער ֶֹבת
לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נִ ְד ָחס ו ִּמ ְת ַע ֶ ּבה ַהח ֶֹמר,
וּלְ נֶ ֶפ ׁש ַחי הוֹ ֵפ ְךְּ .כמוֹ תוֹ ִּכ ׁ ְש ִתיל ַה ֶ ּצ ַמח,
ֲהגַ ם ֶה ְבדֵּ ל ֶא ָחד ּ ָפעוּר ֵ ּבין ׁ ְשנַ יִ ם ֵא ֶּלה:
ְ ּבעוֹ ד נִ ׁ ְשלָ ם ַה ֶ ּצ ַמחַ ,ה ַחי יוֹ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְך.
ַהכּ ַֹח ַה ּ ָפ ִעילֲ ,א ׁ ֶשר ָהיָ ה לְ נֶ ֶפ ׁש,
ג-ה ָ ּים ,ו ַּב ְ ּב ִר ָיאה ּפוֹ ֵת ַח,
ָח ׁש ,נָ ע ִּכ ְספוֹ ַ
ׁ ֶשל ֵא ְיב ֵרי ַהגּ וּף אוֹ ָתם זָ ַרע ִמ ּק ֶֹדם.

60

ו ְּבנִ יּ ְ ,ב ֶרגַ ע זֶ הַ ,הכּ ַֹח ַהנּוֹ ֵב ַע
ִמ ֵּלב ַה ְמחוֹ לֵ לּ ,פוֹ ֵק ַח מוּל ַה ֶּט ַבע
ֶאת ָה ֻע ָ ּבר ,וְ זֶ ה קוֹ ֵב ַע בּ וֹ ָּכל ֵא ֶבר.
ן-אנוֹ ׁש הוֹ ֶפכֶ ת,
ֲא ָבל ֵּכ ַיצד ַח ָ ּיה לְ ֶב ֱ
ֲע ַדיִ ן לֹא ֵה ַבנְ ָּת ,זוֹ ְ ּב ָעיָ ה ֻמ ְר ֶּכ ֶבת,
ָחכָ ם ִמ ּ ְמ ָך ׁ ָשגָ ה ְ ּבנִ ְסיוֹ נוֹ ָ ּב ֳע ִבי
ַה ּקוֹ ָרה לְ ִה ָּכנֵ סָּ .כ ְך הוּא ָס ַבר ִּכי נֶ ֶפ ׁש
נִ ְפ ֶר ֶדת ִמ ְּתבוּנָ ה ִּכי לֹא ָמ ָצא ָּכל ֵא ֶבר
ַ ּבגּ וּף ַה ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ַּת ְפ ִק ֵידי ַה ּ ֵׂשכֶ ל.
ו ְּבכֵ ןְ ּ ,פ ַתח ֶאת לִ ְ ּב ָך ַע ָּתה ֶאל ָה ֱא ֶמת
וְ ַדע ִּכי ִמן ָה ֶרגַ ע בּ וֹ ָ ּב ֻע ָ ּבר ַה ּמ ַֹח
ָ ּבנוּי לְ ַתלְ ּ ִפ ּיוֹ תֶ ,אל ַה ּׁ ְשלֵ מוּת ִה ִ ּג ַיע,
ֲאזַ י בּ וֹ ֵרא ַח ִ ּיים ֵמ ֵסב ְ ּבקוֹ ַרת רו ַּח
לִ ְמלֶ אכֶ ת ַה ּ ַמ ְח ׁ ֶש ֶבת ׁ ֶש ּ ְמחוֹ לֵ ל ַה ֶּט ַבע,
וְ רו ַּח ַ ּבנּוֹ לָ ד ֵמ ִפ ַיח ְ ּברֹב ֶמ ֶרץ.
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וְ זוֹ ָּ ,כל ׁ ֶש ּ ָפ ִעיל בּ וֹ ּ ְ ,בח ֶֹמר יֵ ׁשוּתוֹ
יַ ְחדָּ ו צוֹ ֶב ֶרתָּ ,כ ְך הוֹ ֶפכֶ ת זוֹ לְ נֶ ֶפ ׁש,
ישה וּלְ ַע ְצ ָמ ּה מו ַּד ַעת.
ַה ַח ָ ּיהַ ,מ ְר ִ ּג ׁ ָ
וּלְ ַמ ַען לֹא יַ כּ ּו אוֹ ְת ָך דְּ ָב ַרי ְ ּב ֶהלֶ ם,
ְר ֵאה ֶאת חֹם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁשַ ,ה ֶ ּנ ֱה ָפ ְך לְ יַ יִ ן
לְ ֵעת יַ ְחבּ ֹר לַ ּצוּף נִ ָ ּגר ִ ּב ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ֶּת ְח ַסר חו ֵּטי ַח ִ ּיים ,לַ כֶ זִ יס,
ו ִּמ ָ ּבשָׂ ר נִ ְפ ֶר ֶדת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשִ ,היא נוֹ ֶטלֶ ת
ִע ּ ָמ ּה ְסגֻ לּ וֹ ת ָא ָדם וֶ ֱאל ִֹהים ַ ּגם יַ ַחד.
ֲא ָבל ְ ּב ֵה ָאלֵ ם חו ׁ ֵּשי ֱאנוֹ ׁשַ ,ה ֶ ּי ֶתר,
ְק ִרי :כּ ַֹח ָה ָרצוֹ ןַ ,ה ִ ּז ָּכרוֹ ןַ ,ה ּ ֵׂשכֶ ל,
ֲעשִׂ ָ ּי ָתם ְ ּג ֵדלָ הַ ,ר ָ ּבה יוֹ ֵתר ִמ ּק ֶֹדם.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּל ַע ְצ ָמ ּה ִה ׁ ְש ַּת ְח ְר ָרה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ֶאל חוֹ ף זֶ ה אוֹ ַא ֵחר ִּתנְ ַחת ְ ּבא ַֹרח ּ ֶפלֶ א
וּבוֹ ִמ ָ ּיד ִּת ְב ַחר ַ ּבדֶּ ֶר ְך לִ נְ דו ֶּד ָיה.

90

ַע ָּתה ׁ ֶש ַ ּב ּ ֶמ ְר ָחב ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ֻמגְ ֶ ּבלֶ ת,
ַהכּ ַֹח צו ָּר ָת ּה נוֹ ֵתן ,קוֹ ֵרן ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,
ַ ּבגּ ֶֹדל ו ַּבדְּ מוּת ָהיְ ָתה ִהיא ְ ּב ַח ֶ ּי ָיה.
וְ ַאף ְּכמוֹ ָה ֲאוִ ירָ ,רווּי ְ ּב ֵמי ַה ֶ ּג ׁ ֶשם,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשהוּא ַמ ְחזִ יר ַק ְרנֶ ָיה ׁ ֶשל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
נוֹ ֶטה לְ ִה ְת ַהדֵּ ר ְ ּבכָ ל ִצ ְב ֵעי ַה ֶּק ׁ ֶשת,
ָּכ ְך ָה ֲאוִ יר ֵהיכָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֶע ְצ ָרה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ְ ּבכ ַֹח ְסגֻ ָּל ָת ּה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש בּ וֹ טוֹ ַב ַעת
חוֹ ַתם דְּ מו ָּת ּה ְּכזֶ ה לָ ְב ׁ ָשה ִהיא ְ ּב ַח ֶ ּי ָיה.
ֲאזַ יּ ַ ,בדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה רוֹ ֵדף לְ ׁשוֹ ן ַה ַּל ַהב
ַא ַחר ְמקוֹ ר ָה ֵא ׁש ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר ָּתנו ַּע,
ָּכ ְך ָ ּבבו ַּאת ַהדְּ מוּת נִ ְצ ֶמ ֶדת ֶאל ָהרו ַּח.
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ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ מו ָּת ּה ִמן ָה ֲאוִ יר נוֹ ֶטלֶ ת,
ַ ּגם ֵ
״צל״ ׁ ְש ָמ ּה יִ ָּק ֵרא ,ו ֵּמ ֲאוִ יר ֵא ָיבר
ִּת ְב ָרא ִהיא לְ כָ ל חו ּׁש ,כּ וֹ לֵ ל ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם.

105

ָּכ ְך ָאנ ּו ְמ ַד ְ ּב ִריםָּ ,כ ְך צוֹ ֲח ִקים ֲאנַ ְחנוּ,
ָּכ ְך ַמ ִ ּזילִ ים דִּ ְמ ָעה ו ַּמ ׁ ְש ִמ ִיעים ְ ּגנִ יחוֹ ת
אוֹ ָתם ְ ּבלֶ כְ ְּת ָך ָ ּב ָהר ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ָש ַמ ְע ָּת.
ַעל ֵּכן לְ ֵעת ּתוֹ ֵקף אוֹ ָתנ ּו ַ ּג ְעגּ ו ַּע
אוֹ ֶרגֶ ׁש ֵמ ְרגָ ׁשוֹ ת ,נִ לְ ַ ּב ׁש צו ָּרה ַעל ּ ִפ ֶיהם,
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה לְ ֶפלֶ א ְ ּב ֵעינֶ ָיך.״
ֶאל ֶק ׁ ֶשת ַא ֲחרוֹ נָ ה ִה ֵ ּנה ַע ָּתה ִה ַ ּג ְענוּ,
ּ ָפנִ ינ ּו ָ ּב ּה יָ ִמינָ הַ .הדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ָעלִ ינ ּו
ִה ִ ּצ ָיבה ְ ּב ָפנֵ ינ ּו עוֹ ד דְּ ָאגוֹ ת ו ֶּפגַ ע.
ִּכי ׁ ָשם לָ ׁשוֹ ן ׁ ֶשל ֵא ׁש ּ ָפ ַרץ ֵמ ַהר ַה ֶּסלַ ע,
לְ ֻע ּ ָמתוֹ ִמ ְק ֵצה ִמ ְד ָרג ׁ ָש ְר ָקה ָהרו ַּח,
ָ ּבלְ ָמה ֶאת ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת וּלְ ָאחוֹ ר ֵה ׁ ִש ָיבה.
ַעל ֵּכן זָ ִהיר זָ ִהיר ,זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ּ ָפ ַס ְענ ּו
ַ ּב ּׁ ֶש ַטח ַה ָ ּגלוּיּ ְ ,בלִ ִ ּבי גּ וֹ ֶאה ַה ּ ַפ ַחד:
ִמ ּ ְׂשמֹאל ֵא ׁש ִמ ׁ ְש ַּת ַּל ַחתִ ,מ ָ ּי ִמין ְּתהוֹ ם נִ ְפ ֶע ֶרת.

120

״ב ָמקוֹ ם ְּכמוֹ זֶ ה,״ ָא ַמר מוֹ ִרי ,״טוֹ ב ִאם ֵעינֶ ָיך
ְּ
ישירִּ ,כי ּפֹה ִאם ַרק ַה ִ ּצדָּ ה
ַא ְך לְ ָפנִ ים ֵּת ׁ ִ
ְ ּב ַצ ַעד ַקל ַּת ְחלִ יק ,לֹא ִּת ּ ָמלֵ ט ִמ ּ ֶפגַ ע.״
”ִ ,“Summae Deus Clementiaeמ ֵּלב ַה ַּת ְב ֵע ָרה
ָצלוּל ָעלָ ה ַה ֶ ּז ֶמר ׁ ָש ְמע ּו ָאזְ נַ י לְ ֶפ ַתע,
ו ִּבי ָרצוֹ ן נֵ עוֹ ר לְ ַה ּטוֹ ת ַמ ָ ּבט ַה ִ ּצדָּ ה.
ֲע ַדת רוּחוֹ ת ָר ִא ִיתי ַ ּב ֶּל ָה ָבה ּפוֹ ַס ַעת.
ֲאזַ י ִח ַּל ְק ִּתי ֶאת ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י לִ ׁ ְשנַ יִ ם:
ַמ ִ ּביט ָ ּב ֶהם ִמ ֶ ּזהִ ,מ ֶ ּזה ׁשוֹ ֵמר ַעל ַצ ַעד.
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״כי ׁ ָשם לָ ׁשוֹ ן ׁ ֶשל ֵא ׁש ּ ָפ ַרץ ֵמ ַהר ַה ֶּסלַ ע״
ִּ
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״ב ֶד ֶר ְך זוֹ דּ וֹ ַמנִ י רּוחוֹ ת עוֹ שׂוֹ ת ְמלַ אכְ ָתן,
ְּ
ָּכל עוֹ ד ֵהן בּ וֹ ֲערוֹ ת ְ ּבלַ ֲהבוֹ ת ַה ּט ַֹהר״
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ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאל סוֹ פוֹ ׁ ֶשל ַה ִה ְמנוֹ ן ִה ִ ּגיע ּו
ְ ּב-״Virum non cognosco״ּ ְ ,בקוֹ ל ַאדִּ יר ֵה ִריע ּו
ו ְּבלָ ׁשוֹ ן רוֹ גַ ַעת ּ ָפ ְתח ּו ׁ ֵשנִ ית ְ ּבזֶ ֶמר.
״בח ֶֹר ׁש
חוֹ זְ ִרים ָהלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב וְ זוֹ ֲע ִקיםּ ַ ,
יוֹ ׁ ֶש ֶבת דִּ ַיאנָ ה ֶאת ֶהלִ ֶיצ׳ה ְמ ַס ֶּל ֶקת
יטה.״
לְ ַא ַחר ׁ ֶשזּוֹ טוֹ ֶע ֶמת ֵמ ַר ַעל ַא ְפרוֹ ִד ֶ

135

ֲאזַ י ָחזְ ר ּו לָ ׁ ִשירֲ ,אזַ י ַה ֵּלל ִה ׁ ְש ִמיעוּ,
לְ ַר ְעיָ ה ְצנו ָּעה וּלְ ַב ַעל ַעל ַה ֵ ּי ֶצר
גּ וֹ ֵבר ְּכ ִפי ׁ ֶש ְ ּב ִרית ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאין ּתוֹ ַב ַעת.
ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ דּ וֹ ַמנִ י רוּחוֹ ת עוֹ שׂ וֹ ת ְמלַ אכְ ָתן,
ָּכל עוֹ ד ֵהן בּ וֹ ֲערוֹ ת ְ ּבלַ ֲהבוֹ ת ַה ּט ַֹהר,
ִּכי זֶ ה ּו ְמזוֹ נָ ּה וְ זוֹ ְּתרו ַּפת ָהרו ַּח

		
139
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ַה ֲח ֵפ ָצה ָמזוֹ ר לָ ֵתת ַעד ְּכלוֹ ת ּ ְפ ָצ ֶע ָיה.
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קנטו עשרים ושישה
במדרג השביעי צופים ורגיליוס ודנטה בשתי עדות צללים עולים באש על חטא
התשוקה הדו-מינית .ביניהם מזהה דנטה את גווידוֹ גוויניצֶ ׳לי ואת הטרובדור בן
המאה הַ ,13-ארנוֹ דניאל.

עוֹ ד ָאנ ּו צוֹ ֲע ִדים ְ ּבטוּר ָע ְר ּ ִפי ַעל ֶא ֶדן
ַה ּ ִמ ְד ָרגָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב אוֹ ֵמר לִ י:
״זְ כֹר ֶאת ַאזְ ָהרוֹ ַתי ו ְּפ ַסע ְ ּבא ֶֹר ְך רו ַּח.״
ִה ֵ ּנה ַע ָּתה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַ ּב ֲאלֻ ּ ַמת ַק ְרנֶ ָיה,
ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמ ֲע ָרב ָה ְפכָ ה ִמ ֶ ּצ ַבע ְּתכֵ לֶ ת
יפה.
לְ גָ וֶ ן ַצח ,וְ ַעל ֶּכ ֶתף יְ ִמינִ י ִה ְצלִ ָ
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר הו ַּטל ִצ ִּליַ ,ה ֶּל ָהבוֹ ת
ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ִהזְ ִהירוּ ,לַ ִח ָ ּזיוֹ ן ַה ֶ ּזה
ֲע ַדת ְצלָ לִ ים צוֹ ֶע ֶדת ו ִּמ ׁ ְש ַּת ָהה ָר ִא ִיתי.
ִמ ַּט ַעם זֶ ה ּ ָפ ְסק ּו לִ ְפנוֹ ת ֵאלַ י לָ ֶב ַטח.
ֵ ּבינָ ם לְ ֵבין ַע ְצ ָמם דִּ ְ ּבר ּו ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ:
״נִ ְר ֶאה ׁ ֶשגּ ו ָּפתוֹ ָאכֵ ן ק ְֹר ָצה ֵמח ֶֹמר.״

15

ֲאזַ י ַּכ ּ ָמה ֵמ ֶהם ִ ּבזְ ִהירוּת ו ַּפ ַחד,
ָק ְרב ּו ֵאלַ י ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק נִ ָּתן ָהיָ ה
ִמ ְ ּבלִ י לַ ְחרֹג ִמ ַ ּב ַעד לָ ֵא ׁש ָ ּב ֶהם אוֹ ֶחזֶ ת.
״א ָּתהֶ ׁ ,ש ּ ֵמ ָאחוֹ ר לֹא ֵמ ַע ְצלוּת ּפוֹ ֵס ַע,
ַ
ִּכי ִאם אוּלַ י ִמ ּׁשוּם ַמ ַּתן ָּכבוֹ דֲ ,ענֵ ה לִ י,
לַ ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ְ ּצ ֵמ ָאה ו ַּב ֶּל ָהבוֹ ת בּ וֹ ֶע ֶרת.
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ִה ֵ ּנה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ְש ִביל ַה ְמל ָֹהטּ ַ ,ב ָּתוֶ ְך
אתנּו
יתי ּפוֹ ַס ַעת לִ ְק ָר ֵ
ֲע ַדת ְצלָ לִ ים ָר ִא ִ
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וְ לֹא ֲאנִ י ִ ּבלְ ַבד עוֹ ֶרגֶ ת לִ ְד ָב ֶר ָיך,
ָּכל ַה ְ ּצלָ לִ ים ׁ ֶש ָּכאן ְצ ֵמ ִאים לָ ֶהםְּ ,כמוֹ ֶהם
ִּכ ְבנֵ י ַח ָ ּב ׁש אוֹ הֹדּ וְּ ,צ ֵמ ִאים לִ גְ מ ַֹע ַמיִ ם.
ֱאמֹר לָ נ ּו ֵּכ ַיצד יָ כֹלְ ָּת מוּל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
לְ ִה ְתיַ ֵ ּצב ְּכ ַחיִ ץְּ ,כ ִאלּ ּו לֹא נָ ַפלְ ָּת
ֲע ַדיִ ן ַ ּב ּ ַמלְ כּ ֶֹדת ָט ַמן לְ ָך ַה ּ ָמוֶ ת?״
ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ֶא ָחד ֵמ ֶהםַ ,א ְך ַּת ַחת
לַ ֲה ׁ ִש ָיבם דָּ ָברֶ ,את דַּ ְע ִּתי נָ ַת ִּתי
ַעל ְמא ָֹרע מוּזָ ר נִ גְ לָ ה ֵאלַ י לְ ֶפ ַתע.

30

ִה ֵ ּנה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ְש ִביל ַה ְמל ָֹהטּ ַ ,ב ָּתוֶ ְך,
אתנוּ,
ֲע ַדת ְצלָ לִ ים ָר ִא ִיתי ּפוֹ ַס ַעת לִ ְק ָר ֵ
ִה ַ ּב ְט ִּתי ָ ּב ֶהםֻּ ,כ ִּלי דְּ ִריכוּת ו ֶּמ ַתח,
ֲאזַ י אוֹ ָתם ָר ִא ִיתי ֵא ְיך ִמ ָּכל ַצד וְ ֵע ֶבר
ְמ ַמ ֲה ִרים לַ ְחבּ ֹק ְ ּבחֹם ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ,
אוּלָ ם ְ ּב ָרכָ ה ְק ָצ ָרה נִ ְר ֶאה ִּכי לֹא ִה ְס ּ ִפ ָיקה,
ַעל ֵּכן ִּכנְ ָמלָ ה ׁ ְשח ָֹרה ,ל ָֹע ּה חוֹ כֶ כֶ ת
ְ ּבל ַֹע ֲאחוֹ ָת ּה ,וְ כָ ְך ִּתלְ ַמד לָ ַד ַעת
ַעל גּ וֹ ָרלָ ּה וְ ַעל ָצפוּי לָ ּה עוֹ ד ַ ּבדֶּ ֶרךְ,
ְ ּב ֶט ֶרם ֶאת ִ ּב ְר ַּכת ׁ ָשלוֹ ם ִא ׁיש לְ ֵר ֵעה ּו
ֹאמר ,וְ ַאף ְ ּב ֶט ֶרם יִ ְפר ֹׁש ,יֵ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְך,
י ַ
עוֹ ד יִ ְת ָחר ּו ַהכּ ֹל ִ ּב ְצ ָעקוֹ תָ ,ק ְרא ּו ֵהם:
״סדוֹ ם וַ ֲעמ ָֹרה!״ זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר ִה ִ ּגיעוּ,
ְ
יפ ָאה,
״ב ָפ ָרה נִ ְס ֶּת ֶרת ּ ַפ ִס ֵ
וְ ֵאלּ וּּ ְ :
ְ ּב ַפר לָ ָבן ַּת ְח ׁשֹק ִּכי יֵ ָח ֵפז ֵאלֶ ָיה!״
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ַּכ ֲעגו ִּרים ֲאזַ יֶ ,חלְ ָקם ִמ ַּל ַהט ׁ ֶש ֶמ ׁש
יפן,
ֶאל יַ ְר ְּכ ֵתי ָצפוֹ ן ָע ִפים ֶאל ַהר ָה ִר ֶ
ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּכפוֹ ר ַה ֶ ּי ֶתר ֶאל ַהחוֹ לוֹ ת יָ טוּסוּ,
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ימה,
ָּכ ְך ֵאלּ וּ ,יֵ ׁש ּפוֹ ְס ִעים ָאחוֹ ר וְ יֵ ׁש ָק ִד ָ
ׁ ָש ִבים ֶאל ַה ּ ִמזְ מוֹ ר ְ ּביִ ּסו ִּרים וְ ֶד ַמע,
וְ ֶאל ַה ְ ּז ָעקוֹ תִ ,א ׁיש ִא ׁיש ַעל ּ ִפי ִמ ְק ֵרהוּ.
וְ ַה ְ ּצלָ לִ ים ֲא ׁ ֶשר ָק ְרב ּו ֵאלַ י ִמ ּק ֶֹדם,
ָחזְ ר ּו ִּכלְ ָפנִ ים ,נִ ְ ּצב ּו ּ ָפנִ ים מוּלִ י,
וְ ַה ְּכ ִמ ָיהה לִ ׁ ְשמ ַֹע ֵמ ֵעינֵ ֶיהם נִ ֶ ּב ֶטת.
וְ ָאנֹכִ י ֶאל מוּל ֶח ְפ ָצם נִ ָ ּצב עוֹ ד ּ ַפ ַעם:
״הוֹ  ,נְ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּברוּכוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר לָ כֵ ן,״ ּ ָפ ַת ְח ִּתי,
ְּ
״בכָ ל ָמקוֹ ם ֵּת ׁ ְשב ּו בּ וֹ ֻ ,מ ְב ָטח ׁ ָשלוֹ ם לָ נֶ ַצח,
ֶא ְב ֵרי גּ ו ִּפי – ַא ַחת ִהיא ,נוֹ ְבלִ ים אוֹ ַא ְך ֵהנֵ ּצ ּו –
לֹא נֶ ֶעזְ ב ּו ָ ּב ָא ֶרץ ,וְ ֵהם ִע ּ ִמי ַעד ֵה ָ ּנה
כּ וֹ לֵ ל ַע ְצמוֹ ת ַה ּׁ ֶשלֶ ד וְ ַהדָּ ם ׁ ֶש ִ ּבי קוֹ לֵ ַח,

60

וְ גַ ם ְמאוֹ ר ֵעינַ י יָ ׁשוּב ֵאלַ י לְ ַמ ְעלָ ה.
וְ ִאם ְ ּבעוֹ לַ ְמכֶ ם גּ וּף ַחי ֶא ּ ָׂשא ,זֹאת ִּכי
ְ ּג ִב ָירה ָ ּברוּם ָעלַ י רֹב ֶח ֶסד ֶה ֱא ִצילָ ה.
ֲא ָבל ַא ֶּתם ֲא ׁ ֶשר ִּתזְ כּ ּו ֵהן ִ ּב ְמ ֵה ָרה
לְ כַ ּ ָפ ַרת ָעווֹ ן וְ ִת ׁ ְש ְּכנ ּו ְ ּב ֵע ֶדן,
ִ ּבזְ בוּל ׁ ֶשל ַא ֲה ָבהָ ,הדוּרְ ,ר ַחב יָ ַדיִ ם,
ִא ְמר ּו לִ י ִ ּב ְמ ִחילָ ה ,לְ ַמ ַען ַעל דַּ ף ֵס ֶפר
ֶאכְ ּתֹב ֶאת ַהדְּ ָב ִריםִ ,מי ִה ְ ּנכֶ ם ו ִּמי ֵהם
ַה ָּלל ּו ָהעוֹ שִׂ ים ַצ ֲע ֵד ֶיהם ִמ ֶ ּנגֶ ד?״
ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל ֵצל ָעלְ ָתה ּ ְפלִ ָיאה ֲא ׁ ֶשר ָּכמוֹ ָה
יַ ִ ּב ַיע ֶ ּבן ָה ִרים נִ ְב ָער וְ גַ סּ ְ ,ב ֵאלֶ ם,
ֵעת ּ ַפ ַעם ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ֶאל ְּכ ַר ְך הוֹ ֶמה יַ ִ ּג ַיע;
ָּכ ְך ַה ְ ּצלָ לִ ים ָה ֵהםְ ּ ,פנֵ ֶיהם ֵר ִיקים ִמ ּתֹכֶ ן.
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּבן ֶרגַ ע ָּכלְ ָתה ְמבוּכָ ָתם,
ָּכזוֹ ׁ ֶש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּבלֵ ב ָא ִציל חוֹ לֶ ֶפת,
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75

ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו ַה ֵ ּצל ,זֶ ה ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר ִמ ּק ֶֹדם:
ָּ
״ברו ְּך ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר עוֹ שֶׂ ה הוּא לְ מוֹ תוֹ
ְ ּב ִס ּיוּר לִ ּמו ִּדים ַעל ּ ְפנֵ י ַח ְבלֵ י ַא ְר ֵצנוּ.
ַה ָּלל ּו ׁ ֶש ּ ִמ ּמוּל ֶח ְט ָאם ְּכ ׁ ֶשל ֵק ָיסר –
ׁ ָש ַמע ֵעת ְ ּב ַמ ָּסע ׁ ֶשל נִ ָ ּצחוֹ ן ְ ּברוֹ ָמא
ֵ ּגיסוֹ ת ְצ ָבאוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ְ ּב ׁ ֵשם ַ׳מלְ ָּכה׳ ִּכ ּנוּהוּ.
ַעל ֵּכן ְ׳סדוֹ ם!׳ ָצ ֲעק ּו ְ ּב ִה ּ ָפ ְר ָדם ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ו ִּפ ֶיהם ֶח ְר ּ ָפ ָתם אוֹ ֵמרֲ ,הלֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת,
וְ כָ ְך ְ ּבלַ ֲהבוֹ ת ָה ֵא ׁש ְקלוֹ נָ ם ֵמ ִפ ַיח.
ֶח ְט ֵאנ ּו ִ ּב ְת ׁשו ָּקה ֶאל ׁ ְשנֵ י ִמינִ ים ַ ּגם יַ ַחד;
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמ ְרנ ּו ַעל חֹק ָא ָדם וְ ֶט ַבע,
ִּכ ְב ֵהמוֹ ת ָהלַ כְ נ ּו ִ ּב ׁ ְש ִבי ַא ַחר ַה ֵ ּי ֶצר.
ימת ֶח ְר ּ ָפה ַעל ׁ ֶשכֶ ם,
ְּכ ֵדי לְ ַה ֲעטוֹ ת ְ ּגלִ ַ
ַע ָּתה ׁ ֶש ֲעזָ בוּנוֶּ ,את ׁ ֵשם ּ ָפ ַרת ָה ֵעץ,
ָהיְ ָתה לִ ְב ֵה ָמהָ ,אנ ּו נוֹ שְׂ ִאים ְ ּב ִפינוּ.

90

ָּכ ֵעת ִמ ּׁ ֶשנּוֹ ַדע לְ ָך ַ ּב ּ ֶמה ָח ָטאנוּ,
ִאם עוֹ ד ִּת ְר ֶצה לָ ַד ַעת ׁ ְשמוֹ ֵתינוּ ,זְ כֹרַ ,ה ְ ּז ַמן
ָק ָצרּ ַ ,גם ָּכ ְך ֲהלֹא ֻר ָ ּבם ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע.
ַא ְך ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ֵאלַ יְ ׁ ,ש ִמי ְ ּגווִ ידוֹ ְ ּגווִ ינִ ֶיצ׳לִ י,
ִה ֵ ּנה ַעכְ ׁ ָשו יָ ַד ְע ָּתּ ְ .ב ֶט ֶרם ֵקץ ָחזַ ְר ִּתי
ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ַעל ֵּכן ֶא ׁ ְשכּ ֹן ְ ּבטוּר ַה ּט ַֹהר.״
ְּכמוֹ ִתי ְּכזוּג ַא ִחיםַ ,א ַחר ֲחרוֹ ן לִ יקו ְּרגוּס
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ִא ּ ָמם ָמ ְצאוּ ,שָׂ ְמחוִּ ,ח ְ ּבקו ָּה,
ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי ַ ּגם ֲאנִ יַ ,א ְך לֹא ָהיָ ה ִ ּבי א ֶֹמץ,
ֵעת ׁ ְשמוֹ ָ ּבא לְ ָאזְ נַ יֲ ,הלֹא ָא ִביַ ,ה ֶ ּג ֶבר,
ַ ּגם ֲא ִב ֶיהם ׁ ֶשל עוֹ ד ַר ִ ּבים טוֹ ִבים ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ׁ ֶש ֶ ּז ֶמר ַא ֲה ָבה נָ ִעים ָח ְרז ּו ֵאי ּ ַפ ַעם.
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וְ כָ ְך ִמ ְ ּבלִ י לִ ׁ ְשמ ַֹע ,נוּגֶ ה וּלְ לֹא א ֶֹמר
ּ ָפ ַס ְע ִּתי ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן בּ וֹ לְ א ֶֹר ְך זְ ַמןָ ,מנו ַּע
ִמ ֶ ּג ׁ ֶשת ֶאל ָה ִא ׁיש ְ ּב ׁ ֶשל יְ קוֹ ד ַה ַּל ַהב.

105

ֲא ָבל לְ ֵעת דְּ מוּתוֹ שָׂ ְבע ּו ֵעינַ י ,נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי
לַ ֲעמֹד וּלְ ׁ ָש ְרתוֹ  ,כּ ֹה ַעז ָהיָ ה ַה ֶ ּנ ֶדר
ַעד ִּכי עוֹ ֵרר ֵאמוּן ָמלֵ א ְ ּבכָ ל ׁשוֹ ֵמ ַע.
וְ הוּא ֵאלַ י :״דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר יָ ְצא ּו ִמ ּ ִפ ָיך
ֶאת ִר ּׁשו ָּמם ָעלַ י ְ ּבת ֶֹקף ַרב ִה ׁ ְש ִאירוּ,
וְ ֵהם לֹא יִ ּ ָמח ּו ַ ּגם ְ ּבלֶ ֶתה ַה ַ ּנ ַחל.
ַא ְך ִאם ָהי ּו ֵּכנִ ים וּנְ כוֹ ִחים דְּ ָב ֶר ָיך,
ֱאמֹר לִ י ָהכֵ ַיצד זֶ ה ְ ּבא ֶֹמר ו ַּמ ָ ּבט
ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּת לְ הוֹ כִ ַיח ִּכי לְ לִ ְ ּב ָך יָ ַק ְר ִּתי.״
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ  ,לִ גְ ווִ ידוֹ  :״זֶ ה ֶמ ֶתק ִמזְ מוֹ ֶר ָיך,
ַעל ֵּכן ְּככָ ל ׁ ֶש ּ ְׂש ַפת ַע ּ ֵמנ ּו ַּת ֲא ִר ְיך,
יַ ֲעלֶ ה וְ יִ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ַח ַהדְּ יוֹ ַ ּב ֲחרוּזֶ ָיך.״
ְ״ר ֵאהָ ,א ִחיַ ,ה ֵ ּצל ָעלָ יו ֲאנִ י ַמ ְצ ִ ּב ַיע,״
ָא ַמר ,וְ ַעל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֶה ְר ָאה ְ ּב ֶא ְצ ַ ּבע,
״הוּא ְ ּבכִ יר ָה ָא ּ ָמנִ יםֻ ,מ ְמ ֶחה לִ שְׂ ַפת ִא ּ ֵמנוּ.

120

ׁ ִשיר ַא ֲה ָבה לוֹ ֵהט ,רוֹ ָמן ָּכתוּב ִ ּב ּ ְפרוֹ זָ ה,
ָעלָ ה הוּא ַעל ֻּכ ָּלם .וְ יִ ְט ֲענ ּו ְּכ ִסילִ ים
ִּכי ֵאין ְּכ ִא ׁיש לִ ימוֹ ז׳ ֵ ּבין ָהעוֹ שִׂ ים ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת.
לִ ְרכִ ילוּת ָאזְ נָ ם ,וְ לֹא לִ ְד ַבר ֱא ֶמת,
יַ ּטוּ ,וְ כָ ְך יִ ְהי ּו קוֹ ְב ִעים ֶאת דַּ ְע ָּתם
ְ ּב ֶט ֶרם לַ ָּכתוּב וְ לַ ְּתבוּנָ ה יַ ְק ׁ ִשיבוּ.
ַר ִ ּבים ֵמ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶה ֱע ִריצ ּו ֶאת ִ ּג׳יטוֹ נֶ ה,
ׁ ִש ְבחוֹ ְ ּבקוֹ ל ִה ִ ּגידוָּ ,ח ְב ׁש ּו ִמ ְצחוֹ ְ ּבנֵ זֶ ר,
אוּלָ ם ִּככְ לוֹ ת ַהכּ ֹל דְּ ַבר ָה ֱא ֶמת ִה ְב ִק ַיע.
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ֲא ָבל ַע ָּתה ְ ּב ִאם ִּת ְר ֶ ּבינָ ה זְ כֻ ּיוֹ ֶת ָיך,
ַעד ִּכי לְ ִהזְ דַּ ּ ֵמן ֶאל ַה ּ ִמנְ זָ ר ,יֵ ׁשו ַּע
בּ וֹ ר ׁ
ֹאש ָהאוּלְ ּ ָפנָ הּ ,תוּכַ לֲ ,עשֵׂ ה נָ א ֶח ֶסד
וּלְ ַמ ֲענִ י שָׂ א ֶאת ְּת ִפ ַּלת ַה ּ ַפ ֶט ְרנוֹ ְס ֶטר
ְּככָ ל ׁ ֶשזּוֹ ּתוֹ ִעיל ְ ּבעוֹ לָ ֵמנ ּו ָאנוּ,
עוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ַה ֵח ְטא ָּכלָ ה בּ וֹ וְ ֵאינֶ ּנוּ.״

135

ֲאזַ י לְ ַמ ַען ֵּתת ,אוּלַ יָ ,מקוֹ ם לְ ֵצל
עוֹ ֵמד ֵמ ֲאחוֹ ָריו ,נָ מוֹ ג ֶאל ּתוֹ ְך ַה ַּל ַהב,
ְּכ ָדג ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם צוֹ לֵ ל לַ ְּתהוֹ ם לְ ֶפ ַתע.
ָאז ֶאל ַה ֵ ּצל ָעלָ יו ִה ְצ ִ ּב ַיע ְ ּגווִ ינִ ֶיצ׳לִ י
ָעשִׂ ִיתי ְצ ָע ַדיַ ,מ ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּב ָאזְ נָ יו
ִּכי ִ ּבלְ ָב ִבי נָ כוֹ ן לוֹ ָמקוֹ ם ְר ַחב יָ ַדיִ ם.
ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב ּ ָפ ַתח ֵאלַ י ֶאת ּ ִפיוָ ,א ַמר:
ֶ
״אשְׂ ַמח ְמאֹד ִּכי ָּכ ְך ֶאת ְרצוֹ נְ ָך ִה ַ ּב ְע ָּת,
לֹא אוּכַ ל וְ לֹא ֶא ְר ֶצה לְ ַה ְס ִּתיר ׁ ְש ִמי ִמ ּ ָפנֶ יךָ.
ַא ְרנוֹ ֲאנִ י ,צוֹ ֵעדְ ,מזַ ּ ֵמר ו ִּמ ְתיַ ּ ֵפ ַח,
דּ וֹ ֵאב לִ ִ ּבי ְמאֹד ַעל ְמ ׁשוּגוֹ ת ָע ָברוּ,
צוֹ ֶפה ְ ּבגִ יל לִ ְק ַראת בּ וֹ אוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם ָהא ׁ ֶֹשר.
ַע ָּתה ִ ּבזְ כוּת ַהכּ ַֹח ַה ּ ִמ ְתלַ ֶ ּוה ֵאלֶ ָיך
ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶאל ָעלֲ ,אנִ י ַמ ְפ ִציר ְ ּבךָ,
נָ א זְ כֹר ֶאת ְּכ ֵא ִבי לְ ֵעת ִּת ְמ ָצא ׁ ְש ַעת כּ ׁ ֶֹשר.״
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קנטו עשרים ושבעה
דנטה ,ורגיליוס וסטציוס חולפים בין להבות האש במדרג השביעי .השינה נופלת
על דנטה ,המותש מן הטיפוס .בחלומו הוא רואה את לאה המביאה לפניו משל על
ההבדל בינה לבין רחל .עם עלות השחר ממשיכים שלושת המשוררים בדרכם למעלה.
בהגיעם אל המדרגה העליונה ,נפרד ורגיליוס מתלמידו בדברים קצרים ומרגשים.

אשוֹ נֵ י ִח ֶ ּצ ָיה
ֵעת ַה ַח ּ ָמה יוֹ ָרה ֶאת ִר ׁ
ַעל ַהר גּ וּלְ גוֹ ָתא בּ וֹ ׁ ָש ַפ ְך דָּ מוֹ יֵ ׁשו ַּע,
ימיו ָה ֶא ְ ּברוֹ ,
ו ִּמ ַּת ַחת לַ ּמֹאזְ נַ יִ ם מוֹ ׁ ֵש ְך ֵמ ָ
וְ לַ ַהט ָצ ֳה ַריִ ם צוֹ ֵרב ֶאת ֵמי ַה ַ ּגנְ גֶ ס
וְ כָ אן ָע ְמ ָדה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּב ֵצאת ַה ּיוֹ םֲ ,אזַ י
ַמלְ ָא ְך נִ ְמ ָרץ ִמ ּ ַמ ַעל הוֹ ִפ ַיע לְ ָפנֵ ינוּ.
ַעל ַה ּ ִמ ְפ ָּתן עוֹ ֵמד ֵמ ֵע ֶבר לַ ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת
וְ ׁ ָשר “! ”Beati mundo cordeוְ קוֹ לוֹ
נִ ּ ָׂשא ָצלוּל וְ ַחי ִמ ָּכל ִמזְ מוֹ ר ׁ ֶש ָּלנוּ.
״מ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה ֵאינְ כֶ ן ,נִ ׁ ְשמוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
ֲאזַ יִ ,
ׁשוּב יְ כוֹ לוֹ ת לָ לֶ כֶ ת ִמ ְ ּבלִ י לָ בוֹ א ָ ּב ֵא ׁש,
לְ כ ּו ָ ּב ּה וְ ַה ּט ּו ֶאת ָאזְ נֵ יכֶ ן לַ ֶ ּז ֶמר.״

15

ָּכ ְך ַה ּ ַמלְ ָא ְך דְּ ָברוֹ ִה ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּב ָאזְ נֵ ינ ּו
לְ ֵעת ֵאלָ יו ָק ַר ְבנוּ ,וְ ָאנֹכִ י ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי
ְּכ ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּב ַח ָ ּייו נְ ָתנוּה ּו ְ ּבבוֹ ר ֶק ֶבר.
ָח ַב ְק ִּתי ֶאת ַּכ ּפוֹ ת יָ ַדי ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּל ַהט,
ַמ ִ ּביט ַ ּב ֶּל ָהבוֹ ת ,גּ וּפוֹ ת ֱאנוֹ ׁש דִּ ּ ִמ ִיתי,
ָר ִא ִיתי לְ ָפנִ ים עוֹ לוֹ ת ְ ּב ֵא ׁש בּ וֹ ֶע ֶרת.
[]256
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וֶ ְרגִ ילְ יוּס ָה ָא ִציל ,מוֹ ִרי ַה ֶ ּנ ֱא ָמן,
״בנִ י ,לֹא נֶ ֱע ָדר ַה ֵּס ֶבל
ֵאלַ י ֵהשִׂ ַיחּ ְ :
ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזהַ ,א ְך נֶ ֱע ָדר ַה ּ ָמוֶ ת.
ִאם לְ חוֹ ף ִמ ְב ָט ִחים ִה ְד ַרכְ ִּתי ְצ ָע ֶד ָיך
ֲא ִפלּ ּו ַעל ַ ּגבּ וֹ ׁ ֶשל ֶ ּג ְריוֹ ן ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת,
ַה ֶא ָּכ ׁ ֵשל ַע ָּתהָ ,קרוֹ ב ֶאל ֵּכס ֱאל ַֹּה?
ְ ּב ַטח ִ ּביּ ְ ,בנִ יֲ ,א ִפלּ ּו ִּת ׁ ְשכּ ֹן וְ ל ּו ׁ ְשנוֹ ת ֶאלֶ ף
ֹאש ָך
ְ ּבלֵ ב ָה ֵא ׁש ַה ּזֹאתִ ,מ ּ ַמ ְחלְ פוֹ ת ר ׁ ְ
ַאף לֹא שַׂ ֲע ָרה ַא ַחת ִּת ּפֹל ְצרו ָּבה לָ ָא ֶרץ.

30

וְ ִאם נִ ְד ֶמה לְ ָך ׁ ֶש ֵאין דְּ ָב ִרי ֱא ֶמת,
ְק ַרב ֶאל ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת ,הוֹ ׁ ֵשט יָ ְד ָך ֵאלֶ ָיה,
ו ְּר ֵאה ִאם זוֹ ִּת ְצרֹב וְ ל ּו ֶאת ְק ֵצה ַה ֶ ּבגֶ ד.
ַס ֵּלק ֵאפוֹ אַ ,ס ֵּלק ִמ ֵּלב יִ ְר ָאה ו ַּפ ַחד,
ַה ֵ ּבט לְ ׁ ָשם וּבוֹ א ֶאל ַה ֶּל ָהבוֹ ת ָ ּבטו ַּח.״
ֲא ָבל ֲאנִ י ִע ֵּק ׁש ,לְ קוֹ ל ַמ ְצ ּפוּן ֵס ַר ְב ִּתי.
לְ ֵעת ָר ָאה אוֹ ִתי נִ ָ ּצב מוּלוֹ ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף,
ְ ּבקוֹ ל נָ בוֹ ְך ִה ְת ָרה ִ ּביְ :״ר ֵאהּ ְ ,בנִ י ,זֶ ה ַה ַחיִ ץ,
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ַמ ְפ ִריד ֵ ּבינְ ָך לְ ֵבין ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה.״
ֲאזַ י ְּכמוֹ ּ ִפ ָירמוֹס ּפוֹ ֵק ַח ֶט ֶרם ָמוֶ ת –
לְ ֵעת ְּכ ָדם ָהי ּו ּתו ֵּתי ָה ֵעץ לְ א ֶֹדם –
ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינָ יו ָר ָחב לְ ׁ ֵש ַמע ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶשל ִּת ְיס ִ ּבי,
ָּכמוֹ ה ּו ָאנֹכִ יַ ,ע ְק ׁ ָשנו ִּתי נָ מוֹ גָ ה
ֵעת לְ ָאזְ נַ י ָ ּבא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶש ְ ּבלִ ִ ּבי ּפוֹ ֵר ַח
ֵמ ָאז ו ִּמ ָּת ִמידֶ .אל ַה ּמוֹ ֶרה ּ ָפנִ ִיתי,
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ֹאשוֹ ֵהנִ יד אוֹ ֵמר לִ יָ :
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ָאז לְ ָפנַ י ּ ָפנָ הּ ָ ,בא ֶאל ַה ֶּל ָהבוֹ ת
ו ְּמ ַב ֵּק ׁש ִמ ְּס ַט ְציוּס ֲא ׁ ֶשר ִה ֵּל ְך ֵ ּבינֵ ינ ּו
 וְ כָ ְך ִה ְפ ִריד ֵ ּבין ׁ ְשנֵ ינ ּו – ֵמ ֲאחוֹ ַרי לִ ְפס ַֹע.אתי ,יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ִּל ְק ּפֹץ
ֵעת ַ ּב ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת ָ ּב ִ
ָהיִ ִיתי ַמ ֲע ִדיף ֶאל ּתוֹ ְך זְ כוּכִ ית ֻמ ֶּתכֶ ת,
ִמ ְס ּתוֹ ר צוֹ נֵ ן לִ ְמצֹא ָ ּב ּה ִמ ּ ְפנֵ י יְ קוֹ ד ַה ַּל ַהב.
ֲאזַ י ָא ִבי ַה ּטוֹ ב לְ עוֹ ֵדד רו ִּחי ִ ּב ֵּק ׁש,
עוֹ ֵדנ ּו צוֹ ֲע ִדים דִּ ֵ ּבר הוּא ַעל ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה,
ָסח :״זֶ ה ַע ָּתה ,דּ וֹ ֶמהָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ֵעינֶ ָיה.״
קוֹ ל זֶ ֶמר ִה ְד ִריכָ נ ּו ֵמ ֵע ֶבר לַ ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
וְ ָאנוַּ ,ק ּׁשו ִּבים לִ ְצלִ יל ַה ּׁ ִשיר ,יָ ָצאנ ּו
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵה ֵחל ִט ּפוּס לְ ַמ ְעלָ ה.

60

“ָ ׁ ”Venite, benedicti Patris meiשר הוּא.
ַה ּז ַֹהר ַהבּ וֹ ֵהק ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ִה ַּכנִ י,
וְ לֹא יָ כֹלְ ִּתי ׁשוּב ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י לִ ְפק ַֹח.
״פנָ ה ַה ּיוֹ ם,״ זִ ּ ֵמר ,״וְ ַה ַח ּ ָמה ׁשוֹ ַק ַעת.
ָּ
ַאל ַּת ַע ְצר ּו ִמ ֶּלכֶ תִּ ,כי ִאם ַהגְ ִ ּביר ּו ַצ ַעד
ְ ּב ֶט ֶרם יְ כַ ֶּסה ֶאת ׁ ְש ֵמי ַמ ֲע ָרב ָהא ֶֹפל.״
ִט ּ ֵפס ַה ּׁ ְש ִביל ְ ּב ַקו יָ ׁ ָשר ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶּסלַ ע
עוֹ לֶ ה ַהיְ ׁ ֵשר מוּלִ יָּ ,כ ְך ְ ּבגו ִּפי ָ ּבלַ ְמ ִּתי
ֶאת ֲאלֻ ּ ַמת ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ּׁשוֹ ַק ַעת.
ַרק ְצ ָע ִדים ִמ ְס ּ ָפר ּ ָפ ַס ְענוָּ ,אנֹכִ י
וְ ִע ּ ָמ ִדי ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ,נוֹ כַ ְחנ ּו ִּכי ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ׁ ָש ְק ָעה ׁ ֶש ֵּכן ָּכלָ ה חוֹ ַתם ִצ ִּלי ֵמ ַעיִ ן.
ְ ּב ֶט ֶרם ַה ּׁ ְש ִק ָיעה ּ ָפ ׁ ְש ָטה ַעל ּ ְפנֵ י ָהא ֶֹפק
ו ְּב ַמ ְר ֶאה ָא ִחיד ָצ ְב ָעה ֶאת ָה ָר ִק ַיע,
ו ְּב ֶט ֶרם נֶ ֱא ַסף ַהכּ ֹל ִ ּב ׁ ְשחוֹ ר ַה ַּליְ לָ ה,
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״א ׁיש ִא ׁיש ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּב ַחר לוֹ לְ ִמ ׁ ְש ָּכב״...
ִ

75

ג׳ .פ.

ִא ׁיש ִא ׁיש ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּב ַחר לוֹ לְ ִמ ׁ ְש ָּכב,
ִּכי ִמ ְדרוֹ נוֹ ת ָה ָהר ִה ִּת ׁיש ּו ֶאת כּ ֵֹחנ ּו
וְ כֵ ן ֶאת ְרצוֹ נֵ נ ּו לְ ַה ְע ּ ִפיל לְ ַמ ְעלָ ה.
ְּכ ֵע ֶדר ַה ְּתיָ ׁ ִשים ,עוֹ ָדם רוֹ ִעים ָ ּב ָאחוּ,
זְ ִריזִ יםׁ ,שוֹ ְפ ִעים ִח ּיוּתַ ,א ְך ְ ּב ָאכְ לָ ם לַ ּ ׂש ַֹבע,
ַעל ר ׁ
ֹאש ָה ָהר יָ נוּחוַּ ,מ ֲעלִ ים ֵ ּג ָרה ְ ּב ׁ ֶש ֶקט
ַעל ִמ ְר ָ ּב ָצם ַ ּב ֵ ּצלּ ִ ,בלְ הֹט יְ קוֹ ד ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ְ ּבעוֹ ד רוֹ ֵעה ַה ּצֹאן נִ ְס ָמ ְך ַעל ר ׁ
ֹאש ַמ ֵּטה ּו
ׁשוֹ ֵמרֵ ,עינוֹ ּ ְפקו ָּחה ,לְ ַמ ַען ׁ ְשלוֹ ם ָה ֵע ֶדר,
אוֹ ְּכמוֹ רוֹ ֵעה ָ ּב ָקר ָ ּב ָאח ּו ַה ּ ָפתו ַּח,
עוֹ שֶׂ ה ֶאת לֵ ילוֹ ָתיו לְ ַצד ֶע ְדרוֹ ַה ָ ּנם,
וַ ֲעלֵ ֶיהם ׁשוֹ ֵמר ִמ ּ ְפנֵ י ַח ּיוֹ ת ַה ַ ּי ַער,
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ָּכ ְך ָאנ ּו ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַההוּאְ ׁ ,שלָ ׁ ְש ֵּתנ ּו יַ ַחד,
ׁ ְשנֵ ֶיהם נוֹ ְצ ֵרי ׁ ְשלוֹ ִמי וְ ָאנֹכִ י ַה ַּתיִ ׁש;
ִה ְתרוֹ ְממ ּו ְס ִב ֵיבנ ּו לָ רוֹ ם חוֹ מוֹ ת ַה ֶּסלַ ע.

90

ִמ ָּכאן ְמ ַעט ִ ּבלְ ַבד נִ ְרא ּו ׁ ְש ֵמי ָה ָר ִק ַיע,
וְ ַרק ְק ָצת כּ וֹ כָ ִבים ָר ִא ִיתיַ ,א ְך ָהי ּו ֵהם
ַר ֵ ּבי ָ ּב ָרק וְ ז ַֹהר וַ ֲעצו ִּמים לְ ג ֶֹדל.
עוֹ ִדי ַמ ִ ּביט ָ ּב ֶהםּ ְ ,בשַׂ ְר ַע ּ ַפי ׁ ָשקו ַּע,
ָ ּג ְב ָרה ָעלַ י ׁ ֵשנָ ה ,זוֹ ַה ְּתכוּפוֹ ת יוֹ ַד ַעת
ַעל ַה ּתוֹ לָ דוֹ ת ְ ּב ֶט ֶרם ִּת ְת ַר ֵח ׁ ְשנָ ה.
ָהיְ ָתה זוֹ ַה ּׁ ָש ָעה ,דּ וֹ ַמנִ יֵ ,עת ִק ֶית ָרה,
זוֹ ׁ ֶש ָּת ִדיר ְ ּב ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבה סוֹ ֶע ֶרת
אשוֹ נָ ה ָ ּבא ֶֹפק,
ִמן ַה ּ ִמזְ ָרח עוֹ לָ ה לָ ִר ׁ
ַ ּב ֲחלוֹ ִמי ָר ִא ִיתי ַעלְ ָמה יְ ַפת ֵעינַ יִ ם
ו ְּצ ִע ָירה ְמאֹדָ ,ק ְט ָפה ּ ְפ ָר ִחים ָ ּב ָאחוּ,
דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י ְ ּבעוֹ ד קוֹ לָ ּה נָ ְתנָ ה ְ ּבזֶ ֶמר,
״ה ְמ ַב ֵּק ׁש לָ ַד ַעת ֶאת ׁ ְש ִמי ,יֵ ַדע ַה ֶ ּג ֶבר
ַ
ִּכי ָאנֹכִ י לֵ ָאה ,ו ְּביָ ַדי – נָ אוֹ ת ֵהן –
ֲאגֻ דַּ ת ּ ִפ ְר ֵחי שָׂ ֶדה ,לְ זֵ ר ֲאנִ י קוֹ לַ ַעת.

105

לְ ֶרגַ ע א ׁ ֶֹשר ִמן ַהדְּ מוּת ׁ ֶש ַ ּב ּ ַמ ְר ָאה
נִ ֶ ּב ֶטת ֶא ְת ַהדֵּ רּ ְ ,בעוֹ ד ֲאחוֹ ִתי ָר ֵחל
מוּל ָה ְר ִאי ֵּת ׁ ֵשב ִמבּ ֶֹקר וְ ַעד ֶע ֶרב.
ֶח ְפ ָצ ּה לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּבהוֹ ד יִ ְפ ַעת ֵעינֶ ָיה,
יטה ְ ּביָ ַדי עוֹ שׂ וֹ ת ַ ּב ֵ ּנזֶ ר.
ְּכמוֹ ִתי ַה ּ ַמ ִ ּב ָ
ִהיא ַ ּב ּ ַמ ָ ּבט ִּת ְב ַחר ,וְ ָאנֹכִ י ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת.״
ַע ָּתה ִעם בּ ַֹהק ַר ְך לְ ֵעת ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר,
ְ ּבבוֹ א זְ ִר ָיחהְ ,משׂ וֹ שׂ ָּכל לֵ ב עוֹ לֵ י ָה ֶרגֶ ל,
ֲא ׁ ֶשר ְק ֵר ִבים ָּכ ֵעת ְ ּב ַמ ָּס ָעם ַה ַ ּביְ ָתה,
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יתי ַעלְ ָמה יְ ַפת ֵעינַ יִ ם
״ב ֲחלוֹ ִמי ָר ִא ִ
ַּ
ּוצ ִע ָירה ְמאֹדָ ,ק ְט ָפה ּ ְפ ָר ִחים ָ ּב ָאחּו,
ְ
דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י ְ ּבעוֹ ד קוֹ לָ ּה נָ ְתנָ ה ְ ּבזֶ ֶמר״
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לְ כָ ל ָה ֲע ָב ִרים ִצלְ לֵ י ַה ַּליְ לָ ה נָ סוּ,
ו ׁ ְּשנַ ת לֵ ילִ י ִע ּ ָמםֵ .ה ַק ְצ ִּתי וְ ָר ִא ִיתי
ֶאת ׁ ְשנֵ י מוֹ ַרי ֵע ִרים וּנְ כוֹ נִ ים לַ דֶּ ֶר ְך.
״ה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ַּתשְׂ ִ ּב ַיע ְ ּב ֶמ ֶתק ַה ַּת ּפו ַּח
ַ
ֶאת ּ ְפ ִרי ַר ֲעבוֹ נְ ָךּ ְ ,בנֵ ַ
י-ה ְּתמו ָּתה רוֹ ְד ִפים
ַא ֲח ָריו ִ ּב ְס ַב ְך ַענְ ֵפי ִאילָ ן ְ ּבלִ י ֶה ֶרף.״

120

ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ִמ ִּלים דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י וֶ ְרגִ ילְ יוּס,
וְ לֹא ָהיָ ה דָּ ָבר יִ ׁ ְשוֶ ה לָ ֶהן ָ ּבעֹנֶ ג
ׁ ֶש ֶה ֱענִ יק ּו לִ י ִ ּב ְבשׂ וֹ ָר ָתן ַה ָּללוּ.
וְ כָ ְך ַעל ַה ְּכ ִמ ָיהה לְ ַה ְע ּ ִפיל הוֹ ַס ְפ ִּתי
ְּכ ִמ ָיהה ,ו ְּבכָ ל ַצ ַעדּ ְ ,באוֹ ן וְ כ ַֹח ַח ׁ ְש ִּתי,
ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ְרס ּו ְּכנָ ַפי ִ ּב ְמעוֹ ִפי לְ ַמ ְעלָ ה.
לְ ֵעת ָהי ּו ַ ּג ְר ֵמי ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת ַּת ְח ֵּתינוּ,
וְ ֶאל ַה ּ ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּבשִׂ יא ָה ָהר ִה ַ ּג ְענ ּו
ִה ִ ּביט ִ ּב ְתשׂ ו ֶּמת לֵ ב וֶ ְרגִ ילְ יוּס ִ ּביֵ ,משִׂ ַיח:
ָ״ר ִא ָיתּ ְ ,בנִ יֶ ,את ֵא ׁש ַה ֶ ּנ ַצח ,וְ ָר ִא ָית
ֶאת לַ ַהב ָה ֲא ָר ִעיַ ,ע ָּתה ִה ַ ּג ְע ָּת ֶאל
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּל ְראוֹ תוֹ ֵמ ֵע ֶבר לְ כ ִֹחי הוּא.
ְ ּב ַמ ַעשׂ ו ְּתבוּנָ ה אוֹ ְת ָך לְ כָ אן הוֹ לַ כְ ִּתי.
ַעל ּ ְפנֵ י ׁ ְש ִבילֵ י ָה ִרים ְּתלוּלִ יםָ ,צ ִרים ָחלַ ְפ ָּת,
יְ ִהי לְ ָך ָהא ׁ ֶֹשר מוֹ ֶרה ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה.

135

לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש שָׂ א ֵעינֶ ָיךַ ,על ִמ ְצ ֲח ָך זוֹ ַר ַחת,
ו ַּב ּ ְפ ָר ִחים ַה ֵ ּבטּ ָ ,ב ֵעשֶׂ בְ ,ס ַב ְך ַה ּ ִׂש ַיח,
ָה ָא ֶרץ ְ ּבכ ָֹח ּה ִה ְצ ִמ ָיחה ָּכאן ְ ּב ׁ ֶש ַפע.
ֵ ּבין ֵאלּ ּו ְּת ַה ֵּל ְך ,וְ ִאם ִּת ְר ֶצה ָּתנו ַּח,
ַעד בּ וֹ א זוֹ ׁ ֶש ֵעינֶ ָיה ַהזּוֹ ֲהרוֹ ת ְ ּבא ׁ ֶֹשר
ָמלְ א ּו ְ ּב ֶד ַמע ֵעת ׁ ָשלְ ָחה אוֹ ִתי ֵאלֶ ָיך.
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לְ אוֹ ת אוֹ לְ ִמ ָּלה ׁשוּב ַאל ְּת ַקו ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ָח ְפ ׁ ִשי הוּא ְרצוֹ נְ ָך ,דָּ רו ְּך ,נָ כוֹ ן לְ ַמ ַעשׂ ,
לָ קוּם ָעלָ יו יִ ְהיֶ ה ִמ ׁ ְש ֶ ּגהַ ,על ֵּכן ֶאת ֶּכ ֶתר
		
142
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״ה ִאילָ נוֹ ת ְ ּב ֶר ֶטט ֶאת ַעלְ וָ ָתם ִה ְר ִּכינּו״
ָ
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קנטו עשרים ושמונה
כיוון שבאו אל גן העדן הארצי ,מתעכב דנטה לשפת נחל הלתה ומגלגל שיחה עם
מטילדה הניצבת בגדה מנגד .זו מסבירה לו את חוקי המקום ,השונים מחוקי הטבע
על פני כדור הארץ ,ומחשש שלא ירד לעומק הדברים ,היא מציעה לפניו היקש לוגי
שיידון בקנטו הבא.

ַע ָּתה ,נִ כְ ָסף לַ ְחקֹר ָּכאן ִמ ָּס ִביב ֶאת ְס ַב ְך
ַה ַ ּי ַער ַה ָּקדוֹ ׁש ,יָ רֹקַ ,ח ִ ּיים ׁשוֹ ֵפ ַע,
ׁ ֶש ְּל ֵעינַ י ִע ְמ ֵעם ֶאת זָ ֳהרוֹ ׁ ֶשל בּ ֶֹקר,
ֶאת ַה ּ ָמצוּק נָ ַט ׁ ְש ִּתי ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה,
ימה
אתי לְ ִמ ׁישוֹ רּ ,פוֹ ֵס ַע ַאט ָק ִד ָ
ו ָּב ִ
יפה נִ יחוֹ ַח.
ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ַה ּ ַמדִּ ָ
וְ רו ַּח ְמלַ ֶ ּב ֶבתְ ,קבו ָּעה ,לֹא ִמ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת,
ָּכמוֹ ָה ְּכ ַמ ּׁ ַשב ֲאוִ יר ַר ְך וְ ָרגו ַּע,
ֶאת ַר ּקוֹ ַתי ִה ְפ ִע ָ
ימהּ ִ .בנְ ׁשֹב ַקלּ וֹ ת ָהרו ַּח,
ָה ִאילָ נוֹ ת ְ ּב ֶר ֶטט ֶאת ַעלְ וָ ָתם ִה ְר ִּכינ ּו
ֵמ ֲאלֵ ֶיהם לְ ֵע ֶבר ָמקוֹ ם בּ וֹ ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש
ֶאת ְצלָ לִ יתוֹ ֵה ִטיל ַא ַחר ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר.

15

ַא ְך לֹא נָ ָטה ִאילָ ן ְ ּבכ ַֹח ַעל ִצדּ וֹ ,
וְ כָ ְך לֹא ֻה ׁ ְש ְ ּב ָתה ֲע ַדת ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִרים
ִמ ּ ְמלֶ אכֶ ת ָהעוֹ פוֹ ת ָ ּב ֳע ָפ ִאים ַּכ ּנ ַֹהג.
וְ כָ ְךּ ְ ,ברֹן וְ ׁ ִשירּ ְ ,בנ ַֹעם ו ְּבעֹנֶ ג
ִק ְ ּבל ּו ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִרים ֶאת ּ ְפנֵ י ׁ ְשעוֹ ת ַהבּ ֶֹקר,
וְ ֶה ָעלִ ים לִ ּו ּו ְ ּב ַר ַח ׁש ֶאת ַה ֶ ּז ֶמר.
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ָהיָ ה זֶ ה ְּכ ַמ ּׁ ָשב ִמ ַ ּבד ֶאל ַ ּבד ּפוֹ ֵר ַח
ּ
אסיּ ֵ ,בינוֹ ת ָא ְרנֵ י ַה ַי ַער
לְ א ֶֹר ְך חוֹ ף ִק ַ ּי ִ
לְ ֵעת ַמ ִּתיר ִא ֵ ּילוֹ ס ִמן ַה ִּסירוֹ קוֹ ֶר ֶסן.
ָא ְמנָ ם לְ ַאט ּ ָפ ַס ְע ִּתיַ ,א ְך דַּ י ִה ְר ַח ְק ִּתי לֶ כֶ ת
ַ ּב ַ ּי ַער ֶה ָעבֹת ,לְ ַמ ַען לֹא ֶאזְ כּ ֹר ׁשוּב
אתי.
ֶאת ַה ָ ּנ ִתיב ׁ ֶשבּ וֹ ֶאל ְס ַב ְך ַהח ֶֹר ׁש ָ ּב ִ
ימי ַה ַ ּנ ַחל
וְ ׁ ָשם ַ ּב ּ ַמ ֲע ֶבה קוֹ לְ ִחים ֵמ ֵ
ימיו לוֹ ֶחכֶ ת
ׁ ֶש ֶאת דַּ ְר ִּכי ָח ַסםַ ,א ְדוַ ת ֵמ ָ
ֶאת ַה ָ ּג ָדה ִמ ּ ְׂשמֹאלּ ָ ,ב ּה ֵעשֶׂ ב ַרב צוֹ ֵמ ַח.

30

ימי ַא ְר ֵצנוּ,
ְּככָ ל ׁ ֶש ְּטהוֹ ִרים יִ ְהי ּו ֵמ ֵ
ְ ּב ַה ׁ ְשוָ ָאה לְ ֵמי ַה ּ ֶפלֶ ג ַה ּקוֹ לֵ ַח
ְּכמוֹ ָתם ְּכמוֹ ל ּו ָ ּג ְרפ ּו ִמ ׁ ְש ָקע ׁ ֶשל בּ ֹץ ו ְּסח ֶֹפת.
ימיו ָה ֲא ֵפלִ ים ִמ ַּת ַחת
וְ כָ ְך זָ ְרמ ּו ֵמ ָ
לִ ְצלָ לִ ּיוֹ ת ֵאין ְספֹר ֲא ׁ ֶשר ָמנְ ע ּו ִמ ֶּק ֶרן
ַח ּ ָמה אוֹ לְ ָבנָ ה לַ ְחדּ ֹר ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם.
ָע ַמ ְד ִּתי ִמ ֶּלכֶ ת ו ְּב ֵעינַ י ָס ַק ְר ִּתי
ֶאת ַה ָ ּג ָדה ִמ ּמוּל ,צוֹ ֶפה ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵעל
ֵמ ֲענָ ִפים ּפוֹ ְר ִחים ִ ּב ׁ ְשלַ ל ְצ ָב ִעים וְ ׁ ֶש ַפע.
ר-מה ֻמ ְפלָ א לְ ֶפ ַתע
וְ ׁ ָשם ָר ִא ִיתי – ְּכמוֹ דְּ ַב ָ
ַה ְמעוֹ ֵרר ּ ְפלִ ָיאה וְ ִת ּ ָמהוֹ ן ַעד ִּכי
דּ וֹ ֶחה הוּא ו ְּמ ַס ֵּלק ָּכל ַמ ְח ׁ ָש ָבה ַא ֶח ֶרת –
הפ ָ ּיה בּ וֹ ֶד ֶדת,
ַעלְ ָמה ִמ ּמוּל ּפוֹ ַס ַעת ,יְ ֵפ ִ
ַה ֶ ּז ֶמר ַעל שְׂ ָפ ֶת ָיה ,יָ ָד ּה ּ ְפ ָר ִחים קוֹ ֶט ֶפת,
ְ ּג ֵדלִ ים ִ ּב ׁ ְשלַ ל ְצ ָב ִעים ַ ּב ּׁ ְש ִביל ׁ ֶש ְּל ַרגְ לֶ ָיה.
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״ה ּהּ ֶ ,בלָ ה דּ וֹ נָ הַ ,א ְּתֲ ,א ׁ ֶשר לִ ֵ ּב ְך טוֹ ֶבלֶ ת
ָ
ְ ּב ַק ְרנֵ י ָה ַא ֲה ָבהִ ,אם ִמ ָ ּי ְפיֵ ְך ֶאגְ זֹר,
ִּכי יֶ ֶתר ְסגֻ לּ וֹ ַתיִ ְך ֵאינָ ן נוֹ ְפלוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ,״
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״אם ְ ּבטו ֵּב ְך ּתוֹ ִאילִ י
ֶאל ָה ַעלְ ָמה דִּ ַ ּב ְר ִּתיִ ,
ימהְּ ,כלוֹ ַמרֶ ,אל חוֹ ף ַה ַ ּנ ַחל,
לָ סוּר ְמ ַעט ָק ִד ָ
לְ ַמ ַען ֶאת ִמלּ וֹ ת ַה ּׁ ִשיר אוּכַ ל לִ ׁ ְשמ ַֹע.
לְ ַמ ְר ִא ֵית ְך זָ כַ ְר ִּתי ֵּכ ַיצד ֶאת ּ ְפרוֹ ֶס ְר ּ ִפינָ ה
ָח ַטף ֵמ ֵאם אוֹ ֶה ֶבתֵ ,אל ַה ּ ֵמ ִתים ,הוּא ּ ְפלוּטוֹ ,
ְ ּבעוֹ ד ַעלְ ַמת ַה ֵחן ּ ִפ ְר ֵחי ָא ִביב קוֹ ֶט ֶפת.״
ָּכ ַר ְק ָדנִ ית ַה ּזֹאת ִּת ׁ ְשמֹר ַעל ֲע ֵק ֶב ָיה
ְצמו ִּדים ,וְ לַ ַּק ְר ַקע ְקרוֹ ִבים ,וְ לֹא ַּת ִ ּנ ַיח
ַרגְ לֶ ָיה לְ ַה ְקדִּ ים ַא ַחת ֶאת ָה ַא ֶח ֶרת.
ָּכ ְך ָצ ֲע ָדה זוֹ ֵ ּבין ּ ִפ ְר ֵחי ָצהֹב וְ א ֶֹדם
ֶאל ְמקוֹ ִמיְּ ,כלָ ל לֹא נִ ְבדֶּ לֶ ת ִמן ָהא ֶֹפן
בּ וֹ ַה ְ ּבתוּלָ ה ַּת ׁ ְש ּ ִפיל ְ ּברֹב ְצנִ יעוּת ֵעינֶ ָיה.

60

וְ כָ ְך ַעל ְּת ִפ ָּל ִתי ַעלְ ַמת ַה ֵחן ֵה ׁ ִש ָיבה,
וְ כֹה ָק ְר ָבה ֵאלַ יַ ,עד ִּכי זִ ְמ ַרת ַה ּנ ַֹעם
ִה ִ ּג ָיעה לְ ָאזְ נַ י ְצלוּלָ ה ו ְּמפ ֶֹר ׁ ֶשת.
ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ֶאל ַהחוֹ ף ִה ִ ּג ָיעה ,בּ וֹ ַ ּג ֵּלי
ַה ַ ּנ ַחל ַה ֶ ּנ ְח ָמד ׁ ָש ְטפ ּו ֶאת ַסף ַהדֶּ ׁ ֶשא,
הוֹ ִאילָ ה לְ כַ ְ ּב ֵדנִ י ַ ּב ֲה ָר ַמת ֵעינֶ ָיה.
ֵאינִ י ָסבוּר ִּכי אוֹ ר ָ ּב ִהיר יוֹ ֵתר זָ ַרח
ִמ ַּת ַחת ַע ְפ ַע ּ ֶפ ָיה ׁ ֶשל וֶ נוּס לְ ֵעת קו ּ ִּפיד
ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּון יָ ָרה ָ ּב ּה ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת.
ַעל ַה ָ ּג ָדה ִמ ּמוּל זְ קו ָּפה ו ְּמ ַח ֶ ּיכֶ ת,
זֵ ר ַס ְסגּ וֹ נִ י קוֹ לְ ִעים ִמן ַה ּ ְפ ָר ִחים יָ ֶד ָיה,
אוֹ ָתם לְ לֹא זְ ָר ִעים ָּתנִ יב ָר ַמת ָה ָא ֶרץ.
ֵ ּבינֵ ינ ּו ַא ְך ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ְצ ָע ִדים ִה ְפ ִריד ַה ַ ּנ ַחל
ַא ְך ַ ּגם ַה ֶהלֶ ְס ּפוֹ נְ טֲ ,א ׁ ֶשר ְק ֶס ְר ְק ֶסס ָח ָצה ּו –
וְ הוּא זֶ ה ַה ְמ ַר ֵּסן ֶאת יְ ִהירוּת לִ ֵ ּבנ ּו –
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לֹא עוֹ ֵרר עוֹ ד ַמשְׂ ֵט ָמה ָּכזֹאת ְ ּבלֵ ב לֵ ַאנְ ֶדר,
ִ ּב ְסעֹר ַ ּג ֵּלי ַה ָ ּים ֵ ּבין ֶס ְסטוֹ ס לְ ַא ִ ּבידוֹ ס,
ְּכמוֹ שִׂ נְ ָא ִתי לַ ַ ּנ ַחל ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְב ַקע לִ ׁ ְשנַ יִ ם.
״זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר ִה ַ ּג ְע ֶּתםַ ,על ֵּכן אוּלַ י,״ ִה ְת ִחילָ ה,
״בת ְצחוֹ ק ׁ ֶש ַעל שְׂ ָפ ַתיָּ ,כאן ַ ּב ּ ָמקוֹ ם נִ ְב ַחר
ַּ
לִ ְהיוֹ ת לְ ֵקן ִר ׁ
אשוֹ ן לִ ְבנֵ י ָא ָדםִ ,ה ְפ ִּת ָיעה
ֶא ְתכֶ ם ִּכי לֹא יְ ַר ְד ֶּתם ֶאל ע ֶֹמק ָה ִע ָּלה,
ֹאשכֶ ם
ַא ְך ִמזְ מוֹ ר ִּ׳כי שִׂ ּ ַמ ְח ַּתנִ י׳ יָ ִאיר ו ֵּמר ׁ ְ
יָ ִסיר ֶאת ְס ַב ְך ַה ּתֹה ּו וְ ֶאת ֶח ְסרוֹ ן ַהדַּ ַעת.
ַא ָּתהִ ,מי ׁ ֶש ָ ּצ ַעד ֵאלַ י וְ גַ ם ָק ָרא לִ י,
ַהעוֹ ד ִּת ְר ֶצה לִ ׁ ְשמ ַֹעִּ ,כי נְ כוֹ נָ ה ִה ְנּנִ י,
ַעד ׁ ֶש ָרצוֹ ן ִּתשְׂ ַ ּבע ,לְ ָה ׁ ִשיב ַעל ׁ ְש ֵאלוֹ ֶת ָיך.״
״ה ּ ַמיִ ם,״ ֲענִ ִית ְָיה ,״וְ ַה ּקוֹ לוֹ ת ִמ ַ ּי ַער
ַ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי זֶ ה ַע ָּתה ,נוֹ גְ ִדים ָּכל ׁ ֶש ָ ּי ַד ְע ִּתי,
נֶ ֱא ָב ִקים ִ ּבי מוּל ֱאמוּנָ ִתי ִמ ּק ֶֹדם.״
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״א ְב ִהיר לְ ָך ֶאת ׁש ֶֹר ׁש
ֵה ׁ ִש ָיבה ַעל דְּ ָב ַריַ ,
ָ
ַה ּ ְמא ָֹרע ֲא ׁ ֶשר ֶאת ּ ְפלִ ָיא ְתך ֵהנִ ַיע,
וְ כָ ְך ָא ִסיר ִמ ּ ְמ ָך ֶאת ַע ְר ִפ ֵּלי ַה ּתֹהוּ.
ֵאל ַה ּ ָמרוֹ ם ֲא ׁ ֶשר לִ כְ ׁ ֶש ַע ְצמוֹ שָׂ ֵמ ַח,
ָ ּב ָרא ֶאת ָה ָא ָדם לְ ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים,
וְ כָ אן ִה ְב ִט ַיח לוֹ ׁ ַשלְ וַ ת ׁ ָשלוֹ ם לָ נֶ ַצח.
ַא ְך זֶ ה ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ִק ֵ ּצר ָּכאן ֶאת ַח ָ ּייו.
ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ֵה ִמיר ִח ּיו ְּך ָּת ִמים וְ עֹנֶ ג,
וְ נ ַֹעם ׁ ַש ֲע ׁשו ַּע ַ ּב ֲח ָר ָדה ו ֶּבכִ י.
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ּסוּפוֹ ת ַהנּוֹ ָצרוֹ ת לְ ַמ ָּטה –
ְמחוֹ לְ לִ ים אוֹ ָתן ֵא ֵדי ַק ְר ַקע ו ַּמיִ ם,
לְ ֶמ ְר ַח ִּקים ֲאזַ י נוֹ שֵׂ א אוֹ ָתן ַה ַּל ַהט –
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ֶאת ְמנו ָּחתוֹ ׁ ֶשל ִא ׁיש ָ ּבזֹאת לֹא יַ ֲעכִ ירוּ,
ֹאשוֹ ִ ּב ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם,
נִ ּ ָׂשא ָה ָהר ַה ֶ ּזה ,ר ׁ
ֵמ ַעל ְסגוֹ ר ׁ ְש ָע ָריו ָח ְפ ׁ ִשי ֵמרו ַּח ַס ַער.

105

ַע ָּתה ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַּסב ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ַה ֶחלֶ ד,
אשוֹ ן ,לְ ַבד ִאם
ִמכּ ַֹח ַה ּ ֵמנִ ַיע ָה ִר ׁ
ְ ּב ׁ ָשלָ ב זֶ ה אוֹ ַא ֵחר ַה ָּק ָפתוֹ ֻמ ְפ ַר ַעת,
ָ ּברוֹ ם ַה ֶ ּזה ָה ָהר נִ ָ ּצב ָ ּגלוּי לָ רו ַּח,
וּלְ ֵעת ְּתנו ַּעת ִסבּ וּב הוֹ לֶ ֶמת בּ וֹ ַ ,ה ַ ּי ַער,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֳע ָפ ָאיו ְסבוּכִ ים ,קוֹ ל ֵהד ַמ ׁ ְש ִמ ַיע.
וּלְ ֵעת ֻמ ֶּכה ַה ֶ ּצ ַמחּ ִ ,ב ְמלוֹ א אוֹ נוֹ יַ ְפ ִר ַיח
ו ְּבזַ ְרעוֹ יַ ְפ ֶרה ֶאת ָה ֲאוִ ירַ ,ה ֶ ּז ַרע
יו ַּפץ ַ ּב ּ ֶמ ְר ָח ִבים ָ ּברו ַּח ַה ּסוֹ ֶב ֶבת.
וְ ַא ְר ְצכֶ ם ֵּת ַדע לְ כָ ל צוֹ ֵמ ַח דֶּ ֶר ְך
לְ ַה ְפרוֹ תוֹ וְ כֵ ן לַ ֲהנִ יבוֹ ַ ,על ּ ִפי
ְסגֻ ַּלת ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶט ַבע ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.
ֵאין ּ ֶפלֶ א ַ ּבדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה ָא ַמ ְר ִּתי,
ִּכי ְ ּב ַא ְד ַמת ָה ָא ֶרץ ַמ ֶּכה ַה ֶ ּצ ַמח ׁש ֶֹר ׁש
ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ֶאת זַ ְרעוֹ נִ ָּתן לִ ְראוֹ ת ָ ּב ַעיִ ן.
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וְ ַדע לְ ָך ִּכי שְׂ ֵדה ַה ּק ֶֹד ׁש בּ וֹ ַרגְ לֶ ָיך
עוֹ ְמדוֹ ת ַע ָּתה ׁשוֹ ֵפ ַע ְ ּבכָ ל סוּגֵ י ַה ֶ ּז ַרע,
וְ לוֹ ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְרא ּו ְּכמוֹ ָתם ָ ּב ָא ֶרץ.
ַה ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ִּת ְר ֶאה ֵאינָ ם נוֹ ְב ִעים ֵמעוֹ ֵרק
ַה ּ ִמ ְת ַחדֵּ ׁש ֵמ ֵאד ִע ָ ּבה ַה ּקֹרְּ ,כנַ ַחל
יֵ ׁש ַה ּסוֹ ֵאן ְ ּבכ ַֹח וְ יֵ ׁש ָע ֵצל קוֹ לֵ ַח.
ִמ ּ ַמ ְעיָ ן ָטהוֹ ר נוֹ ְב ִעים ֵהם ,וְ ָקבו ַּע,
ַה ּ ִמ ְת ַחדֵּ ׁש ִ ּב ְרצוֹ ן ָה ֱאל ִֹהיםּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶטף
ָח ְפ ׁ ִשי זוֹ ֵרם לְ ַמ ָּטה ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלג לִ ׁ ְשנַ יִ ם.
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ַ ּב ַ ּצד ַה ֶ ּזה גּ וֹ ֵע ׁש הוּא ִּכי ָעלָ יו מו ֶּטלֶ ת
חוֹ ַבת ַה ּׁ ִשכְ ָחה ׁ ֶשל ֲח ָט ִאים וְ ָעוֶ ל,
ׁ ָשם ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים ֵמ ׁ ִשיב הוּא ֶאל ַהדַּ ַעת.
ִמ ֶ ּזה לֶ ֶתה ַה ַ ּנ ַחלִ ,מ ּׁ ָשם זוֹ ֵרם ֵאינוֹ ֶאה,
ֲא ָבל ִאם לֹא ִּת ְט ַעם ִמ ֶ ּזה וְ גַ ם ִמ ֶ ּזה,
ֲאזַ י ׁ ְשנֵ ֶיהם ַ ּגם יַ ַחד יִ ְהי ּו ַח ְס ֵרי ּתוֹ ֶחלֶ ת.

135

ֵהם ֲע ֵר ִבים לַ ֵח ְך יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַמ ְט ָעם.
ַע ָּתה ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ַר ֲעבוֹ נְ ָך ִהשְׂ ַ ּב ְע ִּתי,
לֹא ֲאגַ ֶּלה לְ ָך יוֹ ֵתרִ ,עם זֹאת ַא ִ ּצ ַיע
ֶה ֵּק ׁש לָ ֵתת לְ ָךַ ,מ ָּתת לְ לֹא ְּתמו ָּרה,
לֹא ׁ ֶש ְּל ַד ְע ִּתי ִּת ְד ֶחה דְּ ָב ַריֲ ,א ִפלּ ּו
חוֹ ְרגִ ים יִ ְהי ּו ֵמ ֵע ֶבר לַ ֲא ׁ ֶשר ִה ְב ַט ְח ִּתי.
ֵעת ּ ַפיְ ָטנֵ י ָע ָבר ַ ּב ֲחרוּזֵ ֶיהם ׁ ָשר ּו
ַעל ּתוֹ ר זָ ָהב וְ א ׁ ֶֹשרֶ ,א ְפ ׁ ָשר ִּכי ַ ּב ֲחלוֹ ם
לְ כָ אן ִּכ ְ ּונ ּו וְ גַ ם נָ ְתנ ּו לוֹ ׁ ֵשםַ ּ :פ ְרנָ סוֹ ס.
ָּכאן ׁש ֶֹר ׁש ָה ָא ָדם ּ ָפ ַרח ְ ּב ָט ֳהרוֹ ,
ָּכאן נֵ ַצח ָה ָא ִביבָּ ,כאן זַ ן ָּכל ּ ְפ ִרי ּפוֹ ֵר ַח,
וְ כָ אן נֶ ְק ָטר נוֹ ַדע לִ ְת ִה ָּלה ְ ּבזֶ ֶמר.״
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה ִּכ ְּל ָתהָ ,אחוֹ ר ּ ָפנִ ִיתי
ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ְמ ׁשוֹ ְר ִריםָ ,ר ִא ִיתי ִּכי ִח ְ ּיכ ּו ֵהם
לְ ׁ ֵש ַמע ַה ֶה ֵּק ׁש זוֹ לְ ָפנַ י ִה ִ ּצ ָיעה.
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קנטו עשרים ותשעה
ורגיליוס ודנטה מתבוננים בתהלוכה מוזרה ,שבה צועדים תחילה נושאי מנורה בעלת
שבעה קנים; אחריהם עשרים וארבעה זקנים עטורי זרי חבצלות; מרכבת ניצחון
רתומה אל גריפון ומוקפת בארבע חיות; שבע נשים ,ארבע מהן משמאל למרכבה
ושלוש מימינה; וכן שבעה גברים עטורי זרים אדומים.

ַא ַחר ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה ִּכ ְּל ָתהִ ,מ ָ ּיד ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה,
וּכְ מוֹ ִא ּׁ ָשה אוֹ ֶה ֶבת ּ ָפ ְצ ָחה קוֹ לָ ּה ְ ּבזֶ ֶמר:
ַ
״א ׁ ְש ֵרי נְ שׂ וּי ּ ֶפ ׁ ַשע ְּכסוּי ֲח ָט ָאה.״ ָּכ ְך ׁ ָש ָרה.
ימפוֹ תַ ,ה ְמ ַה ְּלכוֹ ת ָ ּב ָדד
וּכְ מוֹ ְ ּביַ ַער נִ ְ
ְ ּב ַמ ֲע ֵבה ְצלָ לִ ים ,זוֹ ֲח ֵפ ָצה ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש
לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ,וְ זוֹ ִמן ַה ַח ּ ָמה נִ ְמלֶ ֶטת,
ְּכמוֹ ֶהן ַ ּגם ִהיא ּ ָפ ְס ָעה לְ א ֶֹר ְך חוֹ ף ַה ַ ּנ ַחל
מוּל זֶ ֶרם ַה ּיו ַּבלּ ַ .בחוֹ ף ִמ ּמוּל ּ ָפ ַס ְע ִּתי,
ׁשוֹ ֵמר ִ ּב ְצ ָע ַדי ַעל ֶק ֶצב ְצ ָע ֶד ָיה.
עוֹ ד ֶט ֶרם ְצ ָע ִדים ֵמ ָאה ּ ָפ ַס ְענ ּו יַ ַחד,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ְש ֵּתי ַה ָ ּגדוֹ ת ּ ָפנ ּו ּ ְפנִ ָ ּיה ַחדָּ ה
אתי ַע ְצ ִמי ּפוֹ נֶ ה ִמזְ ָר ָחה.
וְ ָאנֹכִ י ָמ ָצ ִ
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ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ְר ַח ְקנ ּו לֶ כֶ ת ְ ּב ַד ְר ֵּכנוּ,
לְ ֵעת ֵאלַ י ֵה ֵס ָ ּבה ַהדּ וֹ נָ ה ֶאת ּ ָפנֶ ָיה,
״ה ְתבּ וֹ נֵ ןָ ,א ִחי ,וּכְ ֵרה ָאזְ נֶ ָיך.״
אוֹ ֶמ ֶרתִ :
ֲאזַ יָ ,הלַ ם ַעל ּ ְפנֵ י ַה ַ ּי ַער ֶה ָעבֹת,
ְ ּבכָ ל ְקצוֹ ָתיוִ ,מין ז ַֹהר בּ וֹ ֵהק ּ ִפ ְתאוֹ ם לְ ֶפ ַתע.
ְּת ִח ָּלה ָסבוּר ָהיִ ִיתי ָ ּב ָרק הוּא ֵמ ָר ִק ַיע,
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״הכּ ַֹח ָהאוֹ ֵצר ִ ּב ְתבּונָ ֵתנּו ח ֶֹמר
ַ
ִ ּג ָּלה ִּכי ֵא ֶּלה ֵהם ְקנֵ י ְמנוֹ ָרה דּ וֹ לֶ ֶקת
וְ ׁ ִש ַירת ״הוֹ ׁ ַש ְענָ א״ ָהיּו ִמלּ וֹ ת ַה ֶ ּז ֶמר״
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אוּלָ ם ַמ ַּכת ָ ּב ָרק ֲהלֹא ִמ ָ ּיד ּפוֹ ֶס ֶקת,
ְ ּבעוֹ ד ׁ ֶש ָּכאן ַהבּ ַֹהק ִה ְת ִמידִ ,הגְ ִ ּביר כּ ֹחוֹ .
ִ
״אם לֹא ָ ּב ָרק הוּא זֶ הַ ,מה ַהדָּ ָבר?״ ָּת ִה ִיתי.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ּתוֹ ֶההּ ָ ,ברו ַּח ַהזּוֹ ֶה ֶרת
נִ גּ וּן ָענֹג ָעלָ ה ,וְ הוּא עוֹ ֵרר ֶח ְפ ִצי
לִ גְ עֹר וּלְ הוֹ כִ ַיח ֻח ְצ ּ ַפת ַח ָ ּוה ִא ּ ֵמנוּ.
ִּכי ֵעת לַ ּקוֹ ל ִה ְק ׁ ִשיב ּו ָה ָא ֶרץ וְ ׁ ָש ַמיִ ם,
ִא ּׁ ָשה ַא ַחת בּ וֹ ֶד ֶדת ,זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר ְ ּברו ָּאה,
ָצ ִעיף ִהיא ְמ ָס ֶר ֶבת לָ ֵתת ַעל ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיה.

30

ל ּו ְמסו ָּרה ָהיְ ָתה ִמ ַּת ַחת ְּכסוּת ּ ָפנֶ ָיה,
יָ כֹלְ ִּתי ִמן ַה ּטוֹ ב ַה ֶ ּזה – ִמ ִּלים ֶּת ְח ַס ְרנָ ה
לוֹ ַמר ׁ ִש ְבחוֹ – לִ ְטעֹם זְ ַמן ַרב ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה.
עוֹ ֶד ִ ּני ְמ ַה ֵּל ְךּ ְ ,בשַׂ ְר ַע ּ ַפי ׁ ָשקו ַּע,
ֵ ּבין ּתוֹ ֲעפוֹ ת ַה ּ ְפ ִרי – ַּת ֲענוּגוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצח –
וְ ַאף לְ א ׁ ֶֹשר ַרב ִמ ֶ ּזה נִ כְ ָסףָּ ,כ ֵמ ַּה,
מוּלֵ נוַּּ ,ת ַחת ֵעץ יְ רֹק ַעלְ וַ ת ַצ ּ ֶמ ֶרת,
לְ ֶפ ַתע ָה ֲאוִ יר ָהיָ ה ְּכ ֵא ׁש ַה ַּל ַהב.
ַה ַּל ַחן ֶה ָענֹג ָהיָ ה ַע ָּתה לְ זֶ ֶמר.
ֲא ָה ּהּ ְ ,בתוּלוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ,לְ ַמ ַענְ כֶ ן ִאם ּ ַפ ַעם
ְ ּבצוֹ ם וְ ִסגּ ו ִּפים ו ְּבקֹר ִה ְתיַ ַּס ְר ִּתי,
כּ וֹ ֶפה ָעלַ י ַה ּצ ֶֹר ְך ַע ָּתה ּ ִפ ּצוּי לִ ְתבּ ַֹע.
ְ ּב ֵמי ַמ ְעיָ נוֹ ת ַה ֶהלִ יקוֹ ן יַ ׁ ְש ֵקנִ י,
ו ַּמ ְק ֵהלַ ת או ַּרנְ יָ ה ָּת ֵקל ַעל ֲחרוּזַ י
ה-ה ּ ָׂשגָ ה ְ ּבת ַֹאם לְ ַה ִ ּב ַיע.
ַר ְעיוֹ ן ְק ׁ ֵש ַ
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ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָק ַר ְב ִּתי ,וְ כ ַֹח ַהדִּ ְמיוֹ ן
ַה ְמ ַא ֵחז ֵעינֵ ינוּ ,לֹא ִה ִ ּנ ַיח ׁשוּב לָ ר ַֹחק
לְ ַע ְר ּ ֵפל ֶאת ַה ּ ְפ ָר ִטים ו ִּבי לְ ַת ְע ֵּת ַע,
ַהכּ ַֹח ָהאוֹ ֵצר ִ ּב ְתבוּנָ ֵתנ ּו ח ֶֹמר
ִ ּג ָּלה ִּכי ֵא ֶּלה ֵהם ְקנֵ י ְמנוֹ ָרה דּ וֹ לֶ ֶקת
וְ ׁ ִש ַירת ״הוֹ ׁ ַש ְענָ א״ ָהי ּו ִמלּ וֹ ת ַה ֶ ּז ֶמר.
ַ ּב ֵחלֶ ק ָה ֶעלְ יוֹ ן ׁ ֶשל ַה ֵ ּנרוֹ ת ַה ָּלל ּו
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ָ ּב ֲע ָרה ,אוֹ ר ַרב ִמ ּ ִמלּ וּא ַס ַהר
ׁ ֶש ַ ּב ֲחצוֹ ת ְ ּברוֹ ם נָ ִקי ֵמ ָעב זוֹ ֵר ַח.
ֻמ ְפ ָּתע ו ִּמ ׁ ְש ָּת ֶאה לַ ֲאחוֹ ַרי ּ ָפנִ ִיתי
ֶאל ַמ ְד ִריכִ י וֶ ְרגִ ילְ יוּסַ ,א ְך זֶ ה ַרק ְ ּב ֵעינָ יו
ָר ַמז לִ י ִּכי ֵאינֶ ּנ ּו נִ ְד ָהם ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ֶמ ִ ּני.

60

ָאז ַ ּב ּ ֻמ ְפלָ א ֵעינַ י נָ ַת ִּתיּ ַ ,בדְּ ָב ִרים
ֲא ׁ ֶשר ֵאלֵ ינ ּו נָ ע ּו לְ ַאט לְ ַאטֲ ,א ִפלּ ּו
ַּכ ָּלה ֶאל ַה ֻח ּ ָפה ַמ ֵהר יוֹ ֵתר נִ כְ נֶ ֶסת.
״מדּ ו ַּע זֶ ה נֶ ְח ּ ַפזְ ָּת
נָ זְ ָפה ִ ּבי ָה ַעלְ ָמהַ :
ּ
ַרק לְ ַמ ְר ֵאה ָה ֵא ׁש ַה ַח ָיה ַ ּב ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
וְ לֹא ַּת ִ ּביט ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּבא ַא ֲח ֵרי ַה ּז ַֹהר?״
ֲאזַ י ֵע ָדה ָר ִא ִיתי ַא ַחר ָהאוֹ ר ּפוֹ ַס ַעת
ִּכ ְב ִע ְּקבוֹ ת מוֹ ֶרהּ ִ .בגְ דָּ ם לָ ָבן ָהיָ ה,
ִמין ל ֶֹבן ֵמעוֹ לָ ם ִא ׁיש לֹא ָר ָאה ָ ּב ָא ֶרץ.
ַה ּ ֶפלֶ ג לִ שְׂ מֹאלִ י זָ ַהר ְ ּבאוֹ ר ַה ַּל ַהב,
וּכְ מוֹ ֶאל ּתוֹ ְך ַמ ְר ָאה עוֹ ִדי ַמ ִ ּביט ַ ּב ּ ַמיִ ם
ָר ִא ִיתי ָהכֵ ַיצד ֶאת שְׂ מֹאל גּ ו ִּפי ֶה ְחזִ ירוּ.
לְ ֵעת ַעל ְ ּג ַדת ַה ַ ּנ ַחל ִה ַ ּג ְע ִּתי לַ ּ ָמקוֹ ם
ֲא ׁ ֶשר ִמ ּׁ ָשם ֵ ּבינֵ ינ ּו ִה ְפ ִריד ּו ַרק ַה ּ ַמיִ ם,
יטיב לִ ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפ ָע ַמי ָע ַצ ְר ִּתי.
ְּכ ֵדי ֵא ִ
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ׁ ַשלְ ֲהבוֹ ת ַה ּ ְמנוֹ ָרה ָר ִא ִיתי ,לְ ָפנִ ים
נָ ט ּו ֵהןָ ,ה ֲאוִ יר ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהן ָמ ׁשו ַּח
ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ַ ּצ ָ ּיר צוֹ ֵב ַע ְ ּב ִמ ְב ֶר ׁ ֶשת,
וְ ָה ֲאוִ יר ֵמ ָעל נוֹ ַתר קוֹ ֵרן ְ ּב ׁ ֶש ַבע
ָה ְרצוּעוֹ ת ֵמ ֶהן ְקלו ִּעים ִצ ְב ֵעי ַה ֶּק ׁ ֶשת,
וַ ֲארוּגָ ה ֵמ ֶהן ֲחגוֹ ָר ָת ּה ׁ ֶשל דֶּ לְ יָ ה.
נִ ֵּסי ָ ּגוֶ ן ּ ָפ ׁ ְשט ּו ַה ְר ֵחק ָאחוֹ ר ֵמ ֵע ֶבר
לִ ְתחוּם ְר ִא ָ ּי ִתיִ ,אם ֵאין ֲאנִ י טוֹ ֶעה –
ֵ ּבין ַה ְמ ֻר ָח ִקים ֶעשֶׂ ר ּ ְפ ִסיעוֹ ת ִה ְבדִּ ילוּ.
ִמ ַּת ַחת לְ יִ ְפ ַעת ׁ ְש ֵמי רוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ֵּת ַא ְר ִּתי,
ֶעשְׂ ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה זְ ֵקנִ יםֶ ,צ ֶמד לְ ֶצ ֶמד
ּ ָפ ְסעוַּ ,על ָר ׁ ֵ
אש ֶיהם זֵ ֵרי ַה ֲח ַב ֶ ּצלֶ ת.
״ברוּכָ ה ַא ְּת ַ ּב ָ ּנ ׁ ִשים,
ו ְּב ִפ ֶיהם ִמזְ מוֹ רּ ְ :
ְ ּברוּכָ ה ֵ ּבין ְ ּבנוֹ ת ָא ָדם ,ו ִּמי יִ ֵּתן רֹב ֶח ֶסד
לִ ׁ ְשכּ ֹן לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר ְ ּב ִת ְפ ַא ְר ֵּת ְך לָ נֶ ַצח.״

90

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ּ ְפ ָר ִחים וְ כֵ ן נְ אוֹ ת ַהדֶּ ׁ ֶשא,
ֵמ ֵאלּ ּו ַה ּ ְפרו ִּסים מוּלִ י ַעל חוֹ ף ִמ ֶ ּנגֶ ד,
נִ ְּט ׁש ּו ְ ּב ֵצאת ֲע ַדת ַאנְ ׁ ֵשי ְסגֻ ָּלה וְ ק ֶֹד ׁש,
ֲאזַ י ְּכמוֹ ָ ּב ָר ִק ַיע כּ וֹ כָ ב ַמ ְחלִ יף ֵר ֵעהוּ,
ַא ַחר ֵצאת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַא ְר ַ ּבע ַח ּיוֹ ת הוֹ ִפיע ּו
וְ ַעל ר ׁ ָ
ֹאשם ֲע ֶט ֶרת יְ ֻר ַּקת ָעלִ ים ֻמ ַ ּנ ַחת.
לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה זוּגוֹ ת ְּכנָ ַפיִ ם,
ֶא ְברוֹ ת עוֹ טוֹ ת נוֹ ָצה וְ לַ נּוֹ צוֹ ת ֵעינַ יִ ם,
ְּכמוֹ ֵא ֶּלה ְ ּב ַח ָ ּייו ָהי ּו וַ דַּ אי לְ ַא ְרגוֹ ס.
קוֹ ֵרא יָ ָקר ,לֹא עוֹ ד ַא ׁ ְש ִחית ֶאת ֲחרוּזַ י
ַעל ֵּתאו ָּרן ,וְ לֹא ַא ְר ִחיב ַעל ׁ ֶש ְּכמוֹ ֵא ֶּלה,
ִּכי ַמ ָּטלָ ה ְּכ ֵב ָדה ִמזּוֹ עוֹ ד ְמ ַח ָּכה לִ י.
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ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה זְ ֵקנִ יםֶ ,צ ֶמד לְ ֶצ ֶמד
״ע ְ ׂ
ֶ
אש ֶיהם זֵ ֵרי ַה ֲח ַב ֶ ּצלֶ ת״
ּ ָפ ְסעּוַ ,על ָר ׁ ֵ
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ִ ּב ֶיחזְ ֵקאל ַע ֵ ּין וּלְ ַמד ֶאת ֵּתאו ָּרן,
ֵּכ ַיצד ְ ּב ַס ֲע ַרת ָצפוֹ ן ֵהגִ יח ּו ּ ֶפ ַתע
ִמ ּתוֹ ְך ַח ׁ ְש ַמל וְ ֵא ׁשָ ,ענָ ן ָ ּגדוֹ ל וְ נֹגַ ּה.

105

וּכְ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּת ְמ ְצא ּו אוֹ ָתן ְּכתוּבוֹ ת ַעל ֵס ֶפר –
ַרק ְ ּב ִמנְ יַ ן ְּכנָ ַפיִ ם ,יוֹ ָחנָ ן ַעל יְ ֶחזְ ֵקאל
חוֹ לֵ קַ ,מ ְס ִּכים ִע ּ ִמי – ָּכ ְך לְ ֵעינַ י נָ גֹלּ וּ.
ָ ּב ֶרוַ ח ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַער ֵ ּבין ָה ַא ְר ַ ּבעָ ,ר ִא ִיתי
ֶמ ְר ֶּכ ֶבת נִ ָ ּצחוֹ ן ַעל ֶצ ֶמד ַ ּגלְ ַ ּג ֶּל ָיה,
ְק ׁשו ָּרה לְ ַצ ָ ּוארוֹ ׁ ֶשל ַה ְ ּג ִריפוֹ ן ,נוֹ ַס ַעת.
ּ ָפ ַרס הוּא ֶא ְברוֹ ָתיו ָס ִביב לְ נֵ ס ָה ֶא ְמ ַצע,
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה נִ ִּסים לְ כָ אן וּלְ כָ אןּ ְ ,בזֶ ה ָהא ֶֹפן
ִה ְב ִקיע ּו ָ ּב ֲאוִ יר ִמ ְ ּבלִ י ָ ּב ֶהם לִ ְפגּ ַֹע.
ָ ּג ְבה ּו ְּכנָ ָפיו ְמאֹד וְ לֹא נִ ְרא ּו לָ ַעיִ ן;
נִ ּ ָׂשא חוֹ ַתם זָ ָהב ְ ּב ֵא ְיב ֵרי ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר,
וְ ַה ָּל ִביא ָהיָ ה ֵערוּב לָ ָבן וְ א ֶֹדם.
ֵמעוֹ לָ ם עוֹ ד לֹא ִּכ ְ ּבד ּו ֶאת רוֹ ָמא ְ ּב ִמ ְר ֶּכ ֶבת
יפיוֹ ַא ְפ ִר ָיקנוּס,
נָ ָאה כּ ֹה ,לֹא אוֹ גו ְּסטוּס ,לֹא ְס ִק ּ ְ
ַאף ֶרכֶ ב ַה ַח ּ ָמה נָ ַפל ַ ּבהוֹ ד ִמ ּ ֶמ ָ ּנה –
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וְ זֶ ה ֲהלֹא ָּכלָ ה ְ ּבלֶ ָהבוֹ ת ַעד ֵא ֶפר
לְ ֵעת ְּת ִפ ָּלה ָ ּב ָרה נָ שְׂ ָאה ִ ּב ְת ִח ָ ּנה ֶא ֶרץ,
יטר.
ִּכי נִ ְס ָּתרוֹ ת דְּ ָרכָ יו ׁ ֶשל ֶצ ֶדק יו ּ ִּפ ֶ
ָאז ֲעלָ מוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש יָ ְצא ּו ִ ּב ְמחוֹ ל ְס ַח ְרח ֶֹרת
לְ ַצד ַ ּגלְ ַ ּגל יָ ִמיןַ ,א ַחת גּ וֹ נָ ּה ָאדֹם,
ָס ֵפק ִאם ָ ּב ּה נַ ְב ִחין ֵעת זוֹ ִּת ׁ ְשכּ ֹן ְ ּבלַ ַהב;
וְ ָה ַא ֶח ֶרת ,זוֹ ּ ְ ,בשָׂ ָר ּה וְ ַע ְצמוֹ ֶת ָיה
דּ וֹ ֶמה ְּכמוֹ נֶ ְח ְצב ּו ֵמ ֶא ֶבן ַה ָ ּב ֶר ֶקת;
ישית ֶצ ָחה ָהיְ ָתה ְּכל ֶֹבן ׁ ֶשלֶ ג.
וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
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״אז ֲעלָ מוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש יָ ְצאּו ִ ּב ְמחוֹ ל ְס ַח ְרח ֶֹרת״
ָ
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יֵ ׁש ׁ ֶש ֶ ּצ ַחת ַה ָ ּגוֶ ן ֶאת ַה ּ ָמחוֹ ל הוֹ ִבילָ ה,
יֵ ׁש ׁ ֶש ָה ֲא ֻד ּ ָמהַ .על ּ ִפי ׁ ִשיר ַה ְמנַ ַ ּצ ַחת
ָר ְקד ּו ֵהן ,יֵ ׁש לְ ַאט וְ יֵ ׁש ִ ּב ְמלוֹ א ַה ֶּק ֶצב.
לְ ַצד ַ ּגלְ ַ ּגל ִמ ּ ְׂשמֹאלַ ,א ְר ַ ּבע נָ ׁ ִשים לוֹ ְב ׁשוֹ ת
ׁ ָשנִ י ָר ְקד ּו ַ ּגם ֵהןַ ,על ּ ִפי ַה ֶּק ֶצב ׁ ֶשל
ַא ַחת ֵמ ֶהןָ ׁ ,שלוֹ ׁש ֵעינַ יִ ם ְ ּב ָפנֶ ָיה.
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ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ֶח ֶבר ֲא ׁ ֶשר ַעד כּ ֹה ֵּת ַא ְר ִּתי,
ָר ִא ִיתי ׁ ְשנֵ י זְ ֵקנִ יםֲ ,הגַ ם ְּכסו ָּתם ׁשוֹ נָ ה
הוֹ ָפ ָע ָתם זֵ ָההָ :ה ָדרָּ ,כבוֹ ד וְ ת ַֹאר.
ֶא ָחד נִ ְמנָ ה וַ דַּ אי ִעם ַא ְסכּ וֹ לַ ת ִה ּיפוֹ ְק ָר ֶטס,
ְ ּגדוֹ ל ָהרוֹ ְפ ִאים ֲא ׁ ֶשר אוֹ תוֹ ִצ ָ ּוה ַה ֶּט ַבע
ַעל ׁ ְשלוֹ ם ַהיְ ָק ִרים לוֹ ִמ ָּכל ְ ּברו ֵּאי ַה ֶחלֶ ד.
ָה ַא ֵחר לְ ֻע ּ ָמתוֹ  ,דּ וֹ ֶמה ִּכי ִה ּפוּכוֹ הוּא,
לַ ַהב ַח ְרבּ וֹ בּ וֹ ֵהק וְ ַחדָ ,א ְמנָ ם ָהיִ ִיתי
ַעל ַה ָ ּג ָדה ִמ ּמוּלַ ,א ְך הוּא עוֹ ֵרר ִ ּבי ּ ַפ ַחד.
ָאז ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּג ָב ִרים דַּ ֵּלי ַמ ְר ֶאה ָר ִא ִיתי,
וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם יָ ׁ ִש ׁיש ַ ּגלְ מוּד ֵעינָ יו ּפוֹ ֵק ַח
וּנְ כוֹ ָחה ַמ ִ ּביטְּ ,כמוֹ ַ ּב ֲחלוֹ ם ּפוֹ ֵס ַע.
ַה ְּכסוּת ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ָעה ָעט ּו ָהיְ ָתה ְּכ ׁ ֶשל
אש ֶיהם
אשוֹ ן ,וְ ַרק ֶאת ָר ׁ ֵ
ַה ֶח ֶבר ָה ִר ׁ
ׁ ֶשל ֵא ֶּלה לֹא ִע ְּטר ּו זֵ ֵרי ַה ֲח ַב ֶ ּצלֶ ת,
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ִּכי ִאם זֵ ֵרי וְ ָר ִדים ו ׁ ְּש ַאר ּ ִפ ְר ֵחי ׁ ָשנִ י –
צוֹ ֶפה ָ ּבם ֵמ ָרחוֹ ק נִ ׁ ְש ָ ּבע ָהיָ ה לָ ֶב ַטח
ִּכי לֶ ָה ָבה ׁ ֶשל ֵא ׁש ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ְצ ָחם דּ וֹ לֶ ֶקת.
לְ ֵעת ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ָע ְצ ָרה מוּלִ י ,קוֹ ל ַר ַעם
ִה ִ ּג ַיע לְ ָאזְ נַ י ,וְ זוֹ ֵע ָדה נִ כְ ֶ ּב ֶדת,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ְס ָמה ְ ּב ַצו ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶרךְ,
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כאשר התהלוכה עוצרת ,דנטה מבחין בביאטריצ׳ה היושבת במרכבה .ברגע זה ורגיליוס
נעלם .ביאטריצ׳ה מדברת קשות אל דנטה ,ומזכירה לו את חטאי הבגידה שלו מאז
מותה.

אשוֹ ן –
לְ ֵעת ׁ ִש ְב ַעת כּ וֹ כְ ֵבי ַה ּׁ ַש ַחק ָה ִר ׁ
ָה ֲעגָ לָ ה ׁ ֶשלּ ֹא זוֹ ַר ַחת אוֹ ׁשוֹ ַק ַעת,
וְ לֹא ָענָ ןַ ,רק ֵח ְטא הוּא זֶ ה ׁ ֶש ְ ּיכַ ֶס ָ ּנה –
ַה ּ ַמזְ ִּכ ִירים ָּת ִדיר לְ כָ ל ִא ׁיש ֵמ ִא ָּתנ ּו
לְ ַמ ֵּלא ֶאת חוֹ ָבתוֹ ְּ ,כ ֶד ֶר ְך ַהכּ וֹ כָ ב
ַעל ּ ִפיו ַמ ָּלח ֵמ ׁ ִשיט ֶאת ְס ִפינָ תוֹ לַ ַ ּי ַעד,
ָע ְצר ּו ִמ ֶּלכֶ תָ ,אז כ״ד ַה ְ ּז ֵקנִ ים
ִמי ׁ ֶש ִה ְּלכ ּו ֵ ּבינוֹ ת ְ ּג ִריפוֹ ן לְ ֵבין ְקנֵ י אוֹ ר,
ְּכ ֶאל ְמחוֹ ז ׁ ְשלוֹ ָמם ּ ָפנ ּו ֶאל ַה ּ ִמ ְר ֶּכ ֶבת.
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְּכמוֹ ל ּו נִ ׁ ְשלַ ח ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם,
ִ
״א ִּתי ִמ ְּל ָבנוֹ ן ַּכ ָּלה״ ׁ ָשר ְ ּבקוֹ ל ָרם
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁשַ ,הכּ ֹל ָח ְבר ּו ֵאלָ יו ְ ּבזֶ ֶמר.
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ְּכ ַצדִּ ֵיקי ַהדּ וֹ ר ְ ּביוֹ ם ַהדִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה
יָ קוּמ ּו ִמ ִּק ְב ָרם ַצדִּ יק ַא ַחר ֵר ֵעה ּו
ו ְּבקוֹ ל ַר ֲענָ ן ַהלְ לוּיָ ּה יָ רֹ ּנוּ,
ָּכ ְך ְ ּב ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ק ֶֹד ׁש ִה ְתרוֹ ְממ ּו לְ ֶפ ַתע
ֵמ ָאה שַׂ ְר ֵפי ׁ ָש ֵרתִ ,צ ֵירי ַח ֵ ּיי ַה ֶ ּנ ַצח,
ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ְ ּבזֶ ֶמר.“ad vocem tanti senis” :
[]280
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קוֹ ְר ִאים ְ ּב ַמ ְק ֵהלָ ה:
ו ְּבעוֹ ד ּ ְפ ָר ִחים יַ ׁ ְשלִ יכ ּו ַעל ְס ִב ָיב ָתם וָ ַמ ְעלָ ה
זִ ּ ְמרוּ“Manibus, oh, date lilia plenis!” :

”!“Benedictus qui venis

ָר ִא ִיתי ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבקוּם ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
ימה ׁ ֶשל א ֶֹדם,
ֶאת ׁ ְש ֵמי ִמזְ ָרח ְ ּבעוֹ ד ְּכסו ָּתם ְ ּגלִ ָ
לְ ֵעת ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע ְּכ ָבר נֶ ֱע ָטר ִ ּב ְתכֵ לֶ ת,
ו ְּפנֵ י ַח ּ ָמה ָר ִא ִיתי זוֹ ַר ַחת ו ְּמצ ֶֹע ֶפת
ְ ּבלוֹ ט ָה ֲע ָר ֶפל ַה ְמ ַר ֵּכך ַק ְרנֶ ָיה,
וְ כָ ְך ָ ּב ּה לְ ַה ִ ּביט זְ ַמן ַרב ּתוּכַ ל ָה ַעיִ ן.
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ָּכ ְך ַ ּב ֲענַ ן ּ ְפ ָר ִחים ׁ ֶש ֻה ׁ ְשלְ כ ּו לְ ַמ ְעלָ ה
ְ ּביַ ד ַמלְ ֲאכֵ י ׁ ָש ֵרת ,ו ְּבתוֹ ְך ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה
ו ִּמ ְּס ִב ָיב ּהִ ,ה ְמ ׁ ִשיכ ּו וְ לֹא ָח ְדל ּו לִ ְצנ ַֹח.
ַעל ְר ָעלָ ה ֶצ ָחה זֵ ר ֵמ ַענְ ֵפי ַה ַ ּזיִ ת
מוּלִ י ַעלְ ָמה הוֹ ִפ ָיעה ,עוֹ ָטה יָ רֹקִ ,מ ַּת ַחת
ְּכסו ָּת ּה ְ ּגלִ ַ
ימת ׁ ָשנִ י ְּכלַ ַהב ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ֲאזַ י נַ ְפ ׁ ִשיֶ ׁ ,שלּ ֹא יָ ְד ָעה ִמ ֶ ּזה זְ ַמן ַרב
ְס ָע ָרה ׁ ֶשל ְרגָ ׁשוֹ ת ְּכזוֹ יָ ַד ְע ִּתי ּ ַפ ַעם,
ֵעת לְ מוּלָ ּה נִ ַ ּצ ְב ִּתי נִ ְפ ָעםּ ְ ,ב ִחיל וְ ַר ַעד –
ָא ְמנָ ם לֹא ְר ִא ִית ָיה ִמ ַ ּב ַעד לַ ָ ּצ ִעיף
ַא ְך ַ ּבכּ ַֹח ַה ָּסמוּי ֲא ׁ ֶשר ָק ַרן ִמ ּ ֶמ ָ ּנה –
יָ ְד ָעה ָּכ ֵעת ָע ְצ ַמת ָה ַא ֲה ָבה ִמ ֶּק ֶדם.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ֵעינַ י ִה ָּכה כּ ָֹח ּה ָה ַרב –
הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ְ ּבעֹז ֶאת לְ ָב ִבי ִה ְב ִק ַיע
ְ ּב ֶט ֶרם ְמחוֹ זוֹ ת יְ ֵמי יַ לְ דוּת נָ ַט ׁ ְש ִּתי –
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ֲאזַ י לִ שְׂ מֹאל ּ ָפנִ ִיתיֻּ ,כ ִּלי נִ ְר ָ ּג ׁש ְּכיֶ לֶ ד
נִ ְמלָ ט ֶאל ִסינָ ָר ּה ׁ ֶשל ֵאםּ ִ ,בזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה
ֵמ ֲח ָר ָדה אוֹ ֶע ֶצב יִ ְמ ָצא ִמ ְקלָ ט ָ ּבטו ַּח,

DANTE 2.indb 281

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

282

״כ ְך ַ ּב ֲענַ ן ּ ְפ ָר ִחים ׁ ֶש ֻה ׁ ְשלְ כּו לְ ַמ ְעלָ ה
ָּ
ְ
ּובתוֹ ך ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה״
ְ ּביַ ד ַמלְ ֲאכֵ י ׁ ָש ֵרתְ ,
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״אין ְ ּבעוֹ ְר ַקי ֻּכ ָּלם
לוֹ ַמר לוֹ לְ וֶ ְרגִ ילְ יוּסֵ ,
ִט ּ ָפה ַא ַחת ׁ ֶשל דָּ ם לֹא נִ ְת ְק ָפה ְ ּב ַר ַעד,
ִה ֵ ּנה ֵא ׁש נְ עו ַּרי ֵאלַ י ְּכק ֶֹדם ׁ ָש ָבה.״
אוּלָ ם נָ ַט ׁש אוֹ ִתי וֶ ְרגִ ילָ ּ ,פ ַר ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני,
וֶ ְרגִ ילְ יוּס ָה ָא ִציל ׁ ֶש ָ ּב ָאבוֹ ת ,וֶ ְרגִ ילְ יוּס
ׁ ֶש ְ ּביָ ָדיו נִ ְמ ַס ְר ִּתי לִ ׁישו ַּעת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
ַ ּגם ָּכל ָה ִא ּ ָמהוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָא ְבד ּו ִמ ֶּק ֶדם
לֹא דַּ י ָהיָ ה ָ ּב ֶהן לִ ְמנ ַֹע ִמ ְּל ָחיַ י,
ָהרוֹ ֲחצוֹ ת ְ ּב ַטלִ ,מ ְּל ַהכְ ִּתים ְ ּב ֶד ַמע.
ַּ
״גם ִאם נָ ַט ׁש אוֹ ְת ָך ָה ָאב וֶ ְרגִ ילְ יוּס ,דַּ נְ ֶטה,
ֲח ַדל לְ ָך ִמ ֶ ּבכִ יֲ ,ח ַדל ִמ ְ ּבכִ י ,לַ דֶּ ַמע
עוֹ ד ִּתדָּ ֵר ׁש מוּל חֹד ַה ֶח ֶרב ָה ַא ֶח ֶרת.״
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ִּכ ְק ִצין ַה ִ ּצי ַה ָ ּנע ֵ ּבין ַח ְרטוֹ ם לְ יַ ְרכָ ַתיִ ם
יטים ְס ִפינוֹ ת
בּ וֹ ֵחן ֶאת ּ ְפקו ָּדיו ַה ּ ְמ ׁ ִש ִ
ַה ִ ּצי ָה ֲא ֵחרוֹ תַ ,מלְ ִהיב אוֹ ָתם ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ,לִ שְׂ מֹאל ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ּ ָפנִ ִיתי,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאל ָאזְ נַ י ִה ִ ּג ַיע ֶהגֶ ה ׁ ְש ִמי,
אוֹ תוֹ ְ ּבלֵ ית ְ ּב ֵר ָרה ָּכ ַת ְב ִּתי ַ ּגם ַעל ֵס ֶפר –
ָר ִא ִיתי ֶאת ַהדּ וֹ נָ ה ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִח ָּלה הוֹ ִפ ָיעה,
ּ ָפנֶ ָיה ַמ ְס ִּת ִירים ׁ ִש ְפ ַעת ּ ִפ ְר ֵחי ַהח ֶֹר ׁש,
יטה ִ ּבי ֵמ ֵע ֶבר ְ ּג ַדת ַה ּ ֶפלֶ ג.
זוֹ ׁ ֶש ִה ִ ּב ָ
ָא ְמנָ ם ַהלּ וֹט ֲא ׁ ֶשר יָ ַרד ֵמ ַר ּקוֹ ֶת ָיה
וַ ֲעלֵ ֶיהן נִ ָשּׂא זֵ ר ֵמ ֲעלֵ י ֵמינֶ ְרוָ ה,
ָמנַ ע ִמן ַה ּצוֹ ֶפה לִ ְראוֹ ת ָ ּברוּר ּ ָפנֶ ָיה,
ַא ְך הוֹ ד ַמלְ כוּת ָק ְרנָ הּ ֵ ,ג ֶאה ַמ ָ ּבט ֵעינֶ ָיה,
ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה לְ ַד ֵ ּבר ְּכ ִמי ׁ ֶש ּ ְמ ַב ֵּק ׁש
לִ ׁ ְשמֹר לְ סוֹ ף דְּ ָב ָריו ֶאת ֲא ִמ ַירת ַה ּ ַמ ַחץ:
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״עינֶ ָ
יא ְט ִר ֶיצ׳ה״...
שא ֵאלַ יֲ ,אנִ י ִהיא זוֹ ּ ֵ ,ב ַ
יך ָ ׂ
ֵ

75

ג׳ .פ.

״עינֶ ָיך שָׂ א ֵאלַ יֲ ,אנִ י ִהיא זוֹ ּ ֵ ,ב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה,
ֵ
ֹאש ָה ָהר לְ ַה ְע ּ ִפיל ָצלַ ְח ָּת?
ֵּכ ַיצד לְ ר ׁ
וַ ֲה ֵת ַדע ִּכי ָּכאן לָ ַעד ׁשוֹ כֵ ן ָהא ׁ ֶֹשר?״
ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ִּתי ֶאת ֵעינַ יַ ,מ ִ ּביט ְ ּב ֵמי ַה ַ ּנ ַחל,
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִיתי דְּ מו ִּתי ֵמ ֶהם נִ ׁ ְש ֶק ֶפת,
נִ כְ לָ ם ְ ּבחוֹ ף ָה ֵעשֶׂ ב ֶאת ַמ ָ ּב ִטי ָּכ ַב ׁ ְש ִּתי.
ְּכ ֵאםֶ ׁ ,ש ִעם יַ לְ דָּ ּה לְ לֹא ַר ֵחם נוֹ ֶהגֶ ת,
ָּכ ְך ְ ּב ָאזְ נַ י ָהי ּו דְּ ָב ֶר ָיהֵ ,הן ָ ּגלוּי הוּא
ַט ֲעמוֹ ַה ּ ַמר ׁ ֶשל ַה ֶח ֶסד ַה ָּק ׁשו ַּח.
ֲאזַ י קוֹ לָ ּה נָ ַדםַ ,ה ּ ַמלְ ָאכִ ים לְ ֶפ ַתע
״ב ָך ֲאדֹנָ י ָח ִס ִיתי,״
ּ ָפ ְצח ּו ְ ּב ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ רּ ְ :
ַא ְך ְּכ ָבר ְ ּב ֶ
״ה ֱע ַמ ְד ָּת ַב ּ ֶמ ְר ָחב ַרגְ לָ י,״ ִס ְ ּימוּהוּ.
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ֲא ִפלּ ּו ִאם ַה ּׁ ֶשלֶ ג קוֹ ֵפא ֵ ּבין ֳע ָפ ִאים
יטלְ יָ ה,
ׁ ֶשל ִאילָ נוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ִרכְ ֵסי ָה ֵרי ִא ַ
ִ ּבנְ ׁשֹב ְ ּבעֹז ּ ִפ ְר ֵצי ַה ַּס ַער ִמ ְּסלוֹ ֶבנְ יָ ה,

90

ֲאזַ י נָ ֵמס יִ ְדלֹף ְ ּבתוֹ כוֹ  ,זֹאת ִאם ָהרו ַּח
ְ ּב ֶא ֶרץ לְ לֹא ֵצל נוֹ ׁ ֶש ֶבת ִמ ָ ּצפוֹ ן,
ְּכ ִה ְתמוֹ ֵסס ַה ֵ ּנר ִמ ַּת ַחת לַ ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י נְ טוּל חו ׁ ִּשיםּ ְ ,גנִ יחוֹ ת וְ ֶד ַמע,
ְ ּב ֶט ֶרם ֶה ֱאזַ נְ ִּתי לְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ַה ֶ ּז ֶמר
לָ ַעד ּתוֹ ֵאם ְ ּב ִפ ֶיהם ֶאת ַמ ְע ְ ּגלֵ י ַה ֶ ּנ ַצח,
ַא ְך ֵעת ְ ּב ׁ ִש ָיר ָתםַ ,ר ַ ּבת ֶח ְדוַ ת ַה ּנ ַֹעם
וְ ַר ֲח ִמים ָעלַ יָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ְּכמוֹ ִה ִ ּגידוּ,
ַ
״מדּ ו ַּע זֶ הּ ְ ,ג ִב ְר ִּתיֶ ,את ּ ְפנֵ י ָה ִא ׁיש ַּתלְ ִ ּבינִ י?״
ֲאזַ י ׁ ִשכְ ַבת ַה ֶּק ַרח ׁ ֶש ַעל לִ ִ ּבי ֵה ִע ָיקה
ָהיְ ָתה לְ ֵאד ,לְ ַמיִ ם ,ו ְּביִ ּסו ֵּרי ַע ֶ ּצ ֶבת
ִמ ֵ ּבין שְׂ ָפ ַתיָ ,חזִ י ו ֵּמ ֵעינַ י ֵהגִ ָיחה.
ַא ְך זוֹ נִ ְ ּצ ָבה ֲע ַדיִ ןּ ִ ,ב ְמלוֹ א ָה ָדר ,דּ וֹ ֶמ ֶמת,
לִ שְׂ מֹאל ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבהֲ ,אזַ י ּ ָפ ְת ָחה ֶאת ּ ִפ ָיה
וְ כָ ְך דִּ ְ ּב ָרה לֵ אמֹר ֶאל ַמלְ ֲאכֵ י ַה ֶח ֶסד:
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״ע ִרים ַא ֶּתם ְ ּביוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָח ֵדל לַ ֶ ּנ ַצח,
ֵ
וְ לֹא גּ וֹ זְ לִ ים ִמ ֶּכם ,לֹא ַה ּׁ ֵשנָ ה לֹא לַ יְ לָ ה,
ַאף לֹא ּ ְפ ִס ָיעה ַא ַחת ִמ ַ ּצ ֲע ֵדי ַה ֶחלֶ ד.
ַעל ֵּכן מו ָּטב לִ י ִּכי ַמ ֲענֵ ה שְׂ ָפ ַתי יו ַּבן
ִ ּב ֵידי ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר מוּלֵ נ ּו ִמ ְתיַ ּ ֵפ ַח,
ַרק ָּכ ְך ִמדַּ ת ִס ְבלוֹ ְּת ִהי לַ ֵח ְטא ׁ ְשוַ ת ֵע ֶר ְך.
וְ לֹא ַרק ְ ּב ָע ְצ ָמ ָתם ׁ ֶשל ַ ּגלְ ַ ּג ֵּלי ׁ ָש ַמיִ ם
ַה ְמ ׁ ַש ְּל ִחים ָּכל זֶ ַרע ֶאל ַא ֲח ִרית ְקבו ָּעה
ֻמ ְתנָ ה ִ ּב ְמלַ ָ ּויו ִמ ֵ ּבין כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע,
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ִּכי ִאם ְ ּב ׁ ִש ְפ ָעתוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל,
ַמ ְמ ִטיר ַח ְסדּ וֹ ָעלֵ ינ ּו ִמ ּׁ ַש ַחק כּ ֹה ָ ּגבוֹ ַּה,
ַעד ִּכי ִמ ִּל ְראוֹ תוֹ ָּת ִדיר כּ וֹ ׁ ְשלוֹ ת ֵעינֵ ינוּ.
ַח ָ ּייו ַה ֲח ָד ׁ ִשים ָט ְבע ּו ְסגֻ ָּלה ַ ּב ֶ ּג ֶבר
ַעל ּ ִפ ָיה ָּכל ֲא ׁ ֶשר יָ ד בּ וֹ ָהיָ ה ׁשוֹ לֵ ַח,
ָהיְ ָתה ַה ְצלָ ָחתוֹ ֻמ ְב ַט ַחת לְ ַה ְפ ִּת ַיע.

120

ַא ְך ַ ּגם ַא ְד ַמת ִעדִּ ית ִאם זֶ ַרע ּ ֻפ ְר ָענוּת
יַ ְט ִמינ ּו ְ ּב ֵח ָיק ּה וְ ִאם לֹא יְ ַע ְ ּבדו ָּה
ַּת ֲהפ ְֹך ִ ּבזְ ַמן ָק ָצר לְ זִ בּ ו ִּרית ֵק ַר ַחת.
ֵאי ָאז ְקלַ ְס ֵּתר ּ ָפנַ י עוֹ ֵדד אוֹ תוֹ ַ ּב ּ ַמ ַעשׂ ,
ֵעינַ י ַה ְ ּצ ִעירוֹ ת הוֹ לִ יכ ּו ֶאת ַה ַ ּנ ַער,
ן-מה ָצ ַע ְדנ ּו יַ ַחד.
ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר זְ ַמ ָ
אוּלָ ם לְ ֵעת ַעל ַסף ֲא ִביב ַח ַ ּיי נִ ַ ּצ ְב ִּתי,
וְ ֵעת ְּתקו ָּפה ׁ ְשנִ ָ ּיה ֵה ֵח ָּלה ִ ּבי לִ ְפר ַֹח,
נָ ַט ׁש אוֹ ִתי ָה ִא ׁיש וַ יְ ַב ֵּק ׁש ַא ֶח ֶרת.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִה ְמ ֵר ִ
אתי ִמן ַה ָ ּבשָׂ ר לַ ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ַח ְסדִּ י ִהגְ ִ ּביר ֵחילִ י וְ גַ ם יָ ְפיִ י ִה ְר ִק ַיע,
צוֹ נֵ ן ָהיָ ה לִ בּ וֹ ׁ ,שוּב לֹא ָמ ָצא ִ ּבי נ ַֹעם.
ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ָס ָטה ,נָ שָׂ א ַרגְ לָ יו
ִ ּב ׁ ְש ִביל כּ וֹ זֵ בּ ָ ,בדוּיֶ ׁ ,של ֶח ֶסד ְמ ֻד ּ ֶמה
ֲא ׁ ֶשר לֹא יְ ַק ֵ ּים לָ ַעד ֶאת ׁ ֶש ִה ְב ִט ַיח.

135

וְ לֹא הוֹ ִעיל דָּ ָבר ,לֹא ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ִעם לֵ יל
קוֹ ֵראת לְ ֶעזְ ָרתוֹ ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ  ,לֹא-כְ לוּם.
ֶאת ׁ ַשוְ ָע ִתי ֵאלָ יו ִ ּב ֵּטל וְ שָׂ ם לְ לַ ַעג.
אתי דֶּ ֶר ְך
וְ כֹה ׁ ָש ָפל ָה ִא ׁישֶ ׁ ,שלּ ֹא ָמ ָצ ִ
לִ גְ אֹל נַ ְפ ׁשוֹ זוּלַ ת לַ ֲה ִביאוֹ  ,לְ ַמ ַען
יִ ְר ֶאה ְ ּבמוֹ ֵעינָ יו ֶאת ַה ַּת ּ ִמים לִ גְ וֹ ַע.
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ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן יָ ַר ְד ִּתי ֶאל ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ּ ָמוֶ ת
לְ ַחלּ וֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ִא ׁיש ֵה ִביא אוֹ תוֹ ַעד ֵה ָ ּנה,
ו ִּב ְת ִפ ָּלה וְ ֶד ַמע לְ הוֹ דוֹ ת לִ ְמלַ ֵ ּוהוּ.
ִּכי מוּשָׂ ִמים לְ ַאל ָהי ּו ֻח ֵּקי ֱאל ַֹּה,
ימי לֶ ֶתה לָ גַ ם
ל ּו לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶאת ֵמ ֵ
לֹא ׁ ִש ֵּלם ַ ּגם ֶאת ְמלוֹ א חוֹ בוֹ ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ּו
		
145

6/7/2009 2:17:36 PM

ְ ּביִ ּסו ֵּרי ַמ ְצ ּפוּןּ ְ ,ב ִקלּ ו ֵּחי ַהדֶּ ַמע.
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קנטו שלושים ואחד
ביאטריצ׳ה מצווה על דנטה להודות באשמה ,שכן רק בדרך זאת יזכה בחסדי המחילה.
מטילדה ,היא ה״בלה דונה״ ,מטבילה את הפייטן במי הלתה ,ואלו שוטפים את חטאיו
מזיכרונו .מוקף בארבע נשים מנשות תהלוכת הקודש ,קרב דנטה אל המרכבה .אזי
ביאטריצ׳ה ,מי שהסתירה את פניה עד עתה בצעיף ,מתגלה לעיניו במלוא יופיה
המזהיר.

״א ָּתה ,הוֹ ַ ,ה ִ ּנ ָ ּצב לִ גְ דוֹ ת יו ַּבל ַה ּק ֶֹד ׁש,״
ַ
ּ ָפ ְת ָחה ,וְ ִה ְפנְ ָתה ֵאלַ י ֶאת חֹד דְּ ָב ֶר ָיה,
ׁ ֶש ּ ֻמ ׁ ְש ָחזִ ים ָהי ּו ְּכ ַמ ְד ֵקרוֹ ת ַה ַּל ַהב.
יפה,
״אמֹרֱ ,אמֹר!״ הוֹ ִס ָ
וְ ָאז ְ ּבלִ י לַ ְחדּ ׂלֱ :
״כי ִאם ֱא ֶמת דְּ ָב ִריֲ ,אזַ י חוֹ ָבה ָעלֶ יךָ
ִּ
ָ
ֶאל ָה ָא ׁ ָשם לַ ְחבּ ֹר ,לַ ְחשׂ ֹף ֶאת ְצפוּנוֹ ֶתיך.״
ֻמ ֶּכה ְ ּב ִת ּ ָמהוֹ ן נִ ְּטל ּו ִמ ִּלים ִמ ּ ִפי,
ר-מהֲ ,א ָבל נִ ְבלַ ם ְ ּב ֶט ֶרם
קוֹ לִ י ִ ּג ְמ ֵ ּגם דְּ ַב ָ
שְׂ ָפ ַתי ִה ִ ּניח ּו לוֹ לְ ִה ְת ּ ָפ ֵרץ ַהחו ָּצה.
״מה ֶ ּזה נִ ְמלַ כְ ָּת,
ָח ְדלָ ה לְ ֶה ֶרף ַעיִ ן ,וְ ָאזַ :
ימי ַה ַ ּנ ַחל
ֲענֵ ה לִ יֵ ,הן עוֹ ד לֹא ׁ ָש ְטפ ּו ֵמ ֵ
ִמ ִ ּזכְ רוֹ נְ ָך ָּכלִ יל ֶאת ַצ ַער ַמ ֲעשֶׂ ָיך.״

15

ְ ּבלִ יל ׁ ֶשל ָא ְב ַדן ֵעצוֹ ת ַה ְמע ָֹרב ְ ּב ַפ ַחד
״כן,״ ָחלו ּׁש כּ ֹה ׁ ֶש ְּל ַמ ַען
ִח ֵּלץ ִמ ּ ִפי ִמין ֵּ
לִ ׁ ְשמ ַֹע זֹאת ָהאֹזֶ ן ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה לָ ַעיִ ן.
ְּכמוֹ ֶק ׁ ֶשת ַה ִ ּנ ְמ ַּת ַחת ֵמ ֵע ֶבר לַ ִּסבּ ֹלֶ ת,
נִ ְב ַק ַעת וְ ַה ּ ְפ ִתיל רוֹ ֵפס ו ְּמ ֻדלְ דָּ ל,
ׁשוֹ לֵ ַח ֶאת ַה ֵחץ ָר ֶפה לִ ְק ַראת ַה ַ ּי ַעד,
[]288
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ָּכ ְך ָאנֹכִ יִ ,מ ַּת ַחת לְ כ ֶֹבד ַה ּ ַמ ּ ָׂשא
ָק ַר ְס ִּתי וְ נִ ׁ ְש ַ ּב ְר ִּתיּ ,פוֹ לֵ ט ְ ּגנִ יחוֹ ת וְ ֶד ַמע,
ו ֵּמת קוֹ לִ י ְ ּב ֶט ֶרם ִמ ֵ ּבין שְׂ ָפ ַתי ֵהגִ ַיח.
״ב ְת ׁשו ָּק ְת ָך ֵאלַ י,
ַעל ָּכ ְך ִה ִ ּג ָידה לִ יּ ִ :
ֲא ׁ ֶשר אוֹ ְת ָך הוֹ לִ יכָ ה ֶאל ַא ֲה ַבת ֱאל ַֹּה,
ֵאין זוּלָ תוֹ דָּ ָבר ָראוּי לְ כִ ּסו ֵּפינוּ,
את ִ ּב ְד ָרכֶ ָיך,
ֵאיל ּו ַמ ֲהמוֹ רוֹ ת ָמ ָצ ָ
ָ
ֵאיל ּו ׁ ַשלְ ׁ ְשלָ אוֹ ת ִר ְּתק ּו אוֹ ְתך ֲע ֵדי
ימה?
ָא ְב ַדן ִּת ְקוָ ה ִמ ֶּלכֶ ת ְ ּב ַד ְר ְּכ ָך ָק ִד ָ

30

וְ ֵאיל ּו ּ ִפ ּתוּיִ ים ,וְ ֵאיל ּו יִ ְתרוֹ נוֹ ת
ָמ ָצ ָ
את ֲחרו ִּטים ַעל ֵמ ַצח ַה ּזוּלָ ת,
ַעד ִּכי ַעל ַסף דַּ לְ ָּתם לִ ְצעֹד ָאנוּס ָהיִ ָית?״
ַרק לְ ַא ַחר ֶאנְ ַקת יָ גוֹ ן ָמ ָרה ,נוֹ ֶא ׁ ֶשת,
לְ ֵעת ִּכ ְמ ַעט ָ ּגוַ ע קוֹ לִ י לְ ַמ ֲענָ ּה,
וְ ַרק ְ ּברֹב ָע ָמל ּ ִפי ֶאת דְּ ָברוֹ ִה ׁ ְש ִמ ַיע:
״זוּטוֹ ת הֹוֶ ה ְט ֵפלוֹ ת,״ ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ִמ ְתיַ ּ ֵפ ַח,
״וְ א ׁ ֶֹשר ְמ ֻד ּ ֶמהֶ ,את ְצ ָע ַדי ֵה ִסיט ּו
ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ּ ֵמ ֵעינַ י ָא ַבד ְקלַ ְס ֵּתר ּ ָפנַ יִ ְך.״
״א ַחת ִהיאִ ,אם ֶאת ַמ ֲעלָ לֶ ָיך
וְ ִהיא ֵאלַ יַ :
ִהכְ ַח ׁ ְש ָּת אוֹ ׁ ָש ַת ְק ָּתַ .ה ֵח ְטא ְ ּב ֵעינוֹ עוֹ ֵמד,
וְ לֹא נִ ְס ָּתר יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֵבית ַהדִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה.
ִעם זֹאת ,לְ ֵעת ִמ ּ ִפיו ׁ ֶשל ַהחוֹ ֵטא ּפוֹ ֶר ֶצת
הוֹ ָד ָאה ְ ּב ַא ׁ ְש ָמתוֹ ֲ ,אזַ י ְ ּב ֵבית דִּ ינֵ נ ּו
ָה ֶא ֶבן ַה ּ ַמ ׁ ְש ֶחזֶ ת ַמ ְק ָהה ֶאת חֹד ַה ַּל ַהב.
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ַע ָּתה ָּכל ׁ ֶש ָ ּז ַר ְע ָּת ְ ּבכ ַֹח דִּ ְמעוֹ ֶת ָיך
ַס ֵּלק ,ו ׁ ְּש ַמע ֵּכ ַיצד ָהיָ ה ְ ּבשָׂ ִרי ַ ּב ֶּק ֶבר
לְ הוֹ רוֹ ְת ָך ָאמוּר ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ַה ֶ ּצ ֶדק.
לֹא ֶט ַבע וְ לֹא ְמלֶ אכֶ תֵ ,אי ּ ַפ ַעם לְ ֵעינֶ ָיך
ִה ִ ּציג ּו נוֹ י ָמ ׁשוּל לְ נ ַֹעם ֵא ָיב ַרי
ֵאי ָאז ,וְ ֵהם ַע ָּתה ִמ ְתגּ וֹ לְ לִ ים ְ ּב ֵא ֶפר.
ֲא ָבל ִאם ְ ּבמוֹ ִתיַ ,ה ּי ִֹפי ַה ּ ֻמ ׁ ְשלָ ם
י-תמו ָּתה
ָּכ ׁ ַשל לִ ְ ּב ָך לִ כְ בּ ֹׁשֲ ,היֵ ׁש ֵ ּבין ְ ּבנֵ ְּ
דְּ ַב ָ
ר-מה ׁ ֶשעוֹ ד יָ כוֹ ל לְ עוֹ ֵרר ֶאת ִּכ ּסו ֶּפ ָיך?
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵחץ ׁשוֹ לָ ל ּ ָפגַ ע ְ ּב ָךָ ,היִ ָית
ַח ָ ּיב ֲאזַ י לִ ְפרֹס ְּכנָ ֶפ ָיך לָ ָר ִק ַיע,
וְ לֹא ִ ּב ְדמוּת ָ ּבשָׂ ר לְ ַה ְמ ִריא ִע ּ ִמי לְ ַמ ְעלָ ה.

60

לֹא נַ ֲע ָרה ּפוֹ ָתה ,לֹא ַא ׁ ְשלָ יָ ה ַ ּבת ֶרגַ ע
ׁ ֶשל עֹנֶ ג ְמ ֻד ּ ֶמהְ ,צ ִריכִ ים ָהי ּו ְּכנָ ֶפ ָיך
לִ ְמרֹט לִ ְק ַראת עוֹ ד יֶ ִרי ׁ ֶשל ֵחץ ְמ ַת ְע ֵּת ַע.
לִ ׁ ְשנַ יִ ם אוֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִח ִ ּצים ָצ ִר ְיך ֶא ְפרוֹ ַח
ַעד ׁ ֶש ִ ּילְ ַמדַ ,א ְך ֶר ׁ ֶשת ּ ְפרו ָּסה אוֹ ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת
ֵהם נֶ ׁ ֶשק ׁ ָשוְ א לִ לְ כּ ֹד ָ ּב ֶהם ִצ ּפוֹ ר בּ וֹ גֶ ֶרת.״
ַּכ ֶ ּילֶ ד ַה ִ ּנכְ לָ ם ,עוֹ ֵמד ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ֵעינַ יִ ם
לָ ָא ֶרץַ ,מ ֲאזִ ין לַ ְ ּג ָערוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ֶקט,
יוֹ ֵד ַע ִּכי ָא ׁ ֵשם ,מוֹ ֶדה וְ ָח ׁש ְ ּב ַצ ַער,
״כיוָ ן ׁ ֶש ַרק ׁ ָש ַמ ְע ָּת
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ,וְ ִהיאֵּ :
וּכְ ָבר לִ ְ ּב ָך דּ וֹ ֵאבָ ,ה ֵרם זְ ָקנְ ָך ו ְּר ֵאה,
ִּכי ַה ּ ַמ ָ ּבט יַ גְ ִ ּביר ֶאת ֱענו ְּת ָך ִּכ ְפלַ יִ ם.״
לֹא נֶ ֱא ַבק ַאלּ וֹ ן ֵא ָיתן ִ ּב ְס ָע ָרה –
ַא ַחת ִהיא ִאם ִמלּ וּב ָּתבוֹ א אוֹ ֵמ ַא ְר ֵצנ ּו –
ַה ֲח ֵפ ָצה לַ ֲעקֹר ֶאת ָה ִאילָ ן ִמ ּׁש ֶֹר ׁש,
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ָּכמוֹ נִ יַ .סנְ ֵט ִרי לִ ְפ ֻקדָּ ָת ּה ֵה ַר ְמ ִּתי,
ִּכי ֵעת ָא ְמ ָרה ״זְ ָקנְ ָך״ִּ ,כ ְ ּונָ ה לִ ְקלַ ְס ֵּת ֵרי,
ֲאזַ י ָע ַמ ְד ִּתי ַעל ֶא ֶרס נִ ּסו ֶּח ָיה.
לְ ֵעת ּ ָפנַ י ֵה ַר ְמ ִּתיֶ ,את ַהדְּ ֻמ ּיוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
נִ גְ ל ּו לִ י ַ ּב ְּת ִח ָּלה ָרא ּו ֵעינַ י ,וְ ֵהן
ָח ְדל ּו ִמ ְּל ַה ׁ ְשלִ ְיך זֵ ֵרי ּ ְפ ָר ִחים לָ ָא ֶרץ.
ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י ֲע ַדיִ ן ְמ ֻע ְר ּ ָפל ְמ ַעטָ ,ר ִא ִיתי
ֵּכ ַיצד ֲאזַ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה ּ ָפנְ ָתה ֶאל ַה ַח ָ ּיה
ׁ ֶש ִהיא יְ צוּר ֶא ָחד ַא ְך ִמדּ וֹ ָתיו ׁ ֶשל ׁ ְשנַ יִ ם.
ִמ ַ ּב ַעד לַ ָ ּצ ִעיףַ ,על ּ ְפנֵ י ַהחוֹ ף ִמ ֶ ּנגֶ ד,
יָ ְפ ָתה ִהיא ְ ּב ֵעינַ י ִמן ַה ָ ּי ִמים ָע ָברוּ,
ֵעת לֹא ָהיָ ה ָמ ׁ ָשל לְ יָ ְפיָ ּה ְ ּבכָ ל ָה ָא ֶרץ.
ִס ְר ּ ַפד ַה ֲח ָר ָטה ָצ ַרב לִ ִ ּבי ָּכל ָּכ ְך
ַעד ִּכי ַמה ׁ ּ ֶשחוֹ לֵ ל ַא ֲה ָב ִתי ֵאי ּ ַפ ַעם
ָה ַפ ְך ַע ָּתה שָׂ נוּא ו ְּמעוֹ ֵרר ִ ּבי ְק ָבס.

90

הוֹ ָד ָאה ַ ּב ֲח ָט ַאי ׁ ָש ְב ָרה לִ ִ ּבי ַעד ְּכלוֹ ת,
ָק ַר ְס ִּתי ֵאין אוֹ נִ ים ,נְ טוּל חו ׁ ִּשים לָ ָא ֶרץ.
יטב יוֹ ַד ַעת לָ ּ ָמה.
ִהיאָ ,ה ִע ָּלה לְ כָ ְךֵ ,ה ֵ
ֲאזַ י לְ ֵעת ֵה ַק ְצ ִּתי ֵמ ֶעלְ פוֹ ן חו ׁ ַּשי,
ָר ִא ִיתי ֶאת ַהדּ וֹ נָ הּ ָ ,ב ָדד ְמ ָצ ְא ִּת ָיה,
״ה ְחזֵ ק אוֹ ִתי,״ זוֹ ֶע ֶקת.
עוֹ ֶמ ֶדת ֵמ ָעלַ יַ ,
ארי ִה ׁ ְשלִ יכָ ה אוֹ ִתי ֶאל ֵמי ַה ַ ּנ ַחל,
ַעד ַצ ָ ּו ִ
ו ִּמדּ וּגִ ית ַק ָּלה ,אוֹ ִתי ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיה,
גּ וֹ ֶר ֶרת ו ְּמ ַר ֶח ֶפתָ ,צלְ ָחה ֶאת ֵמי ַה ּ ֶפלֶ ג.
ֲאזַ י ְ ּב ֶט ֶרם ָ ּבאנ ּו ֶאל חוֹ ף ָקדוֹ ׁש ׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
״Asperges me״ּ ְ ,ב ֶמ ֶתק ׁ ֶש ֵאין ֻמ ְפלָ א ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ַעד ִּכי לְ ֵתאוּרוֹ ִמ ִּלים ְ ּב ִפי ֶּת ְח ַס ְרנָ ה.
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ארי ִה ׁ ְשלִ יכָ ה אוֹ ִתי ֶאל ֵמי ַה ַ ּנ ַחל״...
״עד ַצּוָ ִ
ַ

ג׳ .פ.

ּ ָפ ְת ָחה ַה ָ ּבלֶ ה דּ וֹ נָ ה ָר ָחב ֶאת זְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה,
לָ ְפ ָתה ר ׁ ִ
ֹאשי ְ ּביָ ָד ּהּ ְ ,ב ֵמי יו ַּבל טוֹ ֶבלֶ ת,
ַעד ׁ ֶש ְ ּב ַעל ָּכ ְר ִחי ָ ּבלַ ְע ִּתי ִמן ַה ּ ַמיִ ם.
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ֲאזַ י ִח ְּל ָצה אוֹ ִתי ,ו ְּמזֻ ָּכ ְך ֶאל ֵ ּבין
ַא ְר ַ ּבע ְמחוֹ לְ לוֹ ת ַרבּ וֹ ת ַה ֵחן הוֹ לִ יכָ ה,
וְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ַעל ר ׁ ִ
ֹאשי נָ ְתנָ ה יָ ֶד ָיה.
ימפוֹ תּ ָ ,ברוּם – כּ וֹ כְ ֵבי ׁ ָש ַמיִ ם.
״כאן ֲאנַ ְחנ ּו נִ ְ
ָּ
ְ ּב ֶט ֶרם ֶאל ָה ָא ֶרץ יָ ְר ָדה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳הָ ,אנ ּו
נוֹ ַע ְדנ ּו לְ ׁ ָש ְר ָת ּהִ ,הנְ נ ּו ַא ְמהוֹ ֶת ָיה.
אוֹ ְת ָך נַ ְד ִר ְיך ִ ּב ׁ ְש ָמ ּהַ ,א ְך ִאם ִּת ְר ֶצה לָ ַד ַעת
ֶאת א ׁ ֶֹשר אוֹ ר ֵעינֶ ָיהַ ,ה ּׁ ָשלוֹ ׁש ֵמ ֲאחוֹ ֵרינוּ,
ַמ ָ ּב ָטן ַחד ִמ ּׁ ֶש ָּלנ ּו – ֲע ִדיפוֹ ת לְ ָך ָעלֵ ינוּ.״
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ָּכ ְך ׁ ָשר ּו ְ ּב ָאזְ נַ י וְ הוֹ לִ יכוּנִ י יַ ַחד
ִע ּ ָמן ֶאל ֲחזִ יתוֹ ׁ ֶשל ְ ּג ִריפוֹ ןּ ֵ ,ב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה
ְ ּב ִת ְפ ַא ְר ָּת ּה נִ ְ ּצ ָבה ׁ ָשם ,וְ ַה ּׁ ָשלוֹ ׁש ִה ִ ּגידוּ:
״מן ַה ּ ַמ ְר ֶאה ַה ֶ ּזה ַאל נָ א ַּת ְחס ְֹך ֵעינֶ ָיך.
ִ
ימי ָע ָבר
ִה ֵ ּנה ַא ְבנֵ י ָ ּב ֶר ֶקת ֵמ ֶהם ִ ּב ֵ
ָה ַא ֲה ָבה ׁ ִש ְ ּג ָרה ֵאלֶ ָיך ֶאת ִח ֶ ּצ ָיה.
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ַאלְ ֵפי ְּת ׁשוּקוֹ ת צוֹ ְרבוֹ ת יוֹ ֵתר ֵמ ֵא ׁש ׁ ַשלְ ֶה ֶבת
ִר ְּתק ּו ֶאת ַמ ָ ּב ִטי ֶאל ְ ּב ַרק ֵעינֵ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה,
ַא ְך זוֹ ִמן ַה ְ ּג ִריפוֹ ן ֵעינֶ ָיה לֹא ִה ִּת ָיקה.
ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּב ַמ ְר ָאה נִ ׁ ְש ֶק ֶפתָּ ,כ ְך ַה ְ ּג ִריפוֹ ן,
ִמ ְפלַ ץ ִמדָּ ה ֻמכְ ּ ֶפלֶ ת ,נִ ׁ ְש ַקף ִמ ֵ ּבין ֵעינֶ ָיה
ּ ַפ ַעם ִמדָּ ה ַא ַחת ,ו ַּפ ַעם זוֹ ַא ֶח ֶרת.
ֲח ׁשֹב ,קוֹ ֵראִּ ,כי לֹא לַ ּׁ ָשוְ א ֻה ֵּכ ִיתי ֶהלֶ ם,
לְ ֵעת דָּ ָבר ָר ִא ִיתי וְ הוּא נִ ָ ּצב ָקבו ַּע,
ְ ּבעוֹ ד דְּ מוּתוֹ ָ ּב ְר ִאי לְ לֹא ֶה ְפ ֵסק ָּתנו ַּע.
ִה ֵ ּנהּ ְ ,בעוֹ ד נַ ְפ ׁ ִשי ְּת ֵמ ָהה ו ְּמ ֻא ּׁ ֶש ֶרת,
טוֹ ֶע ֶמת ִמן ַה ּ ְפ ִרי ֲא ׁ ֶשר ֶאת ָה ָר ָעב
ַמשְׂ ִ ּב ַיע ,וְ ִעם זֹאת ְמעוֹ ֵרר ַּת ֲאבוֹ נֵ נוּ,
ׁ ְשל ֹׁוש ָה ֲא ֵחרוֹ ת – וְ ֶע ְמדָּ ָתן ֵה ִע ָידה
ִּכי ְ ּבנוֹ ת ַה ּ ַמ ֲעלָ ה ֵהן – ְּכ ַמלְ ֲאכֵ י ׁ ָש ֵרת
ימה.
ְ ּבזֶ ֶמר ו ָּמחוֹ ל ָעשׂ ּו דַּ ְר ָּכן ָק ִד ָ

135

״ה ְפנִ י ֵאלָ יוּ ֵ ,ב ַיא ְט ִר ֶיצ׳הֶ ,את ֶח ֶסד ַמ ָ ּב ֵט ְך,״
ַ
ְ
״כי נֶ ֱא ָמן ַה ֶ ּג ֶבר,
ָּכך ׁ ָשר ּו ַה ּׁ ָשלוֹ ׁשִּ ,
ִמ ּ ֶמ ְר ַח ִּקים צוֹ ֵעד הוּא לְ ַחלּ וֹ ת ֶאת זִ יו ּ ָפנַ יִ ְך.
ְ ּברֹב ַח ְסדֵּ ְךּ ְ ,ג ִב ְר ִּתיֲ ,עשִׂ י ִע ּ ָמנ ּו ֶח ֶסד,
ַ ּג ִּלי לוֹ ֶאת שְׂ ָפ ַתיִ ְך ,לְ ַמ ַען ְ ּב ֵעינָ יו
יִ ְר ֶאה ִמ ׁ ְשנֵ ה יָ ְפיֵ ְך ,אוֹ תוֹ ִה ְס ַּת ְר ְּת ַעד ֵה ָ ּנה.״
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יּובל טוֹ ֶבלֶ ת״
ֹאשי ְ ּביָ ָד ּהּ ְ ,ב ֵמי ַ
״לָ ְפ ָתה ר ׁ ִ
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ֲא ָה ּהִּ ,ת ְפ ֶא ֶרת אוֹ ר ַה ּ ִמ ְת ַק ֵ ּים לָ נֶ ַצח,
ִמי ׁ ֶשאוֹ רוֹ ַמ ְבלִ ַיח ִח ֵ ּור ְ ּב ֵצל ּ ַפ ְרנָ סוֹ ס,
וְ ׁ ֶש ּ ָמא לְ ׁ ָשכְ ָרה ׁ ָש ָתה ִמ ּ ֵמי ַמבּ ו ַּע,
ַא ְך ֶט ֶרם נִ ְט ְרפ ּו ָּכלִ יל ֶע ׁ ְש ּתוֹ נוֹ ָתיו
ְ ּבנִ ְסיוֹ נוֹ לְ ַד ּמוֹ ת אוֹ ָת ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ִ ּנגְ לֵ ית
וְ ת ַֹאם ָה ָר ִק ַיע ַמ ְחוִ יר לְ ַצד ּ ָפנַ יִ ְך
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ֵעת ָ ּב ֲאוִ יר ַה ַ ּצח ֶאת ַה ָ ּצ ִעיף ֵה ַר ְמ ְּת.
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קנטו שלושים ושניים
קרבה אל האילן חשוף הגזע ,העירום
דנטה מתבונן במרכבת הניצחון הנוסעת מזרחהֵ ,
ֵמעלים ,משרה עליו מחסדה והנה הוא מנץ עלים ופרח .לאחר מכן רואה המשורר
כיצד נהפכת המרכבה למפלצת המצמיחה ראשים ,ואיך נָ פיל המגפף זונה ,רותם את
המרכבה אל עצמו ונעלם יחד עמה במעבה היער.

כּ ֹה ְרתוּקוֹ ת ָהי ּו ֵעינַ י ,דּ וֹ ְר ׁשוֹ ת ְ ּבת ֶֹקף
ִס ּפוּק וּגְ מוּל ַעל ֵאלּ ּו ַה ּׁ ָשנִ ים ֲעשֶׂ ֶרת
ָ ּב ֶהן ָצ ְמא ּו חו ׁ ַּשיּ ָ ,ב ֶהן ָּכלָ ה ִ ּבי ֶרגֶ ׁש.
יפה
ִמ ֶ ּזה וְ גַ ם ִמ ֶ ּזה ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ֵהגִ ָ
חוֹ ָמה ׁ ֶשל ֲא ִד ׁישוּת לַ כּ ֹל – ִח ּיו ְּך ַה ּק ֶֹד ׁש,
ַמלְ כּ ֶֹדת נוֹ ׁ ָשנָ הּ ָ ,ג ַרר אוֹ ִתי ֵאלֶ ָיה.
ֲאזַ י ׁ ְשל ֹׁוש ָה ֵאלוֹ ת ְ ּבכ ַֹח ַרב ֵה ֵסבּ ּו
ֵעינַ י לִ שְׂ מֹאל ,לְ ֵעת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי דִּ ְב ֵר ֶיהן
״ח ַדל לִ נְ עֹץ ֵעינַ יִ ם.״
ַה ּ ַמזְ ִה ִירים אוֹ ִתיֲ :
ִה ַּת ְק ִּתי ֶאת ֵעינַ י ַא ְך ַמ ָ ּב ִטי ֲע ַדיִ ן
ָהיָ ה ְּכ ׁ ֶשל ָה ִא ׁיש ֻה ָּכה ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים,
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ַס ִ ּגי נְ הוֹ ר לְ ֶה ֶרף ַעיִ ן.

15

ַא ְך ֵעת ֵעינַ י ִה ְס ִּכינ ּו לִ ְפ ָר ִטים ׁ ֶשל ַמה ְ ּבכָ ְך,
ְּכלוֹ ַמר ,זוּטוֹ ת ְ ּביַ ַחס לַ ּז ַֹהר ַה ּ ֻמ ְפלָ א
ֲא ׁ ֶשר ָּכ ָפה ָעלַ י לְ ָה ִסיר ֵעינַ י ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ָר ִא ִיתי ֶאת ִמ ְצ ַעד ַה ִּלגְ יוֹ נוֹ תָ ,הדוּר,
ִמן ַה ָ ּי ִמין ַמ ִּקיף ,סוֹ ֵבבּ ,פוֹ נֶ ה ִמזְ ָר ָחה
מוּל ׁ ֶש ַבע לֶ ָהבוֹ ת וּלְ ֻע ּ ַמת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
[]296

6/7/2009 2:17:38 PM

DANTE 2.indb 296

טור הטוהר

297
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ּ ְפלֻ ָ ּגהַ ,ה ְ ּנסוֹ גָ ה ִמ ַּת ַחת
לְ ָמגִ ֶ ּנ ָיה ַס ָ ּבהַ ,מ ֶּק ֶפת ֶאת ַהדֶּ גֶ ל,
ַעד ׁ ֶש ָּכל ֲאנָ ׁ ֶש ָיה ׁ ִש ּנ ּו ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ַ ּי ַעד,
מוּלֵ נ ּו ָּכ ְך ִמ ׁ ְש ַמר ַמ ְמלֶ כֶ ת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם,
ֲחלוּץ ְצ ָבאוֹ צוֹ ֵעד ִמ ֶ ּנגֶ ד ,לְ ָפנֵ ינ ּו
ְ ּב ֶט ֶרם ַה ּ ֶמ ְר ָּכב ָע ַקף ֶאת מוֹ ט ַה ּת ֶֹרן.
ָחזְ ר ּו ְ ּג ִבירוֹ ת ַה ֵחן ֶאל ַ ּגלְ ַ ּג ֵּלי ָה ֶרכֶ ב
וְ ַה ְ ּג ִריפוֹ ן ֶאת נֵ ֶטל ַה ּק ֶֹד ׁש ָאז ִה ִּס ַיע
ִמ ְ ּבלִ י לְ ָהנִ יד ַאף לֹא נוֹ ָצה ַא ַחת בּ וֹ ֶד ֶדת.

30

ַה ֶ ּבלָ ה דּ וֹ נָ ה ,זוֹ ׁ ֶש ֶאת לֶ ֶתה ִע ּ ִמי
ָצלְ ָחהֲ ,אנִ י ו ְּס ַט ְציוּסַ ,א ַחר ַ ּגלְ ַ ּגל יָ ִמין
ּ ָפנִ ינוָּ ,האוֹ ַפן ַק ׁ ְש ּתוֹ ַעל ִציר מו ֶּע ֶטת.
ָּכ ְך צוֹ ֲע ִדים ֵ ּבינוֹ ת ֲע ֵצי ֲענָ ק ַ ּב ַ ּי ַער
ָה ֵריק ְ ּבגִ ין נָ ָח ׁש ַח ָ ּוה בּ וֹ ֶה ֱא ִמינָ ה,
לְ קוֹ ל ׁ ִשיר ַמלְ ָאכִ ים ָע ַרכְ נ ּו ְצ ָע ֵדינוּ.
וְ כָ ְך ַא ַחר ַמ ָּסע ַעל ּ ְפנֵ י ִּכ ְב ַרת ָה ָא ֶרץ,
ָא ְר ָּכ ּה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ְמעוֹ ף ַה ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת,
ָע ְמ ָדה ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה .יָ ְר ָדה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה ַא ְר ָצה.
״א ָדם,״ ׁ ָש ַמ ְע ִּתיָּ ,כ ְך ִמלְ ְמל ּו ֻּכ ָּלם.
ֲאזַ י ָ
ֵהם ִה ְת ַּכ ְ ּנס ּו ִמ ְּס ִביב ִאילָ ןָּ ,כל ֲענָ ָפיו
ְמ ֻע ְר ָטלִ ים ָּכלִ יל ִמ ִ ּציץַ ,עלְ וָ ה ו ֶּפ ַרח,
ּפוֹ ׁ ְש ִטיםִ ,מ ְס ַּת ֲע ִפים לָ ר ַֹחב וְ לַ גּ ַֹב ּה.
ָאכֵ ן ,ל ּו ָה ִאילָ ן ָ ּג ַדל ְ ּביַ ַער הֹדּ ּו
ָהיָ ה ָ ּג ְבהוֹ נֶ ְח ׁ ָשב ַ ּגם ׁ ָשם וַ דַּ אי לְ ֶפלֶ א.
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״היֵ ה ָ ּברו ְּךּ ְ ,ג ִריפוֹ ןַ ,על ָּכ ְך ׁ ֶשלּ ֹא נָ ַת ָּת
ֱ
ְ ּב ַמ ּקוֹ ְר ָך ֶאת ֶמ ֶתק ּ ְפ ִרי ָה ָאסוּר ִמ ַ ּג ַעת,
הוֹ ֵפ ְך ְ ּב ַמכְ אוֹ ִבים ֵמ ָעיו ׁ ֶשל ַהבּ וֹ לֵ ַע.״
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״היֵ ה ָ ּב ְ
רּוךּ ְ ,ג ִריפוֹ ן״
ֱ

(ו .ב).

ָּכ ְך ְס ִביב ָה ֵעץ ָה ָרם ָק ְרא ּו ָה ֲא ֵח ִרים,
וְ ַה ַח ָ ּיהְּ ,כפוּלַ ת ִמדָּ ה ,לָ ֶהם חוֹ ֶב ֶרת:
ָּ
״כ ְך נִ ׁ ְש ָמ ִרים זַ ְר ֵעי ַה ֶח ֶסד וְ ַה ֶ ּצ ֶדק.״
ֲאזַ י ֶאת מוֹ ט ַה ּת ֶֹרן ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ַרר ַעד ֵה ָ ּנה
ָמ ׁ ַש ְך ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ַה ֶ ּגזַ ע ָה ַאלְ ָמן,
ו ְּב ָענָ ף ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָק ׁ ַשר ֶאת ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד.
ְּכ ִאילָ נוֹ ת ָה ָא ֶרץֵ ,עת ז ַֹהר ָהאוֹ ָרה
לָ ֲא ָד ָמה יוֹ ֵרד ,נִ ְבלָ ל ְ ּבאוֹ ר זוֹ ֵר ַח
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַמ ַ ּזל דָּ גִ ים ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָר ִק ַיע,
נִ ָ ּצן ָ ּב ֶהם ּפוֹ ֵר ַח ו ִּמ ְת ַחדְּ ׁ ִשים ַ ּב ָ ּגוֶ ן,
ְ ּב ֶט ֶרם ַה ַח ּ ָמה רוֹ ֶת ֶמת ֶאת סו ֶּס ָיה
לְ ֶח ֶבר כּ וֹ כָ ִבים ַא ֵחר ְ ּברוּם ׁ ָש ַמיִ ם,
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ָּכ ְך ָאז נִ ְצ ַ ּבע ׁ ָשנִ יָ ,עמֹק ּ ָפחוֹ ת ִמ ֶ ּו ֶרד
ַא ְך ִמ ִּס ָ ּגל ֵּכ ֶההַ ,ה ֶ ּגזַ ע ָה ֵעירֹם,
ֵה ֵחלּ ּו ֲענָ ָפיו וְ ַעלְ וָ תוֹ לִ ְפר ַֹח.
לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ִמלּ וֹ ת ַה ֶ ּז ֶמר ְ ּב ִפ ֶיהם,
ָּכמוֹ ה ּו לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָ ּב ָא ֶרץ ,וְ יָ גֵ ַע –
ַעד ּתֹם לֹא ֶה ֱאזַ נְ ִּתיִּ ,כי לֹא ָע ַמד ִ ּבי כּ ַֹח.
ל ּו ֶאת ֵעינָ יו ׁ ֶשל ַא ְרגוֹ סַ ,ה ְמ ֻר ּׁ ָשעוֹ תֵּ ,ת ַא ְר ִּתי –
ֲא ׁ ֶשר ַעל דְּ ִריכו ָּתן ָּת ִמיד ׁ ִש ֵּלם ְ ּבי ֶֹקר –
נֶ ֱע ָצמוֹ ת ַא ַחר ִס ּפוּר ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ִס ִירינְ ְקס,
ֲאזַ י ִּכ ְמ ַצ ֵ ּיר ְּתמוּנָ ה ַעל ּ ִפי ַהדֶּ גֶ ם,
ָהיִ ִיתי ְמ ָת ֵאר ֵא ְיך ְ ּב ׁ ֵשנָ ה ׁ ָש ַק ְע ִּתי.
ַא ְך לֹאַ ,א ִ ּנ ַיח זֹאת לְ ֻמ ְצלָ ִחים ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ַעל ֵּכן ֶא ְפ ַסח ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ׁ ְש ַעת ַהיְ ִק ָיצה,
א ַֹמר ִּכי ֶק ֶרן אוֹ ר קו ֵּרי ׁ ְשנָ ִתי קוֹ ַר ַעת,
וְ קוֹ ל קוֹ ֵראַ :
״מה ּ ַמ ֲעשֶׂ ָיך ,קוּם ְּכ ָבר!״

75

וְ כַ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעקֹב ִעם יוֹ ָחנָ ן ו ּ ֶּפ ְטרוּס,
לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִה ִ ּגיע ּו ִ ּב ְפ ִר ָיחתוֹ ׁ ֶשל ֵעץ
ַּת ּפו ַּחּ ְ ,ב ִפ ְריוֹ חוֹ ׁ ְש ִקים שַׂ ְר ֵפי ָה ֵע ֶדן,
וְ הוּא לַ ֲחגִ יגוֹ ת ָמקוֹ ר ִ ּבזְ בוּל ַה ֶ ּנ ַצח,
ִמ ִּת ְמהוֹ נָ ם נֵ עוֹ ר ּו לְ קוֹ ל אוֹ ָת ּה ִמ ָּלה –
יֵ ׁש ְ ּבכ ָֹח ּה לְ ָה ִקיץ וְ ל ּו ִמ ּׁ ְשנַ ת ַה ּ ָמוֶ ת,
נֵ עוֹ ר ּו וְ ָרא ּו ֶאת ֲע ָד ָתם ּפוֹ ֶח ֶתת,
מ ׁ ֶֹשה נָ ַט ׁש אוֹ ָתםָּ ,כמוֹ ה ּו ֵאלִ ָ ּיהוּ,
ימת ַר ָ ּבם ִמ ַ ּצח לְ א ֶֹדם,
וְ נִ ְת ַח ְּל ָפה ְ ּגלִ ַ
ָּכ ְך ִמ ׁ ּ ְשנָ ִתי ֵה ַק ְצ ִּתי וְ ׁשוּב אוֹ ָת ּה ָר ִא ִיתי,
ַרחו ָּמה ַהדּ וֹ נָ ה ,נִ ֶ ּצ ֶבת ֵמ ָעלַ י,
זוֹ ׁ ֶש ִּלגְ ַדת ַה ַ ּנ ַחל ֶאת ְצ ָע ַדי הוֹ לִ יכָ ה.
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ׁ ָש ַאלְ ִּתי ְמב ָֹהל :״לְ ָאן ָהלְ כָ ה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה?״
ֵה ׁ ִש ָיבה לִ יַ :
״ה ֵ ּבט ו ְּר ֵאה אוֹ ָת ּה יוֹ ׁ ֶש ֶבת
לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ֵעץּ ,פוֹ ֵר ַח לְ ִת ְפ ֶא ֶרת.

90

ְר ֵאה ֶאת ָה ֵע ָדה ָ ּב ּה ַה ְ ּג ִב ָירה ֻמ ֶּק ֶפת,
ַה ֶ ּי ֶתר ִמ ַ ּגבּ וֹ ׁ ֶשל ַה ְ ּג ִריפוֹ ן ִה ְמ ִריאוּ,
לִ ְצלִ יל ַעז ו ָּמתוֹ ק ׁ ֶשל זֶ ֶמר ,לַ ּׁ ָש ַמיִ ם.״
יפה
ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם עוֹ ד לְ ַד ֵ ּבר הוֹ ִס ָ
ׁ ֶש ֵּכן ָמלְ א ּו ֵעינַ י ַמ ְראוֹ ת ׁ ֶשל זוֹ ֲא ׁ ֶשר
ָמ ֲח ָתה ִמ ּ ַמ ָ ּב ִטי ָּכלִ יל ֶאת ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר.
ַעל ַק ְר ַקע ֲחשׂ ו ָּפה ָ ּב ָדד יָ ׁ ְש ָבה לָ ָא ֶרץ,
ָּכמוֹ ָה ְּכנוֹ ֶט ֶרת ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה – ָר ִא ִיתי
ֵּכ ַיצד זֶ ה ְּכפוּל ַהדְּ מוּת ָק ׁ ַשר אוֹ ָת ּה לַ ֶ ּגזַ ע.
ימפוֹ ת ְּכנֵ זֶ ר ִה ִּקיפו ָּה
ָאז ָּכל ׁ ֶש ַבע ַה ִ ּנ ְ
נוֹ שְׂ אוֹ ת ִ ּב ֵיד ֶיהן ֶאת ׁ ַשלְ ֲהבוֹ ת ַה ַּל ַהב,
אוֹ ָתן לֹא ְּתכַ ֶ ּבינָ ה רוּחוֹ ת ָצפוֹ ן וְ נֶ גֶ ב.

105

״ביַ ַער זֶ ה ִּת ְהיֶ ה לִ זְ ַמן ָק ָצר אוֹ ֵר ַח,
ְּ
ְ
ַאך לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ִע ּ ִמי ִּת ְחיֶ ה לָ נֶ ַצח,
ֶאזְ ָרח ְ ּברוֹ ָמא זוֹ ָ ּבה רוֹ ָמ ִאי יֵ ׁשו ַּע.
ְּכ ֵדי לְ ָה ִביא ֵאפוֹ א ָמזוֹ ר לְ עוֹ לָ ְמ ָך,
ַה ֵ ּבט ִ ּב ְתשׂ ו ֶּמת לֵ ב ַ ּב ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ,לְ ַמ ַען
ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת ּתוּכַ ל לִ כְ ּתֹב ֶאת ָּכל ּ ְפ ָר ֶט ָיה.״
דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה ,וְ ָאנֹכִ יָ ,ה ֶע ֶבד,
נוֹ ׁ ֵשק ַרגְ לָ ּהָ ,מסוּר ,נָ כוֹ ן לִ ְפ ֻקדָּ ָת ּה,
ֵעינַ י וְ ֶאת לִ ִ ּבי ֵה ַס ְב ִּתי ִּכ ְד ָב ֶר ָיה.
ֵמעוֹ לָ ם כּ ֹה לֹא נִ ַחת ִ ּב ְמ ִהירוּת ִמ ּ ַמ ַעל
ָ ּב ָרק ֵמ ָעב ָטעוּןִ ,מ ּ ֶמ ְר ַח ִּקים ְ ּגדוֹ לִ ים
ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ׁ ָש ַמיִ ם ,רוֹ ׁ ֵשף ,צוֹ נֵ ַח ַא ְר ָצה,

6/7/2009 2:17:39 PM

DANTE 2.indb 300

טור הטוהר

301
יטר,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ָעשָׂ ה נִ ׁ ְשרוֹ ׁ ֶשל יו ּ ִּפ ֶ
ָעט – ְר ִא ִיתיו – ֶאל ֵ ּבין ַענְ ֵפי ָה ֵעץ ,קוֹ ֵר ַע
ֶאת ְקלִ ּ ָפתוֹ יַ ְחדָּ ו ִעם ַ ּבדָ ,עלֶ ה ו ֶּפ ַרח.
ְ ּבכָ ל כּ ֹחוֹ ָה ַרב ַ ּב ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ִה ָּכה הוּא,
וְ זוֹ נִ ַּטלְ ְטלָ ה ְּכמוֹ ֳאנִ ָ ּיה ַ ּב ַּס ַער,
לִ שְׂ מֹאל וּלְ יָ ִמין ,לְ ֵסרוּגִ ין ׁשוֹ ַק ַעת.

120

ֲאזַ י ּ ִפ ְתאוֹ ם ָר ִא ִיתי ֵּכ ַיצד לְ תוֹ ך ֶמ ְר ֶּכ ֶבת
ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן זִ ֵ ּנק ׁשו ָּעל ָערוּםֻּ ,כלּ וֹ
ַרק עוֹ ר וַ ֲע ָצמוֹ ת ,לֹא ָ ּבא ֶאל ּ ִפיה ּו אֹכֶ ל.
ֲא ָבל ַעל ֲח ָט ָאיו ַה ִ ּנ ְת ָע ִבים נָ זְ ָפה בּ וֹ
ְ ּג ִב ְר ִּתיּ ֵ ,ג ְר ׁ ָשה אוֹ תוֹ  ,הוּא נָ ס ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה
ְּככָ ל ׁ ֶש ַע ְצמוֹ ָתיו ַה ֲחשׂ וּפוֹ ת נְ שָׂ אוּהוּ.
ֲאזַ י ָר ִא ִיתי ׁשוּב ֵּכ ַיצד נָ ַחת ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר
ִמ ֵ ּבין ַעלְ וַ ת ִאילָ ן ֶאל ּתוֹ ְך ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה,
נוֹ ֵט ׁש ,וְ ַא ֲח ָריו מוֹ ִתיר נוֹ צוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע.
וּכְ מוֹ ְק ִר ַיאת ְּכ ֵאב ִמ ֵּלב ׁ ָשבוּר נִ ׁ ְש ַמ ַעת,
ִמ ּ ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם ַרד ֵאלֵ ינ ּו קוֹ לִ ,ה ִ ּגיד:
״הוֹ ִ ,ס ָיר ִתיַ ,רבּ וֹ ת נִ ְט ַענְ ְּת ַמ ּ ָׂשא ׁ ֶשל ָעוֶ ל.״
ֲאזַ י דּ וֹ ֶמה ָהיָ ה ִּכי ַה ַּק ְר ַקע נִ ְב ַק ַעת
ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַה ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים ,ו ֵּמ ָע ָפר ִמ ַּת ַחת
דְּ ָרקוֹ ן ,זְ נָ בוֹ ַמ ְצלִ יף ַ ּב ּ ֶמ ְר ָּכ ָבהֵ ,הגִ ַיח.

135

וּכְ מוֹ ִצ ְר ָעה לְ ֵעת ֻע ְק ָצ ּה ַּת ִּסיג ָאחוֹ ר,
ָּכ ְך הוּא ֶאת זְ נַ ב ָה ֶא ֶרס ָמ ׁ ַש ְך ֵאלָ יו ,קוֹ ֵר ַע
ֶאת ַק ְר ָק ִעית ָה ֶרכֶ ב וְ נָ ס ,נִ ְפ ָּתל ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
ֲא ׁ ֶשר שָׂ ַרד ִמ ּ ֶמ ָ ּנה – ְּכמוֹ ַק ְר ַקע ּפוֹ ִר ָ ּיה
ְ ּב ֶד ׁ ֶשא – ְ ּבגַ ל נוֹ צוֹ ת ֻּכ ָּסהֲ ,הלֹא ֶא ְפ ׁ ָשר
ִּכי ְ ּבכַ ָ ּונָ ה טוֹ ָבה ִה ִ ּג ׁיש אוֹ ָתן ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר.
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ַה ּמוֹ טַ ,ה ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים ׁ ְשנֵ ֶיהם ֻּכ ּס ּו ַ ּגם ֵה ּ ָמה
ִ ּב ְפלו ָּמתוֹ ּ ִ ,בזְ ַמן ָק ָצר ִמן ַה ִ ּנ ְד ָר ׁש
ְ ּגנִ ָיחה ׁ ֶשל ְרוָ ָחה לְ ַמ ֵּלט ִמ ֵ ּבין שְׂ ָפ ֵתינוּ.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ מו ָּת ּה ׁ ִש ְ ּנ ָתה ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ק ֶֹד ׁש,
ָר ׁ ִ
אשים ֵמ ֲחלָ ֶק ָיה ַה ִ ּנ ְבדָּ לִ ים ֵהגִ יחוּ,
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַעל מוֹ טֶ ,א ָחד ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ּ ִפנּוֹ ֶת ָיה.
אשי
אשי ַה ּמוֹ ט ְּכ ׁשוֹ ר ִה ְק ִרינוֵּ ,מ ָר ׁ ֵ
ָר ׁ ֵ
ָה ַא ְר ָ ּב ָעה בּ וֹ ֶד ֶדת ָצ ְמ ָחה ַק ְרנָ ם ַעל ֵמ ַצח,
עוֹ ד ַעיִ ן לֹא ׁ ָשזְ ָפה ִּכ ְדמוּת זוֹ ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת.
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ֹאש ָה ָהר נָ טו ַּע,
ֲאזַ י ְּכמוֹ ִמ ְב ָצר ַעל ר ׁ
זוֹ נָ ה ִ ּגלּ ּו ֵעינַ י ,יוֹ ׁ ֶש ֶבת ׁ ָשם לָ ֶב ַטח,
ּ ְפרו ַּמת ַא ְבנֵ טֵ ,עינֶ ָיה ָרצוֹ ת ָאנֶ ה וָ ָאנָ ה.
וּלְ ִצדָּ ּה נָ ִפיל נִ ָ ּצב זָ קוּף ָר ִא ִיתי,
ְּכמוֹ ׁשוֹ ֵמר ָעלֶ ָיה לְ ַבל ִא ׁיש יִ ָּק ֶח ָ ּנה,
וְ זֶ ה ֶאת זֶ ה ָחזוֹ ר וָ ׁשוֹ ב נִ ּׁ ְשק ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ַא ְך ֵעת ֵאלַ י ּ ָפנ ּו ֵעינֶ ָיה ְ ּברֹב ֵח ׁ ֶשק,
ִמ ֵהר ַה ְמ ַא ֵהב ָה ַעז לְ ַהכּ וֹ ָת ּה
ַמכּ וֹ ת נֶ ֱא ָמנוֹ ת ֵמר ׁ
ֹאש וְ ַעד ַּכף ֶרגֶ ל.
ֲאזַ י זוֹ ֵעםַ ,ק ַ ּנאיֶ ,את ֶרכֶ ב ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת
ִה ִּתירּ ָ ,ג ַרר ַא ֲח ָריו ֶאל ַמ ֲע ֵבה ַה ַ ּי ַער,
ַעד ׁ ֶש ָא ְבד ּו ַ ּב ְּס ַב ְך – לִ ְראוֹ ת ׁשוּב לֹא יָ כֹלְ ִּתי
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לֹא ֶאת ּ ְפרו ַּצת ָה ִא ׁיש ,לֹא ֶאת ִמ ְפלַ ץ ָה ֶרכֶ ב.
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טּוע,
ֹאש ָה ָהר נָ ַ
״אזַ י ְּכמוֹ ִמ ְב ָצר ַעל ר ׁ
ֲ
זוֹ נָ ה ִ ּגלּ ּו ֵעינַ י״
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קנטו שלושים ושלושה
ביאטריצ׳ה חוזה בפני דנטה את בואו של הנוקם האלוהי ,ומרחיבה את הדיבור על
הנכרת פעמיים מפריחתו .מטילדה ,היא הבלה דונה ,מטבילה את
ָ
העץ המסתורי
דנטה בנחל אינואה ,בו ייזכר בכל מעשיו הטובים לאחר שזיכרונו נמחק בגמיעה מנחל
הלתה .עתה המשורר :״נָ כוֹ ן לִ נְ סֹק ָטהוֹ ר לִ ְק ַראת כּ וֹ כְ בֵ י ָר ִק ַיע״.

״בא ּו גּ וֹ יִ ם ְ ּבנַ ֲחלָ ֶת ָך״ָּ ,כ ְך
ִמזְ מוֹ ר ָ ּ
ּ ָפ ְצח ּו לְ ֵסרוּגִ ין ,נָ ׁ ִשים ׁ ָשלוֹ ׁש אוֹ ַא ְר ַ ּבע,
עוֹ ָדן ְמקוֹ נְ נוֹ ת ,קוֹ לָ ן ָע ֵרב ַ ּב ֶ ּז ֶמר.
ְ ּב ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ לִ ים ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה נֶ ֱאנַ ַחת,
ִה ְק ׁ ִש ָיבה לַ ּ ִמזְ מוֹ רָ ,ק ְדר ּו ּ ָפנֶ ָיה לֹא
ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ְפנֵ י ִמ ְריָ ם ֶאל מוּל ַה ְ ּצלָ ב נִ ֶ ּצ ֶבת.
ֲא ָבל לְ ֵעת ָח ְדל ּו ִמ ִ ּז ְמ ָר ָתן ַה ּׁ ֶש ַבע
וְ ִהיא ָח ְפ ׁ ִשית ָהיְ ָתה דְּ ָב ֶר ָיה לְ ַה ִ ּגיד,
ִה ְתרוֹ ְמ ָמה זְ קו ָּפהְ ,סמו ָּקה ְּכ ֵא ׁש לוֹ ֶה ֶבת:
״Modicum, et non videbitis me; Et iterum

ימפוֹ ת,
ַא ֲחיוֹ ַתי ַהיְ ָקרוֹ ת,״ דִּ ְ ּב ָרה ִהיא ֶאל ַה ִ ּנ ְ
יפה.
״Modicum, et vos videbitis me״ ,הוֹ ִס ָ

15

ֶאת ׁ ֶש ַבע ַה ְ ּבתוּלוֹ ת הוֹ ׁ ִש ָיבה לְ ָפנֶ ָיה
רוֹ ֶמזֶ ת לִ י ,לַ דּ וֹ נָ ה וְ לַ ֲחכַ ם ַהדַּ ַעת
ִע ּ ִמי נוֹ ַתר ,לָ סוּר ,לַ ֲעמֹד ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיה.
ימה ,וּכְ לָ ל ֵאינִ י ָ ּבטו ַּח
ֲאזַ י ּ ָפ ְס ָעה ָק ִד ָ
ימה ַאף ְצ ָע ִדים ֲעשֶׂ ֶרת
ִּכי ְ ּב ַד ְר ָּכ ּה ִה ׁ ְשלִ ָ
ְ ּב ֶט ֶרם ְ ּב ֵעינַ י ָהלְ ָמה ְ ּבזִ יו ֵעינֶ ָיה.
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ַמ ֶ ּב ֶטת ִ ּבי ׁ ְשלֵ וָ ה ,ו ְּביִ ּׁשוּב ַהדַּ ַעת
ִה ִ ּג ָידה :״בּ וֹ א ֵאלַ יְ ,ק ַרב לְ כָ אן לְ ַמ ַען
ֶאת ׁ ֶשא ַֹמר לְ ָך ּתוּכַ ל ֵה ֵ
יטב לִ ׁ ְשמ ַֹע.״
אתיָ ,ק ַר ְב ִּתי ֶאל ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֻצ ֵ ּו ִיתי ָ ּב ִ
״א ִחי,״ ָא ְמ ָרה ֵאלַ יַ ,
ָ
״ע ָּתה ִמ ּׁ ֶש ָּק ַר ְב ָּת,
ֲהלֹא ִּת ְר ֶצה לִ ׁ ְשאֹל אוֹ ִתי ֵּכ ַיצד וְ לָ ּ ָמה?״
ְּכ ִמי ׁ ֶש ּ ְמ ַד ֵ ּבר ֶאל ַה ּמו ָּרם ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ֵמרֹב ַה ֲע ָר ָצה לְ ׁשוֹ ן ָה ִא ׁיש ִע ֶּלגֶ ת
וְ ִדבּ וּרוֹ ַה ַחי ָּכלֶ ה ֵ ּבין ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם,

30

ָּכ ְך ָאנֹכִ יְּ ,כ ַבד ּ ֶפהּ ִ ,ב ְצלִ יל ִמלְ מוּל ּ ָפ ַת ְח ִּתי:
ְּ
יטב ַ ּב ּ ֶמה
״ג ִב ְר ִּתיֲ ,הלֹא יוֹ ַד ַעת ַא ְּת ֵה ֵ
ְ
לִ ִ ּבי ָח ֵפץ וְ ֵאיך ּתוּכְ לִ י לְ ַר ּצוֹ ֵתנִ י.״
״כי ֵמ ַע ָּתה וְ ָהלְ ָאה
״ב ְרצוֹ נִ י,״ ֵה ׁ ִש ָיבה לִ יִּ ,
ִּ
ֶּת ְחדַּ ל ִמן ַה ּ ְמבוּכָ הִ ,מ ָּכל ְּכלִ ּ ָמה ו ַּפ ַחד,
וְ ׁשוּב לֹא ְּת ַמלְ ֵמל ְּכ ִא ׁיש ֻמ ֶּכה ְ ּב ֶהלֶ ם.
דַּ ע ִּכי ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ,נִ ּ ֵפץ אוֹ ָת ּה ַה ּ ֶפ ֶתן,
ָהיְ ָתה וְ ׁשוּב ֵאינֶ ָ ּנהַ ,א ְך ָה ָא ׁ ֵשם יִ לְ ַמד,
ִּכי לֹא יִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה נָ ָקם ִמ ַ ּיד ֱאל ַֹּה.
ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ׁ ֶשהוֹ ִתיר ָ ּב ּה נוֹ צוֹ ָתיו ַא ַחר
ׁ ֶשזּוֹ ָה ְפכָ ה ִמ ְפלֶ ֶצת ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך לְ ֶט ֶרף,
יִ זְ ֶּכה ו ִּב ְמ ֵה ָרה יִ ְמ ָצא נוֹ ֵחל מוֹ ֶר ׁ ֶשת.
א ַֹמר לְ ָךֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבוַ דָּ אוּת ֶא ְר ֶאה זֹאת,
ְקרוֹ ִבים ַהכּ וֹ כָ ִביםּ ְ ,ב ֶה ּ ֵׂשג יָ ד ַמ ּ ָמ ׁש,
וְ ֵאין עוֹ ֵצר ָ ּב ֶהם ִמ ְּל ָה ִביא אוֹ ָתנ ּו
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לַ ּיוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ָח ֵמ ׁש וְ ֶעשֶׂ ר,
ׁ ְשלִ ַיח ֱאל ִֹהים ,יַ ׁ ְש ִמיד ֶאת ַה ּ ֻמ ְפ ֶק ֶרת
וְ ִע ּ ָמ ּה ֶאת ַהנּוֹ ֵאף ַה ְמגֻ דָּ ל ַ ּגם יַ ַחד.
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אוּלַ י דְּ ָב ַרי ְסתו ִּמים ְּכזַ ֲע ָמ ּה ׁ ֶשל ֶּת ִמיס
וּכְ ִח ַידת ַה ְּס ִפינְ ְקסֵ ,עינֶ ָיך לֹא יָ ִאירוּ,
ִּכי דַּ ְע ְּת ָךֶ ,א ְפ ׁ ָשרּ ,תוֹ ָעה ו ְּמ ֻע ְר ּ ֶפלֶ ת,
ַא ְך ִ ּב ְמ ֵה ָרה קוֹ רוֹ ת ַה ְ ּז ַמן יִ ְהי ּו נַ יָ אדוֹ ת
וְ ֵהם ֲא ׁ ֶשר יַ ְב ִהיר ּו ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר דְּ ַבר ַה ֵּס ֶתר,
וְ זֹאת ִמ ְ ּבלִ י לַ ְחבּ ֹל ִ ּביבוּלִ ים וְ ֵע ֶדר.
שִׂ ים לֵ בּ ְ ,בעוֹ ד ֲאנִ י דּ וֹ ֶב ֶרת ְ ּב ָאזְ נֶ ָיך,
ֲה ַת ֲע ִביר דְּ ָב ִרי ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת לְ ֵאלּ ּו
ׁ ֶש ַח ֵ ּי ֶיהם ֵאינָ ם ִּכי ִאם ֵמרוֹ ץ ַעד ָמוֶ ת?
וּזְ כֹר ,לְ ֵעת ִּתכְ ּתֹב ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ַעל ֵס ֶפר,
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַה ֲעלִ ים ֶאת דְּ ַבר ָה ֵעץָ ,ר ִא ָית
ֵּכ ַיצד ֶאת ִּת ְפ ַא ְר ּתוֹ ִה ּׁ ִשיל ּו ּ ַפ ֲע ַמיִ ם.
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ִּכי ַהחוֹ ֵמס אוֹ תוֹ  ,אוֹ ַה ּתוֹ לֵ ׁש ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ְ ּב ָפ ֳעלוֹ ְמ ַח ֵּלל ֶאת ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ְ ּב ָר ָאה ּו לְ ַע ְצמוֹ  ,לַ ֲעבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש.
ַעל ׁ ֶש ּ ִפ ְריוֹ נָ גַ סֲ ,ח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים
אשוֹ ן ִה ְמ ִּתין ִ ּב ְדוַ י וְ ֶע ֶצב
ׁ ָשנִ ים ָא ָדם ִר ׁ
לְ זֶ ה ׁ ֶש ְ ּבגוּפוֹ ׁ ִש ֵּלם ַעל ַמ ֲעשֵׂ הוּ.
נָ ם שִׂ כְ לְ ָך ִאם ֵאין ַא ָּתה ַמ ְב ִחין ַ ּב ַּט ַעם
ַה ְמיֻ ָחד לְ כָ ְך ִּכי ָה ִאילָ ן ַה ֶ ּזה,
כּ ֹה ָרם הוּא וְ ׁשוֹ ֵפ ַעִ ,עם זֹאת ָהפו ְּך צוֹ ֵמ ַח.
וְ ִאם ְּכ ֵמי ָה ֶאלְ ָסה ֶה ֶבל ֲהגִ יגֶ ָיך
עוֹ ד לֹא ָה ַפ ְך לְ ֶא ֶבן ,וְ שִׂ ְמ ָח ְת ָך עוֹ ד ֶט ֶרם
ָצ ְב ָעה אוֹ ָתם ְּכ ֶאת ּתו ֵּתי ָה ֵעץ ּ ִפ ָירמוֹס,
ֲאזַ י ַעל ּ ִפי ּ ְפ ָר ֵטי ַהגּ ַֹב ּה וְ ָהר ַֹחב
ׁ ֶשל ָה ִאילָ ן ָהיִ ָית יוֹ ֵרד ֶאל סוֹ ד ַה ֶח ֶסד
ָה ֱאל ִֹהי לְ ֵעת ָא ַסר ָ ּב ֵעץ לָ גַ ַעת.

6/7/2009 2:17:40 PM

DANTE 2.indb 306

טור הטוהר

307

75

אוּלָ ם ֲאנִ י רוֹ ָאה ִּכי שִׂ כְ לְ ָך לְ ֶא ֶבן
ָה ַפ ְך וְ הוּא ָאטוּם ָּכלִ יל ,מוּגָ ף ִמ ּ ְפנֵ י
ָהאוֹ ר ׁ ֶש ִ ּב ְד ָב ַרי ַמ ֶּכה אוֹ ְת ָך ְ ּב ֶהלֶ ם.
ֶח ְפ ִצי ִּכי ְ ּבלִ ְ ּב ָך ִּת ּ ָׂשא ֶאת ִמלּ וֹ ַתי
ׁ ְשמוּרוֹ ת ִאם לֹא ְּכתוּבוֹ ת ֲע ַדיִ ןְּ ,כ ַמ ֵּטה ּו
ׁ ֶשל ָהעוֹ לֶ ה לָ ֶרגֶ ל ָעטוּר ְ ּבזֵ ר ַהדֶּ ֶקל.״
״כדּ וֹ נַ ג ֶאת ַהחוֹ ָתם ַמ ְט ִ ּב ַיע
וְ ָאנֹכִ יַּ :
ְ
ִמ ְ ּבלִ י לְ ׁ ַשנּוֹ תוֹ וְ לַ ֲהפֹך ַמ ְר ֵאהוּ,
ָּכ ְך ַ ּגם ַּת ְבנִ ית דְּ ָב ַריִ ְך ִ ּב ְפנִ ים מ ִֹחי ֻמ ְד ּ ֶפ ֶסת.
ַא ְך לָ ּ ָמה זֶ ה דְּ ָב ַריִ ְך ,לָ ֶהם ֲאנִ י ָּכ ֵמ ַּה,
ְמ ַר ֲח ִפים ֵמ ַעל לְ ִבינָ ִתי ,וּלְ ֵעת
לַ ֲה ִבינָ ם ֶא ְר ֶצהֵ ,הם נִ ְמלָ ִטים ִמ ּ ֶמ ִ ּני?״
״הם ַמגְ ִ ּב ִיהיםִּ ,כי ָּכ ְך ִ ּבלְ ַבד ּתוּכַ ל לָ ַד ַעת,״
ֵ
ָא ְמ ָרהִ ,
״אם ָה ַא ְסכּ וֹ לָ ה לָ ַמ ְד ָּת דְּ ָרכֶ ָיה,
ּתוֹ ֶא ֶמת ֶאת דְּ ָב ַרי ,אוֹ ָתם ִמ ּ ִפי ׁ ָש ַמ ְע ָּת.
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ו ְּר ֵאה ַמה ּ ְמ ֻר ֶח ֶקת ַהדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ֲהלַ כְ ֶּתם,
ִמדֶּ ֶר ְך ָה ֱאל ַֹּהָּ .כ ְך ְרחוֹ ָקה ָה ָא ֶרץ
ִמן ַה ּ ָמ ִהיר וְ ָרם ׁ ֶש ֵ ּבין ַ ּג ְר ֵמי ׁ ָש ַמיִ ם.״
״אינִ י זוֹ כֵ ר ִּכי ּ ַפ ַעם
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ַעל דְּ ָב ֶר ָיהֵ :
נָ ַהגְ ִּתי ָ ּב ְך ְּכזָ ר ,אוֹ ָר ַח ְק ִּתי ֵמ ָעלַ יִ ְך,
ַעל ֵּכן ַ ּגם ַמ ְצ ּפוּנִ י ַעל ָּכ ְך לֹא יְ יַ ְּס ֵרנִ י.״
״א ְך ִאם ֵאינְ ָך יָ כוֹ ל
ֵה ׁ ִש ָיבה ְ ּב ִח ּיו ְּךַ :
לִ זְ כּ ֹר ֶאת ַהדָּ ָברֶ ,א ְפ ׁ ָשר עוֹ ד לֹא ׁ ָשכַ ְח ָּת
ֵּכ ַיצד ַה ּיוֹ ם ׁ ָש ִת ָית ֶאת ֵמי לֶ ֶתה ַה ַ ּנ ַחל,
וּכְ מוֹ ׁ ֶש ֵאין ָע ׁ ָשן ְ ּבלִ י ֵא ׁש ֵאי ׁ ָשם דּ וֹ לֶ ֶקת,
ֲאזַ י ַה ּׁ ִשכְ ָחה ֻה ֵּכ ָית ָ ּב ּה ּתוֹ כִ ַיח
ִּכי רו ֲּח ָך נוֹ ֶד ֶדת ַה ְר ֵחק ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה.
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ַא ְך ֵמ ַע ָּתה יִ ְהי ּו ְ ּגלוּיִ ים דְּ ָב ַרי ֵאלֶ ָיך,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּ ִמ ְּל ָפנַ י יַ ֲעל ּו ָרצוֹ ן וְ צ ֶֹר ְך –
ַק ִּלים לְ ֶהגְ יוֹ נְ ָך ַה ְמ ֻס ְר ָ ּבל ֲע ַדיִ ן.״

105

ַע ָּתה ְ ּבז ַֹהר ַרבַ ,ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַאט ּפוֹ ַס ַעת
ַעל ַקו ַה ָ ּצ ֳה ַריִ םַ ,ה ָ ּנעַ ,מ ְחלִ יף ָמקוֹ ם –
ָּתלוּי ַ ּב ְ ּנ ֻקדָּ ה צוֹ פוֹ ת בּ וֹ ָה ֵעינַ יִ ם.
ֹאש ֵע ָדה ּפוֹ ַס ַעת,
ֲאזַ י ְּכמוֹ ַההוֹ לֵ ְך ְ ּבר ׁ
עוֹ ֵצר הוּא ִאם נִ ְת ָקל ְ ּב ַמ ּׁ ֶשה ּו מוּזָ ר,
וְ ל ּו ַאף ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת ֵאיזֶ ה דָּ ָבר ָּתמו ַּּה,
ָע ְצר ּו ׁ ֶש ַבע ַהדּ וֹ נוֹ ת ַעל ַסף ְצלָ לִ ים ְּכמוֹ ֶהם
ָה ַאלְ ּ ִפים ְמ ִטילִ ים ַעל ּ ֶפלֶ ג ַהזּוֹ ֵרם
ִמ ַּת ַחת לִ ַירק ָעלִ ים ו ַּבדֵּ י א ֶֹפל.
מוּלָ ן דּ וֹ ֶמה ָר ִא ִיתי ֶאת נַ ֲהרוֹ ת ִחדֶּ ֶקל
ו ּ ְּפ ָרתִ ,מ ּ ַמ ְעיָ ן ֶא ָחד נוֹ ְב ִעים ַה ּׁ ְשנַ יִ ם,
וּכְ מוֹ ִא ׁיש ֵמ ֵר ֵעה ּו ֵהם נִ ְפ ָר ִדים ְ ּבנַ ַחת.
״ה ּה אוֹ רָ ,ה ּה ְּת ִה ַּלת ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ַ ּב ֶחלֶ ד,
ָ
ֵאיל ּו ִמין ַמיִ ם ֵא ֶּלה ַה ִ ּנ ְפ ָר ִדים לִ ׁ ְשנַ יִ ם
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּ ִמ ּ ָמקוֹ ר ֶא ָחד נָ ְבע ּו ַ ּגם יַ ַחד?״

120

״את ָמ ִטילְ ָדה
ַעל ׁ ְש ֵאלָ ִתי זוֹ ִהיא ֵה ׁ ִש ָיבהֶ :
מו ָּטב לְ ָך לִ ׁ ְשאֹל.״ ֲאזַ י ַה ֶ ּבלָ ה דּ וֹ נָ ה,
ְּכ ִמי ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נָ ּה לִ ְפרֹק ֵח ְטא ֵמ ָעלֶ ָיה,
״את זֹאת ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ וְ עוֹ ד דְּ ָב ִרים,״ ֵה ׁ ִש ָיבה,
ֶ
ָׁ
״ש ַמע ִמ ּ ִפי ,אוֹ ָתם ִמ ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ּ ְ ,בטו ַּחנִ י,
ימי לֶ ֶתה ַה ַ ּנ ַחל.״
ֲע ַדיִ ן לֹא ָמח ּו ֵמ ֵ
״כי דְּ ָאגָ ה ַא ֶח ֶרת
״א ְפ ׁ ָשר,״ דִּ ְ ּב ָרה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳הִּ ,
ֶ
ֵמ ֵאלּ ּו ַה ּפוֹ גְ עוֹ ת ַ ּב ִ ּז ָּכרוֹ ן ,מֹחוֹ
ָה ְפכָ ה לְ ֶא ֶבן ֶסלַ ע וְ ֶאת ֵעינָ יו ֶה ְח ׁ ִשיכָ ה.
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״לּוַ ,ה ּקוֹ ֵרא ,לְ הוֹ ִסיף ַעל ַה ָּכתּוב יָ כֹלְ ִּתי,
יתי ׁ ָשר ֲאזַ י ִ ּב ׁ ְש ַבח ׁ ִש ּקּוי ַה ּ ֶפלֶ א,
ָהיִ ִ
ש ַֹבע״
ׁ ֶש ִ ּצ ְמאוֹ נִ י ֵאלָ יו ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ׂ

6/7/2009 2:17:41 PM

ג .ד.

DANTE 2.indb 309

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

310
ֲא ָבלְ ,ר ִאי ,יו ַּבל ֵאינוֹ ֶאה ׁ ָשם קוֹ לֵ ַח,
ַה ְט ִ ּבילִ י בּ וֹ אוֹ תוֹ ְּ ,כ ֶה ְר ֵ ּגלֵ ְך ִמ ֶּק ֶדם,
ָה ׁ ִש ִיבי ֶאת ַהכּ ַֹח ֲא ׁ ֶשר דָּ ַע ְך ַ ּב ֶ ּג ֶבר.״
ְּכנֶ ֶפ ׁש נֶ ֱא ֶצלֶ ת ,לֹא ְּת ַח ּ ֵפשׂ ֵּתרוּץ,
וְ ֶאת ְרצוֹ ן זוּלָ ת לִ ְרצוֹ נָ ּה הוֹ ֶפכֶ ת
ֵמ ֶרגַ ע בּ וֹ ִּת ְקלֹט ֶאת ַה ִ ּנ ְד ָר ׁש ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,

135

ָּכ ְך ֶ ּבלָ ה דּ וֹ נָ ה זוֹ  ,אוֹ ִתי ִע ּ ָמ ּה נוֹ ֶטלֶ ת,
ּ ָפנְ ָתה לְ ׁ ָשם ,ו ְּב ֵחן נָ ׁ ִשי וְ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ,
ָא ְמ ָרה לִ ְס ַט ְציוּס :״בּ וֹ א ִע ּ ָמנ ּו ֶאל ַה ַ ּנ ַחל.״
לוַּ ,ה ּקוֹ ֵרא ,לְ הוֹ ִסיף ַעל ַה ָּכתוּב יָ כֹלְ ִּתי,
ָהיִ ִיתי ׁ ָשר ֲאזַ י ִ ּב ׁ ְש ַבח ׁ ִש ּקוּי ַה ּ ֶפלֶ א,
ׁ ֶש ִ ּצ ְמאוֹ נִ י ֵאלָ יו ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע שׂ ַֹבע.
ֹאש ָהגִ ִיתי
ַא ְך ָּכל דַּ ּ ֵפי ַה ֵּס ֶפר ,אוֹ ָתם ֵמר ׁ
אתי,
לַ ּ ֶפ ֶרק ַה ּׁ ֵשנִ יִ ,ה ֵ ּנה ַעד ּתֹם ִמ ֵּל ִ
וְ ָא ּ ָמנוּת ַה ּׁ ִשיר ָח ְת ָמה ֶאת ׁ ְש ָע ֶר ָיה.
ו ִּמ ַ ּג ֵּלי ַה ּק ֶֹד ׁש נִ ְמ ָרץ וְ ֵער ָחזַ ְר ִּתי,
ְּכח ֶֹר ׁש ַה ְמ ַחדֵּ ׁש נְ עו ָּריו ִ ּב ְפ ִר ָיחתוֹ ,
ֲעטוּר ַעלְ וָ ה ו ֶּפ ַרח ,לְ ַחלּ וֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ׳ה,

		
145

6/7/2009 2:17:41 PM

נָ כוֹ ן לִ נְ סֹק ָטהוֹ ר לִ ְק ַראת כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע.

DANTE 2.indb 310

טור הטוהר

311

DANTE 2.indb 311

6/7/2009 2:17:43 PM

DANTE 2.indb 312

6/7/2009 2:17:43 PM

הערת ההערות
כפי שצוין במבוא לכרך א׳ ,קיימת מידה מסוימת של חפיפה בין התכנים שבמבוא ,המבקשים
לאפיין את עיקריו של כל אחד ממדרגי טור הטוהר ,לבין ההפניה הפרטנית בקובץ ההערות
שלפנינו .עם זאת ,ועל אף העובדה כי מספר ההערות לקומדיה עומד בתרגום זה על 3000
בקירוב ,אין בהן די על מנת לכסות את המכלול הבלתי נדלה של קשיי ההבנה ביצירה זו ,הגדושה
פרשנויות והפניות למקרא ,לברית החדשה ,לכתבי אבות הכנסייה ולמיתולוגיה ההלנו-רומית –
כפי שזו מוצגת בכתבי משורריה הגדולים של רומי ובראשם ורגיליוס ואובידיוס.
יתרה מזאת ,המחבר ,הכותב בעבור הפלורנטיני המשכיל בן דורו ,סומך על היכרותו
הפרטנית של הקורא עם הדמויות המאכלסות את אירועי התקופה ,החל בקיסרים ואפיפיורים,
הגיבלינים והגווֶ לפים ,וכלה בידידי המשורר ובני ביתו.
ֶּ
עבור בראשי המחנות הנִ צים בין
למותר לציין שרובם המוחלט זרים – מלבד רשימה קצרה של יוצאים מן הכלל – לקורא
המודרני ,קל וחומר לקורא העברי.
כמו לא די בכל אלה ,מפזר דנטה ביד רחבה רמזים ורמזי רמזים ,משחקי מילים,
פרשנויות סרקסטיות של הדוֹגמה הכנסייתית על דקויותיה הרומית-קתולית ,עקיצות בבני
דורו המוכרים לו אישית מן הימים שבהם מילא תפקיד בכיר במנהלת עירו ,מובאות חלקיות
של פסוקי שירה מאת פייטנים נשכחים ,ועוד .לאור כל הנ״ל ,ובידיעה כי אין כל אפשרות,
כפי שצוין לעיל ,לפתור את כל הסוגיות שביצירה מקפת זו ,ביקשתי להתייחס בהערות
שהבהרתן בתכלית הקיצור תסייע בקריאה שוטפת של העלילה .זאת
רק אל אותן נקודות ַ
מבלי שיהיה צורך לשקוע יתר על המידה במערך התיאולוגי-מוסרי-מדיני-פילוסופי שהוא
מעיקריה של יצירה זו ,ואשר מוגש לקורא במבוא הכללי המקדים את כרך א׳ .ההערות
נאספו ממספר מקורות אולם העיקרי שבהם היה הכרך רב ההיקף והסגולה של אוג׳ניו
קמריניLA DIVINA COMMEDIA – Illustrata Da GUSTAVO DORE e Dichiarata Con :
Note Treati Dai Migliori Commenti per cura di EUGENIO CAMERINI. Casa Editrice
.SONZOGNO – MILANO, 1936
קמריני גודש את הכתוב בלמעלה מששת אלפי הערות ,וזאת ככתוב“dai migliori :
” ,commentiקרי :״מיטב הפירושים״ ,או ״פירושים נבחרים״ .במבחר ההערות המוגש בזאת

צמצמתי את ההיקף ,עם זאת הוספתי באותן ההערות המתיחסות אל כתבי המשוררים דוגמת
אובידיוס וורגיליוס המוכרים לקורא האיטלקי המשכיל אך הזרים לקורא העברי ,וצמצמתי
בפרשנויות מן המקרא ,המוכר לציבור קוראי עברית.
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על פי דימוי שהיה רווח בימי הביניים ,הפלגה בים היא אלגוריה ליצירה פיוטית.
מדובר בטור הטוהר ,ההר שעל מדרונותיו ממוקם כור המצרף ,ובו שלושה חלקים )1 :למרגלות
ההר נמצא המבוא לטור הטוהר ( ,)Antipurgatorioשם שוהות נשמותיהם של מי שעד סוף
חייהם התחבטו אם לדבוק באמונה ולהביע חרטה על חטאיהם;  )2שבעת המדרגים של טור
הטוהר עצמו ( ,)Purgatorioהתואמים את שבעת החטאים העיקריים ,החל בחמוּר שבהם – חטא
הגאווה;  )3פסגת ההר ,שם ממוקם גן העדן הארצי (.)Paradiso Terrestre
פנייה ישירה אל המוזות ,המכונות ״קדושות״ .המוזות מהוות דוגמא מובהקת לחיבור של
האפית
מושגים תרבותיים שונים .כך ,למשל ,המוזה החשובה ביותר – ַקליוֹ ּ ֶפה ,עניינה השירה ֶ
(העלילתית).
פנייה לאפיזודה מוכרת מן הפרק המתאר את המטמורפוזה אצל אובידיוס (מטמורפוזות ,ספר ה׳,
 ,)302בה מסופר בבנותיו של מלך ֶת ַסליה – ּפיֶ ירוס ,שהובסו בתחרות שירה עם המוזות ,וכעונש
על יהירותן נהפכו לעורבי נחלים.
כוכב הלכת נוגה ,השוקע עם זריחת השמש .ביום ראשון ,יום תחייתו של ישוע ,השכם בבוקר,
דנטה וורגיליוס מוצאים עצמם למרגלות הר טור הטוהר .אירוע זה מוסבר על ידי הקשר שבין
תחיית ישוע לבין התקווה לחיי נצח .תקווה כזאת היא מנת חלקן של הנשמות הנמצאות בטור
הטוהר.
ארבעת הכוכבים מסמלים את ארבע מידות המוסר העיקריות :תבונה ,צדק ,גבורה ומתינות .עד
החטא הקדמון רק אדם וחוה היו בעלי כל מידות המוסר.
האיש הוא מרקוס פורציוס קאטו ( 46-95לפנה״ס) ,ממגִ ני הרפובליקה הרומית ,נלחם נגד הקיסר
לצדו של פומפיאוס .לאחר מות פומפיאוס המשיכו מרקוס פורציוס קאטו ומחנה התומכים בו
במלחמתם .קאטו שלח ידו בנפשו כשנודע לו על נפילת הרפובליקה ,בשנת  .46דנטה העניק לו
את תפקיד שומר המבוא לטור הטוהר ,ולא קבע את מקומו בתופת בין מתאבדים אחרים ,משום
שמרקוס קאטו שלח ידו בנפשו בשם ערך נעלה ,ובמעשהו נתן תוקף לתכונות העוצמה והגבורה
הרומיות .שני הקדושים ,אוגוסטין ותומס אקווינס ,הצדיקו איבוד עצמי לדעת במקרים מיוחדים
(כשנעשה למען מטרות נעלות).
ביאטריצ׳ה.
מינוס הוא שופט הנשמות בתופת .ראו התופת ,קנטו .5
ַמרציה – אשתו של קאטו ,בדומה לוורגיליוס שוכנת בלימבו (המעגל הראשון של התופת).
נהר הרשע – הנהר הראשון בתופת ,שמו ָאכֶ רוֹ ן .על פי החוק האלוהי לא מתקיים שום קשר בין
הנשמות השוהות בתופת לבין אלה הנמצאות בטור הטוהר.
קנה סוף מסמל כניעה ,ההכרחית כדי לשאת בעונש על חטא .רחצה במים מהווה טקס החזרת
התום שנפגם כתוצאה מן השהות בתופת.
כלומר :שהות קבע במקום שיש בו רחמי אלוהים (ראו התופת ,קנטו  .)1לכן ,אחרי שקיעת
השמש לא ניתן להתהלך במדרגים של טור הטוהר.
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מאחר שירושלים וטור הטוהר נמצאים זה מול זה משני צדי כדור הארץ ,השקיעה במקום האחד
מקבילה לזריחה במקום השני .כאן מזל טלה ,ושם מזל מאזניים.
נהר הגנגס נמצא במושגים של דנטה בגבול המזרחי של התבל ,מכאן שעתה שורר שם חושך.
על פי תפיסתו של המשורר ,השעות והעונות בחלקו הדרומי של כדור הארץ הן הפוכות מאלו
שבחלקו הצפוני.
נגלה חוצה – ...משמעו מלאך יוצא דופן ,העטוף בהילת אור (ומזכיר את האור של כוכב הלכת
מאדים) .מלאך זה מעביר בסירה את הנשמות אל מרגלות ההר.
(תהילים קי״ד ,א׳) את המשמעות האלגורית של הפסוק מסביר דנטה קונביביו ( :)2 ,7-6מדובר
בשחרור הנשמה השבויה בתוך הגוף ,על ידי המוות ,ומציאת הגאולה באלוהים.
השמש הזורחת מגרשת משמי הלילה את מערכת כוכבי מזל גדי.
לקזֶ לָ ה – מוזיקאי וזמר ,חברו של דנטה; הלחין מוזיקה לשיר מפרי עטו הפותח את הדיון
הכוונה ַ
השלישי בסעודה.Amor che ne la mente mi ragion ,
זאת אומרת – מרגע שהאפיפיור בוניפציוס השמיני הכריז על השנה  1300שנת יובל.
(המשכן הסמלי של הכנסייה) לפני שהן פונות אל
נשמות המתים מתכנסות בשפך הנהר טיבר ִ
טור הטוהר.
הזקן – קאטו.
קאטו פונה לנשמות בקריאה שייפטרו מענייניהן הארציים ,כדי שהעונש על חטאיהן לא יעוכב
וכך גם לא תתעכב היכרותן עם אלוהים.
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דנטה ,עדיין בגופו ,הוא היחיד המטיל צל.
על פי החישובים המקובלים במאה ה ,13-זריחה בהר הטוהר מקבילה לשקיעה בירושלים ,וראו
לעיל .לפיכך תהיה זו שעת ערביים בנאפולי ,בה נקבר ורגיליוס .סוטוניוס ,הביוגרף של ורגיליוס
קובע כי גופת המשורר הועברה מבּ ִרינדיסי בפקודת הקיסר אוגוסטוס.
פרפראזה על הכתובת החרוטה על קברו של ורגיליוס ,שגופתו הועברה מבּ ִרינדיסי לנאפולי ,על
פי דרישתו של אוגוסטוס ,ושם נקברה; ורגיליוס מופיע כרוח ,כשהוא מחוסר גוף ואין לו צל,
ולמרות זאת ,כפי שמוסבר מאוחר יותר ,הוא מסוגל לעבור חוויות חושניות ,בדומה לכל הרוחות
בעולם הבא של דנטה.
התבונה לבדה אינה מספקת לאדם כדי לתפוס את האמתות על ההתגלות ,לכן לפי הפילוסופיה
הסכולסטית ,הוא חייב לעצור לפעמים בשלב הראשון מתוך ארבעת שלבי הדעת .שלב זה עוסק
בקביעת עובדות קיומם של דברים מסוימים ,זאת אומרת ( quiaלטינית :מפני ש .)...שלושת
השלבים האחרים הם( quid? :שאלה על נושא הדעת); ? qualeאו ( quomoבלטינית :איך?
– שאלה על אופיו); ?( quareלטינית :מדוע? – שאלה על סיבת הקיום).
מתייחס לעונש (געגועים לאלוהים ,שאותו לעולם לא יפגשו) ,המוטל על נשמות הנמצאות
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בלימבו ושייכות לאישים דגולים שחיו בימי קדם .נשמות אלה ,וביניהן נשמות האישים הדגולים
ביותר כמו אפלטון או אריסטו ,ניסו לפצח את סודות הקיום באמצעות התבונה בלבד (ראו
התופת ,קנטו .)4
שני מקומות מרוחקים הנמצאים בהרים ,בליגוּריה :הראשון הוא ארמון לֶ ריצֶ ׳ה ,במפרץ לה
ּרביה ,לא רחוק מניס.
ספציה ,והשני הוא טו ְ ּ
עדת רוחות של אנשים שחל עליהם חרם והוצאו מחיי קהילת הכנסייה ,אבל לפני מותם הביעו
חרטה .רוחות אלה נמצאות בתחתית המבוא לטור הטוהר.
סטנצה ,אשתו
מנפרד (בערך  – )1266-1232בנו הטבעי של פרידריך השני ,נכד של קוֹ ַ
ֶ
של הנרי השישי ואמו של פרידריך .אחרי מות אביו הכריז מנפרד על עצמו מלך נאפולי
הגיבלינים ,שהובסה בקרב עם שרל מאנז׳ו (Charles of Anjou,
ֶּ
וסיציליה; עמד בראש סיעת
 )Angevin-Andegavenבשנת  1266ליד ֶ ּבנֶ בֶ נטו .שארל מאנז׳ו נקרא על ידי האפיפיור קלֶ ֶמנס
הרביעי לסייע בקרב .מנפרד נפל בקרב הזה .כיוון שהוחרם על ידי הכנסייה ,נקבר ליד הגשר,
באדמה לא מקודשת.
קוסטנצה – אשתו של פטר השלישי ,מלך אראגון ,ואמו של פרידריך מלך סיציליה ושל יעקב,
שליט אראגון.
פינאטלי – בישוף העיר קוֹ ֶסנצה שבקלבּ ריה ,ציווה לפזר את שרידי גופתו של
ֶ
ברתולומאו
רדה) ,מחוץ לגבולות מלכות נאפולי ,שהייתה שייכת לאדמות
מנפרד לאורך הנהר גאריליאנו (וֶ ֶ
הכנסייה.
גופות האנשים שחל עליהם חרם הכנסייה נקברו ליד נרות כבויים והפוכים ,כיוון שבחייהם דחו
את אור האמונה.
קללה לא שוללת את אהבת אלוהים ואת רחמיו ,כל עוד קיימת תקווה לתיקון.

קנטו רביעי
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דנטה מתווכח עם תפיסתו של אפלטון על ריבוי נשמות אצל בני אדם ,ומקבל את התפיסה
של אריסטו ,שנתמכה גם על ידי הקדוש תומס אקווינס ואלברטוס הגדול .תפיסה זאת נסמכת
על העיקרון לפיו קיימת נשמה אחת בעלת שלושה תפקידים :החיים ,הרגשות והחשיבה (דנטה
ממשיך בכך נושא שכבר דן בו קודם לכן בקונביביו  .)2, 3, 11כיוון שאחד משלושת התפקידים
האלה בולט ,השניים הנותרים אינם באים לידי ביטוי.
מדובר במנפרד (השוו טור הטוהר ,קנטו שלישי).
דנטה מציין כי חלפו שלוש שעות מאז הזריחה ,מכאן שהשעה עתה היא  9בבוקר.
ַסנלֵ יוֹ – עיירה ממוקמת על הר תלול ,קרוב לאורבינו; הר נוֹ לי – חוף סלעי בליגוּריה ,בו נמצאת
בא ּ ֶפנינים.
ביסמנטוֹ בה – פסגה עם מדרונות תלולים ַ
ַ
העיירה נולי;
זווית השיפוע של מדרון טור הטוהר (מדויק יותר – הר גן העדן הארצי ,כיוון שטור הטוהר
נוצר מאוחר יותר) גדולה יותר מ ,45o-כלומר ,גדולה ממחצית רבע הזווית של מעגל שלם
).(mezzo quadrante
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המשורר מופתע לראות את השמש לשמאלו בעוד פניו למזרח .ההסבר לכך הוא שהאי שעליו
מתנשא הר הטוהר שוכן בחצי כדור הארץ הדרומי .לכך מתייחס הסברו המפורט של ורגיליוס.
ַקסטוֹ ר ּופוֹ לוּקס – מערכת כוכבי ״התאומים״.
ָ
מראה – השמש.
הר ציון – הכוונה כאן לירושלים (הממוקמת במרחק קוטבי ביחס לטור הטוהר על פי תיאוריית
היקום-בקוסמוגרפיה של דנטה).
פאיתון – במיתולוגיה בנו של אפולו ,ביקש לרכוב במרכבת השמש של אביו (ראו התופת ,קנטו
.)17
טיעון מבריק בתחום הגיאוגרפיה והאסטרונומיה ,שמטרתו להסביר מדוע בחלקו הדרומי של
כדור הארץ רואה (שם הוא נמצא) דנטה את זריחת השמש מצדו השמאלי.
המשמעות האלגורית :ככל שהנשמה מיטהרת מפשעיה ,העונש על החטאים נסבל יותר וגם
ההתעלות הרוחנית קלה יותר.
ֶ ּבלַ קווָ ה – תושב פירנצה ,חברו של דנטה ,עסק בייצור כלי נגינה ,אבל היה רשלן נודע .הוא
הנציג של הרוחות הנמצאות בחלקו הגבוה יותר של המבוא לטור הטוהר .רוחות אלה סירבו עד
בוא המוות להביע צער על פשעיהן.
מלאך האל (במקור – )l’angelo di Dió :מדובר במלאך הכפרה ,שעל פי דנטה עומד על
המשמר לפני שער טור הטוהר ומסמן שבע אותיות ״P״ – סמל לשבעת החטאים העיקריים
– על מצחיהן של הרוחות המתחילות בריצוי העונש על חטאיהן.
תיאור שעות יום :שעת צהריים בטור הטוהר ,ובאותו זמן באזורים המיושבים בחלקו הצפוני של
כדור הארץ שורר לילה שהגיע כבר עד קצהו המערבי (מרוקו) .תיאורי זמנים תופסים מקום
ניכר בחלק השני של היצירה .מטרתם להדגיש את האנלוגיה לזמנים על כדור הארץ ,וגם לציין
שתנועת השמש בשמים קובעת את מועדי העונשים .בנוסף ,השמש מסמלת את רחמי אלוהים
ומשמשת מורת דרך לנשמות הנמצאות תחת חסותה (השוו התופת ,קנטו .)1
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סוג שלישי של רוחות הנמצאות במבוא לטור הטוהר כולל את אלה שמתו מוות פתאומי ,אבל
הספיקו להתפייס עם אלוהים (ראו שורות  .)57-52תופעת כוכבים צונחים וברקים יוחסה לאדי
אש מתנגשים ברקיע.
דובר יחיד .גַ ׳קוֹ ּפוֹ ֶדל ַק ֶסרוֹ ( – )1298-1260מוצאו מאזור שהיום הוא מארשה ,באיטליה,
ארצו ,ראש העיר
הגיבליניםֶ .
ֶּ
איש דגול ,פוליטיקאי ולוחם ,השתתף בקרב עם הגווֶ לפים נגד
ארצו
סטה ,מפרארהֶ .
ד׳א ֶ
סטה) בולוניה ,שעמדה בפני סכנת כיבוש על ידי ַאצו השמיני ֶ
(פוד ָ
ֶ
נהרג מידי בריונים של אצו ,לא רחוק מארמון אוריָ קו ,כשהיה בדרכו למילנו ,כדי להתמנות שם
לתפקיד פודסטה – ראש העיר.
ֶ
במדינת הבוגדים
(אנטנורה – אזור במעגל התשיעי של התופת ,המיועד לבוגדים) נאמר
ד׳אסטה.
ששלטונות פדואה כרתו ברית עם אצו השמיני ֶ
לה מירה ואוריָ קו הן עיירות קרובות לפדואה.
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מונטפֶ לטרו – בנו של גווידו דה מונטפלטרו (המרצה עונש על חטאיו במחיצת
ֶ
בונקונטה דה
הגיבלינים ,הוביל את הקרבות בין הגוולפים והגיבלינים; נהרג במלחמה
יועצי אחיתופל) ,מנהיג ֶ ּ
מפלדינו (בשנת .)1289
וארצו ,בקרב ליד ַק ּ ָ
בשטח שבין פירנצה ֶ
ֶ
הקסנטינו הוא עמק בטוסקנה המקיף את נהר הארנו.
פאלטרון
ֶ
הקאמדולי ,הידוע בימי הביניים ,בנוי על אחד ההרים בקרבת רכס
ֶ
הרמיטז׳ – מנזר
בהרי האפנינים.
ּ ִפיָ יה דה טוֹ לוֹ ֵמי מסיינה – אשתו של נֶ לו ד׳אינגיראמו ,אדון הארמון פייֶ טרה
במרמה
ֶ
אלדובר ֶנדשי
ָ
שבטוסקנה ,שפקד להורגה (בשנת  ,)1297כדי להינשא לנסיכה מרגריטה
( ,)Margherita Aldobrandeschiאו לפי גרסה אחרת ,בגלל קנאה.

קנטו שישי
.1
.13
.15
.16

.19
.22

.29
.40

.62

.88

6/7/2009 2:17:43 PM

על פי כללי המשחק ,ששמו היה זארא ,נזרקו שלוש קוביות ,כשהתוצאה ידועה מראש.
ניקסה ַדה לַ ֶטרינה – משפטן שחי במאה ה ,13-בזמן המשפט נרצח בידי ג׳ינו די טאקו,
ֶ ּב ַ
שהואשם על ידו במעשי שוד ונידון למוות.
ארצו; תוך כדי רדיפה אחרי
גיבלין מאנשי האצולה של ֶ
גוּצ׳וֹ ֵדי ַטרלאטי (המאה הּ ֶ – )13-
הגוולפים הבורחים ,נפל לתוך הנהר ארנו.
בארצו; גאנו ֶדלי
גיבלין (המאה ה ;)13-נפל בהתנגשות עם גוולפים ֶ
פדריקו נוֹ בֶ לוֹ – גם הוא ֶ ּ
סקורניניאני – תושב העיר פיזה ( ,)1287נהרג בקרב על השלטון בפיזה ,כנראה על פי פקודת
הרוזן אוגולינו.
אורסו ֶדלי אלברטי (המאה ה – )13-נרצח על ידי קרוב משפחה .סכסוכים עקובי דם במשפחה
זו גרמו לחיסולה הגמור.
פייר דה לה ברוסה (המאה ה – )13-רופא דגול ,דיפלומט ויועצו של מלך צרפת פיליפ השלישי,
שגה שגיאה גורלית :כדי להבטיח לבנו פיליפ את כס המלוכה ,הביע סברה שאשתו השנייה של
המלך – מריה בּ ַר ַ ּבנט ,הרעילה את בנה החורג ,לודביג .המלכה נקמה ברופא והאשימה אותו
בבגידה וכך הביאה למותו בשנת .1276
המשורר רומז לכתוב באנאידה (ספר רביעי ,)496-492 ,לפיו הסיבילה דוחה את צלו של פולינרוס
המעז לטעון כי יש ביכולתה של התפילה לשנות צו אלוהי.
באנאידה (ספר שישי ,)376 ,הנביאה סיבילה אומרת את המשפט שצוטט בשורות .30-29
הוויכוח בין דנטה לוורגיליוס מתייחס ליעילות התפילה שנושאים האנשים החיים למען המתים.
ורגיליוס ,ככופר ,מפנה את הנושא אל ביאטריצ׳ה – בעלת הידע התיאולוגי.
הכוונה לסורדלו דה גואיטו – משורר ידוע וטרובדור איטלקי מהמאה ה ,13-כותב בשפה
הפרובנסלית .כמו ורגיליוס ,נולד במנטואה .יצירתו המפורסמת  Sirventeseשנכתבה על
מותו של האדון הפאודלי בלאצאט (בשנת  ,)1236הייתה סאטירה על רשלנותם ופחדנותם של
המושלים והנסיכים בזמנו.
ספר חוקים מפורסם שחובר על ידי קיסר ביזנטיון – יוסטיניאנוס הראשון ,במאה החמישית.
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לפי דנטה אין שום חשיבות לספר חוקים זה ,לאור ההפקרות שפשתה עקב התרופפות השלטון
המלוכני באיטליה.
תוכחה לנכבדי הכנסייה ,שמייחסים לעצמם גם את הזכות לשלטון חילוני.
אלברט הראשון – בנו של רודולף הבסבורג ,שהיה קיסר בשנים  .1308-1298אלברט הראשון
היה מלך ברומא ,אך למעשה לא שלט באיטליה ,כיוון שהיה עסוק בענייניו הפרטיים בגרמניה.
קיימות גרסאות שונות לגבי מוצאן של שושלות אלה; על פי אחת מהן – בני מונטצ׳י היו
גיבלינים ,וקפולטי היו גוולפים מוורונה .השושלות היו אויבות בנפש לא רק בגלל סכסוכים
ֶּ
פוליטיים ,אלא גם משפחתיים .מוצאם של גיבורי הטרגדיה השקספירית רומיאו ויוליה אמור
להיות מהמשפחות האלה .דוגמה זאת ודוגמאות אחרות המצוטטות על ידי דנטה ממחישות את
הכאוס ששרר באיטליה כתוצאה מהעדר שלטון חזק.
יופיטר המרומם – מדובר בישוע הנוצרי .חיבור מושגים שונים ,תרבותיים ודתיים ,בשירה של
דנטה ,נובע תמיד מההכרה הפנימית העמוקה שלו בכך שקיימת המשכיות של תרבויות .לדעתו,
מובן מאליו שהתרבות ההלנו-רומית מבשרת את הופעתן של אמיתות נוצריות מסוימות.
כל איכר מתערב בפוליטיקה ,ומעז להופיע נגד השלטון הקיסרי ,בדומה לגאיוס קלודיוס מרצלוס
שיצא נגד יוליוס הקיסר.
אזכור למשטרים בעת העתיקה ,שנודעו בתקינותם וביציבותם הודות לחקיקה הנבונה של סולון
וליקורגוס ,ולעג ברוב סרקזם לפירנצה ,שחוקיה השתנו מדי חודש.
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אוקטביָ נוס ,קרי :הקיסר אוגוסטוס (ראו קנטו שלישי ,הערה .)26
לטינים – מושג זה מתייחס גם לרומאים וגם לאיטלקים ,יורשי המסורת מימי קדם.
ורגיליוס מדגיש שהוא נמצא במעגל הראשון של התופת (לימבו) כיוון שהוא אינו בקי ביסודות
הדת הנוצרית .הקדוש תומס אקווינס (דנטה מתייחס פעמים רבות לרעיונות התיאולוגיים שלו)
סבר שאנשים רבים מבין הדגולים ביותר שחיו בעת העתיקה הוכתמו בחטא בגלל הזנחת הדת,
לכן לא ניתנה להם (בניגוד ליהודים) הזכות להכיר את סודות האמונה.
סגולות הקודש .אנשי העת העתיקה לא הכירו את שלוש המצוות התיאולוגיות :אמונה ,תקווה,
אהבה .ארבע המצוות המוסריות בלבד לא מספיקות כדי להגיע לגאולה (ראו התופת ,קנטו .)4
ֶ
סורדלו מתייחס לחוקים המחייבים בטור הטוהר כולו ,שאינם מאפשרים לנשמות לשוטט בלילות,
כאשר הן נטולות חסדי אלוהים (ראו התופת ,קנטו .)1
בעמק זה שוהות נשמותיהם של שליטים רשלניים ,שדאגו לפאר והדר של עצמם (הביטוי לכך
– מקומות שהותם המפוארים) יותר מאשר לרווחת נתיניהם .שליטים אלה אף לא טרחו לדאוג
לגאולה שלהם עצמם ,והביעו חרטה רק לפני מותם .בתיאור העמק יש הרבה רמזים לתמונת
השאנז אליזה המובאות באנאידה לוורגיליוס ,ספר ו׳.
 – Salve Regina״ברוכה תהיי המלכה״; אלה המילים הראשונות בתפילה המכוונת לאם
הקדושה ,והמבקשת את ברכתה כדי להגיע לגאולה .במילות התפילה ,המזכירות את ״עמק
הבכא״ ,יש רמז לחיי השליטים.
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רודולף הבסבורג ( – )1291-1218שליט האימפריה הרומית הקדושה משנת  .1273הזניח
את איטליה לחלוטין ,ומעולם לא ביקר בה .כל מעייניו היו נתונים להעצמת שלטונו במרכז
אירופה.
אוטוקר ( – )Ottokarמלך צ׳כיה (נפטר ב ,)1278-לחם נגד רודולף הבסבורג ,היה ידוע כשליט
אמיץ ,מוסרי ואינטליגנטי ,בניגוד לבנו.
וצלב השלישי היה בנו של אוטוקר (נפטר ב.)1305-
פיליפ השלישי ( – )1285-1245מלך צרפת בשנים  ;1285-1270כשליט בחר בפתרונות פוליטיים
לא מוצלחים; כאן מדובר בתבוסתו במלחמה נגד פטר השלישי מאראגון ,שאחריה מת כתוצאה
ממגפה .בדיוקנאות אכן תואר כבעל חוטם קצר.
הנרי הראשון – מלך נווארה ,הוכתר בשנת  .1273בתו ,יואנה ,נישאה לפיליפ הרביעי ,שנודע
כ״פיליפ היפה״ ,בנו של פיליפ השלישי.
בסמל השושלת הבורבונית הופיעו שלוש חבצלות בצבע זהב על רקע תכלת.
מושג זה מתייחס לפיליפ הרביעי; דנטה רחש לו סלידה רבה ,המומחשת במקומות שונים
בפואמה; דנטה לעולם אינו קורא לו ישירות בשמו.
״גופו בנוי לתלפיות...״ הכוונה לפטר השלישי ( – )1285-1239מלך אראגון משנת ,1276
וסיציליה משנת .1282
״שכנו נכבד החוטם.״ שרל הראשון מאנז׳ו הוכתר למלך נאפולי אחרי הקרב ליד בנבנטו (.)1266
בקרב הזה נפל מנפרד ,בנו של פרדריק השני.
עול לימים עדיין...״ מדובר בבנו הצעיר של פטר השלישי מאראגון ,מדובר גם בפטר עצמו,
שנפטר צעיר.
פרדריקו וג׳קומו – בניו של פטר השלישי מאראגון; פרדריק השני – מלך סיציליה בשנים
 1337-1296ויעקב השני – מלך אראגון בשנים .1327-1291
שרל הראשון מאנז׳ו ,מי שנודע באפו הנכבד.
אפוּליה ופרובנס לא היו מרוצים משלטונו של שרל השני.
חבלי ּ
שרל השני היה גרוע משרל הראשון כאדם וכשליט .שרל הראשון נכנע לפטר השלישי מאראגון.
לקוסטנצה ,אשתו של פטר (הבת של מנפרד) ,הייתה סיבה להיות גאה בבעלה .לעומתה ,לשתי
נשותיו של שרל הראשון – ביאטריס ומרגרטה – לא הייתה סיבה להתגאות באיש.
הנרי השלישי – שליט אנגליה בשנים  ;1272-1216למילים ״פשוטים היו חייו״ משמעות שלילית
בלשונו של דנטה.
אדוארד הראשון – (“הפרי מחלציו״) ,בנו של הנרי השלישי ,שלט בשנים  ,1307-1272נודע
בכינוי ״יוסטיניאנוס של אנגליה״ בזכות ספר החוקים שחיבר.
ג׳וליילמו השביעי ( – )Guglielmoרוזן מונפֶ ַרטו ,מנהיג הגיבלינים ,ניהל קרבות ממושכים עם
הגוולפים; תוך כדי מרד באלסנדריה שבפיימונטה בשנת  ,1292ג׳וליילמו נחטף ונכלא בכלוב
ברזל ,שם נפטר בשנת  .1292כדי לנקום ,פתח בנו במלחמה נגד אלסנדריה ,שהביאה חורבן על
אדמת מונפרטו וקנבזה (צפונית לפיימונטה).

DANTE 2.indb 320

הערות

321
קנטו שמיני
.13
.19

.53

.65

.72
.73

.89
.104
.135

״בטרם אור...״ – הימנון  Te lucis ante terminemהכולל בקשה להילחם נגד פיתויי הלילה .את
היצירה מייחסים לאמברוזיוס הקדוש.
דנטה ,המחבר ,מסביר לקוראיו ( ,)lettoreשלתמונת זוג המלאכים המגרשים את הנחש המתגנב
כל לילה לעמק ,יש משמעות אלגורית .על פי המפרשים הנחש מסמל פיתויים ,חרבות המלאכים
הן סמל לצדק ולרחמי אלוהים ,וגלימות המלאכים ,שצבען ירוק ,הן סמל לתקווה ,החייבת
להתלוות לחרטה.
נינו (או אוגולינו –  )Ugolinoויסקונטי (נפטר בשנת  – )1296שופט באזור גָ לורה שבסרדיניה,
רארדסקה – (( )Ugolino delia Gherardescaראו התופת,
ֶ
גווֶ לף ,חתנו של הרוזן אוגולינו ֶדלה גֶ
קנטו  ,)30שאיתו חלק את השלטון בפיזה .בשנת  1283נינו ויסקונטי גורש .הוא לחם שנים רבות
נגד הגיבלינים של פיזה.
קוראדו מלספינה – (נפטר בשנת  – )1294רוזן וילפרנקאה ואל די מאגרה – Villafranca Val di Magra
– (פרובינציה לוניגיאנה .)Lunigiana ,בשורה  118דנטה מביע הוקרה למשפחתו ,הידועה לכול
כרחבת לב ,הגונה ,אמיצה ומהוללת בשירת הטרובדורים .דנטה עצמו זכה אצלה להכנסת אורחים
חמה בתקופת גלותו.
ג׳ובָ נָ ה – בתו הקטינה (בשנת  )1300של נינו; אחרי מות אביה נשלל ממנה רכושה ,וזו הגיעה
עד פת לחם .העיר פירנצה העניקה לה קצבה כהוקרה לתרומת אביה למען מפלגת הגוולפים.
ד׳אסטה – אשתו של נינו ,אחרי מותו נישאה שנית לגֶ ׳לֶ אצו ויסקונטי (Geleazzo
ביאטריצ׳ה ֶ
 )Viscontiממילנו ,שגורש בשנת  .1302בסמל שלו מופיע נחש ,ובסמלו של נינו – בעלה הראשון
של ביאטריצ׳ה – מופיע תרנגול .מכאן הרמזים בשורות  .81-76שביס לבן היה סמל אלמנות.
ביאטריצ׳ה נפטרה אחרי פרסום הקומדיה האלוהית ,ועל קברה הוצגו שני הסמלים.
“שלוש האבוקות...״ שלושה כוכבים מסמלים את המצוות התיאולוגיות :אמונה ,תקווה ,אהבה
(.)spes, caritas, fides
שני הנצים – תיאור מטאפורי של מלאכים.
הנבואה מספרת שבטרם יחלפו שבע שנים (השמש תופיע שבע פעמים במרומים ,במקומות
בהם נמצאת מערכת הכוכבים טלה) ,דנטה יחווה קבלת פנים כאורח אצל משפחת מלספינה
( .)Malaspinaהמשורר היה שם בשנת .1306

קנטו תשיעי
 .6-1הקדמה המתארת את הזמן בצורה רטורית ,ולפיה עמוד השחר עולה על פני כדור הארץ בשעה
שבטור הטוהר שורר לילה .״פילגש של טיתונוס״ – היא אורורה (או אוסרינה  Ausrineאו
 – Austraשחר) מהמיתולוגיה ,שהתאהבה בטיתון הטרויאני וחטפה אותו לאתיופיה.
פילומלה ,שנאנסה על ידי
ֶ
 .14רמז למיתוס המוכר לדנטה ממטמורפוזות ( )6, 412של אובידיוס ,על
ֶט ֶראוס ,בעלה של אחותה ּפרוֹ קנֶ ה .כדי לנקום ,פרוקנה הגישה לבעלה ארוחה שהכינה מבשר בנם
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איטיס .שתי האחיות ,שנרדפו על ידי טראוס ,פנו לעזרת האלים ,ואלה הפכו את השלישייה
פילומלה לסנונית ,את פרוקנה לזמיר ואת טראוס לדוכיפת.
ֶ
כולה לציפורים :את
דנטה מספר חלום נבואי שחלם לפנות שחר (ראו התופת ,קנטו  .)24בחלומו עמד על פסגת ההר
אידה ,ומשם לקח אותו נשר בעל כנפי זהב והעביר אותו דרך אזור האש .במציאות לוצ׳יה הייתה
הקדושה שהעבירה אותו דרך שער טור הטוהר .על כך נודע לו מפי ורגיליוס ,בשורות .58-57
הנשר ולוצ׳יה הקדושה ,שניהם מסמלים את רחמי שמים שעוטפים באור את החוטא .לאש יש
כאן משמעות חיובית :היא מסמלת את הקשר לאזור הגבוה ביותר בשמים – ֶאמפיריום ,שם
נמצא משכן אלוהים .נשמתו של דנטה אינה מוכנה עדיין להגיע אליו.
נימד – זאוס בדמות נשר חטף מהר אידה את גַ ֶ
גַ ֶ
נימ ֶדס ,נער יפהפה ,העבירוֹ לאולימפוס ,ושם
מינה אותו לשר המשקים.
״טנטידה האלה...״ היא תטיס ,אם אכילס ,חטפה אותו ממחנכו כירון הקנטאור על מנת להסתירו
בחצרו של ליקומדס באי סקירוס וכך למנוע ממנו לצאת למלחמת טרויה בה ימצא את מותו.
לוצ׳יה הקדושה היא אור הקודש ואחת משלוש הגברות בקנטו השני בתופת.
״ומדרגות שלוש...״ – שלב ראשון ,״משיש צח״ ,מסמל ייסורי מצפון ,המדרגה השנייה ,״סדוקה
וחרוצה״ ,מסמלת בושה וצער על החטאים ,השלב השלישי ,לעומת זאת ,מסמל כפרה על אשמה
הנובעת מבעייתיות באהבת אלוהים ובאהבת הזולת.
״שוער ניצב...״ – במעמדו כשומר טור הטוהר ,המלאך הוא אלגוריה למקבל הווידויים
המושלם .על מצחו של דנטה הוא מסמן ,באמצעות חרב (סמל הצדק) ,שבע אותיות ״P״
(בלטינית  peccatumמשמעו פשע) המסמלות את שבעת החטאים העיקריים .הסימנים ייעלמו
בהדרגה עם העלייה בהר .בטור הטוהר דנטה ישתף פעולה בתהליך ענישתו על חטאיו (שהותו
שם נמשכת זמן ארוך ביותר :שלוש יממות) .בגדי המלאך האפורים ( )115מסמלים כניעה,
שאמורה לאפיין את מקבל הווידויים.
מתקשר לברית החדשה ,למפתחות שפטרוס הקדוש קיבל מישוע (הבשורה על פי מתי ,י״ט,
 :)16צבע זהב מסמל את הרשות להעניק כפרה; צבע כסף – את החוכמה והידע התיאולוגי.
שאון פתיחת שער ,העולה אף על הצליל שהשמיע ,על פי האגדה ,צוק טרפיאה ,בזמן
שיוליוס קיסר לקח בכוח את האוצר הציבורי הטמון שם ,למרות התנגדותו של נציג העם,
ֶמ ֶטלוס.

קנטו עשירי
 .31הדרך והקירות במדרג הראשון של טור הטוהר ,שם מרצות את עונשן נשמות של אנשים שחטאו
בחטא הגאווה ,מכוסים פסלים מרשימים מיצירותיו של הפסל היווני המפורסם פוליקלטוס
(המחצית השנייה של המאה הרביעית לפני הספירה) .התגליפים מציגים דוגמאות של כניעה
הלקוחות מהמקרא ,מהברית החדשה ומן ההיסטוריה הרומית ,זאת במיטב מסורת הסינקרטיזם
התרבותי – חיבור מושגים מתחומים תרבותיים שונים.
 .34הוא המלאך גבריאל אשר בישר למרים הבתולה על הולדת בנה (הבשורה על פי לוקס ,א׳,
.)38-26
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״אמתך אני אלי...״ – תמונה המתארת את ״הבשורה״ ,חרוטה בשיש .בתמונה אמו לעתיד של
ישוע נכנעת לרצון אלוהים.
תמונה של העברת ארון הקודש לירושלים ,המראה את דוד הכנוע רוקד ושר יחד עם נתיניו
ומהלל את אלוהים ,למרות שאט נפשה של מיכל ,הסבורה ,שכמלך הוא מתנהג בצורה לא
הולמת.
סיפור המעשה מתאר את הקיסר הרומי טריאנוס (שלט בשנים  ,)117-98שערב יציאתו לקרב,
הבטיח לאלמנה ענייה כי יעניש ללא דיחוי את מי שרצח את בנה .אגדה מספרת ,שהמעשה
העניו והצודק הזה הביא את האפיפיור גרגוריוס הראשון לשאת תפילה למענו ולמען הגעת
נשמתו לגן העדן.
הוא – אלוהים.
נשמות גאוותנים רוכנות לכיוון האדמה תחת עומס האבנים שהן נושאות .בטור הטוהר כולו,
בדומה לתופת ,העונש קשור במישירין או בעקיפין לפשע (בתופת העונש ניתן לנצח).

קנטו אחד-עשר
 .1-24פרפראזה על תפילת ״אבינו״ ,שאומרים מי שחטאו בחטא הגאווה .בטור הטוהר של דנטה
קיימת אווירה של תפילה (לעתים קרובות מוּשרת) ,של ריכוז ,של תקווה להתקרבות אל גן
העדן השמיימי על ידי הבעת חרטה.
“ .31אם שמה הם נושאים...״ – בני אדם שזכו בחסדי שמים מחויבים לשאת תפילה לאלוהים למען
אלה הבאים על עונשם בטור הטוהר ,כשם שאלה הנמצאים בטור הטוהר מתפללים למען אנשים
חיים.
 .59אומברטו אלדוברנדסקו (המאה ה – )13-בנו של ג׳וליילמו אלדוברנדסקו ( .)Guilielmoגיבלין,
אדון הארמון בקמפנייטיקו ( ,)Campagnaticoידוע כשחצן וקמצן; לחם שנים רבות נגד קהילת
העיר סיינה כדי להתעשר בדרכים לא הוגנות.
ֶ
.79
אודריסי דה גוביו (( )Oderisi da Gubbioנפטר בשנת  – )1299היה בחייו צייר מיניאטורות ומאייר
מפורסם; בספרו של ג .ואסארי על תולדות חייהם של ציירים ואדריכלים ,מוזכר גם סיפור חייו
של אודריסי דה גוביו.
 . 83פרנקו בולונזה – הצייר מבולוניה (המאות ה 13-וה.)14-
צ׳ימבואה ( – )Cimabue) (1302-1240צייר דגול מפירנצה ,ששבר את מוסכמות האמנות
ֶ
.94
הביזנטית כשהוא מכריז על חזרה לחיקויי הטבע.
הטרצֶ ׳נטו האיטלקי
 .95ג׳וטו די בונדונה ( – )Gioto di Bondone) (1336-1265הצייר הגדול מבין נציגי ֶ
(המאה ה ,)14-הביא לשורה של חידושים בטכניקת הציור ,בין היתר שימוש בגוני צבע.
 .97גווידו ָקבַ לקנטי ( – )Guido Cavalcanti) (1300-1258נציג בולט של אסכולת ”“dolce stil nuovo
(“הסגנון הענוג החדש״ ,ראו טור הטוהר ,קנטו  ,)24מוזכר בקנטו העשירי בתופת .גווידו קבלקנטי
עלה על מייסדה של האסכולה הזאת – גווידו גוויניצ׳לי ( ,)Guido Guinizzelli) (1267-1235הן
בצורה והן בתוכן השירה.
 .99ככל הנראה רמז לדנטה ,גדול משוררי ״הסגנון הענוג החדש״ ,שהעמיק סגנון זה מבחינה
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פילוסופית ושכלל אותו מבחינה מבנית .אין זה ביטוי לגאוותנותו של דנטה ,המחבר ,אלא
הערכה עצמית אובייקטיבית של תפקידו ההיסטורי.
ַ
 .121פרוֹ בֶ נצַ ן ַסלבָ ני – מנהיג הגיבלינים מסיינה ,גרם לתבוסה של הגוולפים בקרב ליד
מונט ּ ֶפרטי
(בשנת  ,)1260היה בעד הרס העיר פירנצה ,בניגוד לדעתו של פרינָ טה דלי אוברטי (Farinata
( )degli Ubertiראו התופת קנטו  .)10פרובנצן סלבני נפל בקרב נגד הגוולפים מפירנצה ,בשנת
 .1269פרשני יצירתו של דנטה סבורים שפרובנצן כפי הנראה קיבץ נדבות בככר בעיר סיינה ,כדי
לפדות את חברו משביו אצל שרל הראשון .לפי הפואמה של דנטה ,ביטוי זה של ענווה יקצר לו
את תקופת העונש לאחר מותו.
 .141ייתכן שרוחו של ֶ
אודריסי מנבאה לדנטה גורל של גולה ,כתוצאה מגירושו והחרמת רכושו על
ידי אויביו בפירנצה.

קנטו שנים-עשר
.28
.31

.34
.37
.40
.43
.46
.49

.52
.56
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דנטה ממשיך את הגרסה המיתולוגית ,לפיה ברייארוס ( ,)Briareusבעל מאה הידיים ,היה אחד
הענקים (הגיגנטים) ונהרג על ידי ברק ששלח זאוס בזמן מלחמת הגיגנטומכיה.
תימבראוס – הוא אפולו ,אל השמש ,השירה והמוזיקה ,נקרא על שם העיר תימברה שבטרואדה,
ארס ,אל המלחמה; ּ ָפלָ ס – כינוי של אתנה ,אלת
שם היה לו מקדש; מרס – השם היווני של ֶ
החוכמה.
נמרוד – בונה מגדל בבל המקראי .סמל הגאווה המכוונת נגד אלוהים (ראו התופת ,קנטו .)30
ניוֹ ֶ ּבה ,בתו של טנטלוס ,התפארה בפני האלה לֶ טו בצאצאיה הרבים ,ונענשה על ידי אפולו
וארטמיס ,ילדי האלה ,שהרגו את שבעת הבנים ושבע הבנות של ניובה.
שאול .מלך ישראל ,נענש על גאוותו ונפל על חרבו בהרי הגלבוע .יורשו דוד הוצג בטור הטוהר,
בקנטו העשירי ,כדוגמא לאיש עניו.
ַא ָרכנֶ ה ( – )Arachneאורגת מיתית .ערכה תחרות באמנות אריגה נגד האלה אתנה ,וכשהובסה,
נהפכה לעכביש (ראו התופת ,קנטו .)17
רחבעם ,בנו של שלמה ,לא ירש את חוכמת אביו :בשל קשי לבו ויהירותו גורש וברח
לירושלים.
אלקמאון ,בנו של הנביא המיתולוגי אמפיאראוס (( )Amfiaraosראו התופת ,קנטו  ,)20שניבא את
התבוסה במלחמה נגד תבאי ,והסתתר כדי לא להשתתף בה .אשתו ,אריפילה ( ,)Erifileגילתה
את מקום מסתורו אחרי שניתן לה שוחד :היא קיבלה במתנה מחרוזת מלכותית מעשה ידי האל
הפייסטוס .הנביא חייב היה להשתתף במסע שהביא למותו (וגם למותם של מנהיגים אחרים).
בנו הרג כנקמה את אמו.
סנחריב ,מלך אשור ,הכריז מלחמה נגד חזקיהו ,מלך יהודה ,ולעג לאלוהים .הוא הובס במלחמה
ובניו רצחוהו נפש.
צירוס (המאה השישית לפני הספירה) ,מלך פרס ,הובס על ידי טומיריס ,מלכת הסקיתים.
היא כרתה את ראשו של המלך והכניסה אותו לכלי מלא דם ,כנקמה על מות בנה .דבריה הם
פרפראזה על ציטטה מתוך ספר היסטוריה של אורוזיוס.
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הולופרנס ( ,)Holofernesמפקד הצבא האשורי .נשלח ליהודה על ידי המלך נבוכדנאצר ,שם מצור
על בית אל; נהרג במעשה תרמית בידי יהודית היפה והאמיצה.
טרויה נחרבה – בהסכמת האלים – על ידי היוונים ,כנקמה על כך שפאריס חטף את הלנה היפה,
בתו של זאוס ואשתו של מלך ספרטהֶ ,מנֶ לאוס.
מלאך אלוהים – מלאך ההכנעה ,שלפני עלייתו של דנטה אל המדרג השני של טור הטוהר ,ימחק
ממצחו את האות ״P״ הראשונה ,כביטוי למחילה אחרי שהתחרט על חטא היהירות.
השעה השישית מרגע זריחת השמש; ורגיליוס רומז שזוהי בערך שעת הצהריים .מקור השיטה
הזאת לספירת שעות – בתקופה היוונית.
כנסיית סן מיניאטו בנויה על גבעה .על מנת להגיע אליה מן העיר יש לעבור על גשר רובקנטה
החוצה את הארנו.
תחילתה של הברכה הראשונה מתוך שמונה הברכות שבדרשת ההר של ישוע (הבשורה על פי
מתי ,ג׳ .)5 ,במקור.“Beati pauperes spiritu” :

קנטו שלושה-עשר
.2
.36

.60

.90

.106

.123
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דנטה וורגיליוס נמצאים במדרג השני של טור הטוהר ,שם מרצות את עונשן נשמות של מי
שחטאו בחטא הקנאה.
במדרג זה של טור הטוהר נשמעים קולות הממחישים דוגמאות שונות לאהבת הזולת ,המנוגדת
לחטא הקנאה (וראו המבוא לטור הטוהר) .בין הדוגמאות נמצא דיאלוג מוכר לדנטה ,המתנהל
בין קיקרו ולֶ ליוס ,על ידידות .מדובר בפילאדס המיתולוגי ,שהציג עצמו כחברו של אורסטס,
ובכך הציל אותו מעונש מוות על רצח אמו קליטמנסטרה ,כיוון שגרמה למות אביו אגממנון.
הדוגמא השלישית היא מילותיו של ישוע באחת הדרשות המכוונות לתלמידיו ,המלמדות לאהוב
את האויב (הבשורה על פי מתי ,נ״ד.)5 ,
הקנאים יושבים על האדמה ,זה ליד זה ,לבושים בגדים בצבעי הסלע שעליו הם נשענים.
בתיל ( ,)72-70מפני שחוש הראייה הוא שהביא אותם לחטא הקנאה כשחיו
עפעפיהם תפורים ַ
על פני האדמה.
הנשמות המרצות את עונשן על חטאיהן בטור הטוהר מודעות למטרה הסופית שהן שואפות
אליה :במילים המתייחסות לגן העדן השמיימי ,דנטה רומז לרעיון המדינה האלוהית ,המתוארת
בכתבי אוגוסטינוס הקדוש.
הרוח ,שדנטה מדבר עמה ,היא רוחה של ַס ּפיה מסיינה (נפטרה לפני  ;)1289היא מספרת על
חטאיה ומעידה על טיפשותה ,למרות משמעות שמה ַ(ס ּפיה = חוכמה) .היא קינאה בזולת,
ובעיקר בפרובנצן סלבני (ראו קנטו עשירי בטור הטוהר) ,שהיה מנהיגם של הגיבלינים בעיר
סיינה ,והיא הייתה דודתו .ספיה ביקשה מאלוהים שיביא לתבוסתם של הגיבלינים ,ושמחה
ד׳אלסה ,נגד הגוולפים מפירנצה ונגד שרל
לאידם כשהובסו ,בשנת  ,1269בקרב קולֶ ה בוואל ֶ
הראשון מאנז׳ו.
רמז לאגדה עממית על הקיכלי ,ציפור שנמלטה מהכלוב ביום חמים בחודש ינואר ,ועד מהרה
הצטערה על כך ,כשהגיע הכפור.
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 .127פיירו דה קמפי ,המכונה ּ ֶפטינַ יו ( – )Pettinaioמוכר מסרקים (באיטלקית  – pettineמסרק),
נפטר כקדוש .תפילותיו גרמו להצלת ַס ּפיה מלהיות מקוללת לעד ,והשפעתן הייתה רבה יותר
מחזרתה בתשובה בשלב מאוחר בחייה.
 .153רמז להשלכות הריקנות של תושבי סיינה ,שרכשו באופן לא אחראי את הנמל ַטלַ מונֶ ה ,באזור
בלתי ראוי ,ליד הים הטירני ,כדי לפתח שם צי מסחרי (מכאן הלעג המופנה לאדמירלים ,שמינויָ ם
לא התממש) .יוזמה אחרת של תושבי סיינה הייתה חיפוש הנהר התת-קרקעי דיאנה ,יוזמה שלא
הניבה פרי ועלתה ביוקר רב.

קנטו ארבעה-עשר
 .7רוחות של שני תושבי רומניה (איטליה המרכזית) :הראשון הוא גווידו דל דוקה (נפטר ב,)1249-
צאצא לשושלת אונסטי ,גיבלין שהיה עורך דין בעיר ַרוונה; השני הוא רינייר דה קלבולי (נפטר
פודסטה בערים שונות באזור רומניה ,היה אחד הגוולפים בעלי העוצמה,
ב ,)1296-שכיהן בתפקיד ֶ
והשתתף בקרבות עם הגיבלינים .שני הרוחות מביעים ביקורת על הריקבון והדמורליזציה הכללית
שפשו בערים איטלקיות שונות (שדרכן או לידן עובר הנהר ארנו) ,בניגוד למנהגים הטובים
ששררו פעם .הם משתמשים בדבריהם בתיאורים עקיפים ובמטאפורות מעולם החי.
 .42תושבי גבעת קאסלינו מכונים בבוז חזירונים ,ומכאן יודעי דבר מרמזים לקוסמת המיתולוגית
קירקה ,שהפכה את חבריו של אודיסאוס לחיות אלה.
ארצו :הגוולפים מפירנצה טענו שהם מסוגלים רק לנבוח.
 .46בני כלבה – לכינוי זה זוכים תושבי ֶ
 .51תושבי פירנצה ,לעומת זאת ,ראויים לכינוי זאבי פרא ,חמדנים וצמאי דם.
 .53תושבי פיזה מדומים לשועלים נוכלים.
 .58פולצ׳יירי דה קלבולי ( – )Fulcieri da Calboliנכדו של רינייר ,אדם אכזר; כיהן בתפקיד פודסטה
של העיר פירנצה בשנת  .1303הוא ציווה לרצוח את כל מי שהשתייך לסיעת ה״לבנים״ (״בשר
הזאבים״) שעדיין ,למרות הרדיפות ,נשארו בעיר (דנטה המזוהה איתם היה אז כבר בגלות).
 .106גווידו דל דוקה ( )Guido del Ducaמזכיר את שמם של נציגי שושלות עתיקות שחיו באזור זה
של איטליה ,והיו בעלי מידות ראויות כאזרחים וגם כלוחמים ,אותן מידות שהיום מוזנחות כל
כך.
 .112ברטינורו – בן העיר שהייתה פעם מפורסמת הודות לנדיבות תושביה .מסיבה דומה התפרסמה
גם קסטרוקרו ,הנמצאת בעמק מונטה אי קוניו.
פאנצה; כינויו של אחד מהם היה ֶ״דמוניו״ (שטן).
ָ ּ .118פגָ ני – שמם של שליטי ֶ
פאנצה (נפטר בערך ב ,)1278-גוולף מבני האצולה ,אדם אמיץ
 .121אוגולין דה פנטולין מהעיר ֶ
וישר.
 .133דברי קין אחר רצח הבל (בראשית ,י״ד ,ד).
 .139אגלאורוס ,בתו של קיקרופס ,מלך אתונה המיתולוגי ,לא רצתה לאפשר לאחותה ֶא ֶ
רסה להיפגש
עם האל מרקורי ,בגלל קנאה .נענשה והפכה לאבן (אובידיוס ,מטמורפוזות .)2, 832-708
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דנטה מתאר את מסלול השמש ומסיק כי המועד הוא שלוש שעות לפני הזריחה על ההר ושעת
חצות באיטליה.
ניסוי באופטיקה המשמש להסבר השתקפות קרני האור .ראו גם שורה .75
לדנטה ולוורגיליוס התגלה מלאך הרחמים ,שיוביל אותם למדרג הבא בטור הטוהר ,שם מקבלים
את עונשם אלה שחטאו בנטייתם לכעוס .ההילה סביב המלאכים שומרי המדרגים תגבר
בהדרגה.
ההתחלה של הברכה החמישית שבירך ישוע בדרשת ההר (הבשורה על פי מתי ,ז׳.)5 ,
גווידו דל דוקה – רמז לדבריו נמצא בקנטו הקודם; מתקשר לוויכוח שינהל ורגיליוס בנושא
הרכוש.
ההיגיון בדברי ורגיליוס :חלוקת הרכוש מקטינה את נחלתם של יחידים ,לעומת זאת ,ככל
שאדם יותר מעורב בעניינים רוחניים ,הוא נעשה עשיר יותר ,וככל שירבו אנשים כאלה ,יגדל
אושרם.
במדרג השלישי דנטה מתבונן בחזון אקסטטי המציג דוגמאות לענווה ,תכונה המנוגדת לכעס.
תמונה מתוך האבנגליון (הבשורה על פי לוקס ,ב׳ ,)48-41 ,המתארת את ענוותה של האם
הקדושה ,כשלאחר שלושה ימי חיפושים מצאה את ישוע בן ה 12-שהתעכב בבית המקדש
בירושלים לשיחה עם כוהני המקדש.
הכוונה לאתנה ונפטון ,אשר שניהם ביקשו כי העיר תיקרא על שמם .אתנה זכתה.
אפיזודה הלקוחה מההיסטוריה של אתונה ,שבה בולטת עדינותו וחוכמתו של פיזיסטרטוס ,רודן
אתונאי (המאה השישית לפני הספירה) ,בתשובתו לאשתו ,שדרשה להעניש צעיר שנישק את
בתם בפרהסיה.
תמונה המתארת את אסטפנוס הקדוש ,ראשון המרטירים הנוצרים ,כשהוא נרגם למוות ולפני
מותו התפלל למען רוצחיו (מעשי השליחים ,ז׳.)60-54 ,
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במדרג השלישי מצויות נשמותיהם של הזועמים ,הנעות בתוך ערפל עשן כבד וכהה.
מדובר בתפילה ליטורגית( Agnus Dei ,שׂ ה האלוהים) ,המהווה חלק מהמיסה הקדושה.
בלוח הרומי  – Calendaeהיום הראשון בחודש ,כאן המשמעות – חודש במובן הכללי.
מרקו לומברדו (המחצית השנייה של המאה ה – )13-בעל אחוזה ,אדם הגון ,אציל וחכם ,לא
מתפשר .לומברדו מרצה (בסגנון סכולסטי) על קיומה של בחירה חופשית בחיי האדם ועל הרוע
המתפשט.
משמעות הטיעון :מרקו פוסל את הדטרמיניזם האסטרולוגי ,ומגביל את השפעת הכוכבים על
האדם לדחפים בסיסיים המפעילים אותו .לרצון החופשי ( )libero volerולתבונה (הנקראת
 – lumeאור) יש השפעה מכרעת על התנהגות בני האדם .אם תכונות אלא יכוּונו לדרך הנכונה
(בעזרת האל) ,יובילו ללא ספק להשגת החסד .בתפיסה זאת ניכרת השפעת דעותיו של תומס

DANTE 2.indb 327

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

328

.98
.107
.120

.121

.132
.140

אקווינס .כדי לא להיכנע לדחפים בסיסיים ,הנפש האנושית זקוקה לא רק להדרכה על ידי
התבונה ,אלא גם ל״ריסון״ על ידי חוקים ,וחוקים ניתן לשמור רק במדינה שיש בה שלטון חזק
וצודק ,כמו מונרכיה ,וזו חסרה לאיטליה.
דימוי הרועה הרופס מתייחס לבוניפציוס השמיני .״להעלות גֵ רה״ ,קרי :לשקוע בשרעפים נטולי
תוצאה .הפרסה הרופסת היא חולשת הדעת.
להרחבה ראו פרק המבוא לכרך זה.
רמז נוסף לאפיפיור בוניפציוס השמיני ,הבקי בענייני דת ולמרות זאת אינו מבדיל בין טוב לרע
בעניינים פוליטיים .דנטה משתמש בדברי מרקו וממשיך להיאחז בתיאוריה המובאת בהרחבה
בקונביביו ובדיון על המונרכיה ,על פיה הקיסר והאפיפיור חייבים להוות שתי רשויות נפרדות,
הרשות החילונית מזה ,והכנסייתית מזה ,כדי לעזור לבני אדם להגשים שתי מטרות :אושר
עכשווי ואושר נצחי .שאיפת האפיפיור (בוניפציוס השמיני) לכהן באופן חוקי כשליט חילוני
גורמת לריבים ולקרבות בלומברדיה.
דוגמאות של אנשים הגונים מהדור הקודם :קורדו דה פלצו – גוולף עניו ואמיץ בן אצולה ,גררדו
מרג׳ו ֶאמיליה,
דה קאמינו מהעיר טרוויסו – שם הנהיג שלטון צודק ,וגווידו דה קסטלו ,גיבלין ֶ
שהגינותו הייתה ידועה בכל איטליה ובצרפת ,שם קראו לו ״לומברדי״ (איטלקי).
שבט לוי ,שממנו יצאו הכוהנים; עליהם נאסר להיות בעלי אדמה או רכוש חומרי אחר.
גאיה – בתו של גררדו דה קאמינו; כנראה רמז לקלות הדעת והפריצות שאפיינו את סגנון
חייה.
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פרוֹ קנֶ ה המיתולוגית ,הרגה את בנה איטיס החף מפשע ,בהתקף זעם נגד בעלה ֶט ֶראוס שאנס
את אחותה פילומלה (ראו טור הטוהר ,קנטו  ,9הערה .)13
התמונה השנייה מבוססת על מגילת אסתר ,ומתייחסת להמן הרשע המבקש לדון את מרדכי
החף מפשע למיתה ,אולם בסופו של דבר המן הוא התלוי (נצלב על פי דנטה ,במקורun :
 )crucifissoעל העץ שהיה מיועד למרדכי.
הזיה אחרת מתארת את לָ ביניה ,בתו של המלך לטינוס (אנאידה לוורגיליוס) ,הכואבת את גורל
אמה ,המלכה אמטה .לביניה האמינה ,שאמה נישאה לאניאס מטרויה ,שהרג (מאוחר יותר) את
ארוסה ,טורנוס ,מלך הרוּטולים .אמטה נתקפה בהתקף זעם ואיבדה עצמה לדעת.
ּ
מלאך השלום ,בתנועת כנף ,מוחק את האות “ ”Pהשלישית ממצחו של דנטה.
“( ”Beati pacificiאשרי עושי שלום) – תחילת הברכה השביעית של ישוע בדרשת ההר
(הבשורה על פי מתי.)5, 9 ,
המשוררים נמצאים במדרג הרביעי ,המיועד לעצלנים שלא כיבדו במידה מספקת את תכונת
הצניעות .הסבר זה של ורגיליוס מהווה מבוא לדיון בנושא האהבה ועל מבנה טור הטוהר הנובע
ממנה.
עיקר הדיון :רק אהבה אינסטינקטיבית ,חסרת פניות ,היא האמיתית .לעומתה ,האהבה המכוונת
על ידי השכל והרצון תביא לידי חטא .אהבה המכוונת לאפיקים לא נכונים יכולה לגרום ליהירות,
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לקנאה או לכעס .אהבה מתונה גורמת לעצלות ,וכשהיא מופנית במידה מוגזמת לדברים חומריים,
היא מובילה אל חטא הקמצנות ,הגרגרנות והפריצות ,ועל חטאים אלה נענשים בשלושת
המדרגים האחרונים.
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המשך דבריו של ורגיליוס בנושא האהבה וזיקתה לרצון החופשי .ההיגיון העיקרי בדבריו:
החושים מעבירים תמונות של אנשים או חפצים אל הנשמה ,שבוחרת בדבר הראוי לאהבה.
וכשזאת נוצרת ,הנשמה שואפת ליצירת קשר נפשי עם מה שבחרה .לא כל אהבה חיובית .הדחף
הראשון לאהוב לא תלוי ברצונו של בן האדם ,אבל התבונה ,המבדילה בין טוב ורע ,יכולה לכוון
את הרצון ולהביא לבחירה נכונה.
בצדו השני של כדור הארץ הירח נע מערבה במסלול שבו תנוע השמש במזל קשת בשלהי
נובמבר.
פייטולה ( – )Pietoleיישוב ליד מנטואה ,שם נולד ורגיליוס.
נשמות החוטאים בעצלות נדרשות עכשיו לרוץ ללא הרף.
ההשוואה היא לרצים בתבאי שקראו בלילה לדיוניסוס (בכחוס) ,פטרון העיר ,בתפילות
מסורתיות ,כשהם נושאים לפידים .איסמנוס ואסופוס ( – )Asopos, Ismenosנהרות ביוון
העתיקה.
הדוגמא הראשונה לשקידה ,שניתנת מפי העצלנים ,מספרת על האם הקדושה הממהרת לבקר
את קרובת משפחתה אלישבע (הבשורה על פי לוקס ,א׳.)40-39 ,
הדוגמא השנייה ,המוכרת לדנטה מהאפופיאה פרסליה מאת לוּקאנוס ,היא יציאתו הנחפזת
של יוליוס קיסר ממרסיי הנצורה לספרד ,שם ,ליד העיר לֶ רידה ,הביס את צבא פומפיוס.
גֶ ררדו השני (נפטר ב – )1187-היה ראש מנזר על שם זֶ נו הקדוש בוורונה ,בתקופת שלטונו
של פרידריך הראשון ברברוסה .הוא ניבא את מות אדונה של העיר ורונה ,אלברטו ֶדלה סקאלה
קאנ־גרנדה ֶדלה סקאלה ,שדנטה העריצו) ,שמינה את בנו הביולוגי
ֶ
(נפטר ב ;1301-אביו של
הנכה ג׳וזפה (נפטר ב )1313-לראש המנזר .האיש התאפיין בשחיתות מידות ולא היה ראוי
לתפקיד זה.
קול שמביא שתי דוגמאות לרשלנות שבאה על עונשה :הראשונה מתקשרת לעדת עברים
שסירבה ללכת אחרי משה וחבריה מתו במדבר; השנייה מזכירה את חבריו לדרך של אניאס,
שנרתעו מקשיי המסע ,נשארו בסיציליה ולא לקחו יחד עם מפקדיהם חלק במשימה ,שכתוצאה
ממנה הוקמה העיר רומא.
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כוכב הלכת שבתאי אמור להביא מזג אוויר קר בשעה שהוא קרוב אל קו האופק.
הייתה זו השעה שבה מנחשי העתידות בחנו את מעמד מערכות כוכבי הלכת וביקשו לנחש את
העתיד.
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סירנה (בתולת ים) היא אלגוריה שמקורה בעת העתיקה .על פי הומרוס הסירנות פיתו את
הימאים בשירתן (כשהן מבטיחות מידע על סתרי החלד) וגרמו להתרסקות ספינותיהם על
הסלעים בים .אצל קיקרו (בחיבורו על תכליות הטוב והרע) הסירנה היא סמל לאחיזת עיניים
אינטלקטואלית .על פי הפירושים המקובלים במאה ה ,13-סירנה היא אלגוריה לפילוסופיה
האריסטוטלית ,שדנטה זנח בשלב מסוים בחייו ,בטענה שאינה מובילה לגילוי האמת והטוב.
הסירנה המעוררת גועל ,המוגבלת בדיבורה ,במבטה ובהליכתה ,הופכת ליצור מושך שמושפע
מדמיונו המזויף שלו עצמו .הסבר אחר ,פשוט יותר ,רואה בסירנה אלגוריה לנטייה מוגזמת
להנאות עכשוויות ,שתוצאותיה הם חטאים של אהבת בצע ,גרגרנות ופריצות ,שאת העונש
עליהם מקבלים במדרגים הגבוהים יותר של טור הטוהר.
גבירה קדושה – על פי תפיסת המוסר הזאת – אלגוריה המובילה לאמת ,או אלגוריה למידות
הטובות שהן מנוגדות לחטאים שעליהם מדובר בהערה הקודמת.
הוא המלאך המוחק בשקידה ראויה לשבח ממצחו של דנטה את האות ״P״ הרביעית.
תחילתה של הברכה השנייה בדרשת ההר לישוע .במקור :בלטינית.
רוחות של תאבי בצע ,המקבלות את עונשן במדרג החמישי ,שוכבות עם הפנים ארצה כיוון
שבחייהן מבטן היה מכוון להנאות ארציות .הן שרות פסוק מתהילים :״דבקה לעפר נפשי״.
הרוח המדברת עם דנטה היא אוטובונו די פייסקי ( ,)Ottobuono dei Fieschiמשועי העיר לאוואניה
( ,)Lavagnaשנבחר לאפיפיור בשנת  ,1276וכיהן בתפקיד זה במשך  38ימים (עד מותו) בשם
אדריאנוס החמישי .אחדים מהפרשנים משערים ,שדנטה שגה והחליפו עם אדריאנוס הרביעי,
שהיה ידוע בחמדנותו לפני תקופת כהונתו ,אבל כאפיפיור השתנה לחלוטין.
׳Scias quod ego fui successor Petri...׳ ...ידע כי אני הוא יורשו של פטרוס.
״ולא ישאו נשים...״ ( (Neque unbentהבשורה על פי מתי ,כ״ב.29 ,
אלג׳יה – מדובר באחייניתו של אדריאנוס החמישי (משמעות המילה  nepoteבאיטלקית
העתיקה היא אחיינית או בת אחות ,וגם נכדה) .כרוניקות מפירנצה מזכירות את טוב לבה ואת
יושרה.
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הזאבה (ראו התופת ,קנטו  )1היא סמלה של החמדנות.
“מתי הוא יושיענו...״ (ראו התופת ,קנטו  ,)1שם מנבא דנטה כי יקום מושיע לאיטליה.
בין המופתים בנושא עוני ונדיבות לב המובאים על ידי הרוחות ,נמצאת (כמו קודם) ,במקום
הראשון ,האם הקדושה ,שילדה את ישוע באורווה.
גאיוס פבריציוס ליציניוס (( )Gaius Fabricius Liciniusהמאה השלישית לפנה״ס) – קונסול רומי; היו
לו הזדמנויות רבות להתעשר ,אבל הוא נשאר אביון .אחרי מותו נשאה המדינה בהוצאות קבורתו.
סנט ניקולס – בישופ בעיר מירא .סיפק נדוניה לשלוש נערות ובכך הציל אותן מירידה לזנות.
הדובר הוא הוגו קפה ( – )Hugues Capetמלך צרפת ,מייסד שושלת הקפטינים ,ביקר באופן חריף
את פשעי משפחתו שהביאה למלחמה בין המלך השולט פיליפ הרביעי ״היפה״ לבין פלנדריה
(בשנת  ,)1302מלחמה שנגמרה בתבוסה גדולה של צרפת.
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את הערים האלה ביקש פיליפ לכבוש בין השנים  .1304-1297הצרפתים הובסו בקרב קורטריי
בשנת .1302
דנטה חוזר על המעשייה שהיתה מקובלת בימי הביניים ,שלפיה הוגו קפה היה בנו של קצב;
במציאות ,אביו ,הוגו הגדול ,היה דוכס צרפת ,בורגונדי ואקוויטניה ,וגם רוזן פריס.
אשתו של שרל הראשון מאנז׳ו ,ביאטריצ׳ה (שנישואיה נכפו עליה בתרמית) הביאה ִעמה לבעלה
את פרובנס כנדוניה .מאז החלה תקופה של כיבושים אכזריים.
קונרדין ,בנו של מנפרד,
שרל הראשון כבש את ממלכת נאפולי בשנת  1265וציווה להרוג את ַ
האחרון בשושלת הוֹ הֶ נשטאוּפן .הילכה שמועה לפיה תומס אקווינס הקדוש הורעל על ידי הרופא
של שרל.
שרל – אחיו של פיליפ הרביעי ״היפה״ נסיך ולואה ( ,)Valoisיצא לכבוש את סיציליה בשנת
 .1301אבל על פי דרישתו של האפיפיור בוניפציוס השמיני ,נעצר בפירנצה ,שם רדף אחרי
אנשי ארגון ה״לבנים״ שפעל נגד האפיפיור .למימוש תוכניותיו עשה שימוש במעשי תרמית
רבים שהוציאו לו שם של ״יהודה איש קריות״.
שרל השני נלקח בשבי על ספינתו בקרב ליד נאפולי ( )1284על ידי אדמירל רוגֶ ׳רו די לאוריה
( .)Ruggero di Lauriaהשיג לעצמו את חירותו ואת המלכות אחרי מות אביו .הרוגז והמיאוס
שדנטה רוחש לשליט זה נובעים מהעדר מוחלט של מוסריות בהתנהגותו .הוא לא היסס ,רק
למען הכסף ,להכריח את בתו הצעירה ביאטריצ׳ה להתחתן עם חדל אישים ,הוא הרוזן אצו
השמיני מפררה.
פיליפ הרביעי ״היפה״ הביא לחיסולו של מנזר הטמפלרים בשנת ( 1312השתמש לצורך זה
בחסותו של האפיפיור קלמנס החמישי) ,כדי לגזול את רכושם.
הכתוב מתייחס למנהגו האכזרי של פיליפ הרביעי ״היפה״ כלפי האפיפיור בוניפציוס השמיני.
לדנטה עצמו היו הרבה טענות כלפי האפיפיור הזה ,אבל מעולם לא ערער על עצם תפקידו
כנציג של ישוע עלי אדמות .אחרי כמה שנים של התנגשויות חריפות עם האפיפיור ,פיליפ
הרביעי הכריח אותו לעזוב את רומא והביא למאסרו באלניה בשנת  .1303האפיפיור שוחרר על
ידי העם וחזר לרומא ,שם נפטר אחרי זמן-מה.
פיגמליון משמש כדוגמא ראשונה לחמדנות בין רודפי הבצע .פיגמליון היה מלך צור הפניקית,
ורצח את סיכֶ אוס ,בעלה של דידו אחותו ,לימים מלכת קרתגו .פיגמליון לא זכה ברכושו של
סיכאוס הנרצח ,כיוון שדידו הצליחה לקחת איתה הכול (ראו ורגיליוס ,אנאידה ,ספר ראשון,
.)346-340
האל בכחוס גרם לכך שכל דבר בו נגע המלך המיתולוגי מידס הפך לזהב .אהבת הבצע הזו כמעט
הביאה אותו למוות מרעב (ראו אובידיוס ,מטמורפוזות ,ספר י״א.)145-85 ,
עכן לא שמע לפקודת אלוהים שניתנה ליהושע ,שלא לבזוז ולא להחרים רכושם של תושבי
יריחו הכבושה .עכן וכל משפחתו נסקלו למוות (יהושע ו׳ ,יז-יט; ז׳ ,א-כו).
חנניה ושפירה שמרו לעצמם חלק מהכסף שהיה שייך לקהילה הנוצרית והושג על ידה
ממכירת דברי ערך .שניהם שיקרו לפטרוס הקדוש ונהרגו ממכת ברק (מעשי השליחים,
פרק ה׳).
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פולידורוס ,בנו של פריאמוס ,נרצח בתרמית בידי פולימנסטור ( )Polimenstorמלך תראקיה,
שהשתוקק לרכוש את אוצרו .הוא מת כשהֶ קוּבּ ה גרמה לעיוורונו (אובידיוס ,מטמורפוזות ,ספר
י״ג.)438-429 ,
מרקוס קרסוס (המאה הראשונה לפנה״ס) – מנהיג רומי ,ידוע בחמדנותו ,נרצח על ידי הפרתים;
המלך הפרתי שפך לפיו זהב מותך ושאל אותו לאחר מכן מה טעמו (ראו קיקרו ,על החובות,
א׳).
ֶדלוס נהפך לאי קבוע (קודם היה כנראה אי צף) אחרי שהאלה לטו ילדה שם את ״זוג מאורות
שמים״ ,התאומים :אפולו ,אל השמש ודיאנה ,אלת הירח.
( Gloria in excelsis Deoתהילת אל במרומים ,הבשורה על פי לוקס ,ב׳ ,)14 ,מזמור המושר מפי
מלאכים עם לידת ישוע.

קנטו עשרים ואחד
.3
.9

.26
.50
.54
.60

.84

הכתוב מפנה לבשורה על פי יוחנן (ד׳ ,)25-5 ,שבה ישוע פוגש אשה שומרונית ליד באר יעקב
ומקבל ממנה מי שתייה .ישוע מספר לה על ״מים חיים״ ,שהם המקור לחיי נצח.
רוחו של המשורר סטציוס מתחברת אצל דנטה לקטע מן הבשורה על פי לוקס (כ״ד,)32-13 ,
בו מתוארת הופעתו של ישוע בפני שני תלמידיו בדרך לאמאוס ,אחרי שקם לתחייה .המשורר
הרומי פובליוס פאפיניוס סטציוס ( )Publius Papinius Statius, 45-96הוא מחברן של שתי
פואמות מיתיות הירואיות :תבאידה (המספרת על מלחמת אחים ,בין שני בניו של אדיפוס:
פוליניקס ֶוא ֶתאוקלֶ ס ,על השלטון בתבאי) ,המבוססת במידה רבה על אנאידה ועל היצירה הלא
גמורה אכילֶ אידה ,שנכתבה על פי מיתוס אכילס .המשורר היה מוערך מאוד בימי הביניים ,נחשב
ליוצר אפי חשוב ברומא ,שני בחשיבותו אחרי ורגיליוס.
קלותו – אורגת מיתולוגית ,אחת משלוש המוירות הטוות את חוט חייהם של בני אדם.
הכוונה לקשת בענן ,המזוהה במיתולוגיה עם איריס (אירידה) ,הבת של ַתאוּמס ואלקטרה.
מושל בשירותו של פטרוס – מלאך ,שומר שערי טור הטוהר.
סטציוס מסביר שהר הטוהר רוטט כאשר רוח מסוימת מסיימת את תקופת העונש על חטאיה
ומותר לה לעבור לגן העדן השמיימי .זעזוע זה הוא תופעה על-טבעית .חוקי הטבע אינם חלים
על המקום.
זהו פירושו של דנטה לחורבן הבית בימי הקיסר אספסיאנוס ובנו טיטוס בשנת  70לספירה .דנטה
מסביר את ההתרחשות הזאת כעונש על צליבת ישוע .עובדי האלילים בני רומא היו במקרה זה
שליחי אלוהי הנצרות.

קנטו עשרים ושניים
 .6מלאך משמיע את החלק הרביעי של הברכה מתוך דרשת ההר לישוע.
ֶ .15דצימוס יוניוס יובֶ נַ ליס ( 130-60לערך) משורר ,סטיריקון רומי; אחת מיצירותיו הסאטיריות
מבטאת את ההערכה שהוא רכש לשירתו של סטציוס.
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סטציוס לא חטא בחמדנות ,אלא בגרגרנות.
השיר הקצר ביותר (מורכב משתי שורות) מאנאידה ,ג׳ ,57-56 ,שבו המשורר מגנה את רציחתו
של פולידור (ראו טור הטוהר ,קנטו  ,20הערה  .)115בעיני סטציוס ,יצירתו של ורגיליוס מהווה
לא רק דוגמת שירה ,אלא גם דוגמא להתנהגות מוסרית ,שבזכותה הוא זכה לגאולה.
יוקסטה הייתה אמם של פוליניקס ֶוא ֶתאוקלס ,אחים שהרגו זה את זה בדו-קרב.
ורגיליוס כתב שירי רועים ֶ(אקלוגות) ,השייכים ליצירותיו בתקופה המוקדמת.
קליאו – מוזה ,פטרונית ההיסטוריה.
פרפראזה על שירים ֶ
מהאקלוגה הרביעית של ורגיליוס ,המפורשים בימי הביניים כנבואה לבואו
של ישוע לעולם ,מאורע שממנו החל עידן חדש בתולדות האנושות.
טיטוס פלביוס דומיציאנוס ,קיסר רומא ,שלט בשנים  ;96-81אצל מחברים אחדים ,כמו למשל
אוזביוס מקיסריה או טרטוליאנוס ,נמצאים אזכורים להתאכזרותו כלפי הנוצרים.
פובליוס ֶט ֶרנציוס אפֶ ר  159-192לפנה״ס ( ,)Publius Terentius Aferרומאי ,מחבר קומדיות
דגול ומוערך בימי הביניים ,בעיקר בגלל ההיבט המוסרי של יצירותיו.
טיטוס מקיוס פלאוטוס (בערך  184-254לפנה״ס) – מחבר הקומדיות החשוב ביותר ברומא
(נשמרו  21מיצירותיו) ,השפיע מאוד על התפתחות הקומדיה החדשה; צציליוס סטטיוס
(( )Caecilius Statiusבערך  168-220לפנה״ס) – מחבר קומדיות רומי ,יצירותיו לא שרדו,
היה מוערך מאוד על ידי בני דורו; לוציוס ואריוס רופוס (קרוי על ידי דנטה ״וארו״) –
משורר אפי וטרגי ,חברו של ורגיליוס ושל הורציוס ,הוציא לאור את אנאידה אחרי מותו
של ורגיליוס.
אואולוס פרסיוס פלאקוס ( – )Flaccus 34-62משורר וסטיריקון רומי ,בימי הביניים קראו את
יצירותיו בבתי ספר ,בעיקר בשל תוכנן הפילוסופי (ברוח הפילוסופיה הסטואית).
“היווני״ – הומרוס (ראו התופת ,קנטו .)4
איריפידס ( 406-480לפנה״ס) – מחבר הטרגדיות היווני הדגול ביותר לצד אייסכילוס וסופוקלס.
חיבר בין השאר את מדיאה ,היפוליטוס ,אלקטרה ,נשות טרויה; אנטיפון – כותב טרגדיות מהמאה
הרביעית לפנה״ס ,שאף לא אחת מיצירותיו נשמרה.
סימונידס איש קיאוס ( 556-468לפנה״ס) – משורר יווני לירי ,כתב בין היתר קינות ,פיוטים
ֶ
ליריים ,שירי הלל ,המנונים ,יצירות פואטיות קצרות מיועדות לכתובות על מצבות (אפיגרמות,
למשל האפיגרמה המפורסמת לכבוד חללי הקרב ליד תרמופילי); אגתון (המאה החמישית
לפנה״ס) – כותב טרגדיות יווני ,שיצירותיו אבדו.
אנטיגונה – בתם של אדיפוס ויוקסטה ,התלוותה לאביה לאחר גירושו מתבאי .היא קברה
את גופת אחיה פוליניקס שנחשב בוגד ,ללא פקודה מפיו של קריאון ,נאסרה ואיבדה עצמה
לדעת .אנטיגונה היא גיבורת הטרגדיה המפורסמת של סופוקלס וגיבורת דרמות רבות מתקופות
מאוחרות יותר; ֵדיפילֶ ה ( ,)Deifileאשתו של טידאוס ,אחד משבעת המנהיגים ,שפלשו לתבאי
(ראו התופת ,קנטו .)31
איסמנה – אחותה של אנטיגונה.
סיפילֶ ה (ראו התופת ,קנטו  )18גילתה למנהיגי הצבא הפולש לתבאי את מיקומו של המעיין
היפ ּ
ּ
לנגיה ,כדי לאפשר ללוחמים להרוות את צימאונם.
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תטיס ,אלת הים ,אימו של אכילס ,בת טרזיאס – הנביאה ַמנטוֹ  ,נמצאת כבר בתופת בין מנבאי
העתידות והקוסמים (ראו התופת ,קנטו .)20
ֵד ַידמיה – בתו של ליקומדס מסקירוס ,שבה התאהב אכילס לאחר שאמו הסתירה אותו כדי
למנוע ממנו להשתתף במלחמת טרויה .כל הגיבורות המוזכרות כאן מופיעות ביצירותיו של
סטציוס :חמש הראשונות ומאנטו בתבאידה ,והנותרות באכילאידה.
שפחות היום ,כינוי לשעות (ראו טור הטוהר ,קנטו  ,12הערה .)81
הטקסט מתייחס לאיסור האכילה מעץ הדעת (בראשית ,ב׳ ,יז) .כאן עץ הפרי העסיסי הוא כלי
המשמש להענשת החוטאים בחטא הגרגרנות והסביאה ,הנמצאים במדרג השישי .מבין ענפי העץ
נשמעים קולות המשבחים את תכונת הצניעות על ידי מתן דוגמאות :למשל ,האם הקדושה,
שבכפר נחום ביקשה מישוע לבצע את נס היין ,לא לעצמה ,אלא כדי לחלץ את בעלי הבית
מצרה; נשות רומא העתיקה ,שבתקופת הרפובליקה התנזרו משתיית יין; הנביא דניאל ,שלא
לקח חלק בסעודה שנערכה על ידי המלך נבוכדנאצר ,כובש ירושלים (מגילת דניאל ,א׳ ,א-כא);
דוגמת אנשים שחיו בתור הזהב וניזונו רק מפרי האדמה הפשוט (אובידיוס ,מטמורפוזות ,ספר
א׳ ;)112-103 ,יוחנן המטביל הקדוש ,שבזמן שהותו במדבר ניזון מדבש וארבה בלבד (הבשורה
על פי מתי ,ג׳.)4 ,
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קטע מתהילים (נ״א ,יז) המושר על ידי רוחות החמדנים ,המותשות בצום.
אריסיכתון – כופר מיתי ,עקר פרדס מוקדש לאלה צֶ ֶרס ,על כך נענש ונידון לרעוב; לבסוף ,אחוז
טירוף ,טרף את עצמו.
הטקסט מתייחס לאפיזודה המתוארת על ידי יוסף בן מתתיהו כאשר בירושלים הנצורה (בשנת
 ,)70אם הרגה ואכלה את ילדה מתוך רעב.
על פי התיאולוגים שחיו בימי הביניים ,לתווי פנים אנושיים יש צורה של המילה ( omoאדם):
האף ,קשתות הגבות וקו הלחיים יוצרים את האות ״M״ ,ולשתי העיניים יש צורה של ״O״
כפולה.
פורזֶ ה דונטי (נפטר ב – )1296-משורר איטלקי ,רעהו של דנטה מימי בחרותו ,אחיו – קורסו
ֶ
דונטי ,היה מנהיג סיעת ה״שחורים״ והפיקארדים ,דמות שדנטה יפגוש בחלקה השלישי של
הפואמה ,העדן ,קנטו  .3היצירה המפורסמת שנשתמרה( “Tenzone con Forese Donati” ,עם
פורזה דונטי) ,מורכבת משלוש סונטות של דנטה ושלוש של פורזה ,שבהן מצויים יסודות של
ביקורת הדדית הבאות לידי ביטוי באמירות הומוריסטיות.
נֶ לה – אשתו של ֶ
פורזֶ ה ,בתפילותיה הנלהבות השיגה בעבורו חנינה וקיצור תקופת העונש
שאחרי המוות .מהיצירה ” “Tenzoneנובע שפורזה הזניח את אשתו.
ברבג׳יה שבסרדיניה – חבל ארץ במרכז סרדיניה ,שבגלל רמה תרבותית נמוכה וציביליזציה
נחותה ,נחשב בתקופתו של דנטה לברברי .ובכל זאת ,על פי המשורר ,הנשים באזור זה צנועות
מנשות פירנצה.
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נחשבה לכוכב לכת.
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המשורר סטציוס ,שהצטרף לדנטה ולוורגיליוס בקנטו עשרים ואחד של טור הטוהר.
פורזֶ ה דונטי.
פיקרדה – אחותו של ֶ
ָ
בונג׳ונטה אורביציאני ֶדלי אובֶ רארדי (( )Buonagiunta Orbicciani degli Overardiנפטר אחרי שנת
 – )1296משורר שיצירתו מקשרת בין האסכולה הסיציליאנית (הממשיכה את השירה הלירית
של הטרובדורים מפרובנס) לבין האסכולה הטוסקנית ,ששירתה אישית יותר ועניינה אהבה,
פוליטיקה ,מוסר ,יסודות הדת וכו׳.
מרטינוס הרביעי (נפטר ב – )1285-אפיפיור; כיהן זמן-מה כגזבר בקתדרלה של טורסו .אהב
מאד צלופחים ,ועובדה זאת השתקפה בכתובת המבדחת על מצבת קברו.
אובלדינו ֶדלה פילה (המאה ה – )13-גיבלין ,אביו של הארכיבישוף רוג׳יירי ( ,)Ruggieriהיה
לו חלק במותו של הרוזן אוגולינו (התופת ,קנטו  ;)33בוניפציו די פייסקי (נפטר ב– )1294-
ארכיבישוף העיר רוונה.
מרקזה דלי ארגוליוסי ( )Marcheze degli Argugliosiמפורלי – בשנת  1296היה הפודסטה של
פאנצה .השמועה אמרה כי האיש לא עשה דבר מלבד לשתות לשוכרה ,ומרקזה הגיב
העיר ֶ
בהומור ,כשהוא תוהה מדוע לא אומרים עליו שהוא סובל מצימאון מתמיד.
גֶ ׳נטוקה מלוּקה – נערה צעירה לא מזוהה במדויק; אליה מתייחסות המילים בשורה  ,47האומרות
שהודות לה דנטה משנה את דעותיו (השליליות) על העיר לוקה.
התחלה של הקנצונה הידועה מיצירת נעוריו של דנטה באסופת חיים חדשים (.)Vita Nuova
יצירה זו מבשרת נקודת מפנה בשירה .דנטה הביא את ״הסגנון הענוג החדש״ (Dolce stil
 ,)nuovoכפי שהגדיר אותו בונג׳ונטה אורביצ׳יאני ,אל פסגתו .החידוש התבטא לא רק בסגנון
אלא בשינוי בתיאור האישה ויופיה הגופני ,שהוא ביטוי ליופיה החשוב יותר – זה של נפשה.
אהבת אישה מביאה לשכלול העולם הפנימי ומקרבת לאלוהים .הקומדיה האלוהית היא פסגת
תפיסה זו של אהבה .אצל נציגים אחרים של ״הסגנון הענוג החדש המתוק״ ,כמו קבלקנטי,
הרגש לאישה קשור לעתים קרובות בסבל או אפילו בייסורים (ראו התופת ,קנטו  ,)10ואלה
בסופו של דבר מהווים אבן נגף בדרך לקראת אושר אמיתי.
“הנוטריון״ ,הכוונה לג׳קופו (או ג׳קומו) דה לנטיני ,נוטריון בחצרו של פרדריק השני – משורר
דגול השייך לאסכולה הסיציליאנית הנזכרת לעיל ,נחשב לאבי הסונֶ טה ,נפטר בסביבות .1250
ג׳יטונה ד׳ארצו (Arezzo׳( )Guittone dנפטר בערך ב ,)1294-מגדולי השירה של האסכולה
הטוסקנית.
השם המקורי( “Dolce stil nuovo“ :״הסגנון הענוג החדש״) .מנוסח כאן לראשונה וממנו נובע
שם האסכולה הפיוטית החדשה .דנטה משבח את עליונותו וחדשנותו של הסגנון החדש לעומת
השירה שקדמה לו ,באמצעות ביטויים מפי בונג׳ונטה אורביצ׳יאני.
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פורזֶ ה מנבא את מותו של אחיו קורסו דונטי ,אויבו של דנטה ,העומד בראש ארגון ״השחורים״.
ֶ
קורסו דונטי נלקח בשבי בשנת  1308ונהרג בדרך לפירנצה .על פי האגדה הוא נגרר אל התופת
כשהוא קשור לזנב סוס.
ביציאה מהמדרג השישי גדל ענף צדדי של עץ הדעת (ראו טור הטוהר ,קנטו .)132-131 ,22
מבין ענפיו נשמעים קולות וניתנות דוגמאות לגרגרנות.
״כפולי חזה...״ – ֶקנטאורים ,חציים בני אדם חציים סוסים ,בניהם של איקסיון ועננה (שזאוס
הפך את דמותה לדמות הֶ רה ,אשתו) .הקנטאורים הובסו בידי ֶתזֶ אוס ,כשהשתכרו וניסו לאנוס
נשים בזמן סעודת החתונה של ּ ֵפייריטוס ( )Peiritosוהיפודמיה (( )Hippodamiaאובידיוס,
מטמורפוזות ,ספר י״ב.)535-210 ,
גדעון גייס לקרב נגד המדיינים רק את מי ששתו מים שאובים לתוך ידיהם ולא לקח את אלה
ששתו כמו חיות היישר מהמעיין (ראו שופטים ,ז׳ ,ז׳).
פרפראזה על הברכה הרביעית (“אשרי הרעבים והצמאים לצדקה״) מתוך דרשת ההר של ישוע
(הבשורה על פי מתי).
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בטור הטוהר עברו שעתיים מצהרי היום.
אלטאה .על פי הנבואה חיי בנה יימשכו כל עוד לא יכבה האוּד במדורה
ֶמלֶ ַאגֶ ר – בנה של ֶ
שנדלקה בשעת לידתו .האם החביאה את האוד היטב ,אבל כשבנה הנער השתתף בציד כדי
להשמיד את חזיר הבר המפורסם והאיום מקלדוניה ,והרג את שני האחים שלה ,לקחה האם את
האוד והשליכה לתוך האש .מלאגר דעך ותוך זמן קצר מת .המיתוס הזה נותן תשובה לשאלתו
של דנטה ,מדוע הרוחות מרזות אף שאינן זקוקות למזון.
הרצאתו של סטציוס בנושא ראשית החיים ,הקשר בין הנפש לגוף וחיי הנפש אחרי המוות.
ההיגיון בדבריו :לזרע האדם יש יכולת לחיות ולחוש .קרי :הנפש היא וגטטיבית וסנסיטיבית.
הזרע האנושי נבדל מזה של החיות בכך שאחרי יצירת המוח ,אלוהים מפיח בו נשמה עם תבונה.
נוצרת כאן אחדות של גוף ורוח .אחרי המוות החלק החושני מדוכא ,לעומת זאת גוברת הפעילות
של תבונת הנשמה .היא מקבלת צורה נטולת חומר ,אבל דומה לצורת הגוף ומסוגלת להרגיש
חוויות חושניות .תפיסה זו מבוססת על דעותיהם של תומס אקווינס ושל אלברטוס הגדול.
לעומת זאת נוגדת את הפילוסופיה של אבן רושד ,השולל אלמוות של הנשמה האינדיבידואלית,
ומכיר באלמוות של נשמה קולקטיבית ,אינטלקטואלית ,שאינה שייכת לאיש.
נשמות של תאבי בשר ושטופי זימה המקבלים את עונשם על חטאיהם במדרג השביעי ,נצרפים
ומיטהרים באש הבוערת שם.
המילים הפותחות את המזמור ”( “Summae Deus clementiאבי הרחמים הגדולים) .מזמור
אמברוזיאני המבקש מאלוהים לגבור על תאוות הבשר – החטא האחרון עליו נותנים את הדין
בטור הטוהר.
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במדרג השביעי נענשים על חטאיהם אנשי סדום המספרים על סדום ועמורה שנחרבו בצו אלוהי
בגין אהבה שלא כדרך הטבע – מכאן מעשה סדום (בראשית :י״ט ,כד-כה).
קבוצה שנייה שחטאה בפריצות הטרוסקסואלית מספרת כדוגמא את המיתוס על ּ ַפסיפֵ אה ,אשתו
של מינוס ,מלך כרתים ,שהתעלסה עם שור כשהיא מסתתרת בתוך פרה עשויה מעץ .כתוצאה
מהזיווג הזה נולד מינוטאור ,יצור עם גוף אדם וראש של שור (ראו התופת ,קנטו .)12
הרי הריפן התנשאו כנראה אי-שם בירכתי צפון ,אליהם עפים העגורים הנמלטים מלהט חולות
הדרום.
הגברת החסודה – ביאטריצ׳ה.
על פי שמועה שמספר סבטוניוס ,ואחריו אוגוצ׳ונה דה פיזה ,יוליוס קיסר כונה ״מלכה״ ()Regina
ניקומ ֶדס ,מלך ביתיניה.
ֶ
בזמן כניסתו לרומא כמנצח ,בגלל הידידות המיוחדת ששררה בינו לבין
גווידו גוויניצ׳לי ( – )Guido Guinizzelliמשורר איטלקי דגול (נפטר בערך ב ,)1275-מבין אבות
ה( Dolce stil nuovo-ראו התופת קנטו  .)5דנטה מוקיר אותו מאוד.
הטקסט מתייחס לסיפור המיתולוגי על היפסיפילֶ ה (ראו התופת קנטו  .)8מלך נֶ ֶמאה – ליקוּרגוס,
הפקיד את בנו להשגחתה .כשעזבה את הילד לרגע ,כדי להראות ליוונים מקור מים ,הוא מת
מהכשת נחש .היא נידונה למוות ,אך ניצלה על ידי בניה.
מים מהנהר לֶ ֶתה – במיתולוגיה היוונית ,נהר שכחת החטאים הזורם בגן העדן הארצי ,גורם
לשכחה מוחלטת של העבר (ראו התופת ,קנטו .)34
מדובר בארנו דניאל – טרובדור מפרובנס שדנטה העריך ,מי שחי במחצית הראשונה של המאה
ה ,12-נציג בולט של שירת האהבה ,ייסד את הסגנון המכונה  ,trobar ricהמתאפיין בעושר
ביטוי ותכנים מסתוריים הנטולים מיצירות עתיקות.
ג׳ירו דה בורנל ( – )Giraut de Bornelhטרובדור מפרובנס (מאות  )13-12שמוצאו מלימוז׳.
משתמש ביצירת השירה בטכניקה הרמטית ומורכבת של .trobar clus
ד׳ארצו – משורר מן האסכולה הטוסקנית (ראו טור הטוהר ,קנטו  ,24הערות .)56 ,19
ג׳יטונה ֶ
ארנו דניאל מתבטא במקור בשפה פרובנסלית.

קנטו עשרים ושבעה
 .4שעת היום נקבעת חגיגית על ידי מיקום השמש בארבע הרוחות ,ממנו נובעת שעת השקיעה
המתקרבת לטור הטוהר בו-בזמן שהשמש זורחת בירושלים ,הנמצאת מצדו השני של כדור
הארץ.
( Beati mundo corde! .8ברוכים זכי לבב ,)...מלאך הטוהר משמיע את תחילת הברכה האבנגלית
השישית מדרשת ההר (הבשורה על פי מתי ,ה׳.)8 ,
 .10האש ,שכולם (כולל דנטה) חייבים לעבור דרכה בכניסתם לגן העדן הארצי ,משמשת מצד
אחד אמצעי לענישת הרוחות הנמצאות במדרג השביעי ,ומצד שני מהווה סמל ההיטהרות
המושלמת.
 .23ראו התופת ,קנטו .27
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 .37פירמוס ותיסבי היו זוג אוהבים מהעיר בבל ,שקבעו להיפגש בלילה מחוץ לעיר .ראשונה הגיעה
תיסבי .היא ראתה לביאה צמאה שותה מים ממעיין אחרי ציד מוצלח ,והתחבאה במערה בקרבת
מקום כשהיא משליכה את הרעלה שהסתירה את פניה .הלביאה המתקרבת קרעה את הרעלה
והסתלקה .כשהגיע פירמוס וראה את הרעלה מוכתמת בדם ,חשב שתיסבי נטרפה על ידי
הלביאה ודקר את עצמו בפגיונו .כששמע את קולה של תיסבי הנואשת פקח את עיניו בפעם
האחרונה .הנערה החליטה למות יחד איתו ודקרה את עצמה באותו פגיון .עץ התות שבצלו
התרחשה הטרגדיה החליף את צבעם הלבן של פירותיו לכהה .לסיפור משמעות עמוקה יותר:
פירמוס איבד את חייו מפני שאהבתו הייתה בראש ובראשונה חושנית; לעומת זאת אהבתו של
דנטה לביאטריצ׳ה ,שעברה כבר תהליך של היטהרות ,מאפשרת לו לעבור בלהבות האש כדי
לפגוש את אהובת לִ בו שתוביל אותו לחיים האמיתיים.
“ .58בואו ,ברוכי אבי! ורשו את המלכות אשר התעתדה לכם למן היווסד ארץ״ (הבשורה על פי מתי,
כ״ה ,34 ,תרגום על פי יצחק זאלקינסאן) .דברי המלאך המזמין את המטוהרים לגן העדן הארצי,
מתקשרים להתבטאות של ישוע המכוונת לנשמות שזכו לגאולה ביום הדין.
ֶ
.94
קיתרה ,הוא קפריסין ,שליד חופיו
קיתרה – כוכב האהבה; כוכב נוגה (ונוס) נקרא כך על שם האי ֶ
נולדה ונוס מן הגלים.
 .101לאה מופיעה בחלומו של דנטה (להרחבה ראו מבוא לטור הטוהר) – נחשבה בימי הביניים כסמל
לחיים פעילים (.)vita active
 .104רחל מסמלת חיי הרהורים ומחשבה ( .)vita contemplativeבקונביביו דנטה מבחין בין שני
סוגי אושר שהוא מייחס לעצמו ,המשלימים זה את זה ואפשר להשיגם על ידי שני סוגי החיים:
הפעילים והמהורהרים.
 .117הכרזה על בואו של דנטה לגן העדן עלי אדמות ,המשקף את שני סוגי האושר.
 .142-127מילים אחרונות של ורגיליוס לפני היעלמו (בקנטו שלושים ,מיד לפני פגישתו של דנטה
עם ביאטריצ׳ה) .ורגיליוס מסכם את תפקידו כמדריך המוליך את תלמידו בדרכי התופת וטור
הטוהר ,ומגיע למסקנה שהתבוננות דרך התבונה (שאותה הוא מייצג) אינה מספיקה כדי להסביר
אמתות נעלות .את השורות האחרונות בקנטו זה ניתן לפרש כהעברת השליטה – על הנפש ועל
האינטלקט – לידי דנטה .מעתה והלאה רצונו ותבונתו יופנו תמיד לכיוון החיובי.

קנטו עשרים ושמונה
 .20קיאסי ( ,)Chiassiיישוב על שפת הים באזור רוונה ,מיוער באורנים; סירוקו – רוח חמה הנושבת
מכיוון החופים האפריקניים.
 .25ראו התופת קנטו  31וטור הטוהר ,קנטו  ,26הערה .)108
ָ .40מטילדה ,אישה מסתורית יפהפייה ,ה״תושבת״ היחידה בגן העדן הארצי; על תפקידה שם ידובר
בטור הטוהר ,קנטו שלושים ושניים .הקורא יתוודע אליה בשמה רק בקנטו האחרון .הפירוש
המשכנע ביותר נוטה לראות בה התגלמות האושר שבא לאחר חיים שהיו גם פעילים וגם רצופי
הרהורים .כזה היה ,כנראה ,סגנון חייהם של אדם וחוה בטרם חטאו בחטא הקדמון.
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רס ּפונֶ ה) ,בתה של צֶ ֶרס ֶ(ד ֶמ ֶטר) ,שנחטפה על
הכתוב מתייחס לתמונה ממיתוס על פרוסרפינה ּ ֶ(פ ֶ
ידי פלוטו ,אל השאול ,בעת שקטפה פרחי בר (ראו אובידיוס ,מטמורפוזות ,ה׳.)391 ,
רמז למיתוס על ברק עיניה של ונוס שהתאהבה באדוניס אחרי שנפגעה ִ
מחצו של בנה קופידון
(אובידיוס ,מטמורפוזות ,י׳.)526-525 ,
בין דנטה ומטילדה זורם נחל לֶ ֶתה .דנטה משווה את סלידתו ממים אלה למצב נפשו של לֵ ֶ
אנדר
המיתי ,שכל לילה היה עובר בשחייה את מפרץ הֶ לֶ ספונט ,כדי לפגוש את אהובת לבו הֶ רו,
והביט בזעם במי המפרץ כשסערה לא אפשרה לו את המעבר .מפרץ הלספונט עורר בדנטה
השוואה למלך פרס קסרקסס (מאה חמישית לפנה״ס) ,שמתח גשר על המים כדי להגיע ליוון,
וחזר באותה דרך אחרי שהובס בקרב ליד סאלאמינה .קסרקסס נענש על יהירות רצונו לקשר בין
העברים בים סוף; דוגמאות אלה מוליכות אל
מה שנברא מופרד .בשורה  75יש גם רמז למעבר ִ
המסקנה שחוקי הטבע יכולים להשתנות רק באישורו של מי שברא אותם.
תהילים (צ״ב ,ה) ִּ
״כי שִׂ ּ ַמ ְח ַּתנִ י יְ הֹוָ ה ְ ּבפָ ֳעלֶ ָך; ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י יָ ֶד ָיך ֲא ַר ֵ ּנן״ .במילים אלה מטילדה מסבירה
שחיוכה המאושר נובע מהרהוריה על היופי שברא אלוהים.
מטילדה מסבירה מנין מגיעים הרוח והמים לגן העדן הארצי ,שהרי בטור הטוהר (על פי דבריו
של סטציוס) אין אחיזה לתופעות טבע .משב הרוח מופיע כתוצאה מתנועה מעגלית של שכבת
אוויר ,המונעת על ידי ״תנועה ראשונית״ ( .)primum mobileהאוויר הנושב מגיע ליערות גן
העדן ומפזר על פני האדמה זרעים של צמחים שונים .המים ,לעומת זאת ,נובעים ממקור בלתי
נדלה ומתחלקים לשני נהרות :לֶ ֶתה ,הנחל המופקד על ִשכחה של כל המעשים הרעים ,שכבר
הוזכר כמה פעמים (ראו לעיל ,הערה ֵ ,)25ואנוֹ ֶאה ( ,)Eunoeהנועד לשמר את זכרם של המעשים
הטובים.
דוגמה מעניינת לשילוב מושגים תרבותיים ( – )syncretismבין מיתוס מתקופת תור הזהב
היווני הקלאסי לגן העדן התנ״כי .דנטה מתאר את המשוררים שחיו בעת העתיקה ואת געגועיהם
לתור הזהב שעדיין לא ידעו על קיומו.

קנטו עשרים ותשעה
.3
.16
.27
.37

.50
.74
.78
.83
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תהילים ,ל״ב ,א.
יער האורנים של קיאסי ברוונה.
רמז לאי-ציות לאיסור האלוהי לאכול מעץ הדעת.
פנייה אל המוזות בבקשה שיאצילו מהשראתן כדי לתאר את התהלוכה המיסטית שבה השתתף
דנטה בגן העדן .הליקון – משכנן המיתולוגי של המוזות .או ַּרניה – מוזת האסטרונומיה ,מייצגת
כאן את הידע בענייני שמים.
את התהלוכה המיסטית פותחת מנורת שבעת הקנים המסמלת את שבע הסגולות של רוח
הקודש (חוכמה ,תבונה ,עצה ,גבורה ,כישרון ,אמונה ,יראת שמים).
תמונה המתארת את השפעתן של הסגולות שמעניקה רוח הקודש.
חגורתה של ֶדליה היא הילת הירח .דליה היא דיאנה ,אלת הירח.
עשרים וארבעה זקנים מסמלים את כ״ד ספרי התנ״ך; זרי החבצלת מסמלים את בהירות
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.126
.130

.134

.142
.143
.148

הדוקטרינה המנבאה את בוא המשיח; מושרות מילות ברכה מן האבנגליון ,שהמלאך גבריאל
הפנה אל האם הקדושה בעת מסירת הבשורה ,כשהוא מוסיף את התלהבותו מיופיה.
ארבע חיות מסמלות את ארבע הבשורות :על פי מתי ,מרקוס ,לוקס ויוחנן .שש הכנפיים
מתקשרות למספר כנפי השרפים ,ויכולות לסמל את תפוצתו המהירה של האבנגליון .העיניים
המכסות אותן מתפרשות כראיית העבר והעתיד – מחברות את דנטה לארגוס – המפלצת
המיתולוגית בעלת מאה העיניים ,ששמרה על ִאיוֹ  ,אהובתו של זאוס שנהפכה לעגלה .ארגוס
נהרגה מידי הרמס.
כרכרה מוקפת ארבע חיות המסמלת את הכנסייה ,והגריפון הרתום אליה והמוביל אותה – את
ישוע .ראש וצוואר מזהב משמעותם האלוהות של ישוע ,שאר הגוף בצבע לבן מסמל את אופיים
של בני אדם; ארגמן מסמל את צבע הדם ואת ישוע המדמם על הצלב .שני הגלגלים מסמלים
את התנ״ך ואת הברית החדשה .הכרכרה הזו מפוארת בהרבה בהשוואה למרכבות שבהן נכנסו
לרומא סקיפיו אפריקנוס אחרי הניצחון המזהיר במלחמה עם חניבעל ,והקיסר אוגוסטוס המנצח
בקרבות רבים ,ואף בהשוואה למרכבת בנו של אל השמש ,פַ ֵאיתון (ראו התופת ,קנטו .)17
שלוש נשים צעירות הן אלגוריה למצוות תיאולוגיות :אהבה (הלבושה בצבע אדום) ,תקווה
(הלבושה בצבע ירוק) ואמונה (הלבושה בצבע לבן).
ארבע נשים צעירות לבושות בבגדי ארגמן הן אלגוריה למידות המוסר :תבונה ,גבורה,
צניעות וצדק .העיקרית היא התבונה ולה שלוש עיניים (זיכרון העבר ,מודעות להווה וראיית
העתיד).
שני זקנים – לוקה אבנגליסטה הקדוש ( ,)Luca Evangelistaמחבר מעשי השליחים ,רופא,
המופיע בבגדי תלמידו של היפוקרטס ,הרופא היווני הדגול; ופאולוס הקדוש (שאול התרסי),
מחבר האיגרות ,מופיע עם חרב כסמל של ״חרב הנפש – חרב מילת אלוהים״.
הארבעה הם מחברי האיגרות הקתוליות ,המהוות חלק מן הברית החדשה :יעקב ,פטרוס ,יוחנן
ויהודה.
״ישיש גלמוד״ – יוחנן הקדוש ,מחבר חזון יוחנן הנבואי מכאן :״וּנְ כוֹ ָחה ַמ ִ ּביטְּ ,כמוֹ ַ ּב ֲחלוֹ ם
ּפוֹ ֵס ַע״.
״פרחי שני...״ – צבע ארגמן של הפרחים מסמל אהבה ,המתלווה למבשרי האמת שבאמונה.

קנטו שלושים
 .1תיאור מטפורי לשבע הסגולות שניתנו על ידי רוח הקודש (ראו קנטו קודם) .רק חטא מסוגל
לשלול מהם את הזוהר ,ואז תיפסק השפעתה של רוח הקודש .״השחק הראשון״ בחשיבותו
– האמפיריום ( ,)Empireumמשכן האלוהים.
 .7כ״ד הזקנים המסמלים את כ״ד ספרי התנ״ך (ראו לעיל קנטו קודם).
 .11שיר השירים ,ד׳ ,ח .מטאפורה לנישואי ישוע עם הכנסייה; מילים אלה מכוונות לביאטריצ׳ה
העומדת על הכרכרה ,והיא סמל האמת שהתגלתה ,שעליה נשענת הכנסייה.
…ad vocem“ .18״ .לקולו של הזקן הנכבד.
 .19״ברוך הבא״ – הברכה בה קידמו היהודים את פני ישוע בכניסתו לירושלים.
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״הו ,השליכו ורדים מלוא כף״ ,מילים שאנכיסס ( )Anchisesמשמיע באנאידה (ספר ו׳ )883 ,בעת
קבלת פני הרוח של מרצלוס ( – )Marcellusבן אחותו של אוקטביוס אוגוסטוס ,שנפטר צעיר.
כך מכבדות הנשמות את ורגיליוס.
עלמה – ביאטריצ׳ה; צבעי בגדיה מסמלים את שלוש המצוות התיאולוגיות; זר מעלי עץ הזית
מסמל בתרבות היוונית שלום וחוכמה (עץ זית קטן הוא אחד הסמלים המתלווים לאתנה) –
דוגמא מובהקת להכלאה של מושגי תרבות.
ימי ילדות – דנטה התאהב בביאטריצ׳ה כשראה אותה בפעם הראשונה בגיל תשע.
תהילים ל״א ,ב – הפסוק מבטא בעיני דנטה את האמון המלא באלוהים ,ברגעים קשים; דנטה
טוּהר מהחטאים העיקריים ,אבל עדיין היה חייב לכפר ולהודות באשמתו כלפי ביאטריצ׳ה (מכאן
חומרת המזג שלה) – האישה והסמל של התגלות האמת ,כדי שיוכל ,מטוהר לחלוטין ,לעלות
למעגל של גן העדן.
שם ,פסוק ט.
את הרמז לבגידה בביאטריצ׳ה אחרי מותה ,מפָ רשים הפרשנים בעיקר כאלגוריה .בחיים חדשים
( )39-25מופיעה אישה אחרת ,דונה גֶ ׳נטילה ,מלאת חמלה לדנטה הכואב את מות אהובתו.
בקונביביו המשורר מסביר שהיא מהווה האנשה של הפילוסופיה ,בחיקה חיפש נחמה .אכן ,אחרי
מותה של ביאטריצ׳ה דנטה עבר משבר בהשקפת עולמו (ייתכן שגם בתפיסתו המוסרית) ,ועליו
הוא מספר בשורות הראשונות של התופת.

קנטו שלושים ואחד
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רמז למימי נהר לתה שהוזכר מספר פעמים קודם לכן.
אשליה אינטלקטואלית הנובעת מתפיסה פילוסופית המתיימרת לחקור את האמת באמצעות
תבונה בלבד (ללא סיוע החסד האלוהי) :ראו התופת קנטו  ;4טור הטוהר ,קנטו  ,19הערה .19
תפיסת האהבה של דנטה ,משורר ה ,Dolce stil nuovo-מתמקדת ביופיה הנפשי של ביאטריצ׳ה,
המשתקף ביופיה הפיזי .בהתגלות זו זכה המשורר במלא העוצמה אחרי מות אהובתו .הדבר
הביא אותו לשאוף לתיקון נשמתו ולמסע בעולם הבא.
רמז לפרשיות אהבים שמצאו את ביטוין בשירים ליריים מימי נעוריו של דנטה; גם אם אלה
יצירות ספרותיות פרי דמיונו ,תפיסת האהבה המוצגת בהן זרה לחלוטין למחבר הקומדיה
האלוהית.
״זקן״ על מנת להזכיר למשורר
“הרם זקנך וראה...״ – ביאטריצ׳ה עושה שימוש סרקסטי במלה ָ
כי שוב איננו ילד.
( Asperges meרחץ את חטאי) ,מילים המושרות במהלך המיסה ,כאשר הכומר מתיז מים
״ת ַח ְּט ֵאנִ י בְ ֵאזוֹ ב וְ ֶא ְטהָ ר; ְּתכַ ְ ּב ֵסנִ י ,ו ִּמ ּׁ ֶשלֶ ג ַאלְ ִ ּבין״ (נ״א,
קדושים על צאן מרעיתו .לקוח מתהיליםְּ :
ט).
מדובר בהאנשה של המצוות העיקריות (ראו טור הטוהר ,קנטו  ,29הערה .)130
ראו טור הטוהר ,קנטו  ,1הערה .23
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 .126תמונה המקדימה את האווירה בגן העדן השמיימי :דנטה מתבונן בפליאה בשינויים שעובר
הגריפון כשהוא משתקף בעיני ביאטריצ׳ה .המשמעות היא שאת קיומו הכפול של ישוע אפשר
להבין רק באור האמת שנתגלתה.

קנטו שלושים ושניים
.2
.27
.37

.38
.41
.49
.64
.73
.115
.119
.132
.149

עשר שנים נמשך המשבר שעבר דנטה אחרי מותה של ביאטריצ׳ה :משנת  1290ועד השנה ,1300
שבה מתרחשת עלילת הקומדיה.
דמויות מהתהלוכה האלגורית ,שתוארה בקנטו עשרים ותשעה.
שורה זאת והבאות אחריה :חזון אלגורי של תולדות הכנסייה מיום הקמתה ועד תקופתו של
דנטה ,המוצג כמופע אחרי עצירתה של התהלוכה .להרחבה ראו את פרק המבוא לגן העדן
הארצי.
ה״אילן״ הוא עץ הדעת המסמל את החוק החילוני והאלוהי גם יחד .כאן – סמלה של האימפריה
הרומית הקדושה.
בתודעת איש ימי הביניים הוד ּו שפעה יערות עד.
הגריפון הקושר את מוט המרכבה אל העץ הוא סמל הצלב.
ארגוס בעל מאה העיניים נרצח בידי מרקורי לפקודתו של יופיטר (מטמורפוזות ,א׳-568 ,
.)747
יעקב ,יוחנן ופטרוס ,יחד עם משה ואליהו ,היו עדים על ההר לשינוי דמותו של ישוע (הבשורה
על פי מתי ,י״ז.)8-1 ,
כאן הנשר מסמל את התעמרות רומא בנוצרים המוקדמים .הנשר המשיר נוצות מסמל את
מורשת קונסטנטינוס (ראו התופת ,קנטו .)19
השועל מסמל את כתות הכופרים בקרב הנצרות.
הדרקון המבקע את המרכבה מפורש בדרך כלל כעליית האסלאם.
הזונה פרומת האבנט היא הכנסייה בימיו של דנטה .הנפיל מסמל את המונרכיה הצרפתית ואת
העברת כס האפיפיור לאביניון בשנת ( 1309ראו התופת ,קנטו .)19

קנטו שלושים ושלושה
״אלֹהִ יםּ ָ ,בא ּו גוֹ יִ ם ְ ּבנַ ֲחלָ ֶת ָך״ ,קינה על חורבן הבית.
 .1תהילים ,ע״ט ,אֱ :
 ,Modicum, et non videbitis me; et iterum, ... modicum, et vos videbitis me .12 ,10״הֵ ן ְמ ַעט וְ לׂא
ִת ְראוּנִ י וְ עוֹ ד ְמ ַעט וְ ֶת ֱחזוּנִ י״ ,הבשורה על פי יוחנן ,ט״ז ,ט״ז 16 ,במילים אלו ישוע מנבא בשיחה
עם תלמידיו את מותו ואת תחייתו .הכתוב נותן ביטוי לתקווה שהכנסייה תתחדש במהרה אחרי
תקופה של ״היעלמות״ – קרי :פרק זמן של שפל מוסרי.
 .14דונה – היא מטילדה.
 .40״אומר לך ,שכן בוודאות אראה זאת...״ – דבריה של ביאטריצ׳ה המקבלת על עצמה את תפקיד
המדריכה של דנטה .היא מחדירה לתודעתו אמתות נעלות ,ומבהירה את הדימויים האלגוריים
המופיעים בקנטו הקודם .היא מכריזה שסיאובה של הכנסייה ,זה שלמלך צרפת – הוא ״הנואף
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המגודל״– יש בו חלק ,יתוקן על ידי נוקם מסתורי המסומן במספר ( 515שורה  .)43כבר הפרשנים
הראשונים סברו שזהו כינויו של מנהיג וגואל (המספר הרומי  DXVאחרי החלפת מקומן של
הספרות יוצר את המילה הלטינית  ,DVX=duxשפירושה מנהיג) .לחידוש מוסריותה של הכנסייה
יתרום כנראה השלטון הקיסרי ,שיחזיר את ההיגיון הפוליטי .בדומה למקרה המסתורי של ״כלב
הציד״ (ולטרו –  (veltroמהקנטו הראשון של התופת ,ניסו לשייך את ה״מנהיג״ הזה לדמות
היסטורית מסוימת – בראש ובראשונה להנרי השביעי שדנטה הקדיש לו את מכתבו השביעי,
ובו קרא לו להילחם בפיליפ הרביעי – שהוא משווה לגלית התנ״כי.
ֶתמיס – אלת הצדק המיתולוגית .על פי נבואתה ,הסתומה משהו ,אשר מסרה לשתי דמויות,
ֶדאו ָּקליוֹ ן או דו ָּקליון ( (Deukalionופירה ( ,)Pyrraששרדו אחר המבול הגדול ,שתיהן יאכלסו
מחדש את הארץ על ידי זריקת עצמות האם לאחור .מדובר באבנים (כיוון שהאדמה היא אם
כל בני האדם) שאכן הפכו לבני אדם (אובידיוס ,מטמורפוזות ,א׳  ;)415-347הספינקס ,שהטריד
את העיר תבאי ,ביקש מכל מי שהתקרב לעיר למצוא פתרון לחידה שהציג לפניו ,ואדיפוס
היה היחיד שנתן את התשובה הנכונה ,ובכך שחרר את העיר מהמפלצת ואת עצמו ממוות (ראו
מטמורפוזות ,ז׳).
ניאדות – דנטה התכוון לנימפות ,האמורות לפתור חידות .דנטה התבסס על כתב יד שגוי של
המטמורפוזות ,שם נרשמה המילה  ,Naiadesבמקום ( Laiadesשמשמעותה – אדיפוס ,בנו של
לאיוס .)Laios
העץ – עץ הדעת (ראו לעיל קנטו  ,33שורות  ,)39-37שבפעם הראשונה הושלה תפארת עלוותו
בגלל חטאו של אדם ,ובפעם השנייה אחרי שהנפיל שחרר את המרכבה הקשורה לעץ (או אחרי
שהנשר זעזע אותו עוד קודם).
זו התקופה שבה אמור אדם לסבול תוך המתנה לגאולה (ראו העדן קנטו .)26
לסה – פלג הנהר ארנו; המים שם היו רוויים בסידן ,מה שסייע ליצירת אבן .ביאטריצ׳ה
ֶא ָ
מצטערת על ״התאבנות״ מוחו של דנטה ,כמי האלסה.
פירמוס – ראו טור הטוהר ,קנטו עשרים ושבעה ,הערה  .37בהמשך לדימוי הקודם ,ביאטריצ׳ה
מצטערת על שדנטה איבד את בהירות המחשבה והסתבך במחשבות נפתלות ומזיקות.
עולי רגל החוזרים מארץ הקודש היו נוהגים להצמיד עלי דקל למטות שבידיהם.
האסכולה של דנטה ,תורת אריסטו חסרת הפשרות (המקובלת על אבן רושד) ,אינה מסוגלת לפי
ביאטריצ׳ה להתקרב לאמתות האל הנעלות ,המושגות על ידי אמונה ,והמרחק ביניהן הוא כמו
זה שבין הארץ והרקיע התשיעי ובו עילת העילות ,המניע הראשון.
והאינוֹ ֶאה נובעים מאותו מקור ,כמו הפרת והחידקל.
הלתה ֵ
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דנטה – משורר העולם הארצי
אריך אוארבך



תחילת המפגשים
בקומדיה אנו מוצאים בבואה נאמנה של העולם הארצי על מורכבותו ורבגוניותו ,כשהוא
מותק אל עולם של גורל נחרץ מראש המתנהל בסדר מושלם .ועתה ,כיוון שעסקנו (במקום
אחר) במבנה הקומדיה ותוכנה ,נבקש להראות כיצד אלו משתקפים בדימויים ובתמונות
של היצירה.
דנטה יוצא למסע בעולם הבא ,ושם ,בתחנות המציינות את גורלן הסופי ,הוא פוגש
בנשמות האנשים שהכיר ,או באנשים שבחייהם הוא בקי .אפילו אלו שאינם יודעים דבר על
הקומדיה יכולים ,בהרהרם על המצב ,לדמיין בקלות את הרגש המתעורר בעקבות מפגשים
אלו ,ואת ההזדמנות הטבעית שהם מזמנים למבע האמין ביותר ,היעיל ביותר והאנושי
ביותר .המפגשים אינם מתרחשים בעולם הזה ,בו אנשים נמצאים תמיד במצב של מקריות
החושף חלק ממהותם בלבד ,ובו העוצמה המוחלטת של החיים ברגעים החיוניים ביותר
מקשה על ההכרה העצמית והופכת את המפגש האמיתי לבלתי אפשרי כמעט .המפגשים גם
אינם מתרחשים בעולם הבא ,שבו המרכיבים האישיים ביותר באישיות נמחקים בידי צלמוות
ודבר אינו נשאר מלבד זיכרון עמום ,מצועף או שווה נפש של החיים .לא ,נשמותיהם של
העולם הבא של דנטה אינן אנשים מתים ,אלה האנשים החיים באמת; אף על פי שהנתונים
המוחשיים של חייהם והאווירה של אישיותם הנם פועל יוצא של קיומם הקודם בעולם ,הם
מגלים אותם כאן בשלמות ,בריכוז ובממשות שהשיגו רק לעתים רחוקות בימי חייהם ,וודאי
שלא גילו אותם לאף אחד אחר .וכך דנטה פוגש בהם.
הפתעה ,תדהמה ,שמחה או אימה מרתקות את שני הצדדים למפגש ,שהרי שוכן העולם
הבא ,כפי שהוא מוצג שם ,גם הוא מרוגש ממפגש עם אחד מן החיים; עצם הפגישה והזיהוי
זה של זה חודרים אל היסודות העמוקים ביותר של הרגש האנושי ,ומייצרים דימויים של
כוח ועושר פיוטיים שאין כמותם.
 .אריך אוארבך ( ,)Erich Auerbach, 1892-1957נמנה עם צמרת חוקרי הספרות במחצית הראשונה של
המאה העשרים .מבין חיבוריו הרבים ,הנודע מכולם הואMimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der :
( .abenländischen Literatur, 1946תרגום עברי :מימזיס .התגלמות המציאות בספרות המערב [בתרגומו
של ברוך קרוא] הוצאת מוסד ביאליק ,ירושלים ,תשכ״א ).המאמר המוגש בזאת ראה אור לראשונהErich :
 .Auerbach, Dante als Dichter der iridischen Welt, Berlin, 1929תרגום לעברית :רועי בנקל.
 .כוונת המחבר לחיבורוFigura, (Scenes from the Drama of European Literature) University of :
 ,)Minnesotaובו ניתוח של מבנה ה קומדיה( .הער׳ העורך).

[]347
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לכן המפגשים שבין הנשמות בקומדיה מציעים מספר סצנות שאף שהן מפיקות את
יסודות הבעתן מזיכרונם של מפגשים ארציים ,הן עולות במידה ניכרת על כל מפגש ארצי
אפשרי ,במידת הרגש המלווה אותן ובשפע המצבים שהן חושפות .הן נוגעות ללב במיוחד
כאשר דנטה היה קשור אל האדם האחר בקשרים ארציים ,קשרים הנובעים מחיים משותפים
ממש או מהשפעה פנימית ,רוחנית .התשוקה אשר ,אם מביישנות ואם מהיעדר הזדמנות
לדבר ,נוטה בקיומה הזמני להתחבא ,פורצת כאן החוצה ,כולה במקשה אחת ,כאילו הושפעה
מהידיעה שזו ההזדמנות האחת והיחידה שלה להביע את עצמה.
במצוקתו העמוקה של דנטה נוכח הקץ הממשמש ובא ,מופיע לפניו העזר כנגד הנשלח
אליו בידי חסד אלוהי :ורגיליוס! אך אפילו לפני שזיהה אותו ,מצוקתו של דנטה מניעה
אותו להתמסר כולו לזעקת תחינתו; וכשהמומחה באמנותו וקודמו בדרך חשיבתו מתגלה
לפניו ,אהבתו והערצתו של דנטה מתפרצות באופן טבעי וללא שליטה ,ובמצבו נראות לגמרי
מובנות מאליהן המילים היסודיות ,הקובעות את ההתגלמות החיונית הן של האחר והן של
עצמו ,מילים מלאות פאתוס אך מושרשות בכנות באירוע המיוחד .כך בזמן תהלוכת הניצחון
בגן העדן עלי אדמות ,כשמופיעה ביאטריצ׳ה; וכך כשדנטה ,הזקוק לעזרה ,פונה אל ורגיליוס
ואומר לו:
...אין ְ ּבעוֹ ְר ַקי ֻּכ ָּלם
ֵ
ִט ּ ָפה ַא ַחת ׁ ֶשל דָּ ם לֹא נִ ְת ְק ָפה ְ ּב ַר ַעד,
ִה ֵ ּנה ֵא ׁש נְ עו ַּרי ֵאלַ י ְּכק ֶֹדם ׁ ָש ָבה.
ואינו מוצא שוב את ה “dolcissimo padre”-לצדו; וכששמו של דנטה מהדהד כקריאה ביום
הדין ,הרגש המוכן היטב ,המבוסס בגורלו מן העבר וההווה ,שקיבל את תוקפו מן הלב לא
פחות מאשר מן התבונה ,הרגש שהוא נכונות אמיתית להבין ולהכיר את עצמו ,אוחז בנו
לא פחות משהוא אוחז בו ,כך שגם הקוראים ייתכן שיגידו במילותיו של דנטה“men che :
״אין ְ ּבעוֹ ְר ַקי ֻּכ ָּלם ִט ּ ָפה ַא ַחת ׁ ֶשל דָּ ם
”ֵ – dramma di sangue m’è rimaso che non tremi
לֹא נִ ְת ְק ָפה ְ ּב ַר ַעד״.
בשני המקרים המיוחדים הללו הרגש תוקף רק שותף אחד במפגש – דנטה :מכיוון
ששני האחרים ,ורגיליוס וביאטריצ׳ה ,יודעים מראש במי הם יפגשו – הם קיבלו את ייעודם
מספרה אחרת .אך בכל המקרים האחרים המפגש מרתק את שני המשתתפים
ֶ
מלמעלה והם
בו בעוצמה שווה .לסוג זה של מפגשים – המפגש עם מורה רוחני או מופת מוקדם יותר
– שייכת הסצנה עם ברוּנֶ טוֹ לטיני ,הנשארת חקוקה בזיכרונם של הקוראים בתופת .מן
התעלה שעליה הוא מתקדם אין דנטה יכול לזהות את אנשי סדום המתבוננים בו בחשכה
מן המדבר הלוהט ,עד שאחד מהם תופס אותו בשולי הבגד וקורא :איזה פלא! ודנטה משיב
לו.“Siete voi qui, ser Brunetto?” :
קרי :האומנם כאן אתה ,ברונטו אישי? והוא אלי( “O figluol mio...” :הו ,בני.)...
ובכל זאת ,סצנה זו ,המציגה ומצדיקה את מילותיו החשובות של ברונטו ,משאירה
בנו רושם של סקיצה ולא יותר ,טעם מוקדם של דימוי מאוחר יותר המפתח בשלמות את
התחושה המשתמעת מהנושא המוצע כאן ,כלומר ,המפגש בין סטציוס וורגיליוס .במפגש
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זה מפתח דנטה לראשונה את כל שפע האפשרויות שהנושא מציע ,ואת זירת ההתרחשות
של הקומדיה ,ומשתמש בהן תוך חיבור עם אותו נושא – המפגש בין אב רוחני ותלמידו.
שני האנשים הללו לא היו בני אותו זמן; הם לא הכירו זה את זה; שתים עשרה מאות חלפו
מזמן היותם בחיים .ורגיליוס שוכן בלימבו עם עובדי האלילים; סטציוס ,שעל פי יצירתו
של דנטה היה נוצרי בסתר ,כיפר על עוונותיו בטור הטוהר .בזמן שוורגיליוס מוביל את
תלמידו דנטה בתוך טור הטוהר ,סטציוס מגיע לסוף תקופת הטיהור שלו; הוא חש עצמו
חופשי ומוכן לעלות לגן העדן הארצי .רעידת אדמה מבשרת את גאולתה של נשמתו ,והוא
מתחיל בעלייתו השמיימה; אל שני עולי הרגל מצטרף עולה רגל שלישי ,בלתי מזוהה
עדיין ,שאינו יודע מי לפניו .הוא מספר להם על חייו ויצירתו הפיוטית ומסיים את דבריו
בשבחים לוורגיליוס :האנאידה הייתה מקור ההשראה שלו ,בלעדיה לא יכול היה להשיג
דבר; על מנת לחיות כפי שוורגיליוס חי ,הוא היה ממתין לשחרורו בשמחה שנה נוספת
בטור הטוהר .לאחר דברים אלו פונה ורגיליוס לדנטה ומאותת לו לשתוק :אך לכוח הרצון
יש גבולות...
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ִח ַ ּיכְ ִּתיְּ ,כ ִא ׁיש ֵעינָ יו רוֹ ְמזוֹ ת ֵהן,
ֲאזַ י ֶה ְח ִר ׁיש ַה ֵ ּצל ,ו ְּב ֵעינַ י ִה ִ ּביט,
ִּכי ַרק ָ ּב ֶהן ָ ּגלוּי ו ְּמ ֻע ְר ָטל ָה ֶרגֶ ׁש.
״עלֵ ה ַ ּב ֲע ָמלְ ָך ו ְּצלַ ח,״ ַה ֵ ּצל ָא ַמר לִ י,
ֲ
ִ
״עם זֹאת ַאל ְּתכַ ֶּסה ִמ ּ ֶמ ִ ּני וֶ ֱאמֹר נָ א,
ְ
ַמדּ ו ַּע ְ ּב ִח ּיוּך ּ ָפנִ ים ֵאלַ י ִה ְס ַ ּב ְר ָּת?״
ַע ָּתה ִמ ֶ ּזה וְ גַ ם ִמ ֶ ּזה לָ כוּד ָהיִ ִיתי,
זֶ ה ֶאת דְּ ָב ִרי ָח ַפץ ,וְ זֶ ה לִ ׁ ְש ּתֹק ִ ּב ְּק ׁ ַשנִ י,
ַעל ֵּכן ֵעת נֶ ֱאנַ ְח ִּתיֵ ,ה ִבין מוֹ ִרי ַמדּ ו ַּע.
״אל ִּת ָ ּב ֵהל,״ ָא ַמר לִ י ,״דַּ ֵ ּבר ֵאלָ יוָ ,ה ׁ ֵשב לוֹ ,
ַ
ָ
ֲא ָבל יִ ְהי ּו דְּ ָב ֶריך ׁ ְשקוּלִ ים ו ְּמיֻ ּׁ ָש ִבים,
ִּכי ַרב ְמאֹד ֶח ְפצוֹ ֶאת ַהדְּ ָב ִרים לִ ׁ ְשמ ַֹע.״
ֲאזַ י ָענִ ִיתי לוֹ  :״הוֹ ֵ ,צל ְקדו ִּמים ,לָ ֶב ַטח
ָּת ֵמ ַּה ַא ָּתה לְ ֵפ ׁ ֶשר ִח ּיו ְּך ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ָית,
ֲא ָבל ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ִה ֵ ּנה אוֹ ְת ָך ַא ְפ ִּת ַיע.
ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵרנִ י ֶאת ַה ָ ּנ ִתיב לְ ַמ ְעלָ ה,
וֶ ְרגִ ילְ יוּס הוּא,
[…]
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ָּכ ַרע ַה ֵ ּצלּ ִ ,ב ֵּק ׁש לַ ְחבּ ֹק ַרגְ לֵ י וֶ ְרגִ ילְ יוּס
״א ִחיֲ ,ח ַדלֵ ,אין צ ֶֹר ְך,
ַא ְך זֶ ה דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יוָ :
ֵהן ֵצל ַא ָּתה וְ ֵצל ֲהלֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך.״
״ע ָּתה ָּת ִבין ֶאת גּ ֶֹדל
עוֹ ֶד ּנ ּו ָקם ,דִּ ֵ ּברַ :
ַא ֲה ָב ִתי ֵאלֶ ָיךּ ְ ,ב ַע ְצמוֹ ַתי בּ וֹ ֶע ֶרת,
ַעד ִּכי ֶא ׁ ְש ַּכח לְ ֶפ ַתע ִּכי ֵהן לֹא-כְ לוֹ ם ִה ֵ ּננוּ,
וְ ִעם ְצלָ לִ ים ֶאנְ ַהג ְּכמוֹ ל ּו נוֹ ְצק ּו ְ ּבח ֶֹמר.״
המפגשים בין חברים מהווים מחווה נשגבת פחות ,אך חדורת זיכרונם המתוק של החיים
ביחד .בין הגרגרנים המורעבים בטור הטוהר (קנטו  ,)23דנטה פוגש את פוֹ ֶרזֶ ה דוֹ נַ טי ,ידיד
נעוריו ,שעמו היה לו ויכוח מבריק ומקורי במיוחד בעניין סונטות:
ּ ִפ ְתאוֹ ם ֶא ָחדֵ ,עינָ יו ׁ ְשקוּעוֹ ת לוֹ ַ ּב ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת,
ֵה ֵסב ּ ָפנָ יו ֵאלַ י ,נוֹ ֵעץ ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ִ ּבי,
״ב ּ ֶמה זָ כִ ִיתי לְ ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶח ֶסד?״
זָ ַעקּ ַ :
לֹא ָהיִ ִיתי ְמזַ ֶהה אוֹ תוֹ ַעל ּ ִפי ַמ ְר ֵאהוּ,
ֲא ָבל ִ ּב ְצלִ יל קוֹ לוֹ יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר
ַ ּגם ִאם ְקלַ ְס ֵּתר ּ ָפנָ יו ִה ְס ִּתיר אוֹ תוֹ ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
וְ ֶר ׁ ֶשף זֶ ה ִה ִ ּצית ְ ּבזִ כְ רוֹ נִ י ַהכּ ֹל,
יָ ַד ְע ִּתי ַעל ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ּצו ָּרתוֹ ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת,
וְ כָ ְך זִ ִה ִיתי ֶאת ּ ְפנֵ י יְ ִד ִידי פוֹ ֶרזֶ ה.
הכוח המשתמע ממפגש שכזה ,במקום שכזה ,נעשה ברור כשאנו שמים לב כיצד השורה
האחרונה הנה שיאה של תנועה פנימית הנוצרת שלב אחר שלב ,בעוד שהדיאלוג שאחריה
נובע מן הניגוד שבין תווי פניו השקועים של פורזה לבין נעוריו הקורנים ושופעי החיים.
רטל ,המלך הצעיר של הונגריה ,בפירנצה בשנת  ;1294המלך
דנטה הכיר את שרל ַמ ֶ
היה אז בשנות העשרים המוקדמות שלו ,ומת זמן קצר לאחר מכן .כעת הוא פוגש בו
בספרה השמיימית של ונוס ,כשהוא עטוף באושר כמו תולעת משי העטופה בקליפת
ֶ
הגולם שלה ,ועל כן לא ניתן לזהותו .הוא מקדם את פניו של דנטה במובאות מקנצונות
שדנטה חיבר בימי נעוריו ,ובכך הוא חושף את זהותו וכן את אהבתו לדנטה ,וזיכרון
הספרה השלישית .דנטה אינו פוגש
ֶ
הערצת נעוריו ומסירותו זורח בתוך האושר של
את גווידו קבלקנטי ,מכיוון שבחלק משנת  1300גווידו היה עדיין בחיים ,אך הוא מוצא
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את אביו בין הכופרים השוכבים בארונות קבורה לוהטים .קבלקנטי יושב זקוף על מנת
לראות אם גם בנו נמצא שם ,מכיוון שנדמה לאיש הזקן שנפשו של גווידו הייתה
מעמיקה דיה על מנת לאפשר לו ,וכן לחברו דנטה ,לרדת אל השאול עוד בחייו; אך
כשהוא שומע מילה שממנה הוא מבין כי בנו כבר אינו בין החיים ,הוא נשכב בחזרה
ומקונן – התגלמות של גאווה אבהית ואפיקורסות יהירה ,שכן גם זה משתמע מדרישתו
ל ,“altezza d’ingegno” -״פסגת הגאונות״ – השבחים שהוא חולק לאורה המתוק של
השמש ,וכן מאדישותו לגורלו הסופי של גווידו ,שעליו הוא אפילו אינו שואל .סצנה זו
קוטעת את המפגש של דנטה עם מנהיג הגיבלינים ,פרינָ טה דלי אוברטי ,אחד המפגשים
המוצלחים ביותר בסדרה ארוכה של מפגשים עם בני ארצו .בעולם הבא של דנטה,
מקום לידה ושפה משותפים הנם מקור לעבותות אהבה ושמחה ,ובקומדיה המוטיב
של בן אותה הארץ בו פוגשים הרחק מן הבית ,שיכול להיחשב בעינינו כרגשני ,הוא
מגוון ומורם לגבהים נשגבים .בעודם שקועים בשיחה ,ורגיליוס ודנטה חולפים על פני
קבריהם של הכופרים ,ופרינטה מזהה את דנטה כתושב פירנצה דרך אופן דיבורו; לפתע
דנטה נבעת בשומעו קול היוצא מאחד הקברים“O Tosco che per la città del foco :
”vivo ten vai così parlando onesto.

״הוֹ ּ ֶ ,בן טוֹ ְס ָקנָ ה ַחיַ ,ה ְמ ַד ֵ ּבר ָצחוֹ ת
וְ ַהחוֹ לֵ ף ַעל ּ ְפנֵ י ִע ֵירנ ּו ַה ְמל ֶֹה ֶטת...״
המשפט עצמו מהווה דוגמא מצוינת לדיבור נמלץ המעוצב בצורה מושלמת עד להברה
האחרונה .הוא מנסח הרהור במילים הפשוטות והישירות ביותר; אם נאמר אותו מספר
פעמים יהדהדו בו כל עוצמת הרגש של פרינטה האב והכוח שמאחוריו מסתירות
מילותיו את עושרן; אך פרינטה עצמו מתכוון ב״דיבור הצח״ לניב פירנצה היפהפה ,וכך
אנו למדים מקטע זה שדנטה מדבר טוסקנית עם ורגיליוס ,ממש כפי שוורגיליוס איש
מנטואה – כפי שניתן לראות באמצעות קטע אחר אך דומה מאוד – מדבר איטלקית
לומברדית של שנת  .1300בהקשר אחר יהיה לנו עוד מה לומר על הקטע הזה ,הכולל
בתוכו גם הפצרה במולדת המשותפת .בהקשר הכולל של הנושא הנוכחי ,המפגש עם בן
רדלוֹ  ,המשורר הפרובנסלי ממנטואה ,אשר
אותה ארץ ,אנו פוגשים בעוד בן מנטואה – סוֹ ֶ
ברדת הלילה על המבוא לטור הטוהר ( ,)Ante-purgatoriumבודד ומרוחק כאריה נח ,בקושי
מתרצה לענות לשאלתו של ורגיליוס ,עד שמילה בעגת עירו גורמת לו להתחיל לדבר:
”“O Mantovano, io son Sordello de la tua terra – e l’un l’altro abbracciava.

״מ ּ ַמנְ טו ָּאה בּ וֹ ֲא ָךֲ ,אנִ י ָה ִא ׁיש סוֹ ְר ֶדלוֹ ,
ִ
ָ
ִמ ּ ְמכוֹ ָר ְתך ֲאנִ י.״ ִח ְ ּבק ּו ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ.
אין דוגמא טובה מזו לכוחו של הרקע המאפשר מפגשים שכאלה; שכן ללא ההקדמה
וההזדמנות שמספק מפגש זה באופן כה טבעי ,הפנייה שלאחר מכן לאיטליה ולקיסר הייתה
נחשבת לרטוריקה גרידא; ואולם ,כאשר היא מובאת במקומה ,היא הופכת ,על כל הבהירות
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דנטה וורגיליוס פוגשים בסורדלו .דנטה ,הקומדיה האלוהית.
איורים משלהי המאה ה .14-גנואה ,איטליה.

המחמירה של עצם הגייתה ,לזעקה המבוטאת במצב אמיתי .דנטה והמאזין – האחד יוצר,
השני מקבל – מוכנים באותה מידה להתענג על התשוקה המתפרצת ,ואין זו תוצאה של
תחבולה אלא התפרצות שעם כל ערמומיותה היא טבעית לחלוטין ,מכיוון שהיא מתאימה
לתנועה הטבעית של הרגש האנושי.
בכך מסתיימת רשימת המפגשים ,שכן על מנת למצותם יהיה עלינו להעתיק חלק נכבד
מן הפואמה ,ואנו מקווים כי הבהרנו במידה מספקת את שהם מבקשים להעביר לנו – את
מצב החרדה בו נפגשות הנשמות :במידת-מה בשל המקום עצמו ,ובמידת-מה בשל נוכחותו
של האדם החי בו .לא כולם שמחים במפגשים ,זאת מכיוון שבמדורים הנמוכים יותר של
הגיהינום ישנם כאלה שהיו מעדיפים להישאר בלתי מזוהים; ולא כל אלו השמחים שמחים
באותה מידה; הערגה הנלהבת של הנשמות הנקלות יותר לחדשות על העולם ,להיטותן לדעת
אם זוכרים אותן עלי אדמות ,מצטמצמות בטור הטוהר ,מתמזגות במניעים אחרים ,נוצריים
יותר ,לשמחה ,בעוד שבגן העדן מקור השמחה של הנשמות הוא האהבה שבאפשרותן להעניק
לאורחים המועדפים .אך כל מי שנמצא בעולם הבא ,אנשים מכל התקופות והמדינות ,על כל
חוכמתם וטיפשותם ,על הטוב והרע שבהם ,על אהבתם ושנאתם לעולם ,תמציתם המלאה
של דברי הימים – כולם מוצאים בדנטה החי שהגיע אליהם ,הזדמנות וצורך לבטא את מי
שהם ולהסביר במונחים ברורים ומוחשיים כיצד הגיעו ליעדם הסופי.
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תשוקת השיח
לא תמיד קל להם לומר את שרצו לומר .במיוחד בתופת ,אך גם בטור הטוהר ,נראה
שישנו מחסום בין הצורך שלהם להעביר מסר ובין מימושו – והמחסום הזה ,שנוצר
מתוך מצב העונש או הכפרה שלהם ,מחדד את המסר ,קל וחומר כשהוא פורץ קדימה.
לאנשים אלה ,על גופותיהם המושחתות או המיוסרות להחריד ,שחלקם נתון בתנועה
לדבר .אך הם
נצחית וחלקם האחר נתון בחוסר תנועה מכאיב ,בקושי יש הכוח או זמן ֵ ּ
משתוקקים וחייבים לדבר; הם מביעים את עצמם בכאב ובכבדות ,והייסורים והמאמץ
נט ֶפלטרוֹ הקשיש,
הם אלו המעניקים למילותיהם ולמחוותיהם כוח משכנע שכזה .כך מוֹ ֶ
האפוף להבות ,פונה אל שני עולי הרגל .במתינות ובכאב עושות מילותיו את דרכן מבעד
ללהבה המתפרצת ,וכשהוא מלא חשש שמא תפקע סבלנותם של מאזיניו ,הוא מפציר
בהם להישאר ולדבר עם בן ארצם ,עד שלבסוף השאלה שאליה הוא שואף ,זו שמילאה
את לבו כל אותו זמן ,מתפרצת מתוכו כפרץ של כל קיומו הגשמי והרוחני“Dimmi se i :
”ִ Romagnuoli han pace or guerra
(א ְמר ּו לִ יּ ְ :ברוֹ ַמנְ יָ ה ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ִמלְ ָח ָמה?).
במתכוון בחרנו בדוגמא זו ,בדיוק מכיוון שהמשפט הבולט ביותר בסצנה אינו חשוב
כל כך כשלעצמו ,שכן מה טבעי יותר מאדם מת ,שמילא פעם תפקיד חשוב בגורלה של
מכורתו ,השואל מה המצב שם עכשיו .אולם האיכויות המיוחדות של הרקע בו נשאלת
השאלה ,וכאן במיוחד המחסום עליו חייב הדובר להתגבר על מנת לבטא אותה ,טוענות את
השאלה עצמה בכל הכיסופים והסקרנות הקדחתנית של השואל.
עד עתה ניסינו להראות שהנשמות בהן פוגש דנטה בעולם הבא מוכנות ורוצות בהכרח
לגלות את המהות העמוקה ביותר שלהן ,וכי הקשיים העומדים בדרכו של כוח הביטוי שלהן
לעתים מגבירים אותו .ואולם עדיין לא לקחנו בחשבון את ‘המהות העמוקה ביותר׳ שלהן
כשלעצמה ,גם לא שאלנו מנַ ין שאב דנטה את המרכיבים היסודיים שלה.
תשובה כללית מאוד עולה על הדעת ללא כל קושי :הוא לקח אותן מניסיונו שלו עצמו,
כפי שזכר אותו; וכשבחר ומיזג את זיכרונותיו ,הוא השתמש בשיטה מוגדרת של תמצית או
הפשטה .על כן כל הדמויות ביצירתו הגדולה נגזרו מקיומו הפנימי של דנטה עצמו; דבר זה
ברור מאליו ואינו מצריך דיון נוסף בעניין .החומר שאיתו עבד היה אוצר על-אנושי כמעט של
ניסיון וכישרון נבואי ,שאפשרו לו לרדת לעומקם של כל סוגי הרגש האנושי על כל מידותיו.
קשה בהרבה הייתה בעיית הבחירה ,שכן בכל מקרה היה עליו לבחור מתוך שפע רב של
מאפיינים ופירושים ,והמהות האמיתית שאותה זיקק מתוך בחירה זו תלויה בסמכות אליה
והא ּפי של החיים ,אלא רגע אחד של
פונה דנטה .שכן מה שהוא מייצג אינו רוחבם המלא ֶ
מציאוּת; והרגע האחד הזה אף כולל את גורלו הסופי של אדם ,כפי שנקבע על ידי ההשגחה
העליונה .על כן כשהדמויות של דנטה מופיעות בחלק זה או אחר של העולם הבא ,לא זו בלבד
שבכוונתו לייצג את מהותן האמיתית ,אלא גם לדעת מה גזר עליהן האל ,או ,למעשה ,לראות
זאת בדמיונו – ֶשקר מגוחך ושחצני אלא אם כן הדמיון הנו האמת הברורה; אלא אם כן הוא
עולה בקנה אחד עם הכרתם העמוקה ביותר של הקוראים ובו-בזמן מתעלה מעליה ,וזאת תוך
שהוא מחבר בין הבדלים ומראה באופן יצירתי יסוד משותף שעליו מבוסס החיבור.
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כל הדברים הללו עוברים תמצית או הפשטה ,שבאמצעותן ,כפי שכבר אמרנו ,דנטה
מספר את כל פרטי החיים ,הוא איננו פורשׂ את כל
פתר את בעיית הבחירה .הוא איננו ַ
הנשמה ומנתחה על כל חלקיה; הוא משמיט דברים רבים .באחת מיצירותיו מכנה עצמו
ַרבּ לֶ ה ” ,”de quinte essence״מתמצת המופת״; צייר מודרני אחד צוטט כאומר שציור
הוא השמטה של הטפל; נראה שדנטה פעל במידה מסוימת בדרך זו .ואולם השוואותינו
לקוחות מתקופה מתקדמת יותר – האם משורר כלשהו פעל בדרך דומה לפני דנטה? נראה
שלא; כשהמשוררים היוונים והרומים הקדמונים וכן משוררי ימי הביניים ,ביקשו להציג את
אישיותה המלאה של דמות ,הם תיארו רק את המרכיבים והתכונות החשובים ביותר מתוך
המרחב האפי המלא של חייה; כשמסרו רק מובאה מחייה ,משמע שלא התכוונו כלל לתאר
את האדם במלואו; בהתייחסם למאהב ,לאדם קנאי ,לגרגרן ,או לטרדן ,הם לא העסיקו את
עצמם כלל בשום דבר אחר שאותו אדם יכול היה להיות מלבד היותו אוהב ,מקנא ,גרגרני
או טורדני .אולם אפילו הטרגדיה הקלאסית ,שנאמר עליה שהיא ״משמיטה״ הרבה מאוד
ועדיין מתיימרת להציג את דמותו של האדם במלואה ,דורשת מאורע שמתרחש בזמן .על
בסיסו של מאורע זה המשורר הטרגי מחליט מה לכלול ומה להשמיט ,ובאמצעות מאורע
זה משיב הגיבור ,בבירור רב יותר ויותר ,ובסופו של דבר באופן מוחלט ,על השאלה מי
הוא באמת .ואולם דנטה לא תיעד שום מאורעות; ביצירתו ישנו רק רגע אחד שבו הכול
חייב להתגלות; רגע מיוחד מאוד ,ללא ספק ,שהרי זהו עולם האמת .והוא העניק לנו משהו
שהטרגדיה היוונית בזה לו ,כלומר ,מהסגולות המיוחדות והממשיות של האדם :באמצעות
שפה ,אווירה ,מחווה ,הופעה .הוא חדר אל המהות .אמת היא שהקוראים בטרגדיה יוונית
יכולים לדמות בנפשם תמונה מוחשית של פרומתאוס או אנטיגונה או היפוליטוס ,והצופים
היוונים יכלו לעשות זאת במידה רבה אף יותר; אך תיאור זה השאיר הרבה יותר מקום
לדמיונם של הצופים מאשר ביצירתו של דנטה ,שבה כל הדגשה וכל מחווה מוגדרות
במדויק.

השמטת הטפל
בהקשר זה יהיה מעניין להבחין כיצד איחוד הגוף והנפש התעצם וקיבל משמעות חדשה מאז
שגוף האדם ,באמצעות עיקרי האמונה הנוצריים ,קיבל את הזכות להיכלל בעולם האמת.
ואולם נושא זה ירחיק אותנו מדי מן העיקר .במקום זאת הבה נתבונן במה שדנטה השמיט.
העובדה נעשית ברורה בעקבות ההשוואה שעשינו עם משוררים מתקופות מוקדמות
יותר :הוא משמיט אירועים יומיומיים .בעולם הבא לא קיימת עוד התרחשות יומיומית:
ההיסטוריה הגיעה לסופה ,והוחלפה על ידי הזיכרון .שום דבר חדש לא יקרה יותר לנשמות
חוץ מאשר ביום הדין ,אשר רק יעצים את מצבן הנוכחי של הנשמות .הן השליכו הצדה את
 ,status viatorisרוח הנדודים שלהן ,ועברו ל ,status recipientis pro meritis-מצב שבו הן
מתוגמלות על פי ערכן ,וללא הסתייגויות לא חיוניות .הדבר נכון גם לגבי הנשמות בטור
הטוהר .אין יותר תקווה או פחד משינויים ,אין עתיד לא בטוח שייתן לנשמות את הכרת
ממד הזמן .שום דבר אינו קורה להן יותר ,או ,למעשה ,מה שקורה להן ימשיך לקרות לנצח.
אך מצב זה ללא זמן או היסטוריה הוא תוצאה של ההיסטוריה שלהן עלי אדמות ,וכשהן

6/7/2009 2:17:50 PM

DANTE 2.indb 354

אחרית דבר

355
חושבות ומדברות על עצמן ,הן מוכרחות לראות את שתיהן ביחד .מבין חוויותיהן הרבות
מספור ,זיכרונן בוחר בהכרח את אלו המוחלטות ,וזוהי מהות זיכרונן; שכן הבורא ,על פי
שיקול דעתו ,הראה להן איזו חוויה הייתה מוחלטת .על כן ההיסטוריה על כל תמורותיה
נלקחה מהן ,ומה שנשאר הנו זיכרון אשר מגלה בוודאות את החיוני בלבד .בנוסף על כך,
הנשמות שמרו על צורתן המיוחדת ,אך אין זו צורתן ההיסטורית המשתנה ,המושפעת מן
המצב ההיסטורי המשתנה ,אלא צורה מוחלטת ,אמיתית ואמינה ,אותה גילה דינו של האל,
וזו תישאר כפי שהיא ,קבועה לנצח נצחים .כך בתופת ,וכך ,בשינויים מעטים ,בטור הטוהר.
גם להן הוקצב גורל מוחלט וסופי ,וגם הן חייבות לקשור אותו לזיכרון חייהן עלי אדמות;
צורתן ,ללא ספק ,איננה סופית ,ויחד עם זה הנה סופית בכל זאת ,עד כמה שהיא מסמלת
את סך כל קיומן הקודם ,ועד כמה שהיא תשתנה רק בזמן ובדרך שכבר נקבעו מראש .אמת,
הן אינן יודעות עדיין מתי זה יקרה; עדיין נותרו בהן תקווה וציפייה ,ובמובן זה טור הטוהר
שומר על חלק מאופיה ההיסטורי של ה ,status viatoris-רוח הנדודים; אך אי-ודאותן זעומה
מאוד לעומת אי-הוודאות של החיים עלי אדמות; אין חוויות ארציות בטור הטוהר ,אלא רק
זיכרונן של אותן חוויות.
וכך אירועים יומיומיים מושמטים ,רק הזיכרון נשמר ,ורק דרך הזיכרון חודרת המציאות
אל העולם הבא .ואולם ,בחישוב הסופי ,הזיכרון ,ממנו סולקו כל מקרה וכל ִקרבה אפשרית
למצב יומיומי עלי אדמות ,מצליח לתפוס את המהות לא רק בדיוק אינטלקטואלי רב
יותר ,אלא גם באופן מוחשי ושלם יותר מאשר אירועים יומיומיים על כל אי-הוודאות
ואי-הבהירות שבהם .לאנשים בעולם הבא יש הכרה עצמית ,שכן היא הוענקה להם על פי
דינו של האל .וההכרה העצמית ,אפילו ההכרה העצמית החלקית ,המעורפלת ,שיש לנו בני
התמותה עלי אדמות ,נעשית אפשרית רק באמצעות הזיכרון .הסימולטניות הפוטנציאלית
של כל המאורעות החקוקים בזיכרון מוגשמת תמיד ללא ספק באמצעות דימוי מוגדר; ואולם
הדימוי עצמו מעוצב בידי תודעה שכל ניסיונה תרם לעיצובו; רגע המאורע ,מנגד ,מעורפל;
גם אם אחרים עשויים להבין אותנו ברגע זה ,אין אנו יכולים להבין את עצמנו .וכך ,בגורמו
לתיאורן העצמי של דמויותיו לגלוש מזיכרונן ,הציג דנטה את החוויה העמוקה ביותר שלהן;
הן זוכרות ,ומושא או תוכן זיכרונן ניתן להן על ידי גורלן הסופי ,המציג בפניהן את התאמתו
המלאה למהותן .כתוצאה מכך הן אינן יכולות אלא לזכור את החיוני ,ותהיה אשר תהיה
התמונה המסוימת שזיכרונן יעלה באוב מימיהם עלי אדמות ,היא תמיד מוכרחה להיות
ממצה ומוחלטת בנוגע למהותן .אפילו אלו שיעדיפו בשמחה להסתיר את קיומן העמוק
ביותר ,חייבות לדבר כשהן פוגשות באדם החי ,וההבעה שהן מוצאות מוכרחה להיות ההבעה
הברורה והאישית ביותר ,שכן הן מכירות את עצמן ואת משמעות חייהן ,ובממשותן הנעלה
הן נשארו כפי שהן.
לכן היצירה מורכבת מסדרה ארוכה של דיוקנאות עצמיים ,שהנם כה ברורים ושלמים,
שכאשר אנו מתבוננים באנשים הללו ,שמתים כבר הרבה זמן ושחיו תחת תנאים כל כך שונים
מכפי שאנחנו חיים בהם ,או שאולי לא חיו כלל ,אנחנו יודעים משהו שלעתים קרובות נשאר
כמוס מאיתנו במחשבותינו על עצמנו או על האנשים שעמם אנו בקשר יומיומי :כלומר,
את המשמעות הפשוטה השולטת ומכתיבה את כל קיומם .המשמעות שדנטה נותן לנו היא
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על פי רוב פשוטה מאוד ,ובדרך כלל מובעת במשפט קצר; ואולם אפילו כשהיא פשוטה
כל כך עד שהיא נראית לנו כמעט בלתי נתפסת ,הרי שהבנה כמעט על-אנושית נדרשה
כדי למצוא אותה ,והיא משיגה את עושרה משפע המאורעות המקיפים אותה ושמהם היא
מזוקקת .חלק קטן בלבד של החוויה האנושית מבוטא ,ואולם חלק זה הוא החלק החיוני,
ומה שמושמט ממנו נוכח בו ברמז .כשמונטפלטרו הקשיש אומר“Io fui uom d’arme, :
”e poi fui cordigliero...

ל ּו ַרק יָ ַד ְע ִּתי ִּכי דְּ ָב ַרי יִ ׁ ְש ַמע ּ ְפלוֹ נִ י
ֲא ׁ ֶשר יָ ׁשוּב ֵאי ּ ַפ ַעם ֶאל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה,
דנטה מעניק לו את הנוסח התואם את אופיו של אדם קשה וערמומי זה ,באמצעות כיסופיו
הכמוסים אך הבלתי מספיקים לטוהר; וכאשר מתוך כל פרקי חייו מסופר רק אחד ,הסיפור
כיצד לא יכול היה לעמוד בפיתוי לממש את תחבולתו הבדוקה בפעם האחרונה – מאורע
יחיד זה לא רק קבע את גורלו הסופי ,אלא גם אפיין את האיש ,וכל שאר חייו שלא בוטאו
במילים – המאבקים ,המצוקות ,התככים וימי החרטה חסרת התועלת – מובעים ברמז על
דרך תיאורו.
שום חיקוי של אירועים יומיומיים אינו יכול להיות אמיתי וחודר יותר מאשר הזיכרון בעולם
הבא של דנטה .הבה נתבונן במוטיב המרכזי של האישה הצעירה והשברירית שבעלה רצח
במדבר; הבה ננסה לבחון את הנושא באופן דרמטי או אפי ,עשיר בכל המניעים
אותה בסתר ִ
והפרטים האטמוספריים שהוא כולל; ואז נקרא את שתי השלשות האחרונות של המבוא לטור
הטוהר ,ובהן ּ ִפיָ ה דה טוֹ לוֹ ֵמי ,האחרונה בנשים שמתה מיתה משונה ,קוראת בקול:
“Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
”E risposato de la lunga via,
Seguitò il terzo spirito al secondo,
“Ricorditi di me che son la Pia:
;Siena mi fè; disfecemi Maremma
Salsi colui che innanellata pria
”Disposando m’avea con la sua gemma.

״ה ּהּ ִ ,ב ְמ ִחילָ ה ִמ ּ ְמ ָך ,לְ ֵעת ָּת ׁשוּב לָ ָא ֶרץ
ָ
ָ
יטב ָּתנו ַּח,״
ְּכתֹם ַמ ְּסעוֹ ֶתיך ,וּלְ ֵעת ֵה ֵ
ישי ַא ַחר ִס ּיוּם דִּ ְב ֵרי ֵר ֵעהוּ,
ָסח ֵצל ׁ ְשלִ ׁ ִ
ּ
״אז ׁ ֶש ּ ָמא ִּתזְ ְּכ ֵרנִ י ֲאנִ י ִהיאְ ׁ ,ש ִמי לַ ה ּ ִפ ָיה
ָ
נוֹ לַ ְד ִּתי ִ ּב ְסיֶ נָ הַ ,מ ֶר ָמה ֲה ָרגַ ְתנִ י
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת יוֹ ֵד ַע ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ֶש ֵא ְר ַסנִ י,
ְ ּב ַט ַ ּב ַעת נִ ּ ׂשו ִּאין וְ ֶא ֶבן ֵחן נִ ׁ ְש ַ ּבע לִ י.״
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כאן לא נמסרים סיבה או פרטים .בני זמנו של דנטה ודאי היו משלימים את הרמיזה ,אך לנו אין
מידע ברור על פיה דה טולומי .ואולם לא נראה שחסר כאן דבר; היא אמיתית וברורה לחלוטין.
זיכרונה מרוכז כליל בשעת מותה .בזיכרון זה ובבקשתה שיזכרוה עלי אדמות ,מתגלה כל קיומה;
והשורה היחידה שאינה עוסקת בה – מילותיה המתוקות והעדינות לדנטה“e riposato de la ,
”( lunga via״וּלְ ֵעת הֵ ֵיטב ָּתנו ַּח״) – מגלה לנו את כל מה שאנו צריכים לדעת על האישה הזאת
על מנת לראות את חייה במלוא ממשותם.
דמות מופתית כגון זו ,שנוצרה מתוך זיכרון עצמי במקום המיועד לגורל הסופי ,לרוב
אין מקורה במה שהמבקרים המודרניים היו מכנים ״אווירה״ או ״רקע״ .כמעט תמיד מכוון
הזיכרון אל פעולה או אירוע מוגדרים ,ומתוך פעולה או אירוע אלה מתגלה ה״הילה״ של
הדמות .הפעולה ,האירוע ,המידה הטובה או המגונה ,הסיטואציה ההיסטורית המעשית
– בקיצור ,עובדה מוחלטת וממשית – מספיקה על מנת להראות את האדם הקשור אליה
על כל מהותו החושית; אין כאן פרטים יומיומיים נטורליסטיים .כאשר אחת הנשמות
המתייסרות בגיהינום ,שביקשה תחילה להיחבא ,אומרת“Io fui colui che la Ghisolabella :
”condussi a far la voglia del Marchese

אתי ֶאת ִ ּג׳יזוֹ לַ ֶ ּבלָ ה –
ֲאנִ י ָה ִא ׁיש ֵה ֵב ִ
לְ ַהשְׂ ִ ּב ַיע ֶאת יִ ְצרוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ְר ִקיז דְּ ֶ׳א ְס ֶטה.
אין לה שום צורך לתאר בפרטים את חייה הקודמים; במקום שכזה מילים אלו מספיקות .כאן
ממשיך דנטה בסגנון האגדה או המיתוס ,אשר הדמויות הפואטיות או הממשיות שלהן מבו־
ססות תמיד על נתונים ברורים .שיטתו שונה לא רק משיטתם של המשוררים הנטורליסטיים
המאוחרים יותר ,המראים את הדמות על קשריה החברתיים ,הרגליה ,וסביבתה לפני שהם מניחים
לה לפעול ,אלא גם משיטתם של המשוררים היוונים והרומים הקדמונים ,שעיבדו את האגדות
והמיתוסים באופן טרגי או אפי; שכן המשוררים היוונים והרומים הקדמונים לא נדרשו להמציא
שום דבר יסודי :הדמויות וגורלן כבר היו שם ,ידועות לכל הקוראים והיושבים בקהל .דנטה,
לעומת זאת ,יצר את המיתוסים שלו; גם אם האנשים והגורלות שאליהם התייחס היו ודאי ידו־
עים לרבים מבני זמנו ,הם היו בחלק גדול מן הזמן נתונים לפירושים שונים ,ועל כן טרם קיבלו
צורה לפני שדנטה כלל אותם ביצירתו .בהשתמשו באנשים מוכרים אך שעדיין לא היו מעוצבים
באופן מיתי ,דומה דנטה בעיקר לקומדיה האתונאית העתיקה ,למחזות של אריסטופנס ,שגם הוא
אהב לרומם דמויות ארציות לספֶ רה אחרת ,שבה גילו את עצמם.
ג׳מבטיסטה ויקו ( )Vicoראה קשר בין שם היצירה של דנטה ובין הקומדיה העתיקה,
גם אם לא מצא שום בסיס שיאשש את האסוציאציה הזאת כיותר משנינה עליזה .כך
או כך ,נוכחותם של בני זמנו והביקורת של אותה תקופה מחלישים את הדמיון ,שכן
אריסטופנס לא עיצב את הדמויות שלו כתבניות מיתיות או אידיאליות מוחלטות ,כפי
שדנטה עשה ביצירתו .הנטורליזם של דנטה הנו בגדר חידוש :המיידיות שבה הוא מעביר
אדם אחד מבני דורו אל העולם הבא ,ושם מסביר את מהותו היסודית כאילו היה ידוע כמו
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דמות מיתולוגית או לכל הפחות כמו דמות מבוססת מבחינה היסטורית שחשיבותה ידועה
לכול – המיידיות הזאת לא הייתה ידועה לפני זמנו .כדאי להמחיש נקודה זו באמצעות
דוגמא :הקדמונים ,למשל ,היו ודאי מקשרים את ״ריקנותה של התהילה״ עם דמותו
של אכילס ,אשר מודה בפני אודיסיאוס בשאול כי הוא מעדיף להיות אחרון העבדים
מאשר מלך המתים; וגם אנחנו ,לו נרצה להמחיש מושג זה באמצעות דימוי ,ודאי נעלה
בדמיוננו שליט חשוב אשר כתוצאה מהתבוננות פנימית בשנותיו האחרונות ,או כתוצאה
מתובנה שלאחר המוות ,נעשה מודע לחוסר הערך שבתהילה .דנטה התייחס לנושא באופן
שונה .בקומדיה לא יוליוס קיסר הוא המדבר על הריקנות שבתהילה עלי אדמות; לדעתו
של דנטה ,תהילתו של יוליוס קיסר לא הייתה חסרת ערך ,אלא חשובה בהקשר הכולל
של ההיסטוריה .למעשה ,דנטה נזקק לדמויות היסטוריות או מיתולוגיות רק בהתייחסו
למצבים החשובים של ההיסטוריה הפוליטית או הדתית; הוא לא נזקק להם כלל לצורך
המחשה ממשית של נושא מוסרי או ניסיוני .ובמי הוא בחר כדוגמא שבעזרתה המחיש את
״ריקנותה של התהילה״? במאייר ֶ
אודריסי איש גוּבּ יוֹ  ,בן זמנו של דנטה (מת בשנת ,)1299
עליו לא מסופר לנו כלום מלבד הערה של ואסארי ,שגם אז ידע מעט מאוד עליו .אך
גם אם נניח שהיה הראשון במעלה באמנותו בזמנו של דנטה ,בכמה מעט תהילה השתמש
על מנת להדגים נושא כה נשגב! כמה מבני זמנו של דנטה ודאי לא ידעו כלל על קיומו!
ואולם דנטה היה בטוח שיהיו לו קוראים במאות הבאות ,וכתב למענם .ולא נדרשה לו
דוגמא מבריקה שתהמם את הקוראים באמצעות הניגוד שבין מצבה הנוכחי של הנשמה
לבין המעמד ,הידוע לכול ,שהיה לה עלי אדמות; הספיק לו שאודריסי היה ידוע בתחומו
וייחס חשיבות לפרסומו .הסצנה מתרחשת בין החוטאים בחטא הרהב ,בקנטו האחד עשר
של טור הטוהר .בעודם מתקדמים באטיות רבה כל כך ,מכוּפפים כמעט עד לקרקע תחת
נטלם הכבד ,משוחח דנטה עם אחד מהם:
;Ascoltando chinai in giù la faccia
Ed un di lor, non questi che parlava,
Si torse sotto il peso che l’impaccia,
E videmi e conobbemi e chiamava,
Tenendo li occhi con fatica fisi
A me che tutto chin con loro andava.

“O!” diss’io lui: “Non se’ tu Oderisi
L’onor d’Agobbio e l’onor di quell’ arte
”?Che ‘alluminare’ chiamata è in Parisi
“Frate,” diss’ elli, “più ridon le carte
Che pennelleggia Franco bolognese:
L’onor è tutto or suo, e mio in parte.
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Ben non sare’io stato si cortese,
Mentre ch’io vissi, per lo gran disio
De l’eccellenza ove mio core intese.
”Di tal superbia qui si paga il fio.

ֹאשי ֻמ ְר ָּכן ְ ּב ֶע ֶצב,
עוֹ ִדי ַמ ְק ׁ ִשיב ֵאלָ יו ,ר ׁ ִ
ֲאזַ י ֶא ָחד ֵמ ֶהם – לֹא ַהדּ וֹ ֵבר – ִמ ַּת ַחת
לְ כ ֶֹבד ַמ ּ ָׂשאוֹ ָּכ ַרע ,נָ ַפל לָ ָא ֶרץ.
ָר ַאנִ י וְ ִה ִּכיר אוֹ ִתיָ ,ק ָרא ֵאלַ י,
ְ ּברֹב ָע ָמל נוֹ ֵעץ ִ ּבי ֶאת ֵעינָ יו ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
וּלְ ֶע ְב ָרן ֲאנִ י ְ ּבגַ ב ָרכוּן ּפוֹ ֵס ַע.
״הן ַא ָּתה הוּא אוֹ ֶד ִר ִיסי,
״א ָה ּה,״ ָצ ַע ְק ִּתיֵ ,
ֲ
ב-א ּ ָמן ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת
ְּת ִה ָּל ָת ּה ׁ ֶשל גו ְ ּּביוֹ וְ ַר ָ
ִ׳א ּיוּר׳ָּ ,כ ְך ְ ּב ּ ָפ ִריס לָ ַא ֲחרוֹ נָ ה ִּכ ּנו ָּה.״
״א ִחי,״ ָא ַמר ,״דַּ ּ ִפים יָ ְצא ּו ִמ ּ ִמכְ חוֹ לוֹ
ָ
ּ
ׁ ֶשל ְפ ַרנְ קוֹ בּ וֹ לוֹ נֶ זֶ הַ ,רב ִחיוּכָ ם ַה ַ ּצח.
ַעל ֵּכן ַה ְּת ִה ָּלה ְ ּב ֵחיק ָה ִא ׁיש נוֹ ֶפלֶ ת,
ְּת ִה ָּל ִתי ַא ְך ק ֶֹרט .לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת
ָהיִ ִיתי ְ ּב ַח ַ ּיי ָענָ ו ּ ָפחוֹ תַ ,ר ָ ּבה
ָהיְ ָתה ֶח ְמדַּ ת ַה ֵּלב ַא ַחר ָּכבוֹ ד וְ ׁ ֶש ַבח.
לאחר הסצנה רבת העוצמה של הזיהוי (”ָ ,“e videmi e conobbemi e chiamava״ר ַאנִ י
וְ ִה ִּכיר אוֹ ִתיָ ,ק ָרא ֵאלַ י״) דנטה מברך אותו במילות שבח ,שכן הוא מודע לחולשתו של
האחר; אך ישנו רושם קלוש של התנשאות ולגלוג במילותיו של דנטהְּ :
״ת ִה ָּל ָת ּה ׁ ֶשל גו ְ ּּביוֹ ״
– ניתן כמעט להבחין בצל צלו של חיוך בדרכו השקולה במכוון של דנטה ביחס לאמנותו
של אודריסי .אך מה נוגעת ללב תשובתו של המסתגף! אחי ,אומר הוא ,נאים יותר הדפים
שצייר פרנקו בולונזה .עדיין מהרהר הוא ביריב ,שעליונותו ,הגם שמעולם לא הודה
בה ,ייסרה אותו במשך חייו ,וחלק מעונשו כרוך בלהודות בכך עכשיו; אלו הן המילים
הראשונות שהוא מבטא ,ואז מתחיל הנאום הידוע אודות התהילה ,בו מוזכרים צ׳ימבואה
וג׳וטו ומשוררי ה ,stil nuovo-״הסגנון המתוק החדש״ .כאן ,אם כן ,נושא נשגב מתואר על
ידי אדם קטן היקף ,אשר הבסיס לתשוקתו המופרזת לתהילה לא נמצא בתוכניות כבירות
של שליטה וכוח כי אם בצרוּת חזונו; שהתשוקה שלו להצטיינות הייתה מוגבלת למלאכת
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יד גרידא ,גם אם מלאכת יד יפה .האיש היה ידוע לכול ,זה נכון ,אך אישיותו לא גובשה
עדיין בתודעת הציבור ,והיה זה דנטה שעיצב לראשונה את דמותו במלואה כנציג מושלם
ואופייני של מידה מגונה ושל כפרה שבאמצעותה ניתן להתעלות על אותה מידה מגונה.
במובן זה דנטה הוא כמעט תמיד היוצר והמעצב הראשון של דמויותיו .קצ׳אגווידה מצהיר,
ללא היסוס ,שרק הנשמות שידעו תהילה ,“che son di fama note” ,מופיעות בפני דנטה
בעולם הבא ,שכן אנשים לא ייתנו אמון בדוגמאות לא מוכרות .ייתכן שהדבר נכון לקורא
בן ימינו ,אולם אף שבני זמנו של דנטה ידעו יותר מאיתנו על האנשים ביצירה ,ואף שדעות
מסוימות על הדמויות הללו היו אולי נפוצות יחסית ,היה זה דנטה ,שבזַ הותו את מהותם
של אנשים אלה על גורלם הסופי ,העניק להם את זהותם הסופית וכפה על הקורא ,בעיקר
על הקורא היום ,הרחוק מאות בשנים מן האירועים ,צורה קבועה לדעות עליהם .ובאשר
לנו ,שאיננו מכירים את מרבית הנפשות הפועלות ,או שבמקרה הטוב אספנו עובדה או
שתיים עליהם מאיזשהו מסמך היסטורי ,דברי קצ׳אגווידה אינם אומרים לנו הרבה ,אם
בכלל .עבורנו רוב הדוגמאות של דנטה אינן ידועות עוד ,ועדיין אנו מאמינים בהן .מספיק
אם ניזכר בפרנצ׳סקה מלטסטה דה רימיני .בתקופתו של דנטה סיפורה היה אולי ידוע,
בימינו הוא נשכח לגמרי ודבר לא נשאר ממנו זולת החצי השני של הקנטו החמישי של
התופת של דנטה .ואולם שורות אלה הפכו אותה לדמות פואטית נעלה בעלת חשיבות
היסטורית ,מיתולוגית כמעט.

תחייתן של הדמויות ההיסטוריות בקומדיה
בנוסף על בני זמנו הנשכחים של דנטה ,נוכל למצוא גם את הדמויות הגדולות מההיסטוריה
ומהאגדה .גיבורים ומלכים ,קדושים ואפיפיורים ,נסיכים ,מדינאים ומצביאים ,אשר
דיוקנותיהם נחקקו בבירור כבר אז בזיכרון הקולקטיבי ,מופיעים במקום גורלם הסופי ומגלים
את מהותם .דנטה דבק תמיד במסורת בהתייחסו אליהם; ואולם אפילו כאן ,כפי שגונדולף
הראה בבירור ביחס ליוליוס קיסר ,דנטה הוא היוצר של הדמות .ממש כפי כשהתייחס
לאנשים שהכיר בעצמו או שעליהם שמע מפה לאוזן ,הוא העלה באוב את סכום מחוותיהם
וגורלם מתוך הפרטים האפשריים של חייהם .כאן הוא זיקק דמות אמיתית וברורה מן
הרשומות של ההיסטוריונים מימי הביניים ,הדלות כל כך בדימויים חושיים .לא תמיד
הצליח לבסס את הדמויות בזיכרון האירופי :הדמות שתיאר תוקנה לעתים קרובות מאוחר
יותר באמצעות ידע מדויק יותר על הנפש העתיקה ,אך גם זה התאפשר לראשונה בזכות
דנטה – כך הומרוס של דנטה וחרבו בידו הוחלף בייצוג נאפוליטני – אך דנטה היה הסופר
המודרני הראשון שהקנה להן צורה .אף שהדמויות העתיקות של הקומדיה שונו בעוברן
דרך הפרשנות המחודשת של ימי הביניים ,אף שהן הועתקו לסדר עולמי שלא תמיד הולם
את מהותן ,אף על פי כן ,לראשונה בעזרת דנטה ,רוח ימי הביניים ,שביקשה לסדר ולפרש
מחדש את הדברים ,מציעה יותר מחינוך שיטתי .בעזרת דנטה הושג לטובת כל הדורות יסוד
חדש שקשה לאמוד אותו ,והמורכב משירה ,ניסיון ודמיון .אך אל לנו לשכוח שהכוח שהנחה
אותו בהישגו נבע במישרין מהאוניברסליזם של הדוקטרינה הרציונלית ,אותה שאף להדגים
על ידי המחשתה באמצעות דמיונו השמיימי .השאלה :כיצד רואה האל את העולם הארצי?
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והתשובה לה :על כל ייחודיו המכוונים למטרה נצחית – הן הבסיס ליצירה נלהבת ועמוקה
זו ,ובין חמש עשרה אלף שורותיה אין אף סצנה או אקורד קסום אחד שלא מתארים את
החיים על סמך הבסיס הרציונלי הזה .יוליוס קיסר ניצב לפנינו בלתי נשכח ו״עיניו טורפות״,
” ;“occhi grifagniאודיסאוס מתעורר לחיים באופן מוחשי; ואילו קאטו ,גם אם ניתן לפרשו
באופן מוזר ,הנו דמות מלאה מהות .אך בכל מקרה ,עמדתם הנצחית מגלה את ההתאמה
של תכונותיהם המכריעות עם מסלולו של העולם הסובב תחת ההשגחה העליונה ,שבו פעלו
כך ולא אחרת .הם ממחישים ,על כל יופיים הקורן ,דוקטרינה מחמירה .איזו דמות היא
אודיסאוס של דנטה! הוא מבין הבודדים שזיכרונו אינו מתחיל ישירות במעשה שגזר עליו
את גורלו ,בגידתה של טרויה ,אימתה של רומא; דנטה אינו פונה אליו ,שכן היווני לא
ישיב; ורגיליוס ,המשורר הרומאי הקדמון ששר על גיבורים יוונים ,הוא המפציר בו לספר
את סוף חייו .וכשהוא מכוסה בלהבות ,מספר אודיסאוס על מסעו האחרון; כיצד לא מצא
שלווה בביתו ,כיצד תאוותו לידע ולהרפתקה הניעו אותו פעם נוספת; כיצד לבסוף ,כשהוא
זקן ועייף ,לאחר שהגיע כבר עד לעמודי הרקולס ,הוא שוב קורא לשותפיו לצאת למשימה
נועזת:
che per cento milia״  dissi״O frati,״
Perigli siete giunti a l’occidente
A questa tanto picciola vigilia
De’nostri sensi, ch’è del rimanente,
Non vogliate negar l’esperienza,
!Diretro al sol, del mondo senza gente
Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti
״Ma per seguir virtute e conoscenza.

ַ‘א ַחי,׳ ָא ַמ ְר ִּתי‘ ,הוֹ ַ ,א ֶּתם ׁ ֶש ִה ְתנַ ֵּס ֶיתם
ִע ּ ִמי ְ ּב ֵמ ָאה ֶאלֶ ף ּ ֻפ ְר ָענֻ ּיוֹ תִ ,ה ְפלַ גְ ֶּתם
ֶאל ְקצוֹ ת ַה ּ ַמ ֲע ָרבּ ָ .ב ֵעת נוֹ ְת ָרה ֲע ַדיִ ן
ִע ּ ָמנ ּו – ַמה ְּק ָצ ָרה ִהיא – ֲהלֹא נַ ְס ִּכים ָ ּבזֹאת
ִּכי נִ ְסיוֹ נוֹ ת ַע ִ ּזים ְצפוּיִ ים לָ נ ּו ֵמ ֵע ֶבר
לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁשּ ִ ,ב ְמחוֹ זוֹ ת ִמ ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁש ֵר ִיקים ֵהם.
אתם,
זִ כְ ר ּו ֵמ ֲחלָ ָציו ׁ ֶשל ִמי זֶ ה יְ ָצ ֶ
לֹא נוֹ ַע ְד ֶּתם לִ ְחיוֹ ת ַח ֵ ּיי בּ וּרַ ,עם ָה ָא ֶרץ,
ִּכי ִאם ַח ֵ ּיי ְסגֻ ָּלה ו ַּב ָּק ׁ ַשת ַהדַּ ַעת.׳
בסיפור זה ,שכמו חלום המפרש את המציאות מגלה את אחדותה של הדמות האירופית
ברוח הכיבוש העולמי שנמשך מתקופת היוונים ועד לתקופות המודרניות ,ניתן להתפתות
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למצוא המצאה אוטונומית של דמות במובן המודרני .אך רק בסוף הסיפור מתגלה המשמעות
האמיתית .במשך חמישה חודשים מפליגים אודיסאוס ושותפיו למסע על פני האוקיינוס ,ואז
הם רואים הר גדול ,אך שמחתם קצרה .ההר הוא טור הטוהר .סערה עולה ממנו ,והספינה
הסדר של העולם הנתון להשגחה העליונה הציב מטרה להפרזה האנושית .לאומץ
נטרפתֵ .
הלב של אודיסאוס אין תוקף משל עצמו; הדמות האנושית מגלה את מידתה לא בעצמה
אלא בגורל המשמש לה כשופט צדק .ואולם למרות דוקטרינה זו – ודבר זה ,כפי שאמרנו,
אופייני לדיוקנאות האנשים של דנטה – יש באפשרותו לשמר את עצמאותה של הדמות,
ואכן נראה שאודיסאוס אפילו מרוויח בהופעתו הממשית מהערכה ופירוש מחמירים שכאלה.
האדם הבודד נשמר במקום גורלו הסופי עד לייחודו הקיצוני ביותר של קיומו החושי הקודם:
הוא נשמר בקיומו הגשמי וכן בקיומו הרוחני .גשמי ורוחני – הפרדה שעלולה לעורר אי-
הבנה :מה שנשמר אינו שני דברים שונים ,כי אם שלמותה של אישיות אחת.
דנטה פגש באנשים רבים ,דמיונו היה צלול ומדויק; הוא לא היה מתבונן בלבד .ומאורעות
שלא ראה אלא רק שמע או קרא עליהם ,לעתים במילים סתומות ביותר ,הפכו אצלו
לדימויים חיים :הוא שמע את נימת קולם של הדוברים ,ראה את תנועותיהם ,חש בדחפיהם
הכמוסים ,וחשב את מחשבותיהם .כל אלה הם אחד; ומתוך האחדות הזו הוא שאב את
הדמות .המחוות( “manifestazioni plastiche“ ,הגילויים הגמישים) כפי שמכנה אותם איש
אקדמיה איטלקי ,לעולם אין הן גילוי חסר בסיס של התבוננות נטורליסטית; יש להן בסיס
וגבולות משלהן במאורע המסופר ,ואף על פי שבו-בזמן הן מראות את קיומו הגשמי של
האדם ,התאמה זו חייבת לנבוע באופן בלתי נמנע מן ההתאמה שבין האישיות למאורע .לא
נמסרים לנו פרטים באשר להופעתם של דנטה או של ורגיליוס; אף לא אחד מן המאפיינים
הפיזיים שלהם מתואר ,והקטע היחיד להפליא שבו נאמר משהו מסוג זה הוא כשביאטריצ׳ה
אומרת ,”alza la barba“ ,הגבה את זקנך .אך זהו דימוי גרידא ,שכן די בטוח שלדנטה מעולם
לא היה זקן .יחד עם זאת ,תמונתם מתהווה מהסצנות הרבות בהן הם מדברים ונעים ,כפי
שהסיטואציה דורשת .וכל אחת ואחת מן הדמויות ביצירה – צ׳אקו הגרגרן ,המתנשא בגשם
הקודר ושוקע חזרה בעיניים מלאות שאט נפש; ארג׳נטי הנושך את עצמו; קזלה שבאה
לפגוש את דנטה בזרועות פתוחות; בלקווה הנרפה היושב ומחבק את ברכיו ובקושי מרים
את ראשו למראהו הבלתי צפוי של בן תמותה – כולן מוכיחות שההתבוננות הנטורליסטית
נשלטת ומוגבלת על ידי המאורע המוגדר ביותר המסופר ,ושאם האדם בכל זאת עומד שם
בשלמותו ,בכל שלמותו החושית ,הדבר אפשרי אך רק משום שהוא מעורה כליל במאורע.
המחוות מעטות ,אולם דנטה נוטה לתארן בדיוק מתוכנן; הוא איננו רומז ,אלא מתאר או
מנתח את התנועה ממש ,ולעתים קרובות לא מסתפק בזה אלא מנסה לעשותה ברורה אף
יותר ,ולהדגישה על ידי דימוי ארוך ומתמשך המאלץ את הקוראים להתעכב עליו .כאשר
בתחילת היצירה הוא מסתובב על מנת להתבונן בעמק המכוסה עצים ,הוא מגלה את דמותו
של השחיין אשר נמלט ממעמקי הים אל החוף ,ובעודו מתנשם הוא מביט לאחור אל מעבר
למים המסוכנים; בסוף העדן הוא מדמה את טבילתו בחזונו של האל לריכוזו הגדל והולך
של מתמטיקאי בבעיה שאינה ניתנת לפתרון.
בין שני הדימויים הללו נמצאים מאה פרקים על שפע המטאפורות האינסופי שבהם,
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המיועדות לרוב להבהיר סיטואציה קונקרטית ,ולא רגש .אולי בבירור רב יותר מכל פרט
אחר ביצירה ,הן מציגות את המגוון והעוצמה שבתפיסתו של דנטה .בעלי-חיים ואנשים,
גורלות ומיתוסים ,אידיליות ,פעולות מלחמה ,נופים ,סצנות רחוב נטורליסטיות ,ההתרחשות
המחזורית המצויה ביותר הקשורה לתקופה ולעיסוקם של האנשים ,הזיכרון האישי ביותר
– הכול נמצא כאן :צפרדעים מקרקרות בערב ,לטאה מתרוצצת לרוחב השביל ,כבשים
מצטופפות מחוץ לשטחן ,צרעה מוציאה את עוקצה ,כלב מתגרד; דגים ,בזים ,יונים ,חסידות;
סערה תולשת עצים מהגזע; אזורי הכפר בבוקר אביבי ,מכוסים טל קפוא; לילה יורד על
יומה הראשון של הפלגה באוקיינוס; נזיר שומע את הודאתו של רוצח; ֵאם המצילה ילד
משריפה; אביר בודד דוהר; איכר מבולבל ברומא .לעתים בקיצור ,חצי שורה – “attento
”( si fermo com’uom che ascoltaעצר קשוב כאדם מאזין); לעתים באריכות ובהרחבה ,כך
שהנוף ,האירוע ,האגדה מתגלים על כל רוחבם; תמיד על מנת לשרת את תנועתה של
היצירה .טכניקה מטאפורית זו ,כפי שאנחנו יודעים ,אינה חדשה; חלק מהביטויים אפילו
נלקחו מוורגיליוס ,ורבים מהם שומרים על חלק מהטון שלו; אולם הכוונה ורוח הדברים
שונות .הדימויים של ורגיליוס נועדו לקישוט בלבד; הם תומכים בפיתוח רק באופן הכללי
ביותר ,בכך שהם מעלים רעיון דומה ,מקביל; אם יוסרו ,תופרע הזרימה השירית וההרמוניה
של התמונה תדולדל ,אולם ממשות האירוע – אשר בכל מקרה הנו מציאות מטושטשת
ואגדית – לא תיפגם .דנטה לא כתב בסגנונם של בני זמנו ,שכמו גוויניצ׳לי בשירו“Voglio :
”( del ver la mia donna laudareרצוני להלל את האישה שלי) ,נתנו דרור לדמיונם ,אספו
פיסות אקראיות מכל מה שמקסים וזוהר ,ובכך איבדו את השפעתם על הפרט המוגדר.
הדימויים של דנטה אינם מקבילים אלא מתאימים; אין מטרתם לקשט אלא להבהיר; גם
אם נוציאם מן הרעיון המוחשי ,הם יובילו אותנו חזרה אליו .לכן הם עשירים יותר מדימוייו
של ורגיליוס ,ויש ביכולתם לשמש תפקיד שהוא יותר מפיוטי; הם אינם רק המצאות יפות
– מטרתם היא להפוך את המציאות לאמיתית יותר; הם מסייעים לדנטה להשיג את המטרה
שלשמה הוא קורא לעזרתן של המוזות( ”sì che dal fatto il dir non sia diverso“ :כדי
שמילותי לא תהיינה שונות מן המציאות).

הגוף והנפש
מה שנאמר כאן אודות הדימויים נכון במידה שווה לגבי צורה פואטית אחרת שדנטה נטל
מהתבניות העתיקות :שינויי הצורה .בקומדיה הגוף נשמר יחד עם הנפש; אולם ההגשמה
העצמית המושגת בעולם הבא מביאה לידי שינויים חיצוניים אשר לעתים הורסים לגמרי את
תקף רק לגבי ההופעה החיצונית ,לא לגבי האישיות; נהפוך
החזות החושית הקודמת .השינוי ֵ
הוא ,ההופעה החיצונית החדשה הנה בגדר המשך ,העצמה והבהרה של ההופעה החיצונית
הישנה ,ובכך היא מגלה לראשונה את האדם האמיתי .לכן שינוי הצורה ביצירתו של דנטה
האפלה הרחוקה של האגדה אל המציאות
ֵ
מאבד מאופיו הדמיוני העתיק .הוא מצטרף מן
הנוכחית ,שכן בכל אדם חי ייתכן שינוי צורה ,אפילו הוא בבחינת תכונה כמוסה .השינוי הגלוי
הזה דרסטי ביותר בין המתאבדים והגנבים :המתאבדים הפכו לשיחים שהמפלצות טורפות
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ומזהמות; ואילו הגנבים עוברים שינוי צורה מוזר אל מול עיניו של דנטה :כאשר מכיש אותם
נחש מוצתת בהם אש ,ואז הם קמים מאפרם או הופכים לנחשים .דמויות ידועות מזמנו של
דנטה עוברות את שינויי הצורה הללו ,אשר ממחישות את הדין על חייהן הקודמים; על כן
שינוי הצורה חדל להיות דמיוני וחודר לתחום המציאות; האדם המקונן או המלגלג או הלוחש
או היורק בגוף שעבר שינוי צורה ,הוא אדם מוגדר מאוד שרבים מבני זמנו של דנטה הכירו
וכולם יכלו להעלותו בדמיונם כאחד מחבריהם .מכיוון ששינוי הצורה של דנטה הנו גורל
אנושי נפרד ,הוא מוחשי יותר מאשר ביצירותיהם של אובידיוס או לוקאנוס; הפגישה עם
פייר איש היין או האפיזודה בה שני גנבים מפירנצה מחליפים צורה ,מבוטאות בעוצמה ודיוק.
הן מעבירות מידה של מציאות חסרת תקדים בספרות העתיקה ,משום שממש כמו הדימויים,
יופיה המרוחק של האשליה הפואטית התחלף באמת ממשית המתקבלת כדין.
בעדן כל הנשמות עברו שינוי צורה שעיניים אנושיות אינן יכולות לחדור; הן מוסתרות
ֵ
על ידי זוהרו של אושרן ,ודנטה אינו יכול לזהותן; הן עצמן מוכרחות לומר מיהן ,ואינן
יכולות לבטא את רגשותיהן באמצעות מחוות אנושיות .רגש אישי ,במובן הצר של הדברים,
יכול להתגלות כאן רק על ידי עלייה בקרינה .סכנת ביטולן של הסגולות האישיות והחזרה
החדגונית ברורה ,ורבים מאמינים שדנטה נכנע לה ,ושמן העדן נעדרת העוצמה הפיוטית
הבאה לידי ביטוי בתופת ובטור הטוהר .אולם ביקורת כזו כנגד הכרך החותם את הקומדיה
של דנטה נובעת מהדעה הקדומה של הזרם הרומנטי ,עליה דיברנו לעיל ,ומראה שנבצר מן
המבקר להתמסר לנושא של דנטה בכללותו .הדמיון הרב בין ההתגלויות המוארות ,הנובע
מהאושר המשותף להן ,אינו שולל את שימורה של האישיות הנפרדת; האדם חבוי מן העין
כמעט כליל ,אבל הוא נמצא שם ומוצא דרכים שבעזרתן יכירו בו .הגילוי עדין וישיר יותר
מאשר בשני החלקים האחרים ,אך גם כאן מקורו בהתאמה היחידה במינה בין החיים עלי
אדמות והגורל הסופי ,וגם כאן ההזדמנות לגילוי היא המפגש עם דנטה החי .אף שגופם
סמוי מן העין ,הרוחות המוארים בגן העדן מביעים את עצמם באמצעות מחוות המלוות את
זיכרונותיהם מחייהם הקודמים עלי אדמות – אלו הם המצבים השונים של תנועה ואור,
אותם מתאר דנטה בעזרת שפע של דימויים :נשמותיו העדינות של הירח מופיעות כפנינים
על מצח חיוור; נשמותיו של כוכב חמה מתגודדות סביב דנטה כדגים במים צלולים השוחים
לעבר מזון שהושלך לעברם .הפסקת הריקוד כשלַ חן חדש מתחיל ,צלצול הפעמון הקורא
לתפילת השחרית ,הטבעת הכפולה של הקשת בשמים – המתפרשת כשלבי הריקוד בשמש,
הדימוי של קצ׳אגווידה החוצה את המאדים מעל לדנטה ,נצר מיוצאי חלציו – למטאור
הנופל משמים ארצה ,וכן ניצחונו של ישוע ,כל אלה הם בגדר סיבה מצוינת להתגלותו של
הנוף היפה ביותר המואר באור ירח( “quale ne’ plenilunii sereni” :כמו בירחים המלאים
השלווים) .הקוראים המדקלמים פסקאות אלו בזמר חולמני ,והפרשנים המנסים ככל יכולתם
לרוקנם מכל משמעות או כוונה ומתייחסים אליהם כאל שאר רוח טהור ,מיסטי ,אנונימי,
שאינו קשור לעולם הגשמי או הרוחני ,בקיצור – ההשקפה המודרנית שהשירה היא המימוש
המלא של האינטואיציה ,שאי אפשר וגם אין צורך לתור את מקורותיה – כל זה אינו נוגע
כלל לכוונתו של דנטה .שכן זוהי האמת של הדוקטרינה הרציונלית היוצרת את התמונה
הפסקה אבל שוכחים שהיא
המוחשית ומקנה לה כוח .ואלו (כמו רוב הקוראים) שזוכרים את ּ ִ
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עוסקת בניצחונו של ישוע ,משולים לילד התולש צימוקים מעוגה; הוא מרגיש רק חלק קטן
מאוד מטעמה של העוגה .קוראים כאלה מתעכבים יתר על המידה על “pasture da pigliar
”( occhi per aver la menteהמזון הלוכד את העין ובכך שולט בנפש) – הם שוכחים ,או
שמא מתעלמים ,מן העובדה שמה שחשוב הוא ”( “aver la menteלשלוט בנפש) .הגילוי
החושי ,יפה ככל שיהיה ,מטרתו להעביר מחשבה רציונלית ,ורק דרך המחשבה ניתן להעריך
אם התפעלות החושים הנה בגדר אחיזת עיניים או אמיתית היא.
אותו דבר ניתן לומר על הנופים וההתוויות הכרונולוגיות של דנטה :אין מטרתם לכשף את
החושים בלבד ,והאזכורים המיתיים או האסטרולוגיים בכרונולוגיות שלו אינם בגדר מפגן בקיאות
גרידא .הן בקיאות מיתית והן התפעלות חושית מטרתן להציג את המציאות ,ואותה מציאות
הסדר האלוהי.
ברורה – של בוקר או ערב ,יום או עונה – הנה בגדר אופן הפעולה או הגילוי של ֵ
הטבע חדור נשמה רק מפני שהוא מוקף תמיד בסדר האלוהי; זהו ”,“natura sympathetica
הכולל בו-זמנית את הכול ומלא בחשיבות הרוחנית של האירועים העובדתיים המתרחשים בו.
האלים ביותר מתמלא במתינות והצדקה .כך,
ומתוך אחדות זו של פעולה ורקע ,אפילו הביטוי ַ
מכיוון ששורה כמו ”( “Urlar li fa la pioggia come caniהגשם גורם להם ליילל ככלבים) נעוצה
באחדות או בהתאמה הזאת ,גם בהבעתיות המבעיתה שלה קיימת מתינות.
בכל חלקיו של העולם הבא נשמרת המציאות האמפירית; היא ממלאת אותנו בשמחה
או בחלחלה ,אך לעולם אינה מלעיטה אותנו כפי שקורה לעתים קרובות במציאות חיינו;
ולעולם אין התמונה הנפרדת מקרית ,אטומה ומקוטעת .התמונה המוצגת בפנינו שלמה
תמיד .בהיותה מנוהלת ומעוצבת בידי החזון האלוהי ,ההופעה הארצית נעשית למציאות
האמיתית והמוחלטת ,שמתוקף מהותה והמקום בו היא מתגלה היא חושפת בפנינו את
המלאות של הסדר האלוהי ,המניחה מראש והמקיפה את כל הכלול בה .הקומדיה הנה יצירה
פילוסופית בהכרח ,לא על שום הדוקטרינות הפילוסופיות הכלולות בה ,אלא מפני שהכוונה
של דוקטרינות אלו אילצה את דנטה לכתוב בצורה פילוסופית .הנושא ,הstatus animarium-
 – post mortemמצב הנשמות לאחר המוות ,מאלץ את המשורר ,המאמין על פי הנצרות
בצדק אישי לכל אדם ,להעניק צורה מוחשית למושג האדם היחיד .יש לשים בצד את כל
הדברים המקריים או אפילו הזמניים בגילויו החיצוני של האדם ,ובכל זאת ,האדם עצמו,
באחדות הקודמת של הרוח והגוף ,חייב להישאר על מנת לסבול או ליהנות מהצדק האלוהי.
הקשרים הארציים הגיעו לסופם ,ובכל זאת ,הצורה הקבועה מראש של האדם ,התוצאה של
ָ
כל מעשיו וייסוריו עלי אדמות ,נשמרת .וממש כמו הפילוסופיה ,המפשטת רעיונות מוחלטים
מתוך תופעות הנתפסות על ידי החושים ,מסיקה יצירה פואטית זו מן ההופעה החיצונית
הארצית את האישיות האמיתית שהיא גוף ונפש יחד .היא יוצרת את מה שניתן לכנות
נוכחות חושית מושלמת ,או רוח שניתן לה גוף חיוני ,מתאים ונחוץ .כל ההופעות מקבלות
הסדר המדויק של העולם הבא ,וזהו מקורה של המהות ההכרחית של
את מקומן במסגרת ֵ
הקומדיה ,של ” – “vital nutrimentoמזון החיים שדנטה מבטיח לקוראיו.
דנטה כותב בסגנון ותוכן אשר ״לְ ֵח ְך ַר ִ ּבים יִ ְהיֶ ה ָח ִריף ִמדַּ י ַה ַּט ַעם״ ,ובכל זאת מקווה
״ש ַ ּב ָ ּי ִמים ַה ָּלל ּו יִ ְרא ּו זְ ַמ ִ ּנים ִמ ֶּק ֶדם״ .תקוותו אמנם התגשמה ,אולם
לזכות באהדתם של אלו ׁ ֶ
לא עלה בדעתו שמיצירתו זו יתפעלו יום אחד מי שבשבילם יסודות אמונתו והשקפת
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עולמו מוזרות ואיבדו את משמעותן .הוא לא יכול היה להבין דבר שכזה ,שכן כמו כל
בני זמנו חסרה הייתה לו תפיסה היסטורית – הוא לא היה מסוגל לשחזר תקופה על
בסיס הנחות המציאות שלה עצמה ,ותחת זאת פירש אותה במונחים של תקופתו .קרבתו
לוורגיליוס לא הייתה שונה ביותר מקרבתנו אליו ,שכן היסודות הרוחנים והתרבותיים
שעליהן הופיעה אמנותו של ורגיליוס קרסו ונדמו בעיניו זרים בתכלית .אך הוא לא היה
מודע לכך לחלוטין; הוא עיצב מחדש את דמותו של ורגיליוס כאילו רומא האוגוסטינית
הייתה נפרדת מתקופתו רק בשל ַמעבר הזמן – כאילו אירועים מסוימים התרחשו אמנם
וכמות מסוימת של ידע הצטברה בינתיים ,אבל לא כאילו כל צורת חייו ומחשבתו של
האדם השתנתה .האב הקדמון ורגיליוס מדבר בשפת יורשו ומבין אותו מעומק לבו ,ואילו
לנו נראה – אנטול פרנס הביע רעיון זה באלגנטיות מלומדת אם כי שטחית מעט – שאם
מישהו היה מספר לוורגיליוס על דנטה ,הוא לא היה מבין אותו כלל ,וודאי שלא מעריך
אותו .לנו לפחות יש הבנה טובה יותר יחסית של תרבויות זרות או תרבויות מן העבר ,ועל
כן אנו מסוגלים להתאים את עצמנו אליהן במקום לעשות את ההפך ,כמו דנטה .אנחנו
מסוגלים ,לתקופה מוגבלת ומבלי לחייב את עצמנו ,לקבל דמויות והנחות משונות באותו
אופן בו מקבל אדם חוקים של משחק ,ואנו עושים זאת בתקווה להשיג תחושה של מדינות
זרות ומנהגיהן ,וכן בתקווה ללמוד וליהנות מאמנותן .אך בנוגע לדנטה ולכמה אחרים
העברה שכזאת אינה נחוצה :כל מי שמבינים את שפתו ויש בהם אהדה לגורל האנושי
יכולים להבין חלקים גדולים מיצירתו באופן ישיר; היצירה עצמה מספקת בצורה בלתי
מורגשת את המינימום הנדרש להבנה היסטורית .אך קשה יותר להשיב על שאלה אחרת:
האם הקורא המודרני ,אפילו אם הוא משכיל בצורה עילאית ובעל הדרגה הגבוהה ביותר
של אמפתיה היסטורית ,מסוגל להבין את דנטה אם הוא ממאן בתכלית לקבל את צורת
החשיבה של דנטה? כמובן שהיצירות הגדולות ביותר של הרוח האנושית אינן קשורות
כחלק בלתי נפרד לצורת החשיבה ולאמונה המסוימת מהן צמחו; הן משתנות עם כל דור
שמתפעל מהן ,ומגלות לכל דור פנים חדשות מבלי לאבד את אופיין המהותי – אין גבול
לכוח השינוי שלהן – אולם כשאופן ההתפעלות נעשה בלתי מבוקר ,הן ממאנות לשתף
פעולה .אם לנסח זאת בזהירות רבה ככל האפשר ,נדמה לי שבנוגע לקומדיה האלוהית סייג
זה כמעט הושג כאשר פרשנים פילוסופיים מהללים את יופיה הפואטי כביכול כערך בפני
עצמו ודוחים את השיטה ,הדוקטרינה ,ולמעשה את הנושא הכולל כדברים לא רלוונטיים
אשר למעשה מעידים על ותרנות מסוימת.
הנושא והדוקטרינה של הקומדיה אינם משניים; הם מקורותיו של יופיה הפואטי .הם הכוח
בתיה;
המניע מאחורי הזוהר העשיר של הדימויים הפואטיים שלה והמוזיקה הקסומה של ֶ
הם הצורה של נושא היצירה ,הם אלו המעוררים ומציתים את דמיונו הנשגב של המשורר;
הם אלה המספקים לדמיון את צורתו האמיתית ואיתה את הכוח לגעת ללבנו ולהקסימנו.
איתנים באמונתנו זו ,אנו מסיימים חלק זה בחקירתנו בפנייתו של דנטה לדמיון:
O imaginativa che non rube
Talvolta si di fuor, ch’om non s’accorge
Perchè dintorno suonin mille tube,

6/7/2009 2:17:52 PM

DANTE 2.indb 366

אחרית דבר

367
?Chi move te, se il senso non ti porge
Moveti lume che nel ciel s’informa
Per sè o per voler che giù lo scorge.

ֲא ָה ּה ,דִּ ְמיוֹ ן ׁשוֹ לָ ל ,יֵ ׁש וְ ָת ִסיט לִ ֵ ּבנ ּו
ֵמ ְראוֹ ת דְּ ַב ָ
ר-מה ֳק ָבל ַעםּ ָ ,גלוּי ַמ ּ ָמ ׁשֲ ,א ִפלּ ּו
			
ׁ ָשם ֶאלֶ ף ֲחצוֹ ְצרוֹ ת ִּת ְת ַק ְענָ ה ִמ ְּס ִב ֵיבנוּ,
ִאם לֹא חו ׁ ֵּשינ ּו ֵהםַ ,מה ּ ְמחוֹ לֵ ל אוֹ ְת ָך?
ָהאוֹ ר ַה ָ ּבא ֵמ ֵע ֶדן הוּא ׁ ֶשאוֹ ְת ָך ֵמנִ ַיע
ְ ּבכֹחוֹ  ,אוֹ ֵמ ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ֱאל ֵֹהי ׁ ָש ַמיִ ם.
תוכנה של הקומדיה הוא דמיון; אך בדמיון משתקפת האמת כמציאות ממשית ,ועל כן הוא
אמיתי ורציונלי כאחד .כתוצאה מכך השפה המעבירה את האמת היא בו-זמנית שפה של
עדוּת ושפה של מסה דידקטית .שפה של עדוּת ,לא של אפוס ,שכן הדמיון אינו חופשי
לנדוד בארץ רחוקה ואגדית .תחת זאת הדובר הוא ֵעד שראה הכול בעיניו וצפוי למסור
דיווח מדויק .הוא ראה דבר מופלא יותר מכל אגדה ,והוא אינו אומר דברים כלליים ברוח
השורה הפותחת את אחת משירות הסאגה הארתוריאנית :״בימים עברו ערך המלך ארתור
משתה מלכותי לכבוד חג השבועות.״ אלא פותח בהגדרה מדויקת של מועד ההתרחשות,
אתי ֶאת ַע ְצ ִמי ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ַה ַ ּי ַער״ .השפה
הגם שבשפת סמלים :״וַ יְ ִהי ְ ּב ַמ ֲח ִצית ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַח ֵ ּיינ ּו ָמ ָצ ִ
היא גם שפה של מסה דידקטית ,שכן מה שמשתקף בדמיון הוא הקיום או האמת; הוא
מנוהל תמיד בצורה רציונלית ,הנה כי כן ,הבורא עצמו פתוח לדיון רציונלי ממושמע.
תיעוד מדויק הנועד להחמיר את האירועים ,והוראה דוגמטית ,רציונלית בצורה קפדנית
– אלו הם הגורמים הקובעים את סגנונה של הקומדיה .לעולם אין הם בולטים לגמרי ובדרך
כלל הם מעורבים זה בזה כליל; אין מאורע שאינו מדגים את הדוקטרינה ואין הוראה שאינה
מבוססת על אירוע ממשי .ואולם הדמיון ,שהוא היסוד החיוני לשירה – והדבר נכון במידה
בספרה אגדית
המשנה ,המאריך בתיאורו אירועים שמקורם ֶ
ַ
שווה לגבי הדמיון האפי המקשר,
רחוקה ללא הגבלה ,וכן לגבי הדמיון הלירי הדוחה בבוז הגבלות רציונליות על מנת לעורר
ולתת ביטוי בלתי מרוסן לרגש שאינו יודע גבול – איבד את האוטונומיה שלו בקומדיה.
היצירה כוללת דוגמאות יוצאות מן הכלל לדמיון אפי וגם לדמיון לירי ,להתרחשות מגוונת
בשפע ולרגש עמוק המובע בצורה משכנעת .ואולם אף אחד מהם אינו חופשי או דומיננטי.
המאורע מסופר בקצרה ובאופן תמציתי ,רק לעתים נדירות הוא מתגלה כסיפור ,ולעולם
איננו מתגלה כאגדה הסוטה מן הנושא; הוא תמיד שומר על מקומו הקבוע בקפדנות בין
מאורעות אחרים ,ולעולם אינו חדל להיות כפוף לעיקרון נעלה יותר .הרגש החזק ביותר
מתואר תמיד בדיוק מרחבי רב כל כך כאילו הוא מחולק לפי מידה .הוא כלול לחלוטין
בשורות המוקדשות לו ,ומסתיים במהירות ובאופן כה מוחלט עד שכל התהודה הלירית
מופסקת ובלתי אפשרי להתעכב עליה.


6/7/2009 2:17:53 PM





DANTE 2.indb 367

דנטה :מיתוס ונבואה
ארנסט רוברט קורטיוס



בחיבורי הקודמים ביקשתי להראות שדנטה תובע מן הפואטיקה שלו תפקיד אפיסטמולוגי,
ובכך ממקם את עצמו כנגד הפילוסופיה של ימי הביניים .הגענו למסקנה זו מתוך ניתוח של
קטע מתוך האיגרת לקאן ַגר ֶנדה .מסקנתנו אושרה גם על ידי מחקרו של אטיין גילסון אודות

יחסו של דנטה לפילוסופיה.
מחקר זה פטר אותנו סוף-סוף מהרעיון המוטעה שדנטה דגל באסכולה הפילוסופית
של תומס אקווינס .בקרב רשימת הקדושים ,הכוללת את אנשי הרוח השוכנים בגן העדן,
נוכל למצוא בעלי יחס עצמאי ואוטוקרטי למסורת ,אך ״מערכת הגאולה״ של הקומדיה היא
עשרת מונים ייחודית יותר .מורי הדרך של דנטה במסעו בעולם הבא הם ,בזה אחר זה:
ורגיליוס ,ביאטריצ׳ה והקדוש ֶ ּברנַ ר .בנושא זה אומר גילסון יפה :״הסדר הכללי של היצירה
מחייב צדקה בנוסף לאמונה ,ושהצדקה תעלה בגודלה על האמונה ,שכן האמונה באה בנוסף
לתבונה ושופכת עליה אור.״ נראה ,אם כן ,שהוא מסכים עם הדעה המקובלת בימים אלה,
הרואה את ורגיליוס כהתגלמותה של התבונה ,את ביאטריצ׳ה כהתגלמותה של האמונה ,ואת
ברנר כהתגלמותה של האהבה .גילסון מדגיש את טענתו באמירה מוקצנת מעט ,באומרו כי
מסקנתו היא ״עובדה ברורה להחריד.״
העובדה ״הברורה״ ביותר היא כמובן תפקידה של ביאטריצ׳ה – אם אכן הייתה
ביאטריצ׳ה עלמה פלורנטינית שמתה בשנת  1290בגיל עשרים וארבע (או חמש) .העובדה
שהמשורר עובר בעקבות מותה התעוררות דתית וצריך להיטהר באמצעות אהובת לבו ,הנה
בגדר חוויה פסיכולוגית שעשויה להתרחש גם באלף שלבים .הדבר מתבטא בMarienbader-
 Elegieשל גתה ובסיומו של פאוסט .גווידו גוויניצ׳לי (מת בשנת  )1276הפך את העלאתה
של האהובה לדרגת מלאך בגן עדן למוטיב בליריקה האיטלקית .הבחירה באישה אהובה
כמורת דרך בעולם הבא ,כפי שהוא מיוצג באופן פואטי ,והאלהתה באופן זה ,נמצאות עדיין
בתחום האמונה והפילוסופיה הנוצרית .אך דנטה מרחיק לכת אף יותר מכך .הוא מעניק
לביאטריצ׳ה תפקיד בתהליך הגאולה האובייקטיבי .תפקידה לא נועד לעצמו בלבד ,אלא גם
לכלל המאמינים .וכך ,מתוקף סמכותו שלו ,הוא מכניס לראשונה להתגלות הנוצרית גורם
המשבש את תורתה של הכנסייה – כפירה או מיתוס.
 .ארנסט רוברט קורטיוס ( )Curtius, 1886-1956נמנה עם צמרת ההיסטוריונים של הספרות במחצית הראשונה
של המאה ה .20-קורטיוס לימד באוניברסיטאות מרבורג ,היידלברג ,בון וברלין .עיקר עבודתו הענפה נסבה
על ספרות ימי הביניים .המאמר המוגש בזאת לקורא הוא מתוךEuropaische Literatur und lateinisches :
.Mittelalter. Ernst Robert Curtius, Bern, Francke Verlag, 1940

 .המקדימים פרק זה בספרו של קורטיוס ,ראו הערה .1
.Etienne Gilson, Dante the Philosopher, Translated by David Moore, NY, Sheed & Ward, 1949 .
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אנשי האקדמיה והמומחים הבולטים ביותר לדנטה בהיסטוריה של פירנצה מסכימים
שביאטריצ׳ה של דנטה הייתה בתו של הבנקאי פולקו פורטינָ רי .ואולם הפרשנויות המוקדמות
ביותר אינן יודעות על כך דבר .גרציולו דה במבליולי ( ,)Bambaglioliהמזכיר המדיני של
בולוניה ,בפרשנותו משנת  1324על התופת (קנטו “I’ son Beatrice che ti faccio 70 ,2
” )andareאמר רק:
”( “ipsa domina erat anima generose domine Beatrice condam domini...״אישה זו
הייתה נשמתה של האישה האצילה ביאטריצ׳ה ,בתו של המנוח...״) – ואחר כך מופיע חלל ריק.
המחבר ,אם כך ,לא יכול היה לדעת דבר על אביה של ביאטריצ׳ה .לג׳קופו מלאנה ( )1328אין
דבר לומר על ביאטריצ׳ה .מחבר ״הפירוש הטוב ביותר״ (שנת  1334בקירוב) שאל את דנטה על
ביאטריצ׳ה בהזדמנויות שונות ,אך לא למד עליה דבר .גם מחבר ההערות האלמוני (לפני שנת
 )1337לא יודע יותר מזה .בוקאצ׳ו היה הראשון שחיבר את המסמך המזהה ,וזאת בפרשנות
שכתב בשנים  – 1374-1373באוקטובר  1373הוא נקרא לפירנצה על מנת להרצות בפומבי על
הקומדיה .מידע זה ,אם כן ,הופיע בפעם הראשונה למעלה משמונים שנה לאחר מותה המשוער
של ביאטריצ׳ה .בוקאצ׳ו טען שנודע לו על כך מ״מקור מהימן״ – מאישה שהייתה מקורבת מאוד
לביאטריצ׳ה .זינגרלי ,שחיפש אחר האישה האמינה הזאת ,מצא את אמו החורגת של בוקאצ׳ו,
מרגריטה ממרדוליִ .אמה ,מונה ליפה (מתה בשנת  ,)1340הייתה בתו של בן-דוד של פולקו
פורטינרי ,ועל כן בת-דודה מדרגה שנייה של ביאטריצ׳ה .האם הכיר בוקאצ׳ו את האישה? אם
כן ,הדבר היה אפשרי רק בשנה שלפני מותה – בוקאצ׳ו התגורר כפי הנראה בבית אביו בשנת
 ,1339ובהזדמנות זו יכול היה ,לדעת זינגרלי ,להשיג מידע זה .כמה מרשימה העובדה ששמר
חלק מעניין כה מכריע מן הביוגרפיה שלה לעצמו במשך שלושים וחמש שנה לאחר מכן! כמה
מרשימה העובדה שהפרשנים המוזכרים לעיל לא יכולים היו לדעת עליה כלום! אכן גם פייטרו
די דנטה מסר את המידע הזה ,אך לא לפני ההוצאה השלישית לאור של פרשנותו ,שראתה אור
במועד בו ראתה אור הביוגרפיה של דנטה מפרי עטו של בוקאצ׳ו ,וייתכן שנסתמך עליו .זיהויה
של ביאטריצ׳ה של דנטה כבתו של פולקו פורטינרי ,שמת בשנת  ,1289אושש ,אם כן ,לראשונה
חמישים שנה לאחר מותו של דנטה ,ואינו ידוע לבני זמנו של המשורר ,וכן אינו ידוע לארבעת
הפרשנים שכתבו בין השנים  1324ו .1337-כל זה מרשים מאוד ומצדיק את הספק שאנו מטילים
במידע שהיה בידי בוקאצ׳ו .אך מעל לכול – אם סבתו החורגת של בוקאצ׳ו הצליחה לזהות את
ביאטריצ׳ה של דנטה כבתו של פולקו פורטינרי בשנת  ,1339היא הייתה מספרת על כך לאנשים
אחרים במהלך חייה הארוכים ,והדבר היה אמור להיות ידוע בפירנצה .בני זמנו של דנטה הכירו
בו כמשורר גדול .הקומדיה הופצה במספר רב של עותקים ,נכתבו קיצורים מחורזים שלה ,ונכתבו
עליה מספר פרשנויות בשני העשורים הראשונים שלאחר מותו של דנטה .העניין בדנטה ,אם כן,
היה עניין רווח – ולמרות זאת איש לא יכול היה להציג שום מידע אודות ביאטריצ׳ה.
אך עדותו של בוקאצ׳ו חשודה מסיבה נוספת .חשיפתו את דנטה סיבכה אותו בוויכוח.
מתנגד ,ששמו לא שרד ,גינה אותו על שהעז לגלות לעם את מסתורי הפואטיקה .בוקאצ׳ו
הצדיק עצמו באמצעות ארבע סונטות ( 125-122בעריכתו הביקורתית של א.פ .מסרה –
 ,Massèraבולוניה .)1914 ,בסונטה האחרונה הוא מתגאה בעובדה שבסך-הכול הוליך שולל
את ההמונים כפויי הטובה:
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Io ò messo in galea senza biscotto
L’ ingrato vulgo, et senza alcun piloto
Lasciato l’ ò in mar a lui non noto,
Benchè sen creda esser maestro et dotto.

״כלאתי את גסי הרוח ,נעדרי הכרת טובה ,אל הספינה ללא צנים ,ושילחתי אותם ללא נווט
הימה ,מבלי שידעו זאת ,אפילו שבעיני עצמם הם אדונים רבי דעת.״


האם טענותיו של בוקאצ׳ו אומתו על ידי מסמכים? זינגרלי טוען שהמסמכים מאשרים ככל
הניתן את ההוכחה של בוקאצ׳ו; פולקו פורטינרי מוזכר בהם תכופות .בצוואתו שנכתבה
בשנת  1288מוזכרות שש בנות; ביניהן מופיעה מדונה ביצ׳ה כאשתו של סימונה דה בארדי.
זה הכול .אין אנו יודעים את תאריך לידתה או את תאריך מותה של ביאטריצ׳ה פורטינרי.
המידע שניתן למצוא במחקרים החדשים שנעשו על דנטה לקוח כולו מן הוויטה נובה,
והוא בגדר הטעיה מכוונת .כשאנו מנסים להבין את תוכנו האינטלקטואלי ,הרינו חשים
כמו במבוך .הספר הקטן הזה מוקדש כולו להצגת סדרה של הנחות יסוד .החשובה ביותר
מביניהן ,משונה ככל שתיראה לנו ,היא ההנחה הבאה:
המספר שלוש הוא השורש של המספר תשע ,כי ניתן ליצור ממנו תשע ללא עזרתו של
מספר אחר ,כפי שניתן לראות בבירור מן התרגיל שלוש כפול שלוש שווה תשע .על
כן ,אם המספר שלוש לבדו הוא היוצר של המספר תשע ,וכמו כן מחולל הנִ סים בעצמו
מתגלם במספר שלוש ,כלומר האב ,הבן ורוח הקודש ,שהם שלושה ואחד ,כך גם אל
אישה זו התלווה המספר תשע ,כדי להבהיר שהיא הייתה תשע ,כלומר נס ,שמקורו
נמצא אך ורק בשילוש הקדוש .ייתכן שאדם מעודן יותר ימצא סיבה מעודנת יותר; אך
זוהי הסיבה שאני מצאתי והסיבה המשביעה ביותר את רצוני.
ואיך הוכח שביאטריצ׳ה הייתה תשע? הוכחה ראשונה :דנטה כתב שיר על שישים הנשים
היפות ביותר בפירנצה (לרוע המזל הוא לא פרסם אותו) ו״קרה הדבר בדרך פלאית ששמה
של גברתי לא יכול היה להיות בשום מקום ברשימה אלא במקום התשיעי.״ ההוכחה השנייה
מורכבת יותר .היא דורשת את עזרתן של התקופות הערביות והסוריות וכן את עזרתה של
האסטרולוגיה:
אני אומר שלפי השיטה הערבית נשמתה האצילית עזבה את העולם בשעה הראשונה
של היום התשיעי בחודש; ולפי השיטה הסורית היא נפטרה בחודש התשיעי של השנה,
שכן החודש הראשון שם הוא טיסמין ,המקביל לאוקטובר אצלנו .ולפי שיטתנו היא
נפטרה בשנה כזו בתקופתנו (כלומר ,אחרי הספירה) שבה המספר המשוכלל הושלם
תשע פעמים במאה שבה נולדה; והיא הייתה נוצרייה מהמאה השלוש עשרה .ייתכן
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שהסיבה שמספר זה מקושר אליה כל כך היא כזו :מכיוון שעל פי תלמי ועל פי האמת
הנוצרית מספר הרקיעים הנעים הוא תשע ,ועל פי הדעה האסטרולוגית המקובלת אותם
רקיעים משפיעים עלינו כאן למטה על פי מקומם ביחס זה לזה; על כן קוּשר מספר זה
אליה ,על מנת שיהיה ברור כי בזמן שנולדה כל תשעת הרקיעים הנעים עמדו ביחס
המושלם ביותר זה לזה.
אם הטענה שהייתה תשע נכונה – ודאי מתה ביאטריצ׳ה בשנת  .1290חוקרי דנטה מחשיבים
תאריך זה לעובדה היסטורית ,אך הוא מוטל בספק .הדבר הוודאי היחיד הוא שהמספר תשע
הנו ״מספר שהוא תעלומת הגאולה״ .במובן זה היה דנטה חלק ממסורת מדיאבלית נפוצה.
יש להתייחס למספר תשע בויטה נובה באותו אופן בו יש להתייחס למספר  515בקומדיה
(טור הטוהר  .)43 ,33נראה שחוקרי דנטה אינם מתייחסים לכך .בארבי חוזר ונעזר בנקודת
ההשקפה הגורסת שספקות מסוימים אינם חשובים להבנה של ״הדברים החשובים ביותר״
ביצירתו של דנטה (שהיא ״נס הפואטיקה והשלמות״) ,ועל כן מוטב שלא לדון בהם כלל.
ניתן לומר דברים רבים על ריסון עצמי מעין זה ,שנראה כאמצעי הגנה כנגד פותרי חידות
חובבניים שפענוחם את ההירוגליפים הללו אינו רלוונטי להערכתה ולהבנתה של הפואטיקה
של דנטה .עם זאת יש לקבל את העובדה שהחל מן הויטה נובה דנטה שיבץ ביצירותיו
אזכורים בעלי משמעות אזוטרית ,מסתורין מספרי ואלפביתי .עובדה זו מבוססת באופן
בלשני – כמו לגבי ביאטריצ׳ה ,שהייתה תשע .בלתי אפשרי שלא להבחין בכך .זאת בניגוד
לכל אותם החוקרים המתעקשים שביאטריצ׳ה הייתה דמות שקיומה לא אושר די הצורך
מבחינה היסטורית – כולל רוברט דווידסון ,אף שלדעתו ״אין כל ספק שהיא חיה באותה

תקופה ושהייתה בתו של הבנקאי פולקו פורטינרי.״
הוא לא הצליח לשכנע לגמרי את בארבי ,שהצהיר בשנת  1931כי אף שהוא נוטה
להסכים עם המסמך המזהה ,לדעתו בעיה זו היא שאלה של סקרנות גרידא; ובשביל ללמוד

את דנטה מספיק לדעת שביאטריצ׳ה היתה אישה אמיתית.
עלינו ,אם כך ,להבחין בין שתי הנחות יסוד המאשרות את קיומה ההיסטורי של
ביאטריצ׳ה :זיהויה בתור :א .ביאטריצ׳ה פורטינרי; ב .אישה אלמונית מפירנצה .על סמך
המסורת אני סבור כי יש להוציא מכלל אפשרות את הנחת היסוד הראשונה.


אין ספק שחלק משירי ה Rime-מוקדשים לאישה אמיתית בשם ביאטריצ׳ה ,לדוגמה:
״ייסורי האהבה״ (שיר  21על פי עריכתו של קונטיני ,פירנצה  ,)1898שם מופיע שמה
של ביאטריצ׳ה בשורה מספר  ,14וככל הנראה גם בשיר ”( “E’ m’ incresce di meקונטיני,
.Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz, Berlin: Mittler, 1927 .
Michele Barbi, Life of Dante, Translated by Paul G. Ruggiers, Berkeley and LA: University of .
.California Press, 1954
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מספר  .)20אבל כאן אופיה של ביאטריצ׳ה אינו עולה בקנה אחד עם הסגנון האגדי
של ויטה נובה ,ומסיבה זו השיר אינו כלול בו .העובדה ששיר זה אינו כלול בויטה
נובה ,אם כן ,יחד עם ״ייסורי האהבה״ ,מוכיחה שני דברים :דנטה ָחלק כבוד לאישה
מפירנצה וקרא לה ביאטריצ׳ה; ולאחר מכן עיצב אותה לכדי המיתוס של הגבירה תשע.
אנו יודעים שדנטה השתמש שנית בשיטה זו כדי לעצב אישה ״אמיתית״ לכדי מיתוס,
סמל או אלגוריה ,כאשר הפך את האישה הטובה של ויטה נובה לגברת פילוסופיה של
הקונביביו .בנוסף על כך ישנן מספר נשים בקומדיה המשמשות באופן ברור כאלגוריה,
לדוגמא ,לוצ׳יה ,לאה (טור הטוהר  ,)101 ,27מטילדה (טור הטוהר .)37 ,28
בתחילת הקומדיה פונה ורגיליוס אל ביאטריצ׳ה:
ְ ּג ִב ְר ִּתי ַר ַ ּבת ַה ֶח ֶסדֵ ,הן ֶ ּגזַ ע ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁש
ַרק ִ ּבזְ כו ֵּת ְך ָ ּג ַבר ַעל ָּכל ַה ַחי ִמ ַּת ַחת
לִ ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם וְ ַעד לִ ְס ֶפרוֹ ת ָה ָר ִק ַיע.
( התופת)78-76 .2 ,
הנה כי כן ,באמצעות ביאטריצ׳ה לבדה מתעלה המין האנושי מעל כל דבר ארצי .לביאטריצ׳ה
״ברוּכַ ת ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל״ (  התופת-102 ,
לבדה מעמד על-טבעי בעיני הכול .לוצ׳יה קוראת לה ְ ּ
 .)103והלא אי אפשר לומר כדברים הללו על נשמתה של אישה מתה מפירנצה .ביאטריצ׳ה
נשלחה על ידי לוצ׳יה ,לוצ׳יה נשלחה על ידי אישה טובה מגן עדן שמעמדה גבוה יותר
(שמזוהה בדרך כלל עם מרים הקדושה אך שמה לא מוזכר) .מה הוא אפוא תפקידה של
לוצ׳יה ,הקדושה המעונה מסירקוזה? היא אמורה לשמש כמרפאת בעיות עיניים ,ודנטה אימץ
לפעמים את עיניו בקריאת יתר (קונביביו  ,)15 ,9 ,3״על כן כפי הנראה היה נאמן במיוחד
לקדושה לוצ׳יה״ – כך אומר רוֹ סי ואומרים גם רבים אחרים .אך דנטה אומר“Lucia, nimica :
” ( di ciascun crudeleהתופת  – )100 ,2ודאי אין לכך שום קשר עם בעיות עיניים .כמו
כן מוסברת לוצ׳יה כ״ברכה קורנת״ (לראשונה על ידי פרנצ׳סקו בוטי בסוף המאה הארבע
עשרה) ,כהתגלמות התקווה וכדומה .אך אם ביאטריצ׳ה שונה וחשובה יותר מאותה אישה
מפירנצה שזכתה לשם עולם ,אם לוצ׳יה שונה וחשובה יותר מקדושה אלמונית כמעט בספר
התפילות ,אם שתיהן מתערבות בעלילה על פי פקודה של אישה אחרת ששמה לא מוזכר
המתפקדות מחוץ
ַ
– הרי יש לפרש את שלוש הנשים השמיימיות כדמויות על-טבעיות
לחוקי הטבע .לואיג׳י פטרובונו מציע פרשנות כזו :שחרורו של המין האנושי מן הזאבה
הטורפת המאיימת על פירנצה דורש תהליך של גאולה ,שבו ״שלוש הנשים המבורכות״
תפעלנה יחדיו כפי שפעלו שלוש דמויותיו של האל מהשילוש הקדוש בגאולה ה״ראשונה״.
הסבר זה אינו מספק ,אבל הכיוון שלו נכון :יש לפרש את ביאטריצ׳ה אך ורק כתפקיד
 .פרנצ׳סקו דה בוטי ( )Francesco Da Butiתיאולוג ,מפרשניו המוקדמים של הקומדיה .לימד את יצירותיו
דנטה באוניברסיטה של פיזה החל משנת .1355
 ,Luigi Pietrobono .״L’epistola a Can Grande״.Giornale Dantesco, XL, 1937 ,
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בתוכנית-על תיאולוגית .לתוכנית זו שייכות שלוש החיות שחוסמות את דרכו של דנטה
ושפורשו תמיד כשלוש מידות מגונות .חיות אלו מושכות את הווֶ לטרו ( ,)veltroהוא כלב
הציד האמור להושיע את איטליה ממלתעותיה של הזאבה הנזכרת לעיל ,ולאחר מכן את

ה.“Cinquecento cinque e dieci”-
כך הופכת התוכנית התיאולוגית למערכת נבואית .שום רמה של תחכום עוד לא הצליחה
לפתור אותה ,אבל היא נמצאת שם ,איש אינו יכול להכחיש זאת .זה היה המסר המרכזי של
דנטה .המסר מתייחס לנבואה שלהתגשמותה ציפה בעתיד הקרוב .כשמת בגיל חמישים ושש,
ודאותו היתה כפי הנראה עדיין איתנה .אילו היה מגיע לגיל ה״מושלם״ של שמונים ואחת
(  קונביביו  ,)24 ,6 ,4היה אולי נאלץ להודות בקריסתה של המשמעות ההיסטורית שלו ,אבל
בכל מקרה לא יכול היה לסגת בו מיצירתו .נשמתו האמינה בתוקף שיצירתו יכולה לשלוט גם
בעתיד ,אולם עתיד זה יכול היה לחזות רק את איטליה של המאה הארבע עשרה.


גם אם נוכל לפרש את נבואתו ,הפירוש לא יעניק לה משמעות עבורנו .חוקרי דנטה אינם
צריכים לנסות לפתור את מה שדנטה הצפין ,אך עליהם להתייחס ברצינות לעובדה שדנטה
האמין שהיה לו ייעוד אפוקליפטי .יש לקחת זאת בחשבון כשמפרשים אותו .על כן שאלַ ת
ביאטריצ׳ה אינה בגדר סקרנות חסרת ערך גרידא .תוכניתו של דנטה נבנתה בשני הפרקים
הראשונים של התופת והיא תומכת בקומדיה כולה .ניתן להבין את דמותה של ביאטריצ׳ה
רק בהקשר זה .הגבירה תשע הפכה לכוח קוסמי הנובע משני כוחות נעלים יותר .הרעיון
לפיו כוחות השמים מתערבים במהלכה של ההיסטוריה קשור בבירור לתפיסה הגנוסטית
כמקורה .ניתן
כמשמעות אינטלקטואלית ,כסכֵ מה של התבוננות אינטלקטואלית או אולי
ּ
וחובה לציין משמעויות כגון אלו .איננו יודעים למה התכוון דנטה בדמותה של לוצ׳יה .הנוהל
היחיד היאה לפרשנים ,אם כך ,הוא להודות בכך שאיננו יודעים ולומר שהן הסבר רפואת
העיניים והן הפירושים האלגוריים אינם מניחים את הדעת .הפרשנות ודאי תסמוך ידיה גם
על כל הפסקאות בסוף טור הטוהר ובעדן אשר נוגדות את זיהויה של ביאטריצ׳ה כבתו של
הבנקאי פורטינרי .ביאטריצ׳ה היא מיתוס שיצר דנטה .הפיכתה של החוויה האישית למיתוס
ברימה ,ובויטה נובה; מטרה זו הוסברה כתופעה יסודית
ֶ
הייתה מטרתו הבסיסית של דנטה
באישיותו ,שהתגשמה ביצירות שהושלמו בסדרה של ניסויים נפרדים .הן נבעו מלבו של
דנטה בפרץ אדיר של כישרון ושאר רוח .בהתפרצויות כאלה יש לרוב משהו אכזרי .האכזריות
עצמה היא הנושא של קובץ שיריו אל גברת האבן .בויטה נובה היא מתגלה בצורת הטעיה.
היא מצמצמת בצחות לשון עד גבול האפשרי סדרה של דרישות בנוגע לשפה ולפואטיקה.
בקומדיה היא מאתגרת וכובשת(!) את היקום :את הקוסמוס ההיסטורי המלא (הנרמז במילת
המפתח אורוסיוס) ,את הקוסמוס הכוכבי המלא ,את קוסמוס הישועה המלא .הכוח המתווך
״ה ּה אוֹ רָ ,ה ּה ְּת ִה ַּלת ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ַ ּב ֶחלֶ ד...״
ב״מטה-קוסמוס״ הזה הוא הכוח הנשי ,המברךָ :
(טור הטוהר  .)115 ,33ביאטריצ׳ה אינה אהבת נעורים שהושגה מחדש; היא דרגת הישועה
 .לסמליות שבמספר זה ראו את פרק המובאות לתופת ,כרך א׳.
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הגבוהה ביותר הנובעת מאלוהים ,בצורת אישה .אין היא יכולה להופיע משום סיבה אחרת
ללא חילול הקודש ברקיע שבו שמור מקום לישוע עצמו.

דנטה וימי הביניים
המבקש לראות בדנטה סמל למעבר מימי הביניים המאוחרים לעידן הרנסנס מנקודת ראותה
של ההיסטוריה הכללית ,טוב יעשה אם יתבונן במדליון מוטבע בנחושת ,שמביא בספרו אלפרד

וֶ בּ ר.
אולם שיקולינו בנושא חייבים להצטמצם במסגרת הצנועה יותר של תולדות הספרות.
ב 20-באוקטובר  1828אמר גתה לאקרמן :״דנטה מופיע לעינינו בכל גדולתו ,אולם יש
לזכור שמאחוריו משתרעות מאות שנים של תרבות רצופה.״ קרלייל שמע אצל דנטה את
דממת ״אלף השנים״ .את התמונה שעמדה לעיני גתה וקרלייל ניתן לסכם במדויק במושגים
היסטוריים :זו התבל התרבותית של ימי הביניים הלטיניים והעת העתיקה ,הנשקפת דרך
העיניים המדיאבליות .ההתנגשות בין ההגות האימפריאלית שדנטה נטל מרומא הקיסרית,
ושהיא מעל ומעבר לכל גיבליניזם ,לבין הארגון המעולה ,הקפיטליסטי ,של מדינת
פירנצה ,היא המקור לתאוותו המדינית-פוליטית של דנטה .מהתנגשות זו נובעת הכרתו
בדבר שליחותו ההיסטורית ,עליה הלביש כסות של נבואה נסתרת מאחורי מערך סמלים.
נבואתו של דנטה חייבת הייתה לכלול את הכנסייה ואת הרשות החילונית .עבור דנטה ,כמו
עבור כל דורות ימי הביניים המאוחרים ,שתי הרשויות האלה הן מצווה אלוהית ,אולם הן
הושחתו ,ולכן נדרשת רפורמה מקפת לתיקונן .על הכנסייה לבטל את תשוקתה לעוצמה
פוליטית .עליה להיות כנסיית הרוח .מסדרי האביונים של המאה ה 13-כשלו בניסיון לתקן
את המעוות ,שכן בעצמם הידרדרו במורד השחיתות .עתה הגיעה העת לעולם חדש ורב
עוצמה בדמותו של ה ,Veltro-אותו כלב ציד שיגבר על הזאבה וישליכנה אל התופת .דנטה
שם נבואה זו בפיו של ורגיליוס (וראו התופת  .)110 ,1בקנטו האחרון של טור הטוהר
( 37 ,33ואילך) ,הדבר מוסבר מפיה של ביאטריצ׳ה .נבואה תיאולוגית-פוליטית היא תבנית
החוזרת על עצמה חדשות לבקרים בתמונת העולם של המאות ה 12-וה .13-אלא שאצל
דנטה היבט זה מקבל את בסיסו האינטלקטואלי מעוצמת החיזיון הפיוטי .תשוקת ההוקעה
החוזרת ונשנית במאה הקנטי ,סופה שהיא זוכה להד אדיר .זו האזהרה בה מתריע דנטה
ואותה הוא קובע עמוקות בעידן ימי הביניים של המערב .האזהרה חודרת עמוקות בבשר
התרבות ,מחלחלת בכל אבריה עד שהיא מתגבשת לתבנית עצמית ומקבלת דמויות משנה
רבות .זוהי הקרנתו של דנטה על ״אולפנת הדורות״ (סטפן גיאורגה) – המטביעה את חותמה
על מסורת הספרות כולה .נפשו ורוחו של דנטה ,תפיסתו הארכיטקטונית ולבו הבוער אשר
ברוב עיקשות וללא הרף חזר והביע את הבלתי ניתן להבעה ,הם הכוח אשר עלה בידו לגבש
למקשה אחת את ״אלף שנות הדממה״ ,ולהעניק להן צורה ותוכן .אדם בודד אחד עמד פנים
 .כוונתו של המחבר לפרק על דנטה בספרו של אלפרד וֶ בּ רAlfred Weber, Farewell to European History or :
the Conquest of Nihilism, Translated from the German by R.F.C. Hull, Westport, CT: Greenwood Press
( ,Publishers, 1972הערת העורך).
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מול פנים אל מול אלף שנים ,ועלה בידו לשנות את העולם ההיסטורי .אהבה ,סדר ,ישועה
ספרות של אור המרכזות בתוכן רוחות כבירים .הם מזנקים
הם מוקדי מבטו הפנימי – ֶ
יחדיו ,חגים זה סביב זה ,הופכים למערכות כוכבים ,לדמויות .הם חייבים לקבל צורה של
תבנית ,מקהלות ,שרשרות של מלאכים ,חוקי אלוה ,נבואות .המכלול העצום של התבוננותו
ולספרות העליונות .מכאן החובה
ֶ
הפנימית חייב להיות מיושם לעולם כולו ,לכל מעמקי תבל
לפרשנות רחבה ומקפת .מכל נקודה של ניסיונו המיתי והנבואי משוגרים חוטי קישור אל
החומר הגשמי .אלה מחושלים ונעוצים בחומר ,קשוחים כיהלום .דנטה צר מהם מבנה של
לשון והגות שלא נודע לפניו – מבנה כולל כול ובו רובדי פירושים שונים ,קבועים לעד
ביקום כולו .האמצעי בו השתמש הוא הטרצה-רימה ,מבנה פרוזודי השוזר את השטף הפיוטי
עם משמעת קשוחה שממנה אין מנוס בדרך להשגת היעד של המכלול כולו – הכלאה של
הנפש והעולם.
הדרמה העולמית של ימי הביניים הלטיניים מוצגת עוד פעם אחרונה בקומדיה – אך
לאחר שהוצגה בלשון מודרנית זכתה להשתקפות בנפשות דומות לה דוגמת מיכלאנג׳לו
ושקספיר .הנה כי כן זוכים ימי הביניים להתעלות ,אך גם ,כמובן ,להגדרה היסטורית.
התקופה עצמה תישכח בבוא העת ,אך קולו של דנטה לא יימחה.
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על ״הקומדיה האלוהית״
לאה גולדברג



השפעות יהודיות ובירור הזיקה של ״מחברת התופת והעדן״
מאת עמנואל הרומי ל ״קומדיה האלוהית״ של דאנטה
שאלה שהוצגה לא אחת ,ובמיוחד על ידי מבקרי ספרות יהודיים ,היא אפשרות של
קשר בין עמנואל הרומי ודאנטה ושל זיקה בין יצירותיהם בעלות הנושא הזהה במידה
מסוימת .לדעתי ,אין כל מקום להנחה כזאת :יצירתו של עמנואל דלה ביותר לעומת
יצירתו העשירה של דאנטה .קרוב לוודאי כי שניהם ,בני אותו דור ואותה מסורת תרבות
כללית ,ינקו מאותם מקורות עצמם; שניהם כאחד הושפעו מהתרבות הערבית .זו הייתה
קרובה מאוד לתרבות היהודית בימי הביניים ,וטבעי הדבר כי מסורתה תשוקע בכתביו של
עמנואל הרומי .השוואה בין השניים ,אף שיש בה עניין מסוים ,איננה עשויה להאיר עיניים
מבחינת סדר-היוחסין – ספרותי או אידיאי .אך השוואה כזאת של ה״מה״ ה״משותף״
עשויה להקל בראייה ובאפיון יתר-הערך של היצירה האיטלקית .דווקא שיווי ה״מה״
מחדד את האבחנה ב״איך״ השונה .נדגים ,אם כן ,את ייחוד הערך של ״הקומדיה האלוהית״
על ידי השוואת הצורה השונה .נראה מה קורה לרצינות ולשגב הנושא של דאנטה תוך
כדי עיצובו השונה אצל עמנואל.
באותו ״כלבו״ גדול של עמנואל הרומי – מחברת כ״ח ,״מחברת התופת והעדן״ ,היא
שמביאה את תיאור נדודיו של אדם בגיהינום ובגן העדן .כיוון שאין במסורת העברית דרגת
ביניים נאותה שתקביל במעמדה או בתפקידה לפורגאטוריון שבמסורת הנוצרית – נוכל
להשוות אך ורק את שני העולמות ,שניגודם קיצוני :עולם-התופת ועולם-העדן.
צורתן הספרותית של מחברות עמנואל היא הצורה הערבית המקובלת של הפרוזה
המחורזת – המקאמה .צורה זו יש לה ״שלשלת-יוחסין״ של הבעת דברי הומור הן במסורת
הספרותית הערבית והן בזו העברית (חרירי הערבי ואלחריזי העברי) .קלילות הצורה מכשילה
מראש כל ניסיון ליצור באמצעותה אווירה של חרדת קודש ,שתהלום חזון גדול כל כך.
השוואת שורות הפתיחה החרוזות של עמנואל הרומי עם הטרצינות השקולות של דאנטה
אליגיירי ,שהיא בעצם השוואת המוזיקה אשר בשתי היצירות ,מבליטה את הישגו המפואר
של דאנטה בהתאמת הכלי לתוכן .אצל עמנואל ישנו פער ניכר בין הקלות הצורנית החיצונית
לבין התוכן הנשגב :נדמה כאילו הוא מקל ראש בעניין שהמחבר ,בעצם ,רחוק מלהקל בו
״מדוׂר ומעבר״ – בחינות וטעמים בספרות כללית .הוצאת ספרית הפועלים.
 .מתוך ספרה של לאה גולדברגִ :
תשל״ז ( .1977 /המובאות בעברית הן מתרגומו של עמנואל אולסבנגר).

[]376

6/7/2009 2:17:55 PM

DANTE 2.indb 376

אחרית דבר

377
ראש .נביא כאן את שני הקטעים ,לשם הדגמה :אצל דאנטה – במשב של שגב ,בביטוי
מחמיר ובהידוק צורני בו מחייבת כל שורה את רציפותה של הבאה אחריה:
וַ יְ ִהי ְ ּב ַמ ֲח ִצית נְ ִתיב ַח ֵ ּיינוּ,
			
			
וְ ֶא ּ ָמ ֵצא אוֹ ֵבד ְ ּביַ ַער ח ׁ ֶֹש ְך,

ב

ִּכי ִמן ָהא ַֹרח ַה ָ ּי ׁ ָשר ֻה ֵּט ִיתי		,

א

הוֹ ַ ,מ ָּ
ה-ק ׁ ֶשה לוֹ ַמרֵ ,איכָ ה ָהיָ ה הוּא ב
		
זֶ ה יַ ַער ַעזִ ּ ,פ ְר ִאי וְ ַעב ַה ּס ֶֹב ְך,

ג

א

ב

		
ִמדֵּ י זָ כְ ִרי בּ וֹ יִ ְת ַחדֵּ ׁש ַה ּ ַפ ַחד.
		
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַא ְך ִ ּב ְמ ַעט יֵ ַמר ַה ּ ָמוֶ ת!

ג

		
אתי
ַא ְך לְ ַס ּ ֵפר ַה ּטוֹ ב ׁ ֶשבּ וֹ ָמ ָצ ִ

ד


		
ַ ּגם ָּכל דָּ ָבר ,בּ וֹ לִ י נִ גְ לָ הַ ,א ִ ּג ֶיד ָה.

ג

מחברתו של עמנואל הרומי נפתחת בפסוקים הבאים:
״אמר המחבר עמנואל בן כבוד רבי שלמה ,זכר צדיק לברכה :אחרי אשר עברו משנותי
ששים  /וצירי התמותה היו באים לקראתי חשים  /והנה פתע פתאום סגר את יומו איש

היה רב פעלים ,זרע קדושים  /והיה צעיר ממנו לימים..״
תחושת החוטא החמורה חריפה מאוד בקטע הפתיחה של דאנטה ,והיא נמסרת אצלו
בפשטות מרוכזת ומתומצתת ״כי מן האורח הישר הוטיתי״; ועניין זה עצמו מתרחב ומתגבב
אצל עמנואל הרומי:
״ובהיותי כדברים האלה נותן אל לבי בקרבי  /ונפתחו ארובות דמעותי  /ויתכו כמים
שאגותי  /ועשיתי אבל גדול וכבד בחשבי כי אחרית נפשי האנונה עדי אובד – יען היותי
ליצרי למס עובד.״
דאנטה שונה מאוד מעמנואל באותה אדריכלות מדוקדקת שמכוחה הוא מעמיד את
עולמותיו .מי שהולך בעקבות דאנטה יודע לאשורו לאיזה ממדורי-המשנה הוא נכנס ,וכן
מי-ומי החוטאים שהוא נתקל בהם ,כמו שברור על שום-מה הגיעו הללו לחוג המסוים ההוא.
היחס של דאנטה לחוטאים עשוי להיות יחס של כובד ראש שבהערכה ,חרף חטאותיהם .דבר
זה ייתכן משום ההפרדה שקיימת אצלו – כפי שצוין כבר – בין עונש אלוהים לבין העונש
האנושי .אצל עמנואל אין כל אבחנה כזאת ,ולפנינו ערבוביה גמורה של החוטאים ,שמצויים
לאו דווקא כל אחד במדור הראוי לפי חטאו המסוים .גם העונש אינו מדורג דווקא כמידת
הפשע או העברה .באשר לעמדת המחבר כלפי החוטאים עמם הוא נפגש ,בולט אצל עמנואל
חוסר יחס של כבוד לאנשי רוח חשובים .גישתו המוסרית היא פשטנית ,בלתי מבחינה או
 .״התופת״ .מזמור א׳ שו׳  .9-1מובא כאן עפ״י תרגומו של ע .אולסבנגר .שם .עמ׳ כ״א.
 .הציטאטות מעמנואל הרומי מובאות עפ״י ״מחברות עמנואל הרומי״ .ערך ד .ירדן (מוסד ביאליק תשי״ז)
שם .חלק ב׳ ,עמ׳ .511
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בלתי מורכבת ,בניגוד לזו של דאנטה :כיוון שעמנואל פוגש את האנשים הללו כשהם נידונו
לגיהינום מיד מתבטלים כל רגשות ההערכה או החיבה אשר רחש כלפיהם המחבר בהיותו
מחוץ לעולם השאול .פרימיטיוויות זו קיימת גם בארגון הדברים ובתיאורם .בדרכו בתופת
ואחר כך גם בעדן ,מלווה עמנואל על ידי דניאל ,שמראה לו את הדרך בה עתידה לעבור
נשמתו של הראשון .כאן המחבר מעמיד את הגיהינום לא בדרכי ציור ,אלא על ידי כך
שהוא סתם מונה מי ומי בנמצאים .החוטאים שרויים כאן בבלבול מקומות גמור ,ואף אינם
מצטרפים לקבוצות על פי שיוכם ההיסטורי :מצויים כאן נידונים מן התנ״ך ,מן הפילוסופים
של יוון העתיקה – ומבני דורו של המחבר .בין החוטאים גם אפלטון ואריסטו ,שאת תורתם
עושה עמנואל ״פלסתר״ ממש בפסוק אחד:
״שם אריסטוטלוס בוש ונאלם  /על אשר האמין קדמות העולם / ...שם אפלטון
ראש למבינים  /יען אשר אמר כי ליחשים ולמינים  /יש חוץ לשכל מציאות  /וחשב

דבריו דברי נביאות...״
כל הדחייה הזאת בסיטונות נעשית ברוח-של-הומור ,מבלי שנוכל להבין מה להומור אצל
ייסורי-התופת .בתיאורי התאוות והמדוחים שגרמו לפשעים ,וכן בעונשים המקבילים להם,
יש אצל עמנואל הרומי מידת פרוטרוט .במיוחד בולטים תיאורי הנענשים על זנונים .כאן
מורגש כי הכותב הוא משורר אשר נהה אחרי שירה ארוטית.
במחברות עמנואל ישנה ,אם כן ,תפישה פרימיטיווית מאוד בהשוואה לזו של דאנטה,
והיא ניכרת בכך שהדובר מנער חוצנו מאדם שאהבו בחיים .אופי לא רציני ולא נעים
יש לקילוס העצמי המופלג של עמנואל לאחר שמובטח לו על ידי דניאל כי חלקו בעדן.
דאנטה ,לעומתו ,עולה לעדן בנמיכות רוח ,מהכרתו כי לא יתרונותיו האישיים מצעידים
אותו בדרכו ,אלא כוחו של ה״חסד״ הקתולי; ביצירה אין רמזים והבטחות בנוגע לגורלו
האישי ,ולא ברור כלל שיגיע לעדן .לסיכום :לעומת יצירתו של דאנטה נראית לנו מחברתו
של עמנואל הרומי כחיזיון פשטני עד מאוד הן בראייתה הפסיכולוגית והמוסרית והן
בתבניתה הצורנית.

מציאות וחזון ,סמל ואלגוריה ביצירתו של דאנטה
ב״הקומדיה האלוהית״ מתגלם חזון אמיתי ,שהופך לסמל גדול של החיים .דבר זה ניתן
למצוא ,במידת מה ,כבר בספרו הקודם של דאנטה ,״החיים החדשים״ .החזון מתבטא במתן
תחושה ריאלית של עולם שהוא בעיקרו בלתי ריאלי :תחושה שמאחוריה עומדים ניסיון חיים
עשיר וניסיון נפשי מעמיק .כאן פורץ דאנטה את גבולם של הדברים המקובלים בדורו ,והוא
יוצר עולם מיוחד לעצמו .ועם זאת ,יש לזכור כי בדרכו אל עולם זה הוא משתמש מדעת
בצורה הספרותית הישנה שהייתה מקובלת כל כך בימי הביניים – היא צורת האלגוריה.
 .שם ,עמ׳ .515
 .הופיע בשנת .1293
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האלגוריה ,ראוי שנבחין בינה לבין הסמל .הסמל צריך לבטא במילה אחת ,או בדמות
אחת ,עולם מלא של רגשות ,חוויות וניסיונות .ביאטריצ׳ה היא סמל שכזה :היא גם האהבה,
גם הרגשת האושר ,וגם הרגשת הקדושה .אי אפשר לבדל את הרכיבים הללו ,כשם שמן
הנמנע להסבירם עד תומם .ומשמע ,הסמל ,בעצם היות צירוף שכזה ,הריהו מושג חדש,
מורכב .ואילו האלגוריה היא הטכניקה של היצג מושגים ידועים לנו – בדמויות אדם .וכך,
למשל ,החסד מופיע ,דרך-כלל ,בדמות אישה; האהבה (אמור) – בדמות גבר משוחח עם
האוהב ,וכיו״ב .אשר על כן ,אין קושי לחשוף את המושג או התכונה המוסתרים בדמויות
האלגוריות .בעוד פשר הסמלים רחוק מלהיות פשוט וחד משמעי ,בהיותם צופנים מכלול
מורכב של מושגים והוויות.
חזונו של דאנטה בא לידי גילום בסמלים שננקטו אלגורית .לפי ת.ס .אליוט ,האלגוריה
הדאנטאית כרוכה אורגאנית בחזון שלו .אליוט אומר ,כי אנשי ימי הביניים היו נוטים לראות
את עולם המוסר בתמונות ,ראייה תמונית .שלפי כך ,האלגוריות לא היו לגביהם משהו לא
אורגאני ,מכאניסטי ,כפי שזה נראה לנו .ייתכן שיש צדק בגרסה זו של אליוט; ועם זאת
נראה לי שצודק יוהאן הויזינגה (בספרו על ימי הביניים) ,בסברתו ,כי התכונות המוסריות
שלבשו צורות בשר ודם ,במעשה האלגוריה ,העמידו בעצם כמין מיתולוגיה מיוחדת במינה,
מיתולוגיית המוסר של ימי הביניים.
לא נראה לי שאין אצל דאנטה גבול והבדל בין צורת האלגוריה לבין החזון – ומה עוד
שיש לנו בעניין זה גם עדות-עצמו של דאנטה :ב״החיים החדשים״ הוא מבאר את אופן
הכתיבה שלו ,וכן מסביר על שום מה מופיעה אצלו האהבה בדמות אדם.
וכך הוא מפרט את העיקרון של טכניקת האלגוריה:
אולי יימצאו בין הקוראים ראויים לקבל ביאור שיפיג את כל מבוכותיהם ,ולא יתקבל
על דעתם מדוע דיברתי על האהבה כאילו איננה מושג שכלי בלבד ,כי אם יצור
בפני עצמו ,עצם בלבוש גוף .והלא אין הדבר כן ,כי האהבה איננה עצם קיים ,כי
אם מקרה-העצם .ואני ,בדברי עליה כאילו היא לובשת גוף ואף גוף-אדם ,עשיתי
כן בשלושה פנים :אמרתי כי ראיתי את לכתה מרחוק ,ואין ההליכה כי אם תנועה
במרחב ,והתנועה במרחב איננה כי אם אחת מסגולות הגו ,כאשר אומר הפילוסוף,
ועוד דיברתי על דיבורה ועל צחוקה ,והלא סגולות אלה ,ומעל הכל הצחוק ,נודעות
לאדם בלבד! נראה איפוא ,כי אחשבנה לבן אדם! ..אנו מוצאים כי המשוררים
החכמים דיברו על יצורים דוממים כאילו היו בעלי דעה ושכל ,היכולים לשוחח זה
עם זה :ולא על יצורים קיימים בלבד דיברו כן ,כי גם על יצורי דמיונם ,אשר לא
היו ולא נבראו! וגם על מושגי-השכל דיברו כעל יצורים לובשי-גוף .יאה ,איפוא,
.T.S. Eliot, Essays, London: Faber and Faber, p. 140 .
 .בתרגומו האנגלי של הספר ,J. Huizinga, The Wanning of the Middle Ages, Anchor Books, 1954 ,בפרק
״Symbolism and Its Decline״ ,שם ,עמ׳  ,214-200ובעיקר בעמ׳ .213-210
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גם למשורר העם לעשות כן ,אך לא בחוסר טעם ,כי אם בטעם ,אשר ייתכן להוציאו

לאור בביאורים בפרוזה.
דאנטה מביא דוגמאות שונות ,ובין השאר אף דוגמה מאובידיוס .המשורר הרומי העתיק
מדבר על האהבה כאילו הייתה אדם .כיוון שדאנטה רואה את המשוררים בלשון העם
כממשיכיה של המסורת הקלאסית ,בה הייתה ההאנשה שכיחה מאוד ,הוא רואה את עצמו
זכאי להשתמש בה לצורך הבעה .אולם ,השימוש בהאנשה מותנה בניצולה היאות-והולם,
ובכך שהמשורר אכן ידע מה הוא עושה.
ואולם אוסיף דבר ,לבל יתנשאו הבוכים-החרזנים ולמען ישיתו את לבם כי המשוררים
החכמים לא כתבו ברמזי משלים מבלי סיבה ,וייזהרו נא החורזים בשפת העם ולא
יכתבו במשלים מבלי אשר תהיה להם סיבה לאמור את אשר הם אומרים ,כי בושה
היא לאדם המחבר שירים בלוט משלים ותפארת המליצה ,ואם ישאלוהו לא יידע
להסיר את הלוט מעל דבריו ,למען יוציא לאור את משמעותם האמיתית; וגם אני

וגם ידידי הראשון מכירים משוררי-עם רבים ,החורזים אך חרוזי-הבל.
אחת היצירות החשובות ,שבהן הגיעה האלגוריה לגילומה המובהק ביותר ,היא ״רומן
השושנה״ 10הצרפתי .לרומן שני חלקים שכל אחד מהם נכתב על ידי מחבר אחר :המחבר
האחד הוא גיום דה לוריס ,11והשני הוא ז׳אן דה מנג .12יצירה זו נפוצה ביותר בתחומי
הארצות הרומאניות ,הן בימיו של דאנטה והן אחר-זה ,ובמשך כמאתיים שנים הייתה
השפעתה גדולה ביותר .את מידת ההערכה ליצירה מצד בני הדורות ההם ניתן למצוא בעצם
תרגומה לאיטלקית (ואפילו פעמיים) – בעת שהתרגומים היו נדירים ביותר .את מעשה
העיבוד האיטלקי 13יש המייחסים לדאנטה עצמו (כנראה ,ללא ביסוס מספיק).
הרומן כולו הוא מין משחק בדמויות אלגוריות .נמחיש זאת על ידי תיאור עלילתו,
ממנה תובהר הטכניקה של שילוב הדמויות בעלילה :המשורר חולם כי הוא מקיץ ליד
חומה המקיפה גן מסתורי ,מכושף .את שער הגן חוסמות בפניו דמויות אחדות :השנאה,
הבגידה ,הקמצנות ,רדיפת הבצע ,הקדרות ,ההתחסדות ,הקנאה והזקנה .לכל התכונות הללו
מכנה משותף שלילי – כולן היפוכו של האידיאל האבירי .למרות הקושי מצליח המשורר
לחדור את הגן ,בו מקבילה את פניו הבטלה .הוא חוזה בריקודי העליצות והשמחה ,ואמור
(האהבה) שולח בו את חציו .כל אחד מחציו נושא שמה של תכונה ,ובחדירתו לגוף האדם
.

.
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בהרצאותיה תרגמה ל .גולדברג בעצמה את הקטעים להם נזדקקה .אולם ,גלוי לעין שזהו תרגום-אלתור
לצרכים מידיים .קשה להניח כי לאה גולדברג היתה חותמת עליו את שמה כעל תרגום מנופה ובדוק .העדפנו
משום כך להביא את הדברים בתרגומו של ע .אולסבנגר (למרות הסתייגות מסוימת של המחברת ממה שנראה
לה כאי-דקדוק בבני-הגוון ,כפי שהיא מעירה בכמה מקומות בדבריה) .שם ,פרק כ״ה ,עמ׳ .52
שם ,עמ׳ .54
“.”Le Roman de la Rose
 ,Guilliam de Lorrisמת בשנת .1260
 ,Jean de Meungמת בשנת .1315
“.”Il Fiore
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הוא הופך להיות אחת מתכונותיו של הנפגע .המשורר דנן מובל על ידי סבר הפנים אל הגן
בו מצויה היפה בשושנים ,וכמובן שהוא מתאהב בה .ליד השושנה מצויות דמויות אחרות
שאף הן האנשות של מושגים ותכונות :הסכנה ,הפחד ,הבושה ,לשון הרע .תכונות אלו
מגרשות אותו מאצל השושנה .בהיותו מגורש ועצוב ,יורד עליו ההיגיון ממרומי מגדלו
ומנחם אותו .הידידות (או ״הידיד״) ,התגלות הלב והרחמים – כל אלה מסייעים לו להגיע
שוב אל השושנה .סבר הפנים מתיר לו לנשקה ,אך לשון הרע מספר זאת לקנאה ,וזו,
מכוח תכונות אלגוריות נוספות ,מקיפה את השושנה בחומה סביב .חומה זו נשמרת על
ידי הסכנה וידידיה .עד כאן החלק הראשון של הרומן .סיומו – המשורר אשר מבכה את
אהובתו.
מנינו את עיקרי העלילה בחלק הראשון של הספר .למותר יהיה לטפל כאן גם בחלק השני
שלו .הקווים ברורים של האלגוריה וכן דרך השזירה של עלילה אלגורית ברורים כאן ביותר.
יש לזכור שהדמויות כאן כמעט אינן מעוצבות (שהרי הן ממילא סכמאטיות ומייצגות) .נוצר
רושם כמין נשף מסכות ,כאשר תכונות ממרכיבי עולם המוסר של ימי הביניים מתחפשות
בדמות בני אדם ,אך ללא החיוניות של אלה .רק לעתים רחוקות ביותר מצליחה חיוניות
שירית אמיתית לבצבץ מבעד לנוקשותו של עיצוב זה.
נחזור עתה ליצירתו של דאנטה ,ונבחן אותה לפי אלגוריה זו של ימי הביניים .אכן ,גם
דאנטה נוקט אלגוריה .כאשר האהבה צוחקת ומדברת עמו ,מורגש היטב שהוא משחק משחק
ספרותי על פי מיטב המסורת האמורה :האהבה מולבשת בבגד חיצוני בלבד ,שניתן להסירו
ממנה בקלות רבה ,או-אז נשאר בידי הקורא משהו מופשט – מושג בלבד ,ולא מהות גשמית.
אף על פי-כן ,למרות שפע העניינים הקונוונציונאליים שב״חיים החדשים״ ,ניתן למצוא כבר
בספר הזה דפים שבהם מגולם עולם חזון ממשי – עולם שמעבר למציאות ,אי-זה חלום
שתופס בנו עד כדי כך שבהיעשות הדברים הבלתי ריאליים לריאליים איננו מרגישים כל צורך
לחשוף מתוכם תכונות מופשטות .הדבר נוצר מכוח עוצמת שירתו של דאנטה ,שמוסרת חוויה
מיסטית גדולה .נדגים זאת על ידי ניתוח קטע מתוך ״החיים החדשים״ .באותו פרק מדובר
במותו של אבי ביאטריצ׳ה ,ומה שעבר על דאנטה לאחר מכן:
כעבור ימים אחדים אחרי הדברים האלה ,פקדה אותי מחלה מכאיבה באחד מפרקי
גופי ,ואני סבלתי עינויים קשים ללא הרף .מחלתי כה החלישתני ,עד כי הייתי
כאחד האנשים אשר אינם יכולים לנוע .וביום התשיעי ,כגבור מחלתי עד לאין
נשוא ,הרביתי לחשוב על גברתי העדינה ,ובחושבי עליה שבתי לחשוב ולהרהר על
דלות חיי .ובראותי מה קלים החיים ומה קצרים ,אף כי בריא וחזק הגוף ,החילותי
לבכות בבדידותי על המצוקה הזאת ,ונאנחתי אנחות עמוקות ,ואמרתי בלבי ‘בוא
יבוא היום ולא תימלט גם גברתי מן המוות׳ .אז גדלה מהומת רוחי ,ועצמתי את
עיני והחילותי להזות ,כאיש אשר נטרפה דעתו; בראשית הזיות-דמיוני קמו לפני
דמויות נשים פרועות שיער ואמרו אלי :׳מות תמות גם אתה!׳ .אחריהן נראו לי
דמויות איומות מראה ואמרו לי :׳כבר מת!׳ .וכה גברה הזיית-דמיוני עד כי לא
ידעתי את מקום הימצאי .וראיתי נשים פרועות שיער נעות ובוכות ,ורבה תוגתן
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עד להדהים .וראיתי את השמש והנה לקה אורה .ואור הכוכבים חוור ,והם נראו
כבוכים :וראיתי את הציפורים בעופן והן צונחות מתות ,ורעשה הארץ.
עודני נדהם בפחדי נוכח דמויות הזייתי ,והנה נראה לי כי אחד מידידי קרב אלי ואמר:
׳הטרם תדע כי נפטרה גברתך היפה מן העולם הזה!׳ אז נשאתי קולי בבכי מר ,ולא
בדמיוני בלבד בכיתי ,כי אם דמעות-אמת זרמו על לחיי :ודימיתי לשאת את עיני
השמיימה ,והנה נראתה לי עדת מלאכים עפים למעלה ולפניהם עננה קטנה וצחה:
והמלאכים שרו מזמור הודיה ונדמה לי ,כי דברי מזמורם היו :׳הושע-נא במרומים׳.14
אם נשווה פרק זה עם פרק אחר באותו ספר ,פרק אליו מתייחס דאנטה עצמו בדבריו על
מהות האלגוריה ,מיד נבחין בשוני הרב .שם ,בפרק כ״ה ,באה האהבה ומדברת עימו ,ודבריה
מתפרשים לפי מיטב המסורת האלגורית השגורה .ואילו בפרק כ״ג ,זה שהובא כאן ,ישנה
הרגשת חזון אמיתי .אותו צבע של הכוכבים שעל פיו אומר אדם שהם בוכים (ניסוח שאינו
נמסר כראוי בתרגומו של אולסבנגר) ,תחושת האדמה הרועדת ,התכסות השמים בכסות
של אפלה – בתוך כל זה מצוי דבר-מה שאי אתה יכול להמיר כאן שום מלה במלה אחרת.
אותן נשים פרועות-שיער שהולכות ומקוננות ,הדברים שנשים אלו אומרות לו (״אתה כבר
מת״) ,הרגשת קץ-העולם והכרחיותו של המוות ,התחושה הממשית כל כך של מותו ומות
גבירת-לבו כמשהו חורג מחרדה שבאהבה בין שני אנשים פרטיים ומתקבל כדבר השייך לכלל
תופעות העולם – בכל אלה עובר דאנטה את גבול הפיוט שברוב חלקי ה״חיים החדשים״
והוא נכנס לאווירה של פתיחת ה״קומדיה האלוהית״ .״החיים החדשים״ הם כפתיחתא
ל״קומדיה האלוהית״ :הכלים בשתי היצירות הם אותם הכלים עצמם ,אלא שב״קומדיה״ הם
מגיעים לשכלול והרחבת תחומים עד אין שיעור.
מבחינת היחס הכמותי בין האלגוריה לבין החזון ישנו כמין היפוך בין שני הספרים:
ב״החיים החדשים״ יש הרבה אלגוריה ורק בקטעים-מספר פורץ החזון ,ואילו ה״קומדיה
האלוהית״ ,אף שעיקרה בבחינת חזון ,מצויים בה פרקים אלגוריים מובהקים .ונציין במיוחד
התבלטות האלגוריה בהופעת החיות במזמור הראשון .בעניין זה קשה ביותר להסכים עם
ת.ס .אליוט ,הגורס שאף חיות אלה הן בגדר חזון ולא ״השפעה ספרותית״ .אדרבה ,החיות
שייכות למסורת האלגורית המובהקת של ימי הביניים .אין בכך כדי לגרוע מן היצירה ולא
כלום :כל תמונת עולם מגבשת לעצמה דרכי מבע ספרותיות שהולמות לה ,ויש לראותן
בהקשרן הכולל .דאנטה נוקט דרכי-מבע מקובלות בתקופתו ,והדבר מובן מאליו .הוא ממשיך
דרך .אלא שהוא אף מפליג מעבר לה וכובש טריטוריה חדשה .אותה טריטוריה חדשה היא
עיצוב העולם שמעבר לעולם (זה האמור להישאר אחורינו) .לא בעצם החזון חידושו של
דאנטה ,אף לא באותו להט אישי שבו הוא מחיה את החוויה המיסטית ,מעבר לאפשרויות
המבע של האלגוריה .החידוש הוא באותה מזיגה של המיסטי ויסוד-האמנות .ואותה מזיגה
היא היא כאן מתן הצורה החדשה ,שמתייחדת במשקל הרב והסוגסטיווי של האישיות
המעצבת כאן את עולם האמונה בתכנים ובצורות של חוויות עוצמה .דאנטה משווה לחוויה
 .14״החיים החדשים״ ,פרק כ״ג ,עמ׳ .44-43
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המיסטית מסגרת צורנית מדוקדקת וקפדנית .ננסה להבהיר כוונת הדברים לפי השוואה בין
דרכי עיצוב דאנטאי לבין תמונות חזון שעוצבו בשירת הדורות שקדמו לו .דוגמה מאירת
עיניים היא השירה הפראנציסקנית של ג׳אקופונה דא-טודי 15.כשהוא מעלה תמונה של
ייסורי ישו ,מורגשת בהחלט הזדהות המשורר עם החזון .אבל חרף כוח-הביטוי שלו הנעלה,
ועם כל עוז שירתו ,אנו חשים כי הוא נישא עדיין על הגלים של הזמר העממי ושל קצבי
התפילה הכנסייתית .הספונטאניות שלו זורמת במשקל ובקצב מקריים ,שהם אולי יפים
מאוד ,אך דלים ומוגבלים באפשרויות המבע והגיוון .ועוד זאת :את שירו של ג׳אקופונה
דא-טודי מאפיינת תפישת זמן שיסודה הרגשה אחת-אחידה של רגע התעלות אחד .עם כל
גדולתו ועוצם ייחודו של הרגע הזה אין הוא אלא מין פסק זמן .את הזמן הנמשך ,כתחושתו,
למשל ,של מי שבונה בניין נדבך על גבי נדבך – לא נוכל למצוא ביצירות של המיסטיקנים
למיניהם .גם בכל ספרות המסתורין של האיסלם אמורים הדברים בחוויה בת רגע מסוים
של התלהבות ודביקות ,כמין רגע של ״שמש דום״ .המשורר כאילו עומד בתוך הזמן הזורם
ומתוכו הוא מבדל-מעמיד רגע אחד ,שהוא מגלם אותו בשורות נשגבות של חזון שירי .ברגע
זה מתחילים הדברים וממנו-ובו הם גם נגמרים .אמנם בספרות האיסלמית ,בדורות הסמוכים
לדורו של דאנטה ,היו גם ניסיונות אחדים של הלבשת החזון בצורה מגובשת ומסוימת יותר,
ודברים אלה הגיעו ,כנראה ,לידי דאנטה (כפי שמסתבר מדיוננו ,לעיל ,במקורותיו המוסלמיים
המשוערים של יוצר ״הקומדיה האלוהית״) .אך דאנטה הוא הראשון שמתאר חוויה מיסטית
כדרך ארוכה ,בזמן נמשך ,כתבנית לשונית אחידה – ובשפה אירופית.
הוויית החזון של דאנטה מתייחדת בפרט נוסף :מסירתה של הרגשת מסתורין והרגשת
מציאות (התופת) כיריעת הוויה אחת ושלמה .דווקא ניסיון החיים ,דווקא ההסתכלות
בדברים היום יומיים שמקיפים את האדם ,ודווקא ההתבוננות באנשים סביב ובדרכי גורלם,
דווקא אלה משמשים לדאנטה רקע להתעלותו .דאנטה חש את המציאות שבחזון – וכך גם
להפך .ייתכן שהללו ביכורי ניצנים של הטיפוס האופייני לאיש הרנסאנס :מי ששוקל את
הדברים והרגשות ומודד אותם באמת-מידה של השכל .אין הוא מתיר להם לפרוץ ולעבור
על גדותיהם .איש רנסאנס ,הרופא קורדאנו ,הגדיר את האופי הזה :״אדם בעל לב קר וראש
חם״ .משהו מזה מצוי בדאנטה ,וכן מתגלה בהקפדתו של המספר ביחס לביטוי הדברים
המתרחשים בלבו שעה שבמוחו (בשכלו) הוא שרוי בעולמות-היכלות של התלהבות רוחנית.
חוש המידה והמשקל קיים כבר בפרק שציטטנו מתוך ״החיים החדשים״ :ניתנת בו תמונה
נוראה של קץ-העולם – התמוטטות כל הרגשת-חיים וקץ הרגשת-העולם של המתבונן.
הדבר ניתן באמצעות תמונות-משנה שמצטרפות לעיצוב רושמו של החורבן הגדול .אך
בפריסת התמונות וצירופן לאחדים יש ביטוי לביקורת מפוקחת ולסדר מתוכנן .אמנם,
16
דאנטה מעיד על עצמו ״ואני הייתי שרוי בדמדום כאותו אדם הרואה בדמדום הקדחת״,
 ,Jacopone da Todi, 1230-1306 .15בערך.
 .16כאן ראוי להביא את הערתה של ל .גולדברג לעניין תרגומו של ע .אולסבנגר במקום מסויים זה .לדעתה ,אין
המתרגם מצליח להעביר עד-תום את בן-הגוון הסגנוני :בתרגומו נאמר כי הכוכבים ״נראו כבוכים״ ,ואילו
במקור נאמר כי ״לכוכבים היה מין צבע כזה שעל פיו יכול היה המתבונן בהם לראות כי הם בוכים״.
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אבל תכף ומיד הוא מציין כי ״לכוכבים היה צבע אשר כזה ,שעל-פיו יכולתי לשפוט כי בוכים
המה.״ 17אין הוא ״מסכם״ סתם בנוסח ״הכוכבים בכו״ ,אלא הוא מעצב את הנראה ביחד עם
המתבונן בו; לא סתם הוזה ,שהחזון ״עובר דרכו״ רק מבחינה ״טכנית״; בד-בבד עם ההרגשה
של הבלתי-אמצעי בא עיצובו של זה בכוח של משורר ,איש אמנות מובהק ,אשר מדקדק
ובורר כל פסוק ופסוק.

מידת עיצובן האינדיווידואלי של הדמויות
כבר הזכרנו כי דאנטה פוגש בחוגי התופת אנשים שונים שהכיר בחייו ,וכי הוא אף מכנה
אותם בשמותיהם .על ידי כך הוא מעמיד בפנינו דמויות מסוימות מאוד ,או ,נכון יותר,
דמויות אשר שמן וסיפור קורותיהן יוצרים קונקרטיזציה של הדברים .נשאלת השאלה ,האם
בנוסף לאותו ייחוד הנמסר (נמסר לפי עדות המחבר ועדות הגיבורים עצמם) ,ישנו גם אפיון
מיוחד של פגישות ושיחות .ברוב המקרים האנשים עצמם הם שמספרים את עלילותיהם.
על-ידי-כך מוקנה ליצירה כמין אופי דראמאטי .ואולם דאנטה אינו מנסה ,בדרך כלל ,למסור
את דרך הדיבור כצורתה האותנטית והנאטוראליסטית .המשורר מבקש לשמור על נימה
אחידה וגבוהה בכל היצירה כולה ,והוא מקפיד על כך אף במה שהוא כביכול ציטאטה ‘בדויה׳
של דברי הנפגשים.
אפשר לומר כי הקול שנשמע כאן יש לו ממד כפול :כל אדם דובר אל דאנטה בקולו
הפרטי ובקולו של המחבר .ככל שהפרשה היא בת גוון לירי יותר ,כן שומעים אנו במובהק
יותר את הטון השירי .ולעומת זאת ,באותם מקומות שדאנטה רושם מעין ציור-הווי,
בעיקר בעל צביון פלורנטיני ,הוא נזקק לביטויים מלשון הרחוב ,ומרשה לאדם לדבר בלשון
האופיינית לו .לדוגמה :בהיפגשו עם אחד הגנבים שדאנטה פונה אליו דרך זלזול ,הלה עונה
לו בלשון של גסות יתרה ומתריס כנגדו :״אני במותי נשארתי מה שהייתי בחיי ואיני רוצה
18
לשמוע את טענותיך.״
הטון השירי של המשורר בולט בדברים שיש לו לומר לאנשים שהוא מחבב ,או חש
כלפיהם דרך-ארץ .לעתים הוא מגבש את חומרי-הדברים ונותן בפי פשטני-דיבור פסוקים
מלוטשים ותמציתיים ביותר .על עניין זה עומד גם פוסלר 19בספרו .הוא מציין שם ,שכל
קריין או שחקן אשר יקרא את המונולוג של פראנצ׳סקה וינסה לחקות בקריאתו קולה של
אישה – יחטא לקריאה הנכונה של ״הקומדיה האלוהית״ ,ויעשה בכך עוול לכוונת יוצרה.
דאנטה אינו נוקט במקרה זה סגנון נשי כל-עיקר ,אלא מנסח בתמצות ובקצרה :המחשבות
על האהבה ,הרגשתו של אדם אשר בעצם ימי מצוקתו הנצחיים הוא נזכר זמן אושרו שבעבר,
התיאור הקצר של מה שהתרחש בין פראנצ׳סקה ופאולו .הדברים אינם ארוכים ,או בלתי
סדורים ,כפי שהיו עשויים להיות בפי אישה בוכייה; באשר זהו סיפור של המשורר בפיה של
 .17פרק מ״ב ,שם ,עמ׳ .80
 .18בתרגומו של ע .אולסבנגר; ״חיי בעיר לא חיי איש אהבתי  /הפרד שכמוני וני פוצי ופיסטויה דיר נאה לי״,
״התופת״ ,שם ,עמ׳ קס״א.
K. Vossler, Die Gottliche Komodie, II, Heidelberg, 1925, s. 662. .19
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אותה אישה .ואולם דאנטה מפזר או משבץ בדבריה של פראנצ׳סקה כמה מלים רכות ,שיש
בהן כדי לאפיין אותה במשהו ,וכדי להצדיק מה שאמר הוא עצמו ,בתור מתבונן – ששני
האוהבים היו כ״זוג יונים עפות אל קנן״ .על הקטע המעודן הזה חופה אווירה של ליריקה.
אלא ,כפי שאמר פוסלר ,אין זה קטע לירי טהור זהו קטע לירי דראמאטי ,בו התיאור הקצר
הוא כבר בחזקת תמצית-הדיבור.
עם כל הממשי והאנושי שנשתמר באופיים של האנשים בהם נתקל דאנטה בדרכו ,הרי
הם אנשים שנמצאים מעבר למציאות .לפיכך אין להם הטון של אנשים בחייהם היומיומיים,
אלא הוא מוגבה במקצת .אין אלה בני אדם ,אלא זוהי הפשטה חלקית שלהם – הפשטה
של החיים האנושיים ,וכך אף דיבורם הוא ,ממילא ,תמצית הדברים .מיצוי זה שולט בכל
ענפי-האמנות של ימי-הביניים .זוכרת אני מורה שלי בביקור בבית-נכאת שם ראינו פסל-
עץ של קדושה ,שנוצר בימי הביניים .הוא אמר :״שימו לב לפרופורציות של גוף האישה,
ותגלו שאין שום אישה בעולם בנויה כך במציאות .אבל ,היא איננה אישה – היא קדושה״.
ההתכוונות במעשה האמנות אינה לנאמנות נאטוראליסטית ,אלא אל מין תמצית-הישות
שמאחורי הדברים .דין זה יחול גם על יצירות של דאנטה :קול הדוברים אינו קולם של
בני אדם אלא קולן של נפשות .אף-על-פי-כן רב הדמיון לחיים הממשיים ,ביצירותיו של
דאנטה ,הרבה מעבר למצוי ברוב היצירות של ימי הביניים .אך אותה אמיתות-המציאות
אינה מושגת על ידי מסירה של חיקוי ,אלא בתמציתיות של משורר המשווה לדברים את
הליטוש האחרון.

סגנונו של דאנטה
כשדיברנו על מהלך חייו של דאנטה ,ציינו שהוא נמנה בשעתו עם קבוצה של משוררים
צעירים שהגדירו את עצמם כאנשי ״הסגנון החדש המתוק״ .רק מקצתם של משוררי-
איטליה השתייכו לזרם חשוב זה ובעצם אף לא כל אלה שכתבו בלשון העם :לא מעטים
היו המתנגדים עקרונית .הנחנו ,כי סגנון וצורה מיוחדים קונים להם שביתה במקום
ובזמן מסוימים ,אך מתחייבים מחוויות נפשיות ומתהליכים חברתיים משותפים .מה היו
ההשקפות ,ומה היו תחושות העולם ,שליכדו את החבורה הזאת? במידה מסוימת השפיעה
כאן מורשת הספרות הפרוואנסאלית-טרובאדורית .ואולם לצדה של ירושה זאת ,ובהמשך
לה – ״הסגנון החדש המתוק״ הוא בגדר חידוש :רבים ביותר ההבדלים בינו לבין המסורת
הפרוואנסאלית ,שכבר איבדה אז מרעננותה וחיוניותה כבראשונה ,וכן נכבלה בדפוסי
מוסכמות ובשגרה של מאניירות ,שנתקשחו ונהפכו מתבניות יצירה חופשית לדין חוקים.
והרי דוגמה – שנראית כמין קוריוז  :בדורות המאוחרים של אותה מסורת הגיעו מורי-
ההלכה של הספרות לקביעת כללים נאותים להתנהגות האוהב( 20וזו גולמה כמובן ביצירה
הספרותית של התקופה) .לפי אותם כללים של האהבה החצרונית ,חובה על האוהב לכסות
על רגשותיו .מי שאינו מיטיב לכסותם ,חזקה עליו שאינו מבין כלל אהבה מהי ...אהבה
שנחשפה איננה בת קיימא ...אין אוהב של אמת אלא אם כן הוא מחוויר מעט ולבו הולם
 ,Andreas Capellanus .20ידוע ספרו  ,De Amorאו בשמו האחר( ,De Arte Honste Amandi ,המאה ה.)12-
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שעה שתשוקתו נגלית אליו לפתע ...הטרובאדור עשוי לאהוב כל אישה – ובלבד שלא
תהא אשתו החוקית (המושגת) ,וכד׳ .לאהבה מקום נכבד בשירתם של משוררי-פרוואנס
– וכזה הוא גם מעמדה בשירת ״הסגנון החדש״ .אבל מהותה של האהבה ומהות מושאה
שונים כאן וכאן :המסורת הטרובאדורית שטופה בשירי-חשק ,ומושאם אישה בשר-ודם,
שהמשורר נכסף לזכות באהבתה ובגופה; ואילו האהובה ב״סגנון החדש והמתוק״ ,היא
כמין יצור-ביניים ספק בת-תמותה ספק מלאך-שמים .וכיוון שעניין לנו במעין מלאכים,
ממילא אין כל סיכוי לאוהב לממש את אהבתו – די לו בכיסופיו אליה .בשירה זו יש
משום ארוטיקה ,אבל המין חסר בה לגמרי .את טיב רגשותיהם אלה ניסחו המשוררים
בביטוי ה״לב הענוג״ או ״אצילות הנפש״ .גואיניצ׳לי 21אומר על הלב הענוג ,כי הוא שלוב
ואחד עם אהבת אמת .דאנטה אומר ,ב״החיים החדשים״ ,כי אהבת אמת היא עצם הלב
הענוג .ברקע הדברים האלה עומדת תפישה חברתית שנוסחה על ידי גואיניצ׳לי :ערכו של
האדם נקבע על פי מידת ״הלב הענוג״ שבו ,ולא על פי ייחוסו או עושרו (דעה מהפכנית
ביותר באותם הימים) .עולם המושגים הזה מגולם ב״החיים החדשים״ .הגילום המובהק
של הזרם הספרותי מתבטא בעצם הנושא של הרומן :אהבתו המיוחדת במינה של דאנטה
לביאטריצ׳ה .בספר זה יכול היה דאנטה להשתמש בכלים המקובלים על בני חבורתו .ולא
כן ב״קומדיה האלוהית״ .כאן זומן לו לדאנטה חומר חריג מעצם טבעו ,שכל התיאוריות
והטכניקות של ה״סגנון החדש״ לא יצלחו לו.
דאנטה עצמו ,בבואו לברור לו סגנון הולם ליצירתו המיוחדת ,מתחבט בין אותם
שלושה מיני סגנון שהכירה הרטוריקה הקלאסית :הסגנון הנשגב ,הסגנון הבינוני והסגנון
הנמוך .לאחר שיקול-דעת מרובה הוא מחליט להחזיק בסגנון הבינוני .החלטה זו אינה קלה
כל-עיקר :דאנטה הוא המשורר הראשון הכותב יצירה גדולה ,בעלת אופי פילוסופי ,בלשון
העם ,היינו לא לאטינית .דאנטה הוא כאן סולל דרך ,ומייסדה של מסורת בעיצוב חומר
מסוג זה ובסגנון שכזה .לשיר האהבה כבר הייתה מסורת כתיבה בלשון האיטלקית ,ואילו
דאנטה הוצרך להתאים סגנון כזה לספר שאף האהבה המושרת בו ,האהבה לביאטריצ׳ה ,יש
לה אופי שונה-בתכלית מן המקובל .רתיעתו של דאנטה מסגנון גבוה לא הייתה עקרונית,
ואדרבה ,הוא עצמו השתמש בו בשירים שכתב .לדעתו ,ניתן להשיג ביטוי הולם לכך
בצורת הקאנצונה ״שכל חלקיה מתאימים״ (על כך כתב ב״המשתה״ וב״לשון העם״) .ואילו
ליצירתו החדשה בחר במה שנראה לו כשביל זהב סגנוני .מדוע לא בחר דאנטה כאן בסגנון
נשגב ההולם את הנושא ,אף שסבר כי זה ניתן לביצוע? הדבר נובע מתפישת אופיה
״הז׳אנרי״ של היצירה שהתכוון לכתוב ,וכן מהשלכות של תפישה זאת על ברירת הסגנון.
כידוע קרא דאנטה ליצירתו ״קומדיה״ ,משום שתחילתה בעצב ״וסופה טוב״ .יש בכך הבנה
לקויה של תורת אריסטו – אולם זהו סילוף מקובל בתקופת הרנסאנס .לשם ״קומדיה״
הייתה גם משמעות נוספת ,מעשית :על-פי ההנחות של תורת הספרות בעת ההיא ,נתחייב
תיאום בין הז׳אנר ובין הסגנון בו יעוצב :הסגנון הגבוה נתייחס לטראגדיה ,ואילו זה הבינוני

 ,1276-1240( ,Guido Guinicelli .21לערך) .שירו המפורסם הוא ,״Al Cor Gentil Ripara Sempre Amori״.
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יוחד לקומדיה .דאנטה ,שעסק בבעיית תואם-הסגנון בז׳אנר (בספרו התיאורטי) ,22מביא
שתי דוגמאות להבהרת תואם זה :וירגיליוס הוא מחבר בעל סגנון גבוה ,ולכן ״אנאיס״ שלו
טראגדיה .לעומתו טרנטיוס ,23מחבר הקומדיות ,הוא בעל סגנון עממי מובהק .אי ההבנה
בולטת ביחס לוירגיליוס אשר ,לפי מושגינו על הטראגדיה ,לא כתב אפילו יצירה טראגית
אחת .הגדרת דאנטה את סגנונו שלו כ״בינוני״ אינה עשויה לסייע לנו בהבנה ובאפיון
של הסגנון ב״קומדיה האלוהית״ .לגבינו אין למעשה כל משמעות למושג ״סגנון בינוני״.
״ערכו״ רק בעצם היותו מונח מסורתי של הרטוריקה המקובלת בימי-הביניים .לנו יקשה
מאוד להגדיר כראוי את סגנונו של דאנטה ,שהוא ללא ספק גם אמנות תרכובת של כמה
וכמה ״סגנונות״ .כמשורר מסכם תקופה מריק דאנטה ליצירתו את מלוא העושר הלשוני
של הדורות שמלפניו ,ועם-זאת הוא יוצק ממה-שלפניו מטבעות חדשים בתכלית .מגוון
דרכי-הביטוי של דאנטה רחב ביותר :יש בהן מליצה שירית ,אך גם ביטויים עממיים אשר
לא אחת גובלים ,בנאטוראליזם שלהם ,בניבול-פה ממש .הוא יונק מן הלשון המדוברת
בכפרים ,המיטיבה לנסח ניסוחים קצרים וקולעים .הוא מביא פתגמים עממיים ומימרות
העוברות מפה לפה וכד׳ .אך עם זאת ובנוסף על כך הוא יוצר תמונות לשוניות שיריות
ודרכי ניסוח ,שאף אם נבדוק אותן מבחינה צלילית גרידא ,נמצא בהן עיצוב נעלה של
תרבות הלשון .יש כאן שליטה נדירה בלשון עם כושר גמישות ייצא מגדר הרגיל .צדק א.
אוארבך במה שאמר על דאנטה ,בספרו ״מימזיס״:
אבל ,אם להשוות אל מה שקדם לדאנטה ,הרי שפתו היא כמעט פלא שלא ייאמן
לגבי כל קודמיו...יש לו לסגנונו עושר ומציאות ועוז וגמישות לאין-ערוך ,והוא מכיר
יותר צורות לאין-ערוך ומשתמש בהן ,הוא תופס את התופעות והתכנים השונים
תפיסה בטוחה ומוצקת יותר לאין-ערוך עד שבאים לכלל הכרה שאדם זה חזר וגילה
24
את העולם בכוח לשונו.
דאנטה עושה באמת שימוש נרחב בלשון הנעלה ביותר ובלשון הפשוטה ביותר .אבל גם
את הלשון הפשוטה הזאת ,היומיומית והבלתי-מהוקצעת ,הוא מרומם לגובה נדיר על ידי
התאמתה ושילובה בתוך המקצב והחרוז ועל ידי הכפפתה לאווירה הלשונית הכללית של
השיר השלם ,או של המשפטים שבהקשר הרצוף .כבר בני זמנו של דאנטה מצאו קושי
בהגדרת מהותו המיוחדת של הסגנון ,והם חשו כי ההגדרה המסורתית המקובלת עליהם
(״סגנון בינוני״) אינה בת-משמעות כאן .אחד מהם כותב :״ואם המחבר קרא ליצירתו
‘קומדיה׳ משום שסגנונו הנו סגנון נמוך ועממי ,הרי לפי הפירוש המילולי דבר זה נכון הוא.
25
ואולם ,באיזה אורח שאין לפרשו ,הסגנון הוא רם ונישא.״
.22
.23
.24
.25
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.De Vulgari Eloquentia
ר׳ הערה  ,4מרקוס טרנטיוס ( 106-214לפנה״ס) .עבד משוחרר שחיקה בקומדיות שלו את הקומדיה היוונית
(בעיקר זו של מנאדר).
בעברית :א .אוארבך ,מימזיס ,תר׳ ב .קרוא ,ירושלים :מוסד ביאליק ,תשכ״א ,עמ׳ .113
דברי בונוונוטו אימולהBenvenuti de Imola, Comentium Super; D.A. Comoedian, Curante Jacobo Phillippe ,
.la Caita, Florentine: Tomas Primus, 1887, p. 19
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ענייני צורה ב״קומדיה האלוהית״
כאמור ,ל״קומדיה האלוהית״ מבנה צורני חמור ומדוקדק .בבסיסו עומד המספר ״שלוש״:
היצירה נחלקת לשלוש חטיבות ,שבכל אחת מהן שלושים ושלושה שירים .לאלה נוספת
הקדמה אשר מזמורה ,בהצטרפו למזמורים האחרים ,מעלה את מספר השירים למאה .זהו
מספר אשר מסמל אצל דאנטה את השלמות – סמלו של האין-סוף ,שהוא מכפלת עשר בעשר.
אחידות המבנה מסומנת גם בכך שכל מזמור כזה מסתיים במלה ״כוכב״ .השימוש במספר
״שלוש״ הסמלי מופלג ביותר :דאנטה עובר דרך שלושה עולמות :התופת ,הפורגאטוריון
(״הר הזיכוך״) וגן העדן .גם עולמות גדולים אלה נחלקים בתוכם ,בחלוקת-משנה ,שבסיסה
המספר הזה :בתופת מצויים תשעה חוגים (מכפלת שלוש בשלוש ,כמובן) .לתשעת החוגים
קודם הפרוזדור ,שבהצטרפו אליהם מעמיד עולם בן עשרה מדורים (אותו מספר סמלי של
האין-סוף עליו דיברנו למעלה) .תבנית זו חוזרת ומצטיירת בהר הזיכוך :מצויות כאן תשע
מעלות ואליהן מתווסף החוג האחרון ,שהוא גן-העדן .בגן-העדן עצמו תשעה רקיעים,
ומעליהם ,כגולת-הכותרת של הנצח ,ניצבים שמי-האש .בסיכום ,אנו מוצאים לאורכה של
הדרך שלושים דרגות ,שהן הצטרפות כפולה של שני מספרי המפתח :שלוש ועשר.
לשימוש במספרים סמליים יש ,כמובן ,מסורת ארוכה – עקרונית ,עוד בעולם העתיק.
כפל שלוש יש לו רקע פיתאגוראי .אבל ביצירה שלנו מכריע ערכו של השילוש הנוצרי.
עקרון השילוש אינו רק עקרון התבניות הגדולות ביצירה ,אלא הוא קובע גם את בסיסן של
״התבניות הצורניות הקטנות״ – גילומו המובהק בא בצורת הטרצינה 26,אשר דאנטה עושה
אותה לעקרון-החריזה הבלעדי של היצירה הארוכה הזאת .ההמצאה של החרוז המשולש
הנה המצאתו המקורית של דאנטה .מצוי אמנם משהו דומה לכך בשירה הפרוונסאלית
והאיטלקית שקדמו לדאנטה ,כגון בצורת הסרוונטזה 27.אבל בסרוונטזה זהו עיקרון של
רציפות ולא של שילוב ,והסכימה של השיר היא אאא ,בבב ולא אבא בגב וכו׳ .הסרוונטזה,
כמוה כ״קומדיה האלוהית״ ,היא שיר שתוכנו הגיון מוסר ופילוסופיה .אבל בניגוד ל״קומדיה
האלוהית״ זהו שיר קצר יחסית ,שהדקדקנות הפורמאלית החמורה אינה אופיינית לו .אם
אכן נטל דאנטה את הדגם שלו מן הסרוונטזה ,הרי שינה אותו תכלית שינוי ,לא רק מבחינת
האורך אלא גם במעשה התבניות הגדולות ,ליטושן ודקדוקן ,וכן בחריזה המשולשת שהפכה
לחריזה נשזרת עד אין סוף .המשקל הנקוט ב״קומדיה האלוהית״ הוא של אחת עשרה
הברות בשורה .יסודו במשקל הברתי (סילאבי) ,בו מספרן הכולל של ההברות נחשב יותר
מאשר סדירות העליות והירידות בהטעמה .בתרגום מעדיפים כאן ,בדרך כלל ,מתן תבנית
של חמישה יאמבים עם סיום מלעילי (נקבי) .ואמנם ,בשל אופיה של הלשון האיטלקית
מרובים חרוזי הסיום הנקביים (באיטלקית מצויות מעט מאוד מילים שנגינתן במלרע ,מכאן
שקל ביותר ליצור באיטלקית חרוזים ,בתנאי שיבואו במלעיל) .זוהי ברכה שסכנתה בצדה:
יצירת החרוז הזה קלה מדי ומפתה מדי למשוררים ששליטתם בחריזה אינה גמישה והולמת
 ,Terzina .26למעשה הכוונה ל.terza rima-
.Sirventese .27
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(מתגוונת) .דאנטה ,שהוא אמן גדול ,יוצר את החרוזים בקלות ובבטחה .נדגים זאת על פי
קטע אחד שנביא מן המקור ,ונבליט בו את המילים הנחרזות:
Per me si va ne la città dolente,
Per me si va ne l’etterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto Fattore:
Fecemi la divina Podestate,
La somma sapienza e ‘l primo amore,
Dinanzi a me non fuor cose create,
Se non etterne, e io etterno duro,
Lasciate ogne speranza, voi Ch’intrate28.

אנו רואים שכל חרז חוזר כאן על עצמו שלוש פעמים .כך נוצרת מין שלשלת בלתי פוסקת
של חרוזים כאשר אחר הופעתו השנייה של האלמנט החוזר נוצרת מין שלשלת חרז חדש.
חרז זה חוזר על עצמו ומתגלגל אף הוא בתורו שלוש פעמים ,וכן הלאה .לעצם העניין,
התגלגלות החרוזים אין לה סוף .החרוזים אינם סוגרים חטיבות ,אלא להפך ,הם יוצרים
מעין פיכוי או זרימה של מה שהוא בגדר חוליה אל תוך החוליה העוקבת .לפיכך מודגשת
בטרצינה לא רק המאגיה שבמספר שלוש אלא גם זו שבהרגשת האין-סוף .רק החרוז האחרון
של כל שיר משמש מעין סוגר לשיר כולו .בשל אופייה המשתלב נמשך עד אין שיעור ,אותה
חריזה בתור צורה מביעה בדיוק נמרץ את האידיאה של היצירה כולה .מכאן שאין הצורה
באה לשם עצמה.
אחדות הצורה של יצירה כה ארוכה – אחת עשרה הברות קבועות שבסיומן חרוז
נקבי – עלולה הייתה לשוות ליצירה אופי של מונוטוניות ושעמום ,או ,בכל-אופן ,לשוות
הרגשה של משהו חוזר-ונשנה בלי-הרף (מעין ההרגשה שמעוררת אצלנו השירה המזרחית).
ב״קומדיה האלוהית״ לא נוצר הרושם הזה .תחושתו של הקורא – כאילו הוא נישא ,עם
דאנטה ,מדמות לדמות ומעולם לעולם,
לא רק בגין תיאורי-התנועה בניסוחם המילולי ,אלא ,בנוסף לכך ,גם מכוח ההינשאות
משטח מוזיקלי אחד לאחר ,על-גביהן של השורות הקצובות .ומקור התופעה – בפער המצוי
תמיד בין המשקל הפורמאלי לבין הקצב הפנימי של היצירה .קצב זה ,היינו ההבדלים אשר
זמן ביטוין של מילים ושורות שונות דורש מן הקורא ,מושג בעיקרו על ידי ה״צזורות״
(אתנחתאות בפנים השורה) ,וכן על-ידי המעברים משורה לשורה (פסיחות) .נדגים זאת על
פי דוגמאות מנוגדות של יחסי שורה ומשפט בשיר הראשון של ״התופת״ .בשלוש השורות
הבאות אין כלל פסיחה ,אלא הערך המוזיקלי של כל אחת מהן הוא ערך שלם:
 .28״התופת״ ,מזמור ג׳ ,שו׳  ,9-1שם ,עמ׳ ל״ג; ״מחמת קשיי ההעברה לעברית ,בלא לאבד את הבלטת החריזה
(המיוחדת באיטלקית ,כאמור) ,לא נצרף כאן תרגום הקטע.

6/7/2009 2:17:56 PM

DANTE 2.indb 389

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

390
דַּ ְר ִּכי מוֹ לִ ְיך ֶאל ֶק ַרח ַה ָ ּיגוֹ ן
דַּ ְר ִּכי מוֹ לִ ְיך ֶאל ֵס ֶבל ַ ּבל-יִ ַּתם,
29
דַּ ְר ִּכי מוֹ לִ ְיך ֶאל דּ וֹ ר ָה ֲא ַבדּ וֹ ן.
לעומתן נעמיד את השורות הבאות:
				
ֲאזַ י ְמצו ָּק ִתי ְמ ַעט ׁ ָשכָ כָ ה
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶק ֶרב יָ ם-לִ ִ ּבי ֵה ִע ָיקה
30
ַה ַּליְ לָ ה בּ וֹ ִ ּב ְמעוֹ ף צו ָּקה נָ ַד ְד ִּתי.
בשתי השורות האחרונות של הדוגמה השנייה מורגש כי זהו ההמשך הטבעי ההגיוני והתחבירי
של אותו משפט .זוהי דוגמה מובהקת של פסיחה (מונח שאינו הולם את התופעה אליה הוא
מתייחס ,שהרי המשורר אינו פוסח כאן על דבר ,ואדרבה ,הוא גולש ברצף ובהיגיון משורה
לשורה – )31מרווחי-נשימה שבתוך השורה ,אותן תופעות של פסיקים ונקודות ,שמכריחים
אותנו לשלב את הקצב ההגיוני עם הקצב השירי ומגוונים את היצירה ואת צורתה .עם
זאת ,אין הפסקות אלה הורסות את ההרמוניה המוזיקלית .טועים אותם ״הריאליסטים״ בין
הקריינים ,השחקנים והמורים ,אשר סבורים שמותר לקרוא שירה קריאה הגיונית בלבד ,כמי
שקורא דבר-פרוזה.
גיוון נוסף קיים במקור השירי האיטלקי ,ומקורו בחירות שיש בשירה זו באשר למיקום
העלייה והירידה שבנגינה .בשל כך אין השיר כבול דרך-קבע במשקל שלו .אם נשווה את
שורות הפתיחה ,החגיגיות-רמות ,של היצירה ,עם השורות האינטימיות שבשיר החמישי
בו מדבר דאנטה על פראנצ׳סקה די רימיני ,נרגיש מה רב ההבדל בין שתי המנגינות ,בתוך
הסכֵ מה הפורמאלית הזהה שלהן.
ואין אלה אלא דברי הקדמה לקריאת היצירה עצמה ,שמקפידה בכל פרט ופרט של
השלמות הגדולה.






 .29״התופת״ ,מזמור ג׳ ,שו׳  ,3-1שם ,שם.
 .30״התופת״ ,מזמור א׳ ,שו׳  ,21-19שם ,עמ׳ כ״ג.
 ,Enjambement .31וכן.enjambment ,
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ספרי הקודש הנוצריים ,התנ״ך העברי והברית החדשה ,מצויים באושיות עולמו של דנטה.
כטקסט שהוכתב על פי האמונה מאת האלוהים ,אשר בחר בסופרים בני תמותה להפיץ
את דברו ,תוקפם הוא מעל ומעבר לכל כתובים אחרים .מסיבה זו היו שני ספרי הקודש,
הכרוכים על פי רוב בכרך אחד ,החומר הכתוב הנלמד ביותר בימי הביניים ,הן כספר לימוד
בסיסי לאוריינות הכומר הצעיר ,והן כמסד ששלט בכל ענף של השכלה גבוהה .וכוחו לא
הצטמצם רק לבתי הספר ולמשכילים .בתור הספר המקודש לכנסייה היה לא רק מורה
הלכה בתפילות ופולחן דתי ,באמנות ובארכיטקטורה ,אלא היווה גם מסד לרשת מורכבת
ומקפת של סמלים המובנת ברמה זו או אחרת לכל מעמדות החברה .כך הפכו ספרי הקודש
ל״שפתה״ האוניברסלית של התרבות הנוצרית.
אין זה מפתיע ,אם כן ,שבמכלול יצירתו של דנטה מהווים כתבי הקודש הנוצריים מקור
ליותר אזכורים ואלוזיות מכל יצירה אחרת :לפי אחת הספירות יש אצל דנטה  575ציטוטים
מהתנ״ך והאבנגליון ,לעומת  395מאריסטו ו 192-מוורגיליוס .אולם חישובים מסוג זה אינם
מבטאים את המידה בה ִהפנים דנטה את עולמם של ספרי הקודש ,עובדה הבולטת בעיקר
בקומדיה ,שם התנ״ך והברית החדשה ,הן בלטינית והן בתרגום לשפת המקום ,חלחלו כל
כך ללשונו עד שהתמזגו כמעט לשפה אחת .המשורר מצטט לעתים מהתנ״ך או ַמפנה בגלוי
את תשומת הלב לרלוונטיות שלו ,אך לעתים קרובות יותר הוא אינו מכריז כלל על נוכחותו
ורק סומך על הקורא שיקלוט את ההד המקראי ויבין את המשתמע ממנו.
כך ,למשל ,ממש בשורה הראשונה של הקומדיה ,לפני שדנטה מספר לקורא על התנסותו
אתי״ .באותה
המפחידה באפלת היער ועל נחישותו לספר זאת ״לְ ַמ ַען ֲא ָת ֵאר ַ ּגם ֶאת ַה ּטוֹ ב ָמ ָצ ִ
שורה ראשונה שאינה ַמפנה בגלוי לטקסט או מקור כלשהו ועניינה במשורר אישי לגמרי,
הוא כותב :״וַ יְ ִהי ְ ּב ַמ ֲח ִצית ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַח ֵ ּיינוּ״ .כלומר ,המשורר פותח את יצירתו בציון זמן.
מאוחר יותר הזכירו הפרשנים לקורא בהערות לשורה זו ,כי המסע בעולם הבא יוצא לדרכו
ב״שבוע הקדוש״ של שנת  ,1300וכי המשורר נולד ב 1265-ומכאן שהוא בן שלושים וחמש.
אולם כל המידע הזה אינו נחוץ כלל למי שזוכר כי הביטוי משך ״חיינו״ הוא עצמו ציון
מספרי ,ככתוב בתהילים צ׳ י :״יְ ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ָב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה.״
 .פרופ׳ פיטר ס .הוקינס ( )Hawkinsמלמד באוניברסיטת בוסטון ,ארה״ב .פ.ה עומד בראש
״תוכנית לוס״ ( )Luce Programללימודי דת ואמנות .מחקריו על דנטה כוללים בין היתר את
“ .”Dante’s Testaments: Essays in Scriptural Imagination”, “Dante: A Brief Historyהמאמר המוגש
בזאת לקורא עומד לראות אור באסופת מאמרים על דנטה אליגיירי בהוצאת אוניברסיטת קיימבריג׳:
 ,Cambridge Companion to Danteומתפרסם בזאת ברשותם האדיבה של ההוצאה והמחבר.
.Aldo Manetti, “Dante e la Bibbia”, Bollettino della Civica Biblioteca, Bergamo, 1984, p. 122 .
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ולא רק פסוק זה מתהילים מתקשר לכתוב כאן ,כי באותה שורת פתיחה מהדהד גם
״אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ִ ּב ְד ִמי יָ ַמי
חזקיה המלך ,שבישעיה ל״ח ,י ,מודה על שניצל ממחלה אנושהֲ :
ֵאלֵ כָ ה ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ְשאוֹ ל.״ ובפסוק זה מהתנ״ך חבוי הרבה יותר ֶ
מהרמז למספר שנות החיים
– משתמעת ממנו גם תכליתו הכללית של דנטה בקומדיה .הוא מייחד את פתח תיאור
הצלתו שלו מידי כוחות המוות להתנסות מקבילה של חזקיה ,מי שניצל מן השחת בעזרת
האל ואחר כך כותב על ישועתו זו .בפרשנותו רבת ההשפעה על פסוק זה העיר הירונימוס
הקדוש כי בעוד שהאדם הטוב מת בסוף ימיו ,מגיע החוטא אל שערי השאול במחצית
חייו .אובדן הדרך של דנטה במחצית חייו הוא ,אם כן ,וידוי על אובדן דרך רוחני ,הודאה
מרומזת ,החל ממילותיו הראשונות ממש ,בדבר היותו (אם לצטט את פרשנות הירונימוס

הקדוש לישעיה ל״ח ,י) ״בצל המשגים המובילים אל השאול.״


שורת הפתיחה של הקומדיה חושפת בזעיר אנפין את מסד ספרי הקודש בדמיונו של דנטה.
הוא מאמץ את הערכת ספר תהילים לגבי משך חיי אדם ,מסתמך לא רק על פסוק יחיד
אלא גם על עלילה בספר ישעיה ,ואף משתמש לצרכיו במסורת פרשנית אודות משמעות
ההתמודדות עם השאול במחצית החיים .האם יוצא מכך כי דנטה אכן הציב לפניו במודע
את כל הטקסטים התנ״כיים והכנסייתיים האלה כאשר התיישב לכתוב את שירתו? קרוב
לוודאי שלא .סביר יותר להניח כי כתב מתוך מאגר המטאפורות והעלילות של כתבי הקודש
כטבע שני – כשפת אם יותר מאשר כשפה זרה הנרכשת במכוון .אין
שכבר ִהפנים והיו לו ֶ
ספק כי במובן זה היה כמרבית בני זמנו ,שהתנסותם בכתבי הקודש נבעה בעיקר מהפנמה
חושית של התרבות המדיאבלית ולא מלימוד; משמיעה וראייה של התנ״ך והברית החדשה
יותר מאשר מקריאה בם.
אולם שלא כמרבית אנשי ימי הביניים שאינם שייכים לכמורה ,דנטה כנראה למד את
ספרי הקודש גם על פי מסורות הפרשנות המרכזיות של זמנו ומקומו .בקונביביו (ב׳,22 ,
 ,)7הוא מדבר על התנחמותו לאחר מות ביאטריצ׳ה בהליכה ל״אולפנות הדת ולפולמוסי
נובלה
הפילוסופים״ ,כלומר ,לבתי הספר של המנזרים שהקימו הדומיניקנים בסנטה מריה ֶ
קרוצ׳ה .בשני אלה הוא נחשף לא רק ללימודי הקודש שהיו חלק
ֶ
והפרנציסקנים בסנטה
מסורתי מחיי המנזר ,אלא גם להרצאות מתקדמות בלימודי תיאולוגיה .אף שההליך האקדמי
הקבלות וציטטות יותר מאשר על הטקסט
היה ללא ספק דומה בשני המנזרים – עם דגש על ְ
עצמו כיחידה ספרותית – הנטייה הפרשנית של המקרא היתה שונה למדי .אצל הדומיניקנים
 .״בדמי ימי״ מתורגם ״באמצע ימי״.
 .מאבות הכנסייה ( ,)420-342ממפרשי המקרא הבולטים בנצרות ,מתרגם ה״וולגטה״.
St. Jerome, Commentarium in Esaiam liber xi, Corpus Christianorum series latina, 73, Turnholt: .
.Brepols, 1963, p. 446
Charles T. Davis, “Education in Dante’s Florence”, in Dante’s Italy, Philadelphia: University of .6
.Pennsylvania Press, 1984, pp. 137-165
e,

6/7/2009 2:17:56 PM

DANTE 2.indb 392

אחרית דבר

393
הוא קיבל ודאי את שיטתו של תומס אקווינס בסומה שלו ,לפיה הכתובים (ביחד עם ציטטות
מאריסטו ומאבות הכנסייה) משמשים לאישושן או לערעורן של סוגיות תיאולוגיות .טכניקה
זו מודגמת בשפע בהעדן ,ובולטת בעיקר בדבריו של תומס הקדוש עצמו בעדן  .13ובמנזר
הפרנציסקני שבסנטה קרוצ׳ה – בהשפעת ספיריטואליסטים כמו פייטרו די ג׳ובאני אוֹ ליבי
( )1298-1248ואו ֶ ּּברטינו דה ַקסאלֶ ה ( – )1325-1259דנטה התעמק ודאי בחזון יוחנן והקשריו
להיסטוריה בת זמנו ,מה שעוּבּ ד אצלו בהמשך בפרקים האחרונים של טור הטוהר.


בשנת  1300היתה ללומדי התנ״ך גישה לגרסאות רבות של תרגומו ללטינית בידי הירונימוס
הקדוש (הווּלגטה) ,כשהאחרונה והחשובה מביניהן היתה עריכה שהוכנה באוניברסיטת פריס
בראשית המאה השלוש עשרה .הנוסח הזה ) (exemplar Parisiensisהיה קומפקטי ,כרך אחד של
ספרי הקודש ,ופופולרי לא רק אצל הסטודנטים באוניברסיטה אלא גם בין ִמסדרי הדרשנים.
אף שהיו בו שגיאות טקסטואליות רבות שבעקבותיהן הופקה בהמשך ה ,correctoria-קיבע
הנוסח הפריסאי את סדר ספרי הקודש וגם (תודות לסטפן לנגטון ב )1228-את החלוקה
לפרקים המקובלת למעשה גם כיום .מהדורות ספרי הקודש של ימי הביניים התאפיינו
בהגשת הטקסט המקודש בתוך רשת של פרשנות ,כשציטטות ,הן מאבות הכנסייה והן
מפרשנות מקרא עדכנית ,ממלאות את שולי הדפים ואף בין השורות .מאחר שהטקסט היה
מוקף פשוטו כמשמעו בביאורים ,לא נוצר כל מפגש ישיר איתו; הקריאה בספרי הקודש
היתה מפגש עם מסך של עדויות מגוּונות המאמתות אותו .בנוסף ל Glossa Ordinaria-מהמאה
השתים עשרה ,הפירוש הסטנדרטי (והכנסייתי ברובו) של הוולגטה ,עמדו לרשות המלומד
עזרים נוספים ללימוד ספרי הקודש :קונקורדנציות ,מילוניםַ ,מפתחות מונחים ופירושי
ספרים ספציפיים.
מקובל אמנם לחשוב שדנטה השתמש בעיקר בנוסח הפריסאי של הוולגטה (אם כי ניתן
למצוא בכתביו גם נוסחים אחרים) ,אך לא ידוע אם נוסח כזה היה גם בבעלותו .סביר יותר
להניח כי הן בפירנצה והן אחר כך בשנות גלותו ,כשכתב את הקומדיה ,הוא הסתמך על
אותם מקורות או כתבי יד שהיו נגישים עבורו ,אם בספריות של הכנסייה ואם באוספים
פרטיים של האדונים שהוא שירת בוורונה וברוונה( .ספריית הקתדרלה בוורונה ,למשל ,היתה
מן המשובחות באיטליה ).גם אין להמעיט בערך השימוש שעשה בספרי הקודש שעמדו
לרשותו מן הזיכרון ,ובמיוחד באמצעות חשיפה מתמדת לטקסי הדת הכוללים קריאה בספרי
הקודש ,מזמורים ,תפילות ופיוטים.
המקורות שבהם דנטה עושה שימוש תדיר יותר הם אכן אלה שזוכים לפולחן כנסייתי:
ספרי הבשורה ,ספר תהילים ואיגרות פאולוס( .גם בראשית ,משלי וישעיה הם מקורות
חשובים עבורו ,אבל יותר לחיבוריו בפרוזה ולאיגרות שלו ופחות ל  קומדיה ).העובדה שרבים
מאזכורי המקרא של דנטה כתובים באיטלקית ,אין פירושה כי הוא השתמש בתרגום שאיננו
מוכר לנו כיום .סביר יותר להניח כי הוא עצמו תרגם את הדברים לשפתו שלו ״המובנת על
ידי משכילים ושאינם משכילים גם יחד״ (  קונביביו א׳ ,)2 ,7 ,ובכך צירף את מפעלו הספרותי
לאלה של ִמסדרי הדרשנים המקובלים .עם זאת יש לציין כי כמה משימושיו הנועזים יותר
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בוולגטה נמצאים דווקא באיגרות הלטיניות שלו (במיוחד באיגרות מספר  7ו ,)8-שם ניתן
להיווכח בבהירות במידה בה אימץ לעצמו דנטה את ספרי הקודש.


שימושיו של המשורר בכתבי הקודש משתנים ביצירותיו בחשיבותם ובטכניקה שלהם,
ואת ההבדל הבולט ביותר נמצא בין חיבורו בפרוזה לבין הקומדיה .בקונביביו ומונרכיה,
למשל ,הוא עושה שימוש רב במיוחד בפרשנות מדיאבלית ,ומוכיח מיומנות אמיתית בניצול
הכתובים על מנת לקדם טיעון שלו או לתמוך בטענותיו .אמנם גם ב קומדיה (בעיקר בעדן)
ישנו שימוש דומה המוכיח שליטה במסורות הפרשנות השונות של התנ״ך והאבנגליון ,אולם
באופן כללי משתמשת השירה בכתבי הקודש פחות כבמקור לראיה ויותר כ״אמתלה״ נשגבת
לסיפורו שלו.
שוני כזה בגישות ניתן לראות בדרכים השונות שבהן מטפל דנטה בסיפור הטרנספיגורציה
שבספרי הבשורה .ב קונביביו ב׳ ,5 ,1 ,משמש הסיפור להמחשת הלקח המוסרי מכתבי
הקודש :מאחר שישוע עלה אל ההר רק עם שלושה מבין שנים עשר השליחים שלו ,״עלֵ ינו
לשתף רק מעטים בעניינים הקרובים ביותר ללבנו.״ דנטה מתייחס שוב לאותה אפיזודה
במונרכיה ג׳ ,11 ,9 ,אך הפעם למטרה שונה למדי :״יהירותו הנחפזת והבלתי שקולה״ של
פטרוס על ההר משמשת את הטיעון כי כאשר מדובר באחריות חילונית ,צריכה השליטה
להיות בידי הממלכה ולא בידי הכנסייה .אולם ב טור הטוהר  ,85-73 ,32משמשת אותה
אפיזודה לא על מנת לאשש טענה כלשהי אלא כדי לספק עדשה אשר דרכה ניתן להעריך
את זהותו של דנטה ואת התעלומה שאליה הוא נקלע:
ֶ
...ק ֶרן אוֹ ר קו ֵּרי ׁ ְשנָ ִתי קוֹ ַר ַעת,
״מה ּ ַמ ֲעשֶׂ ָיך ,קוּם ְּכ ָבר!״
וְ גַ ם קוֹ ל קוֹ ֵראַ :
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעקֹב ִעם יוֹ ָחנָ ן ו ּ ֶּפ ְטרוּס,
לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִה ִ ּגיע ּו ִ ּב ְפ ִר ָיחתוֹ ׁ ֶשל ֵעץ
			
ַּת ּפו ַּחּ ְ ,ב ִפ ְריוֹ חוֹ ׁ ְש ִקים שַׂ ְר ֵפי ָה ֵע ֶדן,
וְ הוּא לַ ֲחגִ יגוֹ ת ָמקוֹ ר ִ ּבזְ בוּל ַה ֶ ּנ ַצח,
ִמ ִּת ְמהוֹ נָ ם נֵ עוֹ ר ּו לְ קוֹ ל אוֹ ָת ּה ִמ ָּלה –
יֵ ׁש ְ ּבכ ָֹח ּה לְ ָה ִקיץ וְ ל ּו ִמ ּׁ ְשנַ ת ַה ּ ָמוֶ ת,
נֵ עוֹ ר ּו וְ ָרא ּו ֶאת ֲע ָד ָתם ּפוֹ ֶח ֶתת,
מ ׁ ֶֹשה נָ ַט ׁש אוֹ ָתםָּ ,כמוֹ ה ּו ֵאלִ ָ ּיהוּ,
ימת ַר ָ ּבם ִמ ַ ּצח לְ א ֶֹדם,
וְ נִ ְת ַח ְּל ָפה ְ ּגלִ ַ
ָּכ ְך ִמ ׁ ְּשנָ ִתי ֵה ַק ְצ ִּתי...
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עם רצף כזה של דימויים מכתבי הקודש ֶוהרמזים גם לשיר השירים ,חזון יוחנן וטקסטים
מהברית החדשה ,משמשת הטרנספיגורציה בקנטו זה על מנת לחבר את דנטה לשליחים
פטרוס ,יעקב ,ויוחנן; על מנת לקשר סמלית בין ביאטריצ׳ה לישוע; ועל מנת לטעת את

אירועי העלילה הפואטית של דנטה במסורת מורכבת של פרשנות אלגורית ומיסטית.
אבל במקום ללכת בעקבות הפרשנות המדיאבלית היוצאת מן העלילתי למופשט – כלומר,
מדמויות ואירועים ייחודיים להצהרות כלליות על הצורך בחשאיות או על תפקיד הממלכה –
הוא משתמש כאן בסיפור התנ״כי על מנת ליצור עלילה .אין לשכוח גם ששלושת השליחים
המוזכרים כאן יפגשו מאוחר יותר את דנטה עצמו בעדן  ,26-24וכך יוצאים כתבי הקודש
בקומדיה מטקסט מאוזכר אל מפגש דרמתי ,מציטוט לתרחיש.
מובן שלא כל השימושים בכתבי הקודש בקומדיה ישירים או נרחבים כל כך .טקסט
תנ״כי בולט ורב השלכות לגבי השירה יכול למצוא ביטוי גם במילה יחידה או במשפט בודד
(כמו ״מזמור למנצח״ ב טור הטוהר  ,24 ,5על פי תהילים נ״א) .ייצוג הטקסט התנ״כי יכול
להתבצע באחת ממספר דרכים :ציטוט במדויק או בקירוב ,פרפראזה ,אלוזיה ,הדהוד .לכן
מספר הציטוטים כשלעצמו (או היעדרם) איננו מבטא בהכרח את היקף העיסוק של דנטה
במקור כלשהו .ספר שמות (כ״ג ,)19 ,למשל ,מצוטט רק פעם אחת בקומדיה (העדן -55 ,25
 ,)56בהבאת מופת יציאת ישראל מעבדותם במצרים – מאורע מקראי עם פרשנות מהברית
החדשה – ויחד עם זאת מספק ספר שמות את אחד המבנים העמוקים ביותר של היצירה
כולה .וכמוהו גם חזון יוחנן ,שמצוטט רק שמונה פעמים ,אולם מהווה ,ביחד עם המסורות
הפרשניות שצמחו סביבו ,סבטקסט חשוב בפרקים האחרונים של העדן ,ואף מספק את
התחושה הכללית של משבר אפוקליפטי המניעה את ה קומדיה בעוצמה גוברת.
אף שמנייה פשוטה של אזכורים תנ״כיים איננה ַמספקת כשלעצמה ,יש בה בכל זאת
כדי להצביע על דפוסים בשלושת חלקי היצירה .בהתחשב בתלותו המכוונת של דנטה
במקורות קלאסיים בתופת ,ובדחיית האל המודגמת באמצעות אלה שאיבדו את דרך הישר,
אין להתפלא כי השאוֹ ל כולל את המספר הקטן ביותר של ציטטות ישירות מכתבי הקודש.
(אם כי אלה הקיימות בולטות בהיקפן ,כמו בקנטו  .)33 ,23 ,19כך גם קל להבין מדוע
בגן העדן ההרמזים התנ״כיים תדירים בהרבה מן הציטוטים .הזוכים בגן העדן כה מאוחדים
בשלמות עם דבר האל ,עד שהוא נטמע בדבריהם שלהם ,חורג אל מעבר להגות כתבי
הקודש והופך למציאות שהם מסמלים – בעדן  28 ,4קובע דנטה חידוש לשוני,“indiarsi” ,
שפירושו הפנמת האל ,לתיאור מצבם של המבורכים .את תפקידם החשוב ביותר ממלאים
על כן ספרי הקודש בחלק האמצעי של היצירה ,בטור הטוהר ,עם שלושים ציטטות ישירות
וכארבעים ֶהרמזים .במרחב זה של זמן ותמורה הנשמות טרם הגיעו ליעדן הנצחי .הן עדיין
בדרך ,וזקוקות להדרכה והנחיה ממש כמו החיים על פני האדמה .לא ייפלא לכן שבחלק זה
של היצירה מקדיש דנטה תשומת לב מרובה כל כך לספר האלוהים ,להראות את כוח דבריו
בקרב המכים על חטא ,ובכך לרמוז גם על חשיבותו עבור החיים.
 .על חשיבות הטרנספיגורציה אצל דנטה ,ראוJeffrey T. Schnapp, The Transfiguration of History at the Center :
.of Dante’s Paradise, Princeton: Princeton University Press, 1986, pp. 92-120
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בטור הטוהר יוצר דנטה גם סדרת ״מפגשים״ עם התנ״ך והאבנגליון .הראשון שבהם
בקנטו  ,2כמעט מיד לאחר ששירת הצלמוות של השאול ננטשת מאחור .דנטה משווה שם
את עצמו (ואת שירו) לסירה המנתבת עתה דרכה על פני מי מנוחות רוגעים יותר לאחר
שעזבה את ים התופת (טור הטוהר  .)6-1 ,1אך לא את הדוגית הקטנה של המשורר היוצר
אנו רואים בהמשך כי אם ספינה ובה מאה נשמות המנוּוטת אל חופי טור הטוהר בעזרת
כנפיו של מלאך ,״פלומת אלמוות״ (טור הטוהר :)35 ,2
ָע ַמד שָׂ ָר ַ
ף-ה ַ ּגאי ,נִ ַ ּצב ַעל ַה ִּס ּפוּן,
ֻּכלּ וֹ ַמ ִ ּב ַיע א ׁ ֶֹשר ,וּנְ ׁ ָשמוֹ ת ֵמ ָאה
וְ ַאף יוֹ ֵתר יָ ׁ ְשב ּו ְס ִביבוֹ ַ ּב ַ ּי ְרכָ ַתיִ ם.
״ב ֵצאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם,״
נָ ְתנ ּו קוֹ לָ ןּ ְ ,
זִ ּ ְמר ּו ְ ּבקוֹ ל ֶא ָחדַ ,ה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ,ו ְּבת ַֹאם
ְ ּב ִמזְ מוֹ ר ּ ְפסו ֵּקי ַה ְּת ִה ִּלים ִה ְמ ׁ ִשיכוּ.
( טור הטוהר )43-48 ,2
(״ר ָפ ֵאל ַמאי ָא ֶמ ֶצ׳ה ִאיזַ ִ ּבי
הירידה אל השאול הסתיימה בג׳יבריש מבולבל של נמרוד ָ
ִא ַיאלְ ִמי,״ התופת  )67 ,31וכשהשטן מזיל ריר ללא אומר (קנטו  .)60-55 ,34כאן ,לעומת
זאת ,מקבלת השפה ראשית חדשה :דבר אלוהים נוצק ומשייט בתוך ים השיח השירי.
במילים לטיניות החודרות לשפתו של דנטה ,מתבצעת כניסתם הרשמית של כתבי הקודש
״ב ִמזְ מוֹ ר
לקומדיה ,וכשנשמות הנגאלים זימרו בקול אחד את הפתיח מתהילים קי״ד ,ואף ְ ּ
ּ ְפסו ֵּקי ַה ְּת ִה ִּלים ִה ְמ ׁ ִשיכוּ״ ,מובא לראשונה ביצירה ציטוט מדויק מהוולגטה .ולא סתם שיר
גאולה שרות הנשמות :דנטה שׂ ם בפיהן הלל ליציאת מצרים ,מזמור תהילים ששימש את
הפרשנים בימי אבות הכנסייה הראשונים כדוגמה מן הכתובים לארבעת מובני הביאור של
כתבי הקודש .על פי קריאה זו האירוע ההיסטורי של יציאת מצרים (המובן המילולי של
המזמור) מסמל הן את גאולתו של ישוע מן המוות (המובן האלגורי) ,הן את השחרור מכבלי
החטא (המובן המוסרי) ,והן את הציפייה לעתיד של תהילה (המובן המיסטי) .במקמו את
הטקסט המסוים הזה בקדמת טור הטוהר ,מציב דנטה את יציאת מצרים כדימוי למסע
ההשתנות שלו ,ומצרף את פרשנותו הספרותית למסורות הפרשנות של הכנסייה .כשדנטה
ִ
מכתיר את הנרטיב שלו בציטוט ְ ּ
״ב ֵצאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם״ ,הוא למעשה הופך במודע את
טור הטוהר לשירה תנ״כית.
בכך מתחילה גם מתכונת האזכורים מכתבי הקודש והתפילות ,הבונה את שבעת ִמדרגי
ההיטהרות .במדרג הרהב (  טור הטוהר  ,)12-10למשל ,רואה דנטה מופתים רבים של דמויות
תנ״כיות (כמו גם פגניוֹ ת) ,חלקם מורים את סגולת הצניעות וחלקם מדגימים את גמול
 .במקור בלטינית :״In exitu Isräel de Aegypto״.
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היוהרה .וכמו כדי להמחיש כיצד עיטרו אנשי ימי הביניים את כתבי הקודש באמנויות
ה״מספרים״ עלילות תנ״כיות
ַ
הוויזואליות ,מציג דנטה תחילה מתכונת של תחריטים
באמצעות תגליפים ,ציור או איור לכתב יד .בראשון מביניהם נראים מריה והמלאך גבריאל
במעמד הבשורה ,כשהמשורר מדגיש בכוונה את אופיה המקודש של התמונה בהניחו לה
לדבר במילות הוולגטה (לוקס א׳:)38-28 ,
לְ ִה ּׁ ָש ַבע יָ כֹלְ ָּת ׁ ֶש Ave-הוּא ֵהשִׂ ַיח,
ִּכי דְּ מו ָּת ּה ָהיְ ָתה ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ְ ּב ַמ ְפ ְּתחוֹ ֶת ָיה
ּ ָפ ְת ָחה ֶאת ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם לְ ַא ֲה ָבה וְ ֶח ֶסד.
ו ְּב ַצלְ ָמ ּה ָהיָ ה ָטבו ַּע ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט:
”ֲ ,“Ecce ancilla Deiא ָמ ְת ָך ֲאנִ יֵ ,אלִ י,
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ַת ְבנִ ית חוֹ ָתם ָחרוּט ְ ּבדוֹ נַ ג.
(טור הטוהר )40-45 ,10
סוג נוסף של אמנות פיגורטיבית משולב בקנטו  ,12כאשר על אבני השביל במדרג הרהב חרוטות,
כמו על רצפת כנסייה ,תמונותיהם של הקבורים תחתיהן .וכך קורא דנטה ב״מגילת״ הריצוף הזו
ב״טרוֹ יָ ה
דוגמאות למי שנענשו על יוהרה ,החל מנפילתו של השטן (טור הטוהר  )25-27 ,12וכלה ְ
ְ ּב ִע ִ ּיים ׁ ֶשל ֳח ָרבוֹ ת וְ ֵאפֶ ר״ ( .)61-63 ,12אף שהדוגמאות מכתבי הקודש מופיעות ראשונות ,כמו
כדי לציין את קדימותן לא רק בזמן אלא גם בחשיבות ,התמונות שעל השביל (כמו גם על קירות
המדרג) משלבות בחופשיות את מסורת התנ״ך עם ״כתבי הקודש הפגניים״ ,ושני סוגי התמונות
מתפקדים כטקסטים ויזואליים על מנת לטהר את הנשמות הבוחנות את עדותן המצטברת.


המדרגים והם
טור הטוהר מתאר אם כן תהליך שבו אלה המכים על חטאיהם מתקדמים לאורך ִ
כמו נכתבים מחדש באמצעות סיפורי יצירת האמנות הנגלית לעיניהם; ההתפתחות הרוחנית
שלהם מתרחשת בתגובה לאותן עלילות .דנטה מדגיש את חלקן הפעיל בתהליך המטמורפוזה
שלהן ,בכך שהנשמות לא רק שרות מזמורי תהילים ,פיוטים או תפילות כנסייתיות ,אלא גם
מביעות את דברי אלוהים בשפתן שלהן .כך בתחילת קנטו  ,)24-1( 11לאחר חוויית תחריטי
הקיר ולפני השביל החקוק תמונות ,הוא שומע את הנשמות בתפילת  .Noster Paterאולם
במקום לחזור על מילות הטקסט הלטיני הנכבד הזה כפי שהוא מופיע בוולגטה בבשורה על פי
מתי (ו׳ )13-9 ,או בליטורגיה הכנסייתית ,נאמרת כאן התפילה באיטלקית ,ולא ממש בתרגום
דברי ישוע אלא תוך כדי פרשנות סכולסטית עליהם .דנטה אומר כי הנשמות נשאו לעצמן את
תפילת הדרך (טור הטוהר  ,)25 ,11אך במקום לצטט מן הטקסט המקודש הן יוצרות אותו
מחדש בנוסח בן-כלאיים ,תערובת של אריסטו עם תומס אקווינס – ולא כמו בפרוזה נטולת
המטאפורות של ה סומה ,אלא ב   ֶטרצה רימה של שירת דנטה:
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על,״א ִבינ ּו ַה ּׁשוֹ כֵ ן ִ ּב ְמרוֹ ם ְר ִק ַיע ָ
ָ
לֹא ִמ ִּתחוּם ְ ּגבוּלוֹ ִּ ,כי ִאם ֵמ ַא ֲה ָבה
לִ ִיצ ֵירי ַּכ ּ ָפיו ָ ּב ָרא הוּא ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם.
יִ ְהי ּו ְ ּברוּכִ ים ׁ ִש ְמ ָך ,אוֹ נְ ָך ַהכּ ֹל יָ כוֹ ל,
ְ ּב ִפי ְ ּברו ֵּאי ֵּת ֵבלְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַעל ֻּכ ָּלנ ּו
ּתוֹ ָדה לוֹ ַמר לְ ָך ַעל ַח ְסדְּ ָך ִע ּ ָמנוּ.״
( טור הטוהר )1-6 ,11
את תרגום הוולגטה לשפת המקום ,ביחד עם עיבוד תיאולוגי של הטקסט המקודש ,ניתן
למצוא לאורך כל טור הטוהר ,בטיפולו של דנטה בפסוקי ” – “Beatiברכות דרשת ההר של
ישוע במתי ה׳( 12-3 ,וכן בלוקס ו׳ ,)24-20 ,שהוא מוסר באמצעות מלאך ביציאה מכל
ִמדרג ומסמל בכך את ההיטהרות מהחטא המרכזי הנדון ורכישת הסגולה המקבילה .בכל
למעט אחד ,מצוינים פסוקים אלה במילה יחידה או ִאמרה בלטינית ,כשהשומע
ֵ
המקרים,
או השומעת משלימים בעצם את יתרת הפסוק המוכּ ר .לאחר ההיטהרות מן הרהב ,למשל,
דנטה מציין כי “’ ,“Beati’ pauperes spiritu״לְ נ ַֹעם ְצלִ יל ַה ֶ ּז ֶמר ֲהלֹא ִמ ִּלים ֶּת ְח ַס ְרנָ ה״ (טור
הטוהר  .)111-110 ,12רק פתיחת הברכה הראשונה ניתנת כאן ,״אשרי עניי הרוח״ ,אולם
בהסתמך על סדרי התפילות המקובלים ,נועדה זו לעורר אצל הקורא בתגובה גם את יתרת
הפסוק ,״כי להם מלכות השמים״ .דנטה חוזר שוב על ציטוט פשוט כמו זה מהוולגטה
במדרג השביעי והאחרון של ההר (״וְ ׁ ָשר ’!‘Beati mundo corde״  ,)8 ,27אולם במקומות
אחרים הוא נוקט טכניקות שונות .לעתים הציטוט מהוולגטה מתמזג בשפת המקום ,כמו
ְּ
במדרג העצלות ,כשהמלאך
״...בנוֹ צוֹ ָתיו ֵה ׁ ִשיב ַקלּ וֹ ת רו ֵּחנוֵּ ,ה ִעיד ִּכי ְ ּב ַח ְס ֵדי ְ ּב ָרכָ ה וִ ׁישו ָּעה

יִ ַּט ֲהר ּו נְ ׁ ָשמוֹ ת‘ַ ,א ׁ ְש ֵרי יוֹ ְד ֵעי ָה ֶע ֶצב ’״ ( .)51-49 ,19במקומות אחרם דנטה מוותר לגמרי על
הלטינית ,כך במדרג הגרגרנות ,כשהמלאך אף אינו ממש מתרגם את דברי הוולגטה :״אשרי
המשנה אותם לבלי הכר כמעט:
ַ
הרעבים והצמאים לצדקה״ ,אלא מביא אותם בפרפראזה

״ברוּכִ ים יִ ְהי ּו ָּכל ֵא ֶּלה,
ֲאזַ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ לּ ְ :
ֵמ ִאיר אוֹ ָתם ַה ֶח ֶסד ,לִ ָ ּבם ֶאת חו ּׁש ַה ַּט ַעם
לֹא ְמעוֹ ֵרר לִ גְ ל ֹׁש ַעד ַּת ֲאוַ ת ַה ֶ ּבלַ ע,
ֲא ׁ ֶשר ַר ֲעבוֹ נָ ם הוּא ְ ּב ִמדַּ ת ַה ֶ ּצ ֶדק.״
(  טור הטוהר )151-154 ,24
הטמעה זו של הוולגטה בשפתו של המשורר מוכיחה ברמה הלשונית הפרטנית את מגמתו
הכללית של דנטה בקומדיה – לשכתב את ספרי הקודש .לשכתב פירושו בדרך כלל אצל
 .במקור בלטינית :״Qui lugent״.

6/7/2009 2:17:57 PM

DANTE 2.indb 398

אחרית דבר

399
דנטה גם הזמה ורביזיה ,״בחינה מחדש״ של טקסט עתיק המובילה לעתים קרובות לתיקון
מגבלותיו הפגניות (כמו לגבי אנאידה) ,או לניסיון להתעלות על הישגו הטכני (כמו לגבי
מטמורפוזות) .אלא שביחס לכתבי הקודש מדובר בספרו של האל עצמו :״כי גם אם רבים
כותבי דברי האלוהים ,רק אחד הכתיב אותם ,האל ,שמצא לנכון להתגלות לפנינו באמצעות
קולמוסים רבים״ (מונרכיה ,ספר שלישי ;11 ,4 ,וכן העדן  .)41-40 ,29על כן ״רביזיה״ של
המשורר לגבי ספרי הקודש פירושה רק ניסיון להתבונן בהם שוב ,ובמבט חדש.
מבט רענן בכתבי הקודש ,פשוטו כמשמעו ,מציע אכן המשורר לקורא בטור הטוהר .29
העדן שבפסגת ההר ,עם ברק אור מהמזרח ,מובלת פנימה תהלוכה של דמויות אלגוריות.
בראשה עשרים וארבעה זקנים הצועדים בזוגות .מאחוריהם ארבע חיות מכונפות המלוות
מרכבת גריפון זוהרת .בהמשך קבוצה נוספת של קשישים :תחילה זוג זקנים ,אחר ארבעה
גברים ״דלי מראה״ ,ולבסוף ישיש גלמוד הפוסע כמו בחלום .הקנטו מסתיים כאשר כל
הדמויות הללו תופסות את מקומן .כעת נכונה התפאורה להופעתה של ביאטריצ׳ה בטור
הטוהר .30


עם השימוש במאגר עשיר של דימויים ,הלקוחים תחילה מן הנביא יחזקאל ואחר מחזון
יוחנן ,התהלוכה הכמו-פולחנית והמורכבת הזו איננה רק חוזרת על רגעי חזון מן הברית
הישנה והחדשה גם יחד ,אלא מעניקה לנו את חזונם עצמו .כי מה שדנטה רואה לנגד עיניו
מספר
הוא דבר אלוהים בהתגלמותו האלגורית; קנון כתבי הקודש עצמם נפרשׂ לפניו בזמןֵ ,
בראשית ועד חזון יוחנן .תחילה עשרים וארבעה הקשישים ,המייצגים את ספרי הקודש
העבריים כפי שנמנו בידי הירונימוס הקדוש בהקדמה שלו לוולגטה .ארבע החיות המכונפות
בהמשך הן ייצוגים מסורתיים של ספרי הבשורה ,ואילו החבורה הנלווית למרכבה מסמלת
את שאר ספרי הברית החדשה :איגרות פאולוס ומעשי השליחים יחדיו בזוג ,אחריהם ארבע
האיגרות הקתוליות (של פטרוס ,יעקב ,יוחנן ויהודה) ,ולבסוף חזון יוחנן החותם את דבר
הקנון המקודש.
ברוח ספרו של יוחנן ,גם דנטה אינו מסביר את חזונו ואינו מפרש ישירות את ייצוגיו
(למעט רמזים איקונוגרפיים מרכזיים) .גם במסורת הפרשנית לא היתה אחדות דעים לגביו:
ֵ
במאות הארבע עשרה והחמש עשרה ,למשל ,זוהו ארבעת הגברים דלי המראה המופיעים
לקראת סופה של התהלוכה עם ארבעת מורי הכנסייה (אוגוסטינוס ,הירונימוס ,אמברוזיוס
וגרגוריוס הגדול) ,והישיש הגלמוד החולם עם מֹשה או עם ֶ ּברנַ ר מקלֶ רווֹ  10.אולם הקריאה
המקובלת היא זו המפרשת את התהלוכה כייצוגו של דנטה את ספרי הברית הישנה והחדשה,
מפגן מסיבי של התגלות כתבי הקודש ,לא עוד דרך מקטעים של ציטטות או אלוזיות
תנ״כיות ,אלא כאחדות – דרך ה  ביבליותקה האלוהית.
יחד עם זאת מוחמצת לעתים תכופות הדרך המעודנת שבה משקף חזון התנ״ך
 .10תיאולוג צרפתי קתולי ,1153-1090 ,שהוכרז לקדוש.
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והאבנגליון את מעורבותו של דנטה במחלוקת בדבר היקף הקנון ובדבר הסדר הפנימי של
הטקסט המקודש .כי כאשר דנטה בוחר ללכת בעקבות הירונימוס הקדוש וקביעתו ,שלא
היתה נחלת הכלל ,בדבר עשרים וארבעה ספרי הקודש העבריים ,הוא פוסל את אותם ספרים
חיצוניים שהכנסייה כוללת בוולגטה הלטינית שלה (ושהוא עצמו אינו מהסס לצטט מתוכם
במקומות אחרים בקומדיה) .בדומה לכך ,כשהוא מצעיד בתהלוכה יחדיו את מעשי השליחים
ואת איגרות פאולוס ,הוא כמו מיישב ,בעצם צורת העלאת העניין ,מחלוקת מראשית המאה
השלוש עשרה בין סטפן לנגטון לבין עורכי הנוסח הפריסאי :לנגטון קבע את סדר ספרי
הברית החדשה שקוּדש בעקבותיו – מעשי השליחים ,איגרות פאולוס ,האיגרות הקתוליות;
ואילו אוניברסיטת פריס הפכה את הסדר והציבה את איגרות פטרוס ,יעקב ,יוחנן ויהודה
מיד אחרי מעשי השליחים ,כלומר ,לפני איגרות פאולוס 11.דנטה מיישב את המחלוקת
האקדמית הזאת ,לא על ידי העדפת אחת מן הסמכויות על פני חברתה ,אלא בהופכו העדפה
כזאת למיותרת :בתהלוכת ספרי הקודש שלו מופיעות האיגרות הקתוליות לאחר מעשי
השליחים ואיגרות פאולוס גם יחד.
ואילו במקום אחר בטור הטוהר  ,29הוא אינו מהסס לקבוע את העדפתו .כאשר הוא
מתאר את ארבע החיות המכונפות המייצגות את ספרי הבשורה ,הוא אומר לקוראיו כי
לפרטים נוספים עליהם לעיין בספר יחזקאל ,״וּכְ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּת ְמ ְצא ּו אוֹ ָתן ְּכתוּבוֹ ת ַעל ֵס ֶפר –
ַרק ְ ּב ִמנְ יַ ן ְּכנָ ַפיִ ם ,יוֹ ָחנָ ן ַעל יְ ֶחזְ ֵקאל חוֹ לֵ קַ ,מ ְס ִּכים ִע ּ ִמי – ָּכ ְך לְ ֵעינַ י נָ גֹלּ וּ״ (טור הטוהר ,29
 .)105-103במבט ראשון אין זה מפתיע כלל .המשורר מאשר את התלות במקור מהברית
הישנה (יחזקאל א׳ )4 ,אולם מצדד בנוסח מהברית החדשה (חזון יוחנן ד׳ .)8 ,אם מאמינים כי
הברית החדשה היא הגשמתה של הישנה ,כי אז קל לראות בשש כנפיים מניין סמכותי יותר
מארבע .אלא שדברי המשורר כאן מרחיקים לכת בהרבה .הוא אינו אומר ,כפי שהיינו אולי
הרבה
מצפים ,״אני מסכים עם יוחנן״ – כלומר ,הולך בעקבות המסורת המכירה בגדולתו ַ
יותר של הספר האחרון בברית החדשה – אלא יוחנן ״מסכים עמי״ .אם חזון יוחנן הדיח את
חזון יחזקאל ,הרי שדנטה הוא המאשר את אמיתותו .המשורר בוחר את העדפתו בין כתבי
הקודש לא על ידי פנייה לסמכות גבוהה יותר או לתקדים פרשני או בכל אסטרטגיה אחרת
המצויה בידי מי ששולט בכתובים ,אלא פשוט על סמך מראה עיניו .הוא מחזיק בסמכות
של עדות ממקור ראשון; המילה האחרונה ,לכן ,שלו היא.
כה רב עוצמה הוא כוח טענתו החוזרת ונשנית של דנטה לחזון ,עד שקל לשכוח כי
סמכותה האדירה של עבודתו היא בעיקר פרי יצירתו שלו .כמי שלא השתייך לכמורה ,לא
היה לו כל מעמד כנסייתי מיוחד; וכגולה היה גם נטול בסיס כוח פוליטי .ובכל זאת ,על
אף מקומו השולי במהותו כמפלגה של איש אחד – הגורל הארצי החזוי לו בעדן 69 ,17
– אמונתו השלמה בשליחותו השמיימית מהדהדת בכל כתביו ,והיא שמאפשרת למשורר
ליטול לעצמו כל ֶהיתר .בתחילת הקומדיה ,מביע אמנם הצליין פקפוק עצמי בשליחותו:
ֵ
״אינִ י לֹא ּ ָפאוּלוּס ,לֹא ֶאנֵ ַיאס״ (  התופת  ;)32 ,2אבל היסוסיו נמחים עד מהרה כשהוא מקבל
אישור כי השמים איתו ועם פועלו .בספקותיו של הצליין ניתן לראות אות לצניעות המחבר,
.C. Spicq, Esquisse d’une histoire de l’exégèse latine au moyen âge, Paris: Vrin, 1944, p. 162 .11
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אולם אין ספק כי זוהי גם אסטרטגיה מכוונת של דנטה לקשר בין חששותיו שלו לאלה של
משה ,ישעיה ,ירמיה ויחזקאל – כל הנביאים הללו הטילו תחילה ספק בכשירותם למלא את
השליחות שהטיל עליהם אלוהים.
למעשה ניתן לראות בקומדיה עלילה מורחבת של שליחות ,סיפור עלילותיו של נביא.
אם תחילה חושש דנטה כי איננו פאולוס או אניאס ,הרי לאחר שהוא מתבשר כי משמים
שמעבר לו עצמו.
ֵ
ניצל מן היער האפל לטובת תכלית
התערבו למענו ,הוא לומד בהדרגה כי ַ
בטור הטוהר  105-103 ,32ביאטריצ׳ה אומרת לו כי ְּ
״כ ֵדי לְ ָה ִביא ֵאפוֹ א ָמזוֹ ר לְ עוֹ לָ ְמ ָך״ נגלו
לפניו החזונות הללו; ועל כן בשובו מן המסע הוא אמור (כמו יוחנן בחזון יוחנן ,א׳)11 ,
לכתוב את אשר ראו עיניו .בהמשך ,בעדן ,לאחר שהזדהה תחילה עם פאולוס המתעלה
אל הרקיע השלישי (העדן  ;75-73 ,1וכן איגרת פאולוס השנייה אל הקורינתיים י״ב-2 ,
 ,)4אומר ַקצ׳אגווִ ידה לדנטה כי יכריז ברבים על כל אשר ראה עד שתהיה זעקתו כרוח על
ראש ההר ,כקולו של הנביא בישעיה מ׳( 9 ,העדן  .)135-133 ,17ולבסוף גם פטרוס בכבודו
ובעצמו מורה לדנטה לספר את כל הקורות אותו עם שובו לארץ (העדן  .)66-65 ,27בשלב
מתקדם זה כבר נתמכת שליחותו של דנטה מתוקף מאה פרקי שירה כמעט ,אך למעשה
הגיעה לשיא תוקפה בטקסט כבר מאז התופת  ,19כאשר קול הצליין מתמזג עם זה של
המשורר ונוטל לעצמו סמכות אפוסטולית .בקנטו זה ,שמתחיל בנאום תוכחה של דנטה נגד
השחתת האפיפיורות – ״הוֹ ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ּ ָמגוֹ ׁש ,הוֹ ֶח ֶבר ֲח ִס ָידיו״ (התופת  – )1 ,19גם הצליין
בדמותו עצמו לנזיר השומע וידוי אחרון של
מקבל היתר לשאת דברים בוטים לא פחותַ .
רוצח ,הוא נרתע לרגע מפחד זעמו ,ואחר נושא ביקורת נבואית חריפה על הכנסייה לפני
רוחו של האפיפיור ניקולס השלישי:
ֱ
״אמֹרַ ,מה ְּסכוּם ַהכּ ֶֹפר דָּ ַר ׁש ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל
ִמ ּ ֶפ ְטרוּס ַה ָּקדוֹ ׁש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח
ִה ְפ ִקיד ְ ּביָ דוֹ  .לָ ֶב ַטח ָה ֵאל לֹא ִה ְת ַמ ֵּק ַח
ִּכי ִאם דִּ ֵ ּבר לֵ אמֹר‘ ,לֵ ְך ִ ּב ְד ָרכַ יַ ,סנְ ְקט ּ ֶפ ְטרוּס.׳
לֹא ּ ֶפ ְטרוּס לֹא ֵר ָעיו ִמ ֶּק ֶרב ַה ּׁ ְשלִ ִיחים
דָּ ְר ׁש ּו זָ ָהב אוֹ ֶּכ ֶסף ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֲחר ּו ְ ּב ַמ ִּתי
לִ ּטֹל ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה ׁ ֶשל נְ ׁ ָש ָמה בּ וֹ גֶ ֶדת.
ׁ ֵשב ִ ּב ְמקוֹ ְמ ָךֵ ,אפוֹ אּ ְ ,ב ֶצ ֶדק נֶ ֱענַ ׁ ְש ָּת״.
( התופת )90-97 ,19
בהוקעה מתמשכת ( )117-90 ,19המצטטת ממתי ,מעשי השליחים ,ישעיה וחזון יוחנן,
מוכיח הצליין ביטחון של מטיף היודע בעל-פה את כתבי הקודש; ויודע גם שהכנסייה זנחה
את הבשורה לא רק בעבור כסף וזהב אלא אף בעבור המצאות סרק ופסולת (העדן ;119 ,29
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וכן העדן  .)135-133 ,11אף שהוסמך למסור את דבר האל רק מתוקף היותו נטבל ,הוא מעז
לסגל לעצמו אומץ של נאום אפוסטולי ולמנות עצמו למעשה ליורשו של פטרוס.


אך הירושה הממשית שדנטה תובע לעצמו ולשירתו מצויה בעדן  .78-64 ,25במהלך בחינה
עדי הטרנספיגורציה – נשאל
של החסדים התיאולוגיים – בחינה שעורכים שלושת השליחים ֵ
דנטה על ידי יעקב על מהות התקווה הנוצרית וכיצד הוא התוודע אליה .הגדרתו של דנטה
מברד( 12ג׳ ,)1 ,26 ,אבל את הידע המעשי שלו קיבל
לקוחה ישירות מ משפטים של פטר לוֹ ַ ּ
מכתבי הקודשָ .דוִ ד ,נעים הזמירות (בעדן  )72 ,25של מזמורי תהילים ,הוא שלראשונה
נטע בו תקווה ,בטקסט מתהילים ,י׳ ,11 ,״וְ יִ ְב ְטח ּו ְב ָך יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך״ .בהמשך ,בעקבות רצף
של עדויות מכתבי הקודש ,הוא נזכר שהיה זה יעקב עצמו אשר החדיר בו תקווה ,והוא
מוסיף את עדות האיגרת של יעקב למזמור של דוד שציטט קודם לכן .ולאחר שדנטה מכיר
בחוֹ בו למה שתואר קודם כגשם נדבות של רוח הקודש המומטר על המגילות ,על הישנה
ועל החדשה (העדן  ,)93-91 ,24מציב עצמו דנטה בנתיב הזרם הנצחי הזה .כמי שקיבל
את השפע מכתבי הקודש הוא אומר ליעקב כי נִ מלא וכי מעתה יוכל להמטיר מטובו על
אחרים (העדן  .)78-77 ,25הוא עומד בתוך שורת דמויות הסמכות התנ״כיות שמהן קיבל
את השראת רוח הקודש ,ומציע עצמו ככלי של חסד .וכמו הברית השלישית היא שתנבע
מקולמוסו.
הענקת סגולות ספרי הקודש היא במובן מסוים חובתו של כל מאמין ,ממש כשם
שיש לחלוק בחסד התקווה .אולם כל ַמשׂ אה של הקומדיה נובע מכך שדנטה איננו סתם
כאחד הנוצרים ,אלא מי שקיבל היתר ייחודי לצאת בגופו ״ממצרים לירושלים״ על מנת
לכתוב את אשר יראה ,לספר את שישמע – כלומר ,להפיק שירה שאותה הוא יכנה ללא
היסוס ״מקודשת״ .ואכן ,ממש בתחילת העדן  ,25לפני שהצליין מציב עצמו בקצה השורה
התנ״כית ,מדבר דנטה ללא כל מבוכה על עצמו כסופר ועל טבעה של יצירתו .אם יחזור,
לדבריו ,אי-פעם כמשורר לפירנצה ( )8 ,25ויוכתר בטבילתו ,יהיה זה בזכות תרומת כתיבתו,
בזכות השירה המקודשת שלו שאומצה בידי שמים וארץ ( .)2-1 ,25במונרכיה אמר דנטה
כי המחבר הנשגב של כתבי הקודש נהנה להשתמש בקולמוסים רבים (ג׳ ;)11 ,4 ,וכאן
הוא מבהיר כי הוא עצמו אחז באחד מאלה .דנטה מנכס לעניינו גם את הדוקטרינה אודות
ההשראה התנ״כית ,לפיה ״מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם כי אנשי אלוהים הקדושים
דיברו כאשר נשאם רוח הקודש״ (האיגרת השנייה לפטרוס ,א׳ ,)21 ,כאשר הוא מבקש
מהקורא לראות בו שותף ארצי במפעל המקודש .הוא-הוא סופרו של אלוהים.
תביעות אלה מקבלות חיזוק באיגרת דנטה לקאן גרנדה ,13שם הוא מציע לקרוא את
הקומדיה על דרך הפרשנות מרובעת המובנים השמורה רק לכתבי הקודש .והטקסט המשמש
 .12תיאולוג סכולסטי ובישוף בן המאה ה ,12-מאבות הכנסייה.
 .13פטרונו של דנטה בוורונה.
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אכן להבהרת ריבוי המובנים או רובדי המשמעות של יצירת דנטה הוא לא אחר מתהילים
קי״ד ,״בצאת ישראל ממצרים״ ,אותו מופת הנבחר תכופות בידי דרשני הכנסייה על מנת
להדגים את עקרון הפרשנות התנ״כית .מכאן יוצא שדנטה ,כמוהו כאלוהים ,כותב לא רק
במטאפורות אלא גם אודות אירועים של ממש ,קרי :המסע שהוא מתאר בשירתו המקודשת
הוא אירוע היסטורי בדיוק כמו יציאת מצרים עצמה ,ודברו של דנטה כמוהו כבשורה.
שפע כתבי היד המאוירים והפרשנויות שהחלו להופיע כמעט מיד לאחר השלמת יצירתו
של דנטה ,מצביע על מידת ההתייחסות אל הקומדיה כאל כתב מקודש כבר מראשיתה ,וזאת
למרות מחאות אחדות מצד הכמורה בשל חלקיה הבלתי אורתודוקסיים (הלימבו של הפגנים
הצדיקים ,למשל) .אולם דווקא דימויה זה של הקומדיה הוא שגם היה נושא למחלוקת
מראשיתה .בנו של דנטה עצמו ,פייטרו אליגיירי ,אמר שהרובד המילולי של היצירה הוא
כמו צורת הדיבור התנ״כי ,כלומר :יש לפרש את המסע בעולם הבא באותו מובן שכתבי
הקודש מדברים אודות ״זרוע אלוהים״ .14לפיכך ממשות היצירה איננה בכתוב אלא בנסתר
בו ,וכל הבנה אחרת של היצירה פירושה ,לדעתו ,להפוך את אביו למטורף .אך בעוד פייטרו
מדגיש את הרכיב הפואטי ב״שירה המקודשת״ של אביו ,פרשן אחר מראשית המאה הארבע
עשרה ,גווידוֹ ָדה פיזה ,מדגיש דווקא את השליחות הקדושה הן של השירה והן של המשורר:
דנטה שלו הוא קולמוסה של רוח הקודש שבאמצעותו היא מיהרה להכתיב לנו את עונשם
15
של הנדונים לתופת ואת תפארתם של הזוכים בגן עדן.
התפלגות זו בקרב ראשוני קוראי היצירה נמשכת עד היום ,בלוויית מחלוקת ביקורתית
מתמשכת אודות משמעות ההתייחסות אל דנטה כאל ״נביא״ או מיסטיקן או מי שחיקה את
דרך כתיבתו של אלוהים .מחלוקת זו לא תיושב לעולם כל עוד מתייחסים לדנטה ברצינות
ובהתאם למושגיו שלו המורכבים .כי אחד מהישגיה של הקומדיה הוא דווקא הדיאלקטיקה
שלה בין שירת בני אדם לטקסט אלוהי ,בין בדיון לממשות .שכן על אף בהירות הבחנותיה
מתעקשת ״השירה המקודשת״ הזו על ערפול מילותיה ,ובלכסיקון שלה ״scrittura״ פירושו
גם כתיבה וגם כתבי הקודש.


דנטה ראה בעיני רוחו מחדש את עולם התנ״ך והאבנגליון ,במידה שאין לה אח ורע בספרות
האירופית ,והפך את דמויותיו המקודשות לממשות יצירתו שלו .בכך הביא בהכרח לגלגולן
של הדמות ,העלילה והטיפולוגיה התנ״כיות לשפת המקום של דמיונו :המצאתו מחדש את
יציאת מצרים ,למשל ,או ייצוגו של השליח פטרוס באמצעות דמותו שלו .ניתן גם לטעון
שהקומדיה מחיה מחדש את השיח הנבואי והחזון התנ״כי בגוף ראשון ,או לציין את שאיפתו
Pietro Alighieri, Super Dantis ipsius genitorius Comoediam commentarium, edited by V.Nannucci, Florence: .14
G.Piatti, 1845, I, pp. 4-8.
Guido da Pisa, Commentary on Dante’s Inferno, edited by Vincent Cioffari, Albany: State University .15
of New York Press, 1974, p. 4.
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של דנטה להיות לאחד מכותבי מזמורי התהילים (העדן  .)72 ,25בכל המובנים הללו המשורר
משכתב את כתבי הקודש פשוט בעצם העובדה שהוא ממשיך לכתוב אותם – לא כברית
ַ
שלישית ,אלא כשירה מקודשת המודעת היטב לעצמה ,להיותה יצירה ספרותית .עם זאת,
כשדנטה מחקה את ספרו של אלוהים בקביעות ישירות בנוסח ״ראיתי״ ו״אזי...״ ,הוא מוציא
תחת ידיו טקסט העומד על מיומנותו שלו ועל סמכותו האנושית ,על המדיום הספרותי
בהכרח של ייעודו הנשגב של המשורר .כי ההוראה בקומדיה ,״דְּ בֹק ָ ּב ֱא ֶמת וּכְ תֹב ֶאת ָּכל ַמה
ּׁ ֶש ָר ִא ָית״ (העדן  ,)127 ,17היא ציווי לשליח וקריאתה של המוזה גם יחד .זהו דבר האלוהים
״כ ֵדי לְ ָה ִביא ֵאפוֹ א ָמזוֹ ר לְ עוֹ לָ ְמ ָך״ (טור הטוהר  ,)103 ,32שיחד עם זאת אינו חדל לרגע
ְּ
להיות יצירתו של מי שהפך את מזור האלוהים לעונג המשורר.
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