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הערות פתיחה
רבות הן סגולותיה של הקומדיה בכל מישור ורובד של אמנות השירה ,אולם יותר מכול בולט
בספרות .איננו יודעים אילו חומרים
ייחודו של דנטה בכוח דמיונו העולה על כל המוכר לנו ִ
היו בידי הומרוס בבואו לכתוב את האיליאדה ,אך הדעת נותנת כי חיבר למקשה אחת מסורת
של עלילות נפוצות בימיו .ורגיליוס ,הורציוס ואובידיוס ,מגדולי המשוררים בעידן האוגוסטיני,
עשו שימוש בחומר מן המיתולוגיה ההלנו-רומית שהיה מונח בידיהם .מחברה העלום של
שירת רולן הפיח את כישרונו הרב בעלילה שאת מקורותיה ההיסטוריים נטל מכותב קורות
העתים והביוגרף של שרלמאן ,הוא איינהרד ( ,)Eginhardבחיבורו  Vita Caroli Magniוכן הלאה
והלאה .אולם בבוא דנטה אליגיירי לתאר בפרטי פרטים את העולם הבא בתופת ,בטור הטוהר
ובעדן ,ולהשתיתו על מסד מדעי ,תיאולוגי ומוסרי ,הרי האתגר שעמד לפניו אין לו אח ורע
בתולדות הספרות .שכן המשורר לא נטל על עצמו לסכם פרק זה או אחר בקורות ארצו או
שבטו ,הוא בא להעניק לבן-זמנו 'שולחן ערוך' מוסרי הנסמך על מסד ריאליסטי לכאורה .ואכן,
דנטה רומז יותר מפעם שהקומדיה היא בבחינת צלע אחרונה המשלימה את המשולש האלוהי
לצד התנ"ך והברית החדשה .כלומר ,עוד שילוש קדוש המשלים את ה Trinitas-הנוצרי הקרוב
ללבו ,עליו הוא מרבה להרחיב את הכתוב.
השאלה הנשאלת ,אפוא ,היא מהם החומרים שהיו בידיו ושעליהם השתית את תיאורו
של העולם הבא בכלל ,והעדן – פסגתו המוסרית ונושא כרך זה – בפרט .על כך מבקש
להשיב בקצרה המאמר שלפנינו.


עקרון העדן כמחוז חפץ ,אותו עתיד האדם לרשת ככלות חיי הסבל בעמק הבכא הארצי,
ואשר בו יזכה לאושר אין סופי ,מעוגן עמוקות בתרבות האנושית ,ואחת היא מה מקורו.
יהיו אלה שדות הציד הנצחיים של שבטי האוג'יבווה בהרי האפלצ'ים ולגדות המיסיסיפי;
הוולהאלה הנורדית ,בה קמים לתחייה גיבורי סקנדינביה שנאספו בידי ולקירות – אמזונות
הצפון; העדן באטלנטיס השקועה על פי אפלטון; ג'אנה ,העדן המוסלמי בו יזכה השאהיד
בשפע של משקה האסור על הארץ וייהנה מחסדי שבעים ושתיים בתולות; או שדות
אלישה – האליסיום ההלני השוכן אי שם בפאתי מערב ובו גיבורי יוון ורומא מתענגים
על לחן הנבל ,שירת המוזות ותחרויות היאבקות .וכן הלאה והלאה ,שהרי לא מנינו את
האסקימואים ,הפולינזים ,הקונגולזים ,שבט שבט ,גזע גזע ואמונתו בעולם השלווה בו קמים
המתים לתחייה בחסדי הבורא התורן ,מבודהא ההינדי ועד אודין הסקנדינבי ...וגם לא את
המורמונים – אלו מאמינים שגן העדן שכן במקום שהוא היום מחוז ג'קסון במדינת מיזורי,
ארה"ב .מחוז ג'קסון הוא על פיהם ציון האמיתית ומקום משכנם המקורי של אדם וחוה.
את סוגיית מיקומו של העדן בכדור הארץ המערבי מסבירים המורמונים כי היה זה באשמת
[]11
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קנזס סיטי ,מיזורי ,מחוז ג'קסון .מקום משכנו של גן העדן על פי המורמונים.

המבול של נוח ,שהעולם המאוחד – הוא פנגיאה ( )Pangaeaכפי שהיה בעת הבריאה –
נחלק לשניים על ידי היווצרות האוקיינוסים.

ארבעת מקורותיו של דנטה לעדן
דיון על הסינקרטיזם התיאולוגי והרוחני ההלני-נוצרי ,בעיקר במישור האלגורי ,ימצא הקורא
במבואות לעדן בכרך זה .מכאן שהמקור הראשון ,ולו כרונולוגית בלבד ,שהיה בידי דנטה
הוא המיתולוגיה ,כפי שזו התגבשה בשירת צמרת משוררי העידן האוגוסטיני ,ובעיקר בכתבי
הטריומוויראט הגדול :ורגיליוס ,אובידיוס והורציוס .המקור השני שהעניק למשורר את
המסד המוסרי של החטא ועונשו הוא המקור העברי ,הנסמך על פרק ב' בספר בראשית.
המקור השלישי – אבות הכנסייה ,עם תומס אקווינס בראשם ,המקור הרביעי הוא דגם
היקום הגיאוצנטרי מאסכולת תלמי .להלן אפיון ארבעת המקורות ,בקיצור נמרץ.

שדות

אלישה

העולם הבא לא גובש באסכטולוגיה ההלנית לידי דגם ברור הכולל מסד מוסרי בסוגיית
החטא ועונשו ,מיקום גיאוגרפי ודרכי התנהלות .כך שלמעשה תמונת האדס שמצייר הומרוס
באיליאדה ,זכתה אמנם לכמה שינויים במרוצת הדורות ,אך לא חל בה כל שינוי יסודי ולבטח
 .וראוMark E. Petersen, “Noah and the Flood”, Journal of Discourses XI, pp. 336-337; “Desert News”, :
.1895

 .שדות אלישה במיתולוגיה היוונית הם חלק מן ההאדס התת-קרקעי .האטימולוגיה של השם איננה ברורה,
ישה"...
אך הטיעון המשכנע ביותר הוא זה לפיו הכוונה לאלישה מבראשית ,י' ,ד" :וּ בְ נֵ י יָ וָ ן ֱאלִ ׁ ָ
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לא זכתה לביטוי דוקטרינרי .אמנם כתות מסתורין ,דוגמת הכת האורפית ,גיבשו שולחן ערוך
של קיום הנפש לאחר מות הגוף ,אולם תפיסה זו לא חרגה מעולם מעבר לחוג המצומצם של
הכת ,והיא מהווה לכל היותר חומר מרתק בידי החוקר ,אולם לא מעבר לכך .כיוון שהשטח
היה פרוץ ,חדר אל קרבו הפייטן וההוגה .כך פינדרוס ,המניח בנדיבותו כי רבה אפילו לגדולי
הרשעים לשוב מן ההאדס ארצה ,לכפר על עוונותיהם ולרשת עדן בשדות אלישה ,אי שם
באיי האושר בפאתי מערב.
אפלטון ,המאמין בכבודה הרוחני ונצחיותה של נפש האדם ,מעניק לה רצון חופשי,
ועל פיו ישלח אותה אחר מות הגוף לשאול ,או לעדן ההלני .זאת בניגוד בוטה לגחמות
אלי האולימפוס המשגרים את גיבורי יוון אל סבלות הטרטרוס או לתענוגות האליסיום.
אל שדות אלישה משגר אפלטון את מי שטיהרו את חטאיהם באמצעות שרעפי
הפילוסופיה.
הסיודוס ,בפואמה המקפת עבודות וימים ,מספר לנו על איי הברכה באוקיינוס המערב,
בהם שוכנים רוחות גיבורי יוון .פינדרוס מצרף את איי הסיודוס לאי אחד .מכאן נוטל אפלטון
את אטלנטיס השקועה שלו ,בה הוא ממקם את העדן .מקומות נוספים למשכן שדות אלישה
במיתולוגיה היוונית הם הים השחור ואף ,קרוב לבית ,הים האדריאטי .באנאידה לוורגיליוס,
עורך אניאס מסע אל אנכיסס אביו בעולמות המתים ,וורגיליוס מתאר את פגישתם המרתקת
בדומה לתיאורו של הומרוס את ביקורם של הרקולס ואודיסאוס לפניו .מחבר האנאידה ,הגם
שאינו מנדב לנו תיאור מפורט של העדן ההלני ,מציין כי בני המקום נהנים מאביב נצחי,
גנים מוצלי אילנות ,שמש פרטית המשפיעה עליהם אור וחום וכן רקיע כוכבים משל עצמם,
 ,solemque suum, sua sidera noruntבלשונו( .אנאידה ,ו'.)541 ,
דנטה אינו נוטל ,אם כן ,את ההיבט הצורני ,קל וחומר הערכי ,מן המיתולוגיה היוונית
לעדן הקתולי שלו ,אך הוא מרבה להיעזר בה במרכיבים משניים ,כגון הדימוי והאלגוריה.
הדוגמאות הן רבות ,אולם דומה כי אין בולטת מן הדוגמא של אפולו ,הזוכה מידו של
המשורר למעמד סמלי של המשיח הנוצרי בכבודו ובעצמו (וראו בהמשך) .כך גם הדימויים
– מהם מרומזים ,מהם גלויים – לפסגות פרנסוס ,הליקון ומשכן המוזות ,מהם מבקש דנטה
השראה.

גן העדן העברי
באשר להתנהלותו של העדן ,הפרטים העיקריים מצויים כאמור בספר בראשית ,פרק ב'.
האזכורים בשאר ספרי המקרא מעטים ביותר .אמנם העדן עצמו נזכר במלכים ב' ,בישעיהו
ובעמוס ,אולם זאת בשם בלבד ,ללא כל פירוט נוסף ,כגון:
ַ
"ה ִה ִ ּציל ּו א ָֹתם ֱאל ֵֹהי ַהגּ וֹ יִ ם ֲא ׁ ֶשר ׁ ִש ֲחת ּו ֲאבוֹ ַתיֶ ,את גּ וֹ זָ ן וְ ֶאת ָח ָרן; וְ ֶר ֶצף ו ְּבנֵ י
אשר".
ֶע ֶדן ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְתלַ ּ ָׂ
(מלכים ב' ,י"ט ,יב).
מי שמרחיב מעט בפרטים על הכתוב בבראשית הוא הנביא יחזקאל ,העושה זאת כדרכו על
דרך השלילה (כ"ח ,יג-יד):
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"ב ֵע ֶדן ַ ּגן ֱאל ִֹהים ָהיִ ָיתָּ ,כל ֶא ֶבן יְ ָק ָרה ְמ ֻסכָ ֶת ָך א ֶֹדם ּ ִפ ְט ָדה וְ יָ ֲהלֹםַּ ,ת ְר ׁ ִש ׁיש
ְּ
ׁש ַֹהם וְ יָ ׁ ְש ֵפהַ ,ס ּ ִפיר נ ֶֹפ ְך ,ו ָּב ְר ַקת וְ זָ ָהב; ְמלֶ אכֶ ת ֻּת ּ ֶפ ָיך וּנְ ָק ֶב ָיך ָ ּב ְךּ ְ ,ביוֹ ם ִה ָ ּב ַר ֲא ָך
כּ וֹ נָ נוּ׃ ַא ְּת ְּכרוּבִ ,מ ְמ ׁ ַשח ַה ּסוֹ כֵ ְך; וּנְ ַת ִּת ָיךּ ְ ,ב ַהר ק ֶֹד ׁש ֱאל ִֹהים ָהיִ ָיתּ ְ ,בתוֹ ְך ַא ְבנֵ י
ֵא ׁש ִה ְת ַה ָּלכְ ָּת".
ובפרק ל"א ,ח-ט ,מוסיף הנביא:
ֲ
"א ָרזִ ים לֹא ֲע ָמ ֻמה ּו ְ ּבגַ ן ֱאל ִֹהיםּ ְ ,ברוֹ ׁ ִשים ,לֹא ָדמ ּו ֶאל ְס ַע ּפ ָֹתיו ,וְ ַע ְרמֹנִ ים לֹא
ן-אל ִֹהים ,לֹא ָד ָמה ֵאלָ יו ְ ּביָ ְפיוֹ ׃ יָ ֶפה ֲעשִׂ ִיתיוּ ְ ,ברֹב
ֹאתיו; ָּכל ֵעץ ְ ּבגַ ֱ
ָהי ּו ְּכפֹר ָ
דָּ לִ ּיוֹ ָתיו; וַ יְ ַקנְ ֻאה ּו ָּכל ֲע ֵצי ֵע ֶדןֲ ,א ׁ ֶשר ְ ּבגַ ן ָה ֱאל ִֹהים".
וכן בישעיה ,נ"א ,ג:
ִּ
"כי נִ ַחם יְ הוָ ה ִצ ּיוֹ ן ,נִ ַחם ָּכל ָח ְרב ֶֹת ָיה ,וַ ָ ּישֶׂ ם ִמ ְד ָ ּב ָר ּה ְּכ ֵע ֶדן ,וְ ַע ְר ָב ָת ּה ְּכגַ ן-יְ הוָ ה;
שָׂ שׂ וֹ ן וְ שִׂ ְמ ָחה יִ ּ ָמ ֵצא ָב ּהּ ,תוֹ ָדה וְ קוֹ ל זִ ְמ ָרה".
אנו למדים ,אפוא ,כי העדן היה זרוע אבני חן מכל הסוגים והמינים ,כי היו אילנותיו נאים,
וקול ששון ,שמחה וזמרה נישא בו .אולם בפרטים משניים אלו אין כדי להשכיל את הקורא
באשר למיקומו ,חלוקתו ,ובעיקר התנהלותו של העדן.
מיקומו הגיאוגרפי של גן העדן מוגדר לכאורה (בראשית ,ב' ,י-יד):
אשיםֵ ׁ .שם
"וְ נָ ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן ,לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ֶאת ַה ָ ּגן; ו ִּמ ּׁ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד ,וְ ָהיָ ה לְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָר ׁ ִ
ָה ֶא ָחד ּ ִפ ׁישוֹ ן; הוּא ַה ּס ֵֹבבֵ ,את ָּכל ֶא ֶרץ ַה ֲחוִ ילָ ה ...וְ ׁ ֵשם ַה ָ ּנ ָהר ַה ּׁ ֵשנִ י ִ ּגיחוֹ ן; הוּא
ַה ּסוֹ ֵבבֵ ,את ָּכל ֶא ֶרץ כּ ו ּׁש׃ וְ ׁ ֵשם ַה ָ ּנ ָהר ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ִחדֶּ ֶקל ,הוּא ַההֹלֵ ְך ִק ְד ַמת ַא ּׁשוּר;
וְ ַה ָ ּנ ָהר ָה ְר ִב ִיעי הוּא ְפ ָרת".
אולם מלבד הפרת והחידקל איננו יודעים דבר על שאר השמות ,לא על הנהרות ולא על
הארצות אותן סובבים הפישון והגיחון .אם "חוילה" היא אשור ,כדעת חוקרים רבים ,ו"כוש"
היא אתיופיה ,כי אזי פרוס שטחו של גן העדן על פני מרחב המזרח התיכון כולו .למותר
לציין שהדיון הנרחב בנושא הוא מעבר לשורות קצרות אלה ,אולם טרם נמצא חוקר שהניח
את הדעת בסוגיית מיקומו של גן העדן (יוספוס פלביוס ,לדוגמא ,קובע כי פישון הוא הנילוס
– נחל מצרים) .אם לקבל את הדברים כפשוטם על פי הכתוב ,ומאחר שאיננו יודעים דבר
על נהרות הפישון והגיחון ,אנו נותרים עם הפרת והחידקל אשר מוצאם מוגדר היטב .הנה כי
כן ,על בסיס אלימינציה ניתן להסיק שהכוונה היא למזרח טורקיה ,אי שם בהרי אנטוליה.
על פי מסקנה אחרת ,הפוכה מזו ,בהנחה שהמחבר העדיף את חיבור הפרת והחידקל
לנהר אחד – הוא השאט-אל-ערב – יהיה מיקומו של גן העדן במפרץ הפרסי.
 .קדמוניות היהודים ,א'.39 ,
 .וראו בנדון את מחקריו של מייקל סנדרס (.<http://www.biblemysteries.com> :)Sanders
 .וראו בנידון את מחקריו של הארכיאולוג ג'וריס זרינס ( .)Juris Zarinsבין היתר ריאיון עמו בSmithsonian-
.Magazine, Volume 18, No. 2, May 1987
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המקרא אינו מנדב לנו פרטים בנושא גרמי שמים .העדר מסורת אסטרונומית בקרב עמנו
בימי קדם – בניגוד מובהק לעניין הרב שגילו בנושא השכנים במצרים ,אשור ובבל – נובע
קרוב לוודאי מן האיסור על עבודת כוכבים ומזלות .העדר העניין נבע אפוא מחשש לכפירה.
עדות נחרצת בנושא נמצא במעשי יאשיהו (מלכים ב' ,כ"ג ,ד-ה):
״וַ יְ ַצו ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ִחלְ ִק ָ ּיה ּו ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל...לְ הוֹ ִציא ֵמ ֵהיכַ ל יְ הוָ הֵ ,את ָּכל ַה ֵּכלִ ים,
ָה ֲעשׂ וּיִ ם לַ ַ ּב ַעל וְ לָ ֲא ׁ ֵש ָרה ,וּלְ כֹל ְצ ָבא ַה ּׁ ָש ָמיִ ם; וַ ִ ּישְׂ ְר ֵפם ִמחוּץ לִ ירו ׁ ָּש ִַלם ְ ּב ׁ ַש ְדמוֹ ת
ית-אל .וְ ִה ׁ ְש ִ ּבית ֶאת ַה ְּכ ָמ ִריםַ ...ה ְמ ַק ְּט ִרים לַ ַ ּב ַעל,
ִק ְדרוֹ ן ,וְ נָ שָׂ א ֶאת ֲע ָפ ָרם ֵ ּב ֵ
לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ לַ ָ ּי ֵר ַח וְ לַ ּ ַמ ָ ּזלוֹ ת ,וּלְ כֹל ְצ ָבא ַה ּׁ ָש ָמיִ ם".
ספר בראשית מקדיש רק פסוק אחד לרקיע (א' ,ו):
ֹאמר ֱאל ִֹהים ,יְ ִהי ָר ִק ַיע ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ָמיִ ם; וִ ִיהי ַמ ְבדִּ ילּ ֵ ,בין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם .וַ ַ ּי ַעשׂ
״וַ ּי ֶ
ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָר ִק ַיע ,וַ ַ ּי ְבדֵּ לּ ֵ ,בין ַה ּ ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיע ,ו ֵּבין ַה ּ ַמיִ םֲ ,א ׁ ֶשר
ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַיע; וַ יְ ִהי כֵ ן׃ וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לָ ָר ִק ַיע ׁ ָש ָמיִ ם".
למעט העובדה שמדובר במחיצה בין הארץ לשמים .יחזקאל,
מן הכתוב איננו לומדים דבר ֵ
בחזונו הפותח את הפרק הראשון בספרו ,מזכיר ָ"ר ִק ַיעְּ ,כ ֵעין ַה ֶּק ַרח ַהנּוֹ ָרא( "...א' ,כב) ,בעוד
איוב (ל"ז ,יח) מעיר אגב אורחא כי ׁ ְ
"...ש ָח ִקים; ֲחזָ ִקיםִּ ,כ ְר ִאי מו ָּצק ".בשני המקרים ביקשו
הכותבים לפתור את בעיית השקיפות המניחה לאור להגיע ארצה .יחזקאל מציע שכבה של
מראה.
קרח ,ואיוב ָ
מבין המזלות ,נזכר ה"כסיל" ,ככל הנראה מערכת אוריון ,בישעיהו ,בעמוס ובאיוב.
ימה"...
"כוכבי כימה" ,היא מערכת פליאד ,נזכרים בעמוס ובאיוב ט' ,ט" :עֹשֶׂ ה ָע ׁש ְּכ ִסיל וְ כִ ָ
ה"עש" הוא ככל הנראה מערכת הדובה הגדולה.
דימוי הכוכבים לגיסות צבא – המשמש את דנטה בעדן – מופיע מספר פעמים במקרא.
בראש וראשונה במלכים א' ,כ"ב ,יט" :וַ ּי ֶ
ֹאמר לָ כֵ ן ׁ ְש ַמע דְּ ַבר יְ הוָ ה; ָר ִא ִיתי ֶאת יְ הוָ ה י ׁ ֵֹשב ַעל
ִּכ ְסאוֹ  ,וְ כָ ל ְצ ָבא ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ע ֵֹמד ָעלָ יוִ ,מ ִ
ימינוֹ ו ִּמ ּ ְׂשמֹאלוֹ  ".פסוקים דומים נמצא בנחמיה (ט' ,ו),
בתהילים (ק"ג ,כא) ,בצפניה (א' ,ה) ובירמיהו (ח' ,ב).
רק כוכבים ומזלות מעטים נזכרים במקרא ,מה גם שזהותם מוטלת בספק .כך למשל
קשה לדעת למה הכוונה ב"מזלות" הנזכרים לעיל (מלכים ב' ,כ"ג ,ה) .מבין כוכבי הלכת
ש"כ ּיוּן" (וּנְ שָׂ ֶ
ִּ
נראה
אתםֵ ,את ִסכּ וּת ַמלְ ְּככֶ ם ,וְ ֵאת ִּכ ּיוּן ַצלְ ֵמיכֶ ם; כּ וֹ כַ ב ֱאל ֵֹהיכֶ ם "...עמוס ,ה',
כו) הוא שבתאי" .הילל בן שחר" (ישעיה ,י"ד ,יב) ,וכן "מלכת השמים" (ירמיה ,ז' ,יח) הם
ככל הנראה כינויים לנוגה ,הגם שהילל בן שחר ,משל למלך בבל ,זכה מאוחר יותר ,בפרשנות
אבות הכנסייה ,לקבל את דמותו של לוציפר.
סקירה קצרה זו אינה מאפשרת דיון בסוגיה האסטרונומית כפי שהיא מופיעה בגמרא.
אולם ניתן להעיר כללית כי הנושא ,בדומה לדוגמאות מן המקרא ,אינו זוכה לטיפול יסודי
למעט בסוגיית החישובים הנדרשים לצורכי הלוח
ֵ
יותר אצל חכמי התלמוד וחז"ל ,זאת
העברי .כך למשל ,יוחנן בן זכאי מתגאה ביכולתו לחשב את מסלולי השמש והירח .יתרה
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מזאת ,קשה להניח שמשהו משליטתו של דנטה בספרי התנ"ך המצוטט על ידו על כל
צעד ושעל ,חל גם על התלמוד ,מה גם שהתפיסה הבסיסית בתלמוד מתייחסת אל הארץ
בבחינת מישור שטוח .מכאן שכל החישובים הרבים המצויים בין דפיו ,אפילו היו מוכרים
לדנטה ,היו נדחים על ידי תלמידם המובהק של תלמי ותומס אקווינס ,המשתיתים את
תורתם האסטרונומית על תבל שהיא כדור .כך או אחרת איננו מוצאים בקומדיה ולו
רמז קלוש המעלה על הדעת התייחסות אל בני ישראל או אל כתביהם לאחר חתימת
התנ"ך.

אבות הכנסייה והParadiso-
מצבם של אבות הכנסייה בסוגיית העדן נהנה לכאורה מעדיפות לעומת המקורות העבריים,
שכן לרשותם עמד המכלול רב ההיקף של המיתולוגיה היוונית ,נושא שהוא הס מלהזכיר
במקורות ַעמנו .אולם הסינקרטיזם התיאולוגי – וניתן להבחין בעקבותיו אצל אבות
הכנסייה המוקדמים – לא עלה יפה .אחרי ככלות הכול תפיסת ההאדס בכלל ,ושדות
אלישה בפרט ,כמקום ייסוריהם ומנוחתם של הבולטים מבין עובדי האלילים הנשלחים
לשם בפקודת אליל מבין שוכני אולימפוס ,היה שיקוץ גמור בעיני כלִ י הקודש הקתולי
שבנה את עולמו המוסרי על שלילה גמורה של כתבי הפגנים .הרנסנס המוקדם החריף
את התנגדות הכנסייה למורשת ההלנו-רומית ,דווקא משום שבפרק זמן זה החלה תחיית
התרבות העתיקה – והרי זה כל טעמו של ה"רנסנס" .הנה כי כן ,המסד העברי מן המקרא
לכינון העדן היה רעוע למדי ,ואם ביקש דנטה לפנות אל מקורות אמונתו שלו ,גם שם
לא רווה נחת.
ה paradiso-של דנטה מקורו במילה פרסית המזוהה עם מלכות שמים ,המכונה גן
"שלָ ַחיִ ְך
העדן או העדן .בשלב מסוים חדרה המילה לעברית ,ומכאן הפרדס בשיר השיריםְ ׁ :
ּ ַפ ְרדֵּ ס ִר ּמוֹ נִ יםִ ,עם ּ ְפ ִרי ְמגָ ִדים; ְּכ ָפ ִרים ִעם נְ ָר ִדים" (ד' ,יג) .שמם של הגנים הפרסיים יצא
לתהילה כבר בעת העתיקה .קסנופון ,בחיבורו  ,Anabasisמתאר ברוב התפעלות את
קסמי הגן הפרסי .לא ברור אם הפרדס הפרסי קדם לשדות אלישה של יוון ,אך ברור
שקיימת זיקה בין השניים בשל קרבת הדימוי .שדות אלישה היו מקום מנוחתם האחרון
של גיבורי יוון ואנשי סגולה של ארץ ההלנים .מעין ולהאלה של הדרום .הומרוס מרחיב
את הדיבור כל כך באיליאדה .באודיסאה אנו מתוודעים למיקומם הגיאוגרפי של שדות
אלישה בקצה המערבי של הארץ ,שם ,מוקפות בנהר האוקיינוס ,נהנות הרוחות מחיי
נצח ואושר.
כך או אחרת ,הנצרות הקדומה נטלה בשלבי גיבושה המוקדמים את תיאור העדן מספר
בראשית מזה ,ומן המיתולוגיה מזה .בשני המקרים מתוארים כרי אחו שופעים פרחי שדה,
מעיינות ונחלים .בשני המקרים מחוז החפץ נמצא פיזית על פני האדמה או מתחתיה אך לא
מחוצה לה ,עיקרון שהתקבל על ידי רוב אבות הכנסייה ,וזאת בין היתר על בסיס הפסוק מן
"אשרי הענָ וִ ים ִּכי המה יירשו ארץ" (מתי ,ה' .)5 ,ה"ארץ" מפורשת בקרב
ֵ
הברית החדשה:
רוב פרשני הברית החדשה כאותה חלקת עדן אותה יירשו הענווים הנ"ל.
אבות הכנסייה המוקדמים ,דוגמת איריניוס ( )Irenaeusבמאה השנייה ,יצרו את ההפרדה
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בין עדן לשמים ,כאשר השמים עולים על העדן בסולם העדיפויות .בחיבורו Adversus
( Haeresesנגד כפירה) ,רק נבחרי הנוצרים יירשו שמים ,בעוד האחרים ישכנו בגן עדן והיתר
יתגוררו בירושלים(!) .מאה שנים אחריו קובע אוריגן ( )Origenגם הוא ,כי שמים ועדן

שונים זה מזה ,וכי העדן מצוי בארץ והוא בבחינת תחנת מעבר של רוחות מתי הנוצרים
לקראת בואם לרקיע השמים .למותר לציין כי שלב זה בנדודי נשמתו של המת יתגבש לימים
בפורגטוריום ,הוא טור הטוהר ,המקביל במידה ידועה לגיהינום העברי ,לגביו מביא דנטה
מפרט טכני מדויק בקומדיה.
עצם קיומו של גן העדן ,הגם שלא בשמו המפורש ,מגובה בברית החדשה במספר
פסוקים .הנודע ביניהם הוא מן הבשורה על פי מתי ,ה'" :3 ,אשרי עניי הרוח כי להם מלכות
השמים"; מתי ,ה'" :12 ,שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר
היו לפניכם"; אל העברים י"ב" :23-22 ,כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלהים חיים
אל ירושלים שבשמים ,ואל מקהלת רבבות המלאכים ועדת הבכורים הכתובים בשמים ואל
אלהים שֹפט הכל ואל רוחות הצדיקים הנשלמים"; וכן מן האיגרת השנייה אל הקורינתיים,
י"ב" :4 ,ה ֲֹעלָ ה אל הפרדס וישמע דברים נסתרים אשר נמנע מאיש למללם".
אולם כל אלה אינם אומרים לנו דבר ,לא על מיקומו הפיזי של העדן ולא על מבנהו,
צורתו או התנהלותו .רק הפסוק מן האיגרת אל העברים מעניק לנו פרט אחד בדבר "מקהלת
רבבות המלאכים" – נתון בו דנטה מרבה לעשות שימוש ביצירתו .אמנם חזון יוחנן ,כ"א,
 ,26-10מתאר לעינינו בפירוט רב את ממדי ירושלים של מעלה וחומותיה ,כשהיא יורדת
ארצה ,אך הכתוב אינו אומר אם כזאת הייתה ירושלים גם למעלה (למותר לציין שגם בסוגיה
זו נשברו קולמוסים אין ספור ונשפכו נהרות של דיו ,אולם ללא הועיל):
ויקחני ברוח על-הר גדול וגבֹה ויראני העיר הקדושה ירושלים הגדולה יֹרדת
מן השמים מאת האלהים ...ולה חומה גדולה וגבֹהה ושנים עשר שערים לה
ועל השערים שנים עשר מלאכים ושמות כתובים עליהם והם שמות שנים
עשר שבטי בני ישראל :שערים שלשה ממזרח שערים שלשה מצפון שערים
מרבּ ע וארכה כרחבה
שלשה מנגב ושערים שלשה ממערב ...ומושב העיר ֻ
וימד את העיר בקנה המדה שנים עשר אלף ריס ארכה ורחבה וקומתה ִמדה
אחת להם .וימד את חומתה מאה וארבעים וארבע אמות במדת איש אשר
היא מדת המלאך ...והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד
אלהים האיר לה ...והגוים ילכו לאורה ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם
אליה .ושעריה יומם לא ָיסגֵ רו כי לילה לא יהיה שם...
הנה כי כן ,אפילו תיאור פלסטי זה בחזון יוחנן אינו מוסיף לנו דברים של ממש בנושא.
הדיון בסוגיה הערכית בדבר נחיצותו של העדן תופס כרכים שלמים ,אולם בבוא התיאולוג
 .ההפרדה התגבשה מאוחר יותר בכתבי אבות הכנסייה ,והיא זו אשר שימשה את דנטה בתיאור העדן כאשר
הוא מחלק אותו לשניים :גן העדן הארצי ,שהוא למעשה פסגתו ,ועל כן המשכו ,של טור הטוהר ,והעדן
הנפרש על פני תשעה רקיעים .מכאן שבחרתי לכנות את הרקיעים בשם "עדן" ,לעומת גן העדן הארצי על
פסגת הר הטוהר.
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לדון במיקומו של האתר או בהתנהלותו ,אין הוא אלא מביא ציטוט מן הברית החדשה ,מאלו
המובאים לעיל ,ובכך פטר את עצמו ,שהרי ציטט מפי הגבורה.
תיאולוגים מעטים ביקשו להיאחז בפרשנות של השילוש הקדוש ,לפיה השילוש הוא
שלושה שהם אחד ואחד שהם שלושה .כך גם בסוגיית מיקומו של העדן .מאחר שרוח
ומשנה מקום ,הרי שגם העדן מצוי בכול .מכאן
אלוהים מצויה בכול ואין האלוהים נע ונד ַ
שהצדיק המצוי ,יהיה אשר יהיה המקום בו בחר למשכנו ,יימצא תמיד ניצב לנוכח הבורא.
את הסתירה ,לכאורה ,שאם העדן נמצא בחלד ומלואו הרי שגם הרשעים מצויים בו ,פוטרת
הדוקטרינה ברב-כוליות העדן ,לפיה רק הצדיקים נהנים מחסד אלוהי .הרשע שרוי אמנם
בעדן ,אך משכנו מצוי מחוץ לגבולות חסדי הבורא ,ומצב זה חושף אותו לכל המרעין
והבישין של המציאות .אולם גישה זו נמצאת כאמור במיעוט ,והרוב ,המסמיך את מסקנותיו
על המובאות מן הברית החדשה המבוססות ממילא כולן על תיאור גן העדן בבראשית ב',
מסכים כי אתר זה קיים בפועל .אם נבקש ,אפוא ,אחר מסמך הקובע דוקטרינה בסוגיית
העדן ,דוגמת בּ וּלָ ה החתומה בחותם האפיפיור או החלטה של ועידה ֶאקו ֵּמנית ,לא נמצא
כזה.

היקום הגיאוצנטרי של תלמי
המבנה הגיאוצנטרי באסטרונומיה מניח שכדור הארץ נמצא במרכז היקום ,וכל גרמי השמים,
הש ֶבת חגים סביבו .התפיסה הייתה שגורה למדי ביוון
השמש ,הירח ,כוכבי הלכת וכוכבי ֶ
ההלניסטית ,ולא יהיה זה מוגזם לקבוע שזו הייתה הדוקטרינה השלטת בפרק זמן של שש
מאות שנים בקירוב ,בין אריסטו במאה הרביעית לפנה"ס לתלמי ,האסטרונום והמתמטיקאי
איש אלכסנדריה ,במאה השנייה לספירה ,מי שהשתית את הנחותיו של אריסטו על יסודות
מתמטיים מרשימים .על גישה זו לא חלקו רוב ההוגים של העת ההיא ,אף כי ראוי לציין
יוצא מן הכלל אחד ,והוא אריסטרכוס איש סאמוס ,מי שהציע עוד במאה השלישית לפנה"ס
את התבנית ההליוצנטרית ,אותה פיתחו קופרניקוס ,גליליאו וקפלר מקץ  2000שנים .על
יסוד תנועת גרמי השמים מסביב לכדור הארץ בנה תלמי תורה שלמה ,מרשימה מבחינה
מתמטית ,לפיה ,בין היתר ,סיבוב כוכבי הלכת סביב הארץ הוא מעגלי ולא אליפטי .על פי
ספרות ,או רקיעים ,על פי
תלמי ,כוכבי הלכת נישאו סביב כדור הארץ במעגלים של שמונה ֶ
הסדר (מבפנים החוצה) :ירח ,כוכב מרקורי ,נוגה ,שמש ,מאדים ,צדק ,שבתאי ,רקיע כוכבי
ֶש ֶבת .את מסקנותיו סיכם תלמי בחיבורו הגדול אלמגסט ( ,)Almagestשהיה לספר יסוד
באסטרונומיה בפרק זמן של  1300שנים בקירוב.
על תלמי היה להסביר את תופעת הנסיגה של כוכבי הלכת בתנועתם סביב כדור הארץ.
הוא פתר את הבעיה באמצעות טיעון כי תנועת גרמי השמים סביב הארץ היא אמנם מעגלית,
אלא שלכל כוכב תנועה משנית ,לוליינית ,על ציר הרקיע של עצמו .מכאן שכל אחד מבין
גרמי השמים המקיפים את הארץ נזקק לשני רקיעים .אחד תלוי בארץ ,ועל כן הכוכב חג
סביבו במעגל מושלם ובמרחק קבוע; סביב הרקיע השני ,בהיקף קטן בהרבה ,חג הכוכב
במעגל נוסף .הדגם של תלמי אומץ על ידי הכנסייה הקתולית ,ולא בכדי .הצבת כדור הארץ

6/7/2009 2:10:44 PM

Dante Book 3.indb 18

מבוא כללי

19

היקום הגיאוצנטרי של תלמי .השרטוט הוא מידיו של פטרוס אפיאנוס ( ,)Apianאסטרונום
גרמני מן המאה השש עשרה ,ומופיע בחיבורו  ,Cosmographiaאנטוורפן .1539 ,עם זאת נסחף
אפיאנוס בדמיונו ,שכן תלמי אינו חורג מרקיע המניע הראשון ,הוא ה ,primum mobile-לגביו
אין תלמי מעניק לנו כל הסבר .העובדה שאפיאנוס הרחיק לכת אל האמפיריום ,מושב השכינה
המשפיעה מהשראתה על המניע הראשון ,מרמזת על כך שעשה שימוש בחומריו של דנטה.

במרכז היקום שירתה היטב את תפיסת האדם כנזר הבריאה על כל הנובע מכך .הדגם היה
לדוֹ גמה של הכנסייה ,והמעזים להתנגד לה שילמו על כך ביוקר.
אמנם תלמי היה הראשון להניח את קיומו של המניע הראשון ,הוא ה,primum mobile-
אולם לא היה בכוחו להסביר את התופעה ,ויותר משהייתה פרי מחקר ,הייתה תולדה של
היגיון .אל חלל זה בדיוק נכנסו אבות הכנסייה הקתולית ובראשם תומס אקווינס .המניע
Pierre Duhem, Le Système du Monde: Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Paris: Hermann, .
.1959
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הראשון נמצא בדמותו של הכול יכול המספק בהשראתו את האנרגיה הכבירה הדרושה
להנעת רקיעי היקום.
הנה כי כן ,לבד מתורתו הממוסדת והמשכנעת של תלמי בדבר הדגם הגיאוצנטרי של
היקום ,לא היו בידיו של דנטה ,בבואו לשרטט את משכן בעלי הסגולה ,חומרים נוספים מהם
יכול היה להרכיב את התבנית – המפתיעה במורכבותה ובפרטיה – של העדן .המסד העברי
היה אמנם רב יוקרה ובעל אוטוריטה ,אולם לא יותר מכך .הדוֹ גמה הרומית-קתולית מעולם
לא יצאה בדוקטרינה צורנית ומבנית של העולם הבא ,והוועידות האקומניות שדנו בסוגיה
זו (דוגמת המועצה הלטרנית הרביעית משנת  ,1215בה הוחלט בין היתר על מלבוש מיוחד
ליהודים על מנת שניתן יהיה להבדילם מן הנוצרים) רק ערפלו את הנושא באמצעות לשון
מופשטת ומובאות מספרי הקודש.
נותר אפוא דנטה עם כוח דמיונו .וזה ,כאמור לעיל ,הפליא לעשות.



העדן – תקציר
קנטו  .1השמש בצהרי היום ,ודנטה וביאטריצ'ה נוסקים מגן העדן הארצי בפסגת הר הטוהר,
אל רקיעי העדן .שניהם מביטים בשמש .דנטה מוכה בסנוורים ,מתקשה להתבונן .בינתיים
הוא מאבד את מסת גופו הארצי ,עובדה המקלה עליו לנסוק אל על בזמן אמת .כאשר
הזוג חולף על פני טבעת האש נשמעת מוזיקה שמיימית והזוהר גובר .ביאטריצ'ה מסבירה
למשורר את אשר קורה.
קנטו  .2באמצעות מטאפורה של הפלגה בים מציע דנטה לקורא להתלוות אליו במסעו
אל על .השניים מגיעים אל רקיע הירח ,ודנטה התוהה מבקש מביאטריצ'ה להבהיר לו את
הלבנה ,ומציג בפניה את הסברו שלו .ביאטריצ'ה מסבירה למשורר היכן שגה,
סוגיית כתמי ָ
ומבהירה לו כי זוהר אלוהים נע בחלל באופן שווה ,אך מאיר את גרמי השמים באופן שונה:
לא על פי המסה שלהם ,כי אם על פי סגולותיהם .מכאן שחוקי הטבע בעדן שונים עקרונית
מאלו שעל פני הארץ.
קנטו  .3שבע דמויות מופיעות מול דנטה ומבקשות לשוחח עמו .אחת מהן מזדהה בשם
פיקרדה דונטי ( ,)Donatiגבירה ידועה ,בפירנצה וזו ומסבירה לו את סגולתו העיקרית של
רקיע הירח ,בו שוכנות רוחות של מי שלא השלימו את נדריהם ,כגון נזירות שנישאו בלחץ
מבחוץ .דנטה יוצא מתוך הנחה כי רקיע הירח ,הנמוך שברקיעים ,הוא גם הנחוּת מבחינת
התנאים השוררים בו ,ועל כן שואל אם אין הרוחות מקווים לעלות אל אחד הרקיעים למעלה.
אולם אלה מחייכים אליו ומסבירים כי הם שבעים רצון בהחלט ממקומם ,וכי למעשה אין
הבדל בין הרקיעים לבד מעוצמת האור .כיוון שפיקרדה נמוגה בערפל בשירת "אוֶ וה מריה",
דנטה פונה אל ביאטריצ'ה ורואה כי גבר האור הקורן מעיניה ,ובהתאם לכך גם יופיה.
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קנטו  .4מוטרד מן השיחה עם פיקרדה ,תוהה דנטה בינו לבין עצמו .ביאטריצ'ה ,הקוראת
את מחשבותיו ,מבקשת לסבר את אוזנו בנידון .היא משיבה על שאלתו הראשונה בנוגע
למקום משכנם של הרוחות .האם אלו שבים כולם אל הרקיע בו נבראו ,או שמא כולם שוכנים
באמפיריום ,מקום משכנו של האלוהים מעל לכל הרקיעים? הרוחות שוכנים כולם באמפיריום,
מסבירה ביאטריצ'ה ,אולם הן מקבלות את פניו של דנטה כל אחת ברקיע שלה ,זאת על
מנת להקל עליו להבין את הדבר על פי מערכת ההיגיון הארצית לה הורגל .בהמשך מסבירה
ביאטריצ'ה את טעותו של אפלטון ,מי שסבר כי כל נשמות המתים שבות אל כוכבי המזל
שלהן .הדיון גולש אל סוגיית הרצון החופשי ,ולשאלות כמו אם לנודר הנדר ששבר את שבועתו
על ידי כוח מבחוץ (כדוגמת פיקרדה) יש חלק באשם ,ואם ניתן לכפר על כך במעשים טובים.
דנטה שוב אינו מסוגל לעמוד במבטה הזוהר של ביאטריצ'ה ,ומסב את עיניו ממנה.
קנטו  .5ביאטריצ'ה מסבירה לדנטה המוכה סנוורים כי יופיה וזוהרה עולים ביחס ישר
לתחושת האושר המפעם בה ככל שהיא קרבה אל יעד המסע ,קרי :האמפיריום ,משכנו של
הבורא .בהמשך היא חוזרת אל השאלה מן הקנטו הקודם ,ומסבירה שמעשים טובים אין
בהם כדי לכפר על נדר מופר ,כיוון שבכך חוטא האדם בחטא שאין שני לו ,והוא :נטישת
הרצון החופשי – מתנתו העיקרית של האלוהים לבני התמותה .ביאטריצ'ה מוסיפה כי על
הנוצרי למלא אחר המצוות הכתובות בתנ"ך ובברית החדשה ,זאת על מנת להבטיח כי הנדר
לא יופר .זוהרה של ביאטריצ'ה הולך וגובר ,הרקיע כולו זוהר באורה ,והשניים נוסקים אל
הרקיע הבא .אהבתו של דנטה אל גברתו נוסקת אף היא בהתאם.
קנטו  .6כוכב מרקורי .הדובר המרכזי ברקיע הכוכב הוא יוסטיניאנוס ,הקיסר בן המאה
השישית ,שנודע ב"חוקת יוסטיניאנוס" .זו הזדמנות מצוינת למנות את קורותיה של רומא
בימי גדולתה – חמדת נפשו של דנטה – מפי אחד מגדולי בניה .ואכן ,יוסטיניאנוס יוצא
בהרצאה מפורטת על דברי ימי האימפריה ומהותו של הנשר הרומי כסמל לגדולתה .בין
נקודות הזמן המרכזיות בקורותיה :ייסודה בידי אניאס; תבוסת חניבעל; קרבות נודעים
לתהילה שהרחיבו את גבולות האימפריה; פועלם של יוליוס קיסר ,טיבריוס וטיטוס .כיוון
שסיים להלל את העבר ,מבכה הקיסר את המצב הנוכחי ,ומתרה מפני כוונת הגוולפים
להחליף את סמל הנשר הרומי בזר חבצלות של מלכי צרפת .דנטה מתעניין בסגולותיהם
של שוכני הכוכב .יוסטיניאנוס מבהיר לו כי אלו הם מי שהיו רבי סגולה ומעש בחייהם אך
זאת למען תהילת עצמם בלבד .דמות נוספת מתייצבת בפני דנטה ,רומיאו ,מי ששירת את
אדונו היטב אולם גורש מן החצר בשל תככי יריביו המקנאים.
קנטו  .7עדיין על פני כוכב מרקורי .דנטה ,שלא ירד ככל הנראה לעומק טיעוניו של
יוסטיניאנוס ,היה רוצה לשמוע הבהרות מפי ביאטריצ'ה ,אך אינו מעז לשאול .אולם זו,
הקוראת את מחשבותיו ,ממהרת להשיב על הסוגיה הטורדת את המשורר ,והיא :טבעו של
הנקם הצודק .דנטה תוהה מדוע היה זה מעשה צודק להחריב את ירושלים בידי טיטוס ,אם
מעשה הצליבה היה אך נקם אלוהי על חטאי האדם .ביאטריצ'ה מבהירה למשורר את מהותו
הכפולה של ישוע ,זו האלוהית וזו האנושית .אמנם צודק המשורר כל עוד המדובר בישוע
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האדם ,אולם העונש הוא על צליבתו כאלוהים .מכאן שחורבן ירושלים היה עונש על חילול
קודש הקודשים .בהמשך מסבירה ביאטריצ'ה את מהות מעשה הצליבה כמעשה מחילה על
חטאי הגזע האנושי שנשא את החטא הקדמון של אדם בעדן .כובד החטא הוא כה גדול,
שרק חסד אלוהי של צליבת בנו יש בו כדי להוות משקל נגד לחטא הקדמון .לבסוף מסבירה
ביאטריצ'ה כי האדם יציל את נשמתו ביום הדין.
קנטו  .8ברקיע נוגה .אחד הרוחות נוחת לידם ומציג עצמו כשרל מרטל (ללא כל קשר
למרטל – המקבת – סבו של שרלמאן מן המאה השמינית) ,ידידו של דנטה .מרטל מבכה
את נפילת משפחתו בשל עליבותם של צאצאיו .דנטה שואל את האיש כיצד זה אחיו הוא
חדל אישים אף שהנו יוצא חלציו של אותו האב ,השליט הדגול .מרטל מסביר כי הרבגוניות
היא בסיס לקיומה של החברה האנושית ,וכפי שיש הבדל בין השופט לבעל המלאכה ,כך
ישנם הבדלים בין שני אחים ,זאת על פי החלטת השכינה ושיקוליה .מכאן שמי שבלידתו
נועד להיות כלי קודש עליו להיות כלי קודש ,ועל הלוחם להיות לוחם .הפרת כלל זה היא
אחת הסיבות לאי-סדר השורר בחברת האדם.
קנטו  .9לאחר שמרטל ניבא כי משפחתו תדע גורל קשה ,ניגשת אל דנטה רוחה של קוניצה
( ,)Cunizzaגבירה שנודעה בפירנצה כמי שחילקה את חסדיה בין גברים רבים .קוניצה אומרת
כי הרוח הניצב לצדה יזכה לתהילה במהלך חמש מאות שנים ,אולם לא אומרת למי הכוונה.
טרוויזו ,מכורתה ,ומנבאה כי במהרה
הגבירה מבקרת קשות את אכזריותם ורשעותם של אנשי ֶ
יֵ רד על ראשם אסון כבד .לאחר שזו נמוגה בזוהר השמיימי ,צועדת לפנים רוחו של האלמוני
שזכה לשבחים מפיה של קוניצה ,ומזדהה בשם פולקו ( .)Folcoהאיש מספר שהתשוקות
אשר בערו בקרבו בימי חייו מסבות לו עתה כאב וצער .פולקו מזהה את העומדת לצדו ,היא
רחב הזונה .על אף מקצועה עתיק הימים זכתה רחב לגאולה בעדן ,בזכות עזרתה ליהושע
ביריחו .פולקו מוכיח את פירנצה על חטאיה ומנבא כי רומא תשתחרר במהרה מן הרשע
המתחולל בה כדוגמת פירנצה.
קנטו  .10בשלב זה מציע דנטה לקוראיו להרהר בשלמות התוכנית האלוהית .הוא מצביע על
תנועת השמש והכוכבים ,שבגינה זוכה כדור הארץ בארבע העונות .עוד הוא עוסק בפלאי
הסדר השמיימי ,והנה נוכח המשורר לדעת כי הוא נמצא ברקיע השמש.
הבוהק ,כצפוי ,גובר ברקיע זה ,ובהתאם גוברת אהבתו של דנטה אל ביאטריצ'ה .השניים
מוקפים בטבעת מלאכים מחוללת ומזמרת בדמות כתר .קולות בוקעים מעדת המחוללים,
והם קולות אלברטוס מקלן ,תומס אקווינס ,גרציאנוס ,פטרוס לומברדוס ,איזידור מסביליה
והקדוש ֶ ּב ֶדה ( .)Bedeכיוון שזיהה אותם ,שבים הקדושים לכרכר סביב ולזמר בתואם
מושלם.
קנטו  .11דנטו תוהה בדבר חוסר השחר שברדיפה אחר העושר והכוח ,ומה עלובים מעשי
בעלי הממון והשררה לעומת מסעו המופלא של המשורר .בינתיים המחוללים חדלים מריקוד
ומזמר ,מתייצבים מול דנטה ואהובתו השמיימית ,והקדוש תומס פותח בהרצאה ,שלפיה
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ההכרח לאחד את הכנסייה עם ישוע הוטל על שני קדושים ,והם :פרנציסקוס איש אסיזי
והקדוש דומיניקוס .הראשון נטל לו לאישה את הדלות ,הטיף לחיי צניעות ועוני ,והילך יחף
ולבוש סמרטוטים .הבא אחריו הטיף לענווה גמורה ולעבודת אלוהים .אולם רבים מבין בני
המסדר הדומיניקני סטו מדרך הישר והיו לרודפי בצע.
קנטו  .12עדיין ברקיע השמש ,דנטה מגלה טבעת נוספת החגה סביבו ומקיפה את הטבעת
הראשונה .קול מן הטבעת השנייה אומר לדנטה ששני הקדושים ,פרנציסקוס ודומיניקוס,
הוסמכו על ידי ישוע עצמו להביא את בשורת הנצרות לגזע האדם .בהמשך מספר הקול על
פרשת חייו של דומינקוס ,יליד העיר קלהורה בספרד .מיד בלידתו ידעה האם כי העולל נועד
לגדולות .דומיניקוס היה למורה דגול ,הביא את המסר הנוצרי למקומות מרוחקים מאוד,
ואף לחם ללא פשרה בכופרים .עתה מזדהה הרוח השני בשמו ,הלא הוא הקדוש בונבנטורה.
הוא מוכיח בלשון קשה את הרשע הפושה במסדר הפרנציסקני ,ומונה את שמות שנים עשר
רעיו לטבעת.
קנטו  .13דנטה מבקש מן הקורא לתאר לעצמו את החוויה האסטרונומית העוברת עליו .אנו
מתבקשים להעלות על דעתנו את עשרים וארבעה המאורות הבוהקים בשתי הטבעות מעל,
הסובבות כל אחת בכיוון נגדי לשני ,בעודם נותנים קולם במזמורי אלוה .אקווינס ,הקורא
את מחשבתו של דנטה ,מבהיר לו את משמעות חוכמתו של שלֹמה המלך .על פי דנטה,
האדם הראשון וישוע ניחנו בתובנת-על ועל כן יש למקם אותם גבוה משלֹמה .תומס מסביר
לו שאין להשוות את שלֹמה אל השניים וכי את חוכמת שלֹמה יש להשוות עם חוכמת
שליטים אחרים .הוא מזהיר את דנטה מפני מסקנות נמהרות ,ומביא דוגמאות של הוגים
ששגו בטיעוניהם עד כדי חילול קודש.
קנטו  .14ביאטריצ'ה מבקשת לדעת אם הרוחות ישמרו על זוהרם גם אחרי יום הדין ,כאשר
ישובו אל גופם .במענה שרים הרוחות שלושה מזמורים לשילוש הקדוש ,ושלֹמה המלך נוטל
את רשות הדיבור .לפיו ,הזוהר יישמר שכן הוא ביטוי לאושר הפנימי שלא ייעלם לנצח.
כל איברי הגוף יעברו שינוי הדורש מהם לעמוד בזוהר הנדרש .טבעת שלישית מקיפה את
שתי הראשונות ,אף היא בדמות כתר ,ומגבירה ביתר שאת את הזוהר סביב דנטה .המשורר
מסב את עיניו בטרם יוכו בסנוורים .ביאטריצ'ה יוצאת לעזרתו ,והנה מתברר לו שהוא נחת
על המאדים .דנטה מתבונן בשתי אלומות אור היוצרות תבנית של צלב עולה בלהבות ועל
זרועותיו מרקדים רוחות .דנטה איננו מסוגל להבין את מילות המזמור העולה מפיהם ,אולם
חש אושר שכמותו לא ידע מעולם.
קנטו  .15המנגינה העולה מן הצלב פוסקת ,והרוחות קרבים אל דנטה .אחד מהם מזהה
בדנטה קרוב משפחה ושמח על כך .הרוח נושא נאום נמלץ שהוא נעלה מבינתו של השומע.
דנטה מבקש מן הרוח להזדהות .הרוח הוא רוחו של קצ'אגווידה ( ,)Cacciaguidaמאבותיו
של דנטה ,מי שהעניק ליוצאי חלציו את השם אליגיירי .קצ'אגווידה מספר על פירנצה
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בימים בהם הייתה העיר מופת של ענווה וטוהר .הוא עצמו יצא למסע הצלב השני בשירותו
של המלך קונרד השני ,ונפל בקרב.
קנטו  .16תוך כדי שיחה עם קצ'אגווידה מתברר לדנטה כי על האבות מוטל ללא הרף
לעמול למען כבוד המשפחה ,אם יש ברצונם לשמור על מעמדם של יוצאי חלציהם .דנטה
מבקש מקצ'אגווידה לספר לו היכן נולד ,ומי היו המשפחות הבולטות בפירנצה בעת ההיא.
קצ'אגווידה ,לאחר שציין כי יצא לאוויר העולם סביב שנת  ,1100טוען כי אלמלא יצאה
הכנסייה מול הרשות החילונית של האימפריה ,לא הייתה צריכה פירנצה לצאת למסע
כיבושים בטוסקנה ,אשר בניה התיישבו לימים בפירנצה ושינו ללא הכר את אוכלוסייתה.
קצ'אגווידה מונה רשימה של משפחות שירדו מנכסיהן וממעמדן ,וגם מונה את הסיבות
לכך.
קנטו  .17דנטה מבקש לדעת מה העתיד צופן לו בחיקו .קצ'אגווידה משיב שאמנם הבורא
רואה את הנולד ,אך אין הוא מתערב ברצונו החופשי של האדם .קצ'אגווידה חוזה את גלותו
של דנטה ,תוצאה של תככי האפיפיור ברומא .הוא מנבא לו ימים קשים ,את ריבו עם ֵרעים
לגורלו ,את תלותו בנדיבים למיניהם ,ואת יחסיו עם קאן גרנדה דלה סקאלה .דנטה שואל
אם עליו לדווח ,בשובו לארץ ,את שלמד במסעו .קצ'אגווידה דוחק בו לעשות זאת ,ומנבא
כי לשירתו צפוי עתיד מזהיר.
קנטו  .18דנטה פונה אל ביאטריצ'ה ,מתבונן בה ,ותוהה אם יש בכוחו לתאר את יופיה ואת
אהבתו אליה .ביאטריצ'ה מבקשת ממנו לשוב אל קצ'אגווידה ,וזה מפרט בפני דנטה את
שמות הרוחות אשר שכנו יחד עמו על זרועות הצלב ,והם :יהושע ,יהודה המכבי ,שרלמאן,
רולן ,ויליאם מאורנג' ,רנוארט ,גוטפריד מבויון ורובר ג'יסקר .בהישמע שמו של הגיבור
התורן עולה האור מתוכו ומזהיר ביתר שאת .דנטה מבחין בזוהר העולה מעיני ביאטריצ'ה,
בספרה זו
ֶ
ופירוש הדבר שהשניים עלו לרקיע נוסף ,עתה אל רקיע הצדק .המון הרוחות
מעופפים מעל וצרים תבנית של המשפט הלטיני “,”DILIGITE JUSTITIAM QUI JUDICATIS TERRAM
קרי" :אהבו את הצדק ,אתם שופטי הארץ ".לאחר מכן צרים הרוחות את האות האחרונה
של המשפט –  ,Mוזו הופכת לתבנית של נשר .דנטה מבקש לרדת לעומק הצדק הארצי
באמצעות הצדק השמיימי ,ובהזדמנות זו הוא מוקיע את כס האפיפיור ,בעיקר זה של יוחנן
העשרים ושניים.
המדבר אל דנטה בקול אחד הגם שנוצר מרוחות
קנטו  .19הרוחות צרים תבנית של נשר ַ
רבים .הנשר (הרומאי) הוא סמל לצדק ששרר לפנים בארץ .כאשר דנטה מבקש ממנו לפרט,
משיב הנשר שאפילו לוציפר לא הבין זאת ,קל וחומר בן תמותה ,אשר הצדק האלוהי נעלה
מבינתו .דנטה תוהה כיצד זה ניתן למנוע מקום בעדן מאדם ישר בהודו הרחוקה ,שלא שמע
על ישוע .הנשר משיב כי על מנת להבין זאת על האדם להתעמק בספרי הקודש .עם זאת
מסביר הנשר שביום הדין יעדיף אלוהים לצדו את צדיקי הגויים שלא ידעו אותו ואת תורתו
על פני נוצרי רשע.
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קנטו  .20הרוחות ברקיע הצדק מזמרים שירי תהילה ושבים לשוחח עם דנטה .הנשר מציג
את הרוחות הנעלים מכול ,אלה הצרים את עינו ,והם :בראש וראשונה דוד המלך ,הוא
האישון ובבת עינו של הנשר; עמו המלך חזקיה; הקיסר קונסטנטינוס; וילהלם השני מלך
סיציליה; הקיסר טריאנוס; וריפאוס ,הגיבור הטרויאני .לנוכח תדהמתו של דנטה על שני עובדי
אלילים בעידן הטרום-נוצרי ,מסביר הנשר כי הקדוש גרגוריוס חילץ באמצעות תפילותיו את
טריאנוס מן הלימבו ,ובאשר לריפאוס ,הגיבור איש טרויה ,זה האמין בבוא המשיח הנוצרי,
ועל כן הוטבל אחר מותו וזכה בשילוש החסד הנוצרי :אמונה ,אהבה ותקווה.
קנטו  .21זוהר יופיה הגובר של ביאטריצ'ה מעיד כי השניים ממשיכים לנסוק אל על ,והם
נוחתים ברקיע שבתאי .לעיני דנטה נגלה סולם זהב ,בו מלאכים עולים ויורדים .דנטה,
המופתע מן הדממה במקום ,שואל את אחד הרוחות מדוע פסק קול המזמורים .זה משיב
שהזמר לא פסק ,אלא שאוזני בן תמותה אינן מסוגלות לשמוע את הקולות; ומוסיף
שהוטל עליו להביא אושר בלבו של האורח .לשאלתו של דנטה למה דווקא הוא ,אין הרוח
שבמקום לשאול שאלות בדבר גורל נגזר ,ועוד
יכול להשיב ,עם זאת הוא דוחק במשורר ִ ּ
מסודותיו של הבורא ורזיו ,מוטב לו להביא ארצה את בשורת האלוהים שראו עיניו .הרוח
מזדהה כקדוש דמיאנוס ,ומספר את סיפורו .דמיאנוס מוכיח ברוב זעם את כלי הקודש שסטו
מדרכם .רוחות נוספים יורדים מן הסולם וחוברים אליהם בצעקות רמות.
קנטו  .22ביאטריצ'ה מסבירה כי הרוחות זועקים מתוך הזדהות עם דברי דמיאנוס על
הידרדרות מוסד הכמורה .רוחו של בנדיקטוס מספר כיצד ייסד את המנזר במונטה קסינו.
הוא מצביע על שני רעיו ,הקדוש מקריוס ( )Maccariusוהקדוש רומואלדוס (.)Romualdus
דנטה מבקש לראות את בנדיקטוס בצורתו הגשמית ,וזה משיב לו כי הדבר ייתכן רק
לאחר שדנטה ימריא אל הרקיע העליון בעדן .בינתיים הוא שופך את זעמו על מצבו
המדורדר של המסדר בימים אלו .בסיום דבריו חוברת ביאטריצ'ה לשאר הרוחות ,והללו
עולים בשלבי הסולם .דנטה פונה במבטו למטה ,ורואה את כדור הארץ כנקודה חסרת
חשיבות .כיוון שהתבונן בכוכבי הלכת המופלאים החגים תחתיו ,הוא שב ומסב את מבטו
אל ביאטריצ'ה.
הש ֶבת .בעוד ביאטריצ'ה
קנטו  .23השניים נוסקים אל הרקיע השמיני ,הוא רקיע כוכבי ֶ
מכריזה על בואו של ישוע ,דנטה מבחין באין ספור אורות קטנים במרחק .תחילה עוצם דנטה
את עיניו מעוצמת הזוהר ,אולם ביאטריצ'ה מחייכת אליו ודוחקת בו להתבונן במתרחש.
דנטה רואה את זוהר ישוע מעליו .הוא רואה את תבנית הוורד המייצג את מרים הבתולה.
טבעת אור ,המייצגת את המלאך גבריאל ,מקיפה את הוורד ,והאוויר מתמלא במתק שירת
מזמורי קודש .מרים עוקבת אחר בנה אל מחוזות מחוץ למראה עיני דנטה .הרוחות שרים
את תהילתה סביב .דנטה עצמו יוצא בהכרזה נלהבת בזכות מרים ,ישוע וגבריאל.
קנטו  .24ביאטריצ'ה מבקשת את הרוחות לסייע בידה בהשכלתו של דנטה .רוחו של הקדוש
פטרוס יוצאת מן החבורה והוא בוחן את המשורר בסוגיה הראשונה מתוך שלוש בדוֹ גמה
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הקתולית (אמונה ,אהבה ,תקווה) .לשאלתו "מה היא אמונה?" משיב דנטה תשובה המספקת
הבוחן ,וזה מבקש ממנו פירוט יתר באשר למהותם של ה"תוכן" וה״עדות" ,כעולה
ֵ
את
מתשובתו של המשורר .תשובתו של דנטה בנידון אף היא מספקת את השואל ,והקדוש
מבקש לדעת כיצד הגיע המשורר להבנת הנושא .דנטה משיב כי את הכול למד מספרי
הקודש ,וכי אלו הביאו אותו לאמונה שלמה בשילוש הקדוש .פטרוס מביע את סיפוקו
המלא בשלושה סיבובים שהוא חג סביב.
קנטו  .25דנטה מקווה לשוב לפירנצה ,ושם לזכות בזר דפנה של משורר .רוחו של הקדוש
יעקב קרבה אליו ,והוא יבחן ,לבקשתה של ביאטריצ'ה ,את דנטה בסוגיית התקווה .דנטה
משיב כי התקווה היא ציפייה לתהילה בעתיד ותולדה של חסד אלוהי ,וכי את עיקר השראתו
הוא מושך מראש המזמרים את תהילת אדוני ,הוא דוד במזמוריו .דנטה ממשיך להסביר
ולפרש את סוגיית התקווה בספרי הקודש .מאור שלישי ,לאחר שחג וריקד סביבו ,נוחת
לצדו ,זהו רוחו של הקדוש יוחנן ,הבוחן את דנטה בסוגיית האהבה .דנטה משיב שקורבנו
של ישו מגביר את אהבת האלוהים ,וכי הוא אוהב את ברואי האל .ביאטריצ'ה קוראת "קדוש
קדוש קדוש!" רוח רביעי ניגש לדנטה ,רוחו של אדם .זה מסביר לו כי לא אכילת התפוח
הייתה עילת גירושו ,כי אם העובדה שהפר את רצון אלוהים .אדם מגלה לדנטה כי בטרם
נסק לעדן שהה אלפי שנים בלימבו ,וכי הלשון בה דיברו בני האדם בטרם מגדל בבל אבדה
לעד.
קנטו  .27עדיין ברקיע השמיני ,דנטה נפעם מקולות הזמר של הרוחות והמלאכים .אורו
של הקדוש פטרוס זוהר ביתר שאת ,והוא נושא נאום תוכחה בדבר הריקבון שאחז בכס
הקדוש .לפטרוס עניין מיוחד בבוניפציוס השמיני השנוא ,שכן פטרוס היה האיש שיסד את
מוסד האפיפיור ,והראשון שישב בכס זה .פטרוס דוחק בדנטה להביא את בשורתו לארץ
בטרם תתחולל פורענות קשה .בעוד דנטה מתבונן אל הארץ מתחתיו ,כל רוחות הקדושים,
השליחים והנביאים נוסקים מעלה .דנטה מסב את מבטו אל ביאטריצ'ה ,והשניים מרקיעים
אל רקיע המניע הראשון ,הוא ה ,Primum Mobile-המפקח על מנגנון סיבובי הרקיעים.
ביאטריצ'ה מסבירה שהזמן מתחיל ברקיע זה ,ופותחת בהרצאת דברים המסבירה כיצד
העולם סטה ממסלולו .היא מסבירה כי האדם אינו רע מטבעו ,וכי ילדים תמימים סוטים
אף הם מדרך הישר בגין שלטון מרושע .עם זאת ,ביאטריצ'ה מאמינה כי העולם יינצל
וישועה תימצא במועד.
קנטו  .28בעיני ביאטריצ'ה רואה דנטה את האור האלוהי .כיוון שהסב את מבטו מעיניה ,הוא
רואה נקודת אור מזהיר המוקף בתשע טבעות בוהקות .ביאטריצ'ה מסבירה לו כי הנקודה
במרכז היא התגלמותו של הבורא עצמו ,וכי ככל שהטבעת קרובה יותר אליו ,היא זוכה
באנרגיה רבה יותר .להערתו של דנטה כי תבנית זו מנוגדת לשיטת תלמי ,שלפיה דווקא
הרקיעים הרחוקים מן הארץ נעים מהר יותר ,משיבה ביאטריצ'ה כי הבורא מצוי מחוץ למבנה
הפלנטרי של הארץ ,ועל כן השראת האנרגיה הפוכה מזו המוכרת לדנטה .ביאטריצ'ה מזהה
את תשע טבעות המלאכים (החל מזו הפנימית ביותר) :שרפים ,כרובים ,מושבי מלכות,
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מלכויות ,מעלות ,כוחות ,נסיכויות ,מלאכי עליון ,מלאכים .בעוד הכול מתבוננים בפני הבורא,
את עוצמתם הם מנתבים כלפי מטה אל רקיעי החלד .ביאטריצ'ה מעירה כי דיוניסיוס ,מי
שכתב חיבור בנושא זה ,דייק בתיאורו.
קנטו  .29דנטה מעלה בדעתו מספר שאלות ,וביאטריצ'ה משיבה עליהן בטרם פתח את פיו.
המלאכים ,היא מסבירה ,נוצרו בידי אלוהים מחומר וצורה טהורים כליל .מכאן שטיעונו של
הקדוש הירונימוס ,שלפיו המלאכים נבראו בטרם בריאת החומר והרוח ,שגוי .אמנם קבוצה
של מלאכים גורשה מעדן ,אך היתר נותרו בו ,והם חגים סביב לנצח .ביאטריצ'ה גוערת
בתיאולוגים ובמטיפים המעלים סברות כרס בדבר מהות המלאכים ,במקום להטיף לאמונה
שלמה ותמימה.
קנטו  .30דנטה חוזר לנושא יופיה של ביאטריצ'ה ,ומודה כי ככל שגובר יופיה המזהיר
כן קצרה ידו מלתאר אותו ,וכי זה מכבר אין בן אנוש מסוגל להבחין בו ורק הבורא עצמו
נהנה מזיו פניה .בין כה וכה נוסקים השניים אל יעדם האולטימטיבי ,הוא האמפיריום,
משכן האלוהים .ביאטריצ'ה מבהירה לדנטה שעתה יזכה לראות מלאכים וקדושים בצורתם
האנושית ,כפי שהללו יופיעו ביום תחיית המתים .לאחר שהוכה בסנוורים להרף עין ,שבה
אליו ראייתו ולעיניו נגלה נהר די נור ,מתוכו מעופפים רשפי אש ונוחתים על ראשי פרחים
הגדלים לגדות הנחל .ביאטריצ'ה ממליצה לו לטבול את עיניו בנחל .הוא עושה זאת ,הנחל
הופך לים ,ורשפי האש הופכים לתבנית של ורד עצום מידות המקרין מתוכו זוהר שכמותו
לא ראה עד הנה .ביאטריצ'ה מצביעה על כמה מעלעלי הוורד שאינם מיושבים במלואם :אחד
מהם שמור לקיסר הנרי השביעי ,מי שיבקש לשחרר את איטליה .האפיפיור קלמנט החמישי
יבקש לעצור בעדו ,אך סופו שימצא את מקומו בתופת ,לצדו של בוניפציוס השמיני.
קנטו  .31דנטה ממשיל את המלאכים החגים בהמוניהם סביב הוורד לכוורת דבורים הבאות
ויוצאות בחיפוש אחר הצוף והבאתו אל הכוורת .כשלבו גואה באושר ,מתבונן דנטה בפני
שוכני הוורד .הוא פונה אל ביאטריצ'ה על מנת לשאול אותה מי הם אלו ,אולם תחתיה הוא
רואה זקן מכובד ,הוא הקדוש ֶ ּברנַ ר ,התופס את מקומה של אהובתו השמיימית בתפקיד
מדריך ומורה באמפיריום .בהמלצתו של ברנר מתבונן דנטה במרים הבתולה השוכנת במרכז
הוורד.
קנטו  .32ברנר מסביר לדנטה את סדר שורות הישיבה בוורד ,ומצביע על כמה מן הדמויות
המקיפות את מרים ,והן :חוה ,רחל ,שרה ,רבקה ,יהודית ורות .כולן האמינו בבואו של המשיח
הנוצרי .מול עזרת הנשים שוכנים כבוד הקדושים :פרנציסקוס ,יוחנן המטביל ,בנדיקטוס
ואוגוסטינוס .בעוד שבחלקו העליון של הוורד שוכנים צדיקים מבוגרים ,תחתם מצויים
הילדים .דנטה מפנה את מבטו אל מרים ,והכול פוצחים במזמור "אווה מריה" .בינתיים מציג
ברנר צדיקים וקדושים נוספים לעיני דנטה ,ביניהם :אדם ,פטרוס ,יוחנן (השליח) ,משה ,חנה
אם מרים ולוצ'יה הקדושה .ברנר אומר לדנטה שעל מנת לזכות למענו בריאיון פנים אל פנים
עם ישוע ,הוא זקוק לרצונה הטוב של מרים.
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קנטו  .33הקדוש ברנר נושא תפילת הלל והודיה לפני מרים ,למען תמליץ לבנה לקבל את
המשורר לריאיון ,וכי תבטיח את שובו לארץ .לאחר שהשתכנעה מסבה מרים את מבטה
אל האור במרכז ,וברנר מפציר בדנטה לעשות כמוה .דנטה עושה כפי שנתבקש ,הוא זוכה
לראות חיזיון ,אולם איננו יכול לזכור את פרטיו שכן זיכרונו אובד .הוא מבקש מאלוהים
לעזור לו להיזכר ,על מנת שיוכל להביא את חזיונו ארצה .בקשתו נענית חלקית בלבד.
הוא רואה "מקרה" ו"תוכן" כרוכים יחדיו בספר היקום .לעיניו נגלה השילוש הקדוש בדמות
שלושה מעגלי זוהר המשקפים זה את זה .אולם לא מעבר לכך ,שכן" :וְ כָ אן ָּכ ׁ ַשל כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל
ע ֶֹמק דִּ ְמיוֹ נִ י"...


העדן של דנטה – הצורה והתוכן
אם לסכם את הכתוב עד הנה ,היה על דנטה להביא לידי גיבוש את הדוקטרינה הקתולית
ביחס לעדן ששררה בימיו ,אם בצווים מטעם האפיפיור ,אם בכתבי אבות הכנסייה בימיו,
ואם במובאות מן ההחלטות של הוועידות האקומניות שבהן נידון הנושא .זאת בתוספת רבת
המשקל האוטוריטרי של המקרא ,וכשהוא נסמך בקווים כלליים על אבות הכנסייה ,בייחוד
על תומס אקווינס ,ומוסיף אליהם את המיתוס ההלנו-רומי ואת תורתו הגיאוצנטרית של
תלמי .לכאורה ,מקורות לא מעטים ,אולם כפי שראינו לעיל ,בכל אחד מהם לחוד ובכולם
גם יחד אין די ,ועל כן את העיקר תורמות לנו הפלגות הדמיון של דנטה.
בראש וראשונה ,כפי שהצגתי זאת בעיקר בתופת (וראו המבוא בכרך א') ,קובע המשורר
מי יירקב לעד במדמנת השאול ,ומי יתכבד ויבוא בשערי העדן .אכן החלטה גורלית ,שהייתה
עד כה נחלתה הבלעדית של ההשגחה העליונה .ככל הידוע ,לא קיימת בחיבורים התיאולוגיים
למיניהם ,לא ביהדות ולא בנצרות ,רשימת משלוח מפורטת המשגרת את הרשעים והצדיקים
בשמם המלא אל מדורי עולם האמת .דנטה אליגיירי נוטל אפוא בידיו את שאיש לפניו
(ואחריו) לא העז לעשות ,וקובע קני-מידה למידות העונש והחסד.
זאת בהיבט הערכי .ההיבט המבני-צורני ,הלקוח ,כאמור לעיל ,בעיקר מן הדגם
הגיאוצנטרי של תלמי ,זוכה אצל דנטה למפרט טכני מדויק ככל האפשר .עם זאת מודע
המחבר לעובדה כי בניגוד לשני חלקיה הקודמים של הקומדיה ,אין בידו די חומר על מנת
למלא בו  33קנטי ,קרוב ל 5000-שורות .יתרה מזו ,הוא חושש שמא דמיונו לא יספיק
לו ליצור יש מאין תיאורים בעדן; וכי מה אפשר ,אחרי ככלות הכול ,לתאר אצל רוחות
השרויות בעולם של אושר מוחלט ,בו לא מתרחש דבר? את הבעיה הקשה הניצבת בפניו
פותר דנטה בשלושה אופנים :א .דיונים ממושכים בדוֹ גמה הנוצרית; ב .תיאורים חוזרים
הספרות;
ונשנים של החיזיון האור-קולי המתחולל מול עיניו (המוכות סנוורים) בכל אחת מן ֶ
ג .התנצלות ,החוזרת לפרקים ,בפני הקורא ,כי ידו קצרה מתאר את פלאי העדן ,או שההלם
היה כה רב עד שזיכרונו אבד והוא מצר על כך ,אולם זה מה שיש.
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הפרולוג כולל הרהורים אשר יגיעו לכלל פיתוח והרחבה בקנטי הבאים ,והם :ההכרה כי
היקום הוא עדות לחסד האלוהי ,והאור הוא ביטויו החושי ותכונתו הפיזית העיקרית ,ביטוי
להשראה במובנה הפיזי והרוחני כאחד.
דנטה וביאטריצ'ה נמצאים עדיין בגן העדן הארצי ,ממנו הם מרקיעים אל הרקיע הראשון,
ספרות) העדן .העדן הוא מערך של תשעה רקיעים במבנה של
הוא הנמוך מבין רקיעי (או ֶ
טבעת ,הסובבים את הארץ הקבועה במרכז היקום .בקרב כל רקיע ורקיע נעים כוכבי לכת;
כוכבי ֶש ֶבת קבועים ברקיע המיוחד להם ,הוא הרקיע השמיני .כוכב הלכת המרכזי הוא ציר
הרקיע ,ועל כן מעניק לו את שמו.
ברקיעים השונים נגלות לעיניו של דנטה נשמות הנגאלים .מעל תשעת הרקיעים מצוי
האמפיריום ,משכנו של הבורא בעצמו ובכבודו ,הנמצא מחוץ לזמן ולחלל .תחתיו ,העליונה
ֶ
שבין תשע
הספרות ,שמה  ,Primum Mobileהיא "המניע הראשון" ,המניעה את כל שאר
הרקיעים שמתחתיה בהשראתו האנרגטית של הכול יכול.
התלמוד מגלה איפוק וספק לגבי העדן .דוגמא לכך הוא סיפור ארבעת הצדיקים שנכנסו
לפרדס .בן עזאי הציץ ומת ,בן זומא הציץ ונטרפה דעתו ,אלישע בן אבויה היה לכופר ,ורק
רבי עקיבא נכנס ויצא כלעומת שבא.
אולם נראה שסיפור הצדיקים איננו משפיע על דנטה וביאטריצ'ה .הם נוסקים אפוא אל
על בשעות הצהריים של יום ד' במועד חג הפסחא הנוצרי ,ומעופפים אל כס האלוהים על
פי מיטב האסכולה הגיאוצנטרית של תלמי ,המתגלה בהזדמנות זו בכל תפארתה והגיונה.
אכן ,קשה שלא להתגעגע אל עולמם נטול התיאוריות של המפץ הגדול ,חורים שחורים,
שנות אור ,גלקסיות וכיוצ"ב ,של האנשים התמימים ההם במאה ה .14-הן לו ידע דנטה
הש ֶבת הקרוב ביותר לארץ מצוי במרחק ארבע שנות אור ,וזהו פרק הזמן הנדרש
כי כוכב ֶ
הש ֶבת ,קל וחומר לו הכיר את נוסחתו של
ממנו לבלות בין רקיע שבתאי לבין רקיע כוכבי ֶ
איינשטיין בדבר השוויון בין מסה לאנרגיה ,היה מוותר על המסע כולו ומסתפק ביעדים
בני-הישג הקרובים לבית – התופת וטור הטוהר.
תשעת הרקיעים ,בסדר עולה הם :הירח ,כוכב מרקורי ,נוגה ,השמש ,מאדים ,צדק ,שבתאי,
הש ֶבת ,המניע הראשון .הרקיע העליון זוכה להשראה מן האמפיריום ,מושב
רקיע כוכבי ֶ
השכינה המצוי מעליו (מן הראוי לציין שהתיבה "מעליו" המציינת ממד ומיקום בחלל ,נעדרת
משמעות במקרה הנוכחי ,שכן מערכת הרקיעים כולה מצויה מחוץ לממדי החלל והזמן).
דנטה ,האמון על דימויים ואלגוריות מן המיתולוגיה ,ממשיל את מסעו למסע
הארגונאוטים אחר גיזת הזהב בראשותו של יאזון .אלא שהים בו הוא מפליג טרם נחצה
בידי איש ,ומכאן שהקורא צפוי להתפעל מתיאורי מסעו של המשורר יותר מכל מסע בעבר.
אולם במראה עיניים לא די .חשוב לא פחות ,ולפי דנטה אולי אף יותר ,הוא הפירוש הנכון
לאשר עינינו רואות .אחרי ככלות הכול ,חלומו של פרעה מלך מצרים זוכה במשמעות רק
לאחר שיוסף מפרש אותו ,בלשאצר ראה את הכתובת על הקיר אולם רק דניאל העניק
משמעות לכתוב .סוגיית הפרשנות והתיאור מעסיקה את דנטה ,שכן אין הוא בטוח אם
 .מסכת חגיגה (י"ד ,ב).

6/7/2009 2:10:47 PM

Dante Book 3.indb 29

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

30
יש ביכולתו של בן תמותה לתאר דברים הנעלים מבינתו ,קל וחומר לפרשם .מיד בפתיחת
הקנטו הראשון לעדן חולק המשורר עם הקורא את דאגתו:
ָהיִ ִיתי ָ ּב ָר ִק ַיע בּ וֹ ַרב ְמאֹד ַה ּז ַֹהר,
ָר ִא ִיתי ׁ ָשם דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ַה ּׁ ָשב ִמ ּ ַמ ַעל
ֵאין ְ ּבכֹחוֹ לוֹ ַמר ,וְ הוּא אוֹ ָתם ׁשוֹ כֵ ַח.
ִּכי ֵעת ְק ֵר ִבים ֲאנַ ְחנ ּו ֱאלֵ י ְמחוֹ ז ֶח ְפ ֵצנוּ,
ׁשוֹ ַק ַעת ְּתבוּנָ ֵתנ ּו ִ ּב ְתהוֹ ם כּ ֹה ֲע ֻמ ָּקה
ׁ ֶש ֵאין ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן עוֹ ֵקב עוֹ ד ַא ֲח ֶר ָיה.
ִעם זֹאת ָּכל ׁ ֶש ּיוּכַ ל לֶ ֱאצֹר מ ִֹחי ֲע ַדיִ ן,
ִמן ַה ּ ַמ ְראוֹ ת ָחזִ ִיתי ְ ּבאוֹ ָת ּה ַמ ְמלֶ כֶ ת ק ֶֹד ׁש,
יִ ְהיֶ ה הוּא לוּז ׁ ִש ִירי ִמ ַּקנְ טוֹ זֶ ה וְ ָהלְ ָאה.
(קנטו )12-4 .1
בצר לו ,ומאחר שאין הוא יכול להיעזר באמונתו הקתולית-רומית לצורך העניין ,נאלץ
המשורר לפנות לעזרת בעלי הניסיון האלילי ,והפעם לאפולו – אל השמש וההשראה
הפיוטית בכבודו ובעצמו ,למען זה יסייע בידו ויפיח בו את הרוח הנכונה הדרושה לשירתו.
באופן זה הופך דנטה את האליל הפגני לרוח קודש ,סינקרטיזם פיוטי-תיאולוגי בו מרבה
המשורר לעשות שימוש בכל פרקי הקומדיה ובעדן בפרט .כיוון שהכניס את אפולו בשערי
האמונה ,ממשיך דנטה ומקווה כי:
יֵ ׁש וְ נִ יצוֹ ץ זָ ִעיר יַ ִ ּצית שְׂ ֵר ָפה ְ ּגדוֹ לָ ה,
ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי ַא ֲח ַרי קוֹ לוֹ ת טוֹ ִבים ִמ ּ ֶמ ִ ּני
יִ ּ ְׂשא ּו ְּת ִפ ָּלה לְ ִק ָירה ,יִ זְ כּ ּו לְ ַמ ֲענֵ הוּ.
(קנטו )36-34 .1
קירה היא ,כידוע ,פסגת הפרנסוס ,משכנו של אפולו .הנה כי כן ,דנטה ,המבקש להביא את
הבשורה הנוצרית לעולם ,נאלץ לבצע את משימתו באמצעות עובדי אלילים .ולא זו בלבד,
"...א ֲח ַרי קוֹ לוֹ ת טוֹ ִבים ִמ ּ ֶמ ִ ּני "...ילכו בעקבותיו .יצוין שעל פחות
ַ
אלא שהוא מקווה כי גם
מזה נתייסרו כופרים במרתפי האינקוויזיציה.
עודו מדבר ,והנה ,בלי משים ,הוא מגיע בהדרכתה הנאמנה של אהובתו השמיימית אל
הירח ,על שמו נקרא הרקיע הראשון .דנטה רואה פני דמויות דהות ,כמו לוּ השתקפו במים.
כיוון שהאיש סבור כי אלה הן אך בבואות נשקפות ,הוא פונה לאחוריו על מנת לראות את
הדמויות האמיתיות ,אולם מתברר לו שההשתקפות היא האמת ,ואין הוא רואה אלא את
השתקפותן מכוח האור האלוהי .בין הרוחות הוא פוגש בפיקרדה ,אחותו של פורזה דונטי,
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ידידו ובן דודו של גֶ 'מה ,אשתו ואם ילדיו .דנטה תוהה אם אין פיקרדה שואפת אל מקום
נעלה יותר בין רקיעי העדן ,אולם זו משיבה לו:
ֶאל ְס ֶפ ָרה ַה ְ ּגבוֹ ָהה ִמזּוֹ ִאלּ ּו נִ כְ ַס ְפנוּ,
ִּכי ָאז ָהיָ ה ֶח ְפ ֵצנ ּו סוֹ ֵתר ֶאת ְרצוֹ נוֹ
ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵרא ֲא ׁ ֶשר ָ ּבזֹאת הוֹ ׁ ִשיב אוֹ ָתנוּ.
ַא ְך לֹא ִּת ְר ֶאה ְמ ִר ָיבה ָּכזֹאת ִ ּב ְס ֶפרוֹ ת ֵאלּ וּ,
יטב ַעל ֶט ַבע ַא ֲה ָבה
ִּכי ִאם ַּת ְח ׁשֹב ֵה ֵ
ּא
ו
ה
ִּת ְמ ָצא ׁ ֶש ֶח ֶסד זֶ ה
ְּתנַ אי ִ ּב ְמחוֹ זוֹ ֵתינוּ.
וְ ַה ְ ּב ָרכָ ה ַה ּזֹאת עוֹ לָ ה ִמ ְ ּנכוֹ נו ֵּתנ ּו
ׁ ֶשלּ ֹא לַ ְחרֹג ֵמ ֵע ֶבר לִ ְרצוֹ ן ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ָּכ ְך ֵח ֶפץ ָה ֱאל ַֹּה הוֹ ֵפ ְך לִ ְהיוֹ ת ֶח ְפ ֵצנוּ.
(קנטו )82-74 .1
תכונותיהם הבלתי מושלמות של שוכני שלושת הרקיעים הרחוקים ביותר מן הכס האלוהי,
עלולות להעלות על הדעת כי בדומה לתופת ולטור הטוהר ,גם בעדן קיימת היררכיה על
פי סגולותיו של הזכאי .מה גם ששלושת רקיעים אלו מצויים בטווח ִצלו של כדור הארץ,
על בסיס חרוט הצל שמטילה הארץ על ירח ,כוכב מרקורי ונוגה .אולם גם אם רוחות אלה
הספרות הבאות המחולקות
ֶ
ניחנו בליקויים ,אין הדבר מוריד מערכם לעומת שוכני ארבע
כל אחת על פי תכונות שוכניה .דנטה אומר לנו זאת במפורש מפי ביאטריצ'ה ,בקנטו
הרביעי:
לֹא ַמלְ ֲאכֵ י ׁ ָש ֵרתְ ,קרוֹ ִבים לְ ֵחיק ֱאל ַֹּה,
ַ ּגם לֹא מ ׁ ֶֹשהְ ׁ ,שמו ֵּאל ,לֹא יוֹ ָחנָ ן – ו ְּב ַחר
ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת – ֲא ִפלּ ּו לֹא ַמ ִר ָ ּיה,
יוֹ ׁ ְש ִבים ִ ּבזְ בוּל ׁ ָש ַמיִ ם ַא ֵחר ִמ ֶ ּזה ָה ֵע ֶדן
ׁ ֶשל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ָּכאן ָר ִא ָית לְ ָפנֶ ָיך,
ַ ּגם לֹא יִ ְפ ַחת זְ ַמ ָ ּנם וְ לֹא יִ ְר ֶ ּבה ֵמ ֵא ֶּלה...
(קנטו )33-28 .4

האלגוריה השמיימית – תבניות בשמים
בפיתולי הסיבובים של הנשמות המאירות ,החגות בין כוכבי הלכת וגודשות את החלל
בזוהר רושף ונוצץ ,מגלה דנטה תבניות של אור המרתקות את תשומת לבו .אחת התבניות
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המורכבות והנפלאות בעיניו מתרחשת בפתיחה לקנטו  .13בשני הקנטי הקודמים תיאר דנטה
שתי טבעות של שנים עשר מחוללים (ביחד כ"ד ,כמספר ספרי התנ"ך) החגים סביבו ובפיהם
מזמור .עתה הוא מבקש מן הקורא
ִאם ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך לָ ַד ַעת ֶאת ׁ ֶש ַע ָּתה ָר ִא ִיתי,
ַא ּ ֵמץ ֶאת דִּ ְמיוֹ נְ ָך ,ו ְּבעוֹ ד ֲאנִ י ֵמשִׂ ַיח,
נְ צֹר ֶאת ַהדִּ ּמוּי ְּכ ֶסלַ ע לְ ַרגְ לֶ ָיך.
(קנטו )3-1 .13
הדימוי הוא תבנית של שני זֵ רים המורכבים מ 15-כוכבים ,מבין המזהירים שבשמים ,ביניהם
שבעת כוכבי הדובה הגדולה וכן שני כוכבים מן הדובה הקטנה .וכדרכו של דנטה ,לקוח
הדימוי האלגורי מן המיתולוגיה:
"לִ ׁ ְשנֵ י אוֹ תוֹ ת ְּכזֵ ר ָקלְ ָעה ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ִמינוֹ ס,
לְ ֵעת ָא ִר ַיא ְדנֶ ה ָח ׁ ָשה ְ ּבבוֹ א ִצ ַ ּנת ַה ּ ָמוֶ ת.
(קנטו )15-14 .13
ייעודו של התיאור הוא להכין את הקורא לקראת ההצגה הטובה ביותר בעיר ,והיא תבנית
המניע הראשון ,אשר המראה הנוכחי איננו אלא צל חיוור לעומתה.
באורו הצח והטהור של כוכב הצדק (קנטו  ,)18מתבונן המשורר בנשמות המעופפות
בדמות ציפורים ורושמות את המשפט הלטיני ”“DILIGITE JUSTITIAM QUI JUDICATIS TERRAM
(אהבו את הצדק ,אתם שופטי הארץ) .לאחר מכן חוברות כולן זו לזו וצרות תבנית של האות
 ,Mהאות האחרונה במשפט .בקנטו  19מתקבצות הרוחות ליצירת תבנית של נשר רומי
המשמש בהזדמנות זו שליחו של הבורא ,וזה משכיל את המשורר בסוגיית הצדק האלוהי.
בקנטו  20מונה הנשר את ששת הרוחות המרכיבים את עינו וגבתו ,והם היקרים לו מכולם.
ביניהם שני בני ישראל :דוד המלך וחזקיהו; שני עובדי אלילים :הקיסר טריאנוס וכן ריפאוס
הטרויאני; ושני נוצרים :הקיסר קונסטנטין ווילהלם השני מלך סיציליה .החלוקה התמוהה
במבט ראשון מבחינה דידקטית בתיאולוגיה הנוצרית ,באה לשוב ולהדגיש את מחויבותו של
המחבר לערכי מוסר בראש וראשונה ,ורק לאחר מכן להיבט הדתי.
תבנית הדימוי המורכב ביותר והממושך ביותר בעדן היא תבנית הוורד הלבן באמפיריום.
הוורד הוא בבחינת אמפיתיאטרון רחב ממדים ,בו מוצאות הרוחות את משכנן בטורי מושבים
העולים מן המרכז ומעלה ומחולקים אנכית ואופקית ,על פי ַמפתח מאמיני ישוע .תחילה
המאמינים בו בטרם ההתגלות ,קרי :דמויות מן התנ"ך ,ולאחר מכן מי שהאמין בתורתו לאחר
מות המשיח הנוצרי על הצלב (להרחבה ראו" :הוורד הלבן ושוכניו" בפרק ״מבואות״) .שתי
הדמויות המרכזיות הן מרים ֵאם ישוע מזה ,ולמרגלותיה הנשים העבריות ויוחנן המטביל
מזה ,ומתחתיו קדושי הנצרות ממין זכר .לטענת בוקאצ'ו ,הביוגרף הראשון של דנטה ,שהה
המשורר בפריס פרק זמן לצורך לימודים ,ובביקוריו בכנסיית נוטר-דאם ראה את הוויטראז'ים
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שעל פיהם שרטט את תבנית הוורד .גם אם יש להתייחס בעירבון מוגבל לפרטים בחיבורו
של בוקאצ'ו על דנטה ,אין להכחיש כי קיים דמיון-מה בין תיאורו של דנטה לבין המצויר
על החלונות הצפוניים והדרומיים של הקתדרלה שעל גדות הסן.
דנטה איננו מסתפק בתפקיד של צליין צופה מבחוץ .הוא נכנס אל משכנות הוורד
מבפנים ,וכתוצאה מכך אנו רואים את השתקפותו באור הבא מבחוץ .המשורר מבהיר זאת
לקורא:
ָּכל ַה ִ ּנ ְר ֶאה לָ ַעיִ ן ֵמ ֲאלֻ ּ ַמת ַק ְרנַ יִ ם
נוֹ ֵב ַעַ ,ה ִ ּנ ׁ ְש ֶק ֶפת ִמ,Primum Mobile-
נוּעה ַ ּגם יַ ַחד.
וְ הוּא ְמקוֹ ר הכּ ַֹח וְ ַה ְּת ָ
וּכְ מוֹ ָה ָהר – נִ ׁ ְש ָקף ִמ ּ ֵמי ֲאגַ ם לְ ַמ ָּטה,
ְּכמוֹ ל ּו לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּב ֵּק ׁש ְ ּביִ ְפ ָעתוֹ
עוֹ דוֹ ְ ּב ַמ ְחלְ צוֹ ת ּ ְפ ָר ִחים וְ ׁ ֶש ַפע ֵעשֶׂ ב,
ָּכ ְך סוֹ ְב ִבים ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְ ּב ֶאלֶ ף ַט ָ ּבעוֹ ת
וְ נִ ׁ ְש ָק ִפים ֵמ ֶהם ֵמ ַעל ָהאוֹ ר ָר ִא ִיתי
ֶאת ֵא ֶּלה ֵמ ִא ָּתנ ּו ֲא ׁ ֶשר ָחזְ ר ּו לְ ֵע ֶדן.
(קנטו )114-106 .30
עם זאת ,גם אם יהיה זה מופרז להרחיק לכת ולטעון כי דנטה הופך את האסכולה
הגיאוצנטרית של תלמי על פיה ,אין להתעלם מן הספק שמכרסם בלבו באשר להיות הארץ
מרכז היקום ,ומכאן למעשה גם עילת קיומו ,בשל הזיקה בינה לבין הבורא .בדברים העולים
בדעתו מפורשות בנידון ,ניכרים בעת ובעונה אחת הן האירוניה והן הספק .כך לבקשתה של
ביאטריצ'ה כי יואיל להתבונן בארץ מן המקום שהוא נמצא בו על מנת לקבל פרספקטיבה
של ממש:
ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ֵעינַ י ָאחוֹ ָרהִ ,מ ְתבּ וֹ נֵ ן
ְ ּבכָ ל ׁ ֶש ַבע ַה ְּס ֶפרוֹ תָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ָה ָא ֶרץ,
ַּכדּ וּר ָקט ,לְ ַמ ְר ֵאה ּו ְ ּבלַ ַעג ַקל ִח ַ ּיכְ ִּתי.
ֲאנִ י ַמ ְס ִּכיםֵ ,אפוֹ אִ ,עם ַה ְּס ָב ָרה לְ ִפ ָיה
ָה ָא ֶרץ ַא ְך זו ָּטא ִהיא ,ו ִּמי ׁ ֶש ּ ַׂש ְר ַע ּ ָפיו
ַמ ְר ִחיק ִמ ּ ֶמ ָ ּנה הוּא ָא ִציל ו ַּב ַעל נֶ ֶפ ׁש.
(קנטו )139-134 .22
הנה כי כן את הספק הפיזי (כדור קט) תומך דנטה בניכור רוחני ,כמצוין בשורה האחרונה
המצוטטת לעיל .דנטה מגיש אפוא לקורא נקודה ארכימדית מחוץ לגבולות כדור הארץ,
וזאת מבלי לשנות את תבניתו של תלמי.
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תורת המפגשים–– מי ומי בעדן ,היכן ולשם מה?
קנטו

היכן

מי ומי

1
5-2
7-5
9-7

הירח – הרקיע
הראשון

פיקרדה,
הקיסרית קונסטנצה

כוכב מרקורי
– הרקיע השני
נוגה –
הרקיע השלישי

הקיסר יוסטיניאנוס,
רומיאו
שרל מרטל ,קוניצה,
פולקה ,רחב הזונה

לשם מה?

ִמסדרי
מלאכים

עלייה לעדן,
מבנה היקום
מלאכים
כתמי הירח,
התבונה השמיימית,
רצון חופשי
תולדות האימפריה מלאכי עליון
הרומית ,גאולה
נסיכויות
חברה,
גזילת זכויות

מעלות

עוז רוח,
נדרים שלא הושלמו
צדק,
הישגים למען תהילה
איפוק,
התלהבות יתרה

נסיקה אל מעבר לצלו של כדור הארץ
חיי פרנציסקוס
ודומיניקוס,
חוכמת שלמה

 14-10השמש – הרקיע אקווינס ,אלברטוס,
גרציאנוס ,פטרוס
הרביעי
לומברדוס ,שלמה
המלך ,דיוניסיוס,
אורוסיוס ,בואתיוס,
בדה ,ריקרדו,
בונבנטורה ,אוגוסטין,
אילומינטו ,הוגו,
פטר קומסטור,
פטרוס הספרדי ,נתן,
כריזוסטום ,אנסלם,
דונטוס ,רבנוס ,יואכים
צדק אלוהי מול
 20-18צדק – הרקיע שליטי צדק :דוד
צדק אנושי ,חסד
המלך ,טריאנוס,
השישי
אלוהים וגאולה
חזקיה ,קונסטנטין,
וילהלם השני מלך
סיציליה ,ריפאוס
 22-21שבתאי
– הרקיע
השביעי
 27-23כוכבי שבת
– הרקיע
השמיני
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כוחות

שיקול דעת

מלכויות

צדק

מושבי
מלכות

שיקול דעת
וסובלנות

גורל נגזר ,נקם
פטרוס דמיאנוס,
אלוהי במנזרים
בנדיקטוס ,מקריוס,
המושחתים
רומואלדוס
מרים הבתולה ,הקדוש דנטה נבחן בשלוש כרובים
פטרוס ,הקדוש יעקב ,סוגיות תיאולוגיות,
הקדוש פטרוס
הקדוש יוחנן ,אדם
מוכיח את הכנסייה,
הראשון
דנטה מוכה
בסנוורים

אמונה ,תקווה וחסד
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קנטו

היכן

 29-27המניע הראשון
– הרקיע
התשיעי
 33-30האמפיריום
– הרקיע
העשירי

מי ומי

הקדוש ברנר,
המבורכים בוורד הלבן

לשם מה?

ִמסדרי
מלאכים

חזונו של דנטה
על היררכיית
המלאכים ,הבריאה
ביאטריצ'ה
שבה אל הכס
באמפיריום,
הקדוש ברנר נושא
תפילת בקשה
למרים ,דנטה רואה
את השתקפות
האלוהים

שרפים

מעלות

בדומה למסעו בשני חלקיה הראשונים של הקומדיה ,בהם מגיע דנטה אל יעדו בפסגת
הר הטוהר או במעמקי התופת באמצעות שורה ארוכה של מפגשים בינו לבין שוכני
המקום ,כך גם בעדן .ביאטריצ'ה ,בדומה לוורגיליוס קודם לכן ,מעניקה לו אמנם הסברים
כלליים ,בבחינת רקע תיאורטי ,אולם רק מפי הרוחות עצמן לומד דנטה על פרטים שונים
תלויי מקום ,זאת בנוסף לעדותם ביחס לרשע על הארץ .כך בקנטו  16מעניק לו הקיסר
יוסטיניאנוס הרצאת רקע על קורותיה של האימפריה הרומית .העובדה שזו באה היישר
מפי אחד מגדולי הקיסרים ,מעניקה לדבריו את חותם האותנטיות .קצ'אגווידה ,מאבות
אבותיו של דנטה ,מספק למשורר מבט מקורי על פירנצה בימי גדולתה ,בטרם לידתו,
ועל שקיעתה המצערת של העיר לאחר מכן .בשני המקרים אנו עדים לתבנית החוזרת על
עצמה בקומדיה ,פאר העבר ההרואי ניצב מול עליבות ההווה המושחת בבצע כסף ,מזימות
ושפל רוחני .הנה כי כן ,גירושו של דנטה לגלוּת מקבל משמעות על רקע המתרחש.
המשורר הוא קורבן לאובדן ערכי האצילות והגבורה ,וגורלו האישי הוא אפוא סמל לתהליך
ההיסטורי .מכאן נבואתו הקודרת של קצ'אגווידה ,המציג לעיני דנטה את עתידו ,מבלי
לברור במילים:
ָּכל ַה ָ ּי ָקר לְ ָך ִּתנְ ט ֹׁש ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיך –
אשוֹ ן ִמ ּ ַמ ְּט ֵחי ַה ֶּק ׁ ֶשת
ִה ֵ ּנה ּו ֵחץ ִר ׁ
אוֹ ָתם ַעל נַ ְפ ׁ ְש ָך יוֹ ִריד ֵ ּגרו ּׁש ֵמ ֶא ֶרץ.
ָּכ ְך ִ ּב ְמ ֵה ָרה ִּתלְ ַמד ִּכי ַמר הוּא לֶ ֶחם ֶח ֶסד
ִמ ַ ּיד נָ ִדיב וְ ׁשוֹ ַע ,וְ ַעד ַמה ּ ְמיַ ֵ ּג ַע
ִט ּפוּס ְ ּב ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ְמ ָא ֵר ַח.
(קנטו )60-55 .17
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למרבה האירוניה מזהיר קצ'אגווידה את יוצא חלציו לבל ישלה את עצמו באשר לרעיו לגורל
בגלות .קללת הריב והפלגנות תרדוף את המשורר גם בקרב רעיו הגולים ,החוברים לכאורה
לגורל משותף:
ַא ְך ַהנּוֹ ָרא ִמכּ ֹל יִ ְהיֶ ה לָ שֵׂ את ָעלֶ ָיך
ֶאת ֶח ֶבר ַה ְּכ ִסילִ ים ַהזּוֹ ְמ ִמים ְ ּבלִ י ֶה ֶרף,
ֵמ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ַ ּבבּ וֹ ר ִא ְּת ָך ַ ּגם יַ ַחד.
(קנטו )63-61 .17

הקבלה וקדושת השילוש
מרכיב רב חשיבות בסגנונו של דנטה הוא ההקבלה החלה על כלל הקומדיה .במובן זה העדן
ומדרגי טור הטוהר הופכים לרקיעים בעדן;
הוא המשכו הישיר של קודמיו .כך מדורי התופת ִ
כך שורת המפגשים בין המשורר לנידונים ,מיטהרים וצדיקים; כך שלושת מדריכיו במסעו;
ועוד .יש וההקבלה לובשת ממד דיאלקטי של אחדות ניגודים .הדוגמא הבולטת ביותר בעדן
באה לידי ביטוי בדבריהם הסימטריים של הקדושים אקווינס ובונבנטורה .הראשון ,איש
המסדר הדומיניקני ,בדברי שבח שהוא מכביר על דמותו של פרנציסקוס מאסיזי (קנטו ;)11
השני ,איש המסדר הפרנציסקני ,המהלל את הקדוש דומיניקוס (קנטו  .)12בשני המקרים,
כל אחד מן הדוברים מהלל את זכרו של מייסד המסדר המתחרה במסדרו שלו ,ובשניהם
שופך האיש קיתונות של אשם על השחיתות הפושה במסדרו שלו .אקווינס מבכה את מצבו
העגום של המסדר הדומיניקני ,בעוד בונבנטורה שופך את זעמו על הפרנציסקנים שהידרדרו
לשפל חסר תקדים.
הספרה שלוש ,המוכרת לנו בתיאולוגיה הנוצרית בעיקר מן השילוש הקדוש ,היא סמל
ִ
הספרה היא
האחדות והשלמות האלוהית ,קרי :הבן ,האב ורוח הקודש בעת ובעונה אחתִ .
כלי רב חשיבות בידי דנטה המאוהב באלגוריות ,בדימויים ובסמלים .לבונבנטורה חייב דנטה
לא רק את פרשנותו למסתרי הדוקטרינה הקתולית בחיבורו Itinerarium Mentis ad Deum
(מסע הנפש אל אלוהים) ,המדגיש את רעיון השילוש הקדוש כמסד לדוֹ גמה הנוצרית ,כי
אם גם את מסגרת כלל יצירתו בקומדיה הנחלקת לשלושה חלקים :כל חלק בן  33קנטי
(מלבד הראשון שהוא בן  34קנטי על מנת שאפשר יהיה לעגל את המספר ל .)100-כל
טרצינה כשמה כן היא ,בת שלוש שורות .מסלול שלוש הדרכים ,הוא ה ,Trivia-ראשיתו
על פי בונבנטורה בדרך העולם החומרי ,העוברת אל דרך הנפש המופשטת ,ומגיעה אל
דרך ההזדהות האלוהית .מכאן שה Trivia-הוא עקרון הקיום המשולש :חומר ,תבונה ונצח,
המקבילים לשלושת חלקי היום :בוקר ,צהריים וערב .אלו הן שלוש תכונותיו של ישוע:
חומרי ,רוחני ,אלוהי; זהו גם טבעו של הפרט :גוף ,תבונה ורוח ,העולים שלושתם כמקשה
אחת אל הבורא ,מאוחדים באהבה אחת ,תבונה ונפש .שלושה חזיונות נגלים לעיני המשורר
במסעו בעדן :הצלב הבוער ברקיע המאדים (קנטו  ,)14ישוע בדמותו של שמש ברקיע
השמיני המכה את עיני המשורר בסנוורים (קנטו  ,)23ולבסוף בקנטו המסיים את היצירה
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כולה – חזיון השילוש הקדוש ,כאשר המשורר ניצב אל מול פני הבורא .בכל מקום בו אפשר
להשחיל מטאפורה בת שלושה חלקים ,דנטה לא יימנע מלעשות זאת ,אפילו אם אין הדבר
מדויק .כך ,למשל ,הוא מבקש מטאפורה ַ
ל"א ְחדוּת צו ָּרה וְ ח ֶֹמר ַה ִ ּנ ְמזָ גִ ים ַ ּגם יַ ַחד( "...קנטו
״כמוֹ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ִח ִ ּצים
 .)22 ,29ברור שהמדובר בשני מרכיבים ,אך המשל שהוא מציע הואְּ :
ִמ ֶּק ׁ ֶשת ְמ ׁ ֻש ֶּל ׁ ֶשת" (קנטו .)29 ,24
ולבסוף ,אלו הן גם שלוש מצוות היסוד של האמונה הנוצרית מפי הגבורה עצמה ,שאותן
מצטט מילה במילה המשיח הנוצרי" :שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ...ואהבת את
יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך ...ובכל-מאדך"; המוסיף אל המובאה מספר דברים ,ו',
ד-ה ,גם פסוק מויקרא ,י״ט ,יח ,לאמור" :ואהבת לרעך כמוך" (הבשורה על פי מרקוס ,י"ב,
.)31-30


חיזיון אור-קולי
כולנו אסירי הגדולה .מקץ מסה קריטית של דברי תהילה ושבח לא יעז עוד המבקר
המצוי לחשוף את כשליו של האמן הדגול .אפילו זה האחרון מעד וטעה ,לעולם
לא ייתפס בקלקלתו .לכל היותר יוסבר כישלונו ב'סגנון חדש ומרתק'.
ו״ה אודן

בניגוד לשני חלקיה הראשונים של הקומדיה ,הגדושים מתח ודרמה ,שני מרכיבים
מכריעים אלה של כל יצירה אפית נעדרים מן העדן (להרחבה ראו מאמרי ב"אחרית
דבר" בכרך זה) .ייתכן בהחלט שעובדה זאת כרוכה בהעדר מחזות מרפרטואר הכתיבה
של דנטה אליגיירי .עם זאת הכיר המשורר על בוריים את האפוסים ההלנו-רומים בכלל,
ואת אנאידה לוורגיליוס בפרט ,ממנו הוא חוזר ומצטט ללא הרף ,ואין ספק כי ידע את
סוד המתח הדרמטי המונח ביסוד הסיפור האפי הכרוך במסע כגון האודיסאה והאנאידה.
למותר לציין כי בעולם של אושר מוחלט אין מקום לקונפליקט דרמטי .יפה ציין זאת
התלמוד הבבלי:
העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן
ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ,אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם
ונהנים מזיו השכינה...
מסכת ברכות ,דף י"ז עמוד א'.
לא קשה לקרוא בין השיטין כי המחבר לבו אינו שלם עם התיאור .שהרי אם אין בו שתייה
ואכילה ופרייה ...מה יש בו? אכן מעט מאוד ,אם בכלל.
בנוסף לאושר הבסיסי נהנות הרוחות בעדן משורה של הטבות נוספות .הכאב והעצב
נעדרים מן העדן כליל .הרצון החופשי אובד ,ומעתה והלאה הוא עולה בקנה אחד עם רצונו
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של הבורא .הרוחות ,יורשי העדן ,נהנים בחברת מלאכים וקדושים ,וכן בחברת יקיריהם שעלו
עמם יחד לעדן .על השאלה ,מה פירוש הנאה ואושר ,מעדיפים אבות הכנסייה שלא לתת את
הדעת מעבר לטיעון השגור ,לפיו "הקרבה אל אלוהים וחסדו הישיר היא פסגת האושר אליו
יכול לשאוף בן אנוש לאחר מותו" (משפט זה מובא ממכלול התיאולוגיה לתומס אקווינס
המעניק לו את סמכותו של גדול התיאולוגים הקתוליים ,ודי בכך).
אחת השאלות הנשאלות היא אם בעלי סגולות מיוחדות זכאים לבונוסים מיוחדים ,כגון
אותם שלושת סוגי הרוחות הנהנים מיוקרה מיוחדת ,והם :א) מי שהוציאו את נשמתם על
קידוש השם; ב) הבתולות; ג) דוקטורים של הכנסייה.
מאחר שהקיום בעדן אינו חומרי ,נותרו תשורות בתחום הרוח בלבד .ואכן ,רבי הסגולה
הנמנים לעיל נהנים משלושה יתרונות :עדיפות בהארה (האור המופק על ידם באמצעות
שיקוף הזוהר האלוהי רב מזה המופק על ידי היתר); עדיפות בחדות ראייה המאפשרת להם
לראות טוב יותר את פלאי הבורא; אושר עדיף .מושג אחרון זה איננו ברור די צורכו ,והוא
נדון במלוא כובד הראש הראוי בכתבי אבות הכנסייה.
בונוס יחיד במינו הניתן במשורה לצדיקי הקדושים הוא היכולת לראות את פני האלוהים
באמצעות אינטואיציה ,visione intuitivâ et etiam faciali ,בלשונו של אקווינס .בנדיקטוס ה12-
ביקש לקבוע כללים בנושא של ראיית הצדיקים לאמור:
"אין דבר היכול להסתיר אותו מעיניהם והישות האלוהית מופיעה לעיניהם
גלויה וברורה ,והיא אות ועדות לקדושתם וצדקתם וכי גורלם הוא חיי ַעד
ושלוות נצח".
התפיסה מתבססת על תורתו של תלמי ,לפיו העין רואה באמצעות קרן הנשלחת ממנה
אל מושא המבט .חדות הראייה מותנית בעוצמתה של הקרן .עיני הצדיקים ניחנו בקרניים
בעלות עוצמה מיוחדת המאפשרת להם לראות את הנסתר מעיני אחרים ,קרי :את פני
הבורא10.
נוסק אפוא אליגיירי מיודענו מרקיע אל רקיע ,והתמונות חוזרות על עצמן ,לפחות עד
הרקיע השמיני .בפני דנטה ניצב אתגר של  33קנטי ,קרוב לחמשת אלפי שורות ,מרחב
שדי בו לאכלס אפוס שלם ,מבלי שיהיה בידו די חומר למלאכה זו .כיוון שכך ,הופך העדן
למסה תיאולוגית בסוגיות המוסר והדוֹ גמה הקתולית .למותר לציין שאין לך אויב גדול יותר
לדרמה מהרצאת דברים בסוגיות מופשטות .אין ספק שדנטה היה ער לעובדה זו ,ועל מנת
למלא את החלל הנפער (תרתי משמע) ,הוא מבקש להכות את עינינו בסנוורי המצגת האור-
קולית ,אותה הוא מפתח ברוב כישרון בעדן המוכה שיממון של שלוות נצח .מכאן האור,
 .דוקטור ,מלטינית docere ,קרי :ללמד .דוקטור של הכנסייה הקתולית – תואר בכיר הניתן במשורה למי
שזכו קודם לכן בתואר קדוש ותרמו בכתביהם תרומה מיוחדת לבירור הדוֹגמה הקתולית .תומס אקווינס
ובונבנטורה ,מן הדמויות המופיעות ב עדן לדנטה ,נמנים עם חבורה נכבדת זו.
 .10מובא בחיבורו של דומיניקו פלמייריDomenico, Palmieri. “De Deo creante et elevante”, Rome, 1878, :
thes. 39.
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המשורר מוכה סנוורים .סביבו מלאכים בדמות רשפי אור ואש .סנדרו בוטיצ'לי,
איורים לקומדיה.

המאור ,הבוהק ,הברק ,הזוהר ,הנוֹ גה ,הזיו ,השלהבת ,האש ,ההבזק ,הרשף ,הניצוץ והלהב
המלווים כל קנטו מתחילתו ועד סופו .מכאן הזוהר הבוהק בעיני ביאטריצ'ה ,ההולך וגובר
הש ֶבת ,לאחר מכן אל רקיע המניע הראשון ,ולבסוף
ככל שהשניים קרבים אל רקיע כוכבי ֶ
אל האמפיריום עצמו ,משכנו של הכול יכול.
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ּ ָפנֶ ָיה ְ ּב ֵעינַ י ָהי ּו ִּת ְפ ֶא ֶרת ז ַֹהר
ו ַּמ ָ ּב ָט ּה ָק ַרן ְ ּבא ׁ ֶֹשר ַרב ַעד ִּכי
מוֹסי ֶּת ְח ַס ְרנָ ה.
לְ ֵתאוּרוֹ ִמ ִּלים ְ ּב ֻקלְ ִ
(קנטו )24-22 .23
המלאכים על פלגותיהם הם רשפי אורה ,הרוחות הם נרות מהלכים ומעופפים כאשר
מראשם מבליח אור ההולך וגובר עם ההתרגשות ודועך ככלות פרצי השמחה ,ועוד לא אמרנו
דבר על אור התהילה ,הוא ה ,lumen gloriae-קל וחומר על זיו השכינה הקורן במרחבי
העדן ומכה בסנוורים את עיני המשורר ההמום .וזאת ,יש לזכור ,כשהוא מצויד אך ורק
בתיאוריה של אמפדוקלס ותלמי ,ומבלי לדעת דבר על סגולותיה הפיזיקליות של הקרינה
האלקטרומגנטית הקרויה בפינו אור ,לא על מהירותה ,אורך גליה ,האנרגיה שהיא מפיקה,
שלא לדבר על תורת היחסות והקוונטים .אם נוסיף לעובדה זו את צינתה של ביאטריצ'ה
כלפיו – מי שיצא למענה אל עולם המתים בהבטחה ש"יכתוב עליה כפי שאיש מעולם
לא כתב על אישה" ,הרי שאין מנוס מלקבוע שהעדן אינו עונה על ציפיות הקורא .היצירה
השמיימית ניצבת ,אם לצטט את גתה ,על סף "השיממון הנשגב".
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רקיע ראשון :הירח – משכנם של מי שלא השלימו את נדריהם
(קנטי )3-1

פתיחה
(קנטו )12-1 .1
הפרולוג הפותח בקצרה את העדן כולל הנחות יסוד שפותחו בחלק זה של הקומדיה ,ובחלקן
נדונו כבר קודם לכן .כך ,למשל ,ההכרה בפלאי היקום שהם עדות לתהילת הבורא ,וכי
הזוהר הוא טבעו של אלוהים (ככל שהתיבה "טבעו" מנוגדת למהותו המופשטת של הבורא).
ַ
הגאווה על כך שניתן למשורר בשר ודם ,בן תמותה ,לעבור חוויה שאיש לא עבר מעולם,
ועם זאת הצער על כך שאין בידו כלים לתאר חוויה זו ,ולבסוף ,ההכרה בשליחותו שהיא
להביא את דבר האל לאדם המתייסר בארץ.

עיני ביאטריצ'ה
(קנטו )72-64 .1
בפתיחת הקנטו אנו מוצאים עדיין את ביאטריצ'ה ודנטה בגן העדן הארצי שעל פסגת הר
הטוהר .השניים ַמרקיעים מעלה אל רקיעי העדן ,לאחר שדנטה מתבונן בעיני ביאטריצ'ה
המחזירות אל עיניו את אור השמש (( .)72-64והשוו את החיזיון האופטי של דנטה עם
מצב דומה בטור הטוהר ,קנטו  ,31שם מתבונן דנטה בעיני אהובתו השמיימית כאשר אלו
משקפות את טבעו המשתנה של הגריפון ).כפי שצוין במבוא לכרך זה ,דנטה מתעלם לחלוטין
מדיוקנה של ביאטריצ'ה ,קל וחומר מגופה ,ומספר לנו על מבט עיניה וחיוכה בלבד .אלה,
ורק אלה ,מהווים את מושג היופי המזהיר שבפיו .זוהר עיניה של ביאטריצ'ה ילך ויגבר ככל
שהשניים ירקיעו גבוה יותר ברקיעי העדן ,קרי :ככל שיתקרבו אל מקור ההשראה ("השראה"
תרתי משמע) האלוהי.

סינקרטיזם קלאסי-נוצרי
(קנטי )18-1 ,2 – 36-13 .1
סינקרטיזם תרבותי במישור הקלאסי (מיתולוגי)-נוצרי ,ופחות מכן עברי-נוצרי ,הוא חלק
אורגני רב חשיבות בקומדיה ,ומלווה אותה לכל אורכה (להרחבה ראו ״מבוא כללי״ כרך א').
כבר בשני הקנטי הפותחים את הקומדיה דנטה מיידע אותנו בדמויות מן העידן ההלנו-רומי
וכן באלי אולימפוס ומעשיהם .כך למשל אנו פוגשים בלימבו שורה של פילוסופים ומשוררים
מן העידן העתיק ,וורגיליוס ביניהם .כך – אם לציין שמות אחדים בלבד – קפנאוס ,אבי
[]43
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שער לעדן .הדפס עץ מהמאה ה ,15-אמן אלמוני.
הספרייה העירונית ,בזל.

כל מחללי הקודש ומנאצי שם אלוהים ,כך אוליסס ,כך קאטו הזקן בתפקיד שומר סף טור
הטוהר ,וכך סטציוס החובר אל דנטה ורבּ ו בדרכם אל גן העדן הארצי .עם זאת ,כוונתו
של דנטה להתחיל את מסעו ב"ממלכת העדן הקדוש" דווקא ,קרי :ביעד החסד הנוצרי,
באמצעות תיאורים מן התקדים הפגני ,היא אכן מפתיעה .הדמות הראשונה היא של "אפולו
המיטיב" אשר בהשראתו יזכה המשורר בזרי דפנה – אותה דפנה ,הנימפה אהובת אפולו,
שהפכה לעץ דפנה (אובידיוס ,מטמורפוזות א' .)567-452 ,הנה כי כן את דרכו להתייצב בפני
כס הבורא הקתולי סולל דנטה במשל פגני מובהק.
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אפולו ודפנה .ג'נלורנצו ברניני ( ,)1622שיש,
גלריה בורגזה ,רומא.

המופת השני שמעלה המשורר מנבכי העת העתיקה הוא סיפורו של ַמרסיאס ,הסאטיר
שהעז לצאת מול אפולו בתחרות נגינה .מרסיאס הובס כצפוי ,וכעונש על מעשהו הוציא
אפולו את נשמתו לאחר שפשט את עורו מעליו ( .)27-19 ,1אובידיוס מעניק לנו תמונה
פלסטית במטמורפוזות (ו'" :)391-388 ,הדם קלח בכל מקום ,עצביו המרוטים היו גלויים
לעין ,וורידיו דיממו ללא עור עליהם .אפשר היה למנות את איבריו הפועמים ,ריאותיו
הקרועות נראו היטב בחזהו המשוסף "...תשע המוזות ,ולאו דווקא אבות הכנסייה ,הן אלו
אשר משיטות את דנטה במימי הפיוט ,ולבסוף הוא מבטיח לקורא שסיפור מסעו בעדן יעלה
על הפלאים שנגלו לעיני הארגונאוטים למראה יאזון מנהיגם בדרכו אל גיזת הזהב.
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הטיעון הסכולסטי
(קנטו )142 .1
מפנה את מקומה להסבר סכולסטי .היא מבהירה לדנטה
האקסטזה המיסטית של ביאטריצ'ה ַ
כי מבחינתה של הנפש ,מן הרגע שנטשה את חטא החומר ,הנסיקה לשמים היא הכרח,
כמעט שאמרנו "צורך טבעי" .כל הנברא בצלם שורה עליו חסד אלוהים בדמות שאיפה
מולדת לקראת יעד מסוים .כך למשל תכונת האש והלהט תדחק בו אל רקיע הירח .שאיפתו
הכמוסה ועם זאת הנחרצת של דנטה היא האמפיריום ,ולכן יזכה להגיע אליו.

יאזון וגיזת הזהב .אגרטל יווני (פרט) מן המאה השישית לפנה"ס.
מוזיאון אקרופוליס.
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המופת השלישי מן המיתולוגיה ההלנו-רומית הוא גלאוקוס ,הדייג שהיה לאל ואשר
בסיפורו מוצא דנטה מספר השוואות למסעו בעדן .גלאוקוס (מטמורפוזות ,י"ג,)914-900 ,
הבחין כי הדגים שלכד בחכתו ,לאחר שנגעו בעשב ,שבו לחיות וזינקו חזרה אל המים .לאחר
שגלאוקוס עצמו לעס מעט מן העשב ,הוא חש תשוקה בלתי נשלטת לזנק לים .כיוון שכך
צלל אל המצולות ,נתקבל בפנים מאירות אצל אל הים ,ולאחר שהשיר מעצמו את יסודותיו
הארציים ועבר שורה של ניסיונות שהכשירו אותו לתפקידו החדש (ביניהם טבילה במאה
נהרות שונים) ,זכה בחיי אלמוות והיה לאל .הנה כי כן ,לא בתהליך של היטהרות וחזרה
בתשובה בקרב ראשוני הנוצרים מתלמידיו של ישו – ודוגמאות לא חסרות – מוצא דנטה
הקבלות למצבו ,כי אם אצל גלאוקוס הדייג בעולם של עובדי אלילים.

כתמי הירח
(קנטו )148-49 .2
על פני מאה שורות התופסות את רובו של הקנטו השני ,מבקש דנטה להסביר באמצעות
"כתמי הירח" את מבנהו של העדן .ביאטריצ'ה מסבירה למשורר ולקורא ,כי התפיסה
החושית והתבונית המוכרת לנו ,אין בה די על מנת לרדת לעומק מהותה של הישות הרוחנית
המרכיבה את תשעת הרקיעים .בעצם השאלה שדנטה מפנה אל ביאטריצ'ה הוא פוסל על
הסף את האמונה המקובלת ,לפיה גורש קין אל הירח על רצח אחיו ,ודמותו עטורת זר
קוצים היא זו הנשקפת אלינו מן הלבנה .תחת זאת מייחס דנטה את הופעתם של הכתמים
הכהים לאותם החלקים של הירח שהחומר בהם דחוס יותר .ההסבר ,ההגיוני לכאורה ,עליו
הגן המשורר בכתביו הקודמים (וראו קונביביו ב') מופרך על ידי ביאטריצ'ה כשגוי ,שכן הוא
נסמך על הנחות יסוד חומריות שאינן תופסות במקרה הנידון .עם זאת ,הסברה הסכולסטי
של ביאטריצ'ה עצמה אינו חסר טיעונים הנסמכים על הדיאלקטיקה האריסטוטלית .גברתו
של דנטה מסבירה כי אילו היו דבריו נכונים ,והירח הכיל חלקים בהם החומר דליל ,כי
אז ליקוי לבנה היה בלתי אפשרי ,שכן קרני השמש היו חודרות את החלקים הדלילים (,2
.)81-29
כיוון שהפריכה את טיעונו ההגיוני לכאורה בטיעון הגיוני משל עצמה ,מבקשת
ביאטריצ'ה מדנטה לתאר לעצמו ניסוי אופטי ,לפיו מקור אור (נר הניצב מאחורי הצופה)
משתקף בשלוש מראות ,כל אחת מהן ניצבת במרחק גדול יותר מקודמתה .האור הנשקף,
לטענתה ,יהיה קטן יותר ככל שהמראה תהיה רחוקה מן הנר ,אולם לא פחות בהיר .מכאן
שאחת היא מהי צמיגות החומר בתוך מעמקי הירח ,לא הדחיסות היא הגורם לכתמים .עד
כאן הרציונל על בסיס לוגי .מכאן ואילך גולשת ביאטריצ'ה אל טיעון מטפיזי (.)148-112 ,2
האנרגיה האלוהית באה לביטוי פיזי בעוצמת האור המחולק בין הכוכבים באופן בלתי שווה,
והיא מותנית ברצונו של הכול יכול .הנה כי כן ,עוצמת השיקוף של כוכבי הלכת שונה ,ואינה
עומדת ביחס ישר – בדומה לניסוי הנר והמראות – לריחוקם ממקור האור .כלל זה חל גם
במקרה של הירח ,על חלקים ממנו.
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פיקרדה דונטי ,קונסטנצה
(קנטו )123-34 .3
פיקרדה דונטי היא אחותו של פוֹ ֶרזֶ ה דונטי ,ידידו הפלורנטיני של דנטה המיטהר בטור הטוהר
מגרגרנותו ,וכן של קורסו דונטי בן-הבלייעל ,מי שעתיד (על פי דברי פורזה) להתייסר לנצח
בתופת .במעמדו כאחד ממנהיגי הגוולפים השחורים ,קורסו הוא אויבו בנפש של דנטה,
ונמנה עם חבר הנבלים שגירש את המשורר מעירו .פורזה הוא שסיפר לדנטה גם כי פיקרדה
שוכנת בעדן .משפחת דונטי מקורבת לדנטה שנשא לאישה את גֶ 'מה דונטי והיא אם ילדיו.

פיקרדה וקונסטנצה .איורים לדנטה,
אלסנדרו ולוטלו ( ,)Vellutelloונציה.1534 ,
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פיקרדה עצמה נמנתה בחייה על מסדר "קלרה הענייה" שנוסד על ידי הקדושה קלרה מאסיזי
( .)1253-1194קורסו אילץ את פיקרדה לנטוש את מנזר סנטה קיארה ( )Chiaraבמונטיצ'לי
הסמוכה לפירנצה ,ולהינשא לאחד מחסידיו ,רוסלינו דלה טוסה ( ,)Tosaזאת משיקולי
כדאיות פוליטית .זמן קצר לאחר נישואיה הוציאה פיקרדה את נשמתה מצער.
בדומה לפיקרדה ,גם הקיסרית קונסטנצה (קונסטנצה הגדולה ,)1198-1152 ,אשת הנרי
השישי ואמו של פרדריק השני ,נאלצה אף היא לנטוש את המנזר על מנת להינשא מסיבות
פוליטיות .בחירתו של דנטה בגבירה זו על הירח ,עולה בקנה אחד עם חיבתו של דנטה
לפרשנות שמות –  ,interpretatio nominisהמבוססת על קרבת משמעות השם לגורלו של
בעליו .במקרה זה מתייחס דנטה אל הירח ככוכב דיאנה ,האלה הבתולה ,ואל אופיו של
הכוכב כמקום משכנם של המהססים ,נעדרי כושר ההחלטה .פיקרדה היא האחות הבתולה,
בעוד שקונסטנצה תואמת את הירח על דרך השלילה .היא נאלצה אמנם בעל כורחה לנטוש
את חיי המנזר ,אך בלבה נשארה נאמנה לאמונתה ,ומכאן משמעות השם קונסטנצה – נאמנה
ונחרצת.


רקיע שני :כוכב מרקורי – בו שוכנים בעלי הישגים
שפעלו למען התהילה
(קנטי )7-5

יוסטיניאנוס
(קנטו )119-115 .5
הקיסר יוסטיניאנוס גם הוא דמות ששמה משרת את כוונתו של דנטה .יוסטיניאנוס ,ששמו
 iustinianoנגזר מ ,giustizia-קרי :צדק ,תופס מקום רב חשיבות בתפיסה המדיאבלית ,לא
רק כנושא הדגל הרומי במזרח (הוא הנס הקדוש ,קנטו  ,)36-4 .6אלא גם כשליט אשר
בהשראת אלוהים נטל על עצמו להעניק לנתיניו בני עמו את החוק הרומי ,הוא הCorpus-
 Iuris Civilisמראשית המאה השישית.
מהרצאת הדברים של יוסטיניאנוס בדבר מסלול המעוף של הנשר הרומי בקורות
האימפריה ,נחשפת בפנינו דמות של הקיסר כאורטור מעולה ומופת בשני תחומים ,המשפטי
והצבאי ,וזאת העילה לישיבתו של האיש בכוכב מרקורי ( ,)117-112 ,6משכן המבקשים אחר
כבוד ותהילה .בתשע שורות ( )21-13 ,6חוזר דנטה על האגדה המדיאבלית בדבר כפירתו
כביכול של יוסטיניאנוס ,מי שטען לכאורה כי אמנם ישוע היה בן אלוהים ,קרי :אלוהות
בפני עצמה ,אלא שדווקא מסיבה זו לא יכול היה להיות בעת ובעונה אחת גם אדם בשר
ודם .מי שהציל את הקיסר מכפירה היה ,על פי האגדה ,האפיפיור אגפטוס ( .)Agapetusעל
יסוד הצגת הדברים של יוסטיניאנוס ,מנהלת ביאטריצ'ה שיחה תיאולוגית ערה על הנושא
בקנטו השביעי.
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הקיסר יוסטיניאנוס ובני פמלייתו .מוזאיקה משנת .)?( 540
כנסיית סן ויטאלה ,רוונה.

דנטה בילה את שנותיו האחרונות ברוונה ,הדרומית לוונציה על החוף האדריאטי .העיר
ידועה באיורי פסיפס מרהיבים בכנסיותיה ,ובעיקר בכנסיית סן ויטאלה .סביר להניח כי
לתמונות הייתה השפעה על דנטה בעיצוב דמותו של העדן על שוכניו בכלל ,ובהם הקיסר
יוסטיניאנוס (ורעייתו תיאודורה) בפרט ,וראו האיור לעיל.
סיפורו הקצר של רומיאו ,אותו מגיש לנו יוסטיניאנוס ב 15-שורות ( ,)142-127 ,6בדבר
"צלְ יָ ן ַמ ְצנִ ַיע לֶ כֶ ת" שעלה בידו להשיא ארבע עלמות
חוסר הכרת תודה לאיש תם וישרַ ,
לבני מלכים ,הוא כמובן אלגוריה שקופה למצבו של דנטה .על פי המסורת ,רומיאו דה
וילֶ נֶ ב ,יועצו המוכשר של ריימון ברנג'ה ( )Berengerרוזן פרובנס ,עשה רבות להעצמת כוחו
הפוליטי של אדונו .פסגת מעשיו הייתה חלקו בנישואי ארבע בנותיו של ברנג'ה לארבעה
מלכים .אולם המעשה עורר נגדו את שנאת שועי פרובנס ,שביקשו את ידי העלמות לעצמם.
במסע הסתה נגד רומיאו הצליחו שונאי האיש לשכנע את ברנג'ה בבגידתו כביכול של
רומיאו ,והאיש גורש מן החצר כשכל רכושו ּ ִפרדה ,מיטה וחפצים אישיים .בדרכו לרומא
נאלץ לחזר על הפתחים.

ההיבט הפוליטי
(קנטו )6
נאמן לדבקותו בסימטריה ,מעלה דנטה את הסוגיה המדינית הקרובה ללבו בכל קנטו שישי
בשלושת חלקי הקומדיה .הקנטו השישי של התופת עוסק ברובו במדיניותה של פירנצה;
הקנטו המקביל בטור הטוהר עניינו מדיניות איטליה על נסיכויותיה ומחוזותיה; הקנטו
השישי בעדן דן בהתנהלותה של האימפריה הרומית .בניגוד לתמונה הקשה והאכזרית שעל
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סף חורבן המוצגת בשני חלקיה הקודמים של הקומדיה ,בה רובם הגדול של המעורבים הם
נבלים המשלמים על חטאיהם בייסורי נצח ,כאן יוסטיניאנוס הוא מופת של שליט דגול
וצודק.

המופת הרומי
הנושא הוא ניצחונותיו של יוליוס קיסר שהיו לאבן התשתית של קורות רומא מן המאה
הראשונה לפנה"ס ואילך .חציית הרוביקון בשנת  49על גבול גליה; מלחמת האזרחים מול
פומפיאוס; הניצחון בקרב פרסלוס בתסליה ומנוסתו של פומפיאוס למצרים; המסע אל
טרויה והביקור בחורבותיה כהקדמה למסע אל מצרים; סילוקו של תלמי והושבת קליאופטרה
אחותו על כס המלוכה; הבסת יובה מלך נמיביה וחיסול כיסי ההתנגדות האחרונים לקיסר
בספרד; רמז לניצחונותיו של אוקטביאנוס אוגוסטוס; הקרב בפיליפי (שנת  )42בו הובסו
האחים קסיוס וברוטוס; הניצחון על מרקוס אנטוניוס ליד מודנה ( ;)41הקרב ליד אקטיום
ותבוסתו הסופית של אנטוניוס שבעקבותיה שלחה קליאופטרה יד בנפשה; השתלטות על
מצרים ושנים רבות של שלום והתעצמות האימפריה הרומית.

הנקם הצודק
(קנטו )81-60 .6
אחת הסוגיות המורכבות והסותרות בדיאלקטיקה של אבות הכנסייה היא אשמת היהודים
בצליבת ישוע .בעוד המחילה לאויב ,על פי עקרון הגשת הלחי השנייה ,היא הנחת יסוד
תיאולוגית ,היהדות חורגת מכלל זה .יוסטיניאנוס אומר זאת מפורשות ,אולם לא טורח
להסביר:
ִ
...טיטוּס ַה ֵּק ָיסר לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נֶ ְח ּ ַפז הוּא
ִמן ַהנּוֹ ְק ִמים ַעל ֵח ְטא ָקדוּם נָ ָקם לָ ַק ַחת.
(קנטו )93-92 .6
הנוקמים הם היהודים ,הנאשמים בצליבת המושיע .הנקם של טיטוס הוא חורבן ירושלים.
מפתח מפי יוסטיניאנוס – שהוא התגלמות הצדק האלוהי באמצעות
הנה כי כן ,בעוד דנטה ַ
יישום החוק הרומי – סוגיות סבוכות בתיאולוגיה הנוצרית ,לא נרתע המשורר מלתרום את
חלקו להסתה האנטישמית היורדת לשורשי האמונה הנוצרית בדבר אשמת היהודים.

התגלמות התיאולוגיה
(קנטו )7
כוכב הלכת מרקורי ,הקרוי על שמו של שליח אלי האולימפוס ,מתאים לדנטה על מנת
האינקרנציה .אחרי ככלות הכול ,ישוע ,בדומה למרקורי,
ַ
להציג את סוגיית ההתגלמות ,היא
נע גם הוא בתפקיד שליח מארץ לשמים ולהפך .המשורר מקדיש אפוא את רובו של הקנטו,
שורות  ,120-19לסוגיה המכרעת בתיאולוגיה הנוצרית ,והיא :מדוע הפך אלוהים לאדם,
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או כפי שאנסלם איש קנטרברי הכתיר את מסתו הנודעת בנידון( Cur Deus Homo :מדוע
אלוהים – אדם) .בניסיונו להסביר את הזיקה והאחדות שבין ההתגלמות לחטא הקדמון,
אנסלם ותיאולוגים רבים אחרים בימיו ,פיתחו את תיאוריית ה"כופר" ,לפיה בתמורה לישועת
האדם יש לשלם "כופר" לשטן .דנטה מצדו מבקש לפתח טיעון שאמור לעלות בקנה אחד
עם תולדות רומא וימי הביניים ,לפיו ההתגלמות אינה רק בבחינת אחדות פרדוקסלית בין
החומרי והמופשט ,קרי :האנושי והאלוהי ,אלא גם תולדה של בחירה חופשית.
מן הדברים שדנטה שם בפיה של ביאטריצ'ה נובע כי המחילה על החטא הקדמון אפשרית
בשתי דרכים :על פי רצונו של הבורא ,או על פי רצונו של האדם .אין חלופה אחרת.
אוֹ ׁ ֶש ִ ּיזְ ֶּכה ָא ָדם ְ ּב ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה
מוֹ ֵחל ַעל ֲח ָט ָאיו ,אוֹ ׁ ֶש ָה ִא ׁיש ַע ְצמוֹ
יְ ׁ ַש ֵּלם ֶאת ַה ּ ְמ ִחיר ַעל ַמ ֲעשֵׂ י ִא ֶ ּולֶ ת.
(קנטו )93-91 .7
אולם דברי ביאטריצ'ה ,הנחרצים כביכול ,אינם כי אם דברי הקדמה שהיא בעצמה סותרת
בהמשך ,זאת על בסיס הטיעון הדיאלקטי שעל דרך השלילה .האמת מתבהרת לקורא אט
"ע ָּתה ֵּתן ֶאת ֵעינֶ ָיך ְ ּבע ֶֹמק ַה ְּתהוֹ ם ֶ ׁ /של זוֹ ָחכְ ַמת ַה ֶ ּנ ַצח"...
אט .תחילה היא מצווה על דנטהַ :
ולאחר מכן היא מפריכה את הנחת היסוד של או-או בחלופה אחת ,אלוהית .הבורא הוא זה
שבחר לגאול את האנושות על ידי שלבש דמות אדם ,מבלי שוויתר על מהותו הקדושה.
מכאן שההתגלמות ,בכל תהילתה הפרדוקסלית ,המוסברת היטב בשורות  ,120-103היא
הדרך היחידה בה בחר הבורא להושיע את מעשי ידיו.
בשורות  21-20יודעת ביאטריצ'ה כי דנטה מוטרד בשאלהֵ ..." :א ְיך נָ ָקם ָראוּי נִ ָּתן לִ נְ קֹם
ְ ּב ֶצ ֶדק" ,הסותרת לכאורה את הדין הנוצרי .הדברים מתקשרים לטיעונו של יוסטיניאנוס מן
הקנטו הקודם (וראו לעיל) .אשמת היהודים בנידון והנקם הצודק ,קרי :חורבן הבית השני,
נובעים מן העובדה שהצלוב אמנם היה בעל דמות אנוש אך היה אלוהים ,מכאן שאשמת
היהודים אינה בסיוע לרצח אדם כי אם ברצח אלוהים ,ועל כן הנקמה בהם צודקת.


רקיע שלישי :נוגה – משכן האוהבים למיניהם והלהוטים
יתר על מידה
(קנטי )9-8
שרל מרטל
מן הכתוב עולה כי בין הנסיך שרל מרטל ,בנו של מלך נאפולי שרל השני מאנז'ו ,לבין
דנטה ,שררה ידידות של ממש ,אולם באשר למוצאותיו של האיש ידוע לנו מעט בלבד
ממקורות חיצוניים .נראה כי השניים נפגשו לראשונה בפירנצה ,כאשר מרטל ביקר בעיר
לכמה שבועות בשנת  .1294אילו ירש מרטל את אביו היה הופך למלך נאפולי ,הונגריה
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שרל מרטל .ג'ון פלקסמן ( ,)Flaxmanאיורים לקומדיה.1797 ,

ופרובנס ,אולם שנה בלבד אחרי הביקור בפירנצה הלך מרטל לעולמו ,יחד עם אשתו ,במגפת
הדבר המפורסמת ,והוא בן כ"ד בלבד .העובדה ששרל מצטט את אחד משיריו של דנטה
( )37 ,8ונושא את דברו בסוגיית הגורל לעומת תורשה בקביעת כישרונותינו ,ועל ההכרח
לכבד את הנושאים הללו בחברה ( ,)148-115 ,8היא הוכחה בדבר ההערכה ההדדית ששררה
בין דנטה לבין הנסיך עול הימים .כראוי לשוכני נוגה ,מוכיח שרל נדיבות רוח ואהבת הזולת,
הן כידיד אוהב והן כשליט צעיר ,מתקן חברה ,המבקש את טובת נתיניו.
מרטל חוזר על הטענה הקלאסית לפיה לכוכבי הלכת השפעה על אופיו של האדם ,וזאת
על פי הוראת הבורא עצמו .בכך אפשר להסביר את רבגוניות תכונות האדם ,ואת הצורך
בתרומת כל אחד מהם לטובת הכלל ,על פי יכולתו וכישוריו .על כן:
זֶ ה יִ ָ ּולֵ ד סוֹ לוֹ ן ,וְ זֶ ה ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש
יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַמלְ ִּכ ֶיצ ֶדק וְ ָה ַא ֵחר ֲא ׁ ֶשר
ִ ּב ְמעוֹ פוֹ ׁ ָש ַמיְ ָמה ָא ַבד ְ ּבנוֹ  ,דֶּ ַדלוֹ ס.
(קנטו )126-124 .8
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קוניצה דה רומנו .ג'ובני די פאולו ),(Paoloק .)?( 1470קוניצה (משמאל) נישאת אל העדן כשהיא
מוזמנת על ידי האם הבתולה .למטה :חומות פדואה ,ברקע :הפסגות המושלגות של האלפים.

הגבירה קוניצה רבת החסדים
(קנטו )63-30 .9
קוניצה ( )Cunizzaדה רומנו ,המזדהה כמי שכל חייה עברו עליה תחת השפעה רבת עוצמה
של אפרודיטה ( ,)32 ,9איננה שוכנת במעלת סגולותיו הנעלה של שרל מרטל ,כי אם בתחום
הארצי של אהבת אישה לגבר ,קרי :לגברים רבים .מסיבות פוליטיות נישאה אמנם לאחד
ממנהיגי הגוולפים מוורונה ,אולם שמה הלך לפניה בזכות פרשיית אהבים ,גלויה ומתועדת
היטב ,עם סורדלו ( )Sordelloהטרובדור ממנטואה (עירו של ורגיליוס) ,שנודע בשירתו
הפרובנסלית בימים בהם ישב בחצרו של ריימון ברנג'ה (וראו לעיל וכן טור הטוהר ,קנטו
 ,)6זאת לאחר שגורש מוורונה בשל פרשיית האהבים עם קוניצה.
לאחר גירוש סורדלו ,כובשת קוניצה את לבו של אנריקו דה בוביו ( ,)Bovioאביר
ממשפחת אצולה מיוחסת ,עמו יוצאת הגבירה החושקת למסעות ברחבי איטליה .אנריקו
נהרג בקרב ,אצולינו ,אחיה ,כופה עליה נישואים לאחד מראשי הגוולפים (כאמור לעיל).
לאחר מות אחיה (המבלה את זמנו בתופת) נישאת קוניצה שוב ,הפעם לאסטרולוג מפדואה.
בין לבין מחלקת הגבירה הנכבדת את חסדיה ברוחב לב לשורה של שועים .והנה ,למרות
אי אלו סטיות מדרך הישר על פי המדד החמור של התקופה ,זוכה הגבירה הנחשקת בחסדי
העדן לצד צדיקי הדור ומלאכי שרת .לזכותה ייאמר שבהצגת הדברים שהיא נושאת ,מרבה
המטרונה מפדואה לקונן על השחיתות ,ההפקרות והרשע הפושים במחוזות צפון מזרח
איטליה (.)60-43 ,9

פולקו – הנזיר העולה באש התאווה
(קנטו )142-67 ,9
פולקו ( )Folcoאיש מרסיי ,הטרובדור הפרובנסלי שהיה לימים לנזיר במסדר הציסטריאני
והגיע לדרגת בישוף של טולוז ,זוכה לשבחים רבים מעטו של דנטה בחיבורו De vulgari
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 ,eloquentiaהמדבר בשבח חרוזי שיריו .למקום בעדן בכלל וברקיע נוגה בפרט ,זוכה פולקו
בזכות עוצמת אהבתו הבוערת בעצמותיו אף יותר מן התשוקה ,שהייתה למשל ,של דידו
לאניאס .בדומה לקוניצה ומתוקף מעמדו ככלי קודש ,מגַ נה אף הוא את הממסד הכנסייתי
בכלל ואת התנהלותו המופקרת של הכס הקדוש בפרט (:)132-131
ַה ּ ְמ ִס ִ
יטים ְ ּג ִדי ָּתם ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר,
ְ
ִּכי ָהרוֹ ֶעה ָה ַפך ָ ּב ּה לִ זְ ֵאב ׁשוֹ ֵחר לְ ֶט ֶרף.
גם פולקו –  Fulgoבלטינית פירושו זוהר – שמו מחייב בבוהק הנוגה ,רקיע התשוקה
הבוערת.

רחב הזונה
(קנטו )112-126 .9
דַּ ע ִּכי ָר ָחב ְ ּבתוֹ כוֹ ׁשוֹ כֶ נֶ ת ְ ּברֹב נַ ַחת,
וְ כִ י ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ָח ְב ָרה ֶאל ִמ ְסדָּ ֵרנוּ,
חוֹ ָתם ֵאין ָרם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעל ַה ּ ִמ ְסדָּ ר ִה ְט ִ ּב ָיעה.
(קנטו )117-115 .9

רחב .יוליוס שנור" .1820 ,וַ ּתוֹ ִר ֵדם ַ ּב ֶח ֶבל ְ ּב ַעד ַה ַחלּ וֹ ן;
ּובחוֹ ָמה ִהיא יוֹ ׁ ָש ֶבת ".יהושע ,ב' ,טו.
ית ּה ְ ּב ִקיר ַהחוֹ ָמהַ ,
ִּכי ֵ ּב ָ
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בעקבות קוניצה ,הגבירה רבת החסדים ,ופולקו שבלבו בוערת התשוקה ,מגיע תורה של רחב
הזונה ,מי שהטביעה "חותם אין רם ממנו" על מסדרו של פולקו.
מעמדה של רחב בברית החדשה הוא אכן רם יחס ,זאת בזכות היותה סבתא רבתא כביכול
של דוד המלך ,וכיוון שכך יצא ישוע מבין חלצי צאצאיה .כך בבשורה על פי מתי ,בפרק
הפותח חגיגית את הברית החדשה (א' ,)6-5 ,לאמור..." :ושלמון הוליד את-בעז מרחב ובעז
הוליד את-עובד מרות ועובד הוליד את-ישי ,וישי הוליד את-דוד המלך "...הנה כי כן ,לא
המקצוע הוא המבייש את יורשי העדן כי אם פועלם הכללי הנמדד במאזני הצדק האלוהי,
וכך ה"אהבה" מקבלת משמעות רחבה המעניקה לרחב משכן מכובד ברקיע האוהבים ,תרתי
משמע.

הצל
ָר ִק ַיע זֶ הֶ ׁ ,שבּ וֹ ַה ֵ ּצל מו ָּטל ֵמ ֶא ֶרץ
ַמ ִ ּג ַיע ֶאל סוֹ פו...
(קנטו )119-118 .9
מדברי פולקו עולה כי הצל שמטיל כדור הארץ בדמות משולש ,קודקודו מגיע אל נוגה.
מכאן הביטוי " – conical umbraחרוט הצל" ,הכולל בתוכו את הירח ,כוכב מרקורי ונוגה.
המידע של דנטה לקוח ככל הנראה מתרגומי התוכן המוסלמי אל-פרגני המסתמך בתורו
על שיטת היקום מאסכולת האלמגסט לתלמי ,התוכן היווני מן המאה השנייה לספירה .לא
כאן המקום לדון בראייה המדיאבלית את היקום (לפירוט תפיסתו האסטרונומית של דנטה,
ראו ״מבוא״ לקומדיה בכרך א') ,אולם ייאמר כי התנאי להטלת הצל הארצי מחייב את
השמש להאיר מאחורי כדור הארץ מול שלושת גרמי השמים הנ"ל ,כאשר אלה ניצבים בקו
ישר זה מאחרי זה .אולם קונפיגורציה זו היא בלתי אפשרית על פניה גם על פי התפיסה
האסטרונומית של ימי הביניים ,הקובעת כי השמש ,הירח ,כוכב ונוגה נעים צמודים זה לזה
סביב הארץ.


רקיע רביעי :השמש – משכנם של השקולים בדעתם
(קנטי )13-10

תומס אקווינס ומרעיו
(קנטי )13 ,11 .10
תומס אקווינס ( Doctor Angelicus ,)1274-1225בכינויו העממי ,זכה בתואר קדושה
ב ,1323-כלומר מקץ  100שנים בקירוב ,פרק זמן קצר יחסית לתור הגדול של המצפים
לתואר המתארך לעתים מאות בשנים ואף יותר .גדול התיאולוגים של זמנו ,ויש מי שיאמר
הגדול מכולם בכל זמן ,אקווינס היה נערץ על המשורר הפלורנטיני והשפיע עליו רבות .את
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מושבו ברקיע השמש קנה לעצמו בזכות נועם הליכותיו והתואם ההרמוני של תורתו ,שהיה
גם המרכיב המרכזי באישיותו .אקווינס ביקש לתאם בין הרציונליזם של אריסטו לתיאולוגיה
הנוצרית הגדושה בסתירות .מכאן השיטה הסכולסטית אותה הביא לכלל שלמות בחיבורו
המקיף  – Summa theologicaeמכלול התיאולוגיה ,אותו חיבר בין השנים  .1274-1265המכלול,
עבודת חייו של אקווינס ,נפרש על פני  61פרקים ,והוא אכן ההישג התיאולוגי-נוצרי הגדול
בכל הזמנים.
תומס למד אצל תיאולוג דגול אחר ,הוא אלברטוס מן העיר קלן (.)Albertus Magnus
האיש ביקש לפשר בין אריסטו לדוֹ גמה הנוצרית עוד לפני תומס .אלברטוס ,הנמנה יחד עם
תומס עם המסדר הדומיניקני ,ניצב כתף אל כתף לצד תלמידו המהולל ,המציג בפני דנטה
את מורהו:
ימינִ י,
זֶ ה ַה ָּקרוֹ ב ֵאלַ י ,העוֹ ֵמד לִ ִ
מוֹ ִרי וְ גַ ם ָא ִחי ָהיָ הַ ,אלְ ֶ ּב ְרטוּס ׁ ְשמוֹ ,
ִא ׁיש ֶקלְ ן ,וְ ָאנֹכִ י הוּא ּתוֹ ַמס ֵמ ַא ְקווִ ינוֹ .
(קנטו )99-97 .10

תומס אקווינס .יוס ואן גנט (.)Ghent
שנת  1475בקירוב.
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האחרון בין הניצבים בחבורתו הנכבדת של אקווינס ,בבחינת "בחיהם ובמותם לא נפרדו",
הוא סיגר ( )Sigerאיש בּ ַר ָ ּבנט ,הניצב לשמאלו של תומס:
וְ זֶ ה אוֹ רוֹ ׁ ֶשל ִסיגֶ רֶ ׁ ,שלּ ֹא ָּכלֶ ה לָ נֶ ַצח,
ֲא ׁ ֶשר לְ ֵעת ִה ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה ִ ּב ְרחוֹ ב ַה ֶּת ֶבן,
ֱא ֶמת דִּ ֵ ּבר וְ כָ ְך ָקנָ ה שׂ וֹ נְ ִאים ַ ּב ֶ ּנ ֶפ ׁש.
(קנטו )38-36 .10
השניים לימדו בפריס ,ובתקופה זו היו אויבים (אינטלקטואליים) בנפש .סיגר לימד את
אריסטו ללא זיקה אל התיאולוגיה הנוצרית ,בהנחה שאין הכרח לבקש אחר אמת אחת ,שכן
זו לא נמצאת בהכרח בקשר הדיאלקטי של ההיקש הלוגי .מכאן שניתן להגיע אל האמת
בדרך ההיגיון הצרוף המבוסס על השיטה האריסטוטלית ,ובאותה מידה ניתן להגיע אליה
על בסיס האמונה הצרופה ,מבלי ששני הנתיבים יהיו כרוכים זה בזה .אקווינס והאסכולה
סביבו ,מי שביקשו ליצור מסד רציונלי לדוֹ גמה הנוצרית המבוססת על כתבי אריסטו ,חששו
פן הטפותיו של סיגר יקרעו שסע בנצרות ,דווקא באותו פרק זמן בו נסתמן סיכוי של ממש
הרציו ולא כאמונה בלבד .למותר לציין שזוהי מחווה
להציג את הדוֹ גמה הנוצרית כהתגלמות ַ
נאה מצדו של דנטה ,להושיב בעדן את אחד התיאולוגים הרדיקליים ,בר פלוגתא חריף של
רבו הדגול.
שתי דמויות נוספות המפארות את חבורתו של אקווינס הם שלמה המלך ובואתיוס,
כאשר הבכורה נמסרת לידי מלך ישראל ,שהוא:
ַ
...ה ְמפ ָֹאר ֵ ּבינֵ ינוּ,
ַמ ְק ִרין ְ ּבכ ַֹח ַרב ׁ ִש ֵירי ַא ֲה ָבתוֹ ,
ַעל ֵּכן ָצ ֵמא ַה ֶחלֶ ד לַ ֲח ָד ׁשוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
נִ שְׂ ֶ ּג ֶבת ִ ּבינָ תוֹ ְ ּברֹב ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת,
וְ ִאם ֱא ֶמת ָאכֵ ן ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ָּת ּה ִהיא,
לְ ע ֶֹמק ֶה ָחזוֹ ן לֹא ָקם ְּכמוֹ תוֹ ַעד ֵה ָ ּנה.
(קנטו )114-109 .10
"כיוָ ן ׁ ֶש ְ ּברוּחוֹ ָר ָאה הוּא ֶאת ַה ּטוֹ ב" ,יקר ללבו של המשורר בזכות חיבורו Consolatio
בואתיוסֵּ ,
 ,Philosophiaeנחמת הפילוסופיה ,המטיף לשמירה על סגולות הטוב והחסד אפילו לנוכח

"מות קדושים" וגלות .דנטה הגולה שאב השראה ונחמה רבה מן החיבור (.)127-124 ,10
בין יתר המאורות המפארים את רקיע השמש בחבורתו של אקווינס ,נמצא את :גרציאנוס,
נזיר בנדיקטיני שנודע בזכות תרומתו לחוקי הכנסייה; פטרוס לומברדוס ,תיאולוג ובישוף ,מן
מאריוֹ ָפגוֹ ס
הפרשנים הבכירים בימיו ,שעסק בפופולריזציה של הדוֹ גמה הנוצרית; דיונוסיוס ַ
המוכר לנו מן האזכור במעשי השליחים :י"ז ;34 ,פאולוס אורוסיוס רושם קורות הכנסייה;
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"ב ֶדה הנכבד" ,Venerable Bede ,מי שבזכות חיבורו Historia ecclesiastica
ההיסטוריון ֶ ּ
 gentis Anglorumזכה לתואר "אבי ההיסטוריונים הבריטיים".

בונבנטורה ומרעיו
(קנטו )12
ג'ובני פידנצה ( ,)Fidanzaיליד אורוויטו שבמרכז איטליה ,לימים בונבנטורה (Bonaventure,
חבר למסדר הפרנציסקני ב ,1243-והגיע
 ,)1217-74גדול הסכולסטיקונים לצידו של אקווינסַ ,

אל פסגת ההיררכיה של המסדר ב .1257-החשוב לענייננו מבין חיבוריו הוא הביוגרפיה של
פרנציסקוס ,מן החיבורים הנערצים על דנטה (וראו הדברים בקנטו  .)11חיבור אחר משלו
( Itinerarium Mentis ad Deumמסע הרוח אל האלוהים) ,שימש לדנטה ,קרוב לוודאי ,בסיס
למסעו שלו בקומדיה.
תפקידו של בונבנטורה בקנטו  12דומה לזה של תומס בקנטו הקודם .כשם שאקווינס
הדומיניקני מגיש לקורא את סיפורו של פרנציסקוס מאסיזי ומהלל את הקדוש ומעשיו ,כך

בונבנטורה מתקבל למסדר הפרנציסקני.
פרנציסקו דה הררה (.1650 ,)Herrera
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בונבנטורה הפרנציסקני מהלל את מייסד מסדר הדומיניקנים .שניהם מקוננים על ההשחתה
המוסרית בה שקעו שני המסדרים .בונבנטורה עולה על קודמו ,כצפוי ,בביקורתו על מעשי
"פ ִרי ַהזְ נָ ָחה ֻמ ְפ ֶק ֶרת ,וְ ֵעשֶׂ ב ַ ּבר .)121( "...חמתו של בונבנטורה
ִמסדרו ,ומכנה את המסדרְ ּ :
בוערת בעיקר על הבגידה הגדולה של ראשי המסדר בהווה במסר הבסיסי של המייסד,
פרנציסקוס איש אסיזי ,מי שהטיף לצניעות והעלה על נס את העוני כערך עליון .מן הראוי
לציין בנדון את ספרו של אומברטו אקו ,שם הוורד ,המציג את הסוגיה מימי הביניים (הגם
שבשלב מאוחר יותר שלה).
במסגרת השכנת שלום בין יריבים ,וכפי שעשה במעגל הקודם בין תומס אקווינס לסיגר,
מפשר עתה דנטה בין בונבנטורה לבין יואכים מפלורה ( .)Floraבונבנטורה ,המציג רשימה
של תיאולוגים הניצבים יחד עמו במעגל השני ,מציין:
 ....וּלְ ִצדִּ י זוֹ ֶה ֶרת
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת יוֹ ָאכִ יםֲ ,א ִבי ִמנְ זַ ר ָקלַ ְ ּב ִר ָ ּיה
נֵ ַחן ָה ִא ׁיש ְ ּברו ַּח ַה ְ ּנ ִב ִיאים ִמ ֶּק ֶדם.
(קנטו )141-139 .12
יואכים ,מי שלאחר ביקורו בירושלים חזר בתשובה והיה לנזיר במסדר הפרנציסקני ,יצא
בטיעון שלא נשא חן בעיני הכנסייה וזכה לביקורת קטלנית מעטו של בונבנטורה .החיבור
שעורר את הפולמוס החריף היה  ,Expositio in Apocalipsimפירושים לספר חזון יוחנן,
בו טוען המחבר כי עומד לקום דור חדש ,בו הכופרים יתאחדו עם הנוצרים ובכך יקיץ
הקץ על המבנה ההיררכי של הכנסייה .למותר לציין שטיעון מעין זה ,השומט מתחת לרגלי
כלֵ י הקודש את הקרקע ,לא מצא חן בעיני "ההיררכיה" .סוגיה נוספת שעוררה מחלוקת
הייתה פרשנותו של יואכים למערכת היחסים בין מרכיבי השילוש הקדוש ,נושא מרכזי בדיון
הסכולסטי זה דורות .בונבנטורה ביקר קשות את השגותיו של יואכים ,ובכך תרם לא מעט
לנידויו של האיש בקרב חוגים רחבים של הכנסייה.
באשר ליתר הדמויות הנזכרות בקנטו  ,12ראו פרק הערות לקנטו זה.

אקווינס מפליג בשבחי פרנציסקוס מאסיזי
(קנטו )37-117 .11
"ככְ רוּב לָ הוּט" אשר
תומס אקווינס ,הדומיניקני ,מספר את סיפורו של פרנציסקוס מאסיזיִּ ,
יסד את מסדר האביונים הנושא מאז את שמו .יליד אסיזי ( ,)1182עיירה בחבל אומבריה
במרכז איטליה:
ֵ ּבין נַ ַחל ַה ּטוֹ ּ ִפינוֹ  ,לְ ֵבין יו ַּבל קוֹ לֵ ַח
ִמ ּ ְמרוֹ ם ִ ּג ְב ָעה ָ ּב ַחר ָ ּב ּה או ַ ּּבלְ דוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש,
ִמ ְדרוֹ ן ּפוֹ ֶרה יוֹ ֵרד ִמ ּ ִׂשיא ָה ִרים ָ ּגבוֹ ַּה.
(קנטו )45-43 .11

6/7/2009 2:10:58 PM

Dante Book 3.indb 60

מבואות

61
תומס נוקט לשון נופל על לשון כאשר הוא
"הרקעתי",
מכנה את אסיזי בשם  ,ascesiקריִ :
"מזְ ָרח" ,שכן מן המקום
וממליץ לקרוא למקום ִ
הזה זרח שמשו של פרנציסקוס הנערץ עליו
כשם שהחמה זורחת הרחק במזרח – בנהר
הגנגס – בלשון ההפלגה של דנטה ,הנובעת
ככל הנראה מן התפילה שחיבר אסיזי" :מזמור
לאחינו השמש" ,בה הוא מודה לאלוהים על
שהעניק לאנושות את הטבע המופלא הניכר
ב"אחינו השמש" ושאר תופעות הטבע דוגמת
קרובי משפחה נוספים :הלבנה ,הרוח ,המים
ועוד .למרבה התמיהה אין דנטה שׂ ם משום-מה
לחיות,
בפי תומס את חיבתו של פרנציסקוס ַ
שהיא תכונתו הנודעת ביותר.
פרנציסקוס ,בנו של סוחר אמיד ,אמור היה
לבחור בין קריירה צבאית – זאת לאחר שהצטיין
במלחמה נגד פרוג'ה הסמוכה ,ואף נפל בשבי
יואכים מפלורה .רישום מן המאה ה.14-
– לבין מקצועו של אביו .תחת זאת החליט כי
יואכים מחזיק בידו את חיבורו
השכינה בחרה בו לשרת את הבורא .כיוון שכך,
.Expositio in Apocalipsim
ניצל את ביקורו של הבישוף מאסיזי אצל אביו,
התפשט עירום בפני השניים ,מסר את בגדיו לאביו הנדהם ,והצהיר בכך כי אין לו כל עניין
בירושה .לאחר מכן דחה את ידה של עלמה מעשירי הקרת ,ותחת זאת נשא לאישה את
האלמנה הקרויה "עוני".
אלמנה ,משום שזה אלף ומאה שנים מאז מות בעלה הראשון על הצלב ,הכול מתעבים אותה
ומבקשים לסלקה מדרכם:
ִּכי ְּכ ָבר ִ ּבנְ עו ָּריו ֵה ֵפר ִּת ְקוַ ת ָא ִביו,
נָ שָׂ א ַעלְ ָמה – ִא ׁיש לֹא יִ ְפ ַּתח לָ ּה ֵמ ְרצוֹ נוֹ
דַּ לְ ֵּתי ֵ ּביתוֹ ְּכמוֹ לֹא יִ ְפ ַּתח לְ ַמר ַה ּ ָמוֶ ת.
(קנטו )60-58 .11
מנודה בידי אביו ,שלא סלח לבנו על הפיכת היוצרות ,ערך הבן ,לבוש בלויים ויחף ,מסע
רגלי אל רומא ,ואף הצליח להתייצב בפני הכס הקדוש המאוכלס בעת ההיא על ידי
האפיפיור אינוקנטיוס השלישי .הלז הבין ללבו של הצעיר" ,וְ זֶ ה לְ ִמ ְסדָּ רוֹ נָ ַתן ִ ּב ְר ַּכת ַהדֶּ ֶר ְך"
( .)93פרנציסקוס יסד את המסדר הקרוי על שמו .למרבה התמיהה גדל המסדר במהירות.
ענף רב חשיבות שלו היה מסדר הנשים בראשות "קלרה הענייה" ,שמשך אף הוא אליו
בהצלחה נשים רבות .לימים קם גם מסדר שלישי ,הפעם לכל דיכפין ,שביקש לחיות על פי

6/7/2009 2:10:58 PM

Dante Book 3.indb 61

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

62
עקרונותיו של פרנציסקוס .חוקרים רבים מאמינים כי
דנטה עצמו נמנה עם מסדר זה ,זאת בין היתר בזכות
מסמלי המסדר ,שהמשורר קושר
החבל הפשוטִ ,
למותניו ב תופת (וראו שם ,קנטו  ,)16והוא מסימני
"א ְבנֵ ט דַּ לּ וּת ָּכרו ְּך לָ ֶהם ַעל
עוניו של הקדוש בעדןַ :
ַה ּ ָמ ְתנַ יִ ם" ( .)87יתרה מזאת ,דנטה ,שהלך לעולמו
ברוונה ,נקבר בכנסיית פרנציסקוס הקדוש .האפיפיור
הונוריוס הנזכר ( ,)97העניק למסדר חוקה והכרה
בשנת .1223
להוט להפיץ את תורתו ומבקש הזדמנות למות
על קידוש השם ,יצא פרנציסקוס לשורה של מסעות,
תחילה לארץ הקודש ,שם ניבא את כישלונו של מסע
הצלב החמישי ,ולאחר מכן למצרים ,בכוונה נחרצת
להעלות את הסולטן על דרך הישר של הנצרות .אולם
הסולטן סירב בנימוס ,לא רדף את הנזיר ולא שלח
אליו רוצחים ,וכך נמנע מן "המלאך הלהוט" לזכות
בחסד המרטירים .שנתיים לפני מותו ,בשעת תפילה
על הר וֶ רנה בדרום טוסקנה ,זכה האיש להתגלות
כאשר קיבל את הסטיגמטה ,חמשת פצעי ישוע על
גופו ,גולת הכותרת של חייו כקדוש .שנתיים לאחר
מותו ב ,1226-זכה בתואר קדוש מידי הכס ברומא,
וחמש מאות שנים אחר מותו קראו צאצאי מסדרו עיר
בקליפורניה על שמו ,היא לוס אנג'לס.

בונבנטורה מפליג בשבחי דומיניקוס
(קנטו )111-31 .12
בונבנטורה הפרנציסקני משיב בהכרת תודה על
הפלגותיו של אקווינס אודות מייסד מסדרו,
פרנציסקוס מאסיזי ,ויוצא בהפלגות משלו על מייסד
מסדרו של אקווינס ,הוא הקדוש דומיניקוס ,אשר:
ְ ּב ָחכְ ָמתוֹ נוֹ ַדע ,נוֹ שֵׂ א ִּת ְפ ֶא ֶרת
אוֹ ר ַמלְ ָאכִ ים ָקדוֹ ׁש ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ.
(קנטו )39-38 .11

פרנציסקוס מאסיזי.
ג'רר דויד .1502 ,הצייר מדגיש את
נושא בעלי-החיים – ראו את הטלה
בשמאלו של הקדוש.

דומינגו דה גוזמן ( ,)Guzmànלימים הקדוש דומיניקוס ,יליד קסטיליה שבצפון ספרד ,אזור
"...ח ְבלֵ י ֶא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ַמ ֲע ָרב" ( ,)46נולד לאם שניבאה את ייעודו
ַ
המכונה בפי בונבנטורה
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משפט האינקוויזיציה .השופט העליון הפוסק להעלות באש ()Auto de fe
את שני הנדונים – הוא דומיניקוס .פדרו ברוגט ()Berruguete, 1450-1504

האם חלמה כי הנה מגיח מרחמה כלב ובפיו לפיד המעלה את העולם
בחלד בעודה בהיריוןֵ .
באש .פשר החלום ,כפי שנמסר לה מפי "זיגמונד פרויד" של הימים ההם ,היה כי הרך הנולד
יגדל ויהיה מטיף אשר "ינבח" בפני מאזיניו את אמיתות הקודש שיציתו להבה בלבם ,ואלו
יֵ צאו לשנות את דרכי החלד .לכבוד משימה כה נכבדה העניקה האם לבנה שם היאה לייעודו,
דומינגו ,לימים דומיניקוס ,בצורתו הלטינית ,קרי" :השייך לאלוהים".
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וּלְ ַמ ַען יִ ָּק ֵרא ָּכ ָראוּי לְ ַמ ֲעשָׂ יו,
ַמלְ ָא ְך יָ ָצא ֵמ ֵע ֶדן וְ ֶה ֱענִ יק לוֹ ׁ ֵשם,
וְ הוּא נִ גְ זַ ר ִמ ּׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל.
(קנטו )69-67 .12
בונבנטורה מבקש להציג לנו דמות של קדוש שיועד לכך מילדותו ,והוא שם בפיו של הילד
אתי" ,הד ברור לדברי ישוע "בעבור-זאת יצאתי" (הבשורה על
"אכֵ ן ,לְ ׁ ֵשם ָּכ ְך ָ ּב ִ
את המיליםָ :
פי מרקוס ,א' .)38 ,אין זה מקרה אפוא כי שם אביו פליקס ,קרי :מאושר ,ושם אמו יוחנה,
קרי :חסד אלוהים.
ָאז ְמ ֻצ ָ ּיד יַ ְחדָּ ו ְ ּבלַ ַהט וְ דוֹ ְק ְט ִרינָ ה,
ו ִּב ְב ָרכָ ה ִמ ַ ּיד ַה ֵּכס ָה ַא ּפוֹ ְסטוֹ לִ י
ְּכמוֹ ֶא ׁ ֶשד ִמ ְת ּ ָפ ֵרץ ִמן ֶה ָה ִרים ֵהגִ ַיח,
ו ְּברֹב כּ ֹחוֹ ָהלַ ם ְ ּבנֶ גַ ע ַה ְּכ ִפ ָירה
(קנטו )100-97 .12
אכן "ו ְּברֹב כּ ֹחו "...ההיבט הפחות סימפטי באישיותו של דומיניקוס הוא מלחמתו בסוטים
מדרך הישר הנוצרית ,כפי שהכנסייה ראתה זאת .מלחמתו העקובה מדם באלביג׳ינסים ,כת
נוצרית מדרום צרפת שפיתחה דוֹ גמה מניכאית של מלחמת בני אור ,קרי :הרוח ,בבני חושך,
קרי :החומר ,דחתה את הסקרמנטים הקתוליים ,והביאה למעשי טבח שאינם עולים בהכרח
בקנה אחד עם החמלה הנוצרית הנודעת .כמו כן מעדיף בונבנטורה להעלים את העובדה
שבין יתר זכויותיו של הקדוש דומיניקוס הייתה גם הבאת האינקוויזיציה אל שיאה הראשון
בראשית המאה ה.13-
דנטה עצמו נטל חלק בשיעורי תיאולוגיה מפי הדומיניקנים בכנסיית סנטה מריה נובלה
בפירנצה.
בקיץ  ,1221בשהותו סמוך לבולוניה ,חש דומיניקוס ברע .ברגעי מותו ,כך האגדה ,נראה
האיש מרקיע לשמים בסולם של זהב .מקום מותו בעיר הפך ליעד פופולרי לעלייה לרגל.
ב 1234-זכה לתואר קדוש מידי האפיפיור גרגוריוס התשיעי.


רקיע חמישי :מאדים – משכן לוחמים עזי רוח ורבי תהילה
קצ'אגווידה
(קנטי )18-15
רקיע המאדים ,החמישי בתורו ולפיכך מצוי בתווך העדן ,הוא בעל חשיבות מיוחדת ,זאת על
פי תשומת הלב שדנטה מקדיש להיבט הסמלי במבנה ה קומדיה .הדמות המרכזית ,באמצעותה
בחר המשורר להציג את הרעיון המרכזי בחלק זה של היצירה ,היא זו של קצ'אגווידה ,האמור
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להימנות עם אבי אבותיו של המשורר ,כמו גם ברונטו לטיני בתופת ומרקו לומברדו בטור
הטוהר .מסמכים בפירנצה מאמתים את קיומו של האיש ,אולם לבד מכך איננו יודעים עליו
דבר ,לבד מדבריו שלו .נראה שנולד אי שם בשלהי המאה ה( 11-בשנת  1091על פי הנתונים
שהוא מגיש ,וראו קנטו  ,)37 ,16נטבל לנצרות והתגורר ברובע העתיק של פירנצה כאשר
ישית ָמנ ּו ִמן
"א ְך ֲח ִמ ׁ ִ
מספר תושבי העיר היה אך חמישית מן האוכלוסייה בשנת ַ :1300
ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ַה ּיוֹ ם ׁ ָשם" (.)48
על פי עדותו היה האיש אביר בצבאו של קונרד השלישי ,ונפל במסע הצלב השני ,קרוב
לוודאי בשנת  ,1147שהייתה שנת פורענות לצבא הנוצרים בארץ ישראל .קצ'אגווידה עוסק
בשני נושאים .א .הוא מגיש לנו דברי נבואה מפורטים ביותר בסוגיית גלותו של דנטה ,מי
שלמד על עיקרי הדברים כבר בתופת .ב .הוא מתאר ,במבט היסטורי ועם זאת בפירוט ראוי
לציון ,את השבר העובר על פירנצה ,זאת בהשוואה לעבר המפואר והשלֵ ו של העיר.
הנה כי כן ,כפי שצוין לעיל ,ההיבט האישי והכללי ,כשהם שזורים זה בזה ,מהווים את צומת
הדרכים המרכזי במסעו של דנטה בין רקיעי העדן.

דימויים מן הקלאסיקה וספרי הקודש
(קנטו )15
בא ֲה ָבה ָּכזֹאת הוֹ ׁ ִשיט ַאף ֵצל אנְ כִ ֶיסס
ַ
יָ דוֹ ֶאל ְ ּבנוֹ לְ ֵעת ָר ָאה ּו ָ ּב ֶאלִ ְיסיוּם –
זֹאת ִאם ֵאמוּן לָ ֵתת ִ ּבגְ דוֹ ל ְמ ׁשוֹ ְר ֵרינוּ.
(קנטו )26-24 .15
הדימוי ,הלקוח במקרה זה מן המיתולוגיה ההלנו-רומית ,מבקש להמשיל את פגישתן
הנרגשת של אנכיסס עם בנו אניאס בעולם המתים .אניאס נכנס בליווי סיבילה אל שדות
אליסיום – כרי דשא מופלאים בהאדס ,ופוגש את אביו .אנכיסס פורץ בדמעות גיל למראה
בנו (אנאידה ,ו' .)694-684 ,בדומה לנבואותיו של קצ'אגווידה הנוגעות לגורלו של דנטה ,כך
מציג אנכיסס לבנו את גורלו בעתיד ,על הטוב והרע שבו .אניאס מפליג מטרויה לאיטליה,
מסע שיביא לייסודה של האימפריה הרומית ,תכלית השלמות של שלטון והתנהלות מדינה,
בעיניו של דנטה .למותר לציין כי על דרכו של אניאס נערמים קשיים רבים המביאים אותו
לא אחת אל עברי פי פחת .והמשל ברור :הדרך אל התהילה רצופה אבני נגף .על מנת לעגן
את המשל גם בהיבטו המילולי ,קורא קצ'אגווידה לדנטה באותו הביטוי בו עשה שימוש
אנכיסס ,הגם שבהקשר שונה – ”O sanguis meus” :אהה ,דמי שלי (.)28 ,15
עד כאן המשל הגלוי ,אולם ברור כי ברקע ניצבת סוגיה מכרעת לאין שיעור .סבלותיו של
אניאס בימי קדם וסבלותיו של דנטה בהמשך הם איור ,הגם שלא נאמר במפורש ,לסבלות
ישוע על הצלב .ומכאן ייעודו הנעלה של דנטה – להביא בשירה זו לאנושות הדוויה את
המסר של קודמו האלוהי .לצורך כך ,תלאותיו של המושיע הנוצרי בארץ – קרי :בגלות,
עולות בקנה אחד ,מבחינתו ,עם תלאותיו של המשורר.
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יהושע .ארטוס קלינוס (.)?( 1672 ,)Quellinus
החנית (או המגן) שאמורה הייתה להיות בימינו של יהושע ,נעלמה.

על מנת לחזק את דבריו ולהעניק להם גושפנקה היישר מספרי הקודש ,אומר קצ'אגווידה
בשעה שהוא מזדהה לפני המשורר:
ָה ּה ,נֵ ֶצר ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתיֲ ,א ׁ ֶשר ַה ִ ּצ ּ ִפ ָ ּיה לוֹ
ְמ ַמ ְּל ָאה לִ ִ ּבי ֶח ְדוָ הֲ ,אנִ י לְ ָך ַה ּׁש ֶֹר ׁש.
(קנטו )89-88 .15
ודבריו מעלים על הדעת את הפסוק מן הבשורה על פי מתי ,ג'" :17 ,והנה קול מן-השמים
אומר זה בני ידידי אשר-רציתי בו".
משכנם של לוחמים רבי תהילה על המאדים הוא מובן מאליו ונובע מאופיו של האל
שהעניק את שמו לכוכב הלכת .קצ'אגווידה מסב את עיני המשורר אל הצלב ,ובעוד דנטה
מתבונן בלהבות העולות ממנו ,מגיחים מתוך שתי זרועותיו שמונה גיבורי חיל .קצ'אגווידה
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מונה את שמותיהם (קנטו  .)48-37 .18ראשון הבאים הוא יהושע בן נון ,המוכר לקורא
העדן מקנטו  ,9שעניינו בין היתר פרשת רחב הזונה ומרגלי יהושע .אחריו צועד בטוחות
יהודה המכבי ,ורק אחריהם ,בסדר היסטורי ,גדולי לוחמי הנצרות בימי הביניים ,שרלמאן
הקיסר ומפקד צבא המאסף במלחמה הגדולה בסרצנים ,הנסיך רולן האציל ,גיבור יצירת
המופת שירת רולן ,מי שנפל במלחמת חורמה במוסלמים בקרב רונסבאל .רולן נפל
כתוצאה מבגידת גנלון הנבל ,אותו פגש הקורא בתופת יחד עם בוגדים שכמותו (וראו
התופת ,קנטו  .)32בצמד השלישי והרביעי צועדים:
וִ ילְ יַ אם – הוּא ִא ׁיש אוֹ ַרנְ ג' – ָה ַא ִ ּביר ֶרנו ַּא ְרט,
'יס ָקר ִ ּגבּ וֹ ר ִס ִיצילְ יָ ה.
ַ ּגם גּ וֹ ְט ְפ ִריד ַהדֻּ ָּכסּ ִ ,ג ְ
(קנטו )48-47 .18
שני הראשונים ,אף הם דמויות מופת בשירת ימי הביניים ,נודעו בגבורתם במלחמתם
לצד הפרנקים .רנוארט ,סרצני כביר ממדים ובעל כוח על-אנושי ,הוא עבד העמל במטבח
המלכותי .לאחר שוויליאם מגלה כי רנוארט הוא קרוב משפחתו ,שני הגברים חוברים איש
לרעהו ומפליאים להילחם בצבאו של שרלמאן מול הסרצנים .את שנותיהם האחרונות עושים
השניים במנזר .שניהם ממלאים תפקיד ראשי בשירה הנקראית של שמו של ויליאםChanson :
 ,de Guillaumeמסדרת שירי עלילות הגבורה ה .Chanson de Geste-הזוג האחרון שמציג
קצ'אגווידה בפני דנטה הם הדוכס גוטפריד ורובר ג'יסקר .שניהם נודעו לתהילה כמצביאים
בשלהי המאה ה .11-גוטפריד איש בויון ( ,)Bouillonדוכס חבל לוריין ,מילא תפקיד רב
חשיבות במסע הצלב הראשון ,ומונה לשליט ירושלים לאחר כיבוש העיר ב.1099-
רובר ג'יסקר ( ,)Guiscardמצביא נורמני ,כבש חלקים גדולים בדרום איטליה ,והגן
על האפיפיור גרגוריוס השביעי מפני צבאות פולשים של האימפריה הרומית הקדושה
ב.1084-


רקיע שישי :כוכב צדק ,משכן שליטים שהצדק היה נר לרגליהם
(קנטי )20-18

חוויית הנשר
(קנטו )106-136 .18
וְ אוֹ ר כּ וֹ כָ ב ׁ ִש ּׁ ִשי
ְ ּבל ֶֹבן זְ רוֹ עוֹ ָתיו ִק ֵ ּבל ּ ָפנַ י ְ ּב ֵח ֶפץ.
(קנטו )79-78 .18
הכוכב השישי בסדר הרקיעים הוא צדק – יופיטר .הרוחות ברקיע הצדק משרטטים בגופם
ובמעופם משפט בלטינית ,diligite iustitiam qui iudicatis terram :קרי" :אהוב את הצדק,
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אתה השופט ארץ ".כיוון שסיימו את האות האחרונה ,ה M-של  ,terramהם משנים את
התבנית :חלק מן הרוחות מרקיע מעלה על מנת להעניק צורה לצווארו ולראשו של נשר.
מאחר שהנשר הוא סמלה של האימפריה הרומית ושליטיה ,הרי שכוכב הלכת צדק ,כשמו
כן הוא ,מהווה רקיע שליטים אשר הצדק היה נר לרגליהם .עם זאת יש לציין ,כי כדרכו של
דנטה ,שום דבר אינו מקרי ,וכך גם ה M-היא האות הראשונה ל ,Monarchia-חיבורו של
דנטה המרחיב את הדיבור על הזיקה בין השלטון החילוני ובין הסמכות הדתית ,כלומר ההיזון
החוזר בין הקיסר ובין הכס הקדוש ,אשר בצירופם הנכון יבטיחו את שלטון הצדק .הנשר
הרומי הוא סמלה המושלם של מערכת יחסים זו ,והוא המקביל לראש אלי האולימפוס ,על
שמו נקרא הרקיע .בפיו של הנשר ,או מוטב לומר במקורו של העוף ,שׂ ם דנטה דברי תוכחה
וחוכמה .הנשר מדבר בקול אחד ,אף כי הוא צירוף של המון רוחות מאירות.
הנשר מסביר לדנטה כי הטבילה אינה ערובה לחסד אלוהי ,ולפיכך ביום הדין רבים
משליטי הנצרות יידחו מפני הבורא ,בעוד עובדי אלילים רבים ,דוגמת צדיקי אתיופיה ופרס,
יזכו בחסדו ,שכן עבדוהו בצדק אף שלא היו מודעים לכך .עיקר דברי הנשר מוסבים כמובן
על חוליי החברה בימיו של דנטה ,וזו הזדמנות נוספת למשורר להוקיע כמה משנואי נפשו,
הפעם מפי הגבורה עצמה.

ביאטריצ'ה ודנטה לנוכח נשר הצדק .ג'ון פלקסמן
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הראשון בתור המוקעים הוא אלברטוס הראשון ,מלך אוסטריה ,המוכר לנו יחד עם אביו
רודולף לבית הבסבורג מטור הטוהר (קנטו  .)6בעוד הבן נודע באכזריותו מן הימים בהם
כבש את בוהמיה ( ,)117-115 ,19האב הזניח את שלטונו באיטליה .אלברט אמנם מעולם
לא הוכתר לקיסר ,אך בוניפציוס השמיני הכיר בו במסגרת תככיו לדחוק את רגלי פיליפ
היפה מלך צרפת ,שמצדו נאשם אף הוא בזיוף המטבע על מנת לממן את מלחמותיו שהביאו
לשורה של אסונות על צרפת.
לאחר שהוקיע את שליטי מחוזות הגבול בין אנגליה לסקוטלנד על המלחמות שהללו
מנהלים ביניהם ,נושא הנשר קינה על הפקרותם של מלך ספרד ,פרדיננד הרביעי ,שליט לאון
וקסטיליה ,ועל ונצסלב השני ,מלך בוהמיה בימים בהם הותקף על ידי אלברט ,גיסו:
ִה ֵ ּנה הוּא ֶפ ְר ִדינַ נְ דַ ,ח ָ ּייו זִ ּ ָמה וְ נַ ַחת,
ָּכ ְך ִ ּב ְס ָפ ַרד וְ כָ ְך וֶ נְ ֶצ ְסלַ ב ְ ּבבּ וֹ ֶה ְמיָ ה,
(קנטו )125-124 .19
"כ ְך ַה ָ ּנכֶ ה יוֹ ׁ ֵשב ַעל ֵּכס ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם" ,קרי :שרל השני מאנז'ו הנודע בכינויו "שרל הנכה",
ָּ
אשר:
ִמנְ יַ ן ַמ ֲעלוֹ ָתיו לֹא יַ ֲעלֶ ה ַעל ָאלֶ ף
ַא ְך לְ ִמנְ יַ ן ּ ְפ ׁ ָש ָעיו ְצ ִריכִ ים נִ ְהיֶ ה לְ ֶאלֶ ף.
(קנטו )129-128 .19
שרל ירש את התואר מאביו ,שרל הראשון ,ואת שניהם גם יחד מוקיע במילים קשות הוגו
קפה ( )Capetבטור הטוהר ,כמי שתרמו רבות להידרדרות המלוכה בצרפת (וראו טור הטוהר,
"מלֶ ְך ִאי ָה ֵא ׁש וְ גַ ַע ׁש" ( ,)131 ,19הוא פרדריק השני מלך סיציליה ,עוד אחד
קנטו ֶ .)20
מעתודי ארץ שדנטה אוהב להתעלל בשמו ,ומי שהביא לדעת המשורר לשבר בממלכתו.
(אכן מפליא ,שכן פרדריק השני ,מן המלכים הנאורים של תקופתו ,קיבץ בחצרו את מיטב
משוררי פרובנס הנרדפים בארצם בזכות אמונתם הקתארית ,והפך את סיציליה למרכז
תרבותי ראשון במעלה" .הסגנון הסיציליאני" הוא זה שתרם רבות ל"דולצ'ה סטיל נובו" של
טוסקנה ).כך הללו וכך רשימה נוספת של מלכים ונסיכים באירופה ,מנורבגיה בצפון (האקון
החמישי) ,להונגריה במרכז ועד שליטי פורטוגל ,הבלקן וקפריסין (הנרי השני מלוזיניאן
המכונה "החיה") בדרום.

עין הנשר
(קנטו )148-31 .20
לקח רב חשיבות מן ההתנסות ברקיע הצדק הוא ההוכחה להעדר יכולת לרדת אל כוונת
הבורא ,בבחינת "נסתרות דרכי אל" .אף לא מלאכי העדן עצמם ,קל וחומר הרוחות שהגיעו
לשם בחסד אלוהים וזכו לכוח נבואה ,יש בכוחם לרדת לעומק המסתורין האלוהי .לא עתה
ולא לעולם .דנטה מציג הנחת יסוד זו באמצעות שישה מאורות שבחר לעיצוב עינו של
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מרקוס אולפיוס נרווה טריאנוס .מוזיאון דל פרדו ,מדריד.
המאה השלישית לספירה.

הנשר ,שישה שליטים שהצדק היה נר לרגליהם ,והם :בראש וראשונה דוד המלך ,בבת עינו
ואישונו של עין הנשר; הקיסר טריאנוס; המלך חזקיהו; הקיסר קונסטנטין; וילהלם השני מלך
ריפאוּס ,עובד האלילים מן המיתולוגיה .הנשר מבהיר לדנטה הנדהם כיצד זה
סיציליה; וכן ֵ
ירשו ֵעדן שני עובדי אלילים ,ריפאוס וטריאנוס.
דוד" ,נְ ִעים זְ ִמירוֹ ת" ,שליט ,נביא ומשורר ,ומאבות אבותיו של ישו ,על פי שושלת
היוחסין של הברית החדשה ,זוכה במקום המרכזי בעין הנשר ,הוא האישון ,בבת עינו של
הבורא .צירוף סגולותיו של דוד המלך דיבר על לבו של דנטה ,הרואה בו את המופת
האולטימטיבי של שליט מיטיב בקורות האנושות.
הקיסר הרומי טריאנוס ,הרוח הראשון מבין חמישה הצרים את גבת עינו של הנשר,
זוכה למעמד הנכבד לא רק בזכות היותו קיסר רומא הדגול ,כי אם בשל החסד שעשה עם
אלמנה אומללה כאשר עיכב את צבאו על מנת להעניש את רוצחי בנה .מכאן דברי הנשר
על הקיסר הרומי:

6/7/2009 2:11:01 PM

Dante Book 3.indb 70

מבואות

71

דוד המלך .כריס מזאר ( .1912 ,)Masardאוסף פרטי.
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...א ׁ ֶשר ַעל מוֹ ת ַה ֵ ּבן
ֲ
יְ ֵדי ָה ֵאם ִח ֵ ּזקָ ,קרוֹ ב לִ י ִמן ַה ֶ ּי ֶתר.
(קנטו )45-44 .20
אולם על מנת להעניק לעובד האלילים הרומי מקום בעדן ,זקוק דנטה לעילה מתקבלת על
דעתו של הקורא הנוצרי .הוא חוזר אפוא על האגדה בדבר האפיפיור גרגוריוס ,מי שהעריץ
את טריאנוס ונשא בעבורו תפילה עד כי הקיסר הועלה מן הלימבו – משכן עובדי אלילים
רבי תהילה וחסד – וקם לתחייה; זאת על מנת שיוכל ללמוד את תורת ישו וכך לזכות
בישיבה בעדן.
לצדו של טריאנוס שוכן במרכז הגבה האלוהית חזקיה המלך ,מי שלמד:
ִּ ...כי ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַה ֶ ּנ ַצח
ֵאין לְ ׁ ַשנּוֹ תֲ ,הגַ ם ֶאת ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ּיוֹ ם
יוּכְ ל ּו לִ ְדחוֹ ת ְּת ִפ ָּלה נֶ ֱא ָמנָ ה ו ֶּבכִ י.
(קנטו )54-52 .20
ל-חזְ ִק ָ ּיה ּו נְ גִ יד ַע ּ ִמי ,כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי דָּ וִ ד
זאת על פי מלכים ב' ,כ' ,ה-ו"ׁ :שוּב וְ ָא ַמ ְר ָּת ֶא ִ
ָא ִב ָיךָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ֶאת ְּת ִפ ָּל ֶת ָךָ ,ר ִא ִיתי ֶאת דִּ ְמ ָע ֶת ָך; ִהנְ נִ י ר ֵֹפא לָ ְךּ ַ ,ב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישיַּ ,ת ֲעלֶ ה ֵ ּבית יְ הוָ ה.
וְ ה ַֹס ְפ ִּתי ַעל-יָ ֶמ ָיךֲ ,ח ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה".
אחריו שוכן הקיסר קונסטנטינוס ,מי שעל פי המסורת מסר במאה הרביעית את השלטון
ברומא לידי האפיפיור סילבסטר הראשון .המסמך הנודע בשם ( Donatio Constantiniתרומת
קונסטנטינוס) ,נתברר לימים כמזויף ,עובדה שדנטה לא יכול היה לדעת (להרחבה ואיור ,ראו
טור הטוהר ,קנטו .)32
הבא בתור הוא הוא ויליאם ( )Guglielmoהשני מלך סיציליה ,מי שמלכותו כורעת עתה
תחת שלטונם האכזר של שרל השני מאנז'ו ופרדריק השני (ראו לעיל).
התהייה המובנת היא באשר למקומו של ריפאוס בין חמשת הרוחות שוכני הכבוד על
למעט
ֵ
הגבה .הופעתו של טריאנוס הוסברה ,הגם שבדוחק (וראו לעיל) ,אולם ריפאוס,
העובדה שנמנה עם גיבורי טרויה ונפל על הגנת עירו (אנאידה ,ב' ,)72-67 ,אין כל אסמכתא
לכך שעלה מן המתים וסגד לישוע .על מה ולמה זכה טרויאני זה דווקא לחסד שלא זכו לו
גדולי העולם העתיק?
המשורר ער לסוגיה זו ,והכתוב אומר זאת במפורש:
ִמי ַמ ֲא ִמין ָהיָ ה...
ישי
יפאוּס ַה ְּטרוֹ יָ אנִ י יִ ְהיֶ ה ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ִּכי ִר ֵ
ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל ַה ֶ ּזהּ ֵ ,בין ְמאוֹ רוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש?
(קנטו )69-67 .20
אולם דנטה נמנע מהסברים ,ועלינו להבין כי זהו עוד מעשה אלוהי הנעלה מבינתנו ,ברוח
דברי הנשר על מגבלות תבונתנו ,כפי שנאמרו לעיל.
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גזרת גורל
(קנטו )141-118 .20
ישועתו של ריפאוס ,עובד האלילים הטרויאני ,מי שחי קרוב לאלף שנים לפני הספירה
הנוצרית ,מעניקה לדנטה ממד רב חשיבות של גזרת גורל ,Predestinatio ,במובן החיובי,
במקרה זה .מכאן הרעיון לפיו יש נשמות – ואיננו יכולים לדעת מי הן – אשר יזכו בבוא
העת בחסדו של הבורא .דוקטרינה זו הייתה נושא לדיונים ולוויכוחים בקרב התיאולוגים
בימי הביניים המאוחרים .דנטה ,תלמידו המובהק של תומס אקווינס ,צועד בנידון בעקבות
רבו הגדול ,מי שכתב מפורשות במכלול התיאולוגיה שלו ,לאמור" :עובדה שאין לערער
עליה היא כי ההתגלות לישוע נמסרה לפגנים רבים( "...ב'.)2 ,
הנה כי כן ,אף כי איננו יודעים דבר על ריפאוס ,לבד מן השורות הספורות שוורגיליוס
מקדיש לו באניאדה (וראו לעיל) ,עלינו להסיק כי האיש היה לנוצרי במובן העמוק של
המילה אף כי לא נטבל כחוק ,ובזכות העובדה כיַ :על ֶצ ֶדק וֶ ֱא ֶמת ִה ׁ ְש ִּכין ַח ָ ּייו ָ ּב ָא ֶרץ (,20
 ,)121זכה כי:
אוֹ ָתן ׁ ָשלוֹ ׁש ְ ּג ִבירוֹ ת לְ ַצד ַ ּגלְ ַ ּגל יָ ִמין
ׁ ֶשל ַה ּ ֶמ ְר ָּכב ָר ִא ָיתְ ׁ ,שנוֹ ת ֶאלֶ ף ֶט ֶרם ְ ּב ִרית
ְט ִבילָ ה לָ עוֹ לָ ם ָ ּב ָאהִ ,ה ְט ִ ּביל ּו ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר.
(קנטו )129-127 .20
שלוש הגבירות הן כמובן אמונה ,תקווה וחסד.
אקווינס ,המסמיך את מסקנותיו בנידון על כתבי הקדושים אוגוסטינוס ופטרוס
לומברדוס ,מזהה את עקרון הפרדסטינציו "כתוכנית-על הקיימת ברוחו של הבורא בכוונתו
להביא ישועה ופדות לשורה של עובדי אלילים ".הוא מציג זאת באחד ממשליו הרבים ,כגון
זה על האדם הצועד בדרך ונמנע ממנו לראות את הבאים אחריו ,אולם האיש הרואה את
התמונה כולה מלמעלה ,רואה ויודע מי הם ההולכים ,ואחת היא באיזה שלב של הדרך מצוי
כל אחד מהם .מכלול התיאולוגיה ,א'.)14 ,13 ,
אקווינס ממשיך ומסביר שקביעה אלוהית זו ,שאיננה תלויה בזמן ,שכן הבורא מצוי
מחוץ לעבר ,הווה ועתיד ,גוברת על הרצון החופשי; מכאן שאין הצפוי לישועה יכול לפעול
בניגוד לקביעה האלוהית .כיוון שמיצה את כושר הסבריו בנידון ,שׂ ם דנטה במקורו של הנשר
את הקביעה לפיה:
ָה ּהּ ְ ,בנֵ י ְּתמו ָּתה ,הוֹ ִציא ּו דִּ ינְ כֶ ם ְ ּביִ ּׁשוּב ַהדַּ ַעת,
ַאף ָאנ ּו ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ָקרוֹ ב לְ ֵחיק ֱאל ַֹּה,
ְ ּב ִמי ָ ּב ַחר הוּא לֹא ָּת ִמיד נוּכַ ל לָ ַד ַעת.
(קנטו )135-133 .20
ואם כך מלאכי שרת היושבים קבע למרגלות מלך המלכים ,מה נלין על בני תמותה מוגבלי
הרוח והתבונה?
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רקיע שביעי :כוכב שבתאי – משכן המאופקים והסובלנים
(קנטי )22  -21

פטרוס דמיאן
(קנטו )135-43 .21
המקבל פניו של דנטה ברקיע השביעי הוא פטרוס דמיאן ( .)Damian, 1007-1072דמיאן
(דמיאני ,או דמיאנוס) ,שהניח אחריו קריירה מבטיחה של מורה וחוקר ,הצטרף למנזר
בנדיקטיני ,שם חי האיש הצנוע חיי פשטות ,שקוע בשרעפים בדבר מהותו האלוהית של
רוח האדם .ב 1043-היה לאבי המנזר ,והתמסר במרץ מפתיע לתיקונים ורפורמות בפעילות
הכנסייה .מקץ  10שנים היה לארכיהגמון .דמיאן הרבה לכתוב ,אולם חיבורו החשוב מכולם
הוא ה( De Divina Omnipotentia-אלוהים הכול-יכול) ,בו מטפל המחבר בשתי סוגיות
כבדות משקל :א .האם יש בכוחו של הבורא להשיב לאישה את בתוליה לאחר שזו איבדה
אותם? ב .האם יכול אלוהים לשנות את העבר? שיטת הדיון הסכולסטי של דמיאנוס בנידון
שייכת ללא ספק למיטב הפלפול של הדוֹ גמה הרומית-קתולית .מן הראוי לציין שדמיאן
אינו מעניק מענה נחרץ על שתי השאלות ,ומניח להן במסגרת "הספק המתודי" .עם זאת
משמשים דבריו למשורר טיעון נוסף לפיו אין איש בחלד ואף לא השרפים בעדן המביטים
בעיני הבורא ,מסוגלים לרדת לכוונותיו ,להבינן או לנבא אותן .הנה כי כן ,על שאלתו של
דנטה בדבר השוני שבין צלילי הזמר ברקיעים ,שאלה פשוטה לכאורה ,משיב דמיאן תשובה
ארוכה ונחרצת:
ַ ...אף ַה ִ ּנשְׂ ֶ ּג ֶבת ֵ ּבין נִ ׁ ְשמוֹ ת ָה ֵע ֶדן,
וְ ִהיא שָׂ ָרף ֵמרוֹ םֵ ,עינוֹ ְ ּב ֵעין ֱאל ַֹּה,
לְ ָה ׁ ִשיב ַעל ׁ ְש ֵאלָ ְת ָך ֲהלֹא נִ ְב ָצר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ִּכי זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּת לָ ַד ַעת ,הוּא ָצפוּן
ָעמֹק ִ ּב ְתהוֹ ם ְמצוּלוֹ ת ֻח ֵּקי ָמרוֹ םּ ָ ,גנוּז
ו ְּמנֻ ָּתק ֵמ ֵעין ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָרא ,לָ נֶ ַצח.
(קנטו )96-91 .21
בהמשך מוכיח דמיאן את הכמורה בימיו שהעלתה בשר עד כי כלִ י הקדוש המצוי נזקק
במשמניוִּ :
"כי יִ ְת ְמכ ּו ָ ּב ֶהם ִא ׁיש ִמ ָּכל ַצד גּ ו ָּפם .)131( "...זאת לעומת:
יפאִ ,ע ּמוֹ ׁ ָשאוּל ַה ַּט ְר ִסי,
"כ ָ
ֵּ
דַּ ֵּלי ָ ּבשָׂ ר ּ ָפ ְסע ּו ְ ּב ֶרגֶ ל יְ ֵח ָפה,
נוֹ ְטלִ ים ְמזוֹ נָ ם ְ ּבכָ ל ּ ֻפנְ דָּ ק ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך.
(קנטו )129-127 .21
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בנדיקטוס
(קנטו )96-28 .22
הקדוש בנדיקטוס ,)543-480( ,מייסד אחד המסדרים הראשונים בעולם הנוצרי ,הוא המסדר
הבנדיקטיני ,נולד בעיירה נורסיה שבהרי האפנינים במרכז איטליה .בזכות היותו נצר למשפחה
אמידה בעלת שושלת יוחסין המגיעה אל הפטריקים ברומא ,זכה למעמד של מי שנולד עם
כפית זהב בפיו –  ,liberiori genereבעגת הימים ההם .בגיל  ,14בעת לימודיו ברומא,
הזדעזע הנער מן השחיתות הפושה בכנסייה ,נטש את הלימודים ,ויצא לחיות חיי נזירות
ועוני במערה שבהרים מזרחית לעיר.

הקדוש בנדיקטוס .פרה אנג'ליקו (.)Angelico
פרסקו במנזר סן מרקו ,פירנצה.
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המאה השישית באיטליה הייתה תקופה של התפוררות האימפריה הרומית ,ומזה מאה
שנים בקירוב שטפו את המגף האיטלקי גלי פולשים ברברים .לימים יסד בנדיקטוס תריסר
מנזרים ברחבי איטליה ,ובראשם המנזר הנודע מונטה קסינו .בנדיקטוס ,מנהלן מוצלח
ומדקדק ,חיבר ספר חוקים המסדירים את התנהלות המסדר והמנזרים .המסמך Regula
 ,Monachorumמן המשפיעים ביותר בנצרות של ימי הביניים ,היה מקור לכל חוקות
המסדרים שקמו אחריו ,ומכאן התואר הנכבד בו זכה ,ובצדק" :אבי המנזר הנוצרי בתרבות
המערב" .בתואר קדוש זכה בשנת  .1220אל בנדיקטוס נלווים שניים מבין ידידיו (קנטו
 ,)49 .22מקריוס ,קדוש שחונך על ברכי הכנסייה המזרחית ,ורומואלדוס (,)Romualdus
נזיר מן הנודעים בזמנו.
בניגוד לקודמיו ,בנדיקטוס לא מפליג בשרעפי הסכולסטיקה של הדוקרטינה הרומית-
קתולית כי אם מסתפק בתיאור אכזר וקודר של המציאות בכנסייה של היום:
ָּכ ְתלֵ י ִמנְ זָ ר ׁ ֶשל ּ ַפ ַעם ָהי ּו לִ ְמאוּרוֹ ת
ּ ָפ ִר ִיצים וְ ׁשוֹ ְד ִדיםִ ,מ ְצנֶ ֶפת ַה ָ ּנזִ יר
ָהיְ ָתה לְ שַׂ ק ָ ּבלוּי ׁ ֶשבּ וֹ נִ ְר ָקב ַה ֶּק ַמח.
(קנטו )78-76 .22
אשר על כן אין עוד טעם לחיבורו הגדול בדבר חוקי התנהלותם של כלי הקודש ונזירי
מסדרו:
 ...וְ ֵס ֶפר ֻח ּקוֹ ַתי ׁ ָשם
הוּא ַא ְך ׁ ִש ְרבּ וּט לָ ִריק ,נְ יָ ר ֲח ַסר ָּכל ֵע ֶרךְ.
(קנטו )75-74 .22

סולם יעקב אבינו
(קנטו )73-68 .22
סולם יעקב הוא מטאפורה מקובלת בימי הביניים המאוחרים ,לתיאור עלייה בשלבים
לשמים .ברקיע הצדק עולים בו הרוחות אל גובהי האמפיריום על מנת להתייצב מול כיסא
הכבוד" .וְ ָהיָ ה יְ הוָ ה לִ י לֵ אל ִֹהים" מכריז יעקב (בראשית ,כ"ח ,כא) ,ובכך חותם ברית עם
אלוהי העברים .סביר להניח שסינקרטיזם תיאולוגי זה ,במהלכו מנכסת לעצמה הכנסייה
הקתולית את התורה ,היה ברור לכל כלי קודש ההוגה במקרא יומם ולילה .למרבה הצער,
ההיבט המעשי לגבי יוצאי חלציו של יעקב השומרים על תורתו מכל משמר ,לא עלה
בקנה אחד עם הכתוב.
במקור מכנה דנטה את יעקב ,patriarca :תואר נכבד השמור לראשי משפחה וכנסייה.
תרגמתי "אבינו" שכן זהו הביטוי הקרוב ביותר למקור ,ועם זאת צפון בו המטען האינטימי
העברי.
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יע ַה ּׁ ָש ָמיְ ָמה;
ֹאשוֹ ַמ ִ ּג ַ
"וַ ּיַ ֲחל ֹם ,וְ ִה ֵ ּנה ֻס ָּלם ֻמ ָ ּצב ַא ְר ָצה ,וְ ר ׁ
וְ ִה ֵ ּנה ַמלְ ֲאכֵ י ֱאל ִֹהים ,עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים בּ ו" (בראשית ,כ"ח ,יב).

ַם הלחן ברקיעי העדן
תוא
(קנטי )21-22
מהו הצליל הזה ,המופלא והענוג שאוזני שומעות? "זהו לחן הרקיעים ",השיב לי,
"הרקיעים החגים מעלינו מחוללים את הלחן שאתה שומע .הלחן שונה אמנם
מכוכב לכוכב ,זאת על פי ריחוקו וגודלו ,אך כולם מתואמים בהרמוניה של צלילים,
מהם גבוהים ,מהם נמוכים".
קיקרו ,חלומו של סקיפיו

המשורר מופתע מן השקט השורר ברקיע שבתאי ,בניגוד ללחן ,מזמורים ומחולות בשאר
הרקיעים ,ומבקש בנידון הסבר מפטרוס דמיאן:
ַ ...ה ְב ֵהר לִ י לָ ּ ָמה ַה ּ ַמ ְק ֵהלָ ה ְ ּב ֵע ֶדן
ִ ּב ְס ֶפ ָרה זוֹ דּ וֹ ֶמ ֶמתּ ְ ,בעוֹ ד ִ ּב ְר ַּכת ְצלִ ילֶ ָיה
ִ ּב ׁ ְש ַאר ָה ְר ִק ִיעים ְ ּברֹב דְּ ֵבקוּת נִ ׁ ְש ַמ ַעת.
(קנטו )60-58 .21
דמיאן משיב לו כי אף שבאוזני בן תמותה אין הלחן נשמע ,הוא לא פסק גם ברקיע זה.
יתר על כן ,זו גם הסיבה מדוע חדלה ביאטריצ'ה לחייך .ככל שדנטה קרב אל פסגת העדן,
כן הולכים ומתעצמים הקול והזוהר .הוא אינו שומע את הלחן שכן אילו שמע היו אוזניו
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נחרשות מעוצמת הצליל ,ואילו חייכה אליו ביאטריצ'ה היו עיניו מוכות בסנוורים מן הבוהק,
וגורלו היה כגורל ֶס ֶמלֶ ה בתבאי ,שעלתה בלהבות והפכה לערימת אפר כאשר ביקשה מיופיטר
להופיע לפניה במלוא תפארתו (.)5 ,21
את תפיסתו באשר לתואם הלחן ברקיעי העדן נוטל דנטה מן התיאוריה הפיתגוראית
הספרות" ,המקובלת בימי הביניים המאוחרים .קיקרו ,במוטו המצוטט
בדבר "ההרמוניה של ֶ
לעיל ,מסכם בקצרה את משנתו של פיתגורס ,ודנטה מקבל אותה במלואה .ההרמוניה על
פי קיקרו נובעת מן התואם שבין סיבובי הרקיעים .הצלילים הנמוכים ביותר עולים מן הירח,
ואלו הולכים ומגביהים ככל שהכוכב רחוק יותר מן הארץ ,שהיא דוממת ,שכן אין היא נעה.
הש ֶבת .מקרוביוס ,בתחילת המאה החמישית ,כותב
הצליל הגבוה ביותר מתקבל מכוכבי ֶ
בהערותיו לחיבורו של קיקרו ,כי "ההרמוניה היא הכרח הנשמה ,מכאן שדברי קיקרו הם
אמת לאמיתה ".אלאן דה ליל ( ,)Alain de Lilleתיאולוג ומשורר מן המאה ה 12-המקדיש
לנושא מקום נכבד בכתביו ,האזין היטב ללחן השמיימי .הנה כי כן הוא מדווח על שאוזניו
שמעו :צלילי הירח הם נמוכים ואטיים ,קולה של השמש הוא ענוג ומעודן ,כוכב נוגה שר
במקהלה יחד עם כוכב מרקורי בקול סופרן גבוה; צלילי המאדים הם ״אזעקה רועמת״,
תואם בוגר ומאופק "...כך בחיבורו הפיוטי Omnis mundi
ולעומתו שבתאי מזמר בקול "של ַ
.creatura


הש ֶבת; משכן האמונה ,התקווה והחסד
רקיע שמיני :כוכבי ֶ
(קנטי )27-24
ברקיע השמיני עומד דנטה לעבור שורה של מבחנים בשלוש סגולות הדוֹ גמה הנוצרית ,קרי:
אמונה ,תקווה ,חסד .זאת למען יהיה זכאי להמשיך במסעו אל הרקיע הבא .המבחן ייערך
על ידי שלושה מבין הבכירים בקרב שליחי ישוע ,והם :שמעון-פטרוס ,מי שיבחן וגם ישכיל
את המשורר בסוגיית האמונה (קנטו  ,)24יעקב על התקווה( ,קנטו  ,)25ויוחנן על חסד
האהבה (קנטו .)26
פטרוס ,הראשון מבין השלושה ,לאחר שחג תחילה שלוש פעמים סביב ביאטריצ'ה,
( ,)23-22 ,24ולאחר שבחן את דנטה בסוגיית האמונה ,מצא את המשורר ראוי ומשכיל ,חג
סביבו שלוש פעמים – זאת לאות הערכתו – ( )153-152 .24וטס אל הקנטו הבא ,שם יאמר
דברים קשים על הכנסייה בכלל ועל האפיפיור בוניפציוס השמיני בפרט.
פטרוס ,קרי :סלע ( ,)Petraהשם שניתן מפי ישוע לשמעון בר יונה ,הדייג הגלילי,
על מנת לציין את עוצמת אמונתו ,הוא ראש וראשון בקרב שנים עשר השליחים ,מחזיק
במפתחות לשמים ,והאפיפיור הראשון ברומא .פטרוס הוא דמות צבעונית ,חמת מזג ובלתי
צפויה לעתים .כך למשל כאשר ישוע נאסר ,לא התאפק תלמידו :״ולשמעון פטרוס חרב
וישלפה ויך את-עבד הכהן הגדול ויקצץ את-אזנו הימנית( "...הבשורה על פי יוחנן ,י"ח,
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 .)10אולם מעשה זה בטל בשישים לעומת נכונותו להתכחש לישוע ,וזאת לא פעם אחת כי
אם שלוש פעמים .כאשר ישו נשפט ,יושב פטרוס בחצר ,מחוץ לאולם המשפט:
ותגש אליו שפחה אחת לאמר גם-אתה היית עם-ישוע הגלילי :ויכחש בפני כלם לאמר לא
ידעתי מה-את אמרת :ויעבר אל-פתח השער ותרא אותו אחרת ותאמר לאנשים אשר-שם
גם-זה היה עם-ישוע הנצרי :ויוסף לכחש וישבע לאמר לא ידעתי את-האיש :ומעט אחרי-
כן ויגשו העמדים שם ויאמרו אל-פטרוס אבל גם-אתה מהם כי גם-לשונך מגלה אותך:
ויחל להחרים את-נפשו ולהשבע לאמר לא ידעתי את-האיש( ...מתי ,כ"ו.)74-69 ,
אולם המעשה הבלתי סימפטי של פטרוס המתכחש לרבו מחשש לעורו לא מפריע לישוע
לזַ מן אותו יחד עם יעקב ויוחנן אל ההתגלות על ההר ,שם השלושה צופים בו ,במשה ובאליהו
הנביא (מתי ,י"ז .)3-2 ,מעשה זה ,עליו מרמזת ביאטריצ'ה (וראו  ,)33-32 .25המציג את
הפן האלוהי של המשיח הנוצרי ,מוצג בפניהם בלבד ,ובכך נקבע מקומם כטריומוויראט
הנוצרי בה' הידיעה.
המבחן שעורך פטרוס לדנטה אין בו חידוש רב לקורא .על שאלתו ,מהי האמונה? משיב
המשורר:

הקדוש פטרוס (שמעון בר-יונה) .ג'וספה דה ריברה.1642 ,
שמן על בד ,מוזיאון הארמיטאז' ,סנקט פטרבורג.
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ָה ֱאמוּנָ ה ִהיא ּתֹכֶ ן לְ כָ ל ׁ ֶש ְ ּנ ַק ֶ ּוה לוֹ ,
ֵעדוּת ִהיא לְ ִק ּיוּם דְּ ָב ִרים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְר ֶאה,
ָּכזוֹ ִהיא ְ ּב ֵעינַ י ַּת ְמ ִצית ֱאמוּנָ ֵתנוּ.
(קנטו )66-64 .24
וכאשר פטרוס מבקש ממנו להשתית את מסקנתו (הנחפזת משהו) על יסוד מוצק יותר
מאמירה כללית ,משיב לו דנטה כי זו (האמירה):
ִהיא ִסילוֹ גִ יזְ ם ּ ָפ ׁשוּט וְ הוֹ כָ ָחה נִ ַ ּצ ַחת
לֶ ֱאמוּנַ ת ֱא ֶמת ֵמ ַעל לְ כָ ל וִ כּ ו ַּח,
לְ ֻע ּ ָמ ָת ּה ַה ֶ ּי ֶתר ֵאינֶ ּנ ּו ִּכי ִאם ֶה ֶבל.
(קנטו )95-93 .24
למותר לציין כי אין בדבריו סילוגיזם ,וכי הוגה ההיקש הלוגי ,אריסטו ,היה מכשיל את
משוררנו על הסף .אולם לא כך פטרוס .ברוח המחילה הנוצרית מודיע שמעון בר יונה לדנטה
כי:
ַה ֶח ֶסד ַה ּמוֹ לִ ְיך
ְ ּב ַא ֲה ָבה ַעד ֵה ָ ּנה ֶאת רו ֲּח ָךִ ,מ ּ ִפיו
ַעל ַה ּׁ ְש ֵאלוֹ ת ֻּכ ָּלן ַּכ ֲהלָ כָ ה ֵה ׁ ַש ְב ָּת...
(קנטו )120-118 .24

מבחן התקווה
בדי ,אחיו של יוחנן השליח ,מי שפותח את איגרתו בברית החדשה בדאגה
הקדוש יעקב בן זַ ָ
לשנים עשר שבטי ישראל בגולה" :יעקב עבד אלהים ואדֹנינו ישוע המשיח שאל לשלום
שנים עשר השבטים שבגולה" (א' ,)1 ,בוחן את דנטה בסוגיית התקווה ,נושא שהוא בקי בו
והעובר כחוט השני באיגרתו הנזכרת לעיל .על פי המסורת ,לאחר מותו על קידוש השם,
קם יעקב לתחייה בספרד ,והרביץ שם את תורת ישוע לבני קסטיליה .כך או אחרת ,קברו
בסנטיאגו דה קמפוסטלה אשר בגליסיה (צפון ספרד) ,הוא אתר מקודש המושך אל המקום
צליינים מכל העולם הנוצרי.
בדברי הפתיחה טורח יעקב להסביר למשורר את הכוונה הניצבת מאחורי בואו אל העדן,
ואת זיקתה לעקרון התקווה:
וְ כָ ְך לְ ֵעת ִּת ְר ֶאה ֶאת ָה ֱא ֶמת לְ ַמ ְעלָ ה,
ְ ּב ָך ו ְּב ֵר ֶע ָיך ִּתגְ ַ ּבר ִּת ְקוַ ת ַה ֵּלב,
זוֹ ַה ְמעוֹ ֶר ֶרת ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ּטוֹ ב ָ ּב ָא ֶרץ.
(קנטו )45-43 .25
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נקבת השקנאי מזינה את גוזליה בדם לבה.
פיטר פון בורכט ( ,)Borchtחיתוך עץ ,אנטוורפן.1598 ,

על שאלתו של יעקב בדבר מהות התקווה ,משיב דנטה ,המסמיך את דבריו על פסוקים
מתהילים ורמזים מישעיה ,לפיהם עולה כי התקווה ִ
"היא ּפ ַֹעל ַה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים וְ ֵע ֶר ְך
ְסגֻ לּ וֹ ֵתינוּ" ( .)69-66 ,25אכן אמירה נאה היאה למשורר ,אולם גם היא ,בדומה למענהו
בסוגיית האהבה לעיל ,חסרה את הניחוח הסכולסטי של תומס אקווינס ,העושה שימוש
בעקרונות הדיון הדיאלקטי של אריסטו .כך או אחרת ,לשמע תשובתו של דנטה ,פוצחים
השמים במזמור מתהילים ט' ,יא ,הפותח במילים ,’Sperent in te‘ :תרגום לטיני של "וְ יִ ְב ְטח ּו
ְב ָך" .יעקב נבלע באור העדן ,ותחתיו מגיח יוחנן אחיו .בדברי הקדמתה מציגה ביאטריצ'ה
את הקדוש בפני דנטה כמי ש"יֵ ׁשו ַּע ַה ּ ַׂש ְקנַ אי ָא ַסף ֱאלֵ י ָחזֵ הוּ ".זאת על פי האגדה המקובלת
בימי הביניים ,לפיה נקבת השקנאי מזינה את גוזליה בדם לִ בה.
יוחנן ,האהוב על המושיע הנוצרי מבין כל תלמידיו ,הוא שחיבר ככל הנראה את הבשורה
על פי יוחנן ,הפותחת בפסוק הנודע מכולם בכתבי הקודש הנוצריים" :בראשית היה הדבר
והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר" .אין זה מקרה אפוא כי ישוע על הצלב מבקש
מיוחנן לאסוף את מרים אמו אל ביתו ולדאוג לה אחר מותו.
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שיחתו של יוחנן עם דנטה עולה בעומקה על השיח הקודם עם פטרוס ויעקב .סוגיית
החסד והאהבה החוברים לשאלת הטוב ,נידונה מספר פעמים בקומדיה ,וניכר בדנטה כי
ובטעם:ש ֵּכן
ֶׁ
בעניין זה הוא בטוח בעצמו ,ועל כן נמנע מהכללות ומרצה את דבריו ברהיטות
ַה ּטוֹ בְּ ,ככָ ל ׁ ֶשהוּא מו ָּבןְ ,מלַ ֶ ּבה
ֶאת ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבהִ .ה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ְּככָ ל
ׁ ֶש ַרב ַה ּטוֹ ב ַר ָ ּבה ָה ַא ֲה ָבה ַ ּגם יַ ַחד.
(קנטו )30-28 .26
הפעם ההסבר דיאלקטי וההיקש ברור .סוגיית הטוב נידונה קודם לכן ,והקורא יודע את
פירושה .על מסד מוצק זה מקים דנטה את בניין הרצון החופשי המחייב אותו לפעול כפי
שהוא פועל ,שכן זהו חלק מובנה ביושרתו כאדם .באופן זה מקבלים ייסורי ישוע על הצלב
משמעות עמוקה בדוֹ גמה הנוצרית .מאחר שהטוב העליון הוא תמצית אהבתו של הבורא,
השאיפה אליו ,המעניקה משמעות למסעו של דנטה ,היא פועל יוצא והכרח בעת ובעונה
אחת.
"קדוֹ ׁשָ ,קדוֹ ׁשָ ,קדוֹ ׁש!"
ואכן ,עם סיום דבריו מריעה ביאטריצ'ה ועמה מלאכי העדןָ :
דנטה מנצל את מפגשו עם יוחנן על מנת לשמוע מפיו אם יש אמת בטענה לפיה זכה
יוחנן לעלות לעדן בטרם מותו ולשהות בו פרק זמן .תשובתו הנחרצת של יוחנן היא כי אין
לדברים אלה שחר ( ,)126-124 ,25וכי זכות זו שמורה אך ורק לישוע ואמו.

לשונו הקצרה והעניינית של האדם הראשון
(קנטו )82-142 .26
הש ֶבת הוא האדם הראשון .המשורר מדלג על
האורח הרביעי הפוגש את דנטה ברקיע כוכבי ֶ
תולדותיו של אדם בגן העדן ,בריאתו מעפר ,בריאת חוה מצלע אדם ,פיתוי הנחש הערום
מכל חיית השדה ,אכילת התפוח מעץ הדעת האסור ,והגירוש מעדן כפי שהם מפורטים
בספר בראשית ב'-ג' ,והמוכרים היטב לכל נוצרי משכיל בדורו של המשורר.
אדם יודע את רצונו של דנטה ממנו ,וגם מפרט אותו לפניו:
ִה ֵ ּנה ִּת ְר ֶצה לִ ׁ ְשמ ַֹע ַּכ ּ ָמה דּ וֹ רוֹ ת ָחלְ פ ּו
ִמ ּיוֹ ם בּ וֹ הוֹ ׁ ִש ַיבנִ י ָה ֵאל ְ ּבגַ ן ָה ֵע ֶדן,
(קנטו )110-109 .26
וְ כַ ּ ָמה זְ ַמן ֵהזַ נְ ִּתי בּ וֹ ֶאת ֵעינַ י ,ו ֶּמה
ָהיְ ָתה ִע ַּלת ֱא ֶמת לְ זַ ֲעמוֹ ָה ַרב,
וְ ַה ּ ָׂש ָפה דִּ ַ ּב ְר ִּתי ָ ּב ּה וְ ִא ּ ַמ ְצ ִּת ָיה.
(קנטו )114-112 .26
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על השאלה העיקרית :מה הייתה העילה האמיתית לזעמו של הבורא ,משיב אדם בצורה
"פ ִר ַיצת
קצרה ועניינית ,כי אכילת התפוח האסור היא אך סמל למעשה חמור בהרבה והוא ּ ְ
ַה ְ ּגבוּל" ,קרי :מעשה שהוא מחוץ לתחומו של האדם ,התערבות במעשי אלוה .כך אוליסס
שפרץ את הגבול במסעו ושילם על כך בחייו (וראו התופת ,קנטו  .)26באשר לפרק הזמן
שעבר מאז בריאת האדם ,מונה אבינו הקדמון ומפרט את פרקי חייו הנצברים יחדיו ל6498-
שנים ,זהו גילו של אדם כעת וזהו משך זמן קיומו של המין האנושי בשנת .1300

פטרוס מסמיך את דנטה להביא את הבשורה לגזע האדם
(קנטו )66-37 .27
פטרוס מסמיק מרוב זעם ,וכמוהו מחרה מחזיק אחריו הרקיע כולו .עילת החרון היא השפל
אליו הידרדר הכס הקדוש בימיו של בוניפציוס ,קרי :בהווה .פטרוס אינו בורר במלים אודות
האפיפיור הנוכחי:
ָה ַפ ְך ֶחלְ ַקת ִק ְב ִרי לִ ְת ָעלַ ת ִ ּב ּיוּב
לְ ֵמי ׁשוֹ ְפכִ ין וְ ָדם ,וְ כָ ְך עוֹ לֵ ז ַ ּב ּת ֶֹפת
לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ָה ָר ׁ ָשע ֲא ׁ ֶשר גּ ַֹר ׁש ֵמ ֵע ֶדן.
(קנטו )27-25 .27
פטרוס מונה שורה של אפיפיורים צדיקים מן העבר ,מי שיצקו את היסודות להתנהלות
הכנסייה ,והנה תורתם מופרת כעת מתחילתה ועד סופה .הוא מוכיח בלשון חריפה את הכס
הקדוש הנוכחי ,מי שמפלג את מחנות המאמינים (גיבלנים וגוולפים) על ידי שהוא מצדד
באחד משניהם ( .)48-46 ,27הוא מוקיע את המנהג הנפסד של מכירת אינדולגנציות תמורת
בצע כסף .הוא מצליף בשני האפיפיורים בני צרפתִ :
"ה ֵ ּנה ַאנְ ׁ ֵשי ָקהוֹ ר ו ְּבנֵ י ַ ּג ְסקוֹ ן ַ ּגם יַ ַחד"...
( ,)58 ,27המוכנים לשתות את דמו; ואת יוחנן ה ,22-מי ששמוֹ יצא לשמצה כמלווה בריבית
קצוצה .אולם לקראת סוף דבריו מביע פטרוס תקווה כי כשם שסקיפיו אפריקנוס הביס את
חניבעל בקרב זֶ ָמה לפני  1500שנים ,ובכך הציל את רומא ,כך יקרה גם לווטיקן בימינו אלה.
אולם מבחינתו של דנטה המשפט המכריע מגיע בסוף דבריו:
ו ְּבנִ יַ ,א ָּתה ֲא ׁ ֶשר ִ ּבזְ כוּת ִמ ׁ ְש ַקל ְ ּבשָׂ ְר ָך
ָּת ׁשוּב עוֹ ד ֶאל ָה ָא ֶרץְ ּ ,פ ַתח ּ ִפ ָיך וְ ַד ֵ ּבר
ְּכמוֹ ִתיּ ָ ,גלוּי ֱהיֵ ה ,וְ ַאל ַּת ְס ִּתיר עוֹ ד ֶט ַפח.
(קנטו )66-64 .27
בכך קושר פטרוס אבי הנצרות ,יורשו של ישוע והאפיפור הראשון ,את דנטה אל עגלת
השליחים מקדם ,ומוסר בידיו את דברו ,שהוא דבר אלוהים ,לבשֵׂ ר לבני תמותה על הארץ
את ששמע וראה בעדן.
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טבעות המלאכים במניע הראשון עם מוקד ההשראה במרכז .ג'ון פלקסמן.

רקיע תשיעי :המניע הראשון
(קנטי )28-29

מלאכים – המבנה ההיררכי
(קנטו )81-49 – 29-16 .28
הרקיע התשיעי ,הוא המניע הראשון ,ה ,Primum Mobile-מצוי בהיקף החיצוני של מערך
הרקיעים .תנועתו היא המהירה ביותר ,והוא זה ,כיוון שקיבל את השראתו מן האמפיריום,
הספרות .דנטה המתבונן ברקיע התשיעי רואה בתוכו תשע טבעות אש
המניע את כל שאר ֶ
שחגות סביב:
 ...נְ ֻקדָּ ה ְ ּב ֶק ֶרן אוֹ ר בּ וֹ ֶר ֶקת,
כּ ֹה ַחד ָהיָ ה ַה ּז ַֹהר ַעד ִּכי ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן
עוֹ ֵצם ֶאת ׁ ְשמוּרוֹ ָתיו ְ ּבגִ ין ָע ְצ ַמת ַהבּ ַֹהק.
(קנטו )18-16 .28
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אלו הם ,מסבירה ביאטריצ'ה למשורר ,תשעה ִמסדרי מלאכים ,סדורים על פי סולם דרגות
קבוע מראש ,בהתאם לקרבתם אל כס האלוהים .דנטה מבסס את התיאוריה שלו על חיבור
מראשית ימי הביניים ,De caelesti hierarchia ,המיוחס בטעות לדיוניסיוס מאריופגוס .על
פי ה hierarchia-ערוכים מעגלי המלאכים (מן התווך והחוצה) בשלושה סדרי גודל שונים.
בשליש הראשון שוכנים :השרפים ,ביטוי לשמחת אלוהים; הכרובים ,המשקפים את אהבת
הבורא; ומושבי מלכות ,המסמלים את כוחו של אלוהים .הם המראות המקרינות את צדקתו,
ואליהם מתכוונת ביאטריצ'ה המסבה את תשומת לבו של המשורר:
ֶאת ֶה ֶבל ּ ִפיו ְר ֵאה ,נִ ׁ ְש ָקף הוּא ֵמ ֵאין סוֹ ף
ַמ ְראוֹ ת ֲא ׁ ֶשר אוֹ רוֹ ׁ ִש ְ ּגר ּו ֶאל ְמלוֹ א ַה ֶחלֶ ד,
אשוֹ נָ ה נוֹ ַתר ַע ְצמוֹ ַעד ֵה ָ ּנה.
ַא ְך הוּא ְּכ ָב ִר ׁ
(קנטו )145-143 .29
בשליש השני שוכנים המלכויות ,עדות לשלטונו של הבורא; המעלות ,סמל הכוח והנחרצות
האלוהית; והכוחות המייצגים את כוחו וכבודו של הבורא.
בשליש האחרון נמצא את הנסיכויות; המלאכים; ומלאכי עליון ,שעניינם עסקי העולם
הזה ,השראת רוח הקודש על הגזע האנושי ומערכת היחסים בינו לבינם ,זאת ברוח הפירוש
העברי ל"מלאך" ,היינו :שליח.
בסולם העדיפויות הערכי ,המלאכים הם הישויות הנמצאות שלב מעל בני תמותה,
ולפיכך זכו הללו להיות הגות טהורהְ ׁ ,
"שלֵ מוּת וְ ט ַֹהר" בפיו של דנטה ( .)33 ,29מן הדין
לציין שבסוגיה זו דנטה ,שלא כדרכו ,חולק על תומס אקווינס ,מורו ורבו ,המייחס את
מעשה הטוהר ,הוא ה ”actus purus“-בלשונו ,לאלוהים בלבד .אקווינס ,בעוצמתו הרוחנית
ובאוטוריטה של כתביו ,כפה את השקפתו על הזרם המרכזי בתיאולוגיה הקתולית .מכאן
שקביעתו של דנטה גובלת בכפירה ,עליה ועל שכמותה שילמו לא מעטים בעינויי תופת
במרתפי האינקוויזיציה .סוגיה אחרת שבה חולק דנטה על המקובל באותיות הקטנות של
חכמי הנצרות בזמנו ,היא טענתו כי למלאכים אין זיכרון ,מאחר שהם ישויות נצח שנתחוללו
בעת הבריאה עצמה מבלי שיהיה להם עבר ,ומכיוון שהם מוזנים דרך קבע במאור עיני
הבורא עצמו:
ַעל ֵּכן ַמ ַ ּבט ֵעינָ ם ֵאינוֹ ֻמ ְפ ָרע ַאף ּ ַפ ַעם
ְ ּב ַמ ּׁ ֶשה ּו ָח ָד ׁש ,וְ ֵאין לָ ֶהם ָּכל צ ֶֹר ְך
לְ נַ ּסוֹ ת לְ ִה ָ ּזכֵ ר ְ ּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה ְמנֻ ֶּת ֶקת.
(קנטו )80-78 .29
ב"א ׁ ָשםְּ ,כלִ ּ ָמה וְ ד ִֹפי" ( .)81גם ביאטריצ'ה ניחנה באותן
זאת בניגוד לאדם שלבו שסוע ָ
תכונות של מלאך ,ומכאן חוסר מוחלט של קווי אופי בדמותה והעדר גמור של צורה .אין
היא אלא בבחינת זומבי ,מת שקם לתחייה והוא נשלט בידי כוח על ואל-טבעי (להרחבה
ראו פרק ה״מבוא״ לכרך זה).
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המניע הראשון
(קנטו )148-97 .27
ספרות
במפרט הטכני של ֶ
המניע הראשון ,הוא ה ,Primum Mobile-הרקיע הגדול והמהיר ִ
השמים אצל דנטה ,הוא המקור הפיזי של החיים ,התנועה והזמן ביקום ,מאסכולת אריסטו
ותלמי .עם זאת ,ההשראה הפיזית לא מצויה בתוכו כי אם מחוצה לו ,והיא רוח אלוהים
המרחפת מעליו – האמפיריום .רוח אלוהים היא אהבה המשרה את המניע הראשון ומעניקה
לו כוח לסובב את הרקיעים ,קרי :אנרגיה סטטית ההופכת למקור אנרגיה קינטית ,המוציאה
את המערכת כולה מן הכוח אל הפועל .באופן זה ,ועל בסיס העיקרון הגיאוצנטרי ,כדור הארץ
המצוי במרכז היקום אינו נע ,בעוד תשעת הרקיעים חגים סביבו .מכאן דברי ביאטריצ'ה
לדנטה:
ִ
"ט ְבעוֹ ׁ ֶשל ַהיְ קוּםֲ ,א ׁ ֶשר ַמ ְחזִ יק ָקבו ַּע
ֶאת ַה ּ ֶמ ְר ָּכז ְס ִביבוֹ ֶ ,את ָה ְר ִק ִיעים יָ נִ ַיע,
אשיתוֹ ִ ּב ְס ֶפ ָרה זוֹ ִ ,מ ָּכאן כּ ֹחוֹ נוֹ ֵב ַע.
ֵר ׁ ִ
(קנטו )108-106 .27
מאחר שתנועת הספרות קבועה וניתנת למדידה ,היא מהווה יסוד לתפיסת ממד הזמן של
המין האנושי .אולם לא ברור אם עיקרון זה ,המוסבר בידי תלמי בחיבורו ,הובן על ידי דנטה
מעבר למושג הכללי ,שכן דבריו בנידון סתומים .הוא קובע אמנם כי היחס בין התנועה לזמן
ֵ
הוא מובן מאליו כמו ׁ ֶ
"ש ּׁ ְש ַּתיִ ם וְ ָח ֵמ ׁש ֵהם ַמ ְר ִּכ ֵיבי ָה ֶעשֶׂ ר" ( ,)117 ,27וכיוון שכך ,מסכמת
ביאטריצ'ה את הנושא:
וְ ָהכֵ ַיצד ַמ ְס ִּתיר ָ ּב ּה ַה ְ ּז ַמן ֶאת ׁ ָש ָר ׁ ָשיו,
ָצ ִר ְיך ַע ָּתה לִ ְהיוֹ ת ָ ּגלוּי לִ ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיך.
(קנטו )120-118 .27

סדר ההיפוך
(קנטו )78-40 .28
"אם ֶא ֶרץ וְ כֵ ן ֵּת ׁ ַשע ַה ְּס ֶפרוֹ ת
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לָ ּהִ :
ָהי ּו ְסדוּרוֹ ת ַעל ּ ִפי ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ַה ָּללוּ,
ׁ ָשלֵ ם ָהיִ ִיתי ָאז ִעם ַה ּ ֻמ ָ ּצג ַעד ֵה ָ ּנה.
ַא ְך ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ַ ּבחו ׁ ִּשים נִ ְת ּ ָפס,
נִ ְר ֶאה ִּכי ָה ְר ִק ִיעיםְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ּ ִמן ָה ָא ֶרץ –
ִהיא ַה ּ ֶמ ְר ָּכז – יַ ְר ִחיקוֵּּ ,כן ְק ֻד ּׁ ָש ָתם גּ וֹ ֶב ֶרת...״
(קנטו )51-46 .28
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ברנר מקלרוו .צייר אלמוני ,אמצע המאה ה.17-
בשמאלו מחזיק ברנר דגם של המנזר בקלרוו.
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כאשר מתבונן דנטה בטבעות הלהב של מלאכי המניע הראשון ,הוא נוכח כי ככל
שהטבעת קרובה יותר אל המרכז ,כך היא בהירה ומהירה יותר ,בעוד שמקרה הרקיעים
הוא הפוך מזה .ככל שהרקיע קרוב יותר לארץ – שהיא מרכז היקום – תנועתו אטית
יותר וטוהרו פוחת ,ולהפך ,ככל שהוא מתרחק ממנה מהירותו גדלה והוא טהור יותר.
על ביאטריצ'ה להסביר אפוא למשורר את הסתירה לכאורה בין שתי התופעות ,קרי:
והסדר הרוחני המיוצג על ידי
הסדר החומרי של היקום המיוצג על ידי הרקיעיםֵ ,
ֵ
המלאכים במלכות שמים.
הפרכה תיעלם אם נבין שמידת ההשראה – או האנרגיה המושפעת על כל טבעת בתורה
ִּ
– עומדת ביחס ישר לקרבתה אל נקודת המרכז ,שהיא ההשראה האלוהית .מכאן שמקהלת
המלאכים הרחוקה ביותר מן המוקד האלוהי קשורה לרקיע הקרוב ביותר לארץ ,ועל כן
תנועתה אטית והיקפה קטן .בעוד הטבעת הקרובה ביותר אל המרכז השראתה גדולה משל
היתר ,והיא המייצגת את הרקיע המרוחק ביותר מן הארץ והקרוב יותר אל האמפיריום .הנה
כי כן ,חוק שימור החומר נשמר היטב ,אין שבירת כלים של חוקי הפיזיקה ,ודנטה יוצא מן
הסבך שבע רצון ומציין בסיפוק כי:
ָהיָ ה ַה ּ ַמ ֲענֶ ה ָ ּברוּר וְ ַחד ְּכ ַת ַער –
אשוֹ ן ְּכמוֹ תוֹ ַּכ ּז ַֹהר ָ ּב ָר ִק ַיע.
ֻמשְׂ ָּכל ִר ׁ


רקיע עשירי :האמפיריום ,קרי :הטוהר המוחלט
(קנטי )33-30

קלֶרווֹ מחליף את ביאטריצ'ה
ֶרנַר מ ְ
בּ
ִק ִ ּו ִיתי ֶאת ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה לִ ְראוֹ ת אוּלָ ם ַּת ְח ֶּת ָיה
ָר ִא ִיתי ִא ׁיש זָ ֵקן לָ בו ּׁש ֲה ַדר ִּת ְפ ֶא ֶרת.
(קנטו )60-59 .31
הנה כך ,ללא התרגשות יתרה ובהעדר כל היבט אישי ,מתברר למשורר כי ביאטריצ'ה פרחה
לה ומסרה את התפקיד בידי איש זקן לבוש הדר .דנטה אמנם יודה לה מרחוק ,והיא תגיב
בחיוך קצר שלאחריו תשיב את עיניה אל מחזה מרתק יותר ,אולם בכך תמו ונשלמו חובותיו
של דנטה אל אהובת נפשו ,לה הבטיח לכתוב "כפי שגבר מעולם לא כתב על אישה".
ברנר מקלרוו ,מדריכו השלישי והאחרון של דנטה בעדן ,מלווה את המשורר החל בשורות
המצוטטות לעיל ועד סוף היצירה .השלב הראשון והמכריע במסעם המשותף הוא ההיכרות
עם שוכניו הנאצלים של הוורד הקדוש ,אשר בעלי כותרתו יושבת ,בין היתר ,ביאטריצ'ה.
הקדוש ברנר מקלרוו ( ,)1153-1090איש המסדר הציסטרסיאני ,ענף שמרני של הבנדיקטים,
אותו למעשה הקים מחדשִ ,שכלל ,הרחיב ועמד בראשו בקלרוו ,נמנה עם הדמויות המרכזיות
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בכנסייה הרומית-קתולית במאה ה .12-שמרן מטבעו ,היה ברנר מן המתנגדים החריפים
לשינויים החברתיים שהנצו בתקופתו ובמהרה הוליכו אל הרנסנס המוקדם ,ומן התומכים
המרכזיים במסע הצלב השני .עשרים שנה לאחר מותו זכה בתואר קדוש הכנסייה.
אולם בכבוד ללוות את דנטה במסעו אל מעלות העדן ולחתום עמו את הקומדיה ,זכה
ברנר בזכות נאמנותו למרים ֵאם ישוע .הוא ַ
"ה ּ ָמסוּר ַ ּב ֲע ָב ֶד ָיה" ( ,)102 ,31מכאן כינויו "ברנר
הנאמן" .חיבוריו בסוגיית מרים ,בעיקר המסה  ,De Laudibus Virginis matrisבה הוא מציע
דרכי פולחן לגבירה זו ,וכן איגרות ,מסות והטפות אין ספור ,הופכים אותו לאיש המתאים
להשתדל אצלה על מנת שמלך מלכי המלכים יואיל בטובו להעניק לדנטה ריאיון קצר עמו.
ואכן ,במיטב מסורת העותרים ומבקשי הבקשות נושא ברנר נאום ארוך ( ,)39-1 ,33ולאחר
שהפליא והפליג בכל המחמאות האפשריות למלכת השמים ,שהיא:
ְ ...נַ ֲעלָ ה ַעל ָּכל ֲא ׁ ֶשר נִ ְב ָרא ְ ּב ֶצלֶ ם,
ַא ְּת יַ ַעד ַה ּׁ ְשלֵ מוּת וְ כַ ָ ּונַ ת ַה ֶ ּנ ַצח,
(קנטו )3-2 .33
מ"מלְ ַּכת ָהרוֹ ם" ,כי תואיל:
מעז כלי הקודש מקלרוו לבקש ַ
וְ כִ י ִ ּב ְת ִפ ָּל ֵת ְך ָּת ִס ִירי ֵמ ָעלָ יו
ָּכל ֲענָ נָ ה ׁ ֶשל ֶ ּבן ְּתמו ָּתה ,וְ זֹאת לְ ַמ ַען
יִ ְהי ּו ֵעינָ יו ּ ְפקוּחוֹ ת ֶאל הוֹ ד ׁ ְשלֵ מוּת ַה ּנ ַֹעם.
(קנטו )33-31 .33

הוורד הלבן ושוכניו
(קנטי )32 ,30
האמפיריום ,המצוי מחוץ לזמן ולחלל ,הטוהר המוחלט הנעלה מבינת אנוש ,הוא מקום
משכנו של הוורד הלבן ,בו שוכנים בתורם נבחרי העדן .בוורד ,בדומה להולוגרמה תלת-
ממדית נשקף:
ָּכל ַה ִ ּנ ְר ֶאה לָ ַעיִ ן ֵמ ֲאלֻ ּ ַמת ַק ְרנַ יִ ם
נוֹ ֵב ַעַ ,ה ִ ּנ ׁ ְש ֶק ֶפת ִמ,Primum Mobile-
וְ הוּא ְמקוֹ ר ַהכּ ַֹח וְ ַה ְּתנו ָּעה ַ ּגם יַ ַחד.
(קנטו )108-105 .30
מרים הבתולה ,היושבת לאחר כבוד במרכז הפרח הלבן ,היא מלכת הוורד .הוורד עצמו
מחולק לשני חלקים אנכיים וסימטריים .במחציתו האחת ,הגדושה עד אפס מקום ,שוכנים
כל אלו אשר האמינו בבואו של המושיע הנוצרי ,עמם נמנות הדמויות המרכזיות במקרא
העברי .המחצית השנייה היא משכנם של אלו אשר חברו אל הנצרות אחר בואו של ישוע,
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ומטבע הדברים נותרו בה עוד כמה מושבים פנויים המצפים למי שטרם זכו בהתגלות
הכנסייה .הנשים מופרדות כיאות וכראוי בעזרת נשים .מרים יושבת בטור הראשון ,ולרגליה
ביאטריצ'ה ,רחל ,חוה ,שרה ,רבקה ,יהודית ורות .מול מרים ,במושב הגברים ,יושב בראש
יוחנן המטביל ,ולצדו אוגוסטינוס ,בנדיקטוס ,פרנציסקוס ואבות כנסייה נוספים .סביב מרים
יושבים אדם ,משה ,שמעון (פטרוס) ויוחנן האבנגלי .יוחנן המטביל מוקף בקדושה לוצ'יה
מזה וחנהֵ ,אם מרים ,מזה.
עד כאן החלוקה האנכית .בשלב מסוים נחלק הוורד בקו אופקי ,תחתיו שוכנות נשמות
ילדים .אלו נחלקות על פי מפתח המבוסס על מעשי ההורים (שכן העוללים טרם זכו ברצון
חופשי) ,ועל העיקרון של גורל נגזר השמור ברוחו של האלוהים והנעלם מתודעת אנוש.
מאחר שהאמפיריום מצוי מחוץ לחלל וזמן ,קרי מחוץ לחוקי הטבע המוכרים לנו ,אין
למרחק כל חשיבות ,ודנטה רואה את פני היושבים ,מהם קרובים ומהם רחוקים במרחבי אין
קץ ,באותה מידה של בהירות ודיוק:
ָּכאן ַהיְ נ ּו ַה ְך ָקרוֹ ב וְ ָה ָרחוֹ ק ַ ּגם יַ ַחד,
ִּכי ַה ּ ָמקוֹ ם מוֹ לֵ ְך ׁ ָשם ָה ֵאל לְ לֹא ׁ ָשלִ ַיח,
ְ ּב ֵטלִ ים ו ְּמ ֻב ָּטלִ ים בּ וֹ ִמכּ ֹל ֻח ֵּקי ַה ֶּט ַבע.
(קנטו )123-121 .30

טבעות השילוש הקדוש
(קנטו )145-115 .30
במעמקי הזוהר האלוהי רואה דנטה את דמותו הגיאומטרית של השילוש הקדוש הבנוי מאב,
בן ורוח הקודש .הוא רואה שלוש טבעות ,שהיקפן זהה ורק צבען שונה ,הגם שלא ניתן לזהות
את הגוונים .אחת הטבעות מופיעה כהשתקפות של השנייה (האב והבן) ,בעוד השלישית
(רוח הקודש) דמותה כאש המגיחה במידה שווה משתי הראשונות .האתגר הסופי הניצב
מול דנטה ,עליו הוא גובר ברשף של השראה אלוהית ,הוא לקלוט ולהבין את ההתאמה
המושלמת בין דמות אדם ורוח אלוהים .שכן זהו הפרדוקס התיאולוגי של ההתגלמות ,קרי:
זהות טבע האדם ורוח האלוהים – שני הפכים סימטריים לכאורה – בדמות אחת ,קרי :ישוע.
לר ֵ ּבע את המעגל.
דנטה מבקש להמשיל את הפרדוקס לניסיונו הכושל של המודד ַ
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קנטו ראשון
בעוד דנטה וביאטריצ'ה נישאים מפסגת הר הטוהר אל גן העדן השמיימי ,מעניקה
גברתו של דנטה למשורר הסבר ממצה בדבר התואם השורר ברקיע העליון ,ועל החוק
והסדר השוררים במרחב היקום הנברא בצלם אלוהים.
ַה ּׁ ֶש ַבח לוֹ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָרא ֵמנִ ַיע,
מוֹ ְס ֵדי ֵּת ֵבל ַמ ְב ִק ַיע וְ ֶאת אוֹ רוֹ ֵמ ִטיל,
ָּכאן זְ ִר ָיחתוֹ ַר ָ ּבה וְ כָ אן ְמ ַעט ַהבּ ַֹהק.
ָהיִ ִיתי ָ ּב ָר ִק ַיע בּ וֹ ַרב ְמאֹד ַה ּז ַֹהר,
ָר ִא ִיתי ׁ ָשם דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ַה ּׁ ָשב ִמ ּ ַמ ַעל
ֵאין ְ ּבכֹחוֹ לוֹ ַמר ,וְ הוּא אוֹ ָתם ׁשוֹ כֵ ַח.
ִּכי ֵעת ְק ֵר ִבים ֲאנַ ְחנ ּו ֱאלֵ י ְמחוֹ ז ֶח ְפ ֵצנוּ,
ׁשוֹ ַק ַעת ְּתבוּנָ ֵתנ ּו ִ ּב ְתהוֹ ם כּ ֹה ֲע ֻמ ָּקה
ׁ ֶש ֵאין ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן עוֹ ֵקב עוֹ ד ַא ֲח ֶר ָיה.
ִעם זֹאת ָּכל ׁ ֶש ּיוּכַ ל לֶ ֱאצֹר מ ִֹחי ֲע ַדיִ ן,
ִמן ַה ּ ַמ ְראוֹ ת ָחזִ ִיתי ְ ּבאוֹ ָת ּה ַמ ְמלֶ כֶ ת ק ֶֹד ׁש,
יִ ְהיֶ ה הוּא לוּז ׁ ִש ִירי ִמ ַּקנְ טוֹ זֶ ה וְ ָהלְ ָאה.

15

לִ ְמלֶ אכֶ ת זוֹ ַ ,א ּפוֹ לוֹ ָ ,ה ַא ֲחרוֹ נָ ה ִע ּ ִמי,
ֲעשֵׂ נִ י ְּכלִ י ַמזְ ִהיר לַ ֲה ָד ְר ָך ,לְ ַמ ַען
ָראוּי ֶא ְהיֶ ה לָ שֵׂ את ֶאת נֵ זֶ ר ְסגֻ לּ וֹ ֶת ָיך.
ַעד כּ ֹה ָהיְ ָתה ַא ַחת ִמ ּׁ ְש ֵּתי ּ ִפ ְסגוֹ ת ּ ַפ ְרנָ סוֹ ס
ַמ ְס ּ ֶפ ֶקת לִ יַ ,א ּפוֹ לוֹ ַ ,א ְך ַ ּב ִ ּז ָירה ַהזּוֹ
נִ ְר ֶאה ִּכי ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶיהן יַ ְחדָּ ו יִ ְהיֶ ה לִ י צ ֶֹר ְך.
בּ וֹ א ְ ּבלִ ִ ּבי לִ ׁ ְשכּ ֹןֱ ,היֵ ה נִ ׁ ְש ַמת ַא ּ ִפי,
ַרב כּ ַֹח וְ ֵא ָיתן ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֶ ּב ָע ָבר
ֶאת גּ ו ָּפתוֹ ׁ ֶשל ַמ ְר ְסיָ אס ִמ ּתוֹ ְך עוֹ רוֹ ָע ַק ְר ָּת.
[]93
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ביאטריצ'ה ודנטה נוסקים אל הירח .אלסנדרו ולוטלו (.)Vellutelo
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ָה ּה ,אוֹ ן ֵאלִ ים ֵא ָיתן ,ל ּו ַא ְך ְ ּביָ ִדי ִס ַ ּי ְע ָּת,
לְ ַמ ַען ְ ּבכ ִֹחי יִ ְהיֶ ה לַ ְחשׂ ֹף ֶאת ֵצל
ַמ ְמלֶ כֶ ת ק ֶֹד ׁש זוֹ ׁ ֶש ְ ּבנַ ְפ ׁ ִשי נֶ ְח ֶק ֶקת,
ֲאזַ י ִּת ְר ֵאנִ י ַּת ַחת ָה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ָּת,
ֹאשי,
ֵמ ַעלְ וָ תוֹ ֶאכְ ר ְֹך לִ י ֶּכ ֶתר לְ ר ׁ ִ
ַא ָּתה וְ ׁ ִש ָיר ִתי ָראוּי לוֹ יַ ֲעשׂ וּנִ י.

30

לְ ִע ִּתים כּ ֹה ְרחוֹ קוֹ תָ ,א ִבי ,נִ כְ ָר ְך ַה ֵ ּנזֶ ר
לִ כְ בוֹ ד ּ ַפיְ ָטן ַמזְ ִהיר ,לְ נִ ְצחוֹ נוֹ ׁ ֶשל ֶמלֶ ךְ,
לְ ֵח ֶפץ ָה ָא ָדם ֵעדוּת ְּכלִ ּ ָמה וְ ֶקלֶ ס –
ַעד ִּכי לְ ֵעת יַ ִ ּצית ּו ְ ּבלֵ ב ּ ְפלוֹ נִ י ַענְ ֵפי
ּ ֶפנֵ אוּס ֵח ׁ ֶשק ַרב וְ כִ ּסו ִּפים לְ נֵ זֶ ר,
ֵּת ַדע שִׂ ְמ ָחה וְ גִ יל ָה ֱאלֹהוּת ִמדֶּ לְ ִפי.
יֵ ׁש וְ נִ יצוֹ ץ זָ ִעיר יַ ִ ּצית שְׂ ֵר ָפה ְ ּגדוֹ לָ ה,
ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי ַא ֲח ַרי קוֹ לוֹ ת טוֹ ִבים ִמ ּ ֶמ ִ ּני
יִ ּ ְׂשא ּו ְּת ִפ ָּלה לְ ִק ָירה ,יִ זְ כּ ּו לְ ַמ ֲענֵ הוּ.
ְ ּברֹב דְּ ָרכִ ים בּ וֹ ֵחר לָ בוֹ א ְמאוֹ ר ַה ֶחלֶ ד
ֶאל ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתהַ .א ְך ַרק ִמ ּפֹהָ ,מקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ
חוֹ ְב ִרים ְצלָ ִבים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה לְ ִעגּ וּלִ ים ַא ְר ָ ּב ַעת,
יַ ֲעלֶ ה הוּא ַעל נָ ִתיב ּתוֹ ֵאם ִמ ֶ ּזה ,חוֹ ֵבר ֶאל
כּ וֹ כְ ֵבי ֶעלְ יוֹ ן ׁ ְשלֵ וִ ים יוֹ ֵתרֶ ,את חוֹ ָתמוֹ
ְ ּבדוֹ נַ ג ַה ֵּת ֵבל ְּכ ַת ְבנִ ָית ּה ַּת ְט ִ ּב ַיע.

45

ְ ּבעוֹ ד ְּכ ַמ ֲח ִצית ַּכדּ וּר ָה ָא ֶרץ ׁ ָשם
ֶצ ָחה ָהיְ ָתה ִמלּ ֶֹבןֶ ,ה ְח ׁ ִש ְיך ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ֵתינוּ.
עוֹ ד ׁ ָשם זָ ַרח ַהבּ ֶֹקר ,וְ כָ אן יָ ַרד ָה ֶע ֶרב,
ֲאזַ י ָר ִא ִיתי ֶאת ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ַס ָ ּבה שְׂ מֹאלָ ה,
ַהיְ ׁ ֵשר ְ ּב ֵעין ַח ּ ָמה ַמ ֶ ּב ֶטתֵ ,מעוֹ לָ ם
ישיר ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינָ יו ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר.
כּ ֹה לֹא ֵה ׁ ִ
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אשוֹ נָ ה נוֹ לֶ ֶדת
ְּכמוֹ ֶק ֶרן אוֹ ר ׁ ְשנִ ָ ּיה ֵמ ִר ׁ
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ר ָּת ׁשוּב ,זֹאת ְּכמוֹ עוֹ לֵ ה ָה ֶרגֶ ל
ַה ְמ ַב ֵּק ׁש לָ בוֹ א ֶאל ְמכוֹ ָרתוֹ ַ ,ה ַ ּביְ ָתה,
ָּכ ְך ּ ָפ ֳעלָ ּה ֵהזִ ין ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ,וְ ֵאלּ ּו
עוֹ ְרר ּו ֶאת דִּ ְמיוֹ נִ יָ ,אז ַ ּב ַח ּ ָמה נָ ַת ִּתי
ֶאת ַמ ָ ּב ִטי זְ ַמן ַרב ִמן ַה ָ ּצפוּי ְ ּב ֶק ֶרב
ְ ּבנֵ י ַה ְּתמו ָּתה – דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֲאסו ִּרים ָ ּב ָא ֶרץ
ֵהן ֻמ ָּת ִרים ָ ּבזֹאתִ ,מכּ ַֹח ַה ּ ָמקוֹ ם
לִ ְבנֵ י ָא ָדם לִ ׁ ְשכּ ֹן ֵהכִ ין ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.

60

אתי זֹאת זְ ַמן ַרבּ ַ ,גם לֹא ְמ ַעט ִמדַּ י,
לֹא נָ שָׂ ִ
ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְראוֹ ת ָס ִביב ֶאת נִ יצוֹ צוֹ ת ַהבּ ַֹהק,
		
ְּכמוֹ ָתם זוֹ ֶרה ַ ּב ְרזֶ ל ֻמ ָּת ְך ְ ּבכוּר ַה ַּל ַהב.
ֲאזַ י ּ ִפ ְתאוֹ ם דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי יוֹ ם נוֹ ָסף ַעל יוֹ ם,
ְּכמוֹ ל ּו ָהיָ ה זֶ ה ֵאל ִמן ַה ּ ָמרוֹ ם ֲא ׁ ֶשר
ָק ַבע ְ ּברֹב ַח ְסדּ וֹ עוֹ ד ׁ ֶש ֶמ ׁש ָ ּב ָר ִק ַיע.
ָהי ּו ֵעינֵ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ְ ּב ַט ְ ּבעוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצח
בּ וֹ הוֹ ת ִמ ְ ּבלִ י לַ ְחדּ ֹלִ .מן ַה ּ ַמ ָ ּבט ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ֶאת ַמ ָ ּב ִטי ֵה ַס ְב ִּתי ,ו ָּב ּה ֵעינַ י נָ ַת ִּתי.
עוֹ ד ָאנֹכִ י צוֹ ֶפה ָ ּב ּה וּלְ ַא ֵחר ָהיִ ִיתי,
ְּכמוֹ ְ ּגלַ אוּקוּס ַה ּטוֹ ֵעם ֵמ ֵעשֶׂ ב ,נֶ ֱה ַפךְ
וּלְ ֵאלֵ י ַה ָ ּים ָח ַברָ ,היָ ה לְ ֵר ַע.
לְ ֵתאוּר ִ ּגלְ גּ וּל ׁ ֶשל ֶ ּבן ְּתמו ָּתה ִמ ִּלים ֶּת ְח ַס ְרנָ ה,
דַּ י ַ ּב ּ ָמ ׁ ָשל ׁ ֶשל ְ ּגלַ אוּקוּס ַעד ׁ ֶש ִּתזְ ֶּכה ,קוֹ ֵרא,
ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶח ֶסד ִמ ִ ּנ ְסיוֹ נְ ָך לָ ַד ַעת.
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את ַא ֲחרוֹ נָ ה,
ל ּו ַרק ָהיִ ִיתי נֶ ֶפ ׁש ָ ּב ָר ָ
הוֹ ַ ,א ֲה ָבה ֲא ׁ ֶשר ׁ ַש ֶּל ֶטת ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם –
את.
ֵּת ַדע זֹאתּ ְ ,באוֹ ְר ָך ֲהלֹא אוֹ ִתי נָ שָׂ ָ
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את לְ ִה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל לָ נֶ ַצח
ֵעת ָהאוֹ ַפן ָ ּב ָר ָ
בּ וֹ ְּתכוֹ נֵ ן ָה ָדר ְ ּברֹגַ ע ו ְּבת ַֹאם,
ְּתשׂ ו ַּמת לִ ִ ּבי לָ כַ ד ְ ּבכִ ּסו ַּפי ֵאלֶ ָיך,
דִּ ּ ִמ ִיתי ֶאת ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְמב ֶֹע ֶרת
ַעל ּ ְפנֵ י רֹב ַה ּׁ ָש ַמיִ םַ ,עד ֵאין ָמ ָטר אוֹ נַ ַחל
יֵ ׁש ְ ּבכ ָֹחם לָ צוּר ֲאגַ ם ְּכמוֹ ָת ּה לְ ג ֶֹדל.
ַה ְ ּצלִ יל ַהלּ ֹא-יָ דו ַּעַ ,הבּ ַֹהק ַרב ַה ּז ַֹהר,
ִה ִ ּצית ּו ִ ּבי ְּת ׁשו ָּקהָּ ,כמוֹ ָה ֵמעוֹ לָ ם
לֹא ַח ׁ ְש ִּתי ַעד ֲהלוֹ םֶ ,את ִע ָּל ָתם לָ ַד ַעת.
וְ ִהיאֲ ,א ׁ ֶשר אוֹ ִתי יוֹ ַד ַעת טוֹ ב ָּכמוֹ נִ י,
לְ ַמ ַען לְ ַה ְר ִ ּג ַיע ֶאת ַס ֲע ַרת נַ ְפ ׁ ִשי,
ְ ּב ֶט ֶרם ּ ִפי ּ ָפ ַת ְח ִּתיָ ּ ,פ ְת ָחה ֶאת ְסגוֹ ר שְׂ ָפ ֶת ָיה.
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אוֹ ֶמ ֶרת לִ י" :לַ ּׁ ָשוְ א ַּת ְפלִ יג ְ ּב ִד ְמיוֹ נְ ָך,
ְּכ ִסיל ַע ְצ ְמ ָך ֵמשִׂ יםִ .מ ּ ֶמ ּנ ּו ל ּו נִ ְפ ַט ְר ָּת,
ַּכ ֲהוָ יָ ָתם ֲאזַ י דְּ ָב ִרים ַר ִ ּבים ָר ִא ָית.
ֵאינְ ָך ׁשוּב ַעל ָה ָא ֶרץְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ַּת ֲא ִמין,
ַא ְך ַה ָ ּב ָרק ַה ָּטס ִמ ּ ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ ִא ִּטי הוּא
ִמ ּ ְמ ִהירו ְּת ָך ׁ ֶש ְּל ָךַ ,ה ּׁ ָשב ,חוֹ זֵ ר ַה ַ ּביְ ָתה".
אשוֹ נָ ה נִ ְפ ַט ְר ִּתי,
לְ ֵעת ִמן ַה ּ ְמבוּכָ ה ָה ִר ׁ
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ִמ ִּליםּ ְ ,ב ִח ּיוּכָ ּה ִה ְפ ִט ָירה,
ְ ּב ַפח ָא ְב ַדן ֵעצוֹ ת ִה ֵ ּנה ׁ ֵשנִ ית נָ ַפלְ ִּתי.
"אכֵ ןֶ ,את דַּ ְע ִּתי ֵהנַ ְח ְּתָ ",א ַמ ְר ִּתי לָ ּה,
ָ
"בסוּגְ יָ ה ַא ַחת ,אוּלָ ם ַע ָּתה ְּת ֵמ ַהנִ י
ְּ
ֵּכ ַיצד יַ ְחלֹף גּ ו ִּפי ֵ ּבין ַה ַּק ִּלים ִמ ּ ֶמ ּנוּ?"
ַעל ָּכ ְך ּ ָפלְ ָטה ְ ּג ִב ְר ִּתי ֶאנְ ַקת ֶח ְמלָ ה ִמ ּ ִפ ָיה,
ו ְּבאוֹ תוֹ ַמ ָ ּבט ֲא ׁ ֶשר ַמ ֶ ּב ֶטת ֵאם דּ וֹ ֶאגֶ ת
ִ ּב ְבנָ ּה – ֻח ּמוֹ קוֹ ֵד ַח ,נָ ְתנָ ה ִ ּבי ֶאת ֵעינֶ ָיה.

6/7/2009 2:11:09 PM

Dante Book 3.indb 97

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

98

105

"בכּ ֹל ",דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י" ,שׂ וֹ ֵרר ַהחֹק וְ ֵס ֶדר,
ַּ
וְ ַה ַּת ְבנִ ית ַהזּוֹ ַמנְ ָחה ֶאת ַהיְ קוּם.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ְ ּב ֶצלֶ ם ָה ֵאל נִ ְב ָרא ַה ֶחלֶ ד.
בּ וֹ יְ צו ֵּרי ֶה ָעל רוֹ ִאים ֶאת ַהחוֹ ָתם
ׁ ֶש ִ ּב ְסגֻ ַּלת ַה ֶ ּנ ַצח ,וְ הוּא ַה ַ ּי ַעד לוֹ
ַּת ְבנִ יתֲ ,א ׁ ֶשר ִהזְ ַּכ ְר ִּתי ,לְ ִהדָּ מוֹ ת ׁשוֹ ֶא ֶפת.
ַ ּב ֵּס ֶדר ׁ ֶש ֵּת ַא ְר ִּתי ָּכל יְ ִצ ֵירי ַה ֶּט ַבע
נוֹ ִטים ֶאל מוֹ ָצ ָאם ַעל ּ ִפי ִק ְר ָבה ֵאלָ יו.
ֵמ ֶהם ְקרוֹ ִבים יוֹ ֵתרֵ ,מ ֶהם ִה ְר ִחיק ּו לֶ כֶ ת.
ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ַעל ּ ְפנֵ י אוֹ ְקיָ נוֹ ס ַה ִּק ּיוּם
ָּכל נֶ ֶפ ׁש ְ ּבנָ ֵמל ַא ֵחר לָ בוֹ א ִּת ְב ַחר לָ ּה,
ִּכי ָּכל ַא ַחת ֵמ ֶהן וְ א ִֹפי יְ ָצ ֶר ָיה.
וְ יֵ ֶצר זֶ ה נוֹ שֵׂ א ֵא ׁש לַ ַהב לַ ָ ּי ֵר ַח,
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ֶאת לֵ ב ְ ּבנֵ י ַה ְּתמו ָּתה ֵמנִ ַיע,
הוּא זֶ ה ַה ְמ ַא ֵחד ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ.
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ַה ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת זוֹ נוֹ ֶרה לֹא ַרק לְ יַ ַעד
ׁ ֶשל יְ צו ִּרים ַח ְס ֵרי ְּתבוּנָ הֶ ,א ָּלא ִּכי ַאף
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּיוֹ ְד ִעים ַ ּגם ַא ֲה ָבה ַ ּגם דַּ ַעת.
ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֲא ׁ ֶשר זֹאת כּ וֹ נְ נָ ה לָ נֶ ַצח,
ְ ּבזָ ֳה ָר ּה ַּת ׁ ְש ֶרה ׁ ַשלְ וָ ה ַעל ָה ָר ִק ַיע
בּ וֹ ְס ֶפרוֹ ת ְמ ִהירוֹ ת ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ִּת ּס ְֹבנָ ה.
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ,וְ הוּא ְמחוֹ ז ֶח ְפ ֵצנוּ,
יָ נִ יף אוֹ ָתנ ּו ַמ ְעלָ ה ֵמ ָיתר ׁ ֶש ַעל ַה ֶּק ׁ ֶשת,
זֶ ה ַה ְמכֻ ָ ּון ָּת ִמיד ֶאל ַמ ָּט ָרה נִ ְב ֶח ֶרת.
ָא ְמנָ ם יֵ ׁש לְ ִע ִּתים וְ ַה ּצו ָּרה ֵאינֶ ָ ּנה
ּתוֹ ֶא ֶמת ַּתכְ לִ יתוֹ ׁ ֶשל ָה ֻא ּ ָמן ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת,
ִע ִּתים ֵח ֵר ׁש ַהח ֶֹמר וְ לֹא עוֹ נֶ ה לַ ּצ ֶֹר ְך,
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וְ כָ ְך ַ ּגם ַהיְ צוּרַ ,אף ׁ ֶש ֻ ּנ ַּתב לְ יַ ַעד,
יֵ ׁש ְ ּבכֹחוֹ ְּתכוּפוֹ ת לִ ְפנוֹ ת ָ ּבזֹאת וְ הוּא
סוֹ ֶטה ִמן ַה ּ ַמ ְסלוּל ֶאל ַמ ָּט ָרה ַא ֶח ֶרת
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(וְ כָ ְך לִ ְראוֹ ת נִ ָּתן ֵּכ ַיצד ָ ּב ָרק ִמ ּ ַמ ַעל
נוֹ ֵחת ,צוֹ נֵ ַח ַמ ָּטה)ָּ ,כ ְך יֵ ֶצר ָה ָא ָדם,
ְ ּבעֹנֶ ג ׁ ָשוְ א ֻמדָּ חַ ,מ ּ ִפיל אוֹ תוֹ לָ ָא ֶרץ.
ִאם ֵאין ֲאנִ י טוֹ ָעה לֹא ִּת ׁ ְש ָּת ֶאה ָּכ ֵעת
ְ ּב ַד ְר ְּכ ָך לְ ַמ ְעלָ הְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְת ַמ ּה
ִ ּבנְ פֹל ֵמ ַהר ֵמי ֶא ׁ ֶשד ֶאל ָה ֲאגַ ם ִמ ַּת ַחת.
ִעם זֹאת יְ ֵהא זֶ ה ּ ֶפלֶ א ִאם ְמ ׁ ֻש ְח ָרר ִמ ָּכל
ִעכּ וּב ו ַּמ ֲעצוֹ ר ַּת ְחלִ יט לִ ׁ ְשכּ ֹן לְ ַמ ָּטה,
ְּכמוֹ ֵא ׁש ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַח ָ ּיה נִ ֶ ּצ ֶבת ַעל ָה ָא ֶרץ".

		
142

ֲאזַ י ָחזְ ָרה וְ ׁשוּב לָ רוֹ ם נָ שְׂ ָאה ֵעינֶ ָיה.

רוחות הירח .ג’ון פלקסמן.
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קנטו שני
כיוון שהגיעו אל ספֶ רת האש ,עולים דנטה ואהובתו השמיימית אל הרקיע הראשון ,הוא
הירח .כאן מסבירה ביאטריצ'ה לדנטה בין היתר את מקור הכתמים על פני הלבָ נה.

ַא ֶּתם ,הוֹ ַ ,ה ּיוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּב ִמ ְפ ָרשִׂ ית ְק ַט ָ ּנה
חוֹ ֶת ֶרת ַא ֲח ַרי ,לְ ַה ֲאזִ ין ֲח ַפ ְצ ֶּתם
לִ ְס ִפינָ ִתי ַה ּׁ ָש ָטה ְ ּבלֵ ב יָ ם ו ְּמזַ ּ ֶמ ֶרת.
ֶאל חוֹ ֵפיכֶ ם ִחזְ רוַּ ,אל ְּתנַ ּס ּו עוֹ ד ּ ַפ ַעם
ְ ּבלֵ ב יַ ּ ִמים לָ ׁשוּטִּ ,כי ִאם א ַֹבד לָ כֶ ם,
לָ ֶב ַטח ִ ּבלְ ָע ַדי ִּת ָּס ֲחפ ּו ַ ּב ֶ ּז ֶרם.
ַהדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ַא ְפלִ יג לֹא ׁ ָשט ָ ּב ּה ִא ׁיש ֲע ַדיִ ן.
ִמינֶ ְרוָ ה ָ ּב ּה נוֹ ׁ ֶש ֶפתַ ,א ּפוֹ לוֹ ְמנַ ֵ ּוט ָ ּב ּה,
וְ ֵת ׁ ַשע מוּזוֹ ת ֶאת דֻּ ֵ ּבי ָמרוֹ ם יוֹ רוּנִ י.
ַא ְך ֵאלּ ּו ַה ּ ְמ ַע ִּטים ֲא ׁ ֶשר ְ ּגרוֹ נָ ם הוֹ ׁ ִשיט ּו
ֶאת לֶ ֶחם ַה ּ ְׂש ָר ִפים לִ ְטעֹם – הוּא ַהנּוֹ ֵתן
ַח ִ ּיים לְ ֶבן ְּתמו ָּתה ֲא ָבל ֵאינוֹ ַמשְׂ ִ ּב ַיע –
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ָאכֵ ן ּתוּכְ ל ּו לָ ֵצאת לְ ׁ ַשיִ ט ְ ּבלֵ ב יָ ם
ִאם ַא ְך ְ ּב ִע ְּקבוֹ ַתי ַּתשְׂ ִּכיל ּו לְ ַה ְפלִ יג,
ְ ּב ֶט ֶרם ׁ ָשב ַה ַ ּגלַ ,מ ְחלִ יק ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם.
אוֹ ָתם ַאנְ ׁ ֵשי ַההוֹ ד ֲא ׁ ֶשר ֶאל קוֹ לְ כִ יס ׁ ָשטוּ,
לִ כְ ׁ ֶש ָרא ּו ֵּכ ַיצד חוֹ ֵר ׁש שָׂ ֵדה ּו יָ אזוֹ ן,
לֹא נִ ְד ֲהמ ּו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּכאן ֶא ְתכֶ ם ַא ְפ ִּת ַיע.
נִ ְצ ִחית ִהיא ָה ֶע ְר ָ ּגה ִא ָּתנ ּו וּמוּלֶ ֶדת,
לְ ַמ ְמלָ כָ ה ְ ּברו ָּאה ְ ּב ֶצלֶ ם ֱאל ִֹהים,
סוֹ ֶח ֶפת ָּכ ָר ִק ַיע ַה ּׁ ָשט לְ מוּל ֵעינֵ ינוּ.
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ָר ִא ִיתי ֶאת ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה נוֹ שֵׂ את ֵעינֶ ָיה ַמ ְעלָ ה,
ֲאזַ י ְ ּב ֶה ֶרף ַעיִ ן בּ וֹ דַּ י לְ ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת
לָ טוּס ִמן ַה ּ ֵמ ָיתר ו ְּב ַמ ָּט ָרה לִ ְקל ַֹע,
ָר ִא ִיתי ֶאת ַע ְצ ִמי ָ ּבא ֶאל ָמקוֹ ם ֻמ ְפלָ א
ׁ ֶש ֶאת ֵעינַ י ָמ ׁ ַש ְך ,וְ ִהיאֲ ,א ׁ ֶשר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
ֶאת רֹב ַס ְק ָרנו ִּתי לִ ְמנ ַֹע לֹא יָ כֹלְ ִּתי,
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ּ ָפנְ ָתה ֵאלַ י – יָ ְפיָ ּה ּתוֹ ֵאם ֲהלִ יכוֹ ֶת ָיה:
"ח ְסדּ וֹ הוּא זֶ ה
"אמֹר ּתוֹ ָדה לָ ֵאל ",דִּ ְ ּב ָרהַ ,
ֱ
אשוֹ ן ָ ּבזֹאת ֵה ִביא אוֹ ָתנוּ".
ׁ ֶש ֶאל כּ וֹ כָ ב ִר ׁ
דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי ְ ּב ִמין ָענָ ן ָע ְטפ ּו אוֹ ָתנוּ,
זוֹ ֵהרָ ,ס ִמ ְיךָּ ,כ ֵבד ,לְ לֹא ְר ָבב וְ ד ִֹפי,
ְּכמוֹ יַ ֲהלוֹ ם לָ טו ּׁש ַמ ְחזִ יר ֶאת אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ֱאלֵ י ִק ְר ָ ּב ּה אוֹ ָתנ ּו נָ ְטלָ ה ּ ְפנִ ינַ ת ַה ֶ ּנ ַצח,
ָּכמוֹ ָה ַ ּגם ַה ּ ַמיִ ם בּ וֹ לְ ִעים ַק ְרנֵ י אוֹ ָרה
ימן וְ ל ּו ַק ִּליל ׁ ֶשל ַר ַעד.
ְ ּבתוֹ כָ ם ִמ ְ ּבלִ י ִס ָ
ל ּו גּ וּף ָהיִ ִיתי – ַעל ָה ָא ֶרץ ֵאין ֲאנַ ְחנ ּו
רוֹ ִאים ֵּכ ַיצד דְּ ָב ִרים ָה ֲעשׂ וּיִ ים ֵמח ֶֹמר
חוֹ לְ ִקים ִא ׁיש ִעם ֵר ֵעה ּו ֶאת אוֹ תוֹ ַה ֶ ּנ ַפח –
ָהי ּו ָאז ִּכ ּסו ַּפי דּ וֹ לְ ִקים ְ ּביֶ ֶתר לַ ַהט
לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ַּת ְמ ִצית ָ ּב ּה ָאנ ּו ַמ ְב ִחינִ ים
ֵא ְיך ֶט ַבע ָה ָא ָדם וֶ ֱאל ִֹהים ֶא ָחד ֵהם.
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ֲאזַ י רוֹ ִאים ָהיִ ינ ּו ֶאת לוּז ֱאמוּנָ ֵתנוּ,
לֹא ְּכ ֵעדוּת ִּכי ִאם ַמהוּת ַה ַה ָּכ ָרה,
ֱא ֶמת ָ ּב ּה נַ ֲא ִמיןַ ,ק ֶ ּי ֶמת וּמו ֶּצ ֶקת.
ָענִ ִיתי ַעל דְּ ָב ֶר ָיהּ ְ :
"ג ִב ְר ִּתיּ ְ ,ברֹב דְּ ֵבקוּת,
ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק אוּכַ לֲ ,אנִ י מוֹ ֶדה לַ ּׁ ֵשם
ַעל ׁ ֶש ֶאל ַה ּ ְמרוֹ ִמים ֵמ ֶא ֶרץ ִה ּ ִׂש ַיאנִ י.
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ִעם זֹאתִ ,א ְמ ִרי לִ יָ ,מ ֵהם ִּכ ְת ֵמי ַה ּׁ ְשחוֹ ר ַה ָּלל ּו
לְ ַמ ְר ִא ָיתם נוֹ ִטים ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ֶרץ
לְ ַה ְפלִ יג ְ ּב ִס ּפו ִּרים ו ַּמ ֲעשִׂ ים ַעל ַקיִ ן?"
ִח ְ ּיכָ ה ַקלּ וֹ ת ֲאזַ י ,וְ ַעל דְּ ָב ַרי ֵה ׁ ִש ָיבה:
"אם דַּ ַעת ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתה ׁשוֹ גָ ה ְ ּב ִענְ יָ נִ ים
ִ
ֲא ׁ ֶשר קוֹ ד ַהחו ׁ ִּשים כּ וֹ ׁ ֵשל לְ ַפ ְענֵ ַח,
ֵאין ֵחץ ַה ִּת ּ ָמהוֹ ן ָצ ִר ְיך ְ ּב ָך לִ ְפגּ ַֹע.
ׁ ֶש ֵּכן ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאהִ ,אם ַא ְך ִּת ְב ַחן חו ׁ ֶּש ָיך,
ִּתלְ ַמד ַעד ְמ ֵה ָרה ַמה ְּק ָצ ִרים ַּכנְ ֵפי ַהדַּ ַעת.
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ִעם זֹאת ֶא ְר ֶצה לָ ַד ַעת ֶאת דַּ ְע ְּת ָך ַעל ָּכ ְך".
"ה ּׁשֹנִ יָּ ,כ ְך נִ ְד ֶמה לִ יָ ",א ַמ ְר ִּתי לָ ּה" ,נוֹ ֵב ַע
ַ
ִמדַּ לּ וּתוֹ  ,וּכְ נֶ גֶ דִ ,מ ְּס ִמיכוּתוֹ ׁ ֶשל ח ֶֹמר".
וְ ִהיא ֵאלַ י" :לָ ֶב ַטח ָּת ִבין ִּכי ְּת ִפ ָיס ְת ָך
ׁ ְשבוּיָ ה ָעמֹק ְ ּבכֶ ׁ ֶשל ׁ ֶשל ֲה ָבנָ הַ ,ה ְס ֵּכת
יטב ֵּכ ַיצד ַא ְפ ִר ְיך ְמ ׁשוּגוֹ ֶת ָיך.
ו ׁ ְּש ַמע ֵה ֵ
ַה ְּס ֶפ ָרה ַה ּׁ ְש ִמינִ ית ַמ ִ ּצ ָיעה לְ ָך רֹב ז ַֹהר,
ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ִפי ָע ְצ ַמת ַהבּ ַֹהק וְ ַה ֵּס ֶדר,
נִ גְ לֶ ה ִמכּ וֹ כָ ִבים ׁשוֹ נִ ים ִא ׁיש ֵמ ֵר ֵעהוּ.
ל ּו ַא ְך ְס ִמיכוּת ַהח ֶֹמר ָהיְ ָתה ,וְ ַדלּ וּתוֹ ,
ִע ָּלה לְ כָ ְךָ ,אז ָּכל ַהכּ וֹ כָ ִבים ָהי ּו –
ִמי ּ ָפחוֹ ת ִמי יוֹ ֵתר – חוֹ לְ ִקים אוֹ תוֹ ַהכּ ַֹח,
אוּלָ ם כּ ֹחוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ְצ ִריכִ ים ֲהלֹא לִ ְהיוֹ ת
ּ ְפ ִרי ֶע ְקרוֹ נוֹ ת ׁשוֹ נִ ים פוֹ ְר ָמלִ יתִּ ,כי ִאם לֹא,
יָ ִחיד ָהיָ ה נוֹ ָתרִ ,אלּ ּו ִא ְּת ָך ַה ֶ ּצ ֶדק.
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וְ עוֹ ד ,ל ּו ַהדְּ לִ ילוּת ָהיְ ָתה ִע ַּלת ִּכ ְת ֵמי
ַה ּׁ ְשחוֹ ר ַעל ַהכּ וֹ כָ בֶ ׁ ,ש ַעל ִט ְב ָעם ָּת ַמ ְה ָּת,
ֲאזַ י לוֹ ֶקה ָהיָ ה ַ ּבח ֶֹמר ַה ָ ּי ֵר ַח;
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אוֹ ְּכמוֹ ְ ּבגוּף – ָ ּבשָׂ ר ׁ ָש ֵמן לְ ַצד ָרזֶ ה,
ָּכ ְך ִ ּב ְר ָב ִדים ְצ ִפיפוּת ַה ַּס ַהר ִמ ְת ַח ֶּל ֶפת
ְּכמוֹ ַע ּמו ֵּדי ַה ֵּס ֶפר ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ִע ּ ָמנוּ.
אשוֹ ן לְ ֵעיל,
ִאם נְ ַב ֵּק ׁש לִ ְבחֹן ִטעוּן ִר ׁ
ֵהן ְ ּבלִ ּקוּי ַח ּ ָמה ָצ ִר ְיך ָהיָ ה ָהאוֹ ר
ִמ ַ ּב ַעד ח ֶֹמר דַּ ל לִ זְ הֹר ְ ּביֶ ֶתר ּת ֶֹקף.
ַא ְך לֹא ָּכ ְך ַהדָּ ָברַ .על ֵּכן נִ ְפנֶ ה ַעכְ ׁ ָשו
ֶאל ַה ִּטעוּן ַא ֲח ָריוִ .אם ַ ּגם אוֹ תוֹ ֶא ְס ּתֹר
ֲה ֵרי ׁ ֶש ְּת ִפ ָיס ְת ָך ִּת ְהיֶ ה ָּכלִ יל ֻמ ְפ ֶרכֶ ת.
ִּכי ִאם דַּ לּ וּת ַהח ֶֹמר ֵאינָ ּה ּפוֹ לַ ַחת ֶאת
ַה ַּס ַהר ִּכי ֲאזַ י ָצ ִר ְיך ְ ּבח ֶֹמר ַ ּגס
ֲא ׁ ֶשר יִ ְמנַ ע ֵמאוֹ ר ֶאת ַהכּ וֹ כָ ב לִ ְצל ַֹח,
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ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש ּתו ַּטל ַ ּב ֲחזָ ָרה
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ִמ ְ ּזכוּכִ ית ׁ ֶש ְ ּבגַ ָ ּב ּה עוֹ ֶפ ֶרת
ָ ּבבו ָּאה ׁ ֶשל ֶצ ַבע ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ר חוֹ זֶ ֶרת.
ֹאמר וַ דַּ אי ׁ ֶש ֶּק ֶרן אוֹ ר נִ ׁ ְשלַ ַחת
ַעכְ ׁ ָשו ּת ַ
ִמ ּ ֶמ ְר ַח ִּקים אוֹ ָר ּה יְ ֵהא ָעמוּם יוֹ ֵתר
ִמ ֶּק ֶרן ַה ְּקרוֹ ָבה ִמזּוֹ ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ֶש ַטח.
ִמ ַּט ֲענָ ה ָּכזֹאת ּתוּכַ ל לְ ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר –
ִאם ַא ְך ִּת ְר ֶצה ְ ּבכָ ְך – ִמכּ ַֹח נִ ָּסיוֹ ן,
וְ הוּא ֲהלֹא ָמקוֹ ר לָ ָא ּ ָמנוּת ָ ּב ָא ֶרץ.
נִ ּטֹל ׁ ָשלוֹ ׁש ַמ ְראוֹ תֵ ,מ ֶהן נַ ִ ּנ ַיח ׁ ְש ַּתיִ ם
ישית ֵ ּבינָ ן
ִ ּב ְטוַ ח ׁ ָשוֶ ה ִמ ּ ְמ ָךֶ ,את ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
נַ ְר ִחיק ְמ ַעט ,ו ָּב ּה ִּת ֵּתן ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיך.
ַע ָּתה ּ ְפנֵ ה ֲאלֵ ֶיהן וְ שִׂ ים ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיך
ָמקוֹ ר ׁ ֶשל אוֹ רַ ,על ָּכל ׁ ְשל ֹׁוש ַה ּ ַמ ְראוֹ ת ֵמ ִאיר,
ו ִּמ ּׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן נִ ׁ ְש ָקף ַ ּב ֲחזָ ָרה ֵאלֶ ָיך.
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ֲא ִפלּ ּו ָ ּב ְר ִאי ַה ְמ ֻר ָחק ִמ ּ ְמ ָך
ִּת ְד ֶמה דְּ מו ְּת ָך ְק ַט ָ ּנה ִמ ֵ ּבין ַה ָ ּבבוּאוֹ ת,
ֲה ֵרי ׁ ֶש ָ ּז ֳהרוֹ יִ ְהיֶ ה ְּכ ׁ ֶשל ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַּת ַחת לְ ַק ְרנֵ י
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ַח ּמוֹ ת ִּת ּ ַמס ׁ ִשכְ ַבת ַה ּׁ ֶשלֶ ג,
ַהלּ ֶֹבן ָ ּב ּה נָ מוֹ ג וְ ִצ ָ ּנ ָת ּה אוֹ ֶב ֶדת,
ָּכ ְך ְּתבוּנָ ְת ָך לְ ֵעת ִּת ְפרֹק ְמ ׁשוּגוֹ ֶת ָיה.
ַא ֲענִ יק לְ ָך ֶאת אוֹ ר ַהדַּ ַעת ַה ּ ֵמ ִאיר
וְ ַחי ַעד יַ ֲעל ּו זִ ֵיקי ֵא ׁש ְ ּב ֵעינֶ ָיך.
ָעמֹק ִ ּב ְסגוֹ ר ָר ִק ַיעּ ִ ,ב ְמחוֹ ז ׁ ַשלְ וַ ת ֱאל ַֹּה,
יֵ ׁשוּת סוֹ ֶב ֶבת בּ וֹ  ,וְ ִהיא זוֹ ַה ּמוֹ ׁ ֶשלֶ ת
ַעל ָּכל ַה ֵ ּי ׁש ָעלָ יו ִּת ְפרֹשׂ ֶאת ֶא ְברוֹ ֶת ָיה.
ַה ְּס ֶפ ָרה ַא ֲח ֶר ָיהַ ,ר ִ ּבים ָ ּב ּה כּ וֹ כְ ֵבי ׁ ֶש ֶבת,
ָּת ִפיץ ֶאת זֶ ה ַה ֵ ּי ׁש ֵ ּבין ִע ָּק ִרים ׁשוֹ נִ ים,
ַהכּ ֹל ְּכלוּלִ ים ְ ּבתוֹ כָ ּהִ ,עם זֹאת ׁשוֹ נִ ים ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
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ַה ְּס ֶפרוֹ ת ַה ּׁשוֹ נוֹ ת – לְ כָ ל ַא ַחת דַּ ְר ָּכ ּה –
לַ ְחלֹק ֶאת ַהכּ ֹחוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשו ָּת ּה לְ ַמ ַען
יָ נִ יב ּו ּ ְפ ִרי וְ כֵ ן ֶאת יַ ֲע ָדן יַ ּ ִׂשיגוּ.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן נָ ִעים ַ ּג ְר ֵמי ַהיְ קוּם ַה ָּלל ּו
ִמ ּׁ ְשלָ ב ֶאל ׁ ְשלָ ב ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ָּכ ֵעת ָר ִא ָית.
ֶאת ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו ִמ ּ ַמ ַעל יָ ִפיצ ּו ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ָּטה.
יטב ,ו ְּר ֵאה ֵּכ ַיצד ֲאנִ י ּפוֹ ַס ַעת
שִׂ ים לֵ ב ֵה ֵ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ִה ָ ּגיוֹ ן ֶאל ָה ֱא ֶמת ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּת,
ָּכ ְך ֶאת ַה ּ ַמ ֲע ָבר ִּתלְ ַמד לְ ַבד לִ ְצל ַֹח.
ַהכּ ַֹח ַה ּ ֵמנִ ַיע ֶאת ַ ּגלְ ַ ּג ֵּלי ַה ְּס ֶפרוֹ ת,
ְּכמוֹ ַה ַ ּנ ּ ָפח נוֹ ֵטל כּ ֹחוֹ ִמן ַה ּ ַמ ֶּק ֶבת,
הוּא רו ַּח ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ְ ּב ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּק ֶֹד ׁש.
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105
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ׁ ְש ֵמי רוֹ ם ַעל ׁ ֶש ַפע הוֹ ד וְ ז ַֹהר,
ֵמע ֶֹמק ִ ּבינָ תוֹ נוֹ ְטלִ ים ֶאת ַּת ְבנִ ָיתם,
וְ כָ ְך ַעל ַהחוֹ ָתם הוּא ֶאת ַצלְ מוֹ ַמ ְט ִ ּב ַיע.
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וּכְ מוֹ ׁ ֶש ַ ּגם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַ ּב ֲע ַפ ְרכֶ ם חוֹ לֶ ֶקת,
מו ֶּפ ֶצת וּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ְ ּב ֵא ָיב ִרים ׁשוֹ נִ ים,
לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַּת ְפ ִקיד ַ ּב ּ ַמ ֲע ֶרכֶ ת,
ָּכ ְך ַה ְּתבוּנָ ה ָּת ִפיץ ָ ּברוּם ֶאת ְסגֻ לּ וֹ ֶת ָיה
ו ֵּבין כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע ִּת ְפ ֶרה וְ ִת ְת ַר ֶ ּבה
וְ לֹא ֶּת ְחדַּ ל ִמ ּסֹב ַעל ִציר ַא ְחדוּת לָ נֶ ַצח.
כּ ֹחוֹ ת ׁשוֹ נִ ים יוֹ ְצ ִרים ַּת ֲערוֹ בוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת,
ו ְּבגו ֵּפי ְסגֻ ָּלהּ ָ ,ב ֶהם יָ ִפיח ּו ֶמ ֶרץ
ְּכמוֹ ַה ַח ִ ּיים ְ ּב ָך ,יִ ְהי ּו ְצרו ִּפים ַ ּגם יַ ַחד.
ִ ּבזְ כוּת ִט ְבעוֹ ַהנּוֹ ַח ׁ ֶשל ׁש ֶֹר ׁש מוֹ ָצאוֹ ,
ַהכּ ַֹח ַה ִ ּנ ְמזָ ג ַ ּבגּ וּף זוֹ ֵהר ַהחו ָּצה
ְּכמוֹ א ׁ ֶֹשר ַה ּקוֹ ֵרן ֵמ ִא ׁישוֹ נֵ י ֵעינֵ ינוּ.
ִמ ָּכאן ַה ּׁשֹנִ י ֵ ּבין ִמינֵ י אוֹ רוֹ ת נוֹ ֵב ַע,
וְ לֹא ִמדַּ לּ וּתוֹ אוֹ ְס ִמיכוּתוֹ ׁ ֶשל ח ֶֹמר,
וְ הוּא ָה ִע ָּקרוֹ ן ֲא ׁ ֶשר סוֹ ִפית קוֹ ֵב ַע,
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ַעל ּ ִפי ִמדַּ ת ְסגֻ ָּלהִ ,ט ָיבם ׁ ֶשל אוֹ ר וְ ח ׁ ֶֹש ְך.
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קנטו שלישי
פיקרדה דוֹ נַ טי ,הנזירה
ָ
על הירח שוכנות נשמות מי שלא מילאו אחר נדריהם ,ביניהם
במסדר "הגבירות העניות" מיסודה של קלרה ,הקדושה מאסיזי .דונטי מספרת על
עצמה ועל קונסטנצה הגדולה ,שהייתה נזירה אף היא והפכה לקיסרית בית שוובּ יה.

אשוֹ נָ ה ֵה ִפ ָיחה
ַה ַח ּ ָמהֶ ׁ ,ש ְ ּבלִ ִ ּבי לָ ִר ׁ
ֶאת ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבהּ ְ ,ב ִטעוּנֵ י ִה ָ ּגיוֹ ן
ֶאת ֶח ֶסד ָה ֱא ֶמת וְ ֶאת יָ ְפיָ ּה ִ ּג ְּל ָתה לִ י.
וְ ָאנֹכִ יְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּבוִ דּ וּי נָ אוֹ ת
ַעל ָטעו ִּתי וְ כֵ ן ַעל ִּת ּקוּנָ ּה אוּכַ ל
אתי,
ֹאשי נָ שָׂ ִ
לָ שֵׂ את דְּ ָב ַרי ְ ּבקוֹ לֲ ,אזַ י ר ׁ ִ
ַא ְך ִח ָ ּזיוֹ ן ָח ָד ׁש נִ גְ לָ ה לִ י וְ ִר ֵּתק
ּ ִפ ְתאוֹ ם ֶאת דִּ ְמיוֹ נִ י ְ ּבכ ַֹח ַרב ,וְ ֶאת
ַה ּצ ֶֹר ְך ְ ּבוִ דּ וּי ִמ ִ ּזכְ רוֹ נִ י ִה ְפ ִר ַיח.
ְּכמוֹ ִמ ּׁ ִש ְמ ׁ ַשת זְ כוּכִ ית ׁ ְשקו ָּפה ו ְּממ ֶֹר ֶטת,
אוֹ ְּכמוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ םְ ׁ ,שלֵ וִ ים ו ְּטהוֹ ִרים,
כּ ֹה ְרדו ִּדים ַעד ִּכי ֵהם ֲעמו ִּמים ִמ ַּת ַחת,
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ּ ָפנֵ ינ ּו נִ ׁ ְש ָק ִפים ְ ּבד ַֹחק לְ ֵעינֵ ינוּ,
וְ ַאף ּ ְפנִ ינָ ה בּ וֹ ֶה ֶקת ו ְּטהוֹ ָרה ַעל ֵמ ַצח,
יטב לֹא ְ ּבנָ ֵקל נִ ְר ֶא ָ ּנה,
ִאם נִ ְתבּ וֹ נֵ ן ֵה ֵ
ר-מה –
ָּכ ְך ְ ּב ָפנִ ים ַר ִ ּבים – ֶח ְפ ָצם לוֹ ַמר דְּ ַב ָ
נָ ַת ִּתי ֶאת ֵעינַ י ,הוֹ ֵפ ְך ֶאת ָטעוּתוֹ
ׁ ֶשל נַ ְר ִקיס ַה ָּל ֵמד לֶ ֱאהֹב ֶאת ֵמי ָה ַעיִ ן.
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״מה ַרב יִ ְהיֶ ה ָא ׁ ְש ִרי ִאם ְ ּברֹב ֲח ָס ַדיִ ְך
ָ
ֹאמ ִרי לִ י נָ א ֶאת ׁ ְש ֵמ ְך וְ ֶאת ְמנַ ת ֶחלְ ֵק ְך"
ּת ְ
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108
ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ִה ְב ַחנְ ִּתיְ ,מ ַד ּ ֶמה
ִּכי ֵאין ַה ָּלל ּו ֶא ָּלא דְּ יוֹ ַקן ַמ ְר ָאה נִ ׁ ְש ָקף,
ּ ָפנִ ִיתי לְ ָאחוֹ ר לָ ַד ַעת ִמי ֵהם ֵא ֶּלה.
ַא ְך לֹא ָר ִא ִיתי ְּכלוּםֲ .אזַ י ֵעינַ י ֵה ַס ְב ִּתי
ֶאל נֹגַ ּה מוֹ ָר ִתי ,וְ זוֹ ִח ְ ּיכָ ה ֵאלַ י,
ו ְּב ֵעינֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש אוֹ ר יְ ָקרוֹ ת ִה ְבלִ ַיח.
"על ִּכי ִח ַ ּיכְ ִּתי
"אל ִּת ְת ּ ַפ ֵּלא ",דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ יַ ,
ַ
לְ ֶהגְ יוֹ נְ ָך ַה ָּתםַ ,ה ַ ּילְ דו ִּתיִּ ,כי עוֹ ד
ַעל ֶא ֶדן ָה ֱא ֶמת ַרגְ לֶ ָיך לֹא ִה ַ ּצ ְב ָּת,
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ַעל ֵּכן עוֹ ד ֶ ּב ָחלָ ל ָה ֵריק ַא ָּתה ּפוֹ ֵס ַע.
ֲא ׁ ֶשר רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך לֹא ֶצלֶ ם הוּא ִּכי ח ֶֹמר,
ֵהם ָּכאן ִּכי נִ כְ ׁ ְשל ּו לְ ַק ֵ ּים ׁ ְשבו ָּעה וְ נֶ ֶדר.
דַּ ֵ ּבר ִע ּ ָמםַ ,ה ְס ֵּכת ,וְ ֵתן ָ ּב ֶהם ֵאמוּן.
אוֹ ר ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשבּ וֹ ָמ ְצא ּו ֶאת ׁ ַשלְ וָ ָתם
ְ
לֹא יַ ִ ּנ ֵיחם לָ סוּר ,לִ ְסטוֹ ת ֵמ ֵאם ַהדֶּ ֶרך".
ָאז ֶאל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ּ ָפנִ ִיתיַ ,ה ָּלהוּט
לְ ַה ְחלִ יף ִע ּ ִמי דְּ ָב ִרים ,וּכְ ִא ׁיש אוֹ ֵבד ֵעצוֹ ת
נָ בוֹ ְך ִ ּב ְת ׁשו ָּקתוֹ לְ ִה ְת ַ ּב ֵּטאָ ּ ,פ ַת ְח ִּתי:
"ה ּה ,רו ַּח ַה ְ ּברו ָּאה לְ טוֹ בִ ,מי ׁ ֶש ָ ּי ְד ָעה
ָ
ֶאת ֶמ ֶתק ַה ִּק ּיוּם ְ ּבאוֹ ר ַח ֵ ּיי ַה ֶ ּנ ַצח,
ׁ ֶשלּ ֹא יו ַּבן לְ ִא ׁיש ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְט ַעם ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ָמה ַרב יִ ְהיֶ ה ָא ׁ ְש ִרי ִאם ְ ּברֹב ֲח ָס ַדיִ ְך
ְ
ֹאמ ִרי לִ י נָ א ֶאת ׁ ְש ֵמ ְך וְ ֶאת ְמנַ ת ֶחלְ ֵקך".
ּת ְ
ֵעינֶ ָיה צוֹ ֲחקוֹ ת ,לְ לֹא ִה ּסוּס ֵה ׁ ִש ָיבה:
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"ח ְסדֵּ נ ּו לֹא יִ נְ ַעל ֶאת ׁ ְש ָע ָריו לָ ַעד
ַ
לְ ַב ָּק ׁ ָשה צוֹ ֶד ֶקתְּ .כמוֹ תוֹ ְּכ ַא ֲה ָבה
ַה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ִּכי ַהכּ ֹל יִ ְהי ּו דּ וֹ ִמים לָ ּה.
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109
נְ זִ ָירה ְ ּבעוֹ לַ ְמכֶ ם ָהיִ ִיתיּ ִ ,ב ְבתוּלֶ ָיה,
וְ ִאם ֶאת זִ כְ רוֹ נְ ָך ְּת ַא ּ ֵמץ ְ ּבא ֶֹר ְך רו ַּח
ֲאזַ י יָ ְפיִ י ַע ָּתה ִמ ּ ְמ ָך לֹא יַ ְס ִּת ֵירנִ י,
וְ גַ ם ִּתזְ כּ ֹר אוֹ ִתי ִ ּב ׁ ְש ִמי ֵאי ָאזִ ּ :פ ַיק ְר ָדה.
ַע ָּתה ׁשוֹ כֶ נֶ ת ָּכאן ִעם ׁ ְש ַאר רוּחוֹ ת ַה ֶח ֶסד,
ׁ ַשלְ וָ ה מוֹ ֵצאת ִ ּב ְס ֶפ ָרה ִא ִּטית ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר.
לִ ֵ ּבנ ּו ַה ִ ּנזּוֹ ן ֵמ ֵא ׁש ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ק ֶֹד ׁש
ְמ ׁ ָש ֵרת ֶאת ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל
וְ ָסר לִ ְפ ֻקדָּ תוֹ ְ ּברֹב ָמשׂ וֹ שׂ וְ ֵח ֶפץ.
ו ִּמ ׁ ְש ָּכנֵ נ ּו ָּכאן ַ ּב ְּס ֶפ ָרה ָה ִא ִּטית,
ׁ ֶש ֵּכן ֶאת נְ ָד ֵרינ ּו ָּכ ׁ ַשלְ נ ּו לְ ַמ ֵּלא,
אוֹ ׁ ֶש ִּק ַ ּי ְמנ ּו ַא ְך ׁ ֶשלּ ֹא ַּכדִּ ין ּ ָפ ַעלְ נוּ".
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"מ ּ ַמ ְר ִא ְיתכֶ ם קוֹ ֵרן,
ר-מה ֻמ ְפלָ אֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתיִ ,
"דְּ ַב ָ
הוּא ז ַֹהר ָה ֱאל ַֹּה ַה ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ֶא ְתכֶ ם
ִמ ֶ ּצלֶ ם ַה ָּטבו ַּע ְ ּבזִ כְ רוֹ ן יָ ִמים ָע ָברוּ.
ַעל ֵּכן ְ ּבזֶ הו ֵּת ְך ְמ ַעט ִה ְת ַמ ְה ַמ ְה ִּתי,
אוּלָ ם ַע ָּתה ָהי ּו דְּ ָב ַריִ ְך לִ י לְ ֵעזֶ ר,
וְ כָ ְך ֶאל זִ כְ רוֹ נִ י ָּתוֵ י ּ ָפנַ יִ ְך ׁ ָשבוּ.
ֲא ָבל ִא ְמר ּו נָ א לִ יּ ַ ,גם ִאם ְ ּב ֶחלְ ְקכֶ ם
שְׂ ֵמ ִחים ַא ֶּתםֲ ,הלֹא ִּת ְרצ ּו לִ ׁ ְשכּ ֹן ָ ּגב ַֹּה
יוֹ ֵתר ִמ ָּכאן ,לִ ְרחֹץ ְ ּב ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה?"
ִעם יֶ ֶתר ָהרוּחוֹ ת ִח ְ ּיכָ ה ַקלּ וֹ ת ,דִּ ְ ּב ָרה
ו ְּבקוֹ לָ ּה נִ ַּכר ָהא ׁ ֶֹשר ַה ּצוֹ ֵרב
אשוֹ נָ ה ְ ּבלַ ַהב:
ֶאת לֵ ב ַה ְמא ָֹהב לָ ִר ׁ
"ע ְצ ַמת ָה ַא ֲה ָבה ָּת ִפיג ֶאת ְּת ׁשוּקוֹ ֵתינוּ,
ָ
ְ
ּ
וְ כָ ך לֹא נְ ַב ֵּק ׁש יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ֵי ׁש לָ נ ּו
וְ לֹא נִ ְרדּ ֹף ַא ַחר מוֹ ַתר ְ ּב ָרכָ ה וָ ֶח ֶסד.
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רוחות הירח .סנדרו בוטיצ’לי.

75

ֶאל ְס ֶפ ָרה ַה ְ ּגבוֹ ָהה ִמזּוֹ ִאלּ ּו נִ כְ ַס ְפנוּ,
ִּכי ָאז ָהיָ ה ֶח ְפ ֵצנ ּו סוֹ ֵתר ֶאת ְרצוֹ נוֹ
ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵרא ֲא ׁ ֶשר ָ ּבזֹאת הוֹ ׁ ִשיב אוֹ ָתנוּ.
ַא ְך לֹא ִּת ְר ֶאה ְמ ִר ָיבה ָּכזֹאת ִ ּב ְס ֶפרוֹ ת ֵאלּ וּ,
יטב ַעל ֶט ַבע ַא ֲה ָבה
ִּכי ִאם ַּת ְח ׁשֹב ֵה ֵ
ִּת ְמ ָצא ׁ ֶש ֶח ֶסד זֶ ה הוּא ְּתנַ אי ִ ּב ְמחוֹ זוֹ ֵתינוּ.
וְ ַה ְ ּב ָרכָ ה ַה ּזֹאת עוֹ לָ ה ִמ ְ ּנכוֹ נו ֵּתנ ּו
ׁ ֶשלּ ֹא לַ ְחרֹג ֵמ ֵע ֶבר לִ ְרצוֹ ן ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ָּכ ְך ֵח ֶפץ ָה ֱאל ַֹּה הוֹ ֵפ ְך לִ ְהיוֹ ת ֶח ְפ ֵצנוּ.
כּ ֹה ִמ ׁ ְש ָּכנֵ נ ּו ָּכאן ִמ ַּסף ֶאל ַסף גּ וֹ ֵרם
שִׂ ְמ ָחה ַ ּב ּ ַמ ְמלָ כָ ה ַה ּזֹאת וְ ֶאת ְרצוֹ ן
ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ְמלָ כִ ים – ֻח ֵּקנ ּו הוּא – יַ שְׂ ִ ּב ַיע.
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111
ִּכי ְ ּב ֶח ְפצוֹ ׁ ְשלוֹ ֵמנוּ ,הוּא יָ ם ֵאלָ יו ׁשוֹ ֵפ ַע,
ָּכל יֵ ׁש וְ נֶ ֱא ָסף בּ וֹ  .וְ ַא ַחת ִהיא ִאם
ְ ּברו ֵּאי ֶח ְפצוֹ ֵהם אוֹ ָ ּב ָרא אוֹ ָתם ַה ֶּט ַבע".

90

ִה ֵ ּנה ֵאפוֹ א ֵה ַבנְ ִּתי ֵּכ ַיצד זֶ ה ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם
ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם הוּא ֵע ֶדןַ ,אף ִּכי ַה ּטוֹ ב ָה ָרם
לֹא ְ ּב ׁ ָשוֶ ה מוֹ ִריד ֶאת ִמ ְמ ָט ָריו לְ ַמ ָּטה.
ַא ְך ְּכמוֹ ׁשוֹ ֵבר ָר ָעב ְ ּב ַמ ֲאכָ ל ֶא ָחד,
וּכְ ָבר יֵ ׁש ְ ּב ֶח ְפצוֹ לִ ְטעֹם ִמן ָה ַא ֵחר,
אשוֹ ןֶ ,את ַה ּׁ ֵשנִ י ּתוֹ ֵב ַע,
מוֹ ֶדה ַעל ָה ִר ׁ
ָּכ ְך ָאנֹכִ יּ ְ ,ב ֶר ֶמז ו ִּב ְד ָב ִרים ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה לְ ַה ְב ִהיר לִ י ֶאת ִטיב אוֹ ָת ּה ָה ֶר ׁ ֶשת
דַּ ְר ָּכ ּה ָּכ ׁ ְשלָ ה ַעד ְ ּג ָמר לֶ ֱארֹג ִ ּב ׁ ְש ִתי וָ ֵע ֶרב.
"ח ֵ ּיי ׁ ְשלֵ מוּתֵ ",ה ׁ ִש ָיבה" ,וְ יִ ְתרוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש,
ַ
יטה ַעל
וְ ֵהם ְסגֻ ַּלת ְ ּג ִב ָירה ָ ּברוּם ַה ּׁ ַש ִּל ָ
ימה ו ְּר ָעלָ ה ָ ּב ָא ֶרץ.
נָ ׁ ִשים עוֹ טוֹ ת ְ ּגלִ ָ
ֵערוֹ ת אוֹ יְ ׁ ֵשנוֹ ת ַעד יוֹ ם מוֹ ָתן ִּת ׁ ְש ַּכ ְבנָ ה
ְ ּב ֵחיק ָח ָתן נָ כוֹ ן לִ ּטֹל ְ ּביָ ָדיו ָּכל נֶ ֶדר
ַה ֶח ֶסד ְמזַ ּ ֵמן לוֹ וְ ַה ְמעוֹ ֵרר בּ וֹ עֹנֶ ג.

105

ִמן ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה עוֹ ִדי ַעלְ ָמה ָ ּב ַר ְח ִּתי,
ימה וְ לוֹ ט,
ָח ַב ְר ִּתי לִ גְ ִב ָירה עוֹ ָטה ְ ּגלִ ָ
ַעד יוֹ ם מוֹ ִתי נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת לָ לֶ כֶ ת ִ ּב ְד ָרכֶ ָיה.
ַא ְך ְ ּבנֵ י ָא ָדם חוֹ ְמ ִדים לֹא ֶאת ַה ּטוֹ ב ִּכי ר ַֹע,
ֵמ ֵחיק ִמנְ זָ ר ְ ּגזָ לוּנִ יֵ .ע ִדי ָה ֱאל ִֹהים
לְ ַמה ָה ְפכ ּו ַח ַ ּיי ֵמ ֶרגַ ע זֶ ה וְ ָהלְ ָאה.
ִה ֵ ּנה זוֹ ָה ַא ֶח ֶרת קוֹ ֶרנֶ ת לְ ִצדִּ י,
ימינִ י ִּת ְר ֶא ָ ּנה זוֹ ֶה ֶרת ָ ּב ָר ִק ַיע,
לִ ִ
טוֹ ֶבלֶ ת ְ ּבאוֹ ָר ּה ׁ ֶשל ְס ֶפ ָרה זוֹ ׁ ֶש ָּלנוּ,
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112
יוֹ ַד ַעת ִּכי דְּ ָב ַרי ֱא ֶמת ֵהם ,יַ ַען ִּכי
ֹאש ּה
ַ ּגם ִהיא ֵ ּבין ַה ְ ּנזִ ירוֹ ת ָהיְ ָתהּ ַ ,גם ֵמר ׁ ָ
ְ ּבחֹזֶ ק יָ ד ָק ְרע ּו ֶאת ְר ָעלַ ת ַה ּק ֶֹד ׁש.
ַא ְך ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֶאל ַה ֶחלֶ ד ֱה ׁ ִשיבו ָּה,
ְ ּבנִ גּ וּד לִ ְרצוֹ נָ ּה ו ִּב ְס ִת ָירה לַ ּנ ַֹהג,
לֹא ָס ָרה ִמ ִּל ָ ּב ּה ָה ְר ָעלָ ה ַאף ּ ַפ ַעם.
זֶ ה ז ַֹהר ִּת ְפ ַא ְר ָּת ּה ׁ ֶשל ַה ְ ּנזִ ָירה קוֹ נְ ְס ַטנְ ָצה
ֲא ׁ ֶשר ִמ ַּס ַער ׁ ְשוַ ְ ּביָ ה ַה ּׁ ֵשנִ י יָ לְ ָדה ֶאת
ַה ֵ ּנ ֶצר ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ,חוֹ ְת ָמ ּה ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ ׁ ֶשלֶ ת".

120

ָּכזֹאת דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ יֲ ,אזַ י ּ ָפ ְצ ָחה ְ ּבזֶ ֶמר,
'ָ ׁ 'Ave Mariaש ָרה ,ו ֵּמ ֵעינַ י נָ מוֹ גָ ה,
ְּכמוֹ ֵח ֶפץ ַרב ִמ ׁ ְש ָקל ְ ּב ֵמי ְּתהוֹ ם ׁשוֹ ֵק ַע.
עוֹ ד ַמ ָ ּב ִטי לִ ָ ּוה אוֹ ָת ּהַ ,ה ֶ ּנ ֱעלֶ ֶמת,
ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק ֶא ְפ ׁ ָשרַ ,עד ׁ ֶש ָּכלְ ָתה ֵמ ַעיִ ן,
ָאז ׁ ָשב לַ ּ ַמ ָּט ָרה – יָ ָצא לִ ִ ּבי ֵאלֶ ָיה.
דָּ ְבק ּו ֵעינַ י ַהיְ ׁ ֵשר ְ ּב ֶצלֶ ם ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה,
ַא ְך זוֹ ִה ְּכ ָתה אוֹ ָתן ְ ּבז ַֹהר ַסנְ וֵ ִרים
כּ ֹה ַרב ׁ ֶש ְ ּב ַמ ָ ּבט ִר ׁ
אשוֹ ן סו ָּמא נִ ַ ּצ ְב ִּתי;
		
130
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קנטו רביעי
ביאטריצ'ה מסבירה לדנטה את עילת משכן הנשמות על הירח ,הנוגדת את תורתו של
אפלטון ב"טימאיוס" ,לפיו מקור החיים בגרמי השמים ,וכי נשמות המתים שבות כל
אחת לכוכב מכורתה .הנושא השני עליו מרחיבה ביאטריצ'ה את הדיבור הוא סוגיית
אשמתן של הנשמות שאולצו להפר את נדרן מבלי שהוכיחו כוח רצון חזק דיו.
ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַמ ֲאכָ לִ ים ׁ ְשוֵ י ַט ַעם ו ֶּמ ְר ָחק,
ַ ּב ַעל ָרצוֹ ן ָח ְפ ׁ ִשי יָ מוּת ְמזֵ ה ָר ָעב,
ְ ּב ֶט ֶרם יְ ַב ֵּכר ַמה ְּל ָה ִביא ֶאל ּ ִפיהוּ;
ָּכ ְך ַה ָּטלֶ ה נִ ָ ּצב ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י זְ ֵא ֵבי ַה ֶּט ֶרף
חוֹ ְמ ִדים ְ ּבשָׂ רוֹ ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ,וְ הוּא קוֹ ֵפא ִמ ּ ַפ ַחד;
ו ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ַא ָ ּילוֹ ת ְמ ַה ֵּסס ָּכ ְך ֶּכלֶ ב ַציִ ד.
ַעל ֵּכן ֵאינֶ ִ ּני ֵ ּגא ַעל ׁ ְש ִתיקוֹ ַתיִ ,עם זֹאת
ֵאינִ י נִ כְ לָ ם ָ ּב ֶהןִּ ,כי ּ ְפ ִרי ָס ֵפק ָהיוּ.
ָהיָ ה זֶ ה ַה ֶהכְ ֵר ַח ׁ ֶש ְ ּבגִ ינוֹ ֶה ְח ַר ׁ ְש ִּתי.
ׁ ָש ַת ְק ִּתיַ ,א ְך ּ ָפנַ י ֶאת ְּת ׁשו ָּק ִתי ִה ְס ִ ּגיר ּו
לִ ׁ ְשמ ַֹע ַמ ֲענֶ הָ .א ַמר דְּ ָברוֹ ַה ּס ֶֹמק
ְ ּבלַ ַהט ַרב יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ּ ִמ ִּלים ּת ַ
ֹאמ ְרנָ ה.

15

ֲאזַ י ָעשְׂ ָתה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ְּכ ַמ ֲעשֶׂ ה ָדנִ ֵ ּיאל
לְ ֵעת ׁ ִש ֵּכ ְך ֶאת זַ ַעם ַמלְ כּ וֹ נְ בוּכַ ְדנֶ ַ ּצר
וְ כָ ְך ָמנַ ע ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לִ ְהיוֹ ת רוֹ ֵצ ַח נֶ ֶפ ׁש.
ֲ
"אנִ י רוֹ ָאה ֵּכ ַיצד ׁ ְש ֵּתי ְּת ׁשוּקוֹ ֶת ָיךָ ",ס ָחה,
"מוֹ ׁ ְשכוֹ ת אוֹ ְת ָך יַ ְחדָּ וַ ,עד ִּכי ֵמרֹב ְּכ ִמ ָיהה
ֵאינְ ָך יָ כוֹ ל לָ ֵתת ִ ּב ּטוּי לִ ׁ ְש ֵאלוֹ ֶת ָיך.
ִאם ְרצוֹ נִ י לְ טוֹ ב ׁשוֹ ֵאף – ִּת ְר ֶצה לָ ַד ַעת –
ֵּכ ַיצד זֶ ה ִר ׁ ְשעו ָּתם ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים גּ וֹ ֶר ֶמת
ֵמ ֵע ֶר ְך ְסגֻ לּ וֹ ַתי לִ גְ ר ַֹע וְ ל ּו ק ֶֹרט?
[]113
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114
וְ עוֹ ד ָס ֵפק ַמ ְט ִריד ֶאת ֶהגְ יוֹ נְ ָך לָ ֶב ַטח,
ׁ ֶש ֵּכן ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תָּ ,כ ְך ַא ּ ְפלָ טוֹ ן הוֹ ָרה,
ְצ ִריכוֹ ת ֲהלֹא לָ ׁשוּב ֶאל כּ וֹ כָ ִבים ִמ ּ ַמ ַעל.
ׁ ְש ֵּתי ַה ּׁ ְש ֵאלוֹ ת ַה ָּלל ּו רוֹ ְבצוֹ ת ׁ ְשווֹ ת ִמ ׁ ְש ָקל
ַעל ְּתבוּנָ ְת ָךֶ ,א ְפ ַּתח ֵאפוֹ א ְ ּבזוֹ ֲא ׁ ֶשר
ַמלְ כּ ֶֹדת ַּת ְר ֵעלָ ה לְ ֶהגְ יוֹ נְ ָך טוֹ ֶמנֶ ת.

30

לֹא ַמלְ ֲאכֵ י ׁ ָש ֵרתְ ,קרוֹ ִבים לְ ֵחיק ֱאל ַֹּה,
ַ ּגם לֹא מ ׁ ֶֹשהְ ׁ ,שמו ֵּאל ,לֹא יוֹ ָחנָ ן – ו ְּב ַחר
ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת – ֲא ִפלּ ּו לֹא ַמ ִר ָ ּיה,
יוֹ ׁ ְש ִבים ִ ּבזְ בוּל ׁ ָש ַמיִ ם ַא ֵחר ִמ ֶ ּזה ָה ֵע ֶדן
ׁ ֶשל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ָּכאן ָר ִא ָית לְ ָפנֶ ָיך,
ַ ּגם לֹא יִ ְפ ַחת זְ ַמ ָ ּנם וְ לֹא יִ ְר ֶ ּבה ֵמ ֵא ֶּלה,
אשוֹ ן ּתוֹ ְרמוֹ ת ֶאת ִּת ְפ ַא ְר ָּתן,
ֻּכ ָּלן לְ חוּג ִר ׁ
ַאף ִּכי ׁשוֹ נָ ה ֶא ְצלָ ן ִמדַּ ת ַח ֵ ּיי ָהעֹנֶ ג
ימת ַה ֶ ּנ ַצח.
ַעל ּ ִפי ָּכ ׁ ְש ָרן לָ חו ּׁש ֶאת נְ ׁ ִש ַ
נִ גְ ל ּו ֵהן לְ ָפנֶ ָיך ,לֹא ִּכי ִ ּב ְס ֶפ ָרה זוֹ
ָק ְבע ּו ֶאת ִמ ׁ ְש ְּכנָ ןֵ ,הן ַא ְך ֶה ְרא ּו לְ ָך
ֶאת ַה ָ ּנמו ְּך ִמ ֵ ּבין ִמכְ לוֹ ל ַ ּג ְר ֵמי ׁ ָש ַמיִ ם.
ַרק דֶּ ֶר ְך זוֹ ֶאת כּ ׁ ֶֹשר ַה ּ ָׂשגָ ְת ָך ּתוֹ ֶא ֶמת.
ִּכי ַרק דָּ ָבר ׁ ֶש ְּכ ָבר ָא ַצ ְר ָּת ְ ּבחו ׁ ֶּש ָיך,
לְ ַה ְת ִאימוֹ ּתוּכַ ל לְ ִה ָ ּגיוֹ ן וְ ַד ַעת.

45

זוֹ ַה ִּס ָ ּבה ַמדּ ו ַּע ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹ ׁש
לִ ְתבוּנַ ְתכֶ ם ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ,מוֹ נֶ ה ָ ּב ֵאל ַרגְ לַ יִ ם,
יָ ַדיִ םַ ,א ְך ִעם זֹאת ַּכ ָ ּונָ תוֹ ַא ֶח ֶרת.
וּכְ נֵ ִס ַ ּית ַה ּק ֶֹד ׁש ַ ּגם ִהיא ִ ּבלְ בו ּׁש ָא ָדם
ֶאת ַ ּג ְב ִר ֵיאל ַּת ִ ּציג ו ִּמיכָ ֵאל ִע ּמוֹ ,
ו ְּר ָפ ֵאל – לְ טוֹ ִב ָ ּיה ֵה ׁ ִשיב ְמאוֹ ר ֵעינַ יִ ם.
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ימאיוֹ ס ַעל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ֵאינָ ם
ִּכי דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ִט ַ
ּתוֹ ֲא ִמים ֶאת ׁ ֶש ֵעינֵ ינ ּו רוֹ אוֹ ת מוּלֵ נ ּו ָּכאן,
ֲהגַ ם ָסבוּר ָה ִא ׁיש ִּכי ֲא ָמ ָריו ֱא ֶמת ֵהן.
ימאיוֹ ס ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה חוֹ זֶ ֶרת
ַעל ּ ִפי דִּ ְב ֵרי ִט ַ
ֶאל ַהכּ וֹ כָ ב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִהיא נִ ְפ ְר ָדה לְ ֵעת
ִ ּב ְדמוּת ׁ ֶשל ֶ ּבן ְּתמו ָּתה ִהלְ ִ ּב ׁיש אוֹ ָת ּה ַה ֶּט ַבע.
ַא ְך ֶאת דְּ ָב ָריו אוּלַ י יֵ ׁש לְ ָב ֵאר ַא ֶח ֶרת
ִמן ַה ּ ֵפרו ּׁש ֲא ׁ ֶשר עוֹ לֶ ה ֵמ ֲא ָמ ָריו,
ַעל ֵּכן ָחלִ ילָ ה לָ נ ּו לָ שִׂ ים דְּ ָב ָריו לְ לַ ַעג.
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ִּכי ִאם ִ ּב ֵּק ׁש ָה ִא ׁיש לִ ְתלוֹ ת ִ ּב ְס ֶפרוֹ ת ֵא ֶּלה
ֶאת ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת ַה ֵח ְטא וְ ַה ָּכבוֹ ד ַ ּגם יַ ַחד,
ר-מה ׁ ֶש ֱא ֶמת הוּא.
אוּלַ י ּ ָפגְ ָעה ַק ׁ ְש ּתוֹ ִ ּב ְד ַב ָ
ָה ִע ָּקרוֹ ן ַה ֶ ּזה ׁ ֶשלּ ֹא הו ַּבן ַּכהֹגֶ ן
ִהכְ ׁ ִשיל ֶאת ְמלוֹ א ַה ֶחלֶ דְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּב ׁ ֵשמוֹ ת ָק ְרא ּו
יטר ו ֶּמ ְרקו ִּרי.
לַ כּ וֹ כָ ִביםְּ :כמוֹ ַמ ְרס ,יו ּ ִּפ ֶ
וְ עוֹ ד ָס ֵפק ַמ ְט ִריד ֶאת רו ֲּח ָךֲ ,הגַ ם
ַא ְר ִסי ּ ָפחוֹ ת ַה ּ ַפ ַעםֶ ׁ ,ש ֵּכן בּ וֹ גְ ָדנוּתוֹ
ֵאין ְ ּבכ ָֹח ּה ְּכ ֵדי לִ גְ זֹל אוֹ ְת ָך ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ְ ּב ֵעינֵ י ֶ ּבן ַה ְּתמו ָּתה ֵאין ֶצ ֶדק ְ ּב ִצ ְד ֵקנוּ.
ַא ְך ָה ֻע ְבדָּ ה ַהזּוֹ ְצ ִריכָ ה לִ ְהיוֹ ת ֵעדוּת
לֶ ֱאמוּנָ ה ׁ ְשלֵ ָמה ,לֹא לִ כְ ִפ ָירה ֻמ ְפ ֶק ֶרת.
ֲא ָבל ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבכ ֲֹח ָך לָ ֶר ֶדת
ֶאל ָה ֱא ֶמת ַהזּוֹ וּלְ ָה ִבינָ ּה ָּכלִ יל,
ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ַהדְּ ָב ִרים ַא ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּב ָאזְ נֶ יךָ.
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ִּכי ִאם ָרצוֹ ן ַמ ְת ִריס ,דָּ ָבר לֹא יַ כְ נִ ֵיעהוּ,
יַ ֲעמֹד ֵא ָיתן ַּכ ֶּט ַבע ְ ּבלַ ַהב ֵא ׁשֲ ,א ִפלּ ּו
ְ ּב ֶאלֶ ף ֳא ָפנִ ים יִ ְקלַ ע אוֹ תוֹ ָהרו ַּח.
ֲא ָבל ִאם יְ וַ ֵּתר ְמ ַעט וְ ִאם ַה ְר ֵ ּבה
וְ יִ ָּכנַ ע לְ כ ַֹח – ָּכ ְך נָ ֲהג ּו ָה ֵהן
ֵעת ְ ּבכ ָֹחן ָהיָ ה לָ ׁשוּב ,לָ נוּס ִמנְ זָ ָרה.
ַא ְך ל ּו ָהיָ ה ֶח ְפ ָצן ׁ ָשלֵ םְּ ,כזֶ ה ֲא ׁ ֶשר
ֶה ְחזִ יק ַעל ַא ְס ָּכלָ ה ֶאת לוֹ ֶרנְ ס ַה ָּקדוֹ ׁש,
וְ ֶאת יָ דוֹ ׁ ֶשל מו ְּציוּס ֵס ַרב לִ ְמ ׁש ְֹך ִמ ַּל ַהב,
ָהיָ ה זֶ ה ְמ ׁ ִש ָיבן ֶאל דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה נִ ְס ֲחפוּ .אוּלָ ם ָרצוֹ ן כּ ֹה ַעז,
ַה ְמ ָס ֵרב לוֹ ַמר נוֹ ָא ׁשֵ ,אינוֹ ׁ ָשכִ ַיח.

90

ו ַּב ּ ִמ ִּלים ַה ָּללוִּ ,אם ֶאת ָּתכְ נָ ן ֵה ַבנְ ָּת,
ְ ּב ֵטלִ ים ו ְּמ ֻב ָּטלִ ים ָ ּבזֹאת ֵהם ִטעוּנֶ ָיך,
ַ ּגם ִּכי יָ ׁשוּב ּו עוֹ ד לְ ַה ְט ִר ְיד ָך לֹא ּ ַפ ַעם.
אוּלָ ם ַעל דַּ ְר ְּכ ָך ַע ָּתה עוֹ ד ֶא ֶבן נֶ גֶ ף
ַּתכְ ׁ ִשיל ַמ ַ ּבט ֵעינֶ ָיך ,וְ לֹא ּתוּכַ ל ָעלֶ ָיה
לִ גְ בּ ֹר ְ ּב ַע ְצ ְמ ָךִּ ,כי ֵאין ְ ּב ָך דֵּ י כּ ַֹח.
חֹק ַ ּבל יַ ֲעבֹר נָ ַת ִּתי ִ ּב ְתבוּנָ ְת ָך ,וְ הוּא;
ִּכי נְ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּברוּכוֹ ת לָ ַעד לֹא ְּת ׁ ַש ֵּק ְרנָ ה,
זֹאת ֵע ֶקב ִק ְר ָב ָתן ֶאל ָה ֱא ֶמת ִמ ֶּק ֶדם;
ַא ְך ִמדִּ ְב ֵרי ּ ִפ ַיק ְר ָדה יָ כֹלְ ָּת ֵהן לִ ׁ ְשמ ַֹע
ֵּכ ַיצד ְ ּב ַא ֲה ַבת ַהלּ וֹ ט דָּ ְב ָקה קוֹ נְ ְס ַטנְ ָצה,
ְס ִת ָירה ֵהם ִּכ ְביָ כוֹ ל לַ ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ִפי ׁ ָש ַמ ְע ָּת.
ֶ ּב ָע ָברָ ,א ִחיֵ ,א ְרע ּו ִמ ְק ִרים ,יוֹ ֵתר ִמ ּ ַפ ַעם,
ִּכי ִא ׁיש ַה ָ ּנס ִמ ּ ֶפגַ ע לֹא ֵמ ְרצוֹ נוֹ ּ ָפ ַעל,
וַ ֲעלִ ילוֹ ת חוֹ לֵ ל ֲא ׁ ֶשר לֹא ֵּת ָעשֶׂ ינָ ה.
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ִה ֵ ּנה ַאלְ ְק ֵמאוֹ ןָ ,ה ִא ׁיש ְ ּב ַצו ָא ִביו
ָה ַרג ֶאת הוֹ ָרתוֹ  ,וְ כָ ְךֶ ׁ ,שלּ ֹא לַ ְחסֹךְ
נָ ָקם ַעל ַמ ֲעשֶׂ ָיהָ ,ה ַפ ְך רוֹ ֵצ ַח נֶ ֶפ ׁש.
ו ַּב ְ ּנ ֻקדָּ ה ַה ּזֹאת ֲא ַב ֶּק ׁ ְש ָך לִ זְ כּ ֹר
ִּכי כּ ַֹח ֶאל ָרצוֹ ן חוֹ ֵבר ,וּלְ ַמ ֲעשֵׂ י
ָה ֶר ׁ ַשע ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ ֶיהם ֵאין ְמ ִח ָּלה וְ כ ֶֹפר.
ָרצוֹ ן ֻמ ְחלָ ט לָ ַעד לֹא יִ ְת ָע ֵרב ְ ּב ֶר ׁ ַשע,
ֲא ָבל ָרצוֹ ן ָר ֶפה ָח ֵרד ּ ֶפן ֵסרוּבוֹ
יַ גְ דִּ יל ֶאת ֲאסוֹ נוֹ  ,סוֹ פוֹ – נִ כְ נָ ע לַ ּ ַפ ַחד.
ִה ֵ ּנה ֵאפוֹ א לְ ֵעת דִּ ְ ּב ָרה ַעל ָּכ ְך ּ ִפ ַיק ְר ָדה,
ִּכ ְ ּונָ ה ִהיא לְ ָרצוֹ ן ֻמ ְחלָ ט ,וְ ָאנֹכִ י –
לַ ַ ּי ֲח ִסי ,וְ כָ ְך ִה ֵ ּנה ָצ ַד ְקנ ּו ׁ ְש ֵּתינוּ".
ימי יו ַּבל ַה ּק ֶֹד ׁש,
ָּכ ְך ִר ֲח ָפה ַא ְדוַ ת ֵמ ֵ
וְ הוּא ִמ ּ ַמ ְעיַ ן ָּכל ָה ֱא ֶמת נוֹ ֵב ַע,
וְ כָ ְך ֵהנִ ָיחה ֶאת ׁ ְשנֵ י ְס ֵפקוֹ ַתי ַ ּגם יַ ַחד.
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"א ָה ּהֲ ,אהו ָּבתוֹ ׁ ֶשל ְ ּבכִ יר ָהאוֹ ֲה ִבים,
ֲ
"א ׁ ֶשר דְּ ָב ֵר ְך ׁשוֹ ֵפ ַע
אתיֲ ,
ָה ּהֱ ,אל ִֹהיתָ ",ק ָר ִ
ו ְּמ ׁ ַשלְ ֵהב ַח ַ ּיי ,סוֹ ֵחף אוֹ ָתם ְ ּבכ ַֹח,
ְּככָ ל ׁ ֶש ֲע ֻמ ָּקה ַא ֲה ָב ִתי ֵאלַ יִ ְך,
לְ ׁ ֶש ַפע ֲח ָס ַדיִ ְך ַח ְסדָּ ּה ֵאינוֹ ָראוּי,
ֲא ָבל ַהכּ ֹל יָ כוֹ ל וְ כֹל רוֹ ֶאה יִ גְ מֹל לָ ְך.
ַע ָּתה רוֹ ֶאה ֲאנִ י .שִׂ כְ לֵ נ ּו לְ עוֹ לָ ם
לֹא יִ שְׂ ַ ּבע ָרצוֹ ן ַעד ׁ ֶש ָּת ִאיר ָעלָ יו
ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵאין ֵמ ֵע ֶבר לָ ּה ָּכל ֱא ֶמת ַא ֶח ֶרת.
ו ָּב ּה יִ ׁ ְשכּ ֹן ָּכמוֹ ה ּו ִ ּב ְמ ִח ָּלתוֹ ַה ּ ֶפ ֶרא,
ַא ַחר ׁ ֶש ַ ּי ּ ִׂשיגֶ ָ ּנה – וּלְ ַה ּ ִׂשיגָ ּה ֻמכְ ׁ ָשר הוּא,
ׁ ֶש ִאם לֹא כֵ ן ָהי ּו לַ ּׁ ָשוְ א ָּכל ִּכ ּסו ֵּפינוּ.
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ַעל ֵּכן ְּכמוֹ נִ ָ ּצנִ ים ּפוֹ ְר ִחים ְס ֵפקוֹ ת רו ֵּחנ ּו
ִמ ּׁש ֶֹר ׁש ָה ֱא ֶמת ,וְ ַא ְך ִא ּווּי ִט ְב ִעי
הוּא זֶ ה ִמ ּ ִׂשיא ֶאל שִׂ יא ְ ּב ֵח ֶפץ יוֹ לִ יכֵ נוּ.
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ַע ָּתה יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נִ יּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ַה ֶ ּנ ֱע ֶר ֶצת,
לִ ׁ ְשאֹל ְ ּב ַהכְ נָ ָעה ִמ ּ ִפ ְיךַ ,על דְּ ַבר ֱא ֶמת
ַא ֶח ֶרת ׁ ֶש ֵאינֶ ָ ּנה נוֹ ֶתנֶ ת לִ י ָמנוֹ ַח.
ֶח ְפ ִצי לָ ַד ַעת ִאם יָ כוֹ ל ִא ׁיש לְ כַ ּ ֵפר
ַעל נֶ ֶדר ׁ ֶשהו ַּפר ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד,
ּ ֶפן ְ ּב ֶע ְרכּ וֹ ָּת ֵקלּ ּו ֲעלֵ י לְ ׁשוֹ ן מֹאזְ נַ יִ ם?"
יטה ִ ּבי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'הִ ,ה ְב ִר ָיקה ְ ּב ֵעינֶ ָיה
ִה ִ ּב ָ
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַא ֲה ָבהֵ ,א ׁש ֱאל ִֹהית ֵה ִא ָירה.
נָ ַט ׁש אוֹ ִתי כּ ִֹחי ָאזִ ,ה ֵ ּנה ָקרוֹ ב ָהיִ ִיתי
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לְ ַא ֵ ּבד ֶע ׁ ְש ּתוֹ נוֹ ַתיֵ ,עינַ י ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ִּתי ַא ְר ָצה.
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ביאטריצ'ה מבהירה למשורר מדוע אין הוא יכול להישיר בה מבט; היא קוראת
לנוצרים לשנס מותן ולצעוד בגאווה שלא להיות ללעג בעיני היהודים .עתה עולים
השניים במהירות הבזק לספרה הבאה ,לכוכב מרקורי בו שוכנות נשמות מי שלא
קיימו את הנדר לשמו כי אם להגדלת שמם .אחד מהם פותח בסיפור קורותיו,
המפורטים בקנטו הבא.

"אם ֵא ׁש ַא ֲה ָב ִתי צוֹ ֶר ֶבת ֶאת לִ ְ ּב ָך
ִ
ֵמ ֵע ֶבר לַ ּ ְמ ֻק ָ ּבל וְ ַה ִ ּנ ְר ֶאה ַעל ֶא ֶרץ
ַעד ִּכי ֶאת ַמ ָ ּב ְט ָך ִה ְד ִ ּב ָירה ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ַאל ִּת ְת ּ ַפ ֵּלא ַעל ָּכ ְךִּ ,כי לַ ַהט זֶ ה בּ וֹ ֵק ַע
ֵמ ְר ִא ָ ּיה ַעד ּתֹם – ְּככָ ל ׁ ֶש ֶאת ַה ּטוֹ ב
ַא ְט ִמ ַיעֵּ ,כן ַא ְר ֶ ּבה ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י ַה ֶח ֶסד.
ָּכ ֵעת ֵהן ְּכ ָבר ֶא ְר ֶאה ֵּכ ַיצד ִ ּב ְתבוּנָ ְת ָך
אוֹ ר נֵ ַצח ִמ ְתלַ ֵּק ַח ,וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר יַ ִ ּצית
ֶאת ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבה וְ לֹא יַ ְר ּ ֶפה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
וְ ִאם ֶאת ַח ְסדְּ ָך דְּ ַב ָ
ר-מה ַא ֵחר יַ דִּ ַיח,
ֵאין הוּא ִּכי ִאם שָׂ ִריד ִמ ּז ַֹהר ָה ֱא ֶמת,
ַא ְך אוֹ ר ְמ ַת ְע ֵּת ַע וְ לִ כְ אוֹ ָרה זוֹ ֵר ַח.
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ִּת ְר ֶצה לָ ַד ַעת ִאם ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ה ַא ֵחר
יֵ ׁש דֶּ ֶר ְך לְ כַ ּ ֵפר ַעל ֲה ָפ ָרה ׁ ֶשל נֶ ֶדר,
וְ כָ ְך ִמן ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה לִ ְמחוֹ ת ָּכל זֵ כֶ ר דּ ִֹפי".
ִה ֵ ּנה ָ ּבזֹאת ּ ָפ ְת ָחה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ֶאת ַה ַּקנְ טוֹ ,
וּכְ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ֶּת ְחדַּ ל ִמ ּׁ ֶש ֶטף ֲא ָמ ֶר ָיה,
ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה ֶאת ַה ְר ָצ ַאת ַה ּק ֶֹד ׁש:
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"ה ּׁ ַשי ׁ ֶש ֵאין ׁ ֵשנִ י לוֹ ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה ְ ּב ִר ָיאה
ַ
ָה ֵאל ְ ּברֹב טוּבוֹ חוֹ לֵ ל ,וְ הוּא ֵעדוּת
לְ ר ַֹחב לְ ָבבוֹ ׁ ֶשל ֱאל ֵֹהי ַה ֶח ֶסד,
ו ִּמ ֻּכ ָּלם יָ ָקר לוֹ  ,הוּא ח ֶֹפ ׁש ָה ָרצוֹ ן.
וְ כָ ל ַהיְ צו ִּרים ָ ּב ָרא ַ ּב ֲעלֵ י ְּתבוּנָ ה –
אשית זוֹ כִ ים בּ וֹ .
ַרק ֵהם ִ ּבלְ ַבד – ֵמ ָאז יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
וְ ִאם ּתוֹ ִאיל ַע ָּתה לְ ַה ִּק ׁיש ִמ ָּכ ְךָּ ,ת ִבין
ֶאת ֵע ֶר ְך ַה ּׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ַר ָ ּבה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,
ׁ ֶש ֵּכן ַה ְס ָּכ ָמ ְת ָך ִהיא ַה ְס ָּכ ַמת ֱאל ַֹּה.
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ִּכי ִאם חוֹ ֵתם ָא ָדם ַעל ְ ּב ִרית ִעם ֱאל ָֹהיו
ָאז ֵמ ְרצוֹ נוֹ יַ ְק ִריב ֶאת ַה ָ ּי ָקר ִמכּ ֹל:
הוּא ח ֶֹפ ׁש ָה ָרצוֹ ן – ַה ּׁ ַשי ָעלָ יו דִּ ַ ּב ְר ִּתי.
ַמה ּו ַה ְ ּגמוּלֵ ,אפוֹ א ,אוֹ תוֹ ִּת ֵּתן ְּככ ֶֹפר?
ֲעשִׂ ַ ּית ׁ ִש ּמו ּׁש חוֹ זֵ ר ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ְּכ ָבר ִה ְב ַט ְח ָּת
ִּת ְהיֶ ה ְּכמוֹ ַמ ֲעשֵׂ ה ְצ ָד ָקה לוֹ ֶקה ְ ּב ַמ ַעל.
ן-ה ָעל;
ִה ֵ ּנה ָּכ ֵעת ֵה ַבנְ ָּת ֶאת ֶע ְקרוֹ ֶ
ַא ְך ֵהן ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה מוֹ ֶחלֶ ת ֲח ָט ֵאינ ּו
ַה ִאם ְ ּבכָ ְך ֵאינֶ ָ ּנה ֶאת ִטעוּנַ י סוֹ ֶת ֶרת?
ַאל ְּת ַמ ֵהרִ ,אם ֵּכןִ ,מן ַה ּׁ ֻשלְ ָחן לָ קוּם,
ָהאֹכֶ ל בּ וֹ נָ גַ ְס ָּת ָק ׁ ֶשה הוּא ,וְ ַעל ֵּכן
דּ וֹ ֵר ׁש לְ ִעכּ וּלוֹ ְמנַ ת ֶעזְ ָרה נוֹ ֶס ֶפת.
ָאזְ נֶ ָיך ּ ְפ ַקח ,וְ ֶאת ׁ ֶש ֲאגַ ֶּלה לְ ָך
יטבִּ ,כי ִמי ׁ ֶשלּ ֹא נוֹ ֵצר
ֹאש ָך ֵה ֵ
ׁ ְשמֹר ְ ּבר ׁ ְ
דְּ ָב ִרים ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵמ ַע ,יֶ ְח ַסר ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת.
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יֶ ׁ ְשנָ ם ׁ ְשנֵ י ְט ָע ִמים לְ ִע ָּקרוֹ ׁ ֶשל נֶ ֶדר:
אשוֹ ן הוּא ַה ָּק ְר ָ ּבן ַה ּ ָמ ֳעלֶ ה ִ ּב ׁ ְשמוֹ ,
ִר ׁ
וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ִט ְבעוֹ ׁ ֶשל ַה ֶה ְס ֵּכם ִעם ֶ ּג ֶמר.
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לְ ַב ֵּטל ֶאת ַה ּׁ ֵשנִ י לָ נֶ ַצח ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר,
ַעד לְ ִמלּ וּי ַה ֶ ּנ ֶדר .זוֹ ַה ִּס ָ ּבה ַמדּ ו ַּע
ַ ּב ּסוּגְ יָ ה ַה ּזֹאת דְּ ָב ַרי ִה ְר ַח ְב ִּתי ק ֶֹדם.
זוֹ ָה ִע ָּלה ַמדּ ו ַּע ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבנֵ י ָה ִע ְב ִרים
לְ ַה ֲעלוֹ ת ָק ְר ָ ּבןֲ ,הגַ םֵּ ,ת ַדע לָ ֶב ַטח,
ִּכי לְ ָה ִמיר ָק ְר ָ ּבן זֶ ה ְ ּב ַא ֵחר ִה ִּתירוּ.
אשוֹ ן ,הוּא ַה ָּק ְר ָ ּבן ֶה ֱעלֵ ָית:
וְ ַע ָּתה ֶאל ָה ִר ׁ
יפ ּנוּ,
ִה ֵ ּנה ִאם ְ ּבעוֹ לָ ה ַא ֶח ֶרת ַּת ְחלִ ֶ
לֹא יִ ְהיֶ ה ַ ּב ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ַה ֶ ּזה ָעווֹ ן וְ ד ִֹפי.
ַא ְך לֹא יָ ִמיר ָא ָדם ֶאת ַמ ּ ָׂשאוֹ ַעל ׁ ֶשכֶ ם
ַעל ּ ִפי ְראוּת ֵעינָ יוּ ְ ,ב ֶט ֶרם ַ ּב ּ ַמנְ עוּל
ׁ ְשנֵ י ַמ ְפ ְּתחוֹ ת יִ ּסֹבּ וֵּ ,הן ִמ ָ ּז ָהבֵ ,הן ֶּכ ֶסף.
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יֵ ַדע ִּכי ָּכל ְּתמו ָּרה ִהיא ַמ ֲעשֵׂ ה ִא ֶ ּולֶ ת,
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַהדָּ ָבר אוֹ תוֹ יַ ְק ִריב ֵאינֶ ּנ ּו
עוֹ לֶ ה ַעל ַה ּמו ָּפר ְּכ ׁ ֵש ׁש עוֹ לֶ ה ַעל ַא ְר ַ ּבע.
אשוֹ ן,
ַעל ֵּכן לְ ֵעת ָק ְר ַ ּבן ַה ֶ ּנ ֶדר ָה ִר ׁ
ֶע ְרכּ וֹ ו ִּמ ׁ ְש ָקלוֹ ַמ ִּטים לְ ׁשוֹ ן מֹאזְ נַ יִ ם,
יפ ּנוּ.
לֹא יִ ָּתכֵ ן ָק ְר ָ ּבן ַא ֵחר ׁ ֶש ַ ּי ְחלִ ֶ
ַאל יִ ּׁ ָש ְבע ּו לַ ּׁ ָשוְ א ְ ּבנֵ י ַה ְּתמו ָּתה; ֱהי ּו
ַמ ֲא ִמינִ ים ִעם זֹאת ַאל ֵּת ָח ְפז ּו סו ִּמים
אשוֹ נָ ה נִ ׁ ְש ַ ּבע הוּא.
ְּכמוֹ יִ ְפ ָּתח לְ ֵעת לָ ִר ׁ
ָהיָ ה ָעלָ יו לִ זְ עֹק :׳לֹא ַּכ ּׁשו ָּרה נָ ַהגְ ִּתי!׳
ַא ְך ַּת ַחת זֹאת ִהכְ ּ ִפיל ֶאת ֲעווֹ נוֹ ַה ֶ ּג ֶבר.
ָּכ ְך ִ ּבכְ ִסילוּת נָ ַהג ַ ּגם ֶמלֶ ְך ַה ֵֶהלֶ נִ ים,
יפיגֶ נְ יָ ה,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת דְּ ַבר יָ ְפיָ ּה ִה ְס ּ ִפ ָידה ִא ִ
ָחכָ ם וּכְ ִסיל יַ ְחדָּ ו דִּ ְמעוֹ ת ׁ ָשלִ ׁיש ִה ִ ּזיל ּו
לְ ֵעת ׁ ָש ְמע ּו ַעל דְּ ַבר נִ ְדרוֹ ׁ ֶשל ַאגַ ֶמ ְמנוֹ ן.
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יתיםַ ,ר ֵ ּבי ָה ָדר ,יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף,
״כ ְך ְר ִא ִ
ָּ
ְ
ְק ֵר ִבים ָסמּוך ֵאלֵ ינּו ,וְ כָ ל ֶא ָחד אוֹ ֵמר:
ִ׳ה ֵ ּנהּו ,זֶ ה ֲא ׁ ֶשר יַ ְר ֶ ּבה ַא ֲה ָב ֵתנּו.׳״
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ֲא ָה ּה ,נוֹ ְצ ִרים ,דִּ ְרכ ּו ְ ּביֶ ֶתר עֹז וְ א ֶֹמץ
וְ ַאל נָ א ְּת ַדדּ ּו ְּכ ָעלֶ ה נִ דָּ ף ָ ּברו ַּח,
זִ כְ רוּ :לֹא ָּכל ְט ִבילָ ה ִּת ְר ַחץ ֶא ְתכֶ ם ִמדּ ִֹפי.
ָּתנָ ְ
"ך ִ ּב ֵידיכֶ ם וְ ַה ְ ּב ִרית ַה ֲח ָד ׁ ָשה,
ְ
רוֹ ֵעה ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה מוֹ לִ יך ֶא ְתכֶ ם לַ ַ ּי ַעד,
ֵהן דַּ י ְ ּבכָ ְך לְ ַמ ַען ִּתזְ כּ ּו ִ ּב ְפדוּת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
ִאם ֶ ּב ַצע ְמ ֻר ּׁ ָשע ֶא ְתכֶ ם ֵאי ָאז ַמדִּ ַיח,
ֱהי ּו ְ ּג ָב ִרים וְ לֹא ְּכ ָבשִׂ יםֶ ּ ,פן ָה ִע ְב ִרי
ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כְ כֶ ם יָ שִׂ ים ֶא ְתכֶ ם לְ לַ ַעג.
ַאל ִּתנְ ֲהג ּו ְּכשֶׂ ה נוֹ ֵט ׁש ֲע ִטין ִא ּמוֹ ,
וּכְ ִט ּ ֵפ ׁש ֻמ ְפ ָקר יוֹ ֵצא הוּא ִ ּב ְבלִ י דַּ ַעת
ַעל ַע ְצמוֹ לְ ִמלְ ָח ָמה ו ְּב ַע ְצמוֹ ּפוֹ גֵ ַע".
ֶאת ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ֲאנִ י כּ וֹ ֵתב ַעל ֵס ֶפר.
ֲאזַ י ּ ָפנְ ָתה נִ כְ ֶס ֶפת ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר
ָמקוֹ ר הוּא לַ ַח ִ ּיים וְ אוֹ ר לִ ְמלוֹ א ַה ֶחלֶ ד.
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ַה ּׁשֹנִ י ְ ּב ַמ ְר ֶא ָיה ו ִּפ ָיה ֶה ָחתוּם
ֵה ִטיל ּו ַעל רו ִּחי ׁ ְש ִת ָיקה ְ ּב ַעל ָּכ ְר ָח ּה,
ׁ ֶש ֵּכן זוֹ ְּכ ָבר ָּת ְב ָעה לְ ַה ִ ּציג ׁ ְש ֵאלָ ה ַא ֶח ֶרת;
וּכְ מוֹ ַה ֵחץ נוֹ ָרהּ ַ ,ב ּ ַמ ָּט ָרה ּפוֹ גֵ ַע,
ְ ּב ֶט ֶרם ַה ּ ֵמ ָיתר ָח ַדל לִ ְרעֹד ַעל ֶק ׁ ֶשת,
ָּכ ְך ַט ְסנ ּו ו ִּמ ַה ְרנ ּו ֶאל ַמ ְמלָ כָ ה נוֹ ֶס ֶפת.
ָּכאן ֶאת ְ ּג ִב ְר ִּתי ָר ִא ִיתי וְ ִהיא קוֹ ֶרנֶ ת א ׁ ֶֹשר
ֵעת נֶ ֶא ְס ָפה ֻּכ ָּל ּה ְ ּבז ַֹהר ַה ּׁ ָש ַמיִ ם,
ַעד ִּכי ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת נָ גַ ּה כּ וֹ כַ ב ַה ֶּלכֶ ת.
וְ ִאם כּ וֹ כַ ב ַה ֶּלכֶ ת ָה ַפ ְך ּ ָפנָ יוִ ,ח ֵ ּי ְך,
ַמה ֵ ּי ָא ֵמר ָעלַ יֲ ,אנִ י ׁ ֶש ּ ִמ ִּט ְב ִעי
נָ תוּן לְ כָ ל ׁ ִש ּנוּיִ ,מ ְק ֶרה וַ ֲהל ְֹך רו ַּח!
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ְּכמוֹ ִ ּב ְב ֵרכַ ת דָּ גִ ים ׁ ְשלֵ וָ ה ו ְּטהוֹ ָרה,
דָּ גִ ים ְק ֵר ִבים לְ כָ ל דָּ ָבר ֻמ ׁ ְשלָ ְך לַ ּ ַמיִ ם,
ּתוֹ ִהים ִאם ֶאת ַה ֵח ֶפץ נִ ָּתן יִ ְהיֶ ה לִ ְבל ַֹע,
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ָּכ ְך ְר ִא ִיתיםַ ,ר ֵ ּבי ָה ָדר ,יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף,
ְק ֵר ִבים ָסמו ְּך ֵאלֵ ינוּ ,וְ כָ ל ֶא ָחד אוֹ ֵמר:
"ה ֵ ּנהוּ ,זֶ ה ֲא ׁ ֶשר יַ ְר ֶ ּבה ַא ֲה ָב ֵתנוּ".
ִ
וּלְ ֵעת ַהכּ ֹל נִ ְ ּג ׁשוֶּ ,א ָחד ֶא ָחד ֵאלֵ ינוּ,
ָר ִאינ ּו אוֹ ר קוֹ ֵרן ,זוֹ ֵר ַח ִמ ָּכל נֶ ֶפ ׁש,
ֵעדוּת ַח ָ ּיה ִהיא ִּכי ַרב ְ ּבלִ ָ ּבם ָהא ׁ ֶֹשר.
ֲח ׁשֹב ,קוֹ ֵראַ ,עד ָמה ֻא ְמלָ ל ָהיִ ָית ל ּו
ַע ָּתה ָח ֵדל ָהיִ ִיתי ִמ ּ ַמה ׁ ּ ֶש ְּכ ָבר ָּכ ַת ְב ִּתי,
וְ כָ ְך ִמ ּ ְמ ָך מוֹ נֵ ַע עוֹ ד ֲעלֵ ֶיהם לָ ַד ַעת.
ַא ְך עוֹ ד ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך ִּת ְר ֶאה ֵּכ ַיצד ֲאנִ י
ִה ְפ ַצ ְר ִּתי ַ ּב ְ ּצלָ לִ ים לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּב ָאזְ נַ י
קוֹ רוֹ ֵת ֶיהם ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ְּל ֵעינַ י הוֹ ִפיעוּ.
"א ָה ּה ,יְ לִ יד ַה ֶח ֶסד ,לְ ַמ ָ ּזלְ ָך זָ כִ ָית
ֲ
לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּבכֵ ס ַמלְ כוּת נִ ְצחוֹ ן ַה ֶ ּנ ַצח
ְ ּב ֶט ֶרם ׁ ֶשנּוֹ ׁ ַש ְע ָּת ִמ ּ ִמלְ ֲחמוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ.
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ַ ּב ּנֹגַ ּה ַה ּׁשוֹ ֵפ ַע ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ׁ ָש ַמיִ ם
ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ֲח ִציםַ ,על ֵּכן ִאם ִ ּב ְרצוֹ נְ ךָ
לִ לְ מֹד אוֹ ָתנוּ ,טֹל ו ׁ ְּש ֵתה ְּכ ַא ַ ּות נֶ ֶפ ׁש".
ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר ֶא ָחד ִמ ֵ ּבין רוּחוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש
ֵאלַ י ,וְ גַ ם ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ֵה ִא ָיצה ִ ּבי" :דַּ ֵ ּבר,
ו ְּב ַטח ָ ּב ֶהם ְּכמוֹ ל ּו דִּ ֵ ּבר ָה ֵאל ֵאלֶ ָיך".
יטב ֵּכ ַיצד ַא ָּתה רוֹ ֵחץ
"אנִ י רוֹ ֶאה ֵה ֵ
ֲ
ְ ּבאוֹ ר – עוֹ לֶ ה ִמ ּ ְמ ָךׁ ,שוֹ ֵפ ַע ְ ּב ֵעינֶ יךָ
ׁ ֶש ֵּכן ֵעת ְּת ַח ֵ ּי ְך קוֹ ֵרן ֵמ ֶהן ַה ּז ַֹהר.
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125
ֲא ָבל ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע דָּ ָבר ַעל אוֹ דוֹ ֶת ָיך
ו ַּמהוֵּ ,צל נִ כְ ָ ּבדַ ,מ ֲע ָמ ְד ָך ַ ּב ְּס ֶפ ָרה –
וְ הוּא ִמ ֶ ּבן ְּתמו ָּתה נִ ְס ָּתר ְ ּב ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש".
ָּכזֹאת דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֵעת ּ ָפנִ ִיתי ֶאל ָהאוֹ ר
ׁ ֶש ָּסח ֵאלַ י ְּת ִח ָּלה ,וּלְ ִמ ׁ ְש ַמע קוֹ לִ י
נָ גַ ּהָ ,ק ַרן ָהרו ַּח ְ ּבז ַֹהר ַרב ִמ ּק ֶֹדם.
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ָהיָ ה הוּא ְּכמוֹ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֲא ׁ ֶשר ְ ּברֹב אוֹ ָר ּה
נִ ְס ֶּת ֶרת ִמ ּ ָפנֵ ינ ּו ֵעת ְמכַ ֶּלה ַה ַּל ַהט
ֶאת ֵאד ָה ֲע ָר ֶפל ַה ְמ ׁ ַש ֵּכ ְך ַק ְרנֶ ָיה,
ָּכ ְך ְ ּב ָא ׁ ְשרוֹ ִּכי ַרב ָהרו ַּח ַה ְמ ֻקדָּ ׁש
ָט ִמיר וְ נֶ ֱעלָ ם ְ ּבנֹגַ ּה זִ יו ַק ְרנָ יו,
וְ כָ ְך ָ ּגנוּזֻ ,מ ְצנָ עֶ ,את ִס ּפוּרוֹ ִה ִ ּגיד לִ י,
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קנטו שישי – הקיסר יוסטיניאנוס
יוסטיניאנוס מספר לדנטה את קורותיו .לאחר מכן הוא נושא הרצאה על קורותיה
של האימפריה הרומית מימי אניאס ועד ימי שלטונו של שרלמאן .הוא מסביר אילו
נשמות שוכנות בכוכב מרקורי ,ומספר על ידידו רומיאו דה וילְ נֶ ב ,מי שגמולו היה
רעה תחת טובה.
"לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּקוֹ נְ ְס ַטנְ ִטין ֵה ֵסב לַ ֲאחוֹ ָריו
ימ ּ ֶפ ְריָ הֲ ,א ׁ ֶשר ָע ַקב ַא ַחר
ֶאת נֶ ׁ ֶשר ָה ִא ְ
ימי ַה ֶּק ֶדם,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ֶאת לָ ִבינְ יָ ה נָ שָׂ א ִ ּב ֵ
ֵמ ָאה וְ עוֹ ד ֵמ ָאה ׁ ָשנִ יםִ ,אם לֹא יוֹ ֵתר,
נוֹ ַתר עוֹ ף ֱאל ִֹהים ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵאירוֹ ּ ָפה,
ָקרוֹ ב ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ֶהם ֵה ֵחל לִ ְפר ַֹח.
ִמ ּׁ ָשם ׁ ָשלַ ט ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ְ ּב ֵצל ַּכנְ ֵפי ַה ּק ֶֹד ׁש
ַעל ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ ִ ,מ ָ ּיד ֶאל יָ ד ָע ַבר
ַה ֶּכ ֶתר ַעד ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ָאנֹכִ י זָ כִ ִיתי.
ִה ֵ ּנה ֵק ָיסר ָהיִ ִיתיָ ,היָ ה ׁ ְש ִמי יו ְּס ִטינְ יָ נוּס,
וְ כָ ְך ְ ּב ַא ֲה ַבת ַה ֶּק ֶדם ׁ ֶש ָ ּי ַד ְע ִּתי,
ֵה ַס ְר ִּתי דִּ ין ֵמ ֵריק ו ֵּמ ֲח ַסר ּתוֹ ֶעלֶ ת.
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ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְת ַמ ַּס ְר ִּתי ֻּכ ִּלי לְ זוֹ ַה ּ ְמלֶ אכֶ ת,
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ִּכי ְ ּב ֶט ַבע ֶא ָחד ִ ּבלְ ַבד נֵ ַחן
יֵ ׁשו ַּע ,ו ְּבכָ ְך שָׂ ַב ְע ִּתי נַ ַחת רו ַּח.
ַא ְך ִה ֵ ּנה ָאגַ ּ ֶפטוּס ַה ְמב ָֹר ְךֲ ,א ׁ ֶשר
ָר ָעה צֹאנֵ נ ּו ָאזּ ִ ,ב ְד ַבר ּ ִפיו ֱה ׁ ִש ַיבנִ י
ֵאל ֱאמוּנַ ת ֱא ֶמתַ ,ה ֶח ֶסד וְ ַה ּט ַֹהר.
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְד ָב ָריו אוֹ דוֹ ת ָה ֱאמוּנָ ה,
ַע ָּתה ַהכּ ֹל ָ ּברוּר לִ יָּ ,כמוֹ ָך ַה ּיוֹ ֵד ַע
ִּכי ָּכל ְס ִת ָירה נוֹ שֵׂ את ְ ּב ֻח ָ ּב ּה ֱא ֶמת וְ ׁ ֶש ֶקר.
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יּוס ִטינְ יָ נּוס,
יתיָ ,היָ ה ׁ ְש ִמי ְ
יסר ָהיִ ִ
״ה ֵ ּנה ֵק ָ
ִ
וְ כָ ְך ְ ּב ַא ֲה ַבת ַה ֶּק ֶדם ׁ ֶשּיָ ַד ְע ִּתי,
ּומ ֲח ַסר ּתוֹ ֶעלֶ ת״
ֵה ַס ְר ִּתי דִּ ין ֵמ ֵריק ֵ
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ִ ּב ְמ ֵה ָרה ָצ ַע ְד ִּתי ִ ּבנְ ִתיב ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה,
ָה ֵאלּ ְ ,ברֹב ַח ְסדּ וֹ ִ ,ח ֵ ּזק יָ ַדי ַ ּב ּ ַמ ַעשׂ ,
ַה ַ ּי ַעד בּ וֹ ֻּכ ִּלי ְ ּבכָ ל ְמא ִֹדי דָּ ַב ְק ִּתי.
ֶאת ַה ְ ּגיָ סוֹ ת נָ ַת ִּתי ְ ּביָ ָדיו ׁ ֶשל ֶ ּבלִ ַיס ְריוּס,
ֵר ִעי ַה ְמב ָֹר ְך ,ו ְּב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם
ָר ִא ִיתי אוֹ תּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי ִמ ּ ִמלְ ָחמוֹ ת לָ נו ַּח.
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ַעד ָּכאן ִהיא ְּת ׁשו ָּב ִתי ַעל ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ׁ ָש ַאלְ ָּת
ִמ ּק ֶֹדם; לְ ִס ּיוּםִ ,עם זֹאתַ ,ה ֻּק ׁ ְשיָ ה
דּ וֹ ֶר ׁ ֶשת ִּכי אוֹ ִסיף ְמ ַעט ּ ְפ ָר ִטים ָעלֶ ָיה.
וּלְ ַב ֲעבוּר ִּת ְר ֶאה ָמה ַרב ַה ִה ָ ּגיוֹ ן
ְ ּב ִמלְ ָח ָמה ַעל דֶּ גֶ ל ַה ְמ ֻקדָּ ׁש ְ ּב ֶק ֶרב
יפים אוֹ תוֹ ו ְּמגִ ָ ּניו ַ ּגם יַ ַחד,
ַה ּ ַמ ְת ִק ִ
ימ ּ ֶפ ְריָ ה,
ְר ֵאה ֶאת ְסגֻ לּ וֹ ָתיו ׁ ֶשל נֶ ׁ ֶשר ָה ִא ְ
וְ ַה ָּכבוֹ ד נִ ַּתן לוֹ ָה ֵחל ִמן ַה ּׁ ָש ָעה
ָ ּב ּה ַ ּב ּׁ ִשלְ טוֹ ן זָ כָ ה ְ ּביוֹ ם מוֹ תוֹ ׁ ֶשל ּ ָפלָ ס.
יָ ַד ְע ָּת ְ ּבוַ דַּ אי ִּכי ׁ ְשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים
ָעשָׂ ה ֵ ּביתוֹ ְ ּב ַאלְ ָ ּבה ,לִ ְבסוֹ ף לָ ֲחמ ּו ָעלָ יו
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה מוּל ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשהַ ,ר ֵ ּבי עֹז ו ְּבנֵ י ַחיִ ל.
ֵּת ַדע וַ דַּ אי ֵא ְיך ַּת ַחת ְמלָ כִ ים ׁ ִש ְב ָעהָ ,ה ֵחל
ְ ּבאֹנֶ ס ַה ַּס ִ ּבינוֹ ת וְ ַעד ִס ְבלוֹ ת לו ְּק ֶר ְציָ ה,
ָּכ ַב ׁש ֲא ָרצוֹ ת ָס ִביבֶ ,את ׁ ְשכֵ נָ יו ִהכְ נִ ַיע,
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וְ כֵ ן ֶאת ׁ ֶשחוֹ לֵ ל ַּת ַחת ּ ִפ ּקוּד ְ ּבנֵ י רוֹ ָמא
לְ ֵעת לָ ַחם ִ ּב ְ ּב ֶרנוּס ַה ָ ּגאלִ י ו ְּב ּ ִפירוּס,
יטים ו ְּבנֵ י ְ ּב ִר ָיתם לַ ֶ ּנ ׁ ֶשק.
ו ִּב ׁ ְש ַאר ַה ּׁ ַש ִּל ִ
ֲאזַ י טוֹ ְר ְקווָ טוּס ָ ּבא ו ְּקווִ ינְ ְק ְטיוּסֶ ׁ ,שנּוֹ ַדע
ֹאשוֹ ַ ,הדֶּ ִקי וְ ַה ַפ ִ ּבי –
ְ ּב ַתלְ ַּת ֵּלי ר ׁ
נָ ְפלָ ה ְ ּביָ ִדי ַה ְ ּזכוּת לוֹ ַמר זִ כְ ָרם לַ ּׁ ֶש ַבח.
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הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִה ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת ַר ַהב ָה ַע ְר ִבים
ָעל ּו ִעם ַחנִ ַ ּיב ַעל ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֵרי ָה ַאלְ ּ ִפים,
ֵמ ִרכְ ֵס ֶיהם ַא ָּתה ,נְ ַהר ַה ּפוֹ  ,נוֹ ֵב ַע;
יפיוֹ
ַּת ְח ָּתיו ָה ֲעלָ ִמים ּפוֹ ְמ ּ ֵפיוּס וְ גַ ם ְס ִק ּ ְ
זָ כ ּו ְ ּבנִ ְצחוֹ נוֹ ת; וְ ֶאת ִ ּג ְב ַעת ְפיֵ סוֹ לֶ ה –
נוֹ לַ ְד ָּת ַּת ְח ֶּת ָיה – לְ לֹא ַר ֵחם ֶה ְח ִריבוּ.
ֲאזַ י ָסמו ְּך לָ ֵעת ָ ּב ּה ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ָ ּגזְ ר ּו
ִּכי ֵמ ַע ָּתה יִ שְׂ רֹר ׁ ָשלוֹ ם ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶחלֶ ד,
ֵק ָיסר ֵהנִ יף אוֹ תוֹ ִ ּב ְפ ֻקדָּ ָת ּה ׁ ֶשל רוֹ ָמא.

60

וּלְ ָפ ֳעלוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ִמ ָ ּואר ַעד נְ ַהר ָה ַריְ נוּס
ֵע ִדים ׁשוֹ כְ נֵ י ַהלּ ו ַּארִ ,א ֶיסר וְ ֶסן ,ו ְּבנֵ י
ָה ֲע ָמ ִקיםַ ּ ,פלְ גֵ ֶיהם ׁשוֹ ְט ִפים ֶאל רוֹ ן ַה ַ ּנ ַחל.
ו ַּמ ֲעשָׂ יו ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִ ּנ ַיח לְ ַרוֶ נָ ה,
דִּ ֵּלג ַעל רו ִ ּּביקוֹ ןָ ,הי ּו ַמ ַּסע ָ ּבזָ ק,
לֹא ֵעט וְ לֹא לָ ׁשוֹ ן לְ ָת ֲארוֹ יַ שְׂ ִּכילוּ.
ִמ ֶ ּזה ׁ ָש ֲעט ּו ַּת ְח ָּתיו ַה ִּלגְ יוֹ נוֹ ת ְס ָפ ָר ָדה,
ו ִּמ ֶ ּזה לְ ָמ ֶקדוֹ נְ יָ ה; ִה ְד ִ ּביר ּו ֶאת ַפ ְר ַסלְ יָ ה
ימי נְ ַהר ִמ ְצ ַריִ ם.
ַעד ִּכי ָרגְ ׁש ּו ְ ּבחֹם ֵמ ֵ
ֶאל ַאנְ ַטנְ ְדרוֹ ס לְ חוֹ ף ִסימוֹ ִאיס ׁ ָשבוּ,
ִמ ּׁ ָשם ּ ָפנ ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ָסמו ְּך לְ ֶק ֶבר ֶה ְקטוֹ ר;
וּלְ ַה ַ ּות ַּתלְ ַמי ׁ ָשב וְ נָ ַסק ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר,
וּכְ מוֹ ָ ּב ָרק נָ ַפל ַעל יו ָ ּּבה ְ ּבנוֹ ִמ ְידיָ ה,
לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נֶ ְח ּ ַפז ִמ ֶּכם ו ַּמ ֲע ָר ָבה,
ׁ ָשם ֶה ֱאזִ ין לְ קוֹ ל ַק ְרנוֹ ת ֵ ּגיסוֹ ת ּפוֹ ְמ ּ ֵפיוּס.
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ַעל ֲעלִ ילוֹ ת ַהדֶּ גֶ ל וְ ַה ּיוֹ ֵר ׁש אוֹ תוֹ
ְמיַ ְּללִ ים ַ ּב ּת ֶֹפת ַ ּגם ַק ְסיוּס וְ גַ ם ְ ּברוּטוּס,
ו ְּמקוֹ נְ נִ ים ְ ּבקוֹ ל מוֹ ֶדנָ ה ו ּ ֶּפרוּגָ 'ה.
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קוֹ ֶד ֶרת ְקלֵ יאוֹ ּ ַפ ְט ָרה ,בּ וֹ כָ ה ו ִּמ ְתיַ ּ ַפ ַחת,
נִ ְמלֶ ֶטת ִמ ּ ָפנָ יוֲ ,אזַ י נְ ַח ׁש ֶא ְפ ֶעה
ַמ ִּכ ׁיש ֶאת ַה ּ ַמלְ ָּכה ,נוֹ ָרא ָהיָ ה ַה ּ ָמוֶ ת.
ֶאל חוֹ ף יָ ם סוּף אוֹ גו ְּסטוּס ָ ּבא וְ ִא ּתוֹ ַהדֶּ גֶ ל,
ִע ּמוֹ ָ ּבא ַה ּׁ ָשלוֹ ם ַעל ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד,
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ָסגַ ר ֶאת ִמ ְקדָּ ׁשוֹ ׁ ֶשל יָ אנוּס.
ַא ְך ִאם ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֵ ּנס עוֹ ֵרר אוֹ ִתי לְ שִׂ ַיח,
ק ֶֹדם לְ כָ ְך וְ ֵהן ַא ַחר זֹאתּ ְ ,ב ַמ ְמלֶ כֶ ת
ְ ּבנֵ י ַה ְּתמו ָּתה – ּ ָפ ַרס ֶאת ׁ ִשלְ טוֹ נוֹ ָעלֶ ָיה –
ישי,
ִה ֵ ּנה ַע ָּתה ִהנּוֹ ִ ּב ֵידי ֵק ָיסר ׁ ְשלִ ׁ ִ
ִאם ַא ְך לְ לֹא ּ ְפנִ ּיוֹ ת וּנְ כוֹ ָחה ַּת ִ ּביט בּ וֹ
ִּת ְר ֶאה ִּכי דַּ ל ַמ ְר ֵאהוָּ ,עלוּבֲ ,ח ַסר ּתוֹ ֶעלֶ ת.
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ִּכי ֶצ ֶדק ַחי ׁ ֶש ִ ּבי ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ֵה ִפ ַיח
נִ ַּתן ִ ּב ֵידי ֵק ָיסר ֲא ׁ ֶשר ִהזְ ַּכ ְר ִּתי ק ֶֹדם,
לִ נְ קֹם ֶאת ֲחרוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל.
ַע ָּתה ֵצא ו ְּר ֵאה ֶאת ׁ ֶש ָּכאן א ַׁמר לְ ָך:
ִעם ִטיטוּס ַה ֵּק ָיסר לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נֶ ְח ּ ַפז הוּא
ִמן ַהנּוֹ ְק ִמים ַעל ֵח ְטא ָקדוּם נָ ָקם לָ ַק ַחת.
וּלְ ַב ּסוֹ ף ַּכ ֲא ׁ ֶשר נָ ְתנָ ה לוֹ ְמ ַ ּב ְרדְּ יָ ה ׁ ֵשן
ִ ּבכְ נֵ ִס ַ ּית ַה ּק ֶֹד ׁשּ ְ ,ב ֵצל ַּכנְ ֵפי ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר
לָ ַחם ׁ ַש ְרלְ ָמן ,נִ ֵ ּצ ַח וַ ֲארוּכָ ה ֵה ִביא לָ ּה.
ָאכֵ ןּ ,תוּכַ ל לִ ׁ ְש ּפֹט ֶאת ֵאלּ ּו ׁ ֶשהוֹ ַק ְע ִּתי
ַע ָּתה ַעל ִּכ ׁ ְשלוֹ נָ םַ ,על ֵח ְטא וְ ַעל ָעווֹ ן –
לְ כָ ל ְמצו ַּק ְתכֶ ם ָהי ּו ָמקוֹ ר וְ ׁש ֶֹר ׁש.
ִּכי יֵ ׁש ַה ּ ְמ ַב ְּכ ִרים ֲח ַב ְ ּצלוֹ ת זָ ָהב,
וְ יֵ ׁש ַה ּטוֹ ֲענִ ים ִּכי נֶ ׁ ֶשר הוּא ַהדֶּ גֶ ל,
וְ ֵאין לָ ַד ַעת ִמי ָ ּגרו ַּע ִמן ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
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יוֹ ִסיף ַה ִ ּג ֶ ּיבלִ ינִ י לִ ְרקֹם ֶאת נְ כָ לָ יו
ִמ ַּת ַחת נֵ ס ׁשוֹ נֶ הִּ ,כי ַה ּקוֹ ֵר ַע ׁ ֶש ַסע
ֵ ּבין ֶצ ֶדק לְ ֵבין נֶ ׁ ֶשר ,בּ וֹ גֵ ד הוּא וְ ִא ׁיש ַמ ַעל.
וְ ׁ ַש ְרל זֶ ה ֶה ָח ָד ׁש ,וַ ֲחבו ַּרת ַה ְ ּגווֶ לְ ִפים,
ָע ִדיף לָ ֶהם לִ ירֹא אוֹ תוֹ ִּכי ְט ָפ ָריו
יטיב ּו לְ ׁ ַש ֵּס ַע.
ֲא ִרי ַא ּ ִמיץ ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵה ִ
ַרבּ וֹ ת ָ ּבנִ ים ִה ִ ּזיל ּו דִּ ְמ ָעה ַעל ֵח ְטא ָאבוֹ ת;
ו ַּבל יַ ְח ׁשֹב ֵאפוֹ א ַה ֵ ּבן ִּכי ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל
ִמ ֶ ּנ ׁ ֶשר ֶאת ׁ ִש ְּלטוֹ יָ ִמיר לַ ֲח ַב ֶ ּצלֶ ת.
ִה ֵ ּנה כּ וֹ כַ ב ַה ֶּלכֶ ת ַה ָּקט ַה ֶ ּזה ָעטוּר
רוּחוֹ ת ׁ ֶש ּ ָפ ֳעלָ ן ָראוּי ָהיָ ה ,אוּלָ ם
ָּכבוֹ ד ו ְּת ִה ָּלה ָהי ּו ִע ַּקר ַה ַ ּי ַעד.
וּלְ ֵעת ַמ ּ ְׂש ַאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר
סוֹ ָטהֲ ,אזַ י ַק ְרנֵ י ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשל ֱא ֶמת
ָרפוֹ ת וְ ַח ָּל ׁשוֹ ת ֶאל ָעל ַאט ַּת ֲעלֶ ינָ ה.
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ַא ְך ֵהן נִ שְׂ ַמח לִ ְקבּ ַֹע ַמה ּו ׁ ִשעוּר ְ ּגמוּלֵ נ ּו
ַעל ַמ ֲעשֵׂ י ְצ ָד ָקה עוֹ לַ לְ נוּ ,וְ נִ ְר ֶאה
ִּכי לֹא ְמ ַעט ַה ְ ּגמוּל וְ לֹא יִ ְר ֶ ּבה ֵמ ֵא ֶּלה.
ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ ַה ֶ ּצ ֶדק ַה ַחי ֶאת ִרגְ ׁשוֹ ֵתינ ּו
ִהנְ ִעים לְ ַב ֲעבוּר – עוֹ ֵדנ ּו ָח ְפ ׁ ִש ִ ּיים –
לֹא נֵ ָאלֵ ץ לָ ַעד לָ סוּר ֶאל ׁ ְש ִביל ָה ֶר ׁ ַשע.
קוֹ לוֹ ת ׁשוֹ נִ ים חוֹ ְב ִרים לַ ַּל ַחן ַה ּ ָמתוֹ ק,
ָּכ ְך קוֹ ל חוּגִ ים ַר ִ ּביםִ ,מן ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ֵ ּבינֵ ינ ּו
ַ ּב ּת ַֹאם ֶה ָענֹג ,עוֹ לֶ ה ִמ ֵ ּבין ַה ְּס ֶפרוֹ ת.
ו ְּבתוֹ כְ כֵ י ּ ְפנִ ינָ ה ָ ּבזֹאת קוֹ ֵרן רוֹ ֵמיאוֹ ,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ּ ָפ ֳעלוֹ ָא ִציל וְ ַרב ָהיָ ה,
ַא ְך לֹא זָ כָ ה ָה ִא ׁיש ִ ּבגְ מוּל ַעל ַמ ֲעשֵׂ הוּ.
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ַא ְך ְ ּבנֵ י ּ ְפרוֹ ַבנְ ס ָה ֵהם ֲא ׁ ֶשר ָח ְתר ּו ַּת ְח ָּתיו,
ַאל יִ ְצ ֲחק ּו לָ ֵאידִּ ,כי ְ ּב ַע ְצמוֹ ּפוֹ גֵ ַע
ָה ִא ׁיש ַה ְמ ַח ּ ֵפשׂ ְ ּגנַ אי ְ ּב ִצ ְד ַקת ֵר ֵעהוּ.
ַא ְר ַ ּבע ָ ּבנוֹ ת ָהי ּו לְ ֵרימוֹ ן ֶ ּב ֶרנְ גֶ 'ה
ַא ְר ַ ּב ְע ָּתן נִ ּ ְׂשא ּו וְ לִ ְמלָ כוֹ ת ָהי ּו
ָּכל זֹאת עוֹ לֵ ל רוֹ ֵמיאוֹ ַ ,צלְ יָ ן ַמ ְצנִ ַיע לֶ כֶ ת.
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ָאז לְ ׁשוֹ נוֹ ת ָרעוֹ ת ֶאת ֶ ּב ֶרנְ גֶ 'ה ֵה ִסית ּו
לִ ְדר ֹׁש ִמן ַה ַ ּצדִּ יק דִּ ין וְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ןָ ,ה ִא ׁיש
ׁ ֶש ִאם נִ ַּתן לוֹ ֶעשֶׂ ר ֶה ְחזִ יר ָח ֵמ ׁש וְ ׁ ֶש ַבע.
ָהלַ ְך ִמ ּׁ ָשם רוֹ ֵמיאוֹ ֶ ,א ְביוֹ ן ,זָ ֵקן ָהיָ ה,
ל ּו ַא ְך יָ ַדע ַה ֶחלֶ ד ֶאת ְמ ִרי לִ בּ וֹ לְ ֵעת
ּ ָפ ׁ ַשט יָ דוֹ ֻא ְמלָ לִ ,ק ֵ ּבץ ַא ַחר ּ ַפת לֶ ֶחם,
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ָהיָ ה ַעל ִּת ְפ ַא ְר ּתוֹ מוֹ ִסיף ַה ֵּלל וְ ׁ ֶש ַבח".
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קנטו שביעי
לאחר דברי יוסטיניאנוס ,הבוחר לפצוח בזמר ולצאת במחול ,ביאטריצ'ה משכילה את
דנטה בענייני מוסר וצדק .היא מבהירה לו את הטעם שבצליבת ישוע ,מרחיבה את
הדיבור על נצח קיומו של כל אשר נברא בחסד אלוהים ,על הכוח המשני אשר יצר
דברים משניים שהושחתו עם הזמן ,וכיוצא באלה.
“Osanna sanctus Deus Sabaoth,
Superillustrans claritate tua
”!Felices ignes horum malahoth

ַע ָּתה ִה ֵ ּנה ַהדְּ מוּת דִּ ְ ּב ָרה ִע ּ ִמי ,לַ ַּל ַחן
אוֹ תוֹ זִ ּ ְמ ָרה ֵה ֵח ָּלה לָ חוּג ,ו ֵּמ ָעלֶ ָיה
ָר ִא ִיתי אוֹ ר ָּכפוּל ְ ּבנֹגַ ּה ַרב זוֹ ֵר ַח.
ָה ִא ׁיש ו ֵּמ ֵר ָעיו יָ ְצא ּו ִ ּב ְמחוֹ ל ַמ ֲחנַ יִ ם,
וּכְ מוֹ ִ ּג ִ ּצים נוֹ ְס ִקים ִ ּב ְמ ִהירוּת לְ ַמ ְעלָ ה
ִמ ּ ֶמ ִ ּני ָר ֲחקוּ ,נֶ ֶעלְ מ ּו ְ ּב ֶה ֶרף ַעיִ ן.
"אמֹר לָ ּה,
ָע ַמ ְד ִּתי ּתוֹ ֶהה .אוֹ ֵמר ְ ּבלִ ִ ּביֱ :
ֱאמֹר לָ ּה לַ ְ ּג ִב ָירהֱ ,אמֹר ,זוֹ ׁ ֶש ְ ּב ִט ּפוֹ ת
ׁ ֶשל ַטל ָמתוֹ ק לִ ׁ ְשבּ ֹר ֶאת ִצ ְמאוֹ נִ י יוֹ ַד ַעת".

15

ַא ְך ְסגִ ָיד ִתי ֶאל זוֹ ֲא ׁ ֶשר ֻּכ ִּלי ׁ ֶש ָּל ּה,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְמע ּו ְצלִ ילֵ י ַהּ ֵ -בי וְ ִ -ריצֶ 'ה,
ֹאשי ִה ְר ִּכינָ ה ְּכמוֹ ל ּו יָ ׁ ֵשן ָהיִ ִיתי.
וּכְ ָבר ר ׁ ִ
אוּלָ ם ַרק זְ ַמן ָק ָצר ִה ִ ּנ ָיחה לִ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה,
ׁ ֶש ֵּכן ִח ְ ּיכָ ה ֵאלַ י ְ ּבחֹם ,וּלְ ִח ּיוּכָ ּה
עוֹ לֶ ה ְ ּב ֵא ׁש מוֹ ֵקד ָהיָ ה ָּכלֶ ה ְ ּבא ׁ ֶֹשר:
"לִ ִ ּבי ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם ֵאינוֹ טוֹ ֶעה ,אוֹ ֵמר לִ י
ִּכי ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ֲא ׁ ֶשר ֶאת ְמנו ָּח ְת ָך ַּת ְד ִריךְ,
ִהיא ֵא ְיך נָ ָקם ָראוּי נִ ָּתן לִ נְ קֹם ְ ּב ֶצ ֶדק.
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ַא ְך ִ ּב ְמ ֵה ָרה ֲהלֹא ֶאת דַּ ְע ְּת ָך ָאנִ ַיח.
יטבֶ ׁ ,ש ֵּכן יִ ְהי ּו דְּ ָב ַרי
ַה ְס ֵּכת ו ׁ ְּש ַמע ֵה ֵ
לְ ָך לְ ֵעזֶ ר ַרבַ ,מ ָּתן יָ ָקרַ ,רב ֵע ֶר ְך.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְרצוֹ נוֹ ּ ָפטוּר ָהיָ ה ֵמ ֶר ֶסן,
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ֶר ֶחם ֵאם ֵהגִ ַיח,
ָא ָדם ִר ׁ
לְ ֵעת ִק ֵּלל ַע ְצמוֹ ֶ ,את ָּכל זַ ְרעוֹ ִה ְר ׁ ִש ַיע.

30

ַעל ֵּכן דּ וֹ רוֹ ת ַר ִ ּבים ׁשוֹ כֵ ן ֱאנוֹ ׁש ָ ּב ָא ֶרץ
ָּכלוּא ְ ּב ָטעוּתוֹ  ,וְ כָ ְך יִ ְהיֶ ה ַעד יוֹ ם
בּ וֹ יִ ּ ָמ ֵצא ָראוּי ֶאת דְּ ַבר ָה ֵאל לִ ׁ ְשמ ַֹע,
לְ ֵעת יֵ ֵרד ֵאלָ יוֲ ,אזַ י נַ ְפ ׁשוֹ ֲא ׁ ֶשר
נֻ ְּת ָקה ִמן ַהבּ וֹ ֵרא ָּת ׁשוּב לְ ִה ְת ַא ֵחד
ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ֱאל ִֹהים ׁ ֶשל ַא ֲה ַבת ַה ֶ ּנ ַצח.
ַע ָּתה ֵּתן דַּ ְע ְּת ָך ַעל ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ָּכ ְך:
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ֻח ְ ּב ָרה ֶאל נֶ ֶפ ׁש ַהבּ וֹ ֵרא,
ָהיְ ָתה ִ ּב ְב ִר ָיא ָת ּה ֻּכ ָּל ּה ַא ְך טוֹ ב וְ ט ַֹהר.
ִעם זֹאת ֲהלֹא ְ ּב ִדין גּ ְֹר ׁ ָשה ִמ ַ ּגן ָה ֵע ֶדן
ִּכי ָס ְט ָתה ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ,דְּ ַהיְ נוּ,
ִמ ְ ּנ ִתיב ַח ֵ ּיי ַע ְצ ָמ ּה ,נְ ִתיב ֱא ֶמת וָ ֶח ֶסד.
ַעל ֵּכן ִמדַּ ת ָהעֹנֶ ׁש ֲא ׁ ֶשר ֵה ִטיל ַה ְ ּצלָ ב –
ִאם לְ ׁ ָש ְפ ָט ּה ַעל ּ ִפי ַה ֶּט ַבע ׁ ֶש ָּל ְב ׁ ָשה –
ֵהן ֵמעוֹ לָ ם עוֹ ד לֹא ָהיָ ה צוֹ ֵדק ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.

45

ִעם זֹאת ִאם נִ ְתבּ וֹ נֵ ן ַ ּבדְּ מוּת ַה ּ ִמ ְתיַ ֶּס ֶרת
ׁ ֶש ְ ּנתוּנָ ה ָהיְ ָתה ִ ּבכְ סוּת אוֹ תוֹ ַה ֶּט ַבע,
נוֹ ֶדה ִּכי לֹא ָהיָ ה ִמ ׁ ְש ֶ ּגה ָ ּגדוֹ ל ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,
ׁ ֶש ֵּכן דְּ ָב ִרים ׁשוֹ נִ ים ֵהנִ יב ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה:
ַה ּ ָמוֶ ת בּ וֹ שָׂ ְמח ּו ַה ּׁ ֵשם וְ ָה ִע ְב ִרים,
לוֹ ָר ֲע ׁ ָשה ָה ָא ֶרץ ,נִ ְפ ְּתח ּו ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם.
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ֵאינְ ָך ָצ ִר ְיךֵ ,אפוֹ א ,לְ ִה ְת ַק ּׁשוֹ ת יוֹ ֵתר
ַ ּב ֲה ָבנָ ה ֵּכ ַיצד זֶ ה ׁ ֶש ְ ּנ ָק ָמה צוֹ ֶד ֶקת
סוֹ ָפ ּה ְ ּבנִ ְק ָמתוֹ ׁ ֶשל ֵ ּבית ַהדִּ ין ְ ּב ֶצ ֶדק.
ֲא ָבל ַע ָּתה רוֹ ָאה ֲאנִ י ֶאת רו ֲּח ָך,
וְ ִהיא ְּכרוּכָ ה ִ ּב ְס ַב ְך ַה ִה ָ ּגיוֹ ן ,נִ ְפ ֶּתלֶ ת,
רוֹ ָצה ְ ּבכָ ל ְמ ִחיר לְ ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
יטב ֶאת ׁ ֶש ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע,
ֹאמר'ָ :א ִבין ֵה ֵ
ּת ַ
ַא ְך לָ ּ ָמה זֶ ה ָ ּב ַחר ָה ֵאל ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ
לַ יְ ׁשו ָּעה ,נִ ְס ָּתר ִמ ִ ּבינָ ִתי ֲע ַדיִ ן'.

60

ַה ַ ּצו ַה ֶ ּזהָ ,א ִחי ,נִ ְס ָּתר הוּא ֵמ ֵעינֵ י
ָּכל ִמי ׁ ֶש ְּתבוּנָ תוֹ ֲע ַדיִ ן לֹא ִהשְׂ ִּכילָ ה
ְ ּב ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבה לַ ֲעשׂ וֹ ת ַחיִ ל וְ לִ ְפר ַֹח.
ו ְּבכָ ל זֹאתֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ַרב הוּא ַה ּ ִפ ּתוּי
לִ ְמצֹא ֶאת ַה ְּת ׁשו ָּבהַ ,א ְך ְמ ַע ִּטים יָ ִבינוּ,
יפהַ ,א ְס ִ ּביר לְ ָך ַמדּ ו ַּע.
זוֹ דֶּ ֶר ְך ֲע ִד ָ
ַה ּטוֹ ב ָה ֱאל ִֹהי ֲא ׁ ֶשר ָּכל זִ יק ִקנְ ָאה
ִס ֵּלק ִמ ּׁ ְשמוֹ  ,בּ וֹ ֵער ְ ּבתוֹ ְך ַע ְצמוֹ  ,וְ כָ ְך
ְ ּבזָ ֳהרוֹ מוֹ כִ ַיח ֶאת נֵ ַצח ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ּ ִמ ּתוֹ כוֹ נוֹ ֵב ַע
ימת ַה ֶח ֶסד
לְ עוֹ לָ ם ֵאינוֹ ָּכלֶ הִּ ,כי ֲח ִת ַ
ָעלָ יו טוֹ ַב ַעת דְּ פוּס ,לֹא יִ ּ ָמ ֵחק לָ נֶ ַצח.
ָּכל ׁ ֶש ַ ּי ְמ ִטיר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו יִ ְהיֶ ה ְ ּבזֶ ה ָה ֶרגַ ע
ָח ְפ ׁ ִשי ו ְּמ ׁ ֻש ְח ָרר ,וְ לֹא יִ ְהיֶ ה דָּ ָבר
ֲא ׁ ֶשר יוּכַ ל אוֹ תוֹ לְ ָה ִסית וּלְ ַהדִּ ַיח.
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ִ ּב ֵידי ֶ ּבן ַה ְּתמו ָּתה ַה ִ ּי ְתרוֹ נוֹ ת ַה ָּלל ּו
ְמצוּיִ ים ְ ּבר ַֹחב יָ דַ .א ְך ִאם ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ֹאבד ,יִ ּפֹל ָה ִא ׁישֲ ,א ִצילוּתוֹ ִק ּ ֵפ ַח.
י ַ
ַרק ֵח ְטא יָ כוֹ ל לִ גְ זֹל ֶאת ַה ֵחרוּת ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ו ִּמ ִּק ְרבּ וֹ לִ ׁ ְשלֹל ֶאת ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה,
וּלְ ַה ְקדִּ יר ְ ּבתוֹ כוֹ ֶאת אוֹ ר ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ק ֶֹד ׁש.
וְ לֹא יָ ׁ ִשיב ָה ִא ׁיש ְּכבוֹ דוֹ ֶא ָּלא ִאם ֵּכן
יְ ַמ ֵּלא ֶאת ֶה ָח ֵסר – ּ ָפ ַער ַה ֵח ְטא – וְ ַעל
ָהעֹנֶ ג ַה ְמ ֻר ּׁ ָשע יְ כַ ּ ֵפר ִ ּב ְדוַ י וְ ֵס ֶבל.
וְ יַ ַען ִּכי ָח ְט ָאה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ֵח ְטא ָ ּגמוּר
אשוֹ ן ,נִ ַּטל ַה ּתֹם ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
ַ ּב ֶ ּז ַרע ָה ִר ׁ
וְ ִעם ַה ּתֹם נִ ַּטל ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ַ ּגן ָה ֵע ֶדן.

90

וְ לֹא נִ ָּתן לָ ַעד לַ ֲה ׁ ִשיבוֹ ָאחוֹ ר –
זֹאת ִאם ִ ּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ִּת ְב ַחן ֶאת ַהנּוֹ שֵׂ א –
ִ ּבלְ ִּתי ִאם יֵ ָח ֶצה ִמכְ ׁשוֹ ל ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשנַ יִ ם:
אוֹ ׁ ֶש ִ ּיזְ ֶּכה ָא ָדם ְ ּב ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה
מוֹ ֵחל ַעל ֲח ָט ָאיו ,אוֹ ׁ ֶש ָה ִא ׁיש ַע ְצמוֹ
יְ ׁ ַש ֵּלם ֶאת ַה ּ ְמ ִחיר ַעל ַמ ֲעשֵׂ י ִא ֶ ּולֶ ת.
ַע ָּתה ֵּתן ֶאת ֵעינֶ ָיך ְ ּבע ֶֹמק ַה ְּתהוֹ ם
יטב,
ׁ ֶשל זוֹ ָחכְ ַמת ַה ֶ ּנ ַצח – וּלְ ט ֹׁש אוֹ ָתן ֵה ֵ
ֵעת ֲא ַב ֵּק ׁש דְּ ָב ַרי לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּב ָאזְ נֶ ָיך.
ַצר ְ ּגבוּל ָא ָדם – לִ ְמחוֹ ת ֶאת ֲח ָט ָאיו ָמנו ַּע.
ְצנִ יעוּת וְ ׁ ֵש ֶפל רו ַּח ָ ּב ֶהם ִ ּב ֵּק ׁש לִ זְ כּ וֹ ת
ְ ּבכַ ּ ָפ ָרה ִמ ּ ַמ ַעל ,לֹא דַּ י ָהיָ ה ָ ּב ֶהם
לְ הוֹ ִרידוֹ ִמגּ ַֹב ּה ֵאלָ יו ִה ְמ ִריא ,חוֹ ֵטא
ְ ּב ִאי ִצ ּיוּת .וְ לֹא ָע ַמד כּ ֹחוֹ לִ כְ ּפוֹ ת
ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּבמוֹ יָ ָדיו ֶאת ְמלוֹ א ֻח ְמ ַרת ָהעֹנֶ ׁש.
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ַעל ֵּכן נִ ְד ַר ׁש ָה ֵאלּ ְ ,ב ָא ְרחוֹ ָתיו ׁ ֶשלּ וֹ ,
לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ָה ָא ָדם ֶאל דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר,
ְ ּב ַא ַחת ִמ ּׁ ְש ֵּתי דְּ ָרכִ ים אוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶיהן ַ ּגם יַ ַחד.
ַא ְך יַ ַען ְ ּב ֵעינֵ י עוֹ שֵׂ ה ּו ַרב ַה ּ ַמ ַעשׂ ,
ְּככָ ל ׁ ֶש ּ ְמגַ ֶּלה הוּא לְ ֵעין ָה ֲא ֵח ִרים
ֶאת גּ ֶֹדל ַה ֵּל ָבב ׁ ֶש ּ ִמ ּתוֹ כוֹ נוֹ ֵב ַע,
ַה ּטוֹ ב ָה ֱאל ִֹהיֲ ,א ׁ ֶשר ַעל ְמלוֹ א ַה ֶחלֶ ד
ֶאת חוֹ ָתמוֹ ַמ ְט ִ ּב ַיע ,שָׂ ַמח לָ לֶ כֶ ת ָהלְ ָאה
ו ְּב ַד ְרכּ וֹ ׁ ֶשלּ וֹ לְ רוֹ ֶמ ְמכֶ ם עוֹ ד ּ ַפ ַעם.
אשוֹ ן,
ֵ ּבין לַ יְ לָ ה ַא ֲחרוֹ ן לְ ׁ ַש ַחר יוֹ ם ִר ׁ
לֹא ָהיָ ה וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ַמ ֲעשֶׂ ה ֻמ ְפלָ א יוֹ ֵתר
ִמ ֶ ּזה לְ ֵעת ִ ּב ׁ ְש ֵּתי דְּ ָרכָ יו ָעשָׂ ה ֱאל ַֹּה.
ִּכי הוּא ְ ּברֹב ַח ְסדּ וֹ וְ ר ַֹחב לֵ ב ִה ְק ִריב
ַע ְצמוֹ לְ ַב ֲעבוּר יָ רוּם ֱאנוֹ ׁש .לָ ֶב ַטח
ָ ּגדוֹ ל ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ִמן ַה ּ ְמ ִחילָ ה ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע;
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ָּכל יֶ ֶתר ַהדְּ ָרכִ ים ָהי ּו ַח ְסרוֹ ת ּתוֹ ֶחלֶ ת
לְ ַבד ִמזּוֹ ָ ּב ּה ֶ ּבן ָה ֱאל ִֹהים לָ ַב ׁש
ַּת ְבנִ ית ָא ָדם ,וְ כָ ְך דִּ ין נַ ֲעשָׂ ה וְ ֶצ ֶדק.
ַע ָּתה לְ ַמ ַען ֵּתת ְּת ׁשו ָּבה לְ כִ ּסו ֶּפ ָיך,
ָא ׁשוּב וְ גַ ם ַא ְב ִהיר לְ ָך ּ ָפסוּק ֶא ָחד
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ִבינֵ ה ּו לְ כָ ל ָע ְמקוֹ ָּכמוֹ נִ י.
ֹאמר'ַ ,א ִ ּביט ַ ּב ּ ַמיִ םַ ,א ִ ּביט ְ ּב ֵא ׁשָ ,ע ָפר
ּת ַ
ו ָּב ֲאוִ ירֶ ,א ְר ֶאה ֶאת ָּכל ֵצרו ֵּפ ֶיהם
וְ ֵהם ָּכלִ ים ַמ ֵהר ,נֶ ֱה ָר ִסים ַעד ׁש ֶֹר ׁש.
ִעם זֹאת ַ ּגם ֵהם ְ ּברו ֵּאי ָה ֵאל – וּלְ ִפיכָ ְך
ִאם אוֹ דוֹ ָתם ֱא ֶמת ָהי ּו דְּ ָב ַריִ ְך ק ֶֹדם,
ְצ ִריכִ ים ָהי ּו לִ ְהיוֹ ת ֵהם מוּגָ נִ ים ֵמ ֶה ֶרס'.

6/7/2009 2:11:15 PM

Dante Book 3.indb 137

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

138
ַה ּ ַמלְ ָאכִ יםָ ,א ִחי ,ו ְּמחוֹ זוֹ ת ַה ּט ַֹהר
ָ ּב ֶהם ִּת ׁ ְשכּ ֹן ַע ָּתה ,נִ ְב ְרא ּו – נִ ָּתן לוֹ ַמר –
ִ ּבכְ לִ יל ׁ ְשלֵ מוּת ,וְ כָ ְך נוֹ ְתר ּו ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה.
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ְ ּבעוֹ ד ַהיְ סוֹ דוֹ ת ,אוֹ ָתם ְָ ּבזֹאת ָמנִ ָית,
וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר נוֹ ָצר ֵמ ֶהםּ ְ ,בצו ָּר ָתם
זָ כ ּו ֵהם ִמן ַהכּ ַֹח ֲא ׁ ֶשר נִ ְב ָרא ִמ ּק ֶֹדם.
וְ כָ ְך ַ ּביְ סוֹ דוֹ ת נִ ְב ָרא ַהח ֶֹמר; ָּכ ְך
נִ ְב ָרא ַ ּבכּ וֹ כָ ִבים ַה ּסוֹ ְב ִבים אוֹ ָתם
ַהכּ ַֹח ַהנּוֹ ֵתן ָ ּב ֶהם צו ָּרה וְ תֹכֶ ן.
ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ו ְּתנו ָּעתוֹ ֵהם ֵאלּ ּו
ַה ְמ ַח ְּל ִצים ְ ּבכ ַֹח ְסגֻ לּ וֹ ֵת ֶיהם ֶאת נֶ ֶפ ׁש
ַה ַחי וְ ַה ּצוֹ ֵמ ַח וְ צו ָּרתוֹ ַ ּגם יַ ַחד.
ֲא ָבל ֶאת ַח ֵ ּייכֶ ם ַה ֶח ֶסד ַה ְמרוֹ ָמם
יש ִרין ֵמ ִפ ַיח ,ו ְּב ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה,
ְ ּב ֵמ ׁ ָ
ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ֵאלָ יו ִּת ׁ ְש ּתוֹ ְקק ּו לָ נֶ ַצח.
ִה ֵ ּנה ַה ִה ָ ּגיוֹ ן ׁ ֶשל ְּת ִח ָ ּי ְת ָךִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו
לִ גְ זֹר ּתוּכַ ל ,אוּלָ ם ָעלֶ ָיך ַאף לִ זְ כּ ֹר
ֵּכ ַיצד ְ ּב ַת ְבנִ יתוֹ ׁ ֶשל ֶ ּבן ֱאנוֹ ׁש נוֹ ַצ ְר ָּת,
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דנטה וביאטריצ׳ה .סנדרו בוטיצ׳לי.
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קנטו שמיני
דנטה וביאטריצ'ה נוסקים אל הרקיע השלישי ,הוא כוכב נוגה ,בו שוכנות נשמות
רטל ,המספר על עצמו ועל רוברט אחיו ,וכן מבהיר את סוגיית
אוהבות .ביניהן שרל ַמ ֶ
הריבוי באופיים של בני אדם ואת השוני בעיסוקיהם.
יטה,
דּ וֹ רוֹ ת ָע ָבר ָטע ּו לַ ְח ׁשֹב ׁ ֶש ַא ְפרוֹ ִד ֶ
יְ ֵפ ִ
הפ ַ ּית ַּכ ְפ ּתוֹ ר ַה ְמ ׁ ַש ֶ ּג ֶרת ַא ְר ָצה
ישי סוֹ ֶב ֶבת.
ֶח ְמדַּ ת ֵטרוּף חו ׁ ִּשיםּ ְ ,בחוּג ׁ ְשלִ ׁ ִ
ְּכלו ִּאים ְ ּב ָטעו ָּתםּ ְ ,בנֵ י ָה ָא ָדם ִמ ֶּק ֶדם,
לֹא דַּ י ׁ ֶש ִּלכְ בוֹ ָד ּה ֶה ֱעל ּו ָק ְר ָ ּבן וְ זֶ ַבח,
ָע ְבד ּו אוֹ ָת ּה ְ ּבלַ ַהט וְ נִ ׁ ְש ְ ּבע ּו לָ ּה נֶ ֶדר,
ַ ּגם לְ קו ּ ִּפידוֹ ן ָסגְ ד ּו וּלְ הוֹ ָר ָת ּה דִּ ּיוֹ נֶ ה,
זֶ ה ְ ּבנָ ּה ַה ַ ּנ ֲע ָרץ וְ זוֹ ִא ּ ָמ ּהְּ ,כמוֹ כֵ ן
ָא ְמר ּו ִּכי קו ּ ִּפידוֹ ן נָ ח ְ ּב ֵח ָיק ּה ׁ ֶשל דִּ ידוֹ .
ִה ֵ ּנה ֵאפוֹ א ִמזּוֹ ָ ּב ּה ֶאת ׁ ִש ִירי ּ ָפ ַת ְח ִּתי,
נָ ְטל ּו ֶאת ׁ ֵשם כּ וֹ כָ ב עוֹ גֵ ב ַעל ַה ַח ּ ָמה,
לְ ִע ִּתים ִמ ְּל ָפנִ ים לְ ִע ִּתים ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיה.
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ֲהגַ ם לֹא ַח ׁ ְש ִּתי ִּכי נָ ַס ְק ִּתי ֶאל ְמרוֹ ָמיו,
ֲא ָבל לְ לֹא ָס ֵפק ְ ּבתוֹ ְך ּתוֹ כוֹ ׁ ָשכַ נְ ִּתי,
ֵעת יְ ִפי ֲאהו ָּב ִתי ׁ ָשזְ פ ּו ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם.
וּכְ מוֹ נִ יצוֹ ץ נִ גְ לֶ ה ְ ּבלַ ַהב ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
אוֹ ְּכמוֹ ַה ּקוֹ ל עוֹ לֶ ה ִ ּב ְבלִ יל קוֹ לוֹ ת ,נִ ׁ ְש ָמר
ְצלִ ילוֹ ּ ְ ,בעוֹ ד יוֹ ְצ ִאים וְ נִ כְ נָ ִסים ַה ֶ ּי ֶתר,
ָּכ ְך ְ ּבאוֹ ר זֶ ה ָר ִא ִיתי ֶאת ֵא ׁש ַה ּ ַמ ּ ׂשוּאוֹ ת
ֵמ ֶהן ַסבּ וֹ ת ַמ ֵהר ֵמ ֶהן ָחגוֹ ת לְ ַאט,
וְ זֹאת ַעל ּ ִפי ֵמ ֵעין ָחזוֹ ן ֻמ ְפנָ ם ,דּ וֹ ַמנִ י.
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רוּחוֹ תֵ ,מ ֶהן ְסמוּיוֹ ת ֵמ ֶהן ְ ּגלוּיוֹ ת לָ ַעיִ ן,
ֵאינָ ן כּ ֹה נֶ ְח ּ ָפזוֹ ת לְ ֵעין ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן
לְ ֵעת ִּתנְ ַח ְתנָ ה ַא ְר ָצה ֵמ ַענְ נֵ י ַה ֶּק ַרח,
אתנ ּו
ַּכ ֲאבוּקוֹ ת ֱאל ַֹּה ָה ֵהן ׁ ֶש ִּל ְק ָר ֵ
ְמ ַמ ֲהרוֹ ת ַא ַחר ׁ ֶש ּ ִמ ּ ְמחוֹ לָ ן ָח ְדלוּ,
ָמחוֹ ל ׁ ֶשבּ וֹ ֵה ֵחלּ ּו שַׂ ְר ֵפי ָמרוֹ ם וְ ק ֶֹד ׁש.
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ו ִּמ ְ ּגרוֹ נוֹ ת ָה ֵהם ׁ ֶש ְ ּבבוֹ ָאם ִה ְקדִּ ימ ּו
ָעלָ ה ִמזְ מוֹ ר הוֹ ׁ ַש ְענָ א ְ ּבלַ ַחן כּ ֹה ָע ֵרב,
ַעד ִּכי ֵמ ָאז ֶח ְפ ִצי ׁ ֵשנִ ית אוֹ תוֹ לִ ׁ ְשמ ַֹע.
ֲאזַ י ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָק ַרב וְ ָסח ֵאלֵ ינוּ:
ִ
"ה ֶ ּנ ּנ ּו ָּכאן ֻּכ ָּלם ָס ִרים לְ ֶח ְפ ְצ ָך
נְ כוֹ נִ ים לִ גְ רֹם לְ ָך שְׂ ִביעוּת ָרצוֹ ן וְ א ׁ ֶֹשר.
ְ ּבחוּג ֶא ָחד ,נָ ִתיב ֶא ָחדָ ,צ ָמא ֶא ָחד,
ָחגִ ים ֲאנַ ְחנ ּו ּפֹה ִעם נְ ִסיכֵ י ֱאל ַֹּה,
עוֹ ְד ָך ְ ּבעוֹ לָ ְמ ָך ֲעלֵ ֶיהם ָּכ ְך ָּכ ַת ְב ָּת:
ישי ׁ ֶש ָ ּב ְר ִק ִיעים'.
'ש ְּתבוּנַ ְתכֶ ם ָּתנִ ַיע ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֶׁ
ַר ָ ּבה ַא ֲה ָב ֵתנוֻּ ,מ ׁ ְשלֶ ֶמת ִהיאַ ,על ֵּכן
לֹא יִ ּ ָפגַ ע ָּכאן ִא ׁיש ֵמ ֶרגַ ע ׁ ֶשל ֶא ְתנַ ְח ָּתא".
אתי
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶאת ֵעינַ י ַה ּמוֹ ִקירוֹ ת נָ שָׂ ִ
ימה,
ֶאל ְ ּג ֶב ֶרת לְ ָב ִבי ,וְ זוֹ ִע ּ ָמן ִה ְס ִּכ ָ
וְ יַ ַען ִּכי ָרצוֹ ן שָׂ ְבע ּו ֵהן ִמדְּ ָב ֶר ָיה,
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ֵה ֵסבּ ּו ֶאל ָהאוֹ ר ׁ ֶשכּ ֹה ַרבּ וֹ ת ִה ְב ִט ַיח.
"א ְך ִמי ַא ָּתה הוּא זֶ ה? ֱאמֹר נָ א לִ יָ ׁ ",ש ַאלְ ִּתי,
ַ
וְ ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה ׁ ְש ֵאלָ ִתי ִה ִ ּב ָיעה.
הוֹ ַמה ׁ ּ ָש ַפע ָהאוֹ ר ,וְ כֹה הוֹ דוֹ ִה ְר ִק ַיע,
ָר ִא ִיתי ָהכֵ ַיצד נוֹ ָסף ָא ׁ ְשרוֹ  ,חוֹ ֵבר
ֶאל יֶ ֶתר ִע ּנוּגָ יו לְ ֵעת ֵאלָ יו דִּ ַ ּב ְר ִּתי.
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כּ ֹה נֶ ֱה ַפ ְך ,דִּ ֵ ּבר" :לְ ֶפ ֶרק זְ ַמן ָק ַצר
שָׂ ַר ְד ִּתי ַ ּב ֶחלֶ דַ ,א ְך ל ּו ָא ְרכ ּו ַח ַ ּיי
לֹא ָ ּבא ּו ָה ָרעוֹ ת ֲא ׁ ֶשר עוֹ ד בּ וֹ א ָּתבֹאנָ ה.
ַק ְרנֵ י ָא ׁ ְש ִרי ָה ַרב ַה ּ ַמ ִּקיפוֹ ת אוֹ ִתי
ׁשוֹ ְמרוֹ ת אוֹ ִתי ָסמוּי ִמ ּ ַמ ָ ּב ְט ָךָּ ,כמוֹ נִ י
ְּכ ֶר ֶמשׂ ַה ּתוֹ לַ ַעת ָה ֲעטו ָּפה ְ ּב ֶמ ׁ ִשי.
ָאכֵ ןַ ,א ֲה ָב ְת ָך ֵאלַ י ָהיָ ה ָ ּב ּה ַט ַעם,
ִּכי ל ּו ַרק עוֹ ד ָחיִ ִיתיֵ ,הנִ ָיבה ִח ָ ּב ִתי
לְ ָך יוֹ ֵתר ִמ ְּס ָתם ָעלֶ ה נִ דָּ ף ָ ּברו ַּח.
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ָה ָא ֶרץ ָהרוֹ ֶח ֶצת לִ שְׂ מֹאל נְ ַהר ָהרוֹ ן
ימיו ִ ּבנְ ַהר ַה ּסוֹ ְרג,
ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמע ּו ֵמ ָ
נָ כוֹ נָ ה לִ י ְ ּבבוֹ א ַה ּיוֹ ם לִ ׁ ְשלֹט ָעלֶ ָיה,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּלי ָהיְ ָתה ַה ֶּק ֶרן ׁ ֶשל אוּסוֹ נְ יָ ה
ארי ו ְּב ָקטוֹ נָ ה,
גּ וֹ ֶבלֶ ת ְ ּבגָ ֵא ָטהּ ְ ,ב ָ ּב ִ
ִמ ּׁ ָשם לַ ָ ּים ׁשוֹ ְט ִפים ַה ֶ ּו ְר ֶדה וְ ַה ְּטרוֹ נְ טוֹ .
ִה ֵ ּנה זֶ ה ְּכ ָבר ִה ְב ִריק ַעל ַר ּקוֹ ַתי ַה ֶּכ ֶתר
ׁ ֶשל ַה ּ ְמחוֹ זוֹ ת לְ חוֹ ף דָּ נו ָ ּּבה ,לְ ַא ַחר
ׁ ֶש ַה ָ ּנ ָהר נוֹ ֵט ׁש ְ ּגבוּלֶ ָיה ׁ ֶשל ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה.
וְ ֵהן יְ ִפי ְט ִרינַ ְק ִר ָ ּיהַ ,ה ּ ַמ ׁ ְש ִח ָירה ֵ ּבינוֹ ת
ּ ָפ ִקינוּס ו ּ ֶּפלוֹ רוּס ,לְ חוֹ ף לְ ׁשוֹ ן ַה ָ ּים
ָ ּב ּה רו ַּח ִמ ּ ִמזְ ָרח ַמ ָּכה אוֹ ָת ּה ְ ּבלִ י ֶה ֶרף –
יפאוּס ֶא ָּלא ֵא ֵדי ָ ּג ְפ ִרית ֵהם ֵאלּ ּו –
לא ִט ֵ
ְמ ַצ ּ ָפה ָהיְ ָתה וַ דַּ אי ַעד ֵה ָ ּנה עוֹ ד לְ ֶמלֶ ְך
יוֹ ֵצא ֵמ ֲחלָ ַצי ,נֵ ֶצר ַק ְרלוֹ וְ רוּדוֹ לְ פוֹ .
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ֹאש,
ל ּו ַא ְך ָר ָאה ָא ִחי ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ֵמר ׁ
זֶ ה ִמ ְּכ ָבר נָ ס ָהיָ ה ֵמ ָענְ יָ ּה ַהחוֹ ֵמס
ׁ ֶשל ָק ָטלוֹ נְ יָ ה זוֹ ְ ,מקוֹ ר ָצרוֹ ת וְ ֵס ֶבל.
ִּכי לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת נָ חוּץ הוּא ִּכי ָא ִחי,
ישה ּו ַא ֵחר ,יִ ְמנַ ע ִמ ְּל ַה ְט ִעין
אוֹ ִמ ׁ ֶ
ִס ּפוּן ָ ּגדו ּׁש ַעד ְּכלוֹ ת ְ ּבעוֹ ד ּתוֹ ֶס ֶפת נֵ ֶטל.
רוּחוֹ ָצ ַרת ָה ַעיִ ן – ֶצ ֱא ָצא לְ ָאב לִ בּ וֹ
ָר ָחב ָהיָ ה – זְ קו ָּקה לְ גַ יִ ס ׁ ֶש ֵאינֶ ּנ ּו
נָ חו ּׁש ַרק ֶאת ִּכ ָיסיו לִ גְ דּ ֹׁש ְ ּב ֶב ַצע ֶּכ ֶסף".
"יַ ַען ִּכי ֶא ְב ַטח ְ ּב ָךִּ ,כי ַרב ָהא ׁ ֶֹשר
ֲא ׁ ֶשר ָ ּבזֹאת ָעלַ י ִה ְמ ִטיר ּו ִמלּ וֹ ֶת ָיך,
וְ הוּא ,מוֹ ִרי ,זֵ ֶהה ְ ּב ֵעינַ י ִּכ ְב ֵעינֶ ָיך,
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וּבוֹ ָּכל טוֹ ב ַמ ְת ִחיל ו ָּבא ֶאל ְ ּג ָמרֲ ,ה ֵרי זֶ ה
ֵמ ֵסב לִ י א ׁ ֶֹשר ַרב לָ ַד ַעת ִּכי ֶאת ּ ְפנֵ י
ָה ֱאל ִֹהים ָר ִא ָית ְ ּבעוֹ ד ֵאלַ י דִּ ַ ּב ְר ָּת.
ֵה ַס ְב ָּת לִ י רֹב נַ ַחתַ ,א ְך ְ ּבטו ְּב ָךֱ ,אמֹר לִ י,
ׁ ֶש ֵּכן ָס ֵפק ָעלָ ה ִ ּבי ִמן ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ְּל ָך:
ֵּכ ַיצד זֶ ה זֶ ַרע טוֹ ב ּ ְפ ִרי ְ ּבאו ׁ ִּשים יַ ְצ ִמ ַיח?"
"ב ִאם
ָּכזֹאת ֵאלָ יו דִּ ַ ּב ְר ִּתי וְ הוּא ֵה ׁ ִשיבּ ְ :
אוּכַ ל לְ ַה ְראוֹ ְת ָך ֱא ֶמת ַא ַחתַּ ,ת ְפנֶ ה לָ ּה
ּ ָפנֶ ָיך ֵמ ַע ָּתה וְ לֹא ַ ּג ְ ּב ָך ְּכק ֶֹדם.
ִ ּבזְ כוּת ַה ּטוֹ ב ֲא ׁ ֶשר ַמשְׂ ִ ּב ַיע ו ֵּמנִ ַיע
ַמלְ כוּת זוֹ ָ ּב ּה ַא ָּתה ַמ ְע ּ ִפילַ ,ה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה
ִהיא אוֹ ן נָ תוּן ְ ּב ֶק ֶרב ַ ּג ְר ֵמי ׁ ָש ַמיִ ם ֵא ֶּלה;
ו ְּברוּחוֹ ׁ ֶש ִהיא לִ כְ ׁ ֶש ַע ְצ ָמ ּה ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמת
ׁשוֹ כֵ ן לֹא ַרק ִט ְב ָעם ׁ ֶשל ַה ְ ּברו ִּאיםִּ ,כי ִאם
ַ ּגם ַה ְּסגֻ לּ וֹ ת ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַרוְ ָח ָתן ַּת ְב ַט ְחנָ ה.
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ַעל ֵּכן ָּכל ַהנּוֹ ֶרה ִמ ֶּק ׁ ֶשת זוֹ ּפוֹ גֵ ַע
ַהיְ ׁ ֵשר ַ ּב ּ ַמ ָּט ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְב ֲח ָרה ִמ ּק ֶֹדם,
ָּכמוֹ ה ּו ֵּכן ַה ֵחץ ַה ְמכֻ ָ ּון לַ ַ ּי ַעד.
לוּלֵ א ָּכ ְך ַהדָּ ָברַ ,ה ּׁ ַש ַחק בּ וֹ ּ ָפ ַס ְע ָּת
ָהיָ ה ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו ְמחוֹ לֵ ל ָצ ָרה ְצרו ָּרה,
לֹא ְמלֶ אכֶ ת ָא ּ ָמנוּת ִּכי ֳח ָרבוֹ ת וְ ֶה ֶרס.
ַא ְך זֹאת לֹא יִ ָּתכֵ ןֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן ִּת ׁ ְש ֶ ּגינָ ה
ְּתבוּנוֹ ת ַה ּ ְמנִ יעוֹ ת ֶאת כּ וֹ כְ ֵבי ַה ְּס ֶפרוֹ ת,
וְ ִאם ְּתבוּנַ ת ֶה ָעל ׁשוּב לֹא ִּת ֵּתן ָ ּבן כּ ַֹח.
ַהעוֹ ד ָצ ִר ְיך ַא ָּתה לֶ ֱא ֶמת זוֹ ֵ ּבאו ִּרים?"
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי" :לֹאֵ ,אינֶ ִ ּני רוֹ ֶאה ֵּכ ַיצד ֶא ְפ ׁ ָשר
ִּכי יִ ָּכ ׁ ֵשל ֵאי ּ ַפ ַעם ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו ַה ֶּט ַבע".
"אמֹר לִ יַ ,ה ִאם ֶאת ַמ ָ ּצבוֹ
וְ הוּא הוֹ ִסיףֱ :
ֶה ְח ִמיר ָא ָדם ָ ּב ָא ֶרץ לוּלֵ א ֶאזְ ָרח ָהיָ ה?"
ְ
"אכֵ ןִ ",מ ָ ּיד ֵה ׁ ַש ְב ִּתי" ,ו ִּב ְר ָאיוֹ ת ֵאין צ ֶֹרך".
ָ
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״וַ ֲהיוּכַ ל לִ ְהיוֹ ת ֶאזְ ָרח ִאם לֹא יִ ְחיֶ ה
ִא ׁיש ִא ׁיש ַעל ּ ִפי דַּ ְרכּ וֹ ו ְּב ִמשְׂ רוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת?
לֹא ִאם ֶאת ָה ֱא ֶמת ָּכ ַתב ַר ְ ּבכֶ םָ ,א ִר ְיסטוֹ ".
ַעד ַה ְ ּנ ֻקדָּ ה ַה ּזֹאת ִה ְמ ׁ ִש ְיך ַה ֵ ּצל ,וְ ָאז
"ש ְר ׁ ֵשי ַה ּ ַמ ַעשׂ ,
לַ ּ ַמ ְס ָקנָ ה ִה ִ ּג ַיע ,וְ ָסחָ ׁ :
אוֹ ָתם יֵ ׁש לְ ַה ְחלִ יף וּלְ ׁ ַשנּוֹ ת ,לְ ַמ ַען
זֶ ה יִ ָ ּולֵ ד סוֹ לוֹ ן ,וְ זֶ ה ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש
יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַמלְ ִּכ ֶיצ ֶדק וְ ָה ַא ֵחר ֲא ׁ ֶשר
ִ ּב ְמעוֹ פוֹ ׁ ָש ַמיְ ָמה ָא ַבד ְ ּבנוֹ  ,דֶּ ַדלוֹ ס.
ַה ֶּט ַבע ַה ּסוֹ ֵבבַ ,ה ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש חוֹ ָתם
יטיב ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת,
לְ דוֹ נַ ג ֶ ּבן ְּתמו ָּתהֲ ,הגַ ם ֵמ ִ
ֵאינוֹ ַמ ְב ִחין ֵ ּבין ַ ּביִ ת ֶא ָחד לְ ֵבין ִמ ׁ ְשנֵ הוּ.
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ַעל ֵּכן ִמ ּיוֹ ם נוֹ לְ ד ּו בּ וֹ ֵ ,עשָׂ ו וְ יַ ֲעקֹב
ׁשוֹ נִ ים ִא ׁיש ֵמ ֵר ֵעהוּ ,וְ ַעל ִק ִירינוּס ָסחוּ,
ּ ֶפן ְ ּב ָא ִביו יֵ בוֹ ׁשִּ ,כי ַמ ְרס ֲא ִבי ַה ֶ ּילֶ ד.

135

ַה ֶּט ַבע ַהנּוֹ לָ ד ָּת ִמיד יִ ְב ַחר ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ָ ּב ּה מוֹ לִ ָידיו שֵׂ ְרכ ּו ֶאת ַרגְ לֵ ֶיהם ,לוּלֵ א
יטה ֶאת ֻח ֶּק ָיה.
ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה ִה ׁ ְשלִ ָ
נִ ָ ּצב מוּלְ ָך ֵאפוֹ א ׁ ֶש ְ ּבגַ ְ ּב ָך ָהיָ ה;
וּלְ ַמ ַען ִּכי ֵּת ַדע ָמה א ׁ ֶֹשר לִ י ָ ּג ַר ְמ ָּת,
ָ ּבזֹאת ַאלְ ִ ּב ׁיש אוֹ ְת ָך ְ ּב ַמ ְס ָקנָ ה נוֹ ֶס ֶפת.
ַה ֶּט ַבע ִמ ָּת ִמידִ ,אם ַהגּ וֹ ָרל סוֹ ֵתר
ֶאת ְרצוֹ נוֹ ְּ ,כמוֹ תוֹ ַּכ ֶ ּז ַרע ַה ּ ֻמ ׁ ְשלָ ְך
ִמחוּץ לְ ֵבית ִ ּגדּ וּלְ ּ ,פ ִרי ְ ּבאו ׁ ִּשים יַ ְצ ִמ ַיח.
יטב ָה ָא ֶרץ
ֲא ָבל ִאם ֶאת לִ ָ ּב ּה ָּתשִׂ ים ֵה ֵ
לַ יְ סוֹ דוֹ ת ַמ ִ ּנ ַיח ְ ּבמוֹ יָ ָדיו ַה ֶּט ַבע,
וַ ֲעלֵ ֶיהם ִּת ְבנֶ הֵּ ,ת ִ
יטיב ִעם ְ ּבנֵ י ַע ּ ֶמ ָיה.
אוּלָ ם ַא ֶּתם ֲה ַפכְ ֶּתם ֶאת ַהנּוֹ לָ ד לְ ֶח ֶרב,
לְ כ ֶֹמר ְ ּב ִמ ְקדָּ ׁש ,וּלְ ַמלְ ְּככֶ ם ָּתשִׂ ימ ּו
ֶאת ַהנּוֹ ָעד לָ שֵׂ את ֶאת ְּת ִפ ָּלתוֹ ַ ּב ּק ֶֹד ׁש.
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קנטו תשיעי
טרוויזוֹ  .פוֹ לקוֹ איש
קוּניצָ ה דה רומנו מספרת לדנטה על עצמה ועל מאבקיה של ֶ
ַמרסיי מרחיב את הדיבור על עצמו ועל רחב הזונה ,ומרצה את דעתו על צרות עינה
של הכנסייה.
ְקלֶ ֶמנְ ֶצה ַה ָ ּנאוָ הֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ִהשְׂ ִּכילַ נִ י
ׁ ַש ְרל יַ ִּק ֵיר ְךּ ִ ,ב ְד ַבר ַה ּ ְמזִ ימוֹ ת אוֹ ָתן
יִ נְ ַחל ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת זַ ְרעוֹ ֲ ,אזַ י ֵהשִׂ ַיח:
ַ
"מ ֵּלא ֶאת ּ ִפ ָיך ַמיִ ם ,יִ ּסֹבּ ּו ַה ּׁ ָשנִ ים".
ְ
ַעל ֵּכן ַרק זֹאת א ַֹמרּ ְ ,בתֹם ִס ְבלֵ ך ָּתבוֹ א
ִקינָ ה ַעל ַה ָ ּנ ָקם ֲא ׁ ֶשר ֻ ּב ַ ּצע ְ ּב ֶצ ֶדק.
וְ נֶ ֶפ ׁש זוֹ ַה ַח ָ ּיה ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש,
ֶאל ַה ַח ּ ָמה ֵה ֵס ָ ּבה – ֲא ׁ ֶשר אוֹ ָת ּה טוֹ ֶענֶ ת –
ְּכמוֹ ֶאל ַה ּטוֹ ב ׁ ֶשהוּא לַ כּ ֹל ְמקוֹ ר ַה ּׁ ֶש ַפע.
הוֹ  ,נְ ׁ ָשמוֹ ת ּתוֹ עוֹ ת וִ יצו ֵּרי ְ ּב ִר ָיאה
נֶ ֶע ְד ֵרי ָּכבוֹ דּ ְ ,בעוֹ ד ֶאת לְ ָב ָבם
ִמ ּטוֹ ב ֶעלְ יוֹ ן יָ ִסירוּ ,יִ ּ ְׂשא ּו ּ ְפנֵ ֶיהם לַ ֶה ֶבל!
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ֲא ָבל ִה ֵ ּנה ָק ְר ָבה ֵאלַ י עוֹ ד רו ַּח ז ַֹהר,
ו ְּבעוֹ ד גּ וֹ ֵבר אוֹ ָר ּהָ ׁ ,שלְ ָחה לִ י אוֹ ת ָ ּגלוּי
ִּכי ְ ּב ֶח ְפ ָצ ּה לָ ֵתת לִ י ִמ ּׁ ֶש ַפע ֲח ָס ֶד ָיה.
ֵעינֶ ָיה ׁ ֶשל ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'הֶ ׁ ,שלּ ֹא נֻ ְּתק ּו ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ְּכק ֶֹדםֶ ,את ְר ׁשו ָּת ּה ַה ַ ּנ ֲעלָ ה נָ ְתנ ּו לִ י
ִּכי ִאם ֶא ְר ֶצה אוּכַ ל ֶאת ְּת ׁשו ָּק ִתי לְ ַהשְׂ ִ ּב ַיע.
"בּ וֹ ִאי ,רו ַּח ְמב ֶֹרכֶ תָ ",א ַמ ְר ִּתי" ,ו ַּמ ְּל ִאי
ֶאת ִמ ׁ ְש ַאלְ ִּתי ַמ ֵהר ,וְ גַ ם הוֹ כִ ִיחי לִ י
ִּכי ָ ּב ְך ו ָּב ְך ִ ּבלְ ַבדִּ ,ת ְהיֶ ה רו ִּחי נִ ׁ ְש ֶק ֶפת".
[]146
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״קּונִ ָיצה ׁ ְש ִמי ָהיָ הֲ ,אנִ י זוֹ ֶה ֶרת ָּכאן
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּלאוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַהכּ וֹ כָ ב נִ כְ ַ ּב ׁ ְש ִּתי״

ג’ .פ.

ַעל ָּכ ְך נִ ׁ ְש ַמת ָהאוֹ רֲ ,א ׁ ֶשר עוֹ ָד ּה זָ ָרה לִ י,
ֵמע ֶֹמקִ ,מ ּתוֹ כָ ּה ,קוֹ ל זִ ְמ ָר ָת ּה ִה ִ ּג ַיע,
ָענְ ָתה לִ י ְּכ ֶח ְפ ָצ ּה לַ ֲעשׂ וֹ ת ִע ּ ִמי דְּ ַבר ֶח ֶסד:
יטלְ יָ ה ַה ּ ֻמ ׁ ְש ֶח ֶתת
"ה ֵ ּנה ֵאי ׁ ָשם ִ ּב ְמחוֹ ז ִא ַ
ִ
ַה ּ ִמשְׂ ָּת ֵר ַע ֵ ּבין ַה ּ ַמ ְעיָ נוֹ ת ֵמ ֶהם
אבה לָ ִר ַיאלְ טוֹ ,
נוֹ ְב ִעים ּ ַפלְ גֵ י ַה ְ ּב ֶרנְ ָטה ו ּ ְּפיָ ֶ

30

עוֹ לָ ה ִ ּג ְב ָעה – ֵאינָ ּה ִמן ַה ְ ּגבוֹ הוֹ תִ ,מ ּ ֶמ ָ ּנה
ָחלְ ָמה ֵאם ָאצוֹ לִ ינוֹ – ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש נָ ג ָֹּלה
וְ זוֹ שְׂ ֵר ָפה ִה ְב ִע ָירה ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ.
ֵמ ֶר ֶחם ֵאם ַא ַחת ֲאנִ י וְ הוּא יָ ָצאנוּ.
קוּנִ ָיצה ׁ ְש ִמי ָהיָ הֲ ,אנִ י זוֹ ֶה ֶרת ָּכאן
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּלאוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַהכּ וֹ כָ ב נִ כְ ַ ּב ׁ ְש ִּתי.
וְ כָ אן ְ ּבלֵ ב שָׂ ֵמ ַח לְ ַע ְצ ִמי ֲאנִ י סוֹ לַ ַחת.
ָה ִע ָּלה לִ ְמנַ ת ֶחלְ ִקי אוֹ ִתי לֹא ְמ ַענְ יֶ נֶ ת,
ֲא ִפלּ ּו ֶה ָהמוֹ ן ַעל ַה ּ ִמ ְק ֶרה ָּת ֵמ ַּה.
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זוֹ ֶא ֶבן ֵחן ְקסו ָּמה ׁ ֶש ְּל ִצדִּ י עוֹ ֶמ ֶדת
ְ ּב ָר ִק ַיע זֶ ה ׁ ֶש ָּלנוִּ ,ה ִ ּנ ָיחה ַא ֲח ֶר ָיה
רֹב ְּת ִה ָּלה וְ זוֹ לֹא ֵּת ָעלֵ ם ְ ּב ֶט ֶרם
ֵמ ֶרגַ ע זֶ ה ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים ַּת ְחל ְֹפנָ ה.
ְר ֵאה ֵּכ ַיצד ַעל ֶ ּבן ֱאנוֹ ׁש לְ ִה ְצ ַט ֵ ּין
לְ ַב ֲעבוּר ַח ָ ּייו לוֹ עוֹ ד ַח ִ ּיים יַ נְ ִחילוּ.

45

ַא ְך ֲא ַס ְפסוּף דּ וֹ ֵרנוּ ,זֶ ה ַה ָּלכוּד ַה ּיוֹ ם
ֵ ּבין ּ ֶפלֶ ג ָה ַא ִדיגֶ 'ה לְ נַ ַחל ַטלְ יָ ֶמנְ טוֹ ,
לֹא ִמ ְת ָח ֵרט ֲהגַ ם ַמלְ ִקים ַ ּגבּ וֹ ַּכהֹגֶ ן.
ַא ְך ְ ּב ָקרוֹ ב ֵּכיוָ ן ׁ ֶשחוֹ ָב ָתם ִהזְ נִ יחוּ,
לְ יַ ד ִ ּב ַ ּצת ָה ֶר ֶפ ׁשּ ְ ,בנֵ י ּ ַפדו ָּאה יַ ֲא ִדימ ּו
ֶאת זֶ ֶרם ַה ָ ּנ ָהר רוֹ ֵחץ חוֹ ֵפי וִ ֶיצ'נְ ָצה.
ו ַּב ּ ָמקוֹ ם חוֹ ְב ִרים ַה ִּסילֶ ה וְ ַקיָ אנוֹ
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּ ַמ ֲע ִמיד ּ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ְ ּב ַר ֲהבוֹ ,
ְ ּבעוֹ ד ׁ ֶש ְּללוֹ כְ דוֹ ּ ְפרוּשָׂ ה ַּת ְח ָּתיו ָה ֶר ׁ ֶשת.
עוֹ ד ֶפלְ ְטרוֹ ְּתקוֹ נֵ ן ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶ ּבגֶ ד
ׁ ֶשל ִ ּב ׁישוֹ ף ֶ ּבן ְ ּבלִ ַ ּי ַעלַ ,מ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ַעל ְּכמוֹ תוֹ
ַעד ֵה ָ ּנה לֹא יָ ׁ ַשב ָא ִסיר ְ ּבכֶ לֶ א ַמלְ ָטה.
ָעצוּם וְ ַרב יִ ְהיֶ ה ְמכָ ל ֲא ׁ ֶשר יַ ְחזִ יק
דָּ ָמם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ֶפ ָר ָרה ,וְ ָהאוֹ ֵמד אוֹ תוֹ
ק ֶֹרט ַא ַחר ק ֶֹרט ,יֶ ְחדַּ לִּ ,כי יִ ְתיַ ֵ ּג ַע.

60

ֲא ָבל ֶאת ַה ּ ְמכָ ל ְ ּבר ַֹחב לֵ ב ַהכּ ֶֹמר
יַ ִ ּציג ִ ּב ְפנֵ י ַה ְ ּגווֶ לְ ִפיםֶ ,את דְּ ֵבקוּתוֹ מוֹ כִ ַיח.
ָאכֵ ן ַמ ָּתת ּתוֹ ֶא ֶמת ֶאת ִמנְ ֲהגֵ י ָה ָא ֶרץ.
מוֹש ֵבי ַמלְ כוּתּ ְ ,ב ִפיכֶ ם –
ָ ּברוּם ַמ ְראוֹ ת יֶ ׁ ְשנָ ן – ׁ ְ
ֵמ ֶהן קוֹ ֵרן ָעלֵ ינ ּו ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָה ֱאל ִֹהים,
ַעל ֵּכן יִ ְהיֶ ה דְּ ָב ֵרנ ּו ֻּכלּ וֹ ֱא ֶמת וְ ֶצ ֶדק".
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ָ ּבזֹאת דְּ ָב ֶר ָיה ַּת ּמוּ ,וְ לִ י נִ ְד ֶמה ָהיָ ה
ִּכי ְ ּב ֶח ְפ ָצ ּה ָאכֵ ן לָ ׁשוּב לְ ִענְ יָ נֶ ָיה
ְ ּב ַמ ְע ַ ּגל רוֹ ְק ִדים ,בּ וֹ חוֹ לְ לָ ה ִמ ּק ֶֹדם.
ָהא ׁ ֶֹשר ָה ַא ֵחר ,אוֹ תוֹ זֶ ה ְּכ ָבר יָ ַד ְע ִּתי
וְ הוּא יָ ָקר ָהיָ ה לִ י ,הוֹ ִפ ַיע לְ ֵעינַ י
בּ וֹ ֵהק ֻּכלּ וֹ ָּכא ֶֹדם ֻמ ֶּכה ְ ּב ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש.
ָ ּב ְר ִק ִיעים ֵמא ׁ ֶֹשר ְ ּב ַרק נְ ׁ ָשמוֹ ת זוֹ ֵהר,
ְּכמוֹ תוֹ ִח ּיו ְּך ָ ּב ָא ֶרץַ .רק ַה ְ ּצלָ לִ ים לְ ַמ ָּטה
קוֹ ְד ִרים ָ ּב ֲא ֵפלָ ה לְ ֵעת ָעגְ ַמת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.

75

"הכּ ֹל ָ ּגלוּי לְ ֵעין ָה ֱאל ִֹהיםָ ",א ַמ ְר ִּתי,
ַ
ָ
"ו ִּבכְ לָ ל זֶ ה ֵעינֶ יִ ך ,דַּ ְר ָּכן יַ ִ ּביט ָה ֵאל
ַעל ֵּכן ֵאין ִמ ׁ ְש ָאלָ ה נִ ְס ֶּת ֶרת ִמ ּ ָפנֶ ָיך.
קוֹ לֵ ָך ֵה ִביא ָּת ִמיד שִׂ ְמ ָחה ֶאל לֵ ב ׁ ָש ַמיִ ם,
ְּכזֶ ֶמר ַמלְ ָאכִ ים ְ ּברוּכֵ י ֵא ׁש ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ְרדָּ ס לָ ֶהם ָעשׂ וּי ִמ ּׁ ֵש ׁש ְּכנָ ַפיִ ם;
ַמדּ ו ַּע זֶ ה ֵאפוֹ א ֶח ְפ ִצי ֵאינוֹ ַמשְׂ ִ ּב ַיע?
לָ ֶב ַטח לֹא ָהיִ ִיתי ַמ ְמ ִּתין לִ ׁ ְש ֵאלוֹ ֶתי,
ל ּו ַא ְך ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִ ּבי ַא ָּתהּ ְ ,בָ היִ ִיתי".
"ה ֵע ֶמק ָה ָר ָחב ֵאלָ יו ׁשוֹ ְט ִפים ַה ּ ַמיִ ם
ָ
ִמ ָ ּים ֲא ׁ ֶשר חוֹ ֵבק ֶאת ַה ֵּת ֵבל ֻּכ ָּל ּה",
ּ ָפ ַתח ָה ִא ׁיש ֶאת ּ ִפיו וְ לֹא ָח ַדל ִמ ּ ִׂש ַיח,
"את ׁ ְשנֵ י חוֹ ָפיו יִ ְפרֹס ַה ְר ֵחק ִא ׁיש ֵמ ֵר ֵעהוּ,
ֶ
ִמזְ ָר ָחה לַ ָ ּנ ִתיב בּ וֹ ַה ַח ּ ָמה ַ ּב ּצ ַֹהר
אשוֹ נָ ה ֶאת ְרצו ַּעת ָהא ֶֹפק.
ָק ְב ָעה לָ ִר ׁ

90
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ִמ ַּת ַחת לְ אוֹ ָת ּה ׁ ְש ִק ָיעה וְ גַ ם זְ ִר ָיחה,
אתי,
ׁשוֹ כְ נוֹ ת בּ וּגִ 'י וְ ָה ִעיר ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ָ ּב ִ
יטה.
זוֹ ּ ַפ ַעם ְ ּב ָד ָמ ּה ֶאת נְ ֵמלָ ּה ִהלְ ִה ָ
אתי ְ ּב ׁ ֵשם פוֹ לְ קוֹ ְ ּב ִפי ָּכל ֵמ ֵר ַעי,
נִ ְק ֵר ִ
ו ָּב ְר ִק ִיעים ַה ָּלל ּו ֲא ׁ ֶשר ָט ְבע ּו ֶאת ׁ ְש ִמי
ִה ֵ ּנה ַע ָּתה ֲאנִ י ֶאת ׁ ְש ִמי ָ ּב ֶהם טוֹ ֵב ַע.
ַאף לֹא ַ ּבת ֶ ּבלוּס זוֹ לְ ִס ֵּיכאוּס ִהכְ ִא ָיבה
וּלִ ְק ֵראו ָּסה יַ ַחדָ ,ר ְת ָחה ִ ּב ְת ׁשוּקוֹ ֶת ָיה
ְּכמוֹ ִתי ֲאזַ י ְ ּב ֶט ֶרם ַמ ְחלְ פוֹ ַתי ִהלְ ִ ּבינוּ;
לֹא ִפילִ יס ֵמרוֹ דוֹ ּ ֶפה ,יָ ד ְ ּבנַ ְפ ׁ ָש ּה ׁשוֹ לַ ַחת
ִּכי דֶּ מוֹ פוּן ָ ּבגַ ד ָ ּב ּה ,לֹא ֶה ְרקוּלֶ ס ַע ְצמוֹ
ֵעת ִ ּבלְ ָבבוֹ ֶאת יוֹ לֶ ה ָא ַסף ֵאלָ יו ַה ֶ ּג ֶבר.

105

ַא ְך לֹא ַמ ִּכים ַעל ֵח ְטא ָּכאןּ ,פֹה ְמ ַח ְ ּיכִ ים ֲאנַ ְחנוּ,
לֹא ַעל ָעווֹ ן אוֹ תוֹ ִא ׁיש לֹא זוֹ כֵ רִּ ,כי ִאם
לַ כּ ַֹח ַה ְמנַ ֵ ּבאַ ,ה ְמ ַע ֵ ּצב אוֹ ָתנוּ.
ּתוֹ ִהים ֲאנַ ְחנ ּו ָּכאן ַעל הוֹ ד ָה ָא ּ ָמנוּת
ָה ַא ֲה ָבה הוֹ לִ ָידה ,נִ ְר ֶאה ֵּכ ַיצד ַה ּטוֹ ב
הוֹ ֵפ ְך עוֹ לָ ם ׁ ֶשל ַמ ָּטה לְ ַמ ְמלָ כָ ה ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה.
וּלְ ַמ ַען ְּת ׁשוּקוֹ ֶת ָיךֵ ,מ ֶהן ׁ ֶש ִ ּנ ְב ְרא ּו
ְ ּב ָך ִ ּב ְס ֶפרוֹ ת ֵאלּ וַּ ,אשְׂ ִ ּב ַיע ַּכ ִ ּנ ְד ָר ׁש
לְ ֵעת ִּת ּ ָׂשא אוֹ ָתן ,אוֹ ִסיף דָּ ָבר אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם:
ִּת ְר ֶצה וַ דַּ אי לָ ַד ַעת ִמי ַה ּׁשוֹ כֵ ן ַ ּב ּנֹגַ ּה
ׁ ֶש ִ ּזיו אוֹ רוֹ ַמ ִ ּג ַּיה ָּכאן ְ ּב ָסמו ְּך ֵאלַ י
ִּכ ְב ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים נִ ׁ ְש ֶק ֶפת ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש.
דַּ ע ִּכי ָר ָחב ְ ּבתוֹ כוֹ ׁשוֹ כֶ נֶ ת ְ ּברֹב נַ ַחת,
וְ כִ י ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ָח ְב ָרה ֶאל ִמ ְסדָּ ֵרנוּ,
חוֹ ָתם ֵאין ָרם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעל ַה ּ ִמ ְסדָּ ר ִה ְט ִ ּב ָיעה.
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ָר ִק ַיע זֶ הֶ ׁ ,שבּ וֹ ַה ֵ ּצל מו ָּטל ֵמ ֶא ֶרץ
ַמ ִ ּג ַיע ֶאל סוֹ פוֹ ָ ,א ַסף אוֹ ָת ּה ֶאל ֵחיק –
אשוֹ נָ ה לְ ֵעת נִ ְצחוֹ ן יֵ ׁשו ַּע.
ְּכנֶ ֶפ ׁש ִר ׁ
וְ כָ ְך ָראוּי ָהיָ ה ִּכי ִּת ּׁ ָש ֵאר ְ ּב ֵע ֶדן
וְ ִהיא ֵעדוּת לַ ְ ּגמוּלּ ְ ,בנִ ְצחוֹ נוֹ ָה ָרם
יֵ ׁשו ַּע ַעל ַה ְ ּצלָ ב ֵמת ְ ּב ִפ ּׁשוּט יָ ַדיִ ם.
ישה ָר ָחב לִ יהוֹ ׁ ֻש ַע
ֶאת ֶעזְ ָר ָת ּה ִה ִ ּג ׁ ָ
ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית ְּת ִה ָּלתוֹ ֲעלֵ י ַא ְד ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש,
יפיוֹ ר בּ וֹ ֵחר ׁ ֶשלּ ֹא לָ גַ ַעת.
נוֹ שֵׂ א בּ וֹ ַא ּ ִפ ְ

המעגל הראשון של רוחות רקיע השמש.
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ִע ְירכֶ ם ֲהלֹא יְ ָס ָד ּה מוֹ ֵרד ָ ּב ֱאל ִֹהים,
אשוֹ ן ֲא ׁ ֶשר נִ ֵער ָח ְצנוֹ ִמ ַ ּיד בּ וֹ ְראוֹ ,
ִר ׁ
ִמי ׁ ֶש ַעל ִקנְ ָאתוֹ ְ ּברֹב דְּ ָמעוֹ ת ׁ ִש ַּל ְמנוּ,
קוֹ ַב ַעת ו ְּמ ִפ ָיצה ֶאת דְּ מוּת ּ ִפ ְר ֵחי ָהר ַֹע
ַה ּ ְמ ִס ִ
יטים ְ ּג ִדי ָּתם ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר,
ִּכי ָהרוֹ ֶעה ָה ַפ ְך ָ ּב ּה לִ זְ ֵאב ׁשוֹ ֵחר לְ ֶט ֶרף.

135

ַעל ֵּכן ְּכ ַתב ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה וְ גַ ם ַחכְ ֵמי דָּ ֵתנ ּו
ֻס ְּלק ּו וְ ַרק ּ ִפ ְס ֵקי ַהדִּ ין עוֹ ד נִ לְ ָמ ִדים,
ֵעדוּת לְ כָ ְך ִּת ְמ ָצא ְ ּב ׁ ִש ְרבּ ו ֵּטי ׁשוּלַ יִ ם.
יפיוֹ ר ַ ּגם יַ ַחד
ַעל ׁ ֶש ְּכמוֹ ָתם ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁש וְ ַא ּ ִפ ְ
נוֹ ְתנִ ים ֶאת דַּ ְע ָּתם ,וַ דַּ אי לֹא ַעל נָ ְצ ַרת,
ָ ּב ּה ַ ּג ְב ִר ֵיאל ּ ָפ ַרשׂ ָר ָחב ְּכנָ ָפיו ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם.
ֲא ָבל ַה ָ ּו ִט ָיקן ,ו ׁ ְּש ַאר שְׂ כִ ּיוֹ ת ֶח ְמדָּ ה
ָה ֲא ִצילוֹ ת ְ ּברוֹ ָמא ,וְ ֵה ּ ָמה ֶחלְ ַקת ֶק ֶבר
ָהי ּו לְ גֵ יסוֹ ָתיו ׁ ֶשל ּ ֶפ ְטרוּסּ ִ ,ב ְמ ֵה ָרה
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קנטו עשירי
דנטה ואהובתו האלוהית מעופפים אל הרקיע הרביעי ,הוא גלגל השמש ,בו שוכנות
רוחות תיאולוגים מלומדים מאבות הכנסייה .תומס אקווינס מונה שמות מרעיו
ללמדנות ,המהווים את המעגל הראשון ברקיע הרביעי.

ְ ּב ַא ֲה ָבה ַמ ִ ּביט ִ ּב ְבנוֹ ו ִּמן ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
ימת ַה ֶ ּנ ַצח,
ימה עוֹ לָ ה ,נְ ׁ ִש ַ
ַ ּגם יַ ַחד נְ ׁ ִש ָ
ַהכּ ַֹח ַה ַּק ְדמוֹ ןָ ,האוֹ ן ׁ ֶש ֵאין ֶה ְס ֵ ּבר לוֹ ,
ָּכל ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ְּתבוּנָ ה וְ ֶה ָחלָ ל יָ נו ַּע
ְ ּבת ַֹאם ַרב וְ ֵס ֶדר ַעד ִּכי ֵאין ָהרוֹ ֵאה ּו
יָ כוֹ ל ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְטעֹם ֵמרו ַּח ָה ֱאל ַֹּה.
קוֹ ֵרא ,שָׂ א ֶאת ֵעינֶ ָיך ֶאל ָעל ו ְּר ֵאה ִע ּ ִמי
ֶאת ַ ּגלְ ַ ּג ֵּלי ָהרוֹ ם ַה ּסוֹ ְב ִבים ַ ּב ְּתחוּם
בּ וֹ ׁ ְש ֵּתי ְּתנוּעוֹ תַ ,א ַחת ַ ּב ֲח ֶב ְר ָּת ּה ּפוֹ גַ ַעת.
וְ ָאז ְ ּברֹב ֶע ְר ָ ּגה ָה ֵחל לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן
ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ  ,כּ ֹה ֲאהו ָּבה ָעלָ יו
ַעד ִּכי לָ ַעד ֵעינָ יו ֵאינוֹ ֵמ ִסיר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.

15

ו ְּר ֵאה ֵּכ ַיצד נֶ ְחלָ ק ִמן ַה ְ ּנ ֻקדָּ ה ַה ּזֹאת
ַ ּגלְ ַ ּגל ַה ּ ַמ ָ ּזלוֹ ת ,נוֹ שֵׂ א כּ וֹ כְ ֵבי ַה ֶּלכֶ ת,
יטיב ִעם ָהעוֹ לָ ם ֲאלֵ ֶיהם ְמ ׁ ַש ֵ ּו ַע.
ֵמ ִ
ַא ְך ִאלְ ָמלֵ א ָהיְ ָתה ַ ּב ֲאלַ כְ סוֹ ן דַּ ְר ָּכם,
ָהי ּו אוֹ ְבדוֹ ת לָ ַעד רֹב ַמ ֲעלוֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם,
ו ִּמ ְת ַמ ֵעט ָהיָ ה כּ ָֹחם ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ.
ִּכי ַה ַ ּגלְ ַ ּגל ל ּו ַא ְך ָס ָטה ִמ ּ ַמ ְסלוּלוֹ
ְמ ַעט ִ ּבלְ ַבדָ ,היָ ה ַה ּת ַֹאם ַ ּביְ קוּם
נִ זּוֹ ק ָ ּב ְר ִק ִיעים ו ְּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד.
[]153
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ַע ָּתה ,קוֹ ֵרא יָ ָקר ,עוֹ ד ַאל ָּתקוּם לָ לֶ כֶ ת
ַה ְר ֵהר ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ַרק ַא ְך נִ ָּסיוֹ ן ָהיָ ה,
עוֹ ד ִ ּבלְ ָב ְב ָך ִּתשְׂ ַמח ְ ּב ֶט ֶרם ִּת ְתיַ ֵ ּג ַע.
ֶאת ִּכ ָיר ְת ָך ֵהכַ נְ ִּתיַ ,עכְ ׁ ָשו ֱאכֹל לַ ּ ׂש ַֹבע,
ִּכי ַהנּוֹ שֵׂ א ָעלָ יו ֲאנִ י כּ וֹ ֵתב ָ ּבזֹאת,
מוֹסי ּתוֹ ֵב ַע.
ֶאת ְמלוֹ א ְּתשׂ ו ַּמת ַה ֵּלב ִמ ֻּקלְ ִ

30

נְ גִ יד ַה ֶּט ַבעָ ,רם ַההוֹ ד ֲא ׁ ֶשר ַמ ְט ִ ּב ַיע
ְ ּבכ ַֹח ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ֶאת חוֹ ָתמוֹ ַ ּב ֶחלֶ ד,
ו ְּב ַק ְרנֵ י אוֹ ָרה מוֹ נֶ ה ֶאת ִע ּתוֹ ֵתינ ּו –
חוֹ ֵבר ַ ּב ְ ּנ ֻקדָּ ה אוֹ ָת ּה ִהזְ ַּכ ְר ִּתי ק ֶֹדם,
ו ַּמ ְסלוּלוֹ נִ ְפ ָּתל ֵ ּבין ַה ְּסלִ ילִ יםַ ,על ֵּכן
ִמדֵּ י יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ יַ ְקדִּ ים לָ קוּם ִעם ׁ ַש ַחר.
ִע ּמוֹ ּ ְ ,בתוֹ כוֹ ָהיִ ִיתיַ ,א ְך ַ ּב ֲעלִ ָ ּי ִתי
לֹא ַח ׁ ְש ִּתי ְּכלָ לְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ָה ִא ׁיש מו ָּדע
לְ ַר ְעיוֹ ן ּ ִפ ְתאוֹ ם ְ ּב ֶט ֶרם זֶ ה יוֹ ִפ ַיע.
ַה ּ ַמ ְד ִריכָ ה אוֹ ִתי ִמ ּטוֹ ב ֶאל טוֹ ב ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ִהיא ,וְ כֹה ִּת ְפ ַעל ְ ּב ֶה ֶרף ַעיִ ן
ֲא ׁ ֶשר ְּכלָ ל לֹא נִ ָּתן לֶ ֱאמֹד ְ ּב ֵעת חוֹ לֶ ֶפת.
ָמה ַרב ָצ ִר ְיך לִ ְהיוֹ ת ָהאוֹ ר ׁ ֶש ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ,
אוֹ תוֹ ָרא ּו ֵעינַ י ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַהזּוֹ ַר ַחת,
לֹא ֶאת גּ וֹ נוֹ ִּכי ִאם ֶאת ּ ְפ ֵארוֹ יָ ַד ְע ִּתי.

45

ַ ּגם ִאם לְ כִ ּׁ ָשרוֹ ן ו ְּמיֻ ּ ָמנוֹ ת ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת
ֶא ְק ָרא ,לְ ֵתאוּרוֹ ִמ ִּלים ְ ּב ִפי ֶּת ְח ַס ְרנָ ה,
ַא ְך ַה ֲא ִמינ ּו לִ יִּ ,כי לִ ְראוֹ תוֹ ֲח ַפ ְצ ֶּתם.
ִאם דִּ ְמיוֹ נֵ נ ּו לֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ְתרוֹ ֵמם
לְ ג ַֹב ּה כּ ֹה נִ שְׂ ָ ּגבֵ ,אין ַ ּבדָּ ָבר ָּכל ּ ֶפלֶ א,
ִּכי לֹא ָרא ּו ֵעינֵ ינ ּו ָמאוֹ ר ָמ ׁשוּל לְ ׁ ֶש ֶמ ׁש.

6/7/2009 2:11:17 PM

Dante Book 3.indb 154

העדן

155
זוֹ ְס ֶפ ָרה ְר ִב ִיעית ָהיְ ָתה ְ ּב ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ת
ָא ִבינ ּו ַה ְמרוֹ ָמםּ ָ ,ב ּה ָאץ לְ ַה ְראוֹ ֵתנ ּו
ֵּכ ַיצד ֶאת ְ ּבנוֹ מוֹ לִ יד ו ְּברוּחוֹ ֵמ ִפ ַיח.
"תנ ּו ׁ ֶש ַבחֶ ׁ ,ש ַבח ֲהב ּו
ֲאזַ י דִּ ְ ּב ָרה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'הְּ :
לוֹ וּלְ ַמלְ ֲאכֵ י ַח ּ ָמה ׁ ֶש ְ ּב ַח ְסדּ וֹ
ָ
ָ ּבזֹאת ֶאל ִה ְת ַ ּג ְּלמוּת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֶה ֱעלוּך".
עוֹ ד לֹא נִ ְב ָרא לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ֶ ּבן ְּתמו ָּתה נָ כוֹ ן
יוֹ ֵתר לָ ֱאל ִֹהים לִ ְסגּ ֹד וּלְ ַצ ֵ ּית לוֹ
ְ ּב ַה ָּכ ַרת ּתוֹ ָדה לָ ֵעת ַה ּזֹאתָּ ,כמוֹ נִ י

60

ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַה ּ ִמ ִּלים ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ,וְ ֵאלָ יו
ַא ֲה ָב ִתי ֵה ַס ְב ִּתיּ ְ .בז ַֹהר ַה ְּסגִ ָידה
ו ִּב ׁ ְשחוֹ ר זִ כְ רוֹ נִ י ֲאזַ י ָּכלְ ָתה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה.
ַא ְך ִהיא לֹא ָּכ ֲע ָסה ,וְ ַרק ִח ּיו ְּך ָעלָ ה
ַעל ּ ְפנֵ י ְ ּג ִב ְר ִּתי זוֹ ֵהר ,קוֹ ֵרן ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיה,
רו ִּחי ַה ְמ ֻר ֶּת ֶקת קוֹ ֵר ַע ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
אוֹ רוֹ ת ַח ִ ּיים לָ רֹב ָר ִא ִיתי ׁשוֹ ְפ ֵעי ז ַֹהר,
נִ ַ ּצ ְבנ ּו ַ ּב ּ ֶמ ְר ָּכזֵ ,הם ְּכ ִה ָּלה ַסבּ וּנוּ,
וְ ַרב ִמ ִּת ְפ ַא ְר ָּתם נִ ּ ָׂשא ְ ּב ִפ ֶיהם זֶ ֶמר.
ָּכ ְך לְ ִע ִּתים נִ ְר ֶאה ֶאת דִּ ַיאנָ ה ַ ּבת לַ טוֹ נָ ה
ֻמ ֶּק ֶפת ַ ּב ֲאוִ יר ָרווּי אוֹ ֵחז ְ ּבכ ַֹח
ֶאת חוּט ַה ֵ ּזר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ גְ זַ ר ַא ְבנֵ ט ַק ְרנֶ ָיה.
ַ ּב ֲח ֵצ ָר ּה ׁ ֶשל ֵע ֶדן ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ׁ ַש ְב ִּתי,
הפ ּיוֹ ת,
ַרבּ וֹ ת ָּכל ָּכ ְך ַא ְבנֵ י יְ ָקר יְ ֵפ ִ
ִמן ַה ּ ַמלְ כוּת ַהזּוֹ ָאסוּר אוֹ ָתן לָ ַק ַחת;
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וַ ֲעלֵ ֶיהן אוֹ רוֹ ת נָ ְתנ ּו קוֹ לָ ם ְ ּבזֶ ֶמר.
ִמי ׁ ֶש ָח ֵסר ְּכנָ ַפיִ ם לְ ַה ְע ּ ִפיל לְ ַמ ְעלָ ה,
ָצפוּי ִמן ָה ִא ֵּלם ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת לִ ׁ ְשמ ַֹע
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עוֹ ָדן נוֹ ְתנוֹ ת קוֹ לָ ן ְ ּבזֶ ֶמרְ ּ ,פ ָע ִמים
ׁ ָשלוֹ ׁש אוֹ ָתן ׁ ְש ָמ ׁשוֹ ת ַה ּנֹגַ ּה ִה ִּקיפוּנ ּו
ְּכסֹב ַהכּ וֹ כָ ִבים ָס ִביב לְ ִציר ַה ּק ֶֹטב,
ַּכ ֲעלָ מוֹ ת ַ ּב ֶ ּנ ׁ ֶשף ,לְ ֶרגַ ע ָקט ַּת ְר ּ ֶפינָ ה
ִמן ַה ּ ָמחוֹ ל ,כּ וֹ רוֹ ת ֶאת ָאזְ נֵ ֶיהן ַ ּב ּׁ ֶש ֶקט
ַעד ִּכי לִ ְצלִ יל ָח ָד ׁש לְ ִה ְת ַח ֵ ּבר ָּת ׁש ְֹבנָ ה.
ִמ ֶּק ֶרב ָהאוֹ רוֹ ת ֶא ָחד ֵמ ֶהם ׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
"אם ַא ֲה ַבת ֱא ֶמת ְ ּב ֶק ֶרן ֶח ֶסד
אוֹ ֵמרִ :
ּתו ַּאר ֲאזַ י ִּתגְ ַ ּבר ָה ַא ֲה ָבה ְ ּביֶ ֶתר
שְׂ ֵאת ,וְ זוֹ ֲהלֹא ִמ ִּק ְר ְ ּב ָך ׁשוֹ ַפ ַעת,
ִהיא ֶה ֶעלְ ָתה אוֹ ְת ָך ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ָ ּב ֶהן
ִא ׁיש לֹא יוֹ ֵרד ִ ּבלְ ִּתי ִאם ׁ ָשב ָ ּב ֶהן לְ ַמ ְעלָ ה.
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ַה ְמ ָמ ֵאן לִ ׁ ְשבּ ֹר ֶאת לַ ַהט ִצ ְמאוֹ נְ ָך
ְ ּביַ יִ ן ִמכּ וֹ סוֹ  ,לֹא ֶ ּבן חוֹ ִרין הוּא ַאךְ
ימיו ַה ָ ּי ּ ָמה.
ַּכ ַ ּנ ַחל ַה ְמ ָס ֵרב לִ ְפרֹק ֵמ ָ
ְ ּב ֶח ְפ ְצ ָך לָ ַד ַעת ֵאיל ּו ּ ְפ ָר ִחים ֵהם ֵא ֶּלה
ְ ּב ַא ֲה ָבה ֵהנֵ ּצ ּו ְ ּבזֵ ר ַה ֶ ּבלָ ה דּ וֹ נָ ה,
זוֹ ׁ ֶש ּ ָפ ְת ָחה לְ ָך ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ֵע ֶדן.
ָ ּב ֵע ֶדר ַה ָּקדוֹ ׁש ָהיִ ִיתי ְ ּג ִדיָ ,ר ָענ ּו
דּ וֹ ִמינִ יקוּס ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ַרב ָהיָ ה ַהדּ ׁ ֶֹשן,
אוּלָ ם זֹאת ַרק לְ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ָס ָטה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ימינִ י,
זֶ ה ַה ָּקרוֹ ב ֵאלַ י ,עוֹ ֵמד לִ ִ
מוֹ ִרי וְ גַ ם ָא ִחי ָהיָ הַ ,אלְ ֶ ּב ְרטוּס ׁ ְשמוֹ ,
ִא ׁיש ֶקלְ ן ,וְ ָאנֹכִ י הוּא ּתוֹ ַמס ֵמ ַא ְקווִ ינוֹ .
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ִאם יֵ ׁש ְ ּב ֶח ְפ ְצ ָך לָ ַד ַעת
ֶאת יֶ ֶתר ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ָּכאןְ ּ ,פ ַקחּ ְ ,בעוֹ ִדי דּ וֹ ֵבר,
ֵעינֶ ָיך וְ ַה ֵ ּבט ָ ּבםּ ְ ,בזֵ ר ְ ּברוּכֵ י ֱאל ַֹּה.
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ַה ַּל ַהב ַה ָּסמו ְּך עוֹ לֶ ה ֵמ ִח ּיוּכוֹ
ׁ ֶשל ְ ּג ַר ְציָ אן ,זֶ ה ׁ ֵש ֵרת ִ ּב ׁ ְשנֵ י ָ ּב ֵּתי ַהדִּ ין,
יטיב ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת שָׂ ֵמ ַח בּ וֹ ָה ֵע ֶדן.
ַעל ִּכי ֵה ִ
יפי ַה ּ ַמ ְק ֵהלָ ה,
זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב ּתוֹ ֵרם לִ ִ
הוּא ּ ֶפ ְטרוּסְּ ,כאוֹ ָת ּה ָה ַאלְ ָמנָ ה לְ לֹא
ּ ְפרו ָּטהָ ,מ ַסר הוֹ נוֹ לִ כְ נֵ ִס ַ ּית ַה ּק ֶֹד ׁש.
ישי ,וְ ַה ְמפ ָֹאר ֵ ּבינֵ ינוּ,
ָהאוֹ ר ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ַמ ְק ִרין ְ ּבכ ַֹח ַרב ׁ ִש ֵירי ַא ֲה ָבתוֹ ,
ַעל ֵּכן ָצ ֵמא ַה ֶחלֶ ד לַ ֲח ָד ׁשוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
נִ שְׂ ֶ ּג ֶבת ִ ּבינָ תוֹ ְ ּברֹב ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת,
וְ ִאם ֱא ֶמת ָאכֵ ן ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ָּת ּה ִהיא,
לְ ע ֶֹמק ֶה ָחזוֹ ן לֹא ָקם ְּכמוֹ תוֹ ַעד ֵה ָ ּנה.
ָסמו ְּך ֵאלָ יו ִּת ְר ֶאה ׁ ַשלְ ֶה ֶבת נֵ ר זוֹ ַר ַחת,
הוּא ׁ ֶש ִ ּב ְבשַׂ ר ָא ָדם ו ְּבלִ בּ וֹ ִה ְט ִ ּב ַיע
ֶאת ֶט ַבע ַה ּ ְׂש ָר ִפים ו ְּבשׂ וֹ ָר ָתם ָ ּב ָא ֶרץ.
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ִה ֵ ּנה ָמאוֹ ר נוֹ ָסףָ ,קט ו ְּמ ַח ֵ ּי ְך ֵאלֵ ינ ּו
ָהיָ ה ָה ִא ׁיש ָמגֵ ן דּ וֹ רוֹ ת נוֹ ְצ ִרים ִמ ֶּק ֶדם
ְּכ ָת ָביו ָהי ּו מוֹ ֵפת לְ רו ַּח אוֹ גו ְּס ִטינוּס.
ַע ָּתהֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵה ַס ְב ָּת ֶאת ֵעינֶ ָיך
ִמ ַּל ַהב ֶאל ׁ ַשלְ ֶה ֶבתִּ ,ת ׁ ְש ְ ּבחוֹ ַתי ׁשוֹ ֵמ ַע,
לִ ְפגּ ֹׁש ְ ּבאוֹ ר ׁ ְש ִמינִ י ָצ ֵמא לִ ְ ּב ָך לָ ֶב ַטח.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְ ּברוּחוֹ ָר ָאה הוּא ֶאת ַה ּטוֹ ב,
ְ ּברֹב ּ ַפ ׁ ְשטוּת ָחשַׂ ף ֶאת ַה ְ ּנ ָבלָ ה ָ ּב ָא ֶרץ,
שָׂ ֵמ ַח לְ כָ ל ִא ׁיש ,נָ כוֹ ן לְ ַה ֲאזִ ין לוֹ .
ַהגּ וּף ֻס ְּל ָקה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְ ּבכ ַֹח,
ִ ּבכְ נֵ ִס ַ ּית ֶצ'לְ ָדאוּרוֹ נִ ְק ַ ּבר ,וְ זוֹ ִה ִ ּג ָיעה
ִמ ּמוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים וְ ֵח ֶרם ֶאל ַה ּׁ ַשלְ וָ ה ְ ּב ֵע ֶדן.
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ַה ּׁ ַשלְ ָהבוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֲאחוֹ ָריו ִּת ְר ֶאה,
ֵהן נְ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶשל ֶ ּב ֶדהִ ,איזִ ידוֹ רוֹ וְ ִר ַיק ְרדוֹ ,
ִמי ׁ ֶש ֶהגְ יוֹ נוֹ ָתיו ְּת ִה ָּלתוֹ הוֹ ִציאוּ.

135

וְ ַה ּ ָמאוֹ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ָשב ַמ ָ ּב ְט ָך ֵאלַ י,
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת נֶ ֶפ ׁש ִהיאּ ְ ,בא ֶֹפל ִה ְרהו ֶּר ָיה
ַה ּ ָמוֶ ת ְ ּב ַע ְצמוֹ לָ בוֹ א ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
וְ זֶ ה אוֹ רוֹ ׁ ֶשל ִסיגֶ רֶ ׁ ,שלּ ֹא ָּכלֶ ה לָ נֶ ַצח,
ֲא ׁ ֶשר לְ ֵעת ִה ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה ִ ּב ְרחוֹ ב ַה ֶּת ֶבן,
ֱא ֶמת דִּ ֵ ּבר וְ כָ ְך ָקנָ ה שׂ וֹ נְ ִאים ַ ּב ֶ ּנ ֶפ ׁש".
וְ ָאז ְּכאוֹ ְרלוֹ גִ ין ּ ְפ ִעימוֹ ָתיו ַמ ׁ ְש ִמ ַיע
לְ ֵעת ַּכ ַּלת ֱאל ַֹּה ָּת ִקיץ נוֹ שֵׂ את ְּת ִפ ָּלה
ֹאה ֶב ָה,
ׁ ֶשל ׁ ַש ֲח ִרית ֵאלָ יו לְ ַמ ַען י ֲ
וּזְ רוֹ ַע ַה ּ ְמטו ֶּטלֶ ת מוֹ ׁ ֶשכֶ ת וְ הוֹ ֶד ֶפת
ין-טין ָענֹגַ ,עד ִּכי ָה ַא ֲה ָבה
ִ ּב ְצלִ יל ִט ִ
ַ ּב ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁשוֹ ַפ ַעת ו ְּמ ׁשוֹ ֶב ֶבת נֶ ֶפ ׁש,
ָּכ ְך ׁ ָשם ָר ִא ִיתי ֶאת ַ ּגלְ ַ ּגל ַה ְּת ִה ָּלה
סוֹ ֵבב וְ ׁ ָשר ,קוֹ לוֹ ׁשוֹ זֵ ר ְ ּב ַמ ְק ֵהלָ ה
ִ ּב ְצלִ יל ָענֹג וְ ת ַֹאם ׁ ֶשלּ ֹא נוֹ ַדע ָּכמוֹ הוּ,
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ִ ּבלְ ִּתי ְ ּב ָמקוֹ ם בּ וֹ א ׁ ֶֹשר ֵאינוֹ ָח ֵדל לָ נֶ ַצח.
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הקדושים פרנציסקוס ודומיניקוס בחברת מרים הבתולה.
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קנטו אחד-עשר
תומס הקדוש נושא דברו על שני כלי קודש ידועים לתהילה :פרנציסקוס מאסיזי
ודומיניקוס ,מייסד מסדר הדומיניקנים .בעוד הוא מהלל את דרכו וחייו של האביון
המספר קשות את הסטיות מדרך הישר של חברי המסדר שהפכו את
מאסיזי ,מוכיח ַ
מעמדם קרדום לחפור בו.
ַעד ָמהָ ,ה ּהּ ֶ ,בן ְּתמו ָּתה ְט ֵפלוֹ ת דַּ ֲאגוֹ ֶת ָיך
וְ ֶהגְ יוֹ נְ ָך ָמה ֵריק הוּאַ ,ה ְמ ַק ֵ ּצץ ְּכנָ ֶפ ָיך
ִמ ְּלעוֹ ֵפף ֵמ ַעל לְ ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ַהח ֶֹמר.
ִה ֵ ּנה ֶא ָחד לוֹ ֵמד חֹק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפטַ ,א ֵחר
ׁשוֹ ֵקד ַעל ְרפו ָּאה וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְּכלִ י ק ֶֹד ׁש
וְ עוֹ ד ֶא ָחד יִ ׁ ְשלֹט ִ ּבנְ כָ לִ ים וְ כ ַֹח.
ֶא ָחד ַמשְׂ ִּכיל ְ ּבע ׁ ֶֹשקֶ ,א ָחד ְ ּב ַס ַחר ֶמכֶ ר,
ַא ֵחר ַעד ַצ ָ ּוארוֹ ׁ ָשקו ַּע ְ ּבזִ ּ ָמה,
ְ
ֶא ָחד ָ ּב ֵטל ִמ ּ ַמ ַעשׂ ֵ ,מ ִפיק ִמ ָּכך רֹב נַ ַחת.
ְ ּבעוֹ ד ֲאנִ י ָח ְפ ׁ ִשיִ ,מן ָה ַע ְבדוּת נוֹ ׁ ַש ְע ִּתי,
ֵמ ֵאלּ ּו ַה ּ ְמלָ אכוֹ תָּ ,כ ֵעת ִעם ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה
זוֹ כֶ ה לְ ִה ְת ַק ֵ ּבל ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד ְ ּב ֵע ֶדן.
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ֵעת ָהרוּחוֹ ת ָק ְרב ּו ֶא ָחד ֶא ָחד ֵאלֵ ינוּ,
ֶאל ְמקוֹ ָמם ִמ ּק ֶֹדם ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל זוֹ ֵהר,
ָע ְמד ּו ְקפו ִּאים ְּכמוֹ נֵ ר ְ ּב ָפמוֹ טוֹ ׁ ָשקו ַּע,
ֲאזַ י ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו ָהאוֹ ר ֲא ׁ ֶשר ִמ ּק ֶֹדם
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יִ ,ח ֵ ּי ְך ,ו ְּב ִח ּיוּכוֹ ָחזְ ָרה,
ו ְּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ִהלְ ִה ָ
יטהִ ,ה ָּלה ׁ ֶשל ּתֹם וְ ט ַֹהר:
"בעוֹ ד ֲאנִ י קוֹ ֵרן ַ ּב ֲע ָט ָרה בּ וֹ ֶה ֶקת,
ְּ
ו ְּב ׁ ַשלְ ֶה ֶבת נֵ ַצח ַמ ִ ּביטַ ,מ ִּכיר ֲאנִ י
ֶאת ַר ֲח ׁ ֵשי לִ ְ ּב ָך ,וְ ַט ֲע ָמם יוֹ ֵד ַע.
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ִה ֵ ּנה ּתוֹ ֶהה ַא ָּתה ,ו ִּב ְרצוֹ נְ ָך לָ ַד ַעת
ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ִמלּ וֹ ַתי ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ְ ּגלוּיָ הֻ ,מגְ דֶּ ֶרת,
וְ לֹא ָק ׁ ָשה ִמדַּ י לְ כ ׁ ֶֹשר ֶה ּ ֵׂשגֶ ָיך.
לְ ֵעת ָא ַמ ְר ִּתי ִּכי ָ ּ'ב ּה ַרב ָהיָ ה ַהדּ ׁ ֶֹשן',
וְ גַ ם ָא ַמ ְר ִּתי ִּכי 'לֹא ָקם ְּכמוֹ תוֹ ַעד ֵה ָ ּנה';
יטב ַ ּב ּׁשֹנִ י ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
יֵ ׁש לְ ַה ְב ִחין ֵה ֵ
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ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶחלֶ ד זֶ ה מוֹ ׁ ֶשלֶ ת,
ְ ּב ָחכְ ָמ ָת ּה ָּכל ַחי ו ֶּבן ְּתבוּנָ ה ַּתכְ נִ ַיע,
ְ ּב ֶט ֶרם זֶ ה יִ ְצלֹל ֶאל ְּתהוֹ ם ַמ ֲע ַמ ֶּק ָיה.
ָּכ ְך ַּכ ָּלתוֹ ֲא ׁ ֶשר ִ ּבזְ ָע ָקה ְ ּגדוֹ לָ ה
ו ְּב ַדם לִ בּ וֹ ָּכ ַרת ַה ְ ּב ִרית ִע ּ ָמ ּה לְ ַמ ַען
ּתוּכַ ל ֶאת ֲאהו ָּב ּה לִ ְפגּ ֹׁשֵ ,אלָ יו לָ לֶ כֶ ת,
וְ ִהיא נֶ ֱא ָמנָ ה לוֹ ו ְּב ַע ְצ ָמ ּה בּ וֹ ַט ַחת –
יטב,
ׁ ְשנֵ י נְ ִסיכִ ים ׁ ָשלַ ח לָ ּה לִ נְ צֹר ׁ ְשלוֹ ָמ ּה ֵה ֵ
ָ ּבזֹאת וְ גַ ם ָ ּבזֹאת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם יַ ְד ִריכו ָּה.
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִּככְ רוּב לָ הוּט ָהיָ ה ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת,
ׁ ֵשנִ י ְ ּב ָחכְ ָמתוֹ נוֹ ַדע ,נוֹ שֵׂ א ִּת ְפ ֶא ֶרת
אוֹ ר ַמלְ ָאכִ ים ָקדוֹ ׁש ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ.
ֶאת ִס ּפו ִּרי ַא ְקדִּ ׁיש לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶ ׁ ,ש ֵּכן
ַה ְמ ַה ֵּלל אוֹ תוֹ ׁ ִש ֵ ּב ַח ֶאת ֵר ֵעהוּ,
ֲהלֹא ָע ְמל ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ַ ּב ֲעבוּר אוֹ תוֹ ַה ַ ּי ַעד.
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ֵ ּבין נַ ַחל ַה ּטוֹ ּ ִפינוֹ  ,לְ ֵבין יו ַּבל קוֹ לֵ ַח
ִמ ּ ְמרוֹ ם ִ ּג ְב ָעה ָ ּב ַחר ָ ּב ּה או ַ ּּבלְ דוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש,
ִמ ְדרוֹ ן ּפוֹ ֶרה יוֹ ֵרד ִמ ּ ִׂשיא ָה ִרים ָ ּגבוֹ ַּה,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאל ּ ֶפרוּגָ 'ה ְ ּב ֶד ֶר ְך ּפוֹ ְר ָטה סוֹ לֶ ה
ׁשוֹ ֵפ ַע חֹם וְ קֹר ,וְ ׁ ָש ּ ָמה ַּת ַחת עֹל
ָּכ ֵבד ִמ ְ ּנשׂ ֹא כּ וֹ ְרעוֹ ת גּ ו ַּאלְ דוֹ וְ נוֹ ֶצ ָ'רה.
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ִמן ַה ּ ִמ ְדרוֹ ן ַה ָּלז ,לֹא ַחד בּ וֹ ַה ּׁ ִש ּפו ַּע,
נוֹ לְ ָדה ַח ּ ָמה ַ ּב ֶחלֶ דָּ ,כ ְך יֵ ׁש וּלְ ִע ִּתים
ימי ַה ַ ּגנְ ֶ ּגס.
עוֹ לָ ה אוֹ ָת ּה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַ ּגם ִמ ּ ֵמ ֵ
ַאל ִא ׁיש יִ ְק ָרא ֵאפוֹ א – ִאם יְ ַב ֵּק ׁש ֶאת ׁ ְשמוֹ –
ַ'א ִסיזִ י' לַ ּ ָמקוֹ םּ ִ ,ב ּטוּי נְ טוּל ִּת ְפ ֶא ֶרת,
ֹאמרִּ ,כי זֶ ה ַה ּׁ ֵשם יָ ֶאה לוֹ .
"מזְ ָרח" י ַ
ֶא ָּלא ִ
ִה ֵ ּנה לֹא ָר ַחק עוֹ ד ִמ ּׁ ְש ָעתוֹ לִ זְ ר ַֹח,
אשית ַח ְסדּ וֹ ִה ׁ ְש ּ ִפ ַיע,
וּכְ ָבר ַעל ַה ֵּת ֵבל ֵר ׁ ִ
ִמכּ ַֹח ְסגֻ לּ וֹ ָתיו ֻּכ ָּל ּה ִעידוּד נוֹ ֶטלֶ ת.
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ִּכי ְּכ ָבר ִ ּבנְ עו ָּריו ֵה ֵפר ִּת ְקוַ ת ָא ִביו,
נָ שָׂ א ַעלְ ָמה – ִא ׁיש לֹא יִ ְפ ַּתח לָ ּה ֵמ ְרצוֹ נוֹ
דַּ לְ ֵּתי ֵ ּביתוֹ ְּכמוֹ לֹא יִ ְפ ַּתח לְ ַמר ַה ּ ָמוֶ ת.
וְ כָ ְך ִ ּב ְפנֵ י ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל רו ַּח וְ לֹא ח ֶֹמר,
אוֹ ָת ּה ’ ‘Et coram patreנָ שָׂ א לְ ֵא ׁ ֶשת ֵחיק,
ו ִּמדֵּ י יוֹ ם ָ ּג ְב ָרה ַא ֲה ָבתוֹ ֵאלֶ ָיה.
ַא ַחת ֶעשְׂ ֵרה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים ִהיא ׁ ַשכּ וּלָ ה
ִמ ַ ּב ַעל נְ עו ֶּר ָיה ,נוֹ ְת ָרה ֻמ ְק ֵצית ,דְּ חוּיָ ה,
לְ לֹא עוֹ גֵ ב חוֹ ֵמדַ ,עד ׁ ֶש ָה ִא ׁיש ִה ִ ּג ַיע.
דָּ ָבר לֹא נִ ְס ַּת ֵ ּי ַע לְ ֵעת ׁ ָש ְמ ָעה ׁ ֶשהוּא
ֲא ׁ ֶשר ִס ּ ֵפי ֵּת ֵבל ִה ְר ִעידָ ,מ ָצא אוֹ ָת ּה
ִעם ָא ִמ ְיקלָ ס – ָהיָ ה לִ ְק ִר ָיאתוֹ ׁ ְשוֵ ה נֶ ֶפ ׁש.
וּלְ ִח ָ ּנם ׁ ָש ְמ ָרה ַעל א ֶֹמץ ו ְּמ ִסירוּת.
ְ ּבעוֹ ד ִמ ְריָ ם נִ ֶ ּצ ֶבת לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ַה ְ ּצלָ ב,
ִהיא ִה ְתיַ ְּס ָרה ָעלָ יו ְ ּביַ ַחד ִעם יֵ ׁשו ַּע.
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ּ ִפלְ ֵאי ַא ֲה ָב ָתםַ ,ה ּת ַֹאם ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם,
ָהא ׁ ֶֹשר ַה ָ ּגלוּי ְ ּב ַמ ְ ּב ֵטי ֶח ְמדָּ ה,
ָהי ּו לַ ֲא ֵח ִרים ְּכ ִה ְת ַ ּג ְּלמוּת ַה ּק ֶֹד ׁש.
אשוֹ ן לַ ְחלֹץ
ַעד ִּכי ֶ ּב ְרנַ ר ַע ְצמוֹ ָהיָ ה ִר ׁ
ֶאת נַ ֲעלָ יו וְ ָאץ לִ זְ כּ וֹ ת ְ ּבנַ ַחת רו ַּח,
דּ וֹ ֵאג ִ ּב ְמרו ָּצתוֹ לְ ַבל יִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ָה ּה ,ע ׁ ֶֹשר לֹא נוֹ ַדע! הוֹ  ,טוֹ ב ֵמנִ יב ַה ּ ְפ ִרי!
ִה ֵ ּנה יָ ֵחף ֶאגִ ְידיוּסָ ׁ ,של נַ ֲעלָ יו ִסילְ ֶב ְס ֶטר,
ִעם ֶה ָח ָתן חוֹ ְמ ִדים ֶאת ַה ַּכ ָּלה ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ֲאזַ י ָה ִא ׁיש ְפ ַרנְ ִצ ְיסקוּסָ ,ה ָאב וְ ַה ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ,
ִעם ְ ּג ֶב ֶרת לְ ָבבוֹ ו ְּבנֵ י ֵ ּביתוֹ ַ ּגם יַ ַחד,
ַא ְבנֵ ט דַּ לּ וּת ָּכרו ְּך לָ ֶהם ַעל ַה ּ ָמ ְתנַ יִ ם,
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ַא ְך ֶאת ֵעינָ יו הוּא לֹא ִה ׁ ְש ּ ִפיל וְ לֹא נִ כְ לַ ם
ַעל ֱהיוֹ תוֹ ַה ֵ ּבן ׁ ֶשל ּ ְפיֶ ְטרוֹ ֶ ּב ְרנַ ְרדוֹ נֶ ה,
וְ לֹא ַעל ׁ ֶשעוֹ ֵרר ָה ִא ׁיש ְּת ִמ ָיהה וְ לַ ַעג.
ִּכי ִאם ָצ ַעד ְּכ ֶמלֶ ְך וְ ֶאת חֹק ׁ ִשלְ טוֹ נוֹ
לֹא ִמ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשרָ ,ק ׁשו ַּחִ ,ה ִ ּציג לְ ִאינוֹ ֶקנְ ְטיוּס,
וְ זֶ ה לְ ִמ ְסדָּ רוֹ נָ ַתן ִ ּב ְר ַּכת ַהדֶּ ֶר ְך.
הוֹ ִאיל וְ ֶא ְביוֹ נִ ים ָהמוֹ ן ָח ְבר ּו ֵאלָ יו,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ֶאת ַח ָ ּייו ְ ּגדו ׁ ֵּשי ַה ִ ּנ ְפלָ אוֹ ת
יטיב ּו ִ ּב ׁ ְש ֵמי רוֹ ם לְ ַה ֵּלל וּלְ ׁ ַש ֵ ּב ַח,
ֵה ִ
ֲאזַ י ַ ּב ֲע ָט ָרה נוֹ ֶס ֶפת יַ ד הוֹ נוֹ ְריוּס,
ְ ּב ַה ׁ ְש ָר ַאת ׁ ְש ֵמי רוֹ םָ ׁ ,ש ָבה וְ ִהכְ ִּת ָירה
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּבכִ יר ִמ ֵ ּבין רוֹ ֵעי ָה ֵע ֶדר.
ר ׁ
לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ָצ ָמא לַ ּ ָמוֶ ת ַעל ִקדּ ו ּׁש
ַה ּׁ ֵשםִ ,ה ִּטיף ָה ִא ׁיש ִ ּב ְפנֵ י סוּלְ ָטן ִמ ְצ ַריִ ם
יָ ִהיר ו ִּמ ְתנַ ּ ֵׂשא ,לֶ ֱאמוּנָ ה ְ ּביֵ ׁשו ַּע.
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וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָמ ָצא ִּכי ֵאין ׁשוֹ ְמ ָעיו ְ ּב ׁ ֵשלִ ים
לְ ָה ִמיר דָּ ָתם ֲע ַדיִ ן ,לְ ַבל זְ ַמנּוֹ יַ ׁ ְש ִחית
יטלְ יָ ה.
ָחזַ ר ֶאת יְ בוּלוֹ לִ ְקצֹר ִ ּבשְׂ דוֹ ת ִא ַ
ֲאזַ יַ ,על צוּק ָּתלוּל ֵ ּבין ָה ַא ְרנוֹ לַ ִּט ֶ ּיבר,
ימת ּ ְפ ָצ ָעיו,
ִק ֵ ּבל ִמ ֵידי יֵ ׁשו ַּע ֶאת ֲח ִת ַ
אוֹ ָת ּה נָ שָׂ א ַעד ּתֹם ַעל ֵא ָיב ָריו ׁ ְשנָ ַתיִ ם.
ֵעת הוּאֶ ׁ ,שבּ וֹ ָ ּב ַחר לְ ַה ְרבּ וֹ ת ְ ּבטוֹ ב וָ ֶח ֶסד,
לְ רוֹ ְממוֹ ִ ּב ֵּק ׁש וּלְ זַ כּ וֹ תוֹ ִ ּבגְ מוּל,
ּ ְפ ָרס ַעל ָענְ יוֹ ַה ָּתם וַ ֲענָ וָ ה נִ כְ נַ ַעת,
ָאז לַ ֲע ַדת ֶא ָחיו ,יוֹ ְר ׁ ָשיו ַּכדִּ יןָ ,מ ַסר הוּא
ֶאת ְ ּג ֶב ֶרת לְ ָבבוֹ ו ִּב ׁ ְשבו ָּעה ִח ְ ּי ָבם
לַ ְח ׁשֹק ָ ּב ּה ֲע ֵדי ְּכלוֹ ת וֶ ֱאמוּנִ ים לִ ׁ ְשמֹר לָ ּה.
וּלְ ֵעת ֵמ ֵחיק ְ ּג ִב ְר ּתוֹ  ,נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּבזִ יו קוֹ ֶרנֶ ת
ִ ּב ְּק ׁ ָשה לְ ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ,לָ ׁשוּב ֶאל ְמכוֹ ָר ָת ּה,
ֶאת ַה ְ ּגוִ ָ ּיה ֵס ְר ָבה לִ ְטמֹן ְ ּבבוֹ ר ַה ֶּק ֶבר.
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ֵצא וַ ֲח ׁשֹב ַע ָּתה ַעל ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָראוּי
ָהיָ ה לְ ֶסנְ ט ְפ ַרנְ ִצ ְיסקוּס וְ הוּא ְ ּבלֵ ב יַ ּ ִמים
נִ ֵ ּוט ְ ּביָ ד ְ ּבטו ָּחה ֶאת ִס ָירתוֹ ׁ ֶשל ּ ֶפ ְטרוּס.
ָּכזֶ ה ָהיָ ה ָא ִבינוּ ,דּ וֹ ִמינִ יקוּסּ ,תוּכַ ל
ֵאפוֹ א לִ ְראוֹ ת ִּכי ִמי ׁ ֶש ָּסר לִ ְפ ֻקדָּ תוֹ
נוֹ שֵׂ א ִע ּמוֹ ַעל ׁ ֶשכֶ ם אוֹ ָצרִ ,מ ְט ָען ַרב ֵע ֶר ְך.
אוּלָ ם ַע ָּתה ָה ַפ ְך ֶע ְדרוֹ ְּת ֵאב ַה ֶ ּב ַצע,
לָ הוּט ַא ַחר ַמ ְט ָעם ָח ָד ׁשַ ,על ֵּכן דּ וֹ ֵר ׁש הוּא
ַ ּב ּ ֶמ ְר ַח ִּקים ַא ַחר נְ אוֹ ת ִמ ְר ֶעה וְ ָאחוּ.
אוּלָ ם ְּככָ ל ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ַה ּצֹאן יַ ְר ִחיק ּו לֶ כֶ ת
ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר סוֹ ִטיםּ ,תוֹ ִעיםֲ ,אזַ י
ֵר ִיקים ֵהם ֵמ ֶחלְ בּ וֹ ֵעת לְ ֵחיקוֹ יָ ׁשוּבוּ.
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יֵ ׁש ְ ּבתוֹ כָ ם ְּכ ָבשִׂ ים ַה ֲח ֵר ִדים ִמ ּ ֶפגַ ע
ֶאל ָהרוֹ ֶעה ְק ֵר ִביםַ ,א ְך ִמ ְס ּ ָפ ָרם ֻמגְ ָ ּבל,
ֵאין דַּ י ָ ּבם לְ ַפ ְרוָ ה ׁ ֶש ֵּכן מו ָּעט ַה ֶ ּצ ֶמר.

135

ו ְּבכֵ ןִ ,אם לֹא ָהי ּו ְמ ֻע ְר ּ ָפלִ ים דְּ ָב ַרי,
וְ ִאם ִ ּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ֲאלֵ ֶיהם ֶה ֱאזַ נְ ָּת,
יטב ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ִּתי,
וְ ִאם ִּתזְ כּ ֹר ֵה ֵ
אתי.
ִּכי ָאז ֶאת ֶח ְפ ְצ ָך ,וְ ל ּו ֶחלְ ִקיתִ ,מ ֵּל ִ
ַעל ֵּכן ּתוּכַ ל לִ ְראוֹ ת ֵּכ ַיצד נִ כְ ַרת ַה ֶ ּגזַ ע,
וּלְ ָה ִבין ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר דְּ ָב ַרי לְ ֵעת ָא ַמ ְר ִּתי:
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'אוּלָ ם זֹאת ַרק לְ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ָס ָטה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה"'.
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הטבעת השנייה של רוחות רקיע השמש.
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קנטו שנים-עשר
הקדוש בּ וֹ נַ בֶ נטוּרה ,השוכן במעגל השני המיועד לתיאולוגים ומלומדים ,מהלל את
חייו ופועלו של דומיניקוס ,ולאחר מכן מבכה את השחיתות שפשתה בחוגי המסדר
הפרנציסקני.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה ָה ֵא ׁש ַה ְמב ֶֹרכֶ ת
ִס ְ ּי ָמה ַע ָּתהִ ,מ ָ ּיד ָחזְ ר ּו וְ גַ ם ֵה ֵחלּ ּו
ַה ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים לָ סֹב ְ ּב ַת ֲחנַ ת ַה ּק ֶֹד ׁש;
עוֹ ד ֶט ֶרם זוֹ ִה ְס ּ ִפ ָיקה לָ סֹב ,ו ַּמ ְע ָ ּגל
ׁ ֵשנִ י ַעל ָה ִר ׁ
אשוֹ ן נִ ְס ַ ּגר ,וְ נִ ְת ָע ְרב ּו
ְּתנו ָּעה ְ ּבתוֹ ְך ְּתנו ָּעה וְ זֶ ֶמר ׁ ִשיר ְ ּבזֶ ֶמר –
ַה ַּל ַחן ַה ּ ֻמ ְפלָ א ִמן ַה ְּק ָרנוֹ ת ָעלָ ה ַעל
ַה ַּל ַחן ׁ ֶשל ַה ּמוּזוֹ ת וְ ַה ִּס ֶירנוֹ ת יַ ַחד,
ְּכ ַעל ָ ּבבו ָּאתוֹ עוֹ לֶ ה אוֹ ר ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ִּכ ׁ ְש ֵּתי ְק ׁ ָשתוֹ ת ִמ ַ ּב ַעד לַ ֲענָ נִ ים ּ ְפזו ִּרים,
ַה ִ ּנ ְפ ָרסוֹ ת זֵ הוֹ ת ו ׁ ְּשווֹ ת ָ ּגוֶ ן וְ ֶצ ַבע,
ֵעת ִא ִיריס ְמ ַצ ָ ּוה ִ ּב ְפ ֻקדָּ ָת ּה ׁ ֶשל יוּנוֹ

15

ַעל זוֹ ַה ִחיצוֹ נִ ית ֶאת ֲאחוֹ ָת ּה לִ ְבל ַֹע;
ְּכ ֶד ֶר ְך ֵהד קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל נִ ְ
ימ ָפה ַהנּוֹ ֶד ֶדת –
ָּכלְ ָתה ְ ּב ַא ֲה ָבה ְּכ ַע ְר ִפ ִּלים ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש –
יֵ ְדע ּו ֶאת ַהדָּ ָבר ְ ּבנֵ י ַה ְּתמו ָּתה ִּכי ַרק
ִ ּבזְ כוּת ַה ְ ּב ִרית ָּכ ַרת ָה ֱאל ִֹהים ִעם נ ַֹח
ׁשוּב לְ עוֹ לָ ם ַמבּ וּל לֹא יְ ׁ ַש ֵחת ָה ָא ֶרץ.
ו ְּבדוֹ ֶמה לְ ֶצ ֶמד זֵ ֵרי ַה ּׁשוֹ ׁ ַש ִ ּנים
ַה ַּק ָ ּי ִמים לָ נֶ ַצח ו ַּמ ִּק ִ
יפים אוֹ ָתנוּ,
ָּכ ְך ַמ ְע ָ ּגל ִחיצוֹ ן ָהיָ ה ֵהד לְ ֵר ֵעהוּ.
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ִּכלְ ֵעת ָצ ֳהלַ ת ֶה ָחגִ ׁ ,ש ָירה ו ְּמחוֹ ל ַמ ֲחנַ יִ ם,
וְ ׁ ַשלְ ֲהבוֹ ת ָה ֵא ׁש ִא ּׁ ָשה ֶאת ְרעו ָּת ּה
ְ ּב ֶח ֶסד ַא ֲה ָבה וְ א ׁ ֶֹשר ְּת ָב ֵרכְ נָ ה,
וּלְ ֶפ ַתע ֵמ ָרצוֹ ן ֶּת ְחדַּ ל שִׂ ְמ ַחת ַה ֶ ּנ ׁ ֶשף
ָּכמוֹ ָה ְּכ ֵעינֵ ינ ּו ֲא ׁ ֶשר לְ ֵסרוּגִ ין
ּ ְפקוּחוֹ ת וַ ֲעצוּמוֹ תַ ,על ּ ִפי ִא ּווּי וְ ת ַֹאם,

30

ֲאזַ י ִמ ֵּלב ֶא ָחד ֵמ ֶהם זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב
ִה ִ ּג ַיע ,קוֹ ל ָעלָ ה ,וְ לִ ְצלִ ילוֹ ּ ָפנִ ִיתי
ְּכ ַמ ַחט ְ ּב ַמ ְצ ּ ֵפן ַה ּ ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ָצפוֹ נָ ה.
יפה לִ י י ִֹפי,
"ה ּמוֹ ִס ָ
ָ
"ה ַא ֲה ָבה ",דִּ ֵ ּברַ ,
דּ וֹ ֶר ׁ ֶשת ִּכי ָאשִׂ ַיח ִ ּב ְדמוּת ַמנְ ִהיג דָּ גוּל,
ֵהן ִ ּבזְ כוּתוֹ זָ כִ ִיתי ְ ּברֹב ַה ֵּלל וְ ׁ ֶש ַבח.
ו ִּמן ַהדִּ ין יִ ְהיֶ ה לְ הוֹ ִסיף ֵאלָ יו עוֹ ד ֶ ּג ֶבר,
ׁ ֶש ֵּכן לְ ִמלְ ַח ְמ ָּתם ָהיָ ה אוֹ תוֹ ַה ַ ּי ַעד,
ַעל ֵּכן ְּת ִה ָּל ָתם ַ ּגם ִהיא יַ ְחדָּ ו זוֹ ֶה ֶרת.
ְצ ָבא יֵ ׁשו ַּע ,לְ ַח ּ ְמ ׁשוֹ ׁ ֵשנִ ית ָעלָ ה ְ ּבי ֶֹקר
ַ ּגם ָּכ ְך ָהיָ ה ַה ַ ּגיִ ס מו ָּעט וְ לֹא ָ ּבטו ַּח,
נִ ְר ּ ֶפה ָ ּג ַרר ַרגְ לָ יו ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ גֶ ל,
ימ ּ ֶפ ָרטוֹ ר ,זֶ ה ַה ּמוֹ ׁ ֵשל לָ נֶ ַצח,
וּלְ ֵעת ָה ִא ְ
ִצ ֵ ּיד ֶאת ְ ּגיָ סוֹ ָתיו ַה ּ ְמ ַס ְּכנִ ים נַ ְפ ׁ ָשם –
זֹאת לֹא ַעל ּ ִפי ֶע ְר ָּכם ִּכי ִאם ַעל ּ ִפי ַה ֶח ֶסד –

45

וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ָּתָ ׁ ,שלַ ח ֶאל ַּכ ָּלתוֹ
ׁ ְשנֵ י נְ ִסיכִ ים לְ ֵעזֶ רֶ ׁ ,ש ִ ּב ְד ָב ִרים ו ַּמ ַעשׂ
יָ ׁ ִשיב ּו ֶאל ֵחיקוֹ ֶאת ַה ּתוֹ ִעים ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
ְ ּב ֵאלּ ּו ַח ְבלֵ י ֶא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ַמ ֲע ָרב,
ַמ ּׁ ָשב ַק ִּליל ּפוֹ ֵק ַח ֶאת ַעלְ ֲעלֵ י ַה ֶ ּנ ֶבט,
ָ ּב ֶהן ֵאירוֹ ּ ָפה ׁ ָש ָבה וְ ֶאת ְּכסו ָּת ּה לוֹ ֶב ׁ ֶשת.
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ִה ֵ ּנה ׁ ָשם לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ֶ ּנ ֶפץ ַה ַ ּג ִּלים,
ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהם ִּככְ לוֹ ת דַּ ְר ָּכ ּה ָה ֲא ֻר ָּכה
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש לְ ִע ִּתים ֵמ ֵעין ָא ָדם נִ ְס ֶּת ֶרת,
ִּת ׁ ְשכּ ֹן ׁ ָשם ַקלָ רוֹ גָ הָ ,ה ִעיר ְ ּברוּכַ ת גּ וֹ ָרל,
חוֹ ָסה ְ ּב ֵצל ָמגֵ ן ַּכ ִ ּביר נוֹ שֵׂ א ַה ּׁ ַש ַחל,
ֲא ׁ ֶשר ִע ִּתים נִ כְ נָ ע וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ּ ְמנַ ֵ ּצ ַח.
נוֹ לַ ד ֵ ּבין חוֹ מוֹ ֶת ָיה וָ ָסל דָּ גוּל ,אוֹ ֵהב
ֶאת ֱאמוּנַ ת יֵ ׁשו ַּעִ ,א ׁיש ַחיִ ל וְ ָקדוֹ ׁש,
שׂ וֹ נֵ א ַצר וְ אוֹ יֵ ב ,לְ ֵר ָעיו יָ ִדיד וְ ֵר ַע.

60

ַרק נִ ְב ְר ָאה רוּחוֹ וּכְ ָבר ַר ַ ּבת ִח ּיוּת ִהיא,
ו ְּבכִ ׁ ְשרוֹ נָ ּה ִּכי ַרבּ ְ ,ב ֶט ֶרם ֵצאת ֵמ ֶר ֶחם
לְ הוֹ ָרתוֹ ֲחלוֹ ם חוֹ זָ הָ ,ע ִתיד ׁשוֹ לַ ַחת.
ָאז מוּל ַא ַ ּגן ְט ִבילָ ה ,לְ ֵעת הוּא וְ ָדתוֹ
נִ ְד ֵרי ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים ֶה ְחלִ יפוּ ,וְ ַה ּמ ַֹהר
ֵה ִביא ּו זֶ ה לָ זֶ ה ָהיָ ה ׁ ְשבו ַּעת ַה ּק ֶֹד ׁש,
ַהדּ וֹ נָ ה ׁ ֶש ָ ּנ ְתנָ ה ֶאת דְּ ַבר ַה ְס ָּכ ָמ ָת ּה,
ָר ֲא ָתה ַ ּב ֲחלוֹ ָמ ּה ּ ְפ ִרי ְמעוֹ ֵרר ּ ְפלָ ִאים
אוֹ תוֹ יָ נִ יב ַה ֵ ּבן וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ַ ּגם יַ ַחד.
וּלְ ַמ ַען יִ ָּק ֵרא ָּכ ָראוּי לְ ַמ ֲעשָׂ יו,
ַמלְ ָא ְך יָ ָצא ֵמ ֵע ֶדן וְ ֶה ֱענִ יק לוֹ ׁ ֵשם,
וְ הוּא נִ גְ זַ ר ִמ ּׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל.
דּ וֹ ִמינִ יקָּ ,כ ְך ָק ְרא ּו לוֹ  ,וַ ֲא ַד ֵ ּבר ָעלָ יו
ְּכ ַעל עוֹ זֵ ר ַ ּג ָ ּנןּ ָ ,ב ַחר אוֹ תוֹ יֵ ׁשו ַּע
לְ ַס ֵ ּי ַע לוֹ ַ ּב ַ ּגן וּלְ ַה ׁ ְש ִ ּביחוֹ ְ ּב ֶד ׁ ֶשן.
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וְ הוּא ָאכֵ ן ָהיָ ה עוֹ ֵבד וְ גַ ם ׁ ָשלִ ַיח
ׁ ֶשל ַהנּוֹ ְצ ִרי ,וְ ֶאת ַא ֲה ָבתוֹ הוֹ כִ ַיח
לְ ֵעת ִק ֵ ּבל ָעלָ יו ֶאת ַּת ָּקנַ ת ָהעֹנִ י.
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לְ ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת ָמ ְצ ָאה אוֹ תוֹ ַה ְמ ַט ּ ֶפלֶ ת,
יוֹ ׁ ֵשב ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה ׁ ָש ֵקטֵ ,ער וְ ָדרו ְּך,
אתי'.
ְּכמוֹ לְ ַע ְצמוֹ ֵמשִׂ ַיח'ָ :אכֵ ן ,לְ ׁ ֵשם ָּכ ְך ָ ּב ִ
ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו הוּא ֶפלִ ְיקס – ִא ׁיש ְמ ֻא ּׁ ָשר ָהיָ ה,
וְ ׁ ֵשם ִא ּמוֹ יוֹ ָחנָ הּ ְ ,ברוּכַ ת ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם,
ִאם לְ ָפ ֵר ׁש אוֹ ָתם ו ׁ ְּש ָמם ַעל ּ ִפי ַה ּׁש ֶֹר ׁש.
לֹא ַ ּב ֲעבוּר ַהח ֶֹמר לְ ַמ ֲענוֹ ָע ֵמל
ַה ּיוֹ ם ָא ָדם ְ ּבנֻ ַּסח אוֹ ְס ְטיָ ה אוֹ ָט ֵדאוֹ ,
ִּכי ִאם ְ ּב ַא ֲה ָבה ֲעבוּר ֱא ֶמת ִמ ּ ַמ ַעל,
לִ ְמלַ ּ ֵמד דָּ גוּל ָה ַפ ְך ִ ּבזְ ַמן ָק ָצר,
וְ ַעד ְמ ֵה ָרה ֵה ֵחל לְ ַה ׁ ְש ִ ּג ַיח ַעל ַה ֶּכ ֶרם
ׁ ֶש ִ ּב ְמ ֵה ָרה יִ בּ ֹל ִאם ַה ּיוֹ גֵ ב יִ ְּט ׁ ֶש ּנוּ.
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יטיב ִ ּב ׁ ְש ָעתוֹ
ו ִּמן ַה ֵּכס ֲא ׁ ֶשר ֵה ִ
ִעם ֶא ְביוֹ נֵ י ַה ֶח ֶסד – ַע ָּתה ָסר ִמן ַהדֶּ ֶרךְ,
לֹא ,לֹא ַה ֵּכס ַע ְצמוֹ ִּכי ִאם ַה ּ ִמ ְתנַ ֵחל בּ וֹ –
הוּא לֹא ִ ּב ֵּק ׁש ׁ ָשלוֹ ׁש לָ ַק ַחת ִמן ַה ּׁ ֵש ׁש,
לֹא ָאץ לִ ְת ּפֹס ֵּכס ֵריק לְ ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
וְ לֹא ’.‘decimas quae sunt pauperum Dei
ַא ְך ַעל זְ כוּתוֹ ָע ַמד לָ ֵצאת לְ ִמלְ ָח ָמה
מוּל ַח ָּט ֵאי ַה ֶחלֶ דָּ ,כ ְך לְ ַט ּ ֵפל ַ ּב ּׁש ֶֹר ׁש
ֲא ׁ ֶשר ּ ְפ ָר ִחים ֶעשְׂ ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ִה ְצ ִמ ַיח.
ָאז ְמ ֻצ ָ ּיד יַ ְחדָּ ו ְ ּבלַ ַהט וְ דוֹ ְק ְט ִרינָ ה,
ו ִּב ְב ָרכָ ה ִמ ַ ּיד ַה ֵּכס ָה ַא ּפוֹ ְסטוֹ לִ י,
ְּכמוֹ ֶא ׁ ֶשד ִמ ְת ּ ָפ ֵרץ ִמן ֶה ָה ִרים ֵהגִ ַיח,
ו ְּברֹב כּ ֹחוֹ ָהלַ ם ְ ּבנֶ גַ ע ַה ְּכ ִפ ָירה
ׁשוֹ ֵפ ְך ֶאת זַ ֲעמוֹ ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ
הוֹ ִפ ַיע ֶא ּ ִפיקוֹ ֶרס לוֹ ֵחם ְ ּב ׁ ֶש ֶצף ֶק ֶצף.
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ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ ׁ ְש ְטפ ּו אוֹ ָתם ּ ְפלָ גִ ים ׁשוֹ נִ ים
ָ ּב ֶהם ַ ּגן ַה ָּקתוֹ לִ ים ַמ ׁ ְש ֶקה ׁ ָש ִתיל וְ נֶ ַטע,
וּנְ ָצ ָריו ּפוֹ ְר ִחים ַר ֵ ּבי ִח ּיוּת וָ יֶ ֶרק.
ִאם זֶ ה ָהיָ ה ַ ּגלְ ַ ּגל ֶא ָחד ַ ּב ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה
ָ ּב ּה ְּכנֵ ִס ַ ּית ַה ּק ֶֹד ׁש נִ לְ ֶח ֶמת ַעל ַח ֶ ּי ָיה,
ֵה ִב ָיסה ֶאת ָצ ֶר ָיהּ ִ ,בשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב צוֹ לַ ַחת,
ֲאזַ י ֶאת ַה ּׁ ֵשנִ י ִּת ְר ֶאהָ ,עלָ יו ְּכ ָבר ּתוֹ ַמס
אתי ֵה ָ ּנה,
ִהכְ ִ ּביר ׁ ְש ָב ִחים לָ רֹב ְ ּב ֶט ֶרם ָ ּב ִ
וְ הוּא ַ ּגלְ ַ ּגל ַרב הוֹ דֻ ,מ ָּכר לְ ָך לָ ֶב ַטח.
אוּלָ ם ְ ּב ַמ ְסלוּלוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּגלְ ַ ּגל ָ ּברוּם,
ְ ּב ֶה ֵּקפוֹ ִמ ּ ַמ ַעל נוֹ ַצר ַא ְך ִריק נָ טו ּׁש,
וְ לֹא נוֹ ַתר ִּכי ִאם ָהע ֶֹב ׁש ִמן ַה ֶּל ֶחם.
ַ ּגם ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָהלְ כ ּו ְ ּב ִע ְּקבוֹ ָתיו
צוֹ ֲע ִדים יַ ְחדָּ ו ִע ּמוֹ ִ ,ה ְפנ ּו לוֹ ֶאת ַ ּג ָ ּבם.
ֵאל ֶה ָע ֵקב נָ סוֹ גָ ה ,חוֹ זֶ ֶרת ָ ּב ּה ַהבּ ֶֹהן.
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ו ִּב ְמ ֵה ָרה נִ ְר ֶאה עוֹ נַ ת ָא ִסיף דַּ ָּלה
ּ ְפ ִרי ַהזְ נָ ָחה ֻמ ְפ ֶק ֶרת ,וְ ֵעשֶׂ ב ַ ּבר קוֹ ֵבל
ַעל ִּכי ָא ְסר ּו בּ וֹ אוֹ ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַהגּ ֶֹרן.
אוּלָ ם לַ ְמרוֹ ת ַהכּ ֹלִ ,אם ַּת ֲהפ ְֹך ִס ְפ ֵרנ ּו
ָעלֶ ה ַא ַחר ָעלֶ הִּ ,ת ְמ ָצא בּ וֹ דַּ ף ָּכתוּב
ַּכ ֶ ּנ ֱא ָמר' :עוֹ ֶד ִ ּני ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵמ ָאז ָהיִ ִיתי'.
ַא ְך לֹא ֵמ ֵאת ַקזָ לֶ ה וְ לֹא ֵמ ַא ְקווַ ְס ּ ַפ ְר ָטה
יָ בוֹ א ִא ּׁשוּר ֻח ֵּקנוּ .זֶ ה ְמ ַב ֵּטל אוֹ ָתם
וְ זֶ ה נוֹ ֵתן לָ ֶהם ּ ֵפרו ּׁש ַצר וְ ָק ׁשו ַּח.
ֲאנִ י הוּא אוֹ ר ַח ָ ּייו ׁ ֶשל ָה ִא ׁיש בּ וֹ נַ ֶבנְ טו ָּרה,
אתיּ ְ ,ברוּם ַמ ֲע ָמ ִדי
ִמ ַ ּבנְ יוֹ ֶרג'וֹ ָ ּב ִ
אתי ִמ ּ ְפנֵ י ִע ְס ֵקי ַה ּק ֶֹד ׁש.
זוּטוֹ ת ֻח ִּלין הוֹ ֵצ ִ
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172
ִה ֵ ּנה ִאילו ִּמינַ טוֹ וְ אוֹ גו ְּס ִטין ִע ּמוֹ ,
ִעם ִר ׁ
אשוֹ נִ ים נִ ְמנ ּו ֵ ּבין יְ ֵח ֵפי ַא ֵחינוּ,
לִ ִיד ֵידי ָה ֵאל ָהי ּו וּלְ ָמ ְתנָ ם ַה ֶח ֶבל.
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ּפֹה הוּגוֹ ִמ ֶּסנְ ט וִ ְיקטוֹ ר ,וּלְ ִצדּ וֹ ִּת ְמ ָצא
ים-עשָׂ ר ְס ָפ ָריו
ֶאת ּ ֶפ ְטרוּס ִא ׁיש ְס ָפ ַרד ִ ּב ׁ ְשנֵ ָ
זוֹ ֶרה אוֹ רוֹ לָ ָא ֶרץָּ ,כאן ּ ֶפ ֶטר ַמנְ גָ 'דוֹ ֵֶרה,
נָ ָתן ִמן ַה ְ ּנ ִב ִיאיםַ ,אנְ ֶסלְ ם ו ְּּכ ִריזוֹ ְסטוֹ ם
ֶהגְ מוֹ ן קוֹ נְ ְס ַטנְ ִטינוֹ ּפוֹ ל ,דּ וֹ נַ טוּס ַה ְמ ַד ְקדֵּ ק
אשוֹ נִ ים ָט ַרח וְ גַ ם ִה ְצלִ ַיח.
ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ִר ׁ
ַר ָ ּבנוּס ַ ּגם ֵ ּבינֵ ינוּ ,וּלְ ִצדִּ י זוֹ ֶה ֶרת
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת יוֹ ָאכִ יםֲ ,א ִבי ִמנְ זַ ר ָקלַ ְ ּב ִר ָ ּיה
נֵ ַחן ָה ִא ׁיש ְ ּברו ַּח ַה ְ ּנ ִב ִיאים ִמ ֶּק ֶדם.
ֶמ ֱחוַ ת ַה ִ ּנימו ִּסין ְ ּב ִפי ָא ִחינ ּו ּתוֹ ַמס
ֱהנִ ַיע ְתנִ י לְ ָה ִביא ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָא ַמ ְר ִּתי,
ָ ּב ֶהם ֶאת ִא ׁיש ַה ַחיִ ל ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ׁ ַש ֵ ּב ַח,
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קנטו שלושה-עשר
תומס הקדוש ַמרצה לדנטה על חוכמת האבות מקדם ,אדם הראשון וישוע ,מבהיר לו
את סוגיית שלמה המלך ,שתיאורו הוא לכאורה ֶּכשל לוגי ,ומזהיר אותו מפני שיפוט
חפוז מדי שאינו יורד לעומק העניין.
ִאם ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך לָ ַד ַעת ֶאת ׁ ֶש ַע ָּתה ָר ִא ִיתי,
ַא ּ ֵמץ ֶאת דִּ ְמיוֹ נְ ָך ,ו ְּבעוֹ ד ֲאנִ י ֵמשִׂ ַיח,
נְ צֹר ֶאת ַהדִּ ּמוּי ְּכ ֶסלַ ע לְ ַרגְ לֶ ָיך.
ט"ו ַהכּ וֹ כָ ִבים ֵ ּבין ְמחוֹ זוֹ ת ָר ִק ַיע,
ְ ּבנֹגַ ּה כּ ֹה ַמזְ ִהיר יָ ִאיר ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם,
ֵאין ֵאד וַ ֲע ָר ֶפל כּ וֹ ׁ ְשלִ ים ִמ ְּל ַה ְב ִק ַיע.
דַּ ְמיֵ ן לְ ַע ְצ ְמ ָך ֵאפוֹ א ֶאת ַהדֻּ ָ ּבה
ׁ ֶש ַעל ֲחזֵ ה ׁ ְש ֵמי רוֹ ם ׁשוֹ כֶ נֶ ת יוֹ ם וְ לַ יְ לָ ה,
ֵאינֶ ָ ּנה נֶ ֱעלֶ ֶמת ְ ּבסֹב כּ וֹ כַ ב ַה ּק ֶֹטב.
ו ְּר ֵאה ְ ּב ִד ְמיוֹ נְ ָך ֶאת ל ַֹע ֶק ֶרן זוֹ ,
ׁ ֶש ְּת ִח ָּלתוֹ ְ ּב ֶק ֶרב כּ וֹ כַ ב ַה ִ ּצירָ ,ס ִביב לוֹ
אשוֹ ן יָ נו ַּע.
ַעל ּ ְפנֵ י ַהיְ ָמ ָמה ַ ּגלְ ַ ּגל ִר ׁ
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ֲאזַ י ִּת ְר ֶאה אוֹ ָתם חוֹ ְב ִרים ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָר ִק ַיע
לִ ׁ ְשנֵ י אוֹ תוֹ ת ְּכזֵ ר ָקלְ ָעה ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ִמינוֹ ס,
לְ ֵעת ָא ִר ַיא ְדנֶ ה ָח ׁ ָשה ְ ּבבוֹ א ִצ ַ ּנת ַה ּ ָמוֶ ת.
ַ ּגלְ ַ ּגל ֶא ָחדַ ,ק ְרנָ יו ְ ּבתוֹ כְ כֵ י ִמ ׁ ְשנֵ הוּ,
ָא ְמנָ ם ְס ִביב לְ ֶמ ְר ָּכז ֶא ָחד ָחגִ ים ַה ּׁ ְשנַ יִ ם,
ֹאש וְ ַא ֲח ָריו ֵר ֵעהוּ.
אוּלָ ם ֶא ָחד ָ ּבר ׁ
ֲאזַ י ְ ּב ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַהכּ וֹ כָ ִבים ַּת ְב ִחין,
ַא ְך ַרק ְ ּב ִמ ְק ָצ ָת ּהָּ ,כ ְך ְ ּב ִר ּקוּד ָּכפוּל
ַה ַּסב ֵמ ַעל ַה ְּתחוּם בּ וֹ ָאנֹכִ י נִ ַ ּצ ְב ִּתי.
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ִּכי ְרחוֹ ָקה ְמאֹד ִהיא ִמכּ ַֹח ֶה ּ ֵׂשגֵ ינוּ,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֶה ָחפוּז ָ ּב ְר ִק ִיעים ָמ ִהיר הוּא
ִמ ּ ֵמי יו ַּבל ַה ִּק ַ ּיאנָ ה ַה ָ ּזב ַ ּב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם.
ֵהם לֹא ׁ ָש ִרים ַה ֵּלל לְ ַ ּב ְּכחוּס וְ ַא ּפוֹ לוֹ ,
ִּכי לְ ׁ ִשלּ ו ּׁש דְּ ֻמ ּיוֹ ת ִ ּבכְ סוּת ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
וּלְ גִ לּ וּמוֹ ִ ּב ְדמוּת ֶ ּבן ַה ְּתמו ָּתה ָ ּב ָא ֶרץ.

30

ַה ּׁ ִשיר וְ ַה ּ ָמחוֹ ל ִה ִ ּגיע ּו ֶאל סוֹ ָפם,
ֲאזַ י ְּתשׂ ו ַּמת לִ ָ ּבם ִה ְפנ ּו אוֹ רוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש
ימה ַא ֶח ֶרת.
ֵאלֵ ינוְּ ,מ ֻר ִ ּצים לִ ְק ַראת ְמשִׂ ָ
ַה ּׁ ֶש ֶקט ַ ּב ֲע ַדת ַה ְמב ָֹרכִ ים נִ ׁ ְש ַ ּבר
ְ ּב ִפי ָהאוֹ ר ֲא ׁ ֶשר ִס ּ ֵפר לָ נ ּו ַעל ִא ׁיש
ָה ֱאל ִֹהים ָה ָר ׁש ,וְ ַעל ַח ָ ּייו ַעד ֵה ָ ּנה:
"כיוָ ן ׁ ֶש ַה ְּתבו ָּאה ָ ּב ּה דַּ ׁ ְש ִּתי ַעד ַעכְ ׁ ָשו
ֵּ
נֶ ֶא ְס ָפה ָ ּב ֳע ָמ ִרים וְ ֻה ׁ ְשלְ כָ ה לַ גּ ֶֹרן,
לָ דו ּׁש דָּ גָ ן נוֹ ָסף ָה ַא ֲה ָבה מוֹ ָרה לִ י.
ָח ׁ ַש ְב ָּת ְ ּבוַ דַּ אי ִּכי ֶ ּב ָחזֶ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ַה ֶ ּצלַ ע נִ ׁ ְשלְ ָפה לָ צוּר ֶח ְמדַּ ת ִא ּׁ ָשה –
ְ ּבגִ ין ַּת ֲאבוֹ נָ ּה ׁ ִש ְּל ָמה ֵּת ֵבל ְ ּבי ֶֹקר –
ו ֶּב ָחזֶ ה ֲא ׁ ֶשר נֻ ַּקב ְ ּבחֹד ַה ּׁ ֶשלַ ח –
ּ ָפ ַרשׂ ַעל ֶה ָע ָבר וְ ֶה ָע ִתיד ַח ְסדּ וֹ ,
וְ ַדי ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקלוֹ ָּכל ֶר ׁ ַשע לְ ַהכְ ִר ַיע –
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ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶיהם ָּכל ָהאוֹ ר ׁ ֶש ֶּט ַבע ָה ָא ָדם
נוֹ שֵׂ א ,טוֹ ֵמן ְ ּב ֻחבּ וֹ ַ ,ה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֵה ִפ ָיחה
ַ ּב ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ְר ָאה ֶאת זֶ ה וְ זֶ ה ַ ּגם יַ ַחד.
ַא ָּתה ָּת ֵמ ַּהֵ ,אפוֹ א ,לְ אוֹ ר דְּ ָב ַרי ִמ ּק ֶֹדם,
לְ ֵעת ׁ ָש ַמ ְע ָּת ִּכי לֹא ָקם ׁ ָשוֶ ה לַ ֶ ּנ ֶפ ׁש
ישי ְ ּברֹב ָה ָדר ׁשוֹ כֶ נֶ ת.
ָ ּבאוֹ ר ַה ֲח ִמ ׁ ִ
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ַע ָּתה ֵעינֶ ָיך ּ ְפ ַקח ,לִ ְת ׁשו ָּב ִתי ַה ְס ֵּכת,
וּלְ ַמד ֵּכ ַיצד דְּ ָב ַרי ו ְּתבוּנָ ְת ָך יַ ְחדָּ ו
חוֹ ְב ִרים לְ ִציר ֱא ֶמת ְ ּב ַמ ְע ַ ּגל ַהדַּ ַעת.
ן-מוֶ ת ו ֵּבין ׁ ֶשלּ ֹא יו ַּמת,
ֵ ּבין ִאם דָּ ָבר ֶ ּב ָ
הוּא ַא ְך ָמאוֹ ר נִ ׁ ְש ָקף ׁ ֶשל ַר ְעיוֹ ן אוֹ תוֹ
ְ ּברֹב ַא ֲה ָבתוֹ בּ וֹ ֵרא ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.
ִּכי ֶאת ַה ִ ּזיו ַה ַחי ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ַמ ְעיַ ן
ָהאוֹ ר זוֹ ֵרם לָ ַעד ,וְ לֹא נִ ְפ ָרד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ו ֵּמ ָה ַא ֲה ָבה ,בּ וֹ ְר ִאים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַ ּגם יַ ַחד,
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וְ ֵאלּ ּו ַק ְרנֵ ֶיהם נוֹ ְתנִ ים ְ ּברֹב ַח ְסדָּ ם
ְ ּב ֵת ׁ ַשע ַּת ְמ ִצ ּיוֹ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָקפוֹ ת ֵאלֵ ינוּ,
ֲהגַ ם ְמקוֹ ר ָהאוֹ ר נוֹ ָתר יָ ִחיד לָ נֶ ַצח.
וְ כָ ְך ָהאוֹ ר ׁשוֹ ֵק ַע ִמ ּ ַמ ַעשׂ ֱאלֵ י ַמ ַעשׂ
ַעד ִר ְד ּתוֹ ֶאל ֵקץ כּ ֹחוֹ בּ וֹ לֹא יוּכַ ל
לִ ְברֹא ִּכי ִאם זוּטוֹ תִ ,מ ְק ִרים ִק ְצ ֵרי ּתוֹ ֶחלֶ ת.
ְ ּב ִ'מ ְק ִרים ִק ְצ ֵרי ּתוֹ ֶחלֶ ת' ַּכ ָ ּונָ ִתי לְ ֵאלּ ּו
ַה ִ ּנ ְב ָר ִאים ְ ּבכ ַֹח ַה ֶ ּז ַרע אוֹ ַה ֶ ּנ ֶבט,
וְ ִאם לֹא ָאז ְמקוֹ ָרם ְ ּבגַ לְ ַ ּג ֵּלי ַה ּׁ ַש ַחק.
ַהח ֶֹמר ַ ּבדְּ ָב ִרים וְ ִע ּצו ָּבם ֵאינוֹ
ָּת ִמיד זֵ ֶההַ ,על ֵּכן חוֹ ַתם ָה ַר ְעיוֹ ן
הוּא לִ ְפ ָר ִקים נִ גְ לֶ הִ ,ע ִּתים ָסמוּי ֵמ ַעיִ ן.
לָ כֵ ן יֵ ׁש וְ קוֹ ֶרה ִּכי ֵמאוֹ תוֹ ַה ֶ ּגזַ ע
ֵעץ ּ ְפ ִרי ָמתוֹ ק יָ נִ יבַ ,א ַחר ּ ִפ ְריוֹ יַ ְקדִּ ַיח,
ו ִּב ְסגֻ לּ וֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת יֵ ְצא ּו ְ ּבנֵ יכֶ ם ֵמ ֶר ֶחם.
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ַא ְך ל ּו ַּכ ֲהלָ כָ ה ֻע ְ ּצב ּו ָח ְמ ֵרי ַה ֶ ּגלֶ ם,
וְ ל ּו ְ ּבשִׂ יא אוֹ נָ ם ָהי ּו ׁ ְש ֵמי ַה ּ ָמרוֹ ם,
ִּכי ָאז ָהיְ ָתה דְּ מוּתוֹ ׁ ֶשל ַהחוֹ ָתם ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמת.
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ַא ְך ֲעבוֹ ַדת ַה ֶּט ַבע לְ עוֹ לָ ם ֵאינָ ּה ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמת,
ּתוֹ לִ ְיך ִהיא ֶאת ָהאוֹ ר ְּכמוֹ ָה ָא ּ ָמןֲ ,הגַ ם
יוֹ ֵד ַע ֶאת ְמלַ אכְ ּתוֹ  ,אוּלָ ם יָ דוֹ רוֹ ֶע ֶדת.
ַא ְך ִאם ַא ֲה ָבה לוֹ ֶה ֶטת ָּתכִ ין וְ גַ ם ַּת ְט ִ ּב ַיע
אשית,
ֶאת ז ַֹהר ֶה ָחזוֹ ן ׁ ֶשל כּ ַֹח ְ ּב ֵר ׁ ִ
דּ
ַה ּתוֹ ָצ ָאה ִּת ְהיֶ ה יֵ ׁשוּת ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ִֹפי.
ָּכ ְך ֶ ּב ָע ָבר ָהיָ ה ָראוּי ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ
ֲע ֵדי ׁ ְשלֵ מוּת לִ יצֹר יֵ ׁשוּת ַח ָ ּיה ,נוֹ ׁ ֶש ֶמת,
וְ כָ ְך ָה ְר ָתה ִמ ְריָ ם ַה ְ ּבתוּלָ ה לָ לֶ ֶדת.
ַעל ֵּכן ֲאנִ י ַמ ְס ִּכים ָ ּבזֹאת לְ ַד ְע ְּת ָך
כִ י ֶט ַבע ָה ָא ָדם לֹא ָהיָ ה לֹא יִ ְהיֶ ה
ׁ ָשלֵ ם ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי דְּ ֻמ ּיוֹ ת ַה ָּללוּ.
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אוּלָ ם ֲא ִפלּ ּו לֹא אוֹ ִסיף עוֹ ד ַעל דְּ ָב ַרי
ֲהלֹא ּתוּכַ ל לִ ׁ ְשאֹל'ֵּ :כ ַיצד ֶא ְפ ׁ ָשרֵ ,אפוֹ א,
ִּכי ַעל ׁ ְשלֹמֹה ָא ַמ ְר ָּת ׁ ֶש ֵאין ְּכמוֹ תוֹ ַ ּב ֶחלֶ ד?'
ֲא ָפ ֵר ׁש לְ ָך ֵאפוֹ א ֶאת ַה ָּטעוּן ֶה ְס ֵ ּבר.
ֵצא וַ ֲח ׁשֹב ֵּכ ַיצד ֵה ׁ ִשיב ׁ ְשלֹמֹה ַה ּ ֶמלֶ ְך
'ש ַאל' ִמ ּ ִפי ֱאל ַֹּה.
ֵעת לְ ָה ׁ ִשיב נִ ְד ַר ׁש ַעל ׁ ְ
ָּכ ְך לֹא ִ ּב ְּק ׁש ּו דְּ ָב ַרי ֶא ָּלא לְ ַה ְראוֹ ְת ָך
ִּכי ָהיָ ה הוּא ֶמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ָחכְ ָמה ִ ּב ֵּק ׁש
לְ ַמ ַען ְּת ַס ַ ּיע לוֹ ְ ּב ֻא ּ ָמנוּת ַה ּ ֶמלֶ ְך,
וְ לֹא ְּכ ֵדי לָ ַד ַעת ִמנְ יָ ן לַ ּ ַמלְ ָאכִ ים
ַה ְמעוֹ ְפ ִפים ְ ּב ֵע ֶדן ,וְ לֹא ִאם ַה ֶהכְ ֵר ַח
ֶהכְ ֵר ַח הוּא ֲא ִפלּ ּו ֻמ ְתנֶ ה ִ ּב ְתנַ אי ָקבו ַּע.
וְ לֹא ’,‘si est dare primum motum esse
לֹא ִאם נִ ָּתן לִ ְר ׁשֹם צו ָּרה ׁ ֶשל ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש
נְ טוּל זָ וִ ית יָ ִמין ְ ּב ַמ ֲח ִצית ַט ַ ּב ַעת.
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ִאם שַׂ ְמ ָּת לֵ ב ִמ ָּכאן דְּ ָב ַרי ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ִּתי:
'לְ ע ֶֹמק ֶה ָחזוֹ ן לֹא ָקם ְּכמוֹ תוֹ ַעד ֵה ָ ּנה',
ִּכי זֶ ה ַה ַ ּי ַעד בּ וֹ ֵחץ ּתוֹ ָר ִתי ׁ ִש ַ ּג ְר ִּתי.
וְ ִאם ֶאת דַּ ְע ְּת ָך ַעל דְּ ַבר 'לֹא ָקם' ִּת ֵּתן,
ָּת ִבין ִּכי ַה ּ ָמ ׁ ָשל נוֹ ַעד ַרק לִ ְמלָ כִ ים,
ֵמ ֶהם ַרק ְמ ַע ִּטים ְראוּיִ ים ָאכֵ ן לְ ׁ ֶש ַבח.
ׁ ְשמֹר ִמלּ וֹ ַתי ָעלָ יו ו ְּב ַד ְע ִּתי ֱהיֵ ה,
ִּכי לֶ ֱאמוּנָ ְת ָך ּתוֹ ֶא ֶמת ִהיא ִ ּב ְד ַבר
אשוֹ ן וְ יֵ ׁשו ַּע ֲאהו ֵּבנוּ.
ָא ִבינ ּו ָה ִר ׁ
ְּכ ִמ ׁ ְש ְקלוֹ ת עוֹ ֶפ ֶרת ָּת ֵאט ִהיא ְצ ָע ֶד ָיך,
ִּת ְפ ַסע ְּכ ִא ׁיש יָ גֵ ַעֶ ּ ,פן ֵּ'כן' אוֹ 'לֹא' ִּת ְפסֹק
ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ִמ ְ ּבלִ י לִ ְבחֹן דְּ ָב ִרים לָ ע ֶֹמק.
ִּכי ֵ ּבין ְּכ ִסילִ ים לְ ַמ ָּטה יֵ ׁ ֵשב ַה ְמ ַמ ֵהר
לִ גְ זֹר דִּ ין לְ ִח ּיוּב אוֹ לִ ׁ ְשלִ ילָ ה ,וְ הוּא
ֶאת ַה ּׁשוֹ נֶ ה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ִמ ְק ִרים ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע.

120

ׁ ָשכִ ַיח ַהדָּ ָבר ִּכי ִא ׁיש ֶאת דַּ ְע ּתוֹ
ִע ֵ ּצב ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן וְ ִהיא ׁ ְשגוּיָ ה ,אוּלָ ם
ַה ַ ּג ֲאוָ ה ֲאזַ י ֶאת ַה ְּתבוּנָ ה כּ וֹ ֶפ ֶתת.
ַורע ִמ ָּכ ְך לִ נְ ט ֹׁש לַ ּׁ ָשוְ א ַהחוֹ ף לְ ַדיִ ג
ַא ַחר ֱא ֶמת ִמ ְ ּבלִ י לַ ֲה ִבינָ ּה – ַה ּׁ ָשב
יִ ְמ ָצא ִּכי ַמ ָ ּצבוֹ ָ ּגרו ַּע הוּא ִמ ּק ֶֹדם.
ְר ָאיָ ה לְ כָ ְך ֲהלֹא ֵהם ְ ּב ִריסוּס ו ּ ַּפ ְר ֶמנִ ֶידס,
ֶמלִ יסוּס וּכְ מוֹ ָתם – יָ ְצא ּו ְ ּבלִ י דַּ ַעת ָאנָ ה
וְ ֵהם ֵעדוּת נֶ ְח ֶר ֶצת לְ ֶה ֶבל זֶ ה ַ ּב ֶחלֶ ד;
ָּכ ְך ַא ְריוּס ַהכּ וֹ ֵפרָּ ,כ ְך ַה ַּס ְפ ָקן ַס ֶ ּבלְ יוּס,
וְ עוֹ ד ְּכ ִסילִ ים ְּכמוֹ ֶהם ֲא ׁ ֶשר ְּכלַ ַהב ַחד
ִע ְ ּותוּ יָ ׁ ָשרִ ,ה ׁ ְש ִחית ּו ֶאת ּ ְפנֵ י ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש.
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ַעל ֵּכן ַ ּבל יֵ ָח ֵפז ָא ָדם ְ ּב ִב ְטחוֹ נוֹ
לִ ׁ ְש ּפֹט ,לְ ַבל יְ ֵהא ְּכ ִמי ׁ ֶש ְּכ ָבר מוֹ נֶ ה ֶאת
ַה ּׁ ִשבּ וֹ לִ ים ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְב ׁ ִשיל דְּ גַ ן שָׂ ֵדהוּ.
ִּכי ָאנֹכִ י ָר ִא ִיתי ַ ּב ְר ָקן ָ ּג ֵדל ַ ּבח ֶֹרף
וְ הוּא דַּ ְרדַּ ר ֻּכלּ וֹ ַ ,מ ֵּקל יָ ֵב ׁשָ ,ק ׁשו ַּח,
ֹאשוֹ ַה ֶ ּו ֶרד.
אוּלָ ם ְ ּבבוֹ א ַה ּיוֹ ם נָ ַבט ְ ּבר ׁ
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וְ גַ ם ְס ִפינָ ה ָר ִא ִיתיַ ,מ ֵהר ,יָ ׁ ָשר ִה ְפלִ יגָ ה,
עוֹ שָׂ ה דַּ ְר ָּכ ּה ַ ּב ָ ּים ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
ו ְּבבוֹ ָא ּה לַ חוֹ ף ׁ ָש ְק ָעה ,יָ ְר ָדה ְּתהוֹ ָמה.
לְ ַבל ֵאפוֹ א יַ ִ ּניח ּו ָּכל ֶ ּב ְר ָטה אוֹ ַמ ְר ִטינוֹ
ִּכי ְ ּברו ַּח ֱאל ִֹהים ָמלְ א ּו לְ ֵעת ָרא ּו ֵהם
יָ דוֹ ׁ ֶשל זֶ ה חוֹ ֶמ ֶסת ,וְ זֶ ה יָ דוֹ ּתוֹ ֶר ֶמת.
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קנטו ארבעה-עשר
אחת הנשמות מסבירה לדנטה הספקן באיזה אופן מקבלות עיניו של האדם הקם
לתחייה את זוהר נשמתו .לאחר מכן דנטה וביאטריצ'ה נוסקים אל הרקיע החמישי,
אל כוכב הלכת מאדים ,בו שוכנים מגִ ני הדת הצרים צלב בוער באש.
ִמחוּץ ֶאל ַה ּ ֶמ ְר ָּכז אוֹ ִמ ּ ֶמ ְר ָּכז ַהחו ָּצה,
ִ ּבכְ לִ י ָעגֹל יָ נוּע ּו ַה ּ ַמיִ ם ,זֹאת ָּתלוּי
ִאם ִמ ַ ּבחוּץ יַ כּ ּו ָ ּב ֶהם וְ ִאם ַ ּב ָּתוֶ ְך.
ֲא ׁ ֶשר ָ ּבזֹאת ֵּת ַא ְר ִּתיּ ְ ,ב ִד ְמיוֹ נִ י לְ ֶפ ַתע
ִה ְבזִ יק ,לְ ֵעת ׁ ַשלְ ֶה ֶבתַ ,ר ַ ּבת ִח ּיוּת וְ ז ַֹהר
ׁ ֶשל ּתוֹ ַמס ַה ָּקדוֹ ׁש ,לְ ֶרגַ ע ָקט ֶה ְח ִר ׁ ָ
ישה,
וְ זֹאת וַ דַּ אי ְ ּב ׁ ֶשל ַקו ַהדִּ ְמיוֹ ן ָה ַרב
ֵ ּבין ֲא ָמ ָריו ׁ ֶשלּ וֹ לְ ֵבין דִּ ְב ֵרי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה
ָ ּב ֶהם ַא ֲח ֵרי ָה ִא ׁיש ּ ָפ ְת ָחה ְ ּבלֵ ב שָׂ ֵמ ַח:
ָ
ֹאמר זֹאת,
"ה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה ָצ ִר ְיך – ֲהגַ ם ׁ ֶשלּ ֹא י ַ
ִאם ִ ּב ְד ָב ָריו ְ ּבקוֹ ל ,וְ ִאם ְ ּבשַׂ ְר ַע ּ ָפיו –
לְ ַה ִ ּג ַיע לְ ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ֱא ֶמת ַא ַחת נוֹ ֶס ֶפת.

15

ָא ָ ּנא ִמ ּ ְמ ָךֱ ,אמֹר לוֹ ִ ,אם אוֹ ר ׁ ַשלְ ֶה ֶבת זוֹ
בּ וֹ יֵ ׁשו ְּתכֶ ם ּפוֹ ַר ַחת ,יִ שְׂ רֹד ָ ּבכֶ ם לָ נֶ ַצח,
ָּכמוֹ הוּ זֶ ה ַע ָּתהּ ִ ,ב ְדמוּת ַר ַ ּבת ִּת ְפ ֶא ֶרת;
ֱאמֹר לוֹ ָהכֵ ַיצד ,לְ ֵעת ָּת ׁשוּב ֵאי ּ ַפ ַעם
ו ְּדמוּת ָ ּבשָׂ ר ִּתלְ ַ ּב ׁשַ ,ה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי לֹא
ֻּת ֶּכה ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים לְ נֹכַ ח ְ ּב ַרק ַה ּז ַֹהר".
ַּכ ּיוֹ ְצ ִאים ִ ּב ְמחוֹ ל ַמ ֲחנַ יִ םַ ,ה ִ ּנ ְס ָח ִפים ְ ּבלַ ַהט
ִה ְתלַ ֲהבוּת וְ גִ ילֵ ,מ ֵעת לְ ֵעת קוֹ לָ ם
[]180
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יָ ִרימ ּו ְ ּבשִׂ ְמ ָחה וְ ַצ ֲע ָדם יַ גְ ִ ּבירוּ,
ָּכ ְך לְ ִמ ׁ ְש ַמע דְּ ָב ֶר ָיה ַר ֵ ּבי ַה ֵחן וָ ֶח ֶסד,
יָ ְצא ּו ִ ּב ְמחוֹ ל ִר ָ ּנה ַמ ְע ְ ּגלֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש,
לַ ַּל ַחן ַה ּ ֻמ ְפלָ א שִׂ ְמ ַחת לִ ָ ּבם נוֹ ֶס ֶקת.
ָּכל ַה ּ ַמ ִ ּזיל דִּ ְמ ָעהִּ ,כי ּפֹה נָ מוּת לְ ַמ ַען
ָ ּברוּם נִ ְחיֶ הֵ ,אינֶ ּנ ּו יוֹ ֵד ַע ֶאת ָהעֹנֶ ג
ַה ְמ ַח ֶ ּיה ָּכאן נְ ָפ ׁשוֹ ת ְ ּב ִמ ְמ ְט ֵרי ַה ֶ ּנ ַצח.

30

ישי ֲא ׁ ֶשר
ָה ֶא ָחד וְ ַה ּׁ ֵשנִ י וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַח ִ ּיים לָ ַעד ,מוֹ ׁ ְשלִ ים בְּ ֶא ָחדְ ׁ ,שלוֹ ׁ ָשה ו ׁ ְּשנַ יִ ם
יפים ַהכּ ֹל ַא ְך ָח ְפ ׁ ִש ִ ּיים ִמ ֶּכ ֶתר,
ַה ּ ַמ ִּק ִ
ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים הו ׁ ַּשר ַה ֶ ּז ֶמר ְ ּב ִפי ָּכל
ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ָה ֵהןָ ,ענֹג ָהיָ ה ַה ַּל ַחן,
ָאכֵ ן שָׂ כָ ר יָ ֶאה ַעל ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד.
ֲאזַ י ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל ַה ָּקט ׁ ָש ְמע ּו ָאזְ נַ י
אוֹ ר ֱאל ִֹהי ְמזַ ּ ֵמרָ ,היָ ה קוֹ לוֹ ָצנו ַּע
ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכ ְצלִ יל ַמלְ ָא ְך ִ ּב ּ ֵׂשר לָ ּה לְ ַמ ִר ָ ּיה,
"ככָ ל ׁ ֶשלּ ֹא ֶּת ְחדַּ ל
וְ הוּא זִ ּ ֵמר ֵמ ׁ ִשיבְּ :
ְ
ַה ֲחגִ יגָ ה ְ ּברוּם ָה ֵע ֶדןָּ ,כך ִּת ּסֹב
ימת ַא ֲה ָב ֵתנוּ.
וְ זָ ֳה ָר ּה ַּת ְר ֶ ּבהּ ְ ,גלִ ַ
אוֹ ָר ּה נוֹ ֵטל כּ ֹחוֹ ִמ ַּל ַהט ֱאמוּנָ ה,
ַה ַּל ַהט – ִמ ּ ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ ינ ּו ַה ִ ּנ ְמדָּ ד
ַ ּב ֶח ֶסד בּ וֹ נִ זְ ֶּכה ֵמ ֵע ֶבר לְ ֶע ְר ֵּכנוּ.

45

לְ ֵעת יָ ׁשוּב ְ ּבשָׂ ֵרנוַּ ,רב ְּת ִה ָּלה וְ ק ֶֹד ׁש,
ׁ ֵשנִ ית לְ כַ ּסוֹ ֵתנוֲּ ,אזַ י ִּת ְהיֶ ה דְּ מו ֵּתנ ּו
ִּת ְפ ֶא ֶרת הוֹ ד ֻמ ׁ ְשלָ ם ,נָ ָאה יוֹ ֵתר לָ ַעיִ ן.
ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן יִ ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ַה ּז ַֹהר
לְ לֹא ְּתמו ָּרה נִ זְ ֶּכה ִמ ַ ּיד בּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל,
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יטיב ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ לִ ְראוֹ ת ֶאת ֱאל ֵֹהינוּ.
נֵ ִ
וּכְ כָ ל ׁ ֶש ְ ּנ ׁ ַשכְ לֵ ל ֵעינֵ ינ ּו לְ ַה ִ ּביט בּ וֹ
ֵּכן יַ ֲעל ּו ְ ּבתוֹ כֵ נ ּו ַה ֶח ֶסד וְ ַה ַּל ַהט,
וְ כָ ְך ְ ּבתוֹ רוֹ יִ גְ ַ ּבר ַה ּז ַֹהר ְ ּב ִק ְר ֵ ּבנוּ.
ֲא ָבל ְּכמוֹ ַה ּ ֶפ ָחם – בּ וֹ ֵרא ֶאת ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת
וְ הוּא ַע ְצמוֹ בּ וֹ ֵהק ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,
וְ כָ ְך ַעל ַּת ְבנִ יתוֹ ַה ּ ְמקוֹ ִרית יַ ׁ ְש ִ ּג ַיח,
ָּכ ְך ַ ּגם ָהאוֹ ר ַה ֶ ּזהַ ,ה ְמכַ ֶּסה אוֹ ָתנוּ,
יִ ּפֹל ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת ִמ ּנֹגַ ּה ַה ָ ּבשָׂ ר
ּ
אוֹ תוֹ נִ לְ ַ ּב ׁש ,וְ הוּא רוֹ ֵבץ ַע ָּתה ַ ּב ֶק ֶבר.

60

וְ לֹא יֻ כּ ּו ֵעינֵ ינ ּו ְ ּב ַסנְ וֵ ֵרי ַה ּז ַֹהר,
ִּכי ֵא ְיב ֵרי גּ ו ֵּפנ ּו יִ ְהיֶ ה ָ ּב ֶהם דַּ י כּ ַֹח
לְ ִה ְתיַ ֵ ּצב ֵא ָיתן מוּל ִמכְ ַמ ֵ ּני ָהא ׁ ֶֹשר".
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ׁ ְש ֵּתי לַ ֲהקוֹ ת ַה ֶ ּז ֶמר
"א ֵמן" ְ ּבלַ ַהטָ ,היָ ה ָ ּברוּר ֵאפוֹ א
ָק ְרא ּו ָ
ִּכי ָּכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ֶאל ְ ּגוִ ָ ּי ָת ּה נִ כְ ֶס ֶפת;
וְ לֹא ַרק לְ ַע ְצ ָמן ,אוּלַ י ַ ּגם ַ ּב ֲעבוּר
ָאבוֹ ת וְ ִא ּ ָמהוֹ ת וְ יַ ִּק ֵירי לִ ָ ּבן,
ְ ּב ֶט ֶרם נֶ ֶה ְפכ ּו לַ ֲאבוּקוֹ ת ַ ּב ֶ ּנ ַצח.
ו ְּר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה ֵמ ֵע ֶבר לַ ּנֹגַ ּה ׁ ֶש ּמוּלֵ נוּ,
ָס ִביב לַ ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים ַה ָּלל ּו אוֹ ר בּ וֹ ֵק ַע,
וְ הוּא ְּכמוֹ ֶק ֶרן ז ַֹהר עוֹ לֶ ה ְ ּב ַקו ָהא ֶֹפק.
וּלְ ֵעת ַה ּיוֹ ם נָ ָטה וְ ַרד ָה ֶע ֶרב ְּכ ָבר
אוֹ רוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ֵה ֵחלּ ּו לְ ַה ְב ִק ַיע
וְ לֹא ֵּת ַדע ִאם ֵהם ֱא ֶמת אוֹ ַּת ְע ּתו ַּע,
ו ְּב ֵעינַ י דִּ ּ ִמ ִיתי לִ ְראוֹ ת מוּלִ י רוּחוֹ ת
זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב ִה ִ ּגיעוּ ,עוֹ ְמדוֹ ת ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל,
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ְ ּבגַ ב ַה ּ ַמ ְק ֵהלוֹ ת ַה ּ ַמ ִּקיפוֹ ת אוֹ ָתנוּ.
ֵּכ ַיצד זֶ ה ְ ּב ַרק ֱא ֶמת ׁ ֶשל רו ַּח ק ֶֹד ׁש ּ ֶפ ַתע
הוֹ ִפ ַיע לְ ֵעינַ י ,קוֹ ֵרן ִ ּב ְמלוֹ א ַה ּז ַֹהר!
ֻמ ֶּכה ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ֶאת ַמ ָ ּב ִטי ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ִּתי.
ֲאזַ י ִח ְ ּיכָ ה ֵאלַ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ,וְ יָ ְפיָ ּה
נֶ ְח ַרט ִ ּב ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי ,לְ ַבל יָ בוֹ א ְ ּב ֶק ֶרב
ְּתמוּנוֹ ת ׁ ֶש ִ ּז ָּכרוֹ ן נִ ְפ ָטר ֵמ ֶהן ִ ּבן ֶרגַ ע.
ַע ָּתה ׁ ֶש ֶאל ַע ְצ ָמן ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ָשבוּ,
אתי
ישיר ּו ַמ ָ ּב ָטןָ ,ר ִא ִיתי ֵא ְיך נִ ּ ֵׂש ִ
ֵה ׁ ִ
ּ
ְ ּביַ ַחד ִעם ְג ִב ְר ִּתי ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ָהא ׁ ֶֹשר.
יָ ַד ְע ִּתי ְ ּב ֵברוּר ׁ ֶש ִּל ְמרוֹ ִמים נָ ַס ְק ִּתי,
ִּכי א ֶֹדם ִח ּיוּכוֹ ׁ ֶשל ַהכּ וֹ כָ ב ָהיָ ה
ׁשוֹ נֶ ה ִמן ַה ְמ ֻק ָ ּבלֵ ,אלָ יו ָרגִ יל ָהיִ ִיתי.

90

ְ ּבכָ ל ְמא ִֹדי ,וְ כֵ ן ְ ּבלָ ׁשוֹ ן לַ כּ ֹל מו ֶּבנֶ ת,
לָ ֱאל ִֹהים ִה ְק ַר ְב ִּתי ֶאת לְ ָב ִבי לוֹ ֵהט,
וְ כָ ְך ַעל ֲח ָס ָדיו ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ הוֹ דוֹ ת לוֹ .
ַ ּגם ִאם ִ ּב ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי ֲע ַדיִ ן ַה ָּק ְר ָ ּבן
לֹא נֶ ֱאכַ ל ָ ּב ֵא ׁש וְ לֹא ֻה ׁ ְשלַ ם ,יָ ַד ְע ִּתי
ִּכי לִ ְב ָרכָ ה זָ כָ ה וְ לִ ְתעו ָּדתוֹ ִה ִ ּג ַיע.
ׁ ֶש ֵּכן ּ ְפ ֵאר ַה ּז ַֹהר בּ וֹ ֵהק ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַק ְרנַ יִ ם
אתי:
הוֹ ִפ ַיע לְ ָפנַ י לוֹ ֵהטֲ ,אזַ י ָק ָר ִ
"הוֹ ֶהלְ יוֹ ס ַה ְמ ַהדֵּ ר אוֹ ָתן ְ ּברֹב ִּת ְפ ֶא ֶרת!"
ִּכי ְ ּבאוֹ רוֹ ת ֵאין ְספֹר ׁ ְש ִביל ֶה ָחלָ ב ָרקו ַּע
ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ִצ ֵירי ַה ֶחלֶ ד ,וּלְ זִ יו נְ ָה ָרתוֹ
ַאף לַ ְמ ָדנֵ י ַהדּ וֹ ר עוֹ ְמ ִדים ֻמ ִּכים ְ ּב ֶהלֶ ם.
ָּכ ְך ְ ּב ַמ ֲע ַמ ֵּקי כּ וֹ כַ ב ַה ּ ַמ ֲא ִדים
ֶאת ֵס ֶמל ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ָצר ֶצ ֶמד ַה ַּק ְרנַ יִ ם,
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״כאן ַה ּ ַפיְ ָטן ׁ ֶש ִ ּבי מּול זִ כְ רוֹ נִ י כּ וֹ ׁ ֵשל,
ָּ
שעל ַה ְ ּצלָ ב ֵאינֶ ִ ּני
ּוע ַ
ִּכי נָ גְ הוֹ ׁ ֶשל יֵ ׁש ַ
יָ כוֹ ל ל ֹא לְ ָת ֵאר וְ ל ֹא ֶ ּבן דְּ מּות לִ ְמצֹא לוֹ ״
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105

ׁ ְשנֵ י ִר ְב ֵעי ַמ ְע ָ ּגל חוֹ ְב ִרים ְ ּבתוֹ ְך ַט ַ ּב ַעת.
ָּכאן ַה ּ ַפיְ ָטן ׁ ֶש ִ ּבי מוּל זִ כְ רוֹ נִ י כּ וֹ ׁ ֵשל,
ִּכי נָ גְ הוֹ ׁ ֶשל יֵ ׁשו ַּע ׁ ֶש ַעל ַה ְ ּצלָ ב ֵאינֶ ִ ּני
יָ כוֹ ל לֹא לְ ָת ֵאר וְ לֹא ֶ ּבן דְּ מוּת לִ ְמצֹא לוֹ .
ַא ְך ִמי ׁ ֶש ֶאת ַה ְ ּצלָ ב נוֹ ֵטל וְ ִעם יֵ ׁשו ַּע
הוֹ לֵ ְךַ ,על ַה ּ ֶמ ְחדָּ ל ַה ֶ ּזה וַ דַּ אי יִ ְסלַ ח לִ י,
ִּכי ֶאת יָ ִדי ִר ּ ְפ ָתה ִה ַּלת ְמאוֹ ר יֵ ׁשו ַּע.
ֹאש וְ ַעד ַּכף ֶרגֶ ל ו ְּב ִפ ּׁשוּט זְ רוֹ עוֹ ת,
ֵמר ׁ
נָ ְדד ּו ַק ְרנֵ י אוֹ ָרה ,וּלְ ֵעת ָחצ ּו ַא ַחת
ֶאת ְרעו ָּת ּהָ ,עלָ ה ֵמ ֶהן נִ יצוֹ ץ וְ ֶר ׁ ֶשף.
ָּכ ְך ְר ִס ֵיסי ָא ָבק נָ ִעים נִ ְר ִאים ָ ּב ָא ֶרץ
לְ ַאט אוֹ ִ ּב ְמ ִהירוּת ,יָ ׁ ָשר אוֹ ְ ּב ׁ ִש ּפו ַּע,
ְק ָצ ִרים אוֹ ֲא ֻר ִּכיםֶ ,את צו ָּר ָתם יַ ְחלִ יפוּ,
חוֹ ְד ִרים ַק ְרנֵ י אוֹ ָרהִ ,ע ִּתים יְ ַחלְ ֲחל ּו
ִ ּב ְמ ִח ּצוֹ ת ַה ֵ ּצל – ָא ָדם ֻמכְ ׁ ָשר ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת
ֵה ִקים ְ ּברֹב ְּתבוּנָ ה ָמגֵ ן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.

120

ַּכ ְ ּויוֹ לָ ה וְ ַה ֵ ּנ ֶבל ,לְ ֵעת ְצלִ ילֵ י ַה ַּל ַחן
חוֹ ְב ִריםֲ ,אזַ י ָענֹג הוּא ְצלִ יל ַה ּ ַמנְ ִ ּגינָ ה
ֲהגַ ם ָּכל ָּתו לְ חוּד ֵאינֶ ּנ ּו ַ ּב ַעל ֵע ֶר ְך,
ָּכ ְך ִמן ַה ּ ְמאוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ּ ֵמ ַה ְ ּצלָ ב ָעל ּו
וּלְ ָפנַ י ִה ְב ִהיקוָּ ,על ּו קוֹ לוֹ ת ׁ ִש ָירה
קוֹ ְס ִמיםּ ַ ,גם ִאם ְמקוֹ ר ַה ֶ ּז ֶמר לֹא יָ ַד ְע ִּתי.
ָ ּברוּר ָהיָ ה לִ י ִּכי ׁ ִשיר ְּת ִה ָּלה ָהיָ ה זֶ ה,
"עלֵ ה ִּכ ְמנַ ֵ ּצ ַח"
ׁ ֶש ֵּכן ֶאת ַה ּ ִמ ִּלים ֲ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתיַ ,אף ִּכי לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת ַה ּתֹכֶ ן.
ִעם זֹאת כּ ֹה ֲענֻ ִ ּגים ָהי ּו ְצלִ ילֵ י ַה ֶ ּז ֶמר,
ׁ ֶש ְּכמוֹ ֶהם לֹא יָ ַד ְע ִּתי ְ ּבכָ ל יָ ַמי ַעד ֵה ָ ּנה,
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186
וְ ֵהם ָּכ ְפת ּו נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּב ׁ ַשלְ ׁ ָשלוֹ ת ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר.
ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי ִ ּב ְד ָב ַרי יֵ ׁש ִמן ַה ִה ְתנַ ּ ְׂשאוּת,
ְּכמוֹ ל ּו ֵה ַקלְ ִּתי ר ׁ
ֹאש ְ ּב ֵאלּ ּו ָה ֵעינַ יִ ם
ָ ּב ֶהן ָמ ְצ ָאה נַ ְפ ׁ ִשי ׁ ַשלְ וָ ה לְ כִ ּסו ֶּפ ָיה;

135

ַא ְך ַה ּ ַמ ְב ִחין ֵּכ ַיצד דְּ פוּס ַהחוֹ ָתם ַה ַחי
ׁ ֶשל ַה ָ ּי ֶפה גּ וֹ ֵבר ְּככָ ל ׁ ֶשהוּא ַמגְ ִ ּב ַּיה,
ֲהגַ ם ׁ ֶש ְּל ֶע ְב ָרן ֲע ַדיִ ן לֹא ֵה ַס ְב ִּתי,
יִ ְמ ַחל לִ י ַעל ׁ ֶשדּ ִֹפי ְ ּב ַע ְצ ִמי ֵה ַטלְ ִּתי,
וְ גַ ם יִ ְר ֶאה ִּכי זוֹ ֱא ֶמת ְ ּב ִפי דִּ ַ ּב ְר ִּתי:
ִּכי נ ַֹעם ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ֵאינוֹ ּפוֹ ֵחת ,לְ ֵה ֶפ ְך,

		
139
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קנטו חמישה-עשר
בין שומרי חומות האמונה פוגש דנטה באבי אבות אבותיו ,קצ'אגווידה (,)Cacciaguida
המתאר בפני אחרון צאצאיו עד הנה את פירנצה בימיו; מדבר על בני ביתו ,מגלה
לדנטה את מקור שם המשפחה 'אליגיירי'; וכן מזכיר את מותו שלו על קידוש השם
במסע הצלב השני ,לאחר שנפל בידי הכופר המוסלמי.
ָרצוֹ ן ׁשוֹ ֵפ ַע ֶח ֶסד ,וּבוֹ נִ גְ לֵ ית ָּת ִמיד
ָה ַא ֲה ָבה ֲא ׁ ֶשר ׁשוֹ ֶא ֶפת ֶאל ַה ֶ ּצ ֶדק,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַּל ִּקנְ ָאה ָרצוֹ ן ֻמ ׁ ְש ָחת הוּא יַ ַעד.
ַה ּׁ ֶש ֶקט ַרד ַעל לַ ַחן ַה ֵ ּנ ֶבל ֶה ָענֹג,
דְּ ָמ ָמה ִהשְׂ ָּת ְר ָרה ַעל ֵמ ְית ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש
ימינוֹ ָר ִק ַיע.
ׁ ֶש ֲעלֵ ֶיהם ּפוֹ ֵרט ִ ּב ִ
וְ כִ י יוּכְ ל ּו ַה ָּלל ּו ֲא ׁ ֶשר לָ שֵׂ את ִ ּב ְּק ׁשוּנִ י
ֲאלֵ ֶיהם ְּת ִפ ָּל ִתי ,וּלְ ׁ ֵשם ָּכ ְך נָ ַד ּמוּ,
לְ ַה ְח ִר ׁיש לְ קוֹ ל ְּת ִפ ָּלה ָ ּב ָרה וְ נֶ ֱא ֶמנֶ ת?
ָראוּי יָ גוֹ ן לָ ַעד ׁ ֶשל ִמי ׁ ֶש ּ ֵמ ַע ְצמוֹ
ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ֶ ּנ ַצח מוֹ נֵ ַע ו ְּמ ַב ֵּק ׁש
ַא ַחר דְּ ָב ִרים ְ ּב ֵטלִ ים ֲא ׁ ֶשר סוֹ ָפם יָ דו ַּע.

15

ְּכמוֹ ִ ּב ְר ִק ַיע לֵ יל דּ וֹ ֵמם ,זַ ְך וְ רוֹ גֵ ַע,
יֵ ׁש וּלְ ִע ִּתים ּפוֹ ֶר ֶצת ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש לְ ֶפ ַתע,
וְ זוֹ ַמ ַ ּבט ֵעינֵ ינ ּו ִמ ּׁ ַשלְ וָ תוֹ ּפוֹ ַר ַעת.
דּ וֹ ֶמה ְּכמוֹ ל ּו כּ וֹ כָ ב ִמ ּ ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ נִ ּסוֹ ט,
ַא ְך לְ ַבד ִמ ָ ּז ֳהרוֹ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ָבה לְ ֶפ ַתע
ְ ּבתֹם ָמעוֹ ף ָק ָצר ,דָּ ָבר ֵאינוֹ ָח ֵסר עוֹ ד.
ָּכ ְך ִמ ְּק ֵצה יָ ִמין וְ ַעד לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת
ַה ְ ּצלָ ב אוֹ רוֹ קוֹ ֵרןָ ,עלָ ה כּ וֹ כָ ב ֵהגִ ַיח
ַהיְ ׁ ֵשר ִמ ּ ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ּנֹגַ ּה וְ ַה ּז ַֹהר.
[]187
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188
וְ לֹא נָ ַט ׁש ֲע ִדי זֶ ה ֶאת נְ ִת ֵיבי ַה ְ ּצלָ ב,
ִּכי ִאם ַעל ּ ִפי ַמ ְסלוּל ַמ ְע ָ ּגלָ יו סוֹ ֵבב,
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ׁ ַשלְ ֶה ֶבת נִ ׁ ְש ֶק ֶפת ִמן ַה ַ ּב ַהט.
ְ ּב ַא ֲה ָבה ָּכזֹאת הוֹ ׁ ִשיט ַאף ֵצל ַאנְ כִ ֶיסס
יָ דוֹ ֶאל ְ ּבנוֹ לְ ֵעת ָר ָאה ּו ָ ּב ֶאלִ ְיסיוּם –
זֹאת ִאם ֵאמוּן לָ ֵתת ִ ּבגְ דוֹ ל ְמ ׁשוֹ ְר ֵרינוּ.

30

“O sanguis meus, o superinfusa
gratia Dei, sicut tibi cui
”bis unquam celi ianua reclusa.

ָּכ ְך ָסח ֵאלַ י ָהאוֹ רֲ ,אזַ י בּ וֹ ִה ְתבּ וֹ נַ נְ ִּתי,
וּלְ ֵעת ָאחוֹ ר ֵה ַס ְב ִּתי לִ ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ְ ּג ִב ְר ִּתי,
ִמ ֶ ּזה וְ גַ ם ִמ ֶ ּזה ֻה ְּכ ָתה נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּב ֶהלֶ ם.
ִּכי ַ ּב ִח ּיו ְּך ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַהק ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיה,
דִּ ּ ִמ ִיתי ְ ּבלִ ִ ּבי ִּכי ִה ֵ ּנה ֲאנִ י נוֹ גֵ ַע,
ְ ּבכָ ל ָה ְר ִק ִיעים ו ְּברוּם ּ ִפ ְס ַ ּגת ַה ֶח ֶסד.
ֲאזַ י הוֹ ִסיף ָהרו ַּח ַעל ַהדְּ ָב ִרים – ַא ְך א ׁ ֶֹשר
ַצח וְ ָטהוֹ ר לָ אֹזֶ ן וְ לָ ַעיִ ן – אוּלָ ם
ֶאל ע ֶֹמק ּ ֵפרו ׁ ָּשם ָּכ ׁ ַשלְ ִּתי ִמ ָּל ֶר ֶדת.
לֹא ׁ ֶש ְּל ַה ְצ ּ ִפינָ ם ִמ ּ ֶמ ִ ּני הוּא ִ ּב ֵּק ׁש,
ֶא ָּלא ְ ּב ַעל ָּכ ְרחוֹ ִּ ,כי שַׂ ְר ַע ּ ָפיו ָ ּג ְבה ּו
ֵמ ֵע ֶבר לִ ְתבוּנַ ת ֶ ּבן ַה ְּתמו ָּתה ָ ּב ָא ֶרץ.

45

וּלְ ֵעת ֵמ ַיתר ַק ׁ ְש ָּת ּה ׁ ֶשל ִח ָ ּבתוֹ ֵאלֵ ינוּ,
ָר ָפה דַּ ּיוֹ לְ ַמ ַען יַ ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת ֲא ָמ ָריו
ֶאל ַסף לְ ִה ָ ּו ֵעד בּ וֹ יוּכְ ל ּו ִעם ְּתבוּנָ ֵתנוּ,
אשוֹ נָ ה ָּכ ֵעת ִמ ּ ִפיו ֵה ַבנְ ִּתי:
ֶאת זֹאת לָ ִר ׁ
ַ
"ה ּׁ ִשלּ ו ּׁש וְ ָה ֶא ָחדּ ְ ,ברוּכִ ים ֱהיוַּ ,על ִּכי
ִה ְר ַע ְפ ֶּתם ַעל זַ ְר ִעי ָּכבוֹ ד וְ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ".
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189
וְ הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְיך"ָ :ר ָעב ָאר ְֹך ו ֵּמ ׁ ִשיב נֶ ֶפ ׁש
אתי ִ ּב ְק ִר ַיאת ַה ֶּכ ֶר ְך ַה ָ ּגדוֹ ל בּ וֹ
ָמ ָצ ִ
ַה ּׁ ָשחֹר וְ ַה ָּל ָבן ִצ ְב ֵע ֶיהם לֹא יַ ְחלִ יפוּ.
ָ ּבאוֹ ר ַה ֶ ּזה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו דְּ ָב ִרי לְ ָך ַא ׁ ְש ִמ ַיע,
ָמחוּל ו ְּמנֻ ָחםַ ,א ִּכיר ּתוֹ ָדה לְ זוֹ
נָ ְתנָ ה ְּכנָ ֶפ ָיך לְ ַמ ַען ַּתגְ ִ ּב ַּיה ֶאל ָה ֵע ֶדן.
ַּת ְח ׁשֹב ִּכי ָהגו ְּת ָך ִ ּבי ִמ ּתוֹ כוֹ זוֹ ֶר ֶמת,
ה-ש ּׁ ָשה
ֹאש לַ ּ ִמנְ יָ ןְּ ,כמוֹ ֲח ִמ ּׁ ָש ׁ ִ
ׁ ֶשהוּא ר ׁ
ְ
נוֹ ְב ִעים ִמן ָה ֶא ָחדִ ,אם ַאך ֶע ְרכּ וֹ יָ דו ַּע.
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ַעל ֵּכן ֵאינְ ָך ׁשוֹ ֵאל אוֹ ִתי ִמי ָאנֹכִ י,
ֵאינְ ָך ּתוֹ ֶהה ַמדּ ו ַּע ָ ּב ַח ְר ָּת דַּ וְ ָקא ִ ּבי
ַעל ּ ְפנֵ י ׁ ְש ַאר ָהרוּחוֹ ת ַהחוֹ גְ גִ ים ִע ּ ָמנוּ.

ַּת ְח ׁשֹב ִּכי ֲא ִמ ּתוֹ ת ַח ֵ ּיינוִּ ,אם ּ ְפחוּתוֹ ת ֵהן
אוֹ נִ כְ ָ ּבדוֹ תַּ ,ת ֵ ּב ְטנָ ה ַ ּב ּ ַמ ְר ָאה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
נִ ׁ ְש ֶק ֶפת ָהגו ְּת ָך ְ ּב ֶט ֶרם ֶּת ֱהגֶ ָ ּנה.
		
ַא ְך ַא ֲה ַבת ַה ּק ֶֹד ׁשַ ,על ִמ ׁ ְש ַמ ְר ָּת ּה דָּ רוּךְ
ֶא ֱעמֹד וְ לֹא ֶא ְחדַּ לִ ,היא זוֹ ַה ּ ַמ ִ ּצ ָיתה ִ ּבי
ְר ַעב ֶח ְמדָּ ה ָענֹג ַה ְמ ַב ֵּק ׁש לִ שְׂ בּ ַֹע.
ָה ֵרם קוֹ לְ ָך ִ ּב ְצלִ יל ַא ּ ִמיץּ ָ ,ב ִהיר ,בּ וֹ ֵט ַח,
ַ ּג ֵּלה ְּת ׁשו ַּקת לִ ְ ּב ָךֶ ,את ֶח ְפ ְצ ָך ַ ּג ֵּלה,
לִ ׁ ְשמוֹ ֵהן זֶ ה ִמ ְּכ ָבר ֶאת ְּת ׁשו ָּב ִתי ָע ַרכְ ִּתי".
יטב יוֹ ַד ַעת
ֵה ַס ְב ִּתי ֶאל ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ַא ְך זוֹ – ֵה ֵ
ֶאת ַר ֲח ׁ ֵשי לִ ִ ּבי – ִח ְ ּיכָ ה ֵאלַ י .לְ כָ ְך
ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ּ ָפ ְרשָׂ ה ְּת ׁשו ַּקת לִ ִ ּבי ְּכנָ ֶפ ָיה.
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"מ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ִּת ְראוָּ ּ ",פ ַת ְח ִּתי ִ ּב ְד ָב ַרי,
ִ
"את ַה ּ ַמ ׁ ְשוֶ ה ַהכּ ֹל ,לִ ְתבוּנָ ה וְ ַא ֲה ָבה
ֶ
יִ ְהיֶ ה ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם ִמ ׁ ְש ָקל ֶא ָחדְ ׁ ,שוֵ ה ֵע ֶר ְך.
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ִּכי ׁ ֶש ֶמ ׁש זוֹ  ,לָ כֶ ם נוֹ ֶתנֶ ת חֹם וְ אוֹ ר,
ׁ ְשנֵ י ַהכּ ֹחוֹ ת ַה ָּלל ּו זֵ ִהים ְ ּבתוֹ כָ ּה ָּכלִ יל,
וְ ֵאין דָּ ָבר יִ ׁ ְשוֶ ה לָ ּה וְ לִ ְמלַ אכְ ָּת ּה ְ ּבת ַֹאם.
ׁשוֹ נֶ ה הוּא ַה ּ ַמ ָ ּצב ְ ּב ֶק ֶרב ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתה,
יטבֶ ,א ְצלֵ נ ּו
ִמ ַּט ַעם ַה ּ ֻמ ָּכר לָ כֶ ם ֵה ֵ
ֵ ּבין ָרצוֹ ן לְ ֵבין יְ כֹלֶ ת ֵהן ַּת"ק ּ ַפ ְר ָסה יַ ְפ ִרידוּ.
ֲאנִ י ׁ ֶש ַחי ִהנֵ ִנּיּ ְ ,בח ֶֹסר ַה ּׁ ִשוְ יוֹ ן
ָח ׁש ַעל ְ ּבשָׂ ִריַ ,על ֵּכן ַרק ְ ּבלִ ִ ּבי אוֹ ֶדה
לָ כֶ ם ִּכי ֶאת ּ ָפנַ י ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב ִק ַ ּבלְ ֶּתם.
ִעם זֹאת ַא ְפ ִציר ְ ּב ָך ,טוֹ ּ ָפז ַחי וְ זוֹ ֵר ַח
ְּכ ֶא ֶבן ֵחן ָקבו ַּע ַ ּב ֲע ָט ָרה נִ ְב ֶח ֶרת,
ַמ ֵּלא ַא ַחר ֶח ְפ ִצי ,וְ ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ֱאמֹר לִ י".
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"ה ּה ,נֵ ֶצר ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתיֲ ,א ׁ ֶשר ַה ִ ּצ ּ ִפ ָ ּיה לוֹ
ָ
ָ
ְמ ַמ ְּל ָאה לִ ִ ּבי ֶח ְדוָ הֲ ,אנִ י לְ ך ַה ּׁש ֶֹר ׁש".
ְ ּב ֵא ֶּלה ַה ּ ִמ ִּלים ּ ָפ ַתחֵ ,ה ׁ ִשיב ָהרו ַּח,
"ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן
וְ עוֹ ד הוֹ ִסיף ָא ַמר לִ יָ ,
ֶאת ׁ ְשמוֹ לְ ֵבית ָא ִב ָיך ,וּלְ ַמ ְעלָ ה ִמ ּ ֵמ ָאה
אשוֹ ן ׁ ֶשל טוּר ַה ּט ַֹהר,
ׁ ָשנִ ים ַסב ְ ּב ִמ ְד ָרג ִר ׁ
הוּא ְ ּבנִ י ,וְ גַ ם ֲא ִבי ׁשוֹ ׁ ֶשלֶ ת ְ ּבנֵ י ֵ ּב ְית ָך,
יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַא ְך נָ ֶאה ִאם ְּת ַק ֵ ּצר יְ ֵמי
ִס ְבלוֹ ִ ּב ְמלַ אכְ ְּת ָך ַה ְמ ֻצ ֶ ּינֶ ת ו ְּמ ׁ ֻש ַ ּב ַחת.
ִפ ֶירנְ ֶצה ַה ּ ֻמ ֶּק ֶפת חוֹ מוֹ ת ְקדו ִּמיםּ ָ ,ב ֶהן
לְ ִמנְ ָחה וְ ׁ ַש ֲח ִרית קוֹ ֵרא עוֹ ד ְצלִ יל ִענְ ָ ּבל,
ׁ ְשלֵ וָ ה ָהיְ ָתה ׁשוֹ כֶ נֶ תְ ,צנו ִּעיםְ ׁ ,שקוּלִ ים ָ ּבנֶ ָיה.
לֹא ַמ ְחרוֹ זוֹ ת ָהי ּו ָ ּב ּה וְ לֹא ַע ְטרוֹ ת שֵׂ ָער,
לֹא ַמלְ ְמלוֹ ת ְ ּג ִדילִ ים וְ לֹא ַא ְבנֵ ט נוֹ ַעד
ֶאת ֵעין ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן לְ ַה ִּס ַיח ֵמחוֹ ְב ׁ ֵשהוּ.
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וְ לֹא נֶ ְח ַרד ָה ָאב ּ ֶפן ַ ּבת ֵּת ֵצא ֵמ ֶר ֶחם,
ִּכי ִ ּגיל ּומ ַֹהר ֶט ֶרם ָס ְתר ּו ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ,
ׁ ְשקוּלִ ים וְ תוֹ ֲא ִמים ָהי ּו ַעל ּ ִפי ַה ּצ ֶֹר ְך.
לֹא ָהיָ ה ֵ ּבית ָאב ׁ ֶש ֵריק ִמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה;
ַ ּגם לֹא נוֹ ְדע ּו ֲע ַדיִ ן ַמ ַעלְ לֵ י ַס ְר ַדנַ ּ ָפלוּס
ְּכמוֹ ָתם ִה ְר ָ ּבה לִ נְ קֹט ַ ּב ֲח ָד ָריו ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ַ ּגם לֹא ָעלְ ָתה ֲע ַדיִ ן ִ ּג ְב ַעת או ֶּצ'לַ טוֹ יוֹ
ַעל זוֹ ׁ ֶשל מוֹ נְ ֶט ַמלוֹ ַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ִה ְתנַ ּ ְׂש ָאה ִהיא
ימה.
ֵמ ַעל ּ ָפנֶ ָיה ַ ּגם נְ ִפילָ ָת ּה ִה ְקדִּ ָ
ֶאת ֶ ּבלִ ינְ ְצ'יוֹ נֶ ה ֶ ּב ְר ִטי ַ ּב ֲאזוֹ רוֹ ָר ִא ִיתי,
ָחגוּר ְ ּבעוֹ ר וְ ֶע ֶצםִ ,מן ַה ּ ַמ ְר ָאה ָר ִא ִיתי
ֵּכ ַיצד ַר ְעיָ תוֹ לְ לֹא ִא ּפוּר רוֹ ֶח ֶקת.
ָרא ּו ֵעינַ י ֶאת וֶ ְקיוֹ וְ ֵאת ָה ִא ׁיש ִמ ֶ ּנ ְרלִ י,
ימה ֵמעוֹ ר ּ ָפ ׁשוּט וְ גַ ס,
שְׂ ֵמ ִחים לִ לְ בּ ֹׁש ְ ּגלִ ָ
וּנְ ׁשוֹ ֵת ֶיהם ִע ּ ָמם אוֹ ְרגוֹ ת ְ ּבנוּל ו ֶּפלֶ ךְ.
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הוֹ ַ ,מ ָ ּזלָ ן ׁ ָש ַפר ,וְ כָ ל ַא ַחת יָ ְד ָעה
ֵהיכָ ן ֶחלְ ַקת ִק ְב ָר ּה ,לֹא נִ נְ ְט ׁ ָשה ִא ּׁ ָשה
ְ ּב ִמ ָּט ָת ּה ִּכי ַ ּב ַעל שָׂ ם ּ ְפ ָע ָמיו ָצ ְר ָפ ָתה.
ָהיְ ָתה ִמי ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִ ּג ָיחה ְ ּב ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה
ַעל ֶע ֶרשׂ ִּתינוֹ ָק ּה ,ו ִּפ ְט ּ ְפ ָטה ֵאלָ יו
ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֶח ְדוָ ה ׁ ְשמו ָּרה ְ ּב ִפי הוֹ ֶרה לְ יֶ לֶ ד.
ַא ֶח ֶרתּ ְ ,בעוֹ ָד ּה חו ִּטים ַ ּב ּנוּל ַמ ׁ ְש ֶחלֶ ת,
ֶאת ֲעלִ ילוֹ ת ְ ּבנֵ י ְטרוֹ יָ ה לִ ְבנֵ י ֵ ּב ָית ּה ַּת ׁ ְש ִמ ַיע,
ּתוֹ ִסיף ִס ּפוּר ֵמרוֹ ָמא וְ ַה ָ ּגדוֹ ת ְפיֶ סוֹ לֶ ה.
ָ ּב ֵעת ַה ִהיא ַצ'נְ גֶ לָ ה וְ לַ ּפוֹ ַסלְ ֶט ֶרלוֹ
ָהי ּו ְמעוֹ ְר ִרים ְּת ִמ ָיהה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּכמוֹ
קוֹ ְרנֶ לְ יָ ה וְ ִקינְ ִקינַ טוּס ׁ ֶשל ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה.
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וְ כָ ְך לְ תוֹ ְך ַח ֵ ּיי ִק ּיוּם ׁ ָשלֵ ו וְ נוֹ ַח,
יטיבּ ִ ,ב ְק ִה ָּלה אוֹ ֶה ֶבת,
ֵ ּבין ִצבּ וּר ֵמ ִ
ְ ּב ַביִ ת נֶ ֱא ָמן ,יָ לְ ָדה אוֹ ִתי ַמ ִר ָ ּיה,
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וְ ׁ ָשם לְ קוֹ ל ְּת ִפ ָּלה ָר ָמה ִ ּבכְ נֵ ִס ָ ּיה
ְקדו ָּמה ֲאנִ י נִ ְט ַ ּבלְ ִּתיִ ,ה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ָהיִ ִיתי
ְ ּב ֵעת ו ְּבעוֹ נָ ה ַא ַחת נוֹ ְצ ִרי וְ ַק ָצ'גְ ווִ ָידה.
ָהי ּו ׁ ְשמוֹ ת ׁ ְשנֵ י ַא ַחי ֶאלִ ֵיסיאוֹ וּמוֹ רוֹ נְ טוֹ ,
ִמ ְ ּגדוֹ ת נְ ַהר ַה ּפוֹ ַר ְעיָ ִתי ִה ִ ּג ָיעה,
וְ ִהיא זוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ּׁ ְש ָמ ּה נִ גְ זַ ר ׁ ֵשם ַאלִ יגְ יֵ ִרי.
ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר ׁ ֵש ַר ִּתי ֶאת קוֹ נְ ַרד ַה ֵּק ָיסר,
וְ הוּאַ ,על ָּכל ֲא ׁ ֶשר לְ ַמ ֲענוֹ ּ ָפ ַעלְ ִּתי,
ְמ ׁ ָש ַחנִ י לְ ַא ִ ּביר ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד וְ ֶח ֶסד.
ְ ּב ִע ְּקבוֹ ָתיו יָ ָצ ִ
אתי לִ ְק ָרב מוּל ַּכת ָה ֶר ׁ ַשע,
ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַא ְר ְצכֶ ם ָח ְמ ָסה ְ ּבכ ַֹח ֶח ֶרב,
ִּכי כּ ֶֹמר וּכְ לִ י ק ֶֹד ׁש ָּכ ׁ ְשל ּו לִ ׁ ְשמֹר ָעלֶ ָיה.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְ ּביַ ד ַה ֶ ּגזַ ע ַה ְמת ָֹעב נָ ַפלְ ִּתי,
ָח ְפ ׁ ִשי ִמ ּׁ ַשלְ ׁ ְשלוֹ ת ֵּת ֵבל זוֹ ַהכּ וֹ זֶ ֶבת,
ָה ַא ֲה ָבה ֵאלֶ ָיה ַּת ׁ ְש ּ ִפיל ַר ִ ּבים ַעד דֶּ ִחי,
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ְ ּבמוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים זָ כִ ִיתי לָ בוֹ א ֶאל ׁ ְשלוֹ ם ָה ֵע ֶדן".
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קנטו שישה-עשר
לבקשתו של דנטה ממשיך קצ'אגווידה ומספר על ימיו בפירנצה ,על אבותיו ועל
המספר מוקיע את השפעתם המושחתת של המהגרים החדשים וצופה
אזרחי העירַ .
עתיד קודר .אולם בשובו לספר על אצולת העיר הקדומה ,רוחו משתפרת והוא טוען
שהמצב אינו כה חמור.
הוֹ ֲ ,א ִצילוּת דָּ ֵמנ ּו ַה ֲח ֵס ָרה ּתוֹ ֶחלֶ ת,
ִאם ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ָש ִרים ְּת ִה ָּל ֵת ְך ָ ּב ָא ֶרץ,
נַ ְפ ׁ ָשם ָ ּבם יְ גֵ ָעה ִמ ַּל ֲעמֹד ָ ּב ָעוֶ ל,
ׁשוּב לֹא ֶא ְהיֶ ה נִ ְד ָהם לְ ֵפ ׁ ֶשר ָה ִע ָּלה,
ׁ ֶש ֵּכן ַאף ַ ּב ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ָ ּב ִריא ַה ֵּת ָאבוֹ ן,
ַּכ ָ ּונָ ִתי לְ ֵע ֶדןּ ְ ,ברוּם ׁ ִש ְב ֵח ְך ָר ַח ְצ ִּתי.
ָאכֵ ן ְ ּגלִ ָ
ימה ִה ָ ּנ ְךֲ ,א ׁ ֶשר ִּת ְבלֶ ה ְּכ ֶח ֶתף,
ְ
ַעל ֵּכן ִאם ִמדֵּ י יוֹ ם לֹא נוֹ ִסיף לָ ך עוֹ ד ְטלַ אי,
ַה ְ ּז ַמן ֶה ָחג יִ גְ זֹר ְ ּבשָׂ ֵר ְך ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ַריִ ם.
ָאז ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ִר ׁ ְש ִמי – נָ הוּג ָהיָ ה ְ ּברוֹ ָמא
ִ ּב ֵ
ימי ָע ָברַ ,ע ָּתה זָ נְ ח ּו אוֹ תוֹ ָ ּבנֶ ָיה –
ֶאת ִמלּ וֹ ַתי ֵאלָ יו ָחזַ ְר ִּתי ו ָּב ַח ְר ִּתי.

15

ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ַה ִ ּנ ֶ ּצ ֶבת ָקרוֹ ב ִח ְ ּיכָ הִ ,הזְ ִּכ ָירה
לִ י ֶאת ְ ּג ִב ַירת ַמלֶ בּ וֹ חוֹ כֶ כֶ ת ִ ּבגְ רוֹ נָ ּה
אשוֹ ן ׁ ֶשל ְ ּגווִ ינִ ֶיבר ִה ְק ׁ ִש ָיבה.
לְ ֵעת לְ ֵח ְטא ִר ׁ
כּ ֹה ִ ּב ְד ָב ַרי ּ ָפ ַת ְח ִּתי" :ו ְּבכֵ ןָ ,א ִבי ַא ָּתה,
עוֹ ַד ְד ָּת אוֹ ִתי לוֹ ַמר דְּ ָב ִרי ְ ּבא ֶֹמץ,
הוֹ דוֹ ת לְ ָך ִהנְ נִ י יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ָהיִ ִיתי.
ַר ִ ּבים ּ ַפלְ גֵ י ַה ַ ּנ ַחל ִמ ְּלא ּו נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּבא ׁ ֶֹשר,
זוֹ ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ַע ָּתה עוֹ לֶ ֶצת ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה,
ַעל ִּכי ִּת ּ ָׂשא ַ ּבגּ ֶֹד ׁש ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַ ּב ֵּק ַע.
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הולדתו של קצ'אגווידה.

ג׳ .פ.

ֱאמֹר נָ א לִ יֵ ,מ ִקים ֵ ּב ִיתיֵ ,מ ֲחלָ ָציו
ׁ ֶשל ִמי יָ ָצ ָ
אתִ ,מי ָהי ּו ֲאבוֹ ֶת ָיך
ָ
וְ ֵא ָ
ימ ַתי ָע ְבר ּו ַה ְ ּנעו ִּרים ָעלֶ יך?
ַס ּ ֵפר לִ י ַעל צֹאנוֹ ׁ ֶשל יוֹ ָחנָ ן ַה ּ ַמ ְט ִ ּביל –
ַה ַרב ָהיָ ה ֶע ְדרוֹ  ,ו ִּמי ִמ ֵ ּבין ְּתיָ ׁ ָשיו
נִ ְמ ָצא ָראוּי לְ רוּם ַה ּ ַמ ֲעלָ ה וְ יַ ַחס?"

30

ָאז ְּכ ַמ ּׁ ָשב ֵמ ִפ ַיח ְ ּבגַ ֲחלֵ י ּ ֶפ ָחם,
ַמ ִ ּצית ָ ּבם ֵא ׁש ׁ ַשלְ ֶה ֶבתְ ,ר ִא ִיתיו ַמגְ ִ ּביר אוֹ רוֹ
ְּככָ ל ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ַרי ְ ּבהוֹ ָק ָרה ִה ׁ ְש ַמ ְע ִּתי.
ְ ּבעוֹ ד יָ ְפיוֹ גּ וֹ ֵבר ֶאל מוּל ֵעינַ יָ ּ ,פ ַתח הוּא
ֶאת ּ ִפיו וְ קוֹ ל ִה ׁ ְש ִמ ַיעּ ִ ,ב ְצלִ יל ָע ִדין ַרב עֹנֶ ג
דִּ ֵ ּברֲ ,הגַ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן יָ ֵמינ ּו ֵא ֶּלה:
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אשוֹ נָ ה
"מ ּיוֹ ם ַההוּא בּ וֹ ‘ ’Aveנִ ׁ ְש ַמע לָ ִר ׁ
ִ
ְ
ַעד יוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ִא ּ ִמי – יְ ִהי זִ כְ ָר ּה ָ ּברוּך –
יָ לְ ָדה אוֹ ִתי וְ כָ ְך ַעל ַמ ּ ָׂש ָא ּה ֵה ֵק ָּלה,
ּ ְפ ָע ִמים ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ּׁ ִשים ,וְ עוֹ ד
ׁ ְשלוֹ ׁ ִשיםֵ ,א ׁש ַמ ֲא ִדים ָחזְ ָרה ֶאל ָה ֲא ִרי,
לְ ַמ ַען ְּת ַחדֵּ ׁש אוֹ ָר ּה ְ ּבגַ ף ַה ּׁ ַש ַחל.
ֲאבוֹ ַתי יָ ְצא ּו ֵמ ֶר ֶחם ,וְ ָאנֹכִ י ִע ּ ָמם,
ְ ּב ָמקוֹ ם בּ וֹ ְ ּב ֵמרוֹ ץ ׁ ְשנָ ִתי ַה ּסוּס ַמ ִ ּג ַיע
ֶאל ר ַֹבע ַא ֲחרוֹ ן ,בּ וֹ ַה ּ ְמ ִס ָּלה נֶ ְח ֶּת ֶמת.

45

ַעד ָּכאן ַעל ֲאבוֹ ַתי ,וְ לֹא ַא ְר ִחיב ָ ּבזֹאת
ְּכגוֹ ן ַמה ׁ ּ ְש ָמם ָהיָ ה ,אוֹ ֵמ ֵהיכָ ן ִה ִ ּגיעוּ.
לְ ֵאלּ ּו ַה ּׁ ְש ִת ָיקה יָ ָפה ,וְ לֹא ַה ּ ִׂש ַיח.
ָּכל ַהדָּ ִרים ֵאי ָאז ֵ ּבין ּ ֶפ ֶסל ַמ ְרס לְ ֵבין
ִמ ׁ ְש ַּכן ַה ַ ּב ִט ְיס ֶטרוֹ – ְּכ ׁ ֵש ִרים לֶ ֱאחֹז ְ ּבנֶ ׁ ֶשק,
ישית ָמנ ּו ִמן ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ַה ּיוֹ ם ׁ ָשם.
ַא ְך ֲח ִמ ׁ ִ
ָה ֶאזְ ָר ִחים דָּ ָמם נִ ְמ ָהל ַע ָּתה ְ ּב ַק ְמ ּ ִפי,
ֶפגִ ינֶ ה ו ְּק ֶר ַטלְ דוֹ ֲ ,אזַ י ָקלַ ח ָטהוֹ ר
ַאף ְ ּבעוֹ ְר ֵקי ַה ַ ּגס וְ ַה ָ ּנחוּת ַ ּב ֶּק ֶרת.
ָה ּה ,טוֹ ב ִּכי ֶאת ְ ּגבוּלְ ָך ָחלַ ְק ָּת ִעם ַה ָּללוּ,
ֲעלֵ ֶיהם ֲאנִ י ָסח ,יָ ׁ ְשב ּו ִ ּב ׁ ְשכֵ נו ְּת ָך:
ָ ּגלוּצוֹ ִמ ָ ּצפוֹ ן ,ו ִּמדָּ רוֹ ם ְט ֶר ְס ּ ְפיָ אנוֹ ,
ַרק לֹא לִ ׁ ְשכּ ֹן ִע ּ ָמם ,לָ שֵׂ את ֶאת ַצ ֲחנַ ת
ַה ָ ּנ ָבל ֵמ ַאגוּלְ יוֹ נֶ ה וְ ַה ּ ֻמ ׁ ְש ָחת ִמ ִּסינְ יָ ה –
זֶ ה ַהלּ וֹ ֵט ׁש ֵעינָ יו לְ כָ ל ַמ ֲעשֵׂ ה ְ ּבלִ ַ ּי ַעל.
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ִּכי ָאז ִמי ׁ ֶש ָה ַפ ְך וְ ָהיָ ה לְ ֶבן ִפ ֶירנְ ֶצה,
ימיפוֹ נְ ִטי,
סוֹ ֵחר וְ ׁ ֻשלְ ָחנִ י ,נוֹ ַתר ְ ּב ִס ִ
ָ ּב ּה ֲאבוֹ ָתיו נִ ְמנ ּו ַעל ַק ְ ּב ָצנֵ י ַה ֶּק ֶרת.
עוֹ ד נְ ִסיכִ ים ָהי ּו יוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּבמוֹ נְ ֶטמו ְּרלוּ,
ַה ֶ ּצ ְ'ר ִקי ַ ּב ֲע ַדת ָאקוֹ נֶ ה ,וְ ֶא ְפ ׁ ָשר
ִּכי ַהבּ וּאוֹ נְ ֶדלְ מוֹ נְ ִטי יָ ׁ ְשב ּו ְ ּבוַ לְ ִדיגְ ֶר ֶבה.
ִמ ּזוּג יוֹ ׁ ְש ֵבי ִפ ֶירנְ ֶצה ֵמ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד
ָהיָ ה ְמקוֹ ר ַה ֶ ּנגַ ע יָ ְד ָעה ָה ִעירְּ ,כמוֹ תוֹ
ְּכ ַמ ֲאכָ ל עוֹ ֵדףַ ,מ ִ ּזיק לְ גוּף וְ נֶ ֶפ ׁש.
ֵהן ׁשוֹ ר סו ָּמא יִ ּפֹל ,לָ ָא ֶרץ יִ ׁ ְש ַּת ֵּט ַח
ַמ ֵהר ִמ ּ ֶׂשה ִע ֵ ּור ,וְ יֵ ׁש ֲחנִ ית בּ וֹ ֶד ֶדת
יטיב ֵא ָיבר לִ גְ דּ ַֹע.
ִמן ֶה ָח ֵמ ׁש יַ ְחדָּ ו ֵּת ִ

75

ֵצא וַ ֲח ׁשֹב ַעל לוּנִ יַ ,ה ְר ֵהר ְ ּבאוֹ ְר ִ ּב ַיסלְ יָ ה.
ָח ְרב ּו ׁ ְש ֵּתי ֶה ָע ִרים ,וְ לֹא יֵ ֵצא זְ ַמן ַרב
ֶסנִ יגַ לְ יָ ה וְ גַ ם ְקיוּזִ יַ ,א ֲח ִרית ׁ ְש ֵּת ֶיהן ַּת ִ ּג ַיע.
ִה ֵ ּנה לֹא עוֹ ד ִּת ְמ ָצא ִּכי ַהדָּ ָבר ָּתמו ַּּה
ֵעת ַעל ֵ ּבית ָאב ִּת ׁ ְש ַמע וְ הוּא ָ ּבא ַעד ּ ַפת לֶ ֶחם,
ֲהלֹא ָע ִרים ַע ְצ ָמן קוֹ ְרסוֹ ת ְ ּב ׁשֹד וָ ׁ ֶש ֶבר.
ָּכל ַה ּׁ ַש ָ ּי ְך לָ כֶ ם ָצפוּן בּ וֹ ַמר ַה ּ ָמוֶ ת,
ְּכמוֹ תוֹ ָ ּבכֶ ם ָצפוּן .יֵ ׁש ַה ּ ַמ ְר ִ ּבים לִ שְׂ רֹד
וְ כָ ְך מוֹ ָתם יַ ְס ִּתירוַּ ,א ְך ַח ֵ ּייכֶ ם ְק ָצ ִרים ֵהם.
ַּכדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה סוֹ ֵבב ָר ִק ַיע ַה ָ ּי ֵר ַח,
ַמ ְצ ּ ִפין ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת חוֹ ף ַה ָ ּים ְ ּבלִ י ֶה ֶרף,
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ְ ּב ִפ ֶירנְ ֶצה נוֹ ֶהגֶ ת ַהפוֹ ְרטוּנָ ה.
ַעל ֵּכן ַאל ִּת ְת ּ ַפ ֵּלא לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים
א ַֹמר לְ ָך אוֹ דוֹ ת ַר ֵ ּבי ַה ְפלוֹ ֶרנְ ִטינִ ים,
ֵמ ֶהםְּ ,כבוֹ ָדם ָה ֵעת ִה ְס ִּת ָירה ֵמ ֵעינֵ ינוּ.
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ָרא ּו ֵעינַ י ֶאת אוּגִ יָ ,רא ּו ֶאת ַק ֶטלִ ינִ י,
יפי וְ ֶאת ְ ּג ֶר ִקי ,אוֹ ְר ַמנִ יַ ,אלְ ֶ ּב ִר ִיצ'י,
ִפילִ ּ ִ
ָאכֵ ן ּ ְפ ֵאר ַהדּ וֹ ר ,וְ ִה ֵ ּנה הוּא ׁשוֹ ֵק ַע.
ְר ִא ִיתים ִ ּבגְ ֻד ָּל ָתם ו ְּברוּם ַמ ֲעלָ ָתם:
ֶאת דֶּ לָ ה ַסנֶ לָ ה וְ גַ ם ֶאת סוֹ לְ ַדנְ יֶ ִרי,
'אר ָקה.
ַא ְר ִדינְ גִ י וּבּ וֹ ְס ִט ִיצ'יִ ,ע ּ ָמם ַ ּגם ֶאת דֶּ ה לַ ְ
ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ִעיר ׁ ֶש ֶ ּזה ִמ ְּכ ָבר ְ ּגדו ׁ ִּשים
ְ ּבבוֹ גְ ָדנוּת וְ ֶק ׁ ֶשרָּ ,כ ֵבד ִמ ְ ּנשׂ ֹא ַה ֵ ּנ ֶטל
וְ הוּא זֶ ה ׁ ֶש ַ ּי ְט ִ ּב ַיע ֶאת ַר ְפסוֹ ַדת ִפ ֶירנְ ֶצה.
ָה ַרוִ ינְ יָ נִ י דָּ ר ׁ ָשםֵ ,מ ֲחלָ ָציו ֵהגִ יח ּו
זֶ ה ְ ּגווִ ידוֹ ַה ָ ּנ ִס ְיך וְ כָ ל ִמי ׁ ֶש ֵאי ָאז
ָמ ׁ ְשכ ּו ֶאת ׁ ְש ָמם ֵמהוֹ ד ִּת ְפ ֶא ֶרת ֶ ּבלִ ינְ צ'יוֹ נֶ ה.
ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ּ ְׂש ָר ָרה ִהשְׂ ִּכיל ָ ּב ֵעת ַה ִהיא
ַה ּׁשוֹ ַע דֶּ לָ ה ּ ְפ ֶר ָסה ,ו ְּב ֵבית ַ ּגלִ יגַ איוֹ
ְ ּב ָפז ְּכ ָבר ַה ִ ּנ ָ ּצב וְ ַה ֻ ּג ָּלה ַ ּגם יַ ַחד.
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אוֹ ן ַרב נוֹ ַדע ְּכ ָבר ָאז לְ ׁ ֶשלֶ ט ַה ּ ַפ ְרוָ ה,
יפנְ ִטיּ ַ ,ברו ִּצ'י וְ ַס ֶצ ִ'טי,
ׁ ֶשל ָ ּגאלִ י ו ִּפ ַ
ָּכ ְך ֵאלּ ּו ׁ ֶש ִה ְס ִמיק ּו ְ ּבגִ ין ִמ ׁ ְש ַקל ַה ּ ֶמלַ ח,
ָּכ ְך גּ ו ִּצ'י; ְמ ֻר ִ ּבים ָהי ּו ְ ּבנֵ י ֵ ּבית ַקלְ פו ִּצ'י,
וְ לֹא נָ ְפל ּו ֵמ ֶהם ְ ּבנֵ י ִסיזִ יַ ,א ִריגו ִּצ'י,
ֵמ ֶהם מוֹ ׁ ְשלִ ים זֶ ה ְּכ ָבר ,רוֹ ְב ִצים ַעל ֵּכס ָ ּגבוֹ ַּה.
הוֹ ָ ,מה ַר ִ ּבים ָר ִא ִיתי ִמ ֵ ּבין ׁשוֹ ֵעי ִפ ֶירנְ ֶצה,
ֵא ְיך ִר ּמוֹ נֵ י לַ ְמ ֶ ּב ְר ִטי ַמ ְר ִ ּבים לָ ִעיר ִּת ְפ ֶא ֶרת –
ַעד ֵמ ִא ָ ּג ָרא ָר ָמא ִה ּ ִפיל אוֹ ָתם ָה ַר ַהב.
ָּכ ְך נָ ֲהג ּו ֲאבוֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת וִ ְיסדוֹ ִמינִ י –
דַּ י ִאם ּ ָפנוּי נוֹ ַתר ֵּכס ַה ֶהגְ מוֹ ן ,וּכְ ָבר
ַ ּב ּמוֹ ָע ָצה ָר ְבצ ּו ְמ ֻד ּׁ ָשנִ ים ֵמעֹנֶ ג.
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198
ַה ֶ ּגזַ ע ַה ָ ּי ִהיר ׁ ֶש ּ ִמדְּ ָרקוֹ ן ַאכְ זָ ר
ְ ּבעוֹ דוֹ רוֹ ֵדף נִ ְמלָ טֲ ,א ָבל ְּכשֶׂ ה ּפוֹ ֶעה
מוּל זְ רוֹ ַע נְ טוּיָ ה וְ ִתיק ָממוֹ ן ּ ָפתו ַּח,
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ָעלָ ה זֶ ה ְּכ ָבר לָ רוּםּ ַ ,גם ִאם ֵמ ַא ׁ ְש ּ ָפתוֹ ת,
ַעל ֵּכן ָח ָרה ַא ּפוֹ ׁ ֶשל או ֶ ּּב ְר ִטין דּ וֹ נַ טוֹ
לְ ֵעת חוֹ ְתנוֹ ִה ּ ִׂשיא אוֹ תוֹ לְ וִ ְיסדוֹ ִמינִ י.
ִה ֵ ּנה ְּכ ָבר ַק ּפוֹ נְ ַסקוֹ ָרכַ בּ ָ ,בא ִמ ְפיֶ סוֹ לֶ ה
ֶאל ׁשוּק ַה ּסוֹ ֲח ִרים; גּ 'ו ָּדה וְ ִאינְ ַפנְ גַ טוֹ
יטב ֵ ּבין ֶאזְ ְר ֵחי ִפ ֶירנְ ֶצה.
נִ ְמנ ּו ִעם ַה ּ ֵמ ָ
ר-מהַ ,מ ְד ִהים ֲא ָבל ֱא ֶמת הוּא:
ֲא ַס ּ ֵפר לְ ָך דְּ ַב ָ
את ֶאל חוּג חוֹ מוֹ ת ִמ ֶּק ֶדם,
ַה ּ ַמ ֲע ָבר בּ וֹ ָ ּב ָ
הוּא ׁ ַש ַער ַה ִ ּנ ְק ָרא ַעל ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל דֶּ לָ ה ּ ֶפ ָרה.
ָּכל ַהנּוֹ שֵׂ א ׁ ִשלְ טוֹ ַרב ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת ׁ ֶשל
ֵ ּבית ַה ָ ּנ ִס ְיך ָה ָרםְ ׁ ,שמוֹ ו ְּת ִה ָּלתוֹ
ׁ ְשמו ִּרים לָ ַעד ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ָּקדוֹ ׁש טוֹ ַמסוֹ ,
ֶאת ת ַֹאר ָה ַא ִ ּביר ִק ֵ ּבלִ ,עם זְ כֻ ּיוֹ ָתיו.
אוּלָ ם ַע ָּתהְ ,ר ֵאהָ ,ה ִא ׁיש ׁ ֶש ַעל דִּ גְ לוֹ
נָ ַתן ִא ְמ ַרת זָ ָהבָ ,ח ַבר ֶאל ַעם ָה ָא ֶרץ.
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ימ ּפוֹ ְרטוּנִ יִ ,ע ּ ָמם ַה ְ ּגווַ לְ ֶטרוֹ ִטי
ִה ֵ ּנה ָה ִא ְ
ְ
ָהי ּו ׁ ָשם זֶ ה ִמ ְּכ ָבר; וְ ל ּו ִס ֵּלק ַאך בּ וֹ ְרגוֹ
ן-פוֹ לֵ ׁש ,יָ ׁ ַשב ַ ּגם הוּא ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.
ֶאת ַה ּׁ ָשכֵ ּ
ֵ ּבית ַא ִמ ֵיד ִאי ,בּ וֹ יִ ּסו ֵּריכֶ ם ֵה ֵחלּ ּו –
ָהי ּו ַא ְך ּ ְפ ִרי ֶעלְ בּ וֹ ן צוֹ ֵדק ,וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר
ִּכ ָּלה ֶא ְתכֶ ם וְ ֵקץ שָׂ ם לְ דוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ֶח ֶסד,
וְ הוּא ַע ְצמוֹ זָ כָ ה וְ נִ ְת ַּכ ְ ּבד ּו ֵר ָעיו.
ֵּכ ַיצד זֶ ה ,בּ וּאוֹ נְ ֶדלְ מוֹ נְ ֶטהִ ,ה ְב ַט ְח ָּת נִ ּ ׂשו ִּאין
וּלְ שִׂ ְמ ַחת אוֹ יֵ ב ֶאת ׁ ְשבו ָּע ְת ָך ֵה ַפ ְר ָּת!
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ַר ִ ּבים ָה ֲא ֵבלִ ים ָעלַ ז לִ ָ ּבם לָ ֶב ַטח
ל ּו ַ ּב ּיוֹ ם לָ ִר ׁ
אשוֹ נָ ה הוֹ ַפ ְע ָּת ְ ּב ִע ֵירנ ּו
ִה ׁ ְשלִ ְיך אוֹ ְת ָך ָה ֵאל לִ ְמצוּלוֹ ת ַָה ֶא ָמה.
ָאכֵ ן ָראוּי ָהיָ ה ִּכי ַּת ֲעלֶ ה ִפ ֶירנְ ֶצה,
ְ ּבתֹם יְ ֵמי ׁ ְשלוֹ ָמ ּה ,אוֹ ְת ָך ָק ְר ָ ּבן לְ זֶ ַבח
ַעל ֶא ֶבן נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ִ ּב ְדמוּת נוֹ ֵצר ַה ֶ ּג ׁ ֶשר.
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ָר ִא ִיתי ֶאת ָה ִעירֶ ,את ֲהמוֹ נֵ י ָ ּבנֶ ָיה,
ִפ ֶירנְ ֶצה ַה ּׁשוֹ כֶ נֶ ת ְ ּברֹב ׁ ַשלְ וָ ה וְ נַ ַחת,
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ֻמ ְקדָּ ם לְ ַה ְס ּ ִפ ָיד ּה ֲע ַדיִ ן.
ֵ ּבין ַה ּׁ ְש ָב ִטים ָר ִא ִיתי ֶאת ֲהמוֹ נֵ י ַה ֶּק ֶרת,
ַעם ַרב ַה ּ ִמ ְתנַ ֵהל ְ ּב ֶצ ֶדקֵ ,אין ֲח ׁ ָש ׁש
ִּכי ִמ ּ ְמרוֹ ֵמי ַה ּמוֹ ט ִּת ּפֹל ַה ֲח ַב ֶ ּצלֶ ת,
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קנטו שבעה-עשר
קצ'אגווידה ,הרואה את עתידו של דנטה גלוי לעיניו ,מדווח למשורר על גלותו
בעתיד הקרוב מעירו ,על תלאותיו ועוניו .עם זאת הוא מתרה בו כי עליו לומר את
האמת כפי שראה אותה במסעותיו בעולם המתים ,ומודיע לו כי תהילה רבה ושבח
ייפלו בחלקו.
ְּכ ַפ ֵאיתוֹ ן ַה ּ ַמ ְת ֶרה ֲע ַדיִ ן ְ ּב ָאבוֹ ת
ימנֶ ה,
ִ ּב ְפנֵ י ָ ּבנִ ים ,נֶ ְח ּ ָפז ֵא ֶצל ִא ּמוֹ ְקלִ ֶ
ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש לָ ַד ַעת,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י נִ ְר ֵא ִיתי לָ ֶב ַטח ְ ּב ֵעינֵ י
ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ו ְּמנוֹ ַרת ַה ּק ֶֹד ׁש ,זוֹ ׁ ֶש ּק ֶֹדם
יפה לְ ַמ ַען נְ שׂ וֹ ֵח ַח.
ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה ֶה ְחלִ ָ
ַעל ֵּכן ּ ָפ ְת ָחה ְ ּג ִב ְר ִּתיֶ :
"את לַ ַהב ְּת ׁשוּקוֹ ֶת ָיך
ֲחשׂ ֹףַ ,ה ֵ ּצג לְ ַמ ַען נִ ְר ֵאה ּו ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו
וְ הוּא ַּת ְבנִ ית ְ ּגלוּיָ ה ,חוֹ ַתם לִ ְ ּב ָך ָעלֶ ָיה.
לֹא ׁ ֶש ְ ּב ִא ְמ ֵרי ּ ִפ ָיך ַּתשְׂ ִּכיל אוֹ ָתנ ּו דַּ ַעת,
אוּלָ ם ַא ָּתה ִּתלְ ַמד לִ ׁ ְשבּ ֹר ֶאת ִצ ְמאוֹ נְ ָך
ְ ּב ַמיִ ם לִ ְרוָ יָ ה ֲא ׁ ֶשר נִ ֵּתן ְ ּב ִפ ָיך".
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"הוֹ ַ ,מ ְעיָ ן יָ ָקרִ ,מ ּ ְמרוֹ ם ׁ ִש ְב ֵּת ְך רוֹ ָאה ַא ְּת
ֶאת ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים ֻּכ ָּלם וְ ֵהם הֹוֶ ה נוֹ כֵ ַח,
ַעל ֵּכן ֵּת ְד ִעי דְּ ָב ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ָקר ּו ֲע ַדיִ ן,
ָּכ ְך ְ ּברוּחוֹ קוֹ לֵ ט ֶ ּבן ַה ְּתמו ָּתה ָ ּב ָא ֶרץ
ִּכי ֵאין ִ ּביכָ לְ ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש לִ כְ לֹל
ְ ּב ֻחבּ וֹ ׁ ְש ֵּתי זָ וִ ּיוֹ ת ֵקהוֹ תּ ְ .בעוֹ ד ֲאנִ י
עוֹ ֵר ְך ֶאת ַמ ְּסעוֹ ַתי ְ ּביַ ַחד ִעם וֶ ְרגִ ילְ יוּס,
ַא ַחת ִהיא ִאם ָ ּב ָהר – ְמזוֹ ר ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת,
וְ ִאם ְ ּב ִר ְד ֵּתנ ּו ֶאל ְמצוּלוֹ ת ַה ּת ֶֹפת,
[]200
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ַעל ֶה ָע ִתיד ָצפוּי לִ י דְּ ָב ִרים ָק ׁ ִשים ׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
ֲהגַ ם נָ כוֹ ן ֲאנִ י לְ נֹכַ ח ּ ְפנֵ י פוֹ ְרטוּנָ ה,
ו ׁ ְּש ֵּתי ַרגְ לַ י דְּ רוּכוֹ ת ,עוֹ ְמדוֹ ת ֵא ָיתן ָ ּב ָא ֶרץ,
ִה ֵ ּנה ֶאת ִצ ְמאוֹ נִ י ַא ְרוֶ ה ִאם ַא ְך אוּכַ ל
לָ ַד ַעת ַמה ּטוֹ ְמנוֹ ת לִ י ַּת ְה ּפוּכוֹ ת גּ וֹ ָרל,
ִּכי ֵחץ ָ ּגלוּי יַ ְק ֶהה ֶאת יִ ּסו ֵּרי ַה ֶהלֶ ם".

30

ִה ֵ ּנה ָּכזֹאת דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֶאל ַה ּ ָמאוֹ ר ַה ַחי
ִע ּ ִמי ֵהשִׂ ַיח ק ֶֹדםִּ .כי ֶאת ֶח ְפ ִצי ְ ּגלוּיוֹ ת
וּלְ לֹא מוֹ ָרא לֵ אמֹרָ ּ ,פ ְק ָדה ָעלַ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה.
לֹא ּ ַפח ְמ ַת ְע ֵּת ַע ׁ ֶשל ֶּכ ֶפל ַה ָּל ׁשוֹ ן
בּ וֹ ַה ְּכ ִסילִ ים ִמ ֶּק ֶדם נָ ְפלוּּ ְ ,ב ֶט ֶרם שֵׂ ה
ָה ֱאל ִֹהים נִ ׁ ְש ַחט ,מוֹ ֵחל ֶאת ֲח ָט ֵאינוּ,
ִּכי ִאם ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ְק ָצ ָרה ,קוֹ לַ ַעת ו ְּמ ֻד ֶ ּי ֶקת,
ְסמוּיָ ה ִעם זֹאת ְ ּגלוּיָ ה ְ ּב ִח ּיוּכוֹ ֵ ,ה ׁ ִשיב
ָה ָאב ַה ֶ ּנ ֱא ָמן ַעל ַהדְּ ָב ִרים ִה ׁ ְש ַמ ְע ִּתי:
"ה ִ ּי ָּתכְ נוּתֵ ,ר ִעיָּ ,כל עוֹ ד וְ זוֹ ֵאינֶ ָ ּנה
ַ
חוֹ ֶרגֶ ת ַּכ ָּכתוּב ֵמעוֹ לְ מוֹ ת ַהח ֶֹמר,
ֲע ַדיִ ן ִהיא ְ ּגנוּזָ ה ְ ּב ֶה ָא ַרת ַה ֶ ּנ ַצח.
אוּלָ ם ֵאין ַ ּבדְּ ָב ִרים ְּכ ֵדי לִ ְרמֹז ַעל כּ ַֹרח,
ָּכ ְך ֳאנִ ָ ּיה ַה ּׁ ָש ָטה ְ ּבזֶ ֶרם ַה ָ ּנ ָהר
לֹא ֵעין ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֶאת גּ וֹ ָרלָ ּה גּ וֹ זֶ ֶרת.
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ו ְּבזוֹ ַה ֶה ָא ָרה ְּכמוֹ לַ ַחן ָהעוּגָ ב
ָ ּבא ֶאל ָאזְ נֵ נ ּו ַצחּ ְ ,בעֹנֶ ג ו ְּבת ַֹאם,
ָּכ ְך ַה ָ ּצפוּן לְ ָך ְ ּב ֶחזְ יוֹ נִ י מוֹ ִפ ַיע.
ִמ ּ ְמכוֹ ָרתוֹ ָ ,אתוּנָ הִ ,ה ּיפוֹ לִ יטוּס גּ ַֹר ׁש,
ּ ְפ ִרי שִׂ נְ ָא ָת ּה ׁ ֶשל ֶפ ְד ָרהָ ,מ ׁ ָשל לְ ֵאם חוֹ ֶרגֶ ת,
וְ כָ ְך נִ גְ זַ ר ָעלֶ ָיך לִ ְבר ַֹח ִמ ִפ ֶירנְ ֶצה.
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״כל ַהּיָ ָקר לְ ָך ִּתנְ ט ֹׁש ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָ
יך –
ָּ
אשוֹ ן ִמ ּ ַמ ְּט ֵחי ַה ֶּק ׁ ֶשת
ִה ֵ ּנהּו ֵחץ ִר ׁ
רּוש ֵמ ֶא ֶרץ״
אוֹ ָתם ַעל נַ ְפ ׁ ְש ָך יוֹ ִריד ֵ ּג ׁ
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ַה ּפוּר נָ ַפל וּכְ ָבר ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ַּת ְח ֶּת ָיך
ָח ַתרֶ ,את ְמזִ ּ ָמתוֹ יוֹ ִציא הוּא ֶאל ַה ּפ ַֹעל
ַ ּב ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ְ ּבכָ ל יוֹ ם נִ ְמ ָּכר ,נִ ְס ָחר יֵ ׁשו ַּע.
ָה ָא ׁ ָשם ַּכ ְמ ֻק ָ ּבל יו ַּטל ַעל ַה ִ ּנ ְפ ָ ּגע,
ַא ְך נְ ָק ָמה הוֹ לֶ ֶמת ִּת ְהיֶ ה ֵעדוּת חוֹ ֶתכֶ ת
ַעל יְ ִמינוֹ ׁ ֶשל ִמי עוֹ ְמ ִדים ֱא ֶמת וְ ֶצ ֶדק.
ָּכל ַה ָ ּי ָקר לְ ָך ִּתנְ ט ֹׁש ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיך –
אשוֹ ן ִמ ּ ַמ ְּט ֵחי ַה ֶּק ׁ ֶשת
ִה ֵ ּנה ּו ֵחץ ִר ׁ
ָ
אוֹ ָתם ַעל נַ ְפ ׁ ְשך יוֹ ִריד ֵ ּגרו ּׁש ֵמ ֶא ֶרץ.

60

ָּכ ְך ִ ּב ְמ ֵה ָרה ִּתלְ ַמד ִּכי ַמר הוּא לֶ ֶחם ֶח ֶסד
ִמ ַ ּיד נָ ִדיב וְ ׁשוֹ ַע ,וְ ַעד ַמה ּ ְמיַ ֵ ּג ַע
ִט ּפוּס ְ ּב ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ְמ ָא ֵר ַח.
ַא ְך ַהנּוֹ ָרא ִמכּ ֹל יִ ְהיֶ ה לָ שֵׂ את ָעלֶ ָיך
ֶאת ֶח ֶבר ַה ְּכ ִסילִ ים ַהזּוֹ ְמ ִמים ְ ּבלִ י ֶה ֶרף,
ֵמ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ַ ּבבּ וֹ ר ִא ְּת ָך ַ ּגם יַ ַחד.
ִּכי ֶאת ֻּכ ָּלם י ַ
ֹאחז ֵטרוּףְּ ,כפוּיֵ י טוֹ ָבה
יִ ְהי ּו ו ְּמ ַח ְּללֵ י ק ֶֹד ׁש ,אוּלָ ם ְ ּבתוֹ ְך זְ ַמן ָק ָצר
יִ ּ ְׂשא ּו ֵהם ,לֹא ַא ָּתהֶ ,את ֶח ְר ּ ָפ ָתם ַעל ֵמ ַצח.
ִּכי ִמנְ ָהגָ ם יִ ְהיֶ ה ֵעדוּת לְ ִפ ְראו ָּתם,
וְ ַהדָּ ָבר יוֹ ִסיף ַעל הוֹ ָק ַרת ְּכבוֹ ְד ָך
ַעד ִּכי ִס ַיעת יָ ִחיד ִּת ְהיֶ ה ְ ּב ֶק ֶרב ֵאלּ וּ.
אשוֹ ן ִּת ְמ ָצאְ ,מלוֹ ן דְּ ָרכִ ים ָראוּי,
ִמ ְקלָ ט ִר ׁ
ְ ּב ֶח ֶסד ַהלּ וֹ ְמ ַ ּב ְר ִדי ַה ֶ ּנ ְאדָּ רִ ׁ ,שלְ טוֹ
עוֹ ְט ִרים ֻס ָּלם ׁ ֶשל ּ ָפז וְ נֶ ׁ ֶשר ,עוֹ ף ַה ּק ֶֹד ׁש.
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ָר ָחב יִ ְהיֶ ה ֵאלֶ ָיך לִ בּ וֹ ׁ ֶשל זֶ ה ַה ּׁשוֹ ַע,
ַעד ִּכי ִמ ֵ ּבין ׁ ְשנֵ יכֶ םֶ ׁ ,שלּ ֹא ַּכ ְמ ֻק ָ ּבל,
יַ ְקדִּ ים ַה ּ ַמ ֲענִ יק ֶאת ְמ ַב ֵּק ׁש ַה ֶח ֶסד.
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וּלְ ִצדּ וֹ ִּת ְר ֶאה ַא ֵחרּ ְ ,בלֵ ָדתוֹ
ִה ְט ִ ּב ַיע כּ וֹ כָ ֵבנ ּו בּ וֹ ֶאת כּ ֹחוֹ ָה ַרב,
יִ ְהי ּו ַמ ֲעלָ לָ יו לְ הוֹ ָק ָרה ו ֶּפלֶ א.
ְ ּב ֶח ֶסד ְסגֻ לּ וֹ ָתיו ִא ׁיש לֹא ִה ְב ִחין ֲע ַדיִ ן,
וְ זֹאת ְ ּב ׁ ֶשל ִ ּגילוֹ ַ ,רק ֵּת ׁ ַשע ּ ְפ ָע ִמים
ֹאש ַה ַ ּנ ַער.
ַ ּגלְ ַ ּגל ָה ְר ִק ִיעים ָחג ָס ִביב לְ ר ׁ
ַא ְך ֵעת יִ ְמ ַעל ְּכלִ י ק ֶֹד ׁש ְ ּב ֶהנְ ִרי ָה ָא ִציל,
ָּת ִאיר ֶאת ַהלּ וֹ ְמ ַ ּב ְר ִדי ֵא ׁש ְּת ִה ָּלהּ ִ ,בזְ כוּת
ְמלַ אכְ ּתוֹ ַה ִ ּנכְ ָ ּב ָדה וְ זִ לְ זוּלוֹ ְ ּבכֶ ֶסף.
ֹאמר ּו ַהכּ ֹל ָ ּב ָא ֶרץ,
ׁ ִש ְב ֵחי נְ ִדיבוּתוֹ י ְ
ִא ׁיש לֹא יַ כְ ִח ׁיש אוֹ ָתםֲ ,א ִפלּ ּו ָהאוֹ יֵ ב
ְ ּב ַד ְע ּתוֹ לֹא יַ ֲעלֶ ה לְ ַה ּסוֹ ָתם ְ ּב ֵאלֶ ם.
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ֵּתן בּ וֹ ִמ ְב ָט ֲח ָך ו ִּבנְ ִדיבוּת לִ בּ וֹ ,
ִמ ּׁשוֹ ט גּ וֹ ָרל ַאכְ זָ ר ַמ ַּתת ָה ִא ׁיש ּתוֹ ׁ ִש ַיע,
ַהדַּ ל וְ ֶה ָע ׁ ִשיר ֶאת ְמקוֹ ָמם יַ ְחלִ יפ ּו
שָׂ א ֲחקו ִּקים דְּ ָב ַרי ַעל לְ ָב ְב ָך ֲא ָבל
ַה ְח ֵר ׁש – "...וְ ָאז דְּ ָב ִרים הוֹ ִסיף ,לְ ֶפלֶ א ַאף
לְ ִמי ׁ ֶש ְ ּבבוֹ א ֵעת יִ ְר ֶאה אוֹ ָתם ְ ּב ַעיִ ן.
"ה ֵ ּנהּ ְ ,בנִ יָּ ,כל ַה ּ ֵפרו ׁ ִּשים
ֲאזַ י ָא ַמרִ :
לְ ַמה ׁ ּ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ ,ה ָ ּז ֵהר ִמ ּמוֹ ְק ׁ ִשים
ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשנִ ים ְק ָצרוֹ ת יַ ְס ִּתיר ּו ֵמ ֵעינֶ ָיך.
ִעם זֹאת לְ ַבל ַּת ְחמֹד ֶאת ַא ֲח ִרית ׁ ְשכֵ נֶ ָיך,
דַּ ע ,יֶ ֶא ְרכ ּו ַח ֶ ּי ָיך ֵמ ֵע ֶבר לִ ׁ ְשנוֹ ת ֵס ֶבל
אש ֶיהם ׁ ֶשל ֶח ֶבר ְ ּבנֵ י ְ ּבלִ ַ ּי ַעל".
יִ ּ ְפל ּו ַעל ָר ׁ ֵ
ֲאזַ י ְמאוֹ ר ַה ּק ֶֹד ׁש דָּ ַמם ,וְ כָ ְך ֶה ְר ַאנִ י
ִּכי הוּא ָח ְפ ׁ ִשי ִמ ְ ּנעֹץ ֶאת חוּט ַה ּׁ ְש ִתי ָ ּב ֵע ֶרב,
ְ ּב ֶר ׁ ֶשת ַה ּ ַמ ְטוֶ ה ֲא ׁ ֶשר מוּל ּו ּ ָפ ַרשְׂ ִּתי.
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אוּלָ ם ֲאנִ י ְּכ ִא ׁיש אוֹ ֵבד ֵעצוֹ ת וְ ֶד ֶר ְך,
ּתוֹ ֶעה ַה ְמ ַב ֵּק ׁש לוֹ ַס ֲעדוֹ ִמ ֵידי
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ְּקרוֹ ָבהְ ,מזֻ ּ ֶמנֶ ת וְ אוֹ ֶה ֶבת:
"א ִביֵּ ,כ ַיצד ַה ְ ּז ַמן
"ה ֵ
ֵ
יטב ֶא ְר ֶאהָ ",א ַמ ְר ִּתיָ ,
לְ ַהכּ וֹ ֵתנִ י ָאץ ַמ ָּכה ׁ ֶש ִהיא ָאסוֹ ן
לְ ִמי ׁ ֶש ְּכנֶ גְ דָּ ּה לֹא נֶ ֱע ָר ְך ַּכהֹגֶ ן.
ָעלַ י לְ ִה ְצ ַט ֵ ּיד ְ ּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה ְּת ִח ָּלה,
וְ ָהיָ ה ִאם ְמכוֹ ָר ִתי ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִּת ָּל ַקח,
ֹאבד לִ י.
ַה ֶ ּי ֶתר ְ ּב ׁ ִש ִירי נִ כְ ָּתב וְ לֹא י ַ
ְ ּב ֶחלֶ ד זֶ ה ִמ ַּת ַחת ,בּ וֹ לַ ָ ּזדוֹ ן ֵאין ֵקץ,
וְ ַעל ּ ִפ ְס ַ ּגת ָה ָהר ָה ָרם וְ ֶה ָענֹג
אתי,
ְ ּב ֵעינֵ י ְ ּג ִב ְר ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאל ַה ּ ְמרוֹ ִמים נִ ּ ֵׂש ִ
וְ ַא ַחר ָּכ ְך ֵמאוֹ ר ֶאל אוֹ ר ִ ּב ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם,
לָ ַמ ְד ִּתי דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ִאם אוֹ ָתם ֶאכְ ּתֹב
לְ ֵח ְך ַר ִ ּבים יִ ְהיֶ ה ָח ִריף ִמדַּ י ַה ַּט ַעם.
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ֲא ָבל ִאם לָ ֱא ֶמת ֶא ְהיֶ ה יָ ִדיד ּ ְפחוּת ֵע ֶר ְך,
דּ וֹ ֶמה ִּכי ֶאת ַח ַ ּיי לֹא ֲא ַס ֵ ּים ֵ ּבין ֵא ֶּלה
ׁ ֶש ַ ּב ָ ּי ִמים ַה ָּלל ּו יִ ְרא ּו זְ ַמ ִ ּנים ִמ ֶּק ֶדם".
אתי
אשוֹ נָ ה ָמ ָצ ִ
ָהאוֹ ר – ְ ּב ִח ּיוּכוֹ לָ ִר ׁ
ֶאת אוֹ ָצ ִרי ָה ַרב – ֵה ֵחל ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים
ְמ ַר ֵ ּצדְּ ,כ ַמ ֲעשֵׂ ה ְר ִאי ֻמזְ ָהב ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש;
"אכֵ ן ַמ ְצ ּפוּן ֻמכְ ָּתם
דְּ ָברוֹ ֵה ׁ ִשיב ֲאזַ יָ :
ְ ּב ֶח ְר ּ ָפתוֹ ׁ ֶשלּ וֹ אוֹ ׁ ֶשל ַא ֵחר ,יִ ְט ַען
ִּכי לְ ׁשוֹ נְ ָך ָק ׁ ָשה ,בּ וֹ ָטה ִהיא וְ נוֹ ֶק ֶבת,
ִעם זֹאתַ ,אף ַעל ּ ִפי כֵ ן ,דְּ בֹק ָ ּב ֱא ֶמת וּכְ תֹב
ֶאת ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָר ִא ָית ,וְ כָ ְך ַה ַ ּנח לָ ֶהם,
יטב ָּכל ּ ֶפ ַצע וְ שָׂ ֶר ֶטת.
ׁ ֶש ְ ּיגָ ְרד ּו ֵה ֵ
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ִּכי ַ ּגם יִ ְהיֶ ה קוֹ לְ ָך ְּת ִח ָּלה צוֹ ֵרם ו ַּמר,
ִה ֵ ּנה ְ ּבבוֹ א ַה ּיוֹ ם לְ ֵעת יֻ ְפנַ ם ַה ּ ֶמ ֶסר
יְ ִהי הוּא קוֹ ל קוֹ ֵרא ,נִ ְד ָר ׁש ו ַּב ַעל ֵע ֶרךְ,
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ָּכמוֹ ה ּו קוֹ ל ַה ַּס ַער ׁשוֹ לֵ ַח זְ רוֹ עוֹ ָתיו –
סוּפוֹ ת ַרבּ וֹ ת ֱעזוּז – ֶאל מוּל שִׂ ֵיאי ָה ִרים,
לֹא ְּכ ִמ ְּל ָתא זו ַּט ְר ָּתא לִ ְת ִה ָּלה וְ ת ַֹאר.
ַעל ֵּכן נִ ּ ָׂשא ַא ָּתה ִ ּב ְמרוֹ ם ָה ְר ִק ִיעים,
ֹאש ָה ָהרּ ְ ,ב ֵע ֶמק ַה ַ ּצלְ ָמוֶ ת,
ַמ ִ ּביט ְ ּבר ׁ
ַא ְך ַרק רוּחוֹ ת ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ יךָ.
הוֹ ִאיל וְ ַה ּׁשוֹ ֵמ ַע דְּ ָב ֶר ָיך לֹא יִ ֵּתן
ֵאמוּן ְ ּב ַאלְ מוֹ נִ יִ ,מי ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ לֹא יָ ָצא
לִ ְת ִה ָּלה וְ ׁ ֶש ַבח ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד,
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וְ לֹא ְ ּבכָ ל ִטעוּןַ ,רק ַ ּב ָ ּב ִהיר ַּכ ּׁ ֶש ֶמ ׁש.״

Dante Book 3.indb 206

העדן

207

״את ׁ ַש ְרלְ ָמן ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ֶאת רוֹ לָ ן ִע ּמוֹ
ֶ
ָראּו ֵעינַ י ,צוֹ פוֹ ת ְ ּב ֶצ ֶמד זֶ ה ְּכמוֹ
ש ְּכנָ ַפיִ ם״
ַ ּצּיָ ד עוֹ ֵקב ַא ַחר ַה ַ ּבז ּ ָפ ַר ׂ
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קנטו שמונה-עשר
קצ'אגווידה מצביע בפני המשורר על דמויותיהם של יהושע ,יהודה המכבי ,שרלמאן,
רולן ורבים אחרים מבין מרעיו .לאחר מכן נישא דנטה בזרועותיה של ביאטריצ'ה
אל הרקיע השישי ובו כוכב הלכת צדק ,מקום משכנם של מנהיגים שקולים ובעלי
מוסר.
ַע ָּתה ׁ ֶש ְר ִאי ַה ּק ֶֹד ׁש ַה ְמב ָֹר ְך ִה ְב ִהיק
ִמ ּ ִמלּ וֹ ָתיו ׁ ֶשלּ וֹ ּ ְ ,בעוֹ ד ֲאנִ י טוֹ ֵעם
ֶאת ַה ּ ָמתוֹ ק ו ַּמר ׁ ֶשל ִמלּ וֹ ַתי ַ ּגם יַ ַחד,
ְ ּג ִב ְר ִּתיַ ,ה ּמוֹ לִ יכָ ה אוֹ ִתי ֶאל ַה ּ ְמרוֹ ִמים,
ָ
"ה ֵסט ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֶת ָיךָ ",א ְמ ָרה" ,וּזְ כֹרְ ,קרוֹ ָבה
ֲאנִ י ֵאלָ יו ֲא ׁ ֶשר ֵמ ִביא ָמזוֹ ר לְ ֶפגַ ע".
לְ ׁ ֵש ַמע ְצלִ יל ָהעֹנֶ ג ּ ָפנִ ִיתי ֶאל ְמקוֹ ר
ַח ְסדִּ י ,ו ְּב ֵעינֵ י ְקדוֹ ׁ ָשה זוֹ ַ ,א ֲה ָבה
ָר ִא ִיתיַ ,א ְך מו ָּטב לִ י ָ ּבזֹאת דְּ ָב ַרי לִ ְקט ַֹע.
זֹאת לֹא ַרק ִּכי ֵאינִ י שָׂ ם ִ ּב ְד ָב ַרי ֵאמוּן,
ַא ְך ֵאין ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן יָ כוֹ ל ַעל ַה ּ ֶמ ְר ָחק
לִ גְ בּ ֹר ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶשהוּא ָאחוֹ ָרה יְ ׁ ִש ֶיב ּנוּ.

15

ַרק זֹאת אוּכַ ל לוֹ ַמר ַעל ֶה ֶרף ַעיִ ן זֶ ה:
לְ ֵעת ,עוֹ ִדי ַמ ִ ּביט ָ ּב ּהָ ּ ,פ ְר ָחה נַ ְפ ׁ ִשי ָח ְפ ׁ ִשית
לְ ֶרגַ ע ַקל ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר ְּת ׁשוּקוֹ ַתי ַעד ֵה ָ ּנה,
ַה ֶח ֶסד ַה ִ ּנ ְצ ִחי ֲא ׁ ֶשר ֶאת זָ ֳהרוֹ
ֵה ִטיל ַעל ּ ְפנֵ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'הָ ,ק ַרן ִמ ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיה
וְ הוּא ֵאלַ י נִ ׁ ְש ַקף ,גּ וֹ ֵד ׁש נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּבא ׁ ֶֹשר.
ִמ ּׁ ֶש ָּכ ְב ׁ ָשה אוֹ ִתי ְ ּבנֹגַ ּה ִח ּיוּכֶ ָיה,
יטב ָאזְ נֶ יךָ,
ַ
"ה ֵ ּבט ְס ִב ְיב ָךָ ",א ְמ ָרה לִ י" ,וּכְ ֵרה ֵה ֵ
ִּכי ֵהן לֹא ְ ּב ֵעינַ י ִ ּבלְ ַבד ׁשוֹ כֵ ן ָה ֵע ֶדן".
[]208
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ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַעל ָה ָא ֶרץ יֵ ׁש וּלְ ִע ִּתים נַ ְב ִחין
ְ ּב ֶר ֶמז ַא ֲה ָבה ָ ּבא ִמ ּ ַמ ָ ּבט לוֹ ֵהט,
וְ הוּא ֶאת דִּ ְמיוֹ נֵ נ ּו ַמ ִ ּצית ְ ּב ֶה ֶרף ַעיִ ן,
ָּכ ְך ְ ּב ִר ּצוּד ַה ַּל ַהב ׁ ֶשל זַ ֲהרוּר ַה ּק ֶֹד ׁש
ֲא ׁ ֶשר ֵאלָ יו ּ ָפנִ ִיתיִ ,ה ְב ַחנְ ִּתי ִ ּב ְרצוֹ נוֹ
ר-מה ַעל ֲא ָמ ָריו ַעד ֵה ָ ּנה.
לְ הוֹ ִסיף לִ י עוֹ ד דְּ ַב ָ

30

ישיּ ָ ,ב ֵעץ
"בחוּג ַה ֲח ִמ ׁ ִ
וְ הוּא ּ ָפ ַתחּ ַ :
ׁ ֶש ְ ּצ ִמ ָיחתוֹ ִמ ְּל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,ש ּ ְפ ִרי נוֹ ֵתן לָ ַעד
וּלְ עוֹ לָ ם ָעלָ יו ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ׁ ַש ֶּלכֶ ת,
ּפוֹ ְרחוֹ ת רוּחוֹ ת ְ ּברוּכוֹ ת ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י בּ וֹ ָאן
ֶאל ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם נוֹ ְדע ּו לִ ְת ִה ָּלה ַעד ִּכי
אוֹ ָצרוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע ִּת ְמ ָצא ָ ּב ֶהם ַה ּמוּזָ ה.
ַעל ֵּכן ַ ּב ְ ּצלָ ב ַה ֵ ּבטּ ְ ,בז ַֹהר ַצלְ עוֹ ָתיו,
וְ ִא ׁיש ִ ּב ׁ ְשמוֹ ֶא ְק ָראְּ ,כ ֶר ׁ ֶשף יִ ְת ּ ָפ ֵרץ
ָחטוּף ִּכ ְב ַרק ָה ֵא ׁש ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַא ְר ָצה".
ָאכֵ ן ֶה ְבזֵ ק ׁ ֶשל ֵא ׁש ָר ִא ִיתי ַעל ַה ְ ּצלָ ב,
ָ ּב ֶרגַ ע בּ וֹ ָק ָרא ִ ּב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
ַה ְ ּצלִ יל וְ ַה ְּתמוּנָ ה הוֹ ִפיע ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד.
וְ לִ ְצלִ ילֵ י ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל יְ הו ָּדה ַה ּ ַמ ַּכ ִ ּבי
ָר ִא ִיתי עוֹ ד ׁ ַשלְ ֶה ֶבת נוֹ ֶס ֶקת וְ נִ ְפ ֶּתלֶ ת –
ָהא ׁ ֶֹשר הוּא ַה ּׁשוֹ ט ַה ְמ ַס ְח ֵרר ַמ ֵּטהוּ.

45

ֶאת ׁ ַש ְרלְ ָמן ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ֶאת רוֹ לָ ן ִע ּמוֹ
ָרא ּו ֵעינַ י ,צוֹ פוֹ ת ְ ּב ֶצ ֶמד זֶ ה ְּכמוֹ
ַ ּצ ָ ּיד עוֹ ֵקב ַא ַחר ַה ַ ּבז ּ ָפ ַרשׂ ְּכנָ ַפיִ ם.
ַא ַחר ִ ּב ְצלָ ב נוֹ ָסף נִ ְמ ׁ ַשכְ ִּתי לְ ַה ִ ּביט,
וִ ילְ יַ אם הוּא ִא ׁיש אוֹ ַרנְ ג'ָ ,ה ַא ִ ּביר ֶרנו ַּא ְרט,
'יס ָקר ִ ּגבּ וֹ ר ִס ִיצילְ יָ ה.
ַ ּגם גּ וֹ ְט ְפ ִריד ַהדֻּ ָּכסּ ִ ,ג ְ
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סוֹ ֵבב ְ ּב ֶח ֶבר ׁ ְש ַאר ַה ֶּל ָהבוֹ תָ ,ה ִא ׁיש
ֲא ׁ ֶשר ֵאלַ י ּ ָפנָ הֶ ,את ִּכ ּׁשו ָּריו ִה ִ ּציג לִ י
ְ ּבזֶ ֶמר ַמ ְק ֵהלַ ת ַה ְּס ֶפ ָרה ָ ּב ּה ִ ּב ַּק ְרנוּ.
ָחזַ ְר ִּתי ו ָּפנִ ִיתי יָ ִמינָ הְ ,מ ַב ֵּק ׁש
לָ ַד ַעת ִאם ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ּתוֹ ֶרה לִ י ְ ּב ִמ ָּלה,
אוֹ ְ ּב ַמ ָ ּבט ֵּכ ַיצד ֶאנְ ַהג ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה.
ַה ּט ַֹהר ְ ּב ֵעינֶ ָיה כּ ֹה זַ ְך ָהיָ ה ַה ּ ַפ ַעם,
ָענֹג וְ נֶ ֱה ָדרַ ,עד ִּכי נְ ָה ָר ָת ּה
ָעלְ ָתה ַעל ָּכל ׁ ִש ְפ ַעת אוֹ ָר ּה ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה.

60

ֲאזַ י ָּכ ִא ׁיש ֶה ָח ׁש ִ ּבגְ בֹר ָא ׁ ְשרוֹ  ,יוֹ ֵד ַע
ִּכי ּ ִפ ְריוֹ זֶ ה נוֹ ֵב ַע ִמ ּ ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים,
ו ִּמדֵּ י יוֹ ם עוֹ לֶ ה הוּא ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ׁ ֶשל ֶח ֶסד,
נוֹ כַ ְח ִּתי ְ ּבנו ִּעי ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ֵע ֶדן,
ִּכי נֵ ס ְמאוֹ ר ְ ּג ִב ְר ִּתי הוֹ לֵ ְך ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר
ְּככָ ל ׁ ֶש ַה ֶה ֵּקף ָ ּג ֵדל ו ִּמשְׂ ָּת ֵר ַע.
וּכְ מוֹ ִ ּב ְפנֵ י ַעלְ ָמה יַ ְחלִ יף ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן
– לְ ֵעת זוֹ ִּת ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ֵמ ַענְ וַ ת ְצנִ יעוּת –
ַה ָ ּגוֶ ן ַה ִח ֵ ּור ֶאת ַא ְר ְ ּג ַמן ַה ּס ֶֹמק,
ָּכזֹאת ָרא ּו ֵעינַ י לְ ֵעת אוֹ ָתן ֵה ַס ְב ִּתי,
ׁ ְשנִ י ַמ ֲא ִדים נָ מוֹ ג וְ אוֹ ר כּ וֹ כָ ב ׁ ִש ּׁ ִשי
ְ ּבל ֶֹבן זְ רוֹ עוֹ ָתיו ִק ֵ ּבל ּ ָפנַ י ְ ּב ֵח ֶפץ.
יטר ָר ִא ִיתי וְ ֵא ְיך ְ ּב ִה ָּלתוֹ
ֶאת יו ּ ִּפ ֶ
זוֹ ֶרה כּ וֹ כַ ב ַה ֶּלכֶ ת ִ ּג ִ ּצים ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה,
ימנֵ י שְׂ ָפ ֵתנוּ.
ֵמ ֵאלּ ּו ַה ָ ּצ ִרים ֶאת ִס ָ

75
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ָּכ ְך ְ ּב ִה ַּלת אוֹ ָרם רוּחוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ָשרוּ,
יוֹ ְצ ִרים ִ ּב ְמעוֹ ָפם ַּת ְבנִ ית ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת
ּ ַ Dב ְּת ִח ָּלהַ ,א ֲח ֶר ָיה  ,Iוְ  L-סוֹ גֶ ֶרת.
ְּת ִח ָּלה ֵהם חוֹ לְ ל ּו לַ ֶּק ֶצב ׁ ֶשל ַה ֶ ּז ֶמר,
וְ ָאז ,לִ כְ ׁ ֶש ָה ְפכ ּו לְ אוֹ ת זוֹ אוֹ ַא ֶח ֶרת,
ָע ְצר ּו ִמ ְּתנו ָּע ָתם וְ ָד ְממ ּו לְ ֶרגַ ע.
הוֹ  ,מוּזַ ת ּ ֶפגָ סוֹ סַ ,ה ּ ַמ ֲענִ ָיקה ַה ֵּלל
וַ ֲא ִריכוּת יָ ִמים לַ ְמחוֹ נָ ן ,דַּ ְר ֵּכ ְך
ָא ּ ָמנוּתוֹ חוֹ לֵ ק הוּא ְ ּב ַמ ְמלָ כָ ה וְ ֶק ֶרת,
ַה ֲענִ ִיקי לִ י אוֹ ֵר ְך לְ ַמ ַען ֲא ׁ ַש ֵ ּגר
ֶאת ַה ָּתוִ ים ַה ָּלל ּו ׁ ֶש ְ ּבמ ִֹחי ָח ַק ְק ִּתי,
ו ְּבק ֶֹמץ ַה ּׁשוּרוֹ ת ְ ּבכָ אן אוֹ נֵ ְך ָה ִפ ִיחי.
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ְ ּב ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים ָח ֵמ ׁש רוּחוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש
לָ ְב ׁש ּו צו ַּרת ְּתנוּעוֹ ת וְ ִע ּצו ִּריםָ ,ר ׁ ַש ְמ ִּתי
ֶאת ַּת ְבנִ ָיתםָּ ,כזֹאת דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי ִה ִ ּגידוּ.
ָ DILIGITE JUSTITIAMהיָ ה דְּ ָב ָרם ְּת ִח ָּלה
ו ְּב ֵתאוּר ַה ּׁ ֵשם וּלְ ָפנָ יו ַה ּת ַֹאר
ָסגְ ר ּו ֶאת ַה ּ ָפסוּק ְ ּב.QUI JUDICATIS TERRAM-
ישית
ֲאזַ יֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּצר ּו ַ ּב ּ ִמ ָּלה ַה ֲח ִמ ׁ ִ
יטר,
ֶאת ָהאוֹ ת  ,Mדַּ ְר ָּכ ּה הוֹ ִפ ַיע יו ּ ִּפ ֶ
ָּכסוּף ָהיָ ה ,דּ וֹ ֶמהְּ ,ככֶ ֶתם ּ ָפז ָקלו ַּע.
ֶאת יֶ ֶתר ָהאוֹ רוֹ ת ָר ִא ִיתי נוֹ ֲח ִתים
ַעל ׁ ְשנֵ י שִׂ ֵיאי ַה ,M-נָ ִחים ו ְּמזַ ּ ְמ ִרים,
לָ ֵאל ַה ְמ ָק ְר ָבם ֵאלָ יו ,דּ וֹ ַמנִ יָ ׁ ,שרוּ.
ֲאזַ י ְּכ ִא ׁיש הוֹ לֵ ם ְ ּבבוּל ֵעץ ִ ּב ְמדו ָּרה,
ָענָ ן ׁ ֶשל ִר ׁ ְש ֵפי ֵא ׁש נָ ַסק ּ ִפ ְתאוֹ ם לְ ַמ ְעלָ ה –
ֶאת ֲע ִתידוֹ נוֹ ֵהג לִ ְקרֹא ַה ְּכ ִסיל ַעל ּ ִפ ֶיהם.
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״א ָה ּה ,כּ וֹ כָ ב ָענֹגַ ,א ְבנֵ י יְ ָקר ָמה ַרבּ ּו,
ֲ
וְ ֵהן ֵעדּות ַמכְ ַר ַעת ִּכי ֶצ ֶדק ַעל ָה ָא ֶרץ
ָּתלּוי ָ ּברּום אוֹ תוֹ ַ ּב ֲע ָדיִ ים ּ ֵפ ַא ְר ָּת״
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105

נִ ְר ֶאה ִּכי ִמ ְס ּ ָפ ָרם ָהיָ ה יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף,
ֵמ ֶהם נוֹ ְס ִקים לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶהם גּ וֹ לְ ׁ ִשים לְ ַמ ָּטה,
זֹאת ַעל ּ ִפי ַצו ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם בּ וֹ ֶע ֶרת.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ֶר ׁ ֶשף נָ ח ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ׁ ָש ֵקט,
ֹאשוֹ וְ ֶאת ִּכ ְת ֵפי ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר,
ָר ִא ִיתי ֶאת ר ׁ
ָּכ ְך ָצר ּו לֶ ָהבוֹ ת ֶאת דְּ פוּס ַּת ְבנִ ית ַה ֶ ּצלֶ ם.
ַה ָ ּצר זֹאת – ְ ּב ַמ ְד ִר ְיך ֵאין ֵח ֶפץ לוֹ אוֹ צ ֶֹר ְך,
הוּא ַה ּ ַמ ְד ִר ְיך ַע ְצמוֹ  ,ו ִּמ ּתוֹ כוֹ נוֹ ֵב ַע
ַהכּ ַֹחּ ְ ,בחו ׁ ָּשיו יַ ְת ִקין ֶאת ַקן ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר.
ׁ ְש ַאר ְ ּברוּכֵ י ַה ּנֹגַ ּהֵ ,מ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ְּת ִח ָּלה
יָ ְצר ּו ַעל ֶּכ ֶתף ַּ Mת ְבנִ ית ׁ ֶשל ֲח ַב ֶ ּצלֶ ת,
ָע ְמל ּו ַעל דְּ מוּת ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ,יַ ְחדָּ ו אוֹ תוֹ ִה ׁ ְשלִ ימוּ.
ֲא ָה ּה ,כּ וֹ כָ ב ָענֹגַ ,א ְבנֵ י יְ ָקר ָמה ַרבּ וּ,
וְ ֵהן ֵעדוּת ַמכְ ַר ַעת ִּכי ֶצ ֶדק ַעל ָה ָא ֶרץ
ָּתלוּי ָ ּברוּם אוֹ תוֹ ַ ּב ֲע ָדיִ ים ּ ֵפ ַא ְר ָּת.

120

ַעל ֵּכן ֶא ּ ָׂשא ְּת ִח ָ ּנה לָ רו ַּח ַהבּ וֹ ֵרא
אוֹ נְ ָך ו ְּתנו ָּע ְת ָך ,לָ ֵתת ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ֶאל
ָמקוֹ ם בּ וֹ ֵאד ׁ ָשחֹר ַמ ְקדִּ יר ֶאת זִ יו ַק ְרנֶ ָיך.
לְ ַמ ַען ׁשוּב יֵ ֵצא ֲחרוֹ ן ַא ּפוֹ ַעל ֵאלּ וּ,
ַה ּסוֹ ֲח ִרים ִ ּב ׁ ְשמוֹ ִ ּבכְ נֵ ִס ַ ּית ַה ּק ֶֹד ׁש,
ֲא ׁ ֶשר נוֹ ְצק ּו ְּכ ָתלֶ ָיה ְ ּבנֵ ס וְ ַדם ַמ ְר ִט ִירים.
ֲא ָה ּהִ ,צ ְבאוֹ ת ׁ ָש ַמיִ םּ ָ ,בכֶ ם ַא ִ ּביטּ ַ ,ב ְּק ׁש ּו
ַעל ָּכל ִמי ׁ ֶש ָּס ָטה ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר,
ִּכי ְ ּב ֻדגְ ָמה ָר ָעה ּ ִפ ּתוּה ּו ַעל ָה ָא ֶרץ.
ּ ַפ ַעם ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ִה ְתנַ ֲהלָ ה ַ ּב ֶח ֶרב,
ַע ָּתה ְק ָרב ּ ֵפרו ּׁשוֹ לִ גְ זֹל ֶאת ּ ַפת ַה ֶּל ֶחם
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214
ֲא ׁ ֶשר ַאב ַר ֲח ִמים ֵמ ִא ׁיש ֵאינוֹ מוֹ נֵ ַע.
אוּלָ ם ַא ָּתה ,לַ ְבלָ ר ָּכתוּב ׁ ֶש ִ ּי ּ ָמ ֵחק,
ּ ָפאוּלוּס ו ּ ֶּפ ְטרוּס ,זְ כֹר ,נָ ְתנ ּו נַ ְפ ׁ ָשם ַעל ֶּכ ֶרם –
ַ ּג ְפנוֹ ַא ָּתה ַמ ׁ ְש ִחית – ֲהלֹא ַח ִ ּיים ֲע ַדיִ ן!

135

ֹאמרֶ ,
ּת ַ
"את יְ ָה ִבי ֻּכלּ וֹ ִה ׁ ְשלַ כְ ִּתי ַעל
נָ זִ יר ַה ַחי ָ ּב ָדד ֲא ׁ ֶשר ִ ּבזְ כוּת ְמחוֹ ל
ַעלְ ָמה ֵח ֵרף נַ ְפ ׁשוֹ  ,ר ׁ
ֹאשוֹ נִ כְ ַרת ְ ּב ֶח ֶרב –

		
136
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׳מ ׁ ַשלְ ִּתי ְ ּברֹב ָחכְ ָמה וְ ֶצ ֶדק,
״אזַ י ֵה ֵחלָ :
ֲ
יתיֵ ,אין ָּכמוֹ ָה,
ַעל ָּכ ְך ִ ּב ְת ִה ָּלה זָ כִ ִ
וְ ל ֹא ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשאֹף ַא ַחר ְ ּגדוֹ לָ ה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.׳״
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קנטו תשעה-עשר
בעדן מתעורר לחיים ומשכיל את דנטה אודות
נֶ שר שתבניתו נוצרה מרוחות הקודש ֵ
משפט אלוהים בבני תמותה ,אף כי הדברים נעלים מבינתו של השומע .כמו כן הוא
לאמת את האמונה במעשי חסד; קובע כי הצדיק שלא נטבל
מרצה בפניו על ההכרח ַ
עדיף על הקורא ״ישוע ישוע״; ונושא דברי תוכחה בגנות שליטים שפשעו ואשר
קורותיהם רשומים על ספר.
ַע ָּתה מוּלִ י נָ ג ָֹּלהָ ,ר ָחב ּ ְפרו ּׁשוֹ ת ְּכנָ ֶפ ָיה,
ַהדְּ מוּת ַה ּ ֻמ ְפלָ ָאה ,זוֹ ׁ ֶש ֲע ַדת רוּחוֹ ת,
ְ ּברֹב שִׂ ְמ ָחה וְ ֶח ֶסד ,לְ כוֹ נְ נָ ּה ִהשְׂ ִּכילָ ה.
וְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ְּכמוֹ ָת ּה ְּכ ֶא ֶבן א ֶֹדם
ׁ ֶש ּ ִמ ּתוֹ כָ ּה ְ ּבכ ַֹח ּפוֹ ֶר ֶצת ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש,
אוֹ ָר ּה בּ וֹ ֵהק ,וְ זוֹ ְ ּבתוֹ ְך ֵעינַ י נִ ׁ ְש ֶק ֶפת.
וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י נִ ְק ָרא ַע ָּתה לוֹ ַמר,
ֵמעוֹ לָ ם עוֹ ד לֹא ֻה ַ ּגד וְ לֹא נִ כְ ַּתב ַעל ֵס ֶפר,
וְ ֶט ֶרם ַהדִּ ְמיוֹ ן ָהגָ ה ְּכמוֹ תוֹ ַעד ֵה ָ ּנה.
ִּכי ַח ְרטוֹ מוֹ ָר ִא ִיתי וְ ֶאת דְּ ָברוֹ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
"ש ִּלי"ִ ,ה ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּבקוֹ לוֹ ,
"אנִ י" וְ גַ ם ׁ ֶ
ֲ
"ש ָּלנוּ".
"אנוּ" וְ ׁ ֶ
ַאף ׁ ֶש ִּכ ֵ ּון וַ דַּ אי לְ ָ

15

"מ ׁ ַשלְ ִּתי ְ ּברֹב ָחכְ ָמה וְ ֶצ ֶדק,
ֲאזַ י ֵה ֵחלָ :
ַעל ָּכ ְך ִ ּב ְת ִה ָּלה זָ כִ ִיתיֵ ,אין ָּכמוֹ ָה,
וְ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשאֹף ַא ַחר ְ ּגדוֹ לָ ה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ַה ֵ ּזכֶ ר ׁ ֶשהוֹ ַת ְר ִּתי ַא ֲח ַרי ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ,
זוֹ כֶ ה לִ ְת ִה ָּלה ַ ּגם ְ ּב ִפי ְ ּבנֵ י ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
ֲהגַ ם סוֹ ִטים ַה ָּלל ּו ִמדֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ָּסלַ לְ ִּתי".
[]216
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ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשחֹם יָ ִפיק ּו ֶ ּג ָחלִ ים ַר ִ ּבים,
וְ אוֹ ֲה ִבים ַר ִ ּבים ְ ּבקוֹ ל ֶא ָחד יָ ׁ ִשירוּ,
ָּכ ְך קוֹ ל יָ ִחיד ָעלָ ה ִמ ֶ ּצלֶ ם ְ ּגרוֹ ן ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר.
"א ָה ּהִ ּ ,פ ְר ֵחי ַה ֶ ּנ ַצח
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ֲ :
ר-עד ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ְע ֶּתם לְ ָה ִביא
ׁ ֶשל א ׁ ֶֹש ַ
ּ
ִ ּב ְב ִרית ֶאת ָה ֵריחוֹ ת ֻּכ ָלם לִ כְ לַ ל נִ יחוֹ ַח.
ימ ְתכֶ ם ַה ִ ּניח ּו לִ ְקרֹא דְּ רוֹ ר לְ נַ ְפ ׁ ִשי
לִ נְ ׁ ִש ַ
ִמ ּצוֹ ם ִ ּבלְ ִּתי ּפוֹ ֵסק ,לוֹ כֵ ד אוֹ ִתי ָר ָעב
ֵמ ֶה ְעדֵּ ר ָמזוֹ ן ָראוּי ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ.

30

יטב ֵא ַדע ִּכי יֵ ׁש לֶ ֱאל ֵֹהי ַה ֶ ּצ ֶדק
ֵה ֵ
ִמ ׁ ְש ָּכן ַא ֵחר ָ ּברוּם ,נִ ׁ ְש ָקף ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶח ֶסד,
ִעם זֹאת ָּכאן ַמלְ כו ְּתכֶ ם עוֹ ֶד ָ ּנה ְמצ ֶֹע ֶפת.
ֵּת ְדע ּו ֵהן ַעד ַּכ ּ ָמה ֲאנִ י לָ הוּט לִ ׁ ְשמ ַֹע,
וּנְ ִה ָירה לָ כֶ ם וַ דַּ אי אוֹ ָת ּה ׁ ְש ֵאלָ ה
ַה ְמכַ ְר ֶס ֶמת ִ ּבי ֵמ ָאז יָ ִמים ָע ָברוּ".
ְּכעוֹ ף ַה ַ ּבזֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ְּכסוּת ֵעינָ יו ֵה ִסירוּ,
ֹאשו ְמנַ ְענֵ ַע ו ִּבכְ נָ ָפיו טוֹ ֵפ ַח,
ר ׁ
וְ כָ ְך ֶח ְפצוֹ לָ טוּס ֵ ּג ֶאה ַמ ִ ּציג לָ ַעיִ ן,
ָּכזֹאת ָרא ּו ֵעינַ י ְ ּב ֶח ֶסד ֵאל ָרקוּם
ְ ּב ֵס ֶמל עוֹ ף ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ,ו ְּמלֻ ֶ ּוה ְ ּבזֶ ֶמר
ָענֹגְ ,צלִ ילוֹ ָה ַר ְך לְ לֵ ב ׁשוֹ כְ נֵ י ׁ ָש ַמיִ ם.
ֲאזַ י ֵה ֵחל" :הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַה ּ ַמ ְצ ּ ֵפן
ׁ ֶשלּ וֹ כּ וֹ נֵ ן ְס ִביב ָּכל ַהיְ קוּם ,וְ גַ ם נָ ַתן בּ וֹ
דְּ ָב ִרים ְ ּגלוּיִ ים לָ ַעיִ ן וְ נִ ְס ָּת ִרים ִמ ּ ֶמ ָ ּנה,
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ִּת ְק ַצר יָ דוֹ לִ ְמ ׁשֹל ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד
ִאם לֹא יִ ְהי ּו דִּ ְב ֵרי ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל
חוֹ ָתם ֵאין עוֹ ְר ִרין ָעלָ יו ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה.
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ְר ָאיָ ה לְ כָ ְך ֲהלֹא הוּא אוֹ תוֹ ַמלְ ַא ְך ָה ַר ַהב,
הוּא נֵ זֶ ר ַה ְ ּב ִר ָיאה ו ִּמ ּׁ ִשכְ מוֹ וָ ַמ ְעלָ ה,
ַא ְך לֹא ִה ְמ ִּתין לָ אוֹ רַ ,על ֵּכן ֻה ׁ ְשלַ ְך לַ ּת ֶֹפת.
לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן יְ צוּר נִ ְב ָראָ ּ ,פחוּת ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ַצר ִקבּ וּלוֹ ִמ ּ ְׂש ֵאת ֶאת ׁ ֶש ַפע ֲח ָס ָדיו
ׁ ֶשל טוֹ ב ֶעלְ יוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ְ ּגבוּלוֹ ת ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ָהרו ַּח ְ ּב ִק ְר ְ ּב ָך ׁשוֹ כֶ נֶ ת
ִמכּ ַֹרח ַה ּ ְמ ִציאוּתֵ ,אינֶ ָ ּנה ִּכי ִאם ֶק ֶרן
ְ ּבכָ ל ַה ֵ ּי ׁ ֻש ּיוֹ ת ָה ֵאל ָ ּברוּם ֵה ִפ ַיח,
אוּלָ ם ְ ּב ׁ ֶשל ְ ּגבוּלוֹ ת ִט ְב ָע ּה ֵאין ָ ּב ּה דַּ י כּ ַֹח
לָ ֶר ֶדת ֶאל ִע ְמ ֵקי ַמ ׁ ְש ָמעו ָּת ּהֵ ,מ ֵע ֶבר
לְ ַמה ׁ ּ ֶש ַהבּ וֹ ֵרא לְ ֶבן ְּתמו ָּתה ַמ ִ ּנ ַיח.

60

ַעל ֵּכן ַה ֶה ָא ָרה ׁ ֶשעוֹ לָ ְמ ָך זוֹ כֶ ה ָ ּב ּה
ֵאין ָ ּב ּה ְּכ ֵדי לָ ֶר ֶדת ֶאל ַמ ׁ ְש ָמעוּת ַה ֶ ּצ ֶדק,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְפל ֹׁש ֶאל לֵ ב ַה ָ ּים ָה ַעיִ ן,
ַאף ִּכי ָסמו ְּך לַ חוֹ ף נִ ְר ֶאה ֶאת ַה ַּת ְח ִּתית
ֵהן לֹא נוּכַ ל לִ ְראוֹ ת אוֹ ָת ּה ְ ּביָ ם ּ ָפתו ַּח,
ִהיא ׁ ָשםָ ,א ְמנָ םֲ ,א ָבל ָהע ֶֹמק ַמ ְס ִּת ֶיר ָ ּנה.
ַרק אוֹ ר קוֹ ֵרן ֵמ ָעלִ ,מ ּׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם נוֹ ֵב ַע
לָ נֶ ַצח לֹא יִ ְק ֶההַ ,ה ֶ ּי ֶתר הוּא ַא ְך ח ׁ ֶֹש ְך,
אוֹ ַרק ֵצל ַה ָ ּבשָׂ ר ,אוֹ ַר ַעל ִמ ְ ּבשָׂ ֵרנוּ.
אוּלָ ם ַע ָּתה ֶח ְביוֹ ןִ ,מ ְס ּתוֹ ר ׁ ֶשל ֶצ ֶדק ַחי,
ַא ֲח ָריו לְ לֹא ָמנוֹ ַח ָחזוֹ ר וָ ׁשוֹ ב ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּת
וְ הוּא נִ ְס ַּתר ִמ ּ ְמ ָךִ ,ה ֵ ּנה הוּא לְ ָפנֶ ָיך.
ֹאמר' :יָ ָצא ָא ָדם ֵמ ֶר ֶחם
וְ ָהיָ ה ִּכי ִאם ּת ַ
לְ חוֹ ף נְ ַהר ַה ִהינְ דוּס ,וְ ֵאין ִא ׁיש לְ לַ ּ ְמדוֹ
ל-פה ֶאת דְּ ַבר ּתוֹ ַרת יֵ ׁשו ַּע,
ִ ּבכְ ָתב אוֹ ְ ּב ַע ּ ֶ
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ִעם זֹאת ְּככָ ל ֲא ׁ ֶשר נוּכַ ל לִ ׁ ְש ּפֹטַ ,ח ֵ ּיי
ָה ִא ׁיש ו ַּמ ֲעשָׂ יו וְ כֵ ן מוֹ ָצא שְׂ ָפ ָתיו,
נְ ִק ִ ּיים ִמ ּ ְפגָ ם וְ ֵאין ָ ּב ֶהם ִצלּ וֹ ׁ ֶשל ָאוֶ ן.
הוּא ֵמת וְ לֹא נִ ְט ַ ּבלּ ְ ,בלִ י ֱאמוּנָ ה וְ ָדת,
ַא ֵ ּיה הוּא ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֲא ׁ ֶשר אוֹ תוֹ יַ ְר ׁ ִש ַיע?
ה-מדָּ ה לְ י ׁ ֶֹשר?'
וְ כִ י ָה ֱאמוּנָ ה ִהיא ְקנֵ ִ
ִמי זֶ ה שָׂ ְמ ָך ֵאפוֹ א ַעל ֵּכס ַהדִּ ין לָ ׁ ֶש ֶבת,
לִ ׁ ְש ּפֹט ֶאת ׁ ֶש ָּק ָרה ַאלְ ֵפי ִמילִ ין ִמ ּ ְמ ָך,
זֹאת ַאף ִּכי ַמ ָ ּב ְט ָך ֻמגְ ָ ּבל הוּא וְ ָקטו ַּע?
ֱא ֶמתָּ ,כל ַה ָ ּנכוֹ ן לֵ ילֵ ְך ִע ּ ִמי ְ ּב ֶק ִרי
ֲעלֵ י קוֹ צוֹ ׁ ֶשל יוֹ ד ,לוּלֵ א ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש
ְ ּביָ ם ַה ֻּק ׁ ְשיוֹ ת ֲהלֹא ָהיָ ה טוֹ ֵב ַע.
ֲא ָה ּהַ ,ח ַ ּית ָה ָא ֶרץֲ ,א ָה ּה ,מוֹ חוֹ ת ֵק ִהים,
ַה ֵח ֶפץ ַה ַּק ְדמוֹ ן ׁ ֶשהוּא ַה ּטוֹ ב ַע ְצמוֹ
ֶאת ִה ְת ַ ּג ְּלמוּת ַה ּטוֹ ב ֵאינוֹ נוֹ ֵט ׁש לָ נֶ ַצח.
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ָּכל ַה ּתוֹ ֵאם אוֹ תוֹ צוֹ ֵדק יְ ִהי ,וְ כָ ְך
ֵאין ָה ָרצוֹ ן לַ ּטוֹ ב נִ ְמ ׁ ָש ְךֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן
ְ ּב ֶח ֶסד ְמאוֹ רוֹ ַמנְ ֶחה אוֹ תוֹ ַה ֵח ֶפץ".
וּכְ מוֹ ַה ֲח ִס ָידה ֶה ָחגָ ה ְס ִביב ַה ֵּקן
ַא ַחר ׁ ֶש ֶאת ְמזוֹ נָ ּה ִח ְּל ָקה לְ גוֹ זָ לֶ ָיה,
וְ ֵהם שְׂ ֵב ִעים יַ ִ ּביט ּו ֵאלֶ ָיה ִמ ְּל ַמ ָּטה,
ְּכמוֹ ָת ּה נָ ַהג ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ,וְ ָאנֹכִ י ְּכמוֹ ָתם
אתי ֶאת ֵעינַ י ,וְ הוּא ְּכנָ ָפיו ֵמנִ ַיע,
נָ שָׂ ִ
נוֹ ֵסק לָ רוֹ ם ְ ּבכ ַֹח לִ כּ וּד ַר ִ ּבים וְ ת ַֹאם.
"א ִפלּ ּו
ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ָחג ,זִ ּ ֵמר וְ ָסח ֵאלַ יֲ :
ֵאינְ ָך יוֹ ֵרד לְ ע ֶֹמק דְּ ָב ִרי ֵאלֶ ָיך ,זֶ ה ּו
דְּ ַבר ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים לִ ְבנֵ י ְּתמו ָּתה ַ ּב ֶחלֶ ד".
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220
ֲאזַ י ִ ּב ְדע ְֹך ָה ֵא ׁש ְ ּבלַ ֲהבוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
עוֹ ֶד ּנ ּו ְ ּב ַצלְ מוֹ – ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר הוּא ֲא ׁ ֶשר
הוֹ ִציא ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶשל רוֹ ָמא לִ ְת ִה ָּלה ָ ּב ָא ֶרץ,
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"אל ַה ּ ַמלְ כוּת ַהזּוֹ
ּ ָפ ַתח וְ ׁשוּב ָא ַמרֶ :
ִא ׁיש ֶט ֶרם ֶה ְע ּ ִפיל ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ַ ּבע ְ ּביֵ ׁשו ַּע,
לֹא לְ ַא ַחר מוֹ תוֹ ַעל ְצלָ ב וְ לֹא ְ ּב ֶט ֶרם.
ָא ְמנָ ם יֶ ׁ ְשנָ ם ַר ִ ּבים ַה ְמ ַצ ֲע ִקים 'יֵ ׁשו ַּע',
ַא ְך ְמ ֻר ִ ּבים ֵמ ֶהם יִ ְהי ּו ְ ּביוֹ ם ַהדִּ ין
ְקרוֹ ִבים ֵאלָ יו ַאף ִּכי ֶאת ׁ ְשמוֹ ְּכלָ ל לֹא ִה ִּכירוּ.
יַ כְ לִ ימ ּו ָה ֶא ְתיוֹ ּ ִפים ֶאת ַהנּוֹ ְצ ִרים ַה ָּללוּ,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵ ּבין ָה ֵעדוֹ ת ָ ּב ֵעת ַה ִהיא יַ ְפ ִרידוּ,
זוֹ ֲע ׁ ִש ָירה לָ ַעד ,זוֹ ֲענִ ָ ּיה לָ נֶ ַצח.
ַמה ַה ּ ַפ ְר ִסים ֲאזַ י לְ ַמלְ כֵ יכֶ ם יַ ִ ּגיד ּו
ישים,
ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּי ְק ְרא ּו קוֹ רוֹ ת ִח ְדלֵ י ִא ׁ ִ
ַמ ַעלְ לֵ י ִמאוּסַ ,הכּ ֹל ָר ׁשוּם ַעל ֵס ֶפר.
ִה ֵ ּנה לִ ְראוֹ ת יוּכְ ל ּו ֶאת ַמ ֲעשָׂ יו ׁ ֶשל ַאלְ ֶ ּב ְרט –
וְ ֵתכֶ ף ַה ֻּקלְ מוֹ ס לְ ֵד ָראוֹ ן יִ ְר ׁשֹם זֹאת –
ֵּכ ַיצד ַעל ַמ ְמלַ כְ ָּת ּה ׁ ֶשל ּ ְפ ָרג יָ ַרד ַה ּׁ ֶש ֶבר.
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ו ִּפילִ ּיפֶ ׁ ,ש ַרק ֵס ֶבל הוֹ ִריד לִ גְ דוֹ ת ַה ֶּסן,
לְ ֵעת זִ ֵ ּיף ָה ִא ׁיש ֶאת ֵע ֶר ְך ַה ּ ַמ ְט ֵ ּב ַע,
וּלְ ַב ּסוֹ ף ֲחזִ יר ַה ַ ּבר ִה ָּכה ּו נֶ ֶפ ׁש.
ׁ ָשם ַה ּ ַמ ִ ּביט יִ ְק ָרא ַעל ִצ ְמאוֹ ן ָה ַר ַהב,
ֲא ׁ ֶשר ֶאת ָה ַאנְ ְ ּגלִ י ַמ ְט ִריף ִעם ְסקוֹ ִטי יַ ַחד
ַעד ִּכי לֹא יִ ְס ַּת ּ ְפק ּו ִ ּבגְ בוּלֵ ֶיהם לָ ׁ ֶש ֶבת.
ִה ֵ ּנה הוּא ֶפ ְר ִדינַ נְ דַ ,ח ָ ּייו זִ ּ ָמה וְ נַ ַחת,
ָּכ ְך ִ ּב ְס ָפ ַרד וְ כָ ְך וֶ נְ ֶצ ְסלַ ב ְ ּבבּ וֹ ֶה ְמיָ ה,
עֹז לֹא יָ ְדע ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִּכי ָר ֲחק ּו ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
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ָּכ ְך ַה ָ ּנכֶ ה יוֹ ׁ ֵשב ַעל ֵּכס ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם,
ִמנְ יַ ן ַמ ֲעלוֹ ָתיו לֹא יַ ֲעלֶ ה ַעל ָאלֶ ף
ַא ְך לְ ִמנְ יַ ן ּ ְפ ׁ ָש ָעיו ְצ ִריכִ ים נִ ְהיֶ ה לְ ֶאלֶ ף.
ַה ּ ַפ ַחד וְ ַה ֶ ּב ַצע – ַ ּגם ֵהם ְּכתו ִּבים ַעל ֵס ֶפר –
ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך ִאי ָה ֵא ׁש וְ גַ ַע ׁש ,בּ וֹ ַאנְ כִ ֶיסס
ָמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ֵּקץ ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ַ ּב ֶחלֶ ד.
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וּלְ ַמ ַען ֶח ְדלוֹ נוֹ יֻ ְבלַ ט ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת,
יִ ְהי ּו ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֲח ָט ָאיו דְּ חוּסוֹ ת
וְ כָ ְך ַה ְמ ֻר ֶ ּבה יַ ְחזִ יק ְמ ַעט ְ ּב ׁ ֶש ַטח.
וְ כָ ְך יִ ְרא ּו ַהכּ ֹל ֶאת ַה ֶח ְר ּ ָפהַ ,ה ּ ַמ ַעל,
ֶאת ֵאלּ ּו ׁ ֶשל ָא ִחיו וְ ׁ ֶשל דּ וֹ דוֹ ֲא ׁ ֶשר
ַעל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ָּתם וְ ַעל ׁ ְשנֵ י ַה ְּכ ָת ִרים ֵה ִמיטוּ.
וְ כֵ ן ַמלְ כֵ י נוֹ ְרוֶ גְ יָ ה ו ּּפוֹ ְרטוּגָ ל ַ ּגם יַ ַחד
וְ תוֹ ֲעבוֹ ת ִא ׁיש ֶס ְר ְ ּביָ ה – לְ ר ַֹע ַמ ָ ּזלוֹ
זִ ֵ ּיף וְ גַ ם ִה ְט ִ ּב ַיע ֶאת ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת וֶ נֶ ְציָ ה.
הוֹ ֶ ,א ֶרץ הוּנְ ָ ּג ִריםִּ ,ת ׁ ְשכּ ֹן זוֹ ְמ ֻא ּׁ ֶש ֶרת
ארה
ִאם ִּת ּ ָמנַ ע ֵמ ֶר ׁ ַשע ,הוֹ ַּ ,ת ֲעלֹז נַ וָ ָ
ִאם לַ ֲהפ ְֹך ַּתשְׂ ִּכיל לְ ִב ּצו ִּרים ָה ֶר ָיה.
וְ יִ ְהיֶ ה גּ וֹ ַרל ָע ֵרי נִ יקוֹ ִס ָ ּיהַ ,פ ָמגוֹ ְס ָטה,
אוֹ ת וְ ִס ָ
ימןְ ׁ ,ש ֵּת ֶיהן ְמקוֹ נְ נוֹ ת ,כּ וֹ ְרעוֹ ת
זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר ִמ ַּת ַחת לְ עֹל ׁשוֹ ֵחר ַה ֶּט ֶרף,
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״ש ֵּכן ֲאזַ י ֵה ֵחלּ ּו ָּכל ּ ָפנָ ֵסי ַה ּק ֶֹד ׁש
ֶׁ
ּובגְ רוֹ נָ ם ּ ָפ ְצחּו
ש ֵאתִ ,
לִ זְ הֹר ְ ּביֶ ֶתר ְ ׂ
ְ ּב ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר נִ לְ ָהב ,אוֹ תוֹ ֵאינִ י זוֹ כֵ ר עוֹ ד״
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קנטו עשרים
עינו של הנשר מורכבת ממאורות שישה שליטים שהצדק היה נר לרגליהם ,והם:
בראש וראשונה דוד המלך ,בבת עינו ואישונו של עין הנשר; הקיסר טריאנוס; המלך
חזקיהו; הקיסר קונסטנטין; וילהלם השני מלך סיציליה; וכן ריפֵ אוּס ,עובד האלילים
מן המיתולוגיה .הנשר מבהיר לדנטה הנדהם כיצד זה ירשו ֵעדן שני עובדי אלילים,
ריפאוס וטריאנוס.

לְ ֵעת ׁ ָש ַקע ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ּ ַמ ֲענִ יק לַ ֶחלֶ ד
ֶאת ֶח ֶסד ְמאוֹ רוֹ ִ ,מ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיע,
ו ְּב ׁשוּלָ יו ַה ּיוֹ ם אוֹ רוֹ ַמ ְקדִּ יר ,גּ וֹ וֵ ַע,
וּלְ ֶפ ַתע ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ְמקוֹ ר זִ יוָ ם,
חוֹ זְ ִרים לְ ִה ְתלַ ֵהט וְ ל ּו לְ ֶה ֶרף ַעיִ ן,
ְ ּבלַ ַהב ְמ ֻר ֶ ּבה ׁ ֶש ּ ְמקוֹ רוֹ ֶא ָחד הוּא.
ַה ִח ָ ּזיוֹ ן ַה ֶ ּזה ָעלָ ה ְ ּב ַד ְע ִּתי
לְ ֵעת ַח ְרטוֹ ם ַה ֶ ּצלֶ םִ ,ס ְמלָ ּה ַה ְמב ָֹרךְ
ׁ ֶשל ֶא ֶרץ וּנְ גִ ֶיד ָיהֶ ,ה ְח ִר ׁישָ ,ח ַדל ִמ ּ ִׂש ַיח,
ׁ ֶש ֵּכן ֲאזַ י ֵה ֵחלּ ּו ָּכל ּ ָפנָ ֵסי ַה ּק ֶֹד ׁש
לִ זְ הֹר ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ,ו ִּבגְ רוֹ נָ ם ּ ָפ ְצח ּו
ְ ּב ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר נִ לְ ָהב ,אוֹ תוֹ ֵאינִ י זוֹ כֵ ר עוֹ ד.

15

הוֹ  ,עֹנֶ ג ַא ֲה ָבה ִ ּבכְ סוּת ִח ּיו ְּך נִ שְׂ ָ ּגב,
ָמה ַרב יְ ִפי דְּ מו ֵּת ְך ֵ ּבין לַ ּ ִפ ִידים ַה ָּלל ּו
ַה ּׁשוֹ ְק ִקים אוֹ ָרהׁ ,שוֹ ְפ ִעים ַמ ְח ׁ ֶש ֶבת ק ֶֹד ׁש,
הוֹ ִאיל וְ כָ ל ַא ְבנֵ י ַה ֵחן ַרבּ וֹ ת ַהבּ ַֹהק,
ֲא ׁ ֶשר ֶאת ָה ָר ִק ַיע ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי ְּת ַע ֵּט ְרנָ ה,
ְ ּבקוֹ ל דְּ ָמ ָמה דַּ ָּקה ַּתם ִ ּבגְ רוֹ נָ ן ַה ַּל ַחן,
[]223
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דּ וֹ ֶמה ִּכי ֶאל ָאזְ נַ י ְּכמוֹ ָ ּבא ִמלְ מוּל ׁ ֶשל ּ ֶפלֶ ג
ימיו ֵ ּבין ַה ְּסלָ ִעיםַ ,ה ֶ ּז ֶרם
ָצלוּל ,מוֹ ׁ ֵש ְך ֵמ ָ
ֵמ ִעיד ִּכי ְמקוֹ רוֹ ֵ ּבין ֶה ָה ִרים ׁשוֹ ֵפ ַע.
וּכְ מוֹ ָּתוֵ י ַה ַּל ַחן נֶ ֱה ָפכִ ים לִ ְצלִ יל
ְ ּב ַצ ָ ּוארוֹ ׁ ֶשל נֵ ֶבל ,וּכְ מוֹ ַמ ּׁ ַשב ָהרו ַּח –
ְ ּב ֵח ֶמת ֲחלִ ילִ ים חוֹ ֶד ֶרת וְ נוֹ ַפ ַחת,
ְּכמוֹ ָתם ַ ּגם הוּאִ ,מ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַע ֵּכב לְ ֶרגַ ע,
ישת ָהעוֹ ף ָעלָ ה ִמ ַ ּצ ָ ּוארוֹ ,
ְצלִ יל לְ ִח ׁ ַ
ְּכמוֹ ל ּו ִצנּוֹ ר ָחלוּל ָהיָ ה ַצ ַ ּואר ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר.
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ֲאזַ י ָה ַפ ְך ַה ַּל ַח ׁש לְ קוֹ ל ,וְ ַה ַח ְרטוֹ ם
ֵה ִפיק ַצלְ ֵמי ִמ ִּלים ַהיְ ָקרוֹ ת לַ ֵּלב,
הוּא לְ ָב ִביָ ,עלָ יו ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָּכ ַת ְב ִּתי.
"ב ֵחלֶ ק זֶ ה ׁ ֶש ִ ּבי ,וּבוֹ נִ ׁ ְש ֵרי ָה ָא ֶרץ
ְּ
רוֹ ִאים ו ְּבכ ָֹחם לַ ֲעמֹד ְ ּבאוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ְ ּב ֵחלֶ ק זֶ ה ֻמכְ ָרח ַא ָּתה לָ ֵתת ֵעינֶ ָיך",
"מ ָּכל ַה ֶּל ָהבוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יִ ,
ָצרוֹ ת ַצלְ ִמיַ ,ה ּׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ְ ּב ֵעינִ י ִּתזְ ַה ְרנָ ה,
ִמ ּ ְמרוֹ ם ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ֵהן ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ָה ֵע ֶדן.
זֶ ה ָה ִא ׁישוֹ ן זוֹ ֵהר ֻמ ְפלָ אּ ָ ,ב ַבת ֵעינִ י הוּא,
נְ ִעים זְ ִמירוֹ ת ָהיָ ה לָ רו ַּח ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה,
וְ ֶאת ֲארוֹ ן ַה ְ ּב ִרית ֵמ ִעיר לְ ִעיר ִה ִּס ַיע.
ַע ָּתה ִה ֵ ּנה לָ ַמד ֶאת יִ ְתרוֹ ן ׁ ִשירוֹ ,
וְ כִ י ַה ִּכ ּׁ ָשרוֹ ן ֵאינוֹ ַרק ׁ ַשי ַה ֶח ֶסד
ֶא ָּלא ֶח ְפצוֹ ָהיָ ה ַהכּ ַֹח ַה ּ ֵמנִ ַיע.
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ִה ֵ ּנה לָ ַמד ַה ֶ ּג ֶבר ֶאת גּ ַֹב ּה ַה ּ ָׂשכָ ר
ׁ ֶשל ח ֶֹסר ֱאמוּנָ ה ְ ּביֵ ׁשו ַּעֶ ׁ ,ש ֵּכן זֹאת
ַח ָ ּייו ָה ֲענֻ ִ ּגים וְ ִה ּפוּכָ ם לִ ּ ְמדוּהוּ.
ַה ָ ּבא ַא ֲח ָריו ׁשוֹ כֵ ן ְ ּב ֶק ׁ ֶשת ֶעלְ יוֹ נָ ה
אוֹ ָת ּה ִהזְ ַּכ ְר ִּתי ק ֶֹדםּ ַ ,ב ֲח ָר ָטה ֵּכנָ ה
ּ
לִ ְדחוֹ ת ֶאת יוֹ ם מוֹ תוֹ ָעלָ ה ְ ּביַ ד ַה ֶג ֶבר.
ַע ָּתה לָ ַמד ַה ּ ֶמלֶ ְך ִּכי ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַה ֶ ּנ ַצח
ֵאין לְ ׁ ַשנּוֹ תֲ ,הגַ ם ֶאת ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ּיוֹ ם
יוּכְ ל ּו לִ ְדחוֹ ת ְּת ִפ ָּלה נֶ ֱא ָמנָ ה ו ֶּבכִ י.
ַה ָ ּבא ַא ֲח ֵרי ַה ּ ֶמלֶ ְך – ַּכ ָ ּונוֹ ָתיו טוֹ בוֹ ת
נָ שְׂ א ּו ּ ְפ ִרי ְ ּבאו ׁ ִּשים – נָ ַטל אוֹ ִתי ִע ּמוֹ
וּלְ ִא ׁיש יָ וָ ן ָהיָ הַ ׁ ,שי לְ רוֹ ֵעה ָה ֵע ֶדר.
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ַע ָּתה לָ ַמד ַה ֶ ּג ֶבר ִּכי ַאף ִאם ֶּת ֱח ַרב
ָה ָא ֶרץ ְ ּבגִ ין ֶר ׁ ַשע חוֹ לֵ ל ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ הוּ,
ֵאין ַ ּבדָּ ָבר לִ ְפגּ ַֹע ְ ּב ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ ְ ּב ֵע ֶדן.
וְ זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִּת ְר ֶאה ְ ּבמוֹ ְרדוֹ ת ַה ֶּק ׁ ֶשת,
הוּא וִ ילְ ֶהלְ םַּ ,ת ְס ּ ִפ ֵידנ ּו ָה ָא ֶרץ ְ ּבעוֹ ָד ּה
כּ וֹ ַר ַעת ַּת ַחת נֵ ֶטל ׁ ֶשל ׁ ַש ְרל ו ְּפ ֶר ֶד ִריק.
ַע ָּתה יוֹ ֵד ַע הוּא ֵּכ ַיצד ׁ ַש ִּליט ַרב ֶח ֶסד
ָאהוּב ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָר ִק ַיע ,וְ ֶאת ְּת ִה ָּלתוֹ
יטיב הוּא לְ ַה ִ ּציג ְ ּבלַ ַהב ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ֵמ ִ
ִמי ַמ ֲא ִמין ָהיָ ה ָ ּב ָא ֶרץ ַהחוֹ ֵטאת
ישי
יפאוּס ַה ְּטרוֹ יָ אנִ י יִ ְהיֶ ה ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ִּכי ִר ֵ
ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל ַה ֶ ּזהּ ֵ ,בין ְמאוֹ רוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש?
ר-מה ַעל ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה,
ַע ָּתה לָ ַמד דְּ ַב ָ
ׁ ֶשהוּא ִמ ִ ּבינַ ְתכֶ ם נִ ְס ָּתר וַ דַּ איֲ ,הגַ ם
ֶאת לֵ ב ַה ָ ּים ֵעינוֹ ֵהן לֹא ַּת ְחדּ ֹר לָ ֶב ַטח".
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ְּכמוֹ ֶע ְפרוֹ נִ י ָהיָ ה הוּאּ ,פוֹ ֵרשׂ ָּכנָ ף ָ ּברו ַּח,
ְּת ִח ָּלה יִ ְפ ַצח ְ ּב ׁ ִשיר וְ ָאז יִ דּ ֹם ,שָׂ ֵב ַע
לִ ָ ּב ּה ׁ ֶשל ַה ִ ּצ ּפוֹ ר ִמ ּ ֶמ ֶתק ְצלִ יל ַה ֶ ּז ֶמר.
ָּכ ְך ְ ּב ֵעינַ י דִּ ּ ִמ ִיתי ֶאת ֶצלֶ ם ַהחוֹ ָתם
ׁ ֶשל ַּת ֲענוּג ַה ֶ ּנ ַצחִ ,מכּ ַֹח ְרצוֹ נוֹ
לּ
לוֹ ֶב ׁ ֶשת ָּכל יֵ ׁשוּת ֶאת ֶט ַבע ְסגֻ וֹ ֶת ָיה.
יטב לָ ַעיִ ן
הוֹ ִאיל ו ְּס ֵפקוֹ ַתי נִ ְרא ּו ֵה ֵ
ְּכמוֹ ֶצ ַבע ַה ִ ּנ ָּכר ְ ּב ַעד זְ כוּכִ ית בּ וֹ ֶה ֶקת,
ׁ ִש ְח ַר ְר ִּתי לְ ַב ּסוֹ ף לְ ׁשוֹ נִ י ִמ ּמוֹ ְסרוֹ ֶת ָיה,
"היִ ָּתכֵ ן ָּכזֹאת?"
וְ זוֹ ָאכֵ ן ּ ָפ ְר ָצהֲ :
אתי,
ִמכּ ֶֹבד ַה ּ ַמ ּ ָׂשא וְ ַה ּ ְפ ִת ָיעה ָק ָר ִ
וְ ֵתכֶ ף ֵא ׁש נִ ְ ּצ ָתהְּ ,כמוֹ זִ ּקו ִּקים ַ ּב ֶ ּנ ׁ ֶשף.
וְ ַעל ְמנָ ת ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַה ְחזִ יק אוֹ ִתי ְ ּב ֶמ ַתח,
ּתוֹ ֶהה ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ֵמםַ ,ה ֶ ּצלֶ ם ַה ְמב ָֹר ְך –
ֵעינוֹ ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת זוֹ ֶה ֶרת – ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיב לִ י:
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"דּ וֹ ֶמה ִּכי ַּת ֲא ִמין ְ ּב ֵאלּ ּו ַהדְּ ָב ִרים,
ׁ ֶש ֵּכן ָ ּב ֶהם דִּ ַ ּב ְר ִּתי ,אוּלָ ם ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַע
ֵּכ ַיצד זֶ ה יִ ָּתכְ נ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ָר ִא ָית.
ַא ָּתה נוֹ ֵהג ְּכ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר קוֹ לֵ ט ָא ְמנָ ם
דְּ ַב ָ
ר-מה ִ ּב ׁ ְשמוֹ ֲא ָבל זָ ָרה לוֹ יֵ ׁשוּתוֹ ,
ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ּ ְפלוֹ נִ י ֶאת ַהדָּ ָבר יַ ְב ִהיר לוֹ .
ַמלְ כוּת ָה ֱאל ִֹהים יוֹ ַד ַעת ַס ַער נֶ ֶפ ׁש,
ּ ְפ ִרי ַא ֲה ָבה ֵּכנָ ה אוֹ ּ ְפ ִרי ִּת ְקוָ ה ,וְ ֵאלּ ּו
יֵ ׁש ְ ּבכ ָֹחם לִ גְ בּ ֹר ַעל ֵח ֶפץ ָה ֱאל ַֹּה.
לֹא ,לֹא ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ֵמ ִביס ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ.
ְרצוֹ ן ָה ֱאל ִֹהים נִ כְ נָ ע ִּכי זֶ ה ְרצוֹ נוֹ ,
וְ הוּא ָאכֵ ן מו ָּבסַ ,א ְך זוֹ ְּתבו ָּסה ׁ ֶשל ֶח ֶסד.
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ישי,
אשוֹ ן וְ כֵ ן ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ָהרו ַּח ָה ִר ׁ
ֻה ְפ ַּת ְע ָּת לִ ְראוֹ ָתם ִ ּבזְ בוּל שַׂ ְר ֵפי ָה ֵע ֶדן,
ֵ ּבין ַה ּ ֵמ ִתים ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַ ּגבּ וֹ ַתי ִה ׁ ְשלִ ימוּ.
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לֹא ְּככוֹ ְפ ִרים ּ ָפ ְר ָחה נַ ְפ ׁ ָשם ִמן ַה ְ ּגוִ ָ ּיה,
ִּכי ִאם נוֹ ְצ ִרים ָהיוּ ,זֶ ה ֵאמוּנוֹ ָ ּב ֶרגֶ ל
ֲא ׁ ֶשר ָס ְבלָ ה ,וְ זֶ ה ָ ּבזוֹ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְסבּ ֹל עוֹ ד.
ִה ֵ ּנה ֶא ָחד ָחזַ ר לִ לְ בּ ֹׁש עוֹ ר וְ גִ ִידים
ִמ ּׁ ְשאוֹ ל בּ וֹ לְ ָרצוֹ ן ָח ְפ ׁ ִשי ֵאין ְמ ִחילָ ה,
וְ זֶ ה ָא ְמנָ ם ְ ּגמוּלוֹ ׁ ֶשל כּ ַֹח ַה ּתוֹ ֶחלֶ ת
וְ ַה ִּת ְקוָ ה ֲא ׁ ֶשר ֶאת ְ ּגבו ָּר ָת ּה ֵה ִפ ָיחה
ְ ּב ַת ֲחנוּנֵ י ְּת ִפ ָּלה אוֹ ָתם ׁ ָש ְט ָחה לָ רוּם
לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ וְ לַ ֲה ִקימוֹ ִמ ֶּק ֶבר.
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַהדְּ גוּלָ ה ָ ּב ּה ַס ְח ִּתי ׁ ָש ָבה ֶאל
גּ ו ָּפ ּה לִ זְ ַמן ָק ָצר ,נוֹ ֶתנֶ ת ֵאמוּנָ ּה
ּ
ֶ ּב ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ םּ ְ ,בכֹחוֹ לְ הוֹ ׁ ִשיט ִסיו ַּע.
ְ ּב ַא ֲה ָבה ְ ּגדוֹ לָ ה דָּ לְ ָקה ָ ּב ּה ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ו ִּבזְ כו ָּת ּה לְ ֵעת ּ ָפ ְר ָחה נַ ְפ ׁ ָש ּה ׁ ֵשנִ ית,
זָ כְ ָתה לַ ְחלֹק ִע ּ ָמנ ּו ֶאת ַמנְ ַע ּ ֵמי ָה ֵע ֶדן.
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ָהרו ַּח ָה ַא ֵחרּ ִ ,בזְ כוּת ׁ ִש ְפ ַעת ַה ֶח ֶסד
ִמ ּ ַמ ְעיָ ן ָ ּברוּם נוֹ ֵב ַעִ ,א ׁיש ַחי לֹא
נָ ַתן ִ ּב ְמקוֹ רוֹ ָתיו ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינָ יו ֲע ַדיִ ן,
ַעל ֶצ ֶדק וֶ ֱא ֶמת ִה ׁ ְש ִּכין ַח ָ ּייו ָ ּב ָא ֶרץ,
ָּכ ְך ֶח ֶסד ְּתמו ַּרת ֶח ֶסדָ ּ ,פ ַקח ֵעינָ יו ָה ֵאל,
לִ ְראוֹ ת ְ ּב ֶחזְ יוֹ נוֹ ֶאת יוֹ ם ְ ּג ֻא ָּל ֵתנוּ.
ֶ ּב ֱאמוּנָ תוֹ ׁשוּב לֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה לִ ְסבּ ֹל
ֶאת ַצ ַחן ַהכּ וֹ ְפ ִריםֶ .את ַה ּסוֹ ִטיםֵ ,אפוֹ א,
ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר יִ ֵּסר ָה ִא ׁיש ַּכהֹגֶ ן.
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אוֹ ָתן ׁ ָשלוֹ ׁש ְ ּג ִבירוֹ ת לְ ַצד ַ ּגלְ ַ ּגל יָ ִמין
ׁ ֶשל ַה ּ ֶמ ְר ָּכב ָר ִא ָיתְ ׁ ,שנוֹ ת ֶאלֶ ף ֶט ֶרם ְ ּב ִרית
ְט ִבילָ ה לָ עוֹ לָ ם ָ ּב ָאהִ ,ה ְט ִ ּביל ּו ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר.
ֲא ָה ּה ,גּ וֹ ָרל נִ גְ זָ רַ ,מה דַּ לּ ּו ׁ ָש ָר ׁ ֶש ָיך
ֵמ ֵעינוֹ ׁ ֶשל ַהכּ וֹ ׁ ֵשל לִ ְראוֹ ת ַ ּב ֲחזוֹ נוֹ
ֶאת ֵאם ָּכל ָה ִעלּ וֹ ת וְ ֶאת ִמכְ לוֹ ל דְּ ָרכֶ ָיה.
ָה ּהּ ְ ,בנֵ י ְּתמו ָּתה ,הוֹ ִציא ּו דִּ ינְ כֶ ם ְ ּביִ ּׁשוּב ַהדַּ ַעת,
ַאף ָאנ ּו ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ָקרוֹ ב לְ ֵחיק ֱאל ַֹּה,
ְ ּב ִמי ָ ּב ַחר הוּא לֹא ָּת ִמיד נוּכַ ל לָ ַד ַעת.
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וְ כֶ ׁ ֶשל זֶ ה ,נוֹ ֶדהַ ,ט ֲעמוֹ ָע ֵרב ְ ּב ִפינוּ,
ׁ ֶש ֵּכן ַ ּב ּטוֹ ב ַה ֶ ּזה ֵהן ִמזְ דַּ ֵּקק טו ֵּבנוּ,
וְ כָ ְך ְרצוֹ ן ָה ֵאל הוֹ ֵפ ְך לִ ְהיוֹ ת ֶח ְפ ֵצנוּ".
ִה ֵ ּנהֵ ,אפוֹ אָ ,היָ ה זֶ ה ַצלְ מוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים,
ִמ ָ ּידוֹ לְ ֵא ָיתנִ י לָ ׁשוּב זָ כִ ִיתי ,הוּא
ֵה ִביא ָמזוֹ ר לְ ק ֶֹצר ְר ִא ַ ּית ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם.
יטיב לִ ְפרֹט לִ ּווּי
וּכְ נַ ַ ּגן ַה ַּק ְתרוֹ ס ֵמ ִ
ְ ּבלַ ַחן ֵמ ָית ָריו לְ קוֹ ל זַ ּ ָמר ֻמכְ ׁ ָשר,
וְ כָ ְך גּ וֹ ֵבר ַה ּׁ ִשיר ְ ּבנ ַֹעם ו ְּבעֹנֶ ג,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ,זְ כו ַּרנִ יּ ְ ,בעוֹ ד דִּ ֵ ּבר ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר,
ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ּ ְמאוֹ רוֹ ת ַה ְמב ָֹרכִ ים ָר ִא ִיתי,
וְ ֵהם לְ ֵסרוּגִ ין דּ וֹ לְ ִקים ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן,
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ו ְּמאוֹ ָרם ַ ּב ֶּק ֶצב ׁ ֶשל ַה ּ ִמ ִּלים ַמ ְבלִ ַיח.
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יתי ְמ ַחּיֶ כֶ ת,׳
״היא ל ֹא ִחּיְ כָ הַ .׳א ְך לּו ָהיִ ִ
ִ
ית,
ָא ְמ ָרה ֵאלַ יִּ ,׳כי ָאז ְּכ ֶס ֶמלֶ ה ָהיִ ָ
לְ ֵעת זוֹ נֶ ֶה ְפכָ ה לַ ֲע ֵר ָמה ׁ ֶשל ֵא ֶפר.׳״
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קנטו עשרים ואחד
דנטה נישא בחיקה של ביאטריצ'ה אל הרקיע השביעי .השניים נוחתים על כוכב
הלכת שבתאי ,בו שוכנות רוחות שקועות בהרהורים .סולם בצבע זהב ניצב על קרקע
הכוכב וראשו בשמים .בסולם יורדים מלאכי העדן .אחד מהםֶ ּ ,פטרוס ַדמיאנוס ,הלא
הוא ׳פטרוס החוטא׳ ,משכיל את דנטה בסוגיית ההשגחה והגורל הנגזר ,מספר לו על
חייו ,ונושא נאום תוכחה קצר בדבר השחיתות הפושה בין כלי הקודש.

ַע ָּתה ָהי ּו ֵעינַ י נְ עוּצוֹ ת ׁשוּב ִ ּבגְ ִב ְר ִּתי,
וְ ִע ּ ָמ ֶהן ָהיְ ָתה רו ִּחי הוֹ גָ ה ַרק ָ ּב ּה,
ִמ ָּכל ִה ְרהוּר ַא ֵחר ָח ְפ ׁ ִשית ו ְּמ ׁ ֻש ְח ֶר ֶרת.
ִהיא לֹא ִח ְ ּיכָ הַ .
"א ְך ל ּו ָהיִ ִיתי ְמ ַח ֶ ּיכֶ ת",
"כי ָאז ְּכ ֶס ֶמלֶ ה ָהיִ ָית,
ָא ְמ ָרה ֵאלַ יִּ ,
לְ ֵעת זוֹ נֶ ֶה ְפכָ ה לַ ֲע ֵר ָמה ׁ ֶשל ֵא ֶפר.
ׁ ֶש ֵּכן יָ ְפיִ י ׁ ֶש ִּליְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ָר ִא ָית,
ְּככָ ל ׁ ֶש ַ ּנ ְע ּ ִפיל ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצח
ַ ּב ְ ּזבוּל ַה ֶ ּזה ,גּ וֹ ֵבר ,קוֹ ֵרן אוֹ רוֹ וְ יַ ַעל.
לוּלֵ א ֻר ַּסן ְמ ַעטָ ,היְ ָתה ָע ְצ ַמת ַהבּ ַֹהק,
ַר ָ ּבה ַעד ִּכי ְ ּבשָׂ ְר ָך ֶ ּבן ַה ְּתמו ָּתה ָהיָ ה
ָּכלֶ ה בּ וֹ ְּכמוֹ ָענָ ף ֻמ ֶּכה ִ ּב ְב ַרק ׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
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ַע ָּתה ֶה ְע ּ ַפלְ נ ּו ֶאל ַה ּז ַֹהר ַה ׁ ְּש ִב ִיעי,
וְ הוּא ְ ּב ֵחיק ֲא ִרי בּ וֹ ֵער ׁשוֹ כֵ ןׁ ,שוֹ לֵ ַח
ַק ְרנָ יו ַה ִ ּנ ְמזָ גוֹ ת ִעם אוֹ ן ַה ּׁ ַש ַחל ַא ְר ָצה.
ַ
״ה ַ ּנח לְ רו ֲּח ָך לָ רוּץ ַא ַחר ֵעינֶ ָיך
ָ
וּלְ ֵעינֶ יך ֵּתן ,יִ ְהי ּו ֵהן ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָ ה,
ו ָּב ּה ִּת ְר ֶאה צו ָּרה ,דְּ מוּת ִמ ּתוֹ כָ ּה נִ ׁ ְש ֶק ֶפת".
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ָּכל ַה ּיוֹ ֵד ַע ַּכ ּ ָמה שָׂ ֵמ ַח ו ְּמ ֻא ּׁ ָשר
ָהיִ ִיתי ְ ּב ֵעינַ י לָ שׂ ו ַּח ַעל ּ ָפנֶ ָיה,
לִ ְמשׂ וֹ שׂ לִ ִ ּבי יָ ִבין לְ ֵעת ְ ּג ִב ְר ִּתי ְ ּב ֵע ֶדן
לְ ַמ ּׁ ֶשה ּו ַא ֵחר ּ ָפ ְק ָדה לְ ָה ִסיט רו ִּחי,
ׁ ֶש ֵּכן ִמלּ וּי ַא ַחר ִמ ְצוַ ת ְ ּג ִב ְר ִּתי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה
ֵהן יִ ׁ ְש ַּת ֶ ּוה לָ עֹנֶ ג לִ ְראוֹ ת ֶאת זִ יו ּ ָפנֶ ָיה.
ְ ּבתוֹ כְ כֵ י כּ וֹ כַ ב ָה ֶאלְ ָ ּג ִב ׁיש ַה ַּסב,
ַמ ִּקיף ֶאת ַה ֵּת ֵבל ,נוֹ שֵׂ א ֶאת ׁ ֵשם ׁ ַש ְ ּב ַתאי –
ׁ ַש ִּליט ָא ִצילּ ְ ,ביָ ָמיו ָח ְדל ּו זָ דוֹ ן וְ ֶר ׁ ַשע –
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ֻס ָּלם ,וְ הוּא בּ וֹ ֵהק ְּכמוֹ ְ ּבזָ ָהבָ ,ר ִא ִיתי
מו ָּאר ְ ּב ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש ַמ ְע ּ ִפילָ ה ָ ּגבוֹ ַּה
ַעד ִּכי ֶאת ַא ֲח ִר ָית ּה לִ ְראוֹ ת נִ ְמנַ ע ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ו ַּב ֻּס ָּלם יָ ְרד ּו ְמאוֹ רוֹ ת ַר ֵ ּבי ִּת ְפ ֶא ֶרת,
כּ ֹה ֻמ ְפלָ ִאים ָהי ּו ַעד ִּכי וַ דַּ אי ,דִּ ּ ִמ ִיתי,
ָ ּבזֹאת יוֹ ֵרד ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה ָּכל ז ַֹהר ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.
וּכְ מוֹ עוֹ ְר ֵבי ַה ָּק ָאק לְ ֵעת ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר
ַעל ּ ִפי חו ׁ ֵּשי ִט ְב ָעם יְ עוֹ ְפפ ּו ַ ּגם יַ ַחד
לְ ַה ְפ ׁ ִשיר ָּכנָ ף ָק ָרה ִמ ִּק ּ ָפאוֹ ן ׁ ֶשל לַ יְ לָ ה,
וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהם יַ ְר ִחיק ּו לָ טוּס ִמ ְ ּבלִ י לָ ׁשוּב,
ֵמ ֶהם יֵ ׁש ׁ ֶש ָ ּיחוּג ּו ָס ִביב לִ ְמקוֹ ם ׁ ְשנָ ָתם,
ְ ּבעוֹ ד ָה ֲא ֵח ִרים ָחגִ ים ְ ּברוּם ַה ּׁ ַש ַחק,
ָּכ ְך עוֹ ְפפוּ ,דִּ ּ ִמ ִיתיֲ ,ע ַדת ִ ּג ִ ּצים וְ ֶר ׁ ֶשף
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְספ ּו יַ ְחדָּ וָ ,המוֹ ן זוֹ ֵהר לְ ֵעת
ִ ּב ׁ ְשלָ ב ִמן ַה ֻּס ָּלם נָ גְ ע ּו ְ ּבכַ ף ָה ֶרגֶ ל.
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ֶא ָחד ִמן ָהרוּחוֹ ת נָ ַחת ָקרוֹ ב ֶא ְצלִ י,
אוֹ רוֹ ָ ּג ַבר ְמאֹד ,ו ְּבלִ ִ ּבי ָא ַמ ְר ִּתי,
"את אוֹ ת ַא ֲה ָב ְת ָך ֵאלַ י ָ ּבזֹאת ָר ִא ִיתי.
ֶ

Dante Book 3.indb 231

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

232

יתי
״ס ָּלם ,וְ הּוא בּ וֹ ֵהק ְּכמוֹ ְ ּבזָ ָהבָ ,ר ִא ִ
ֻ
מּואר ְ ּב ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש ַמ ְע ּ ִפילָ ה ָ ּגבוֹ ַּה״
ָ
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ַא ְך זוֹ ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה לְ ַצו ַא ְמ ִּתיןַ ,ה ִאם
ֶאת ּ ִפי לִ ְפצוֹ ת אוֹ לֹאֲ ,ע ַדיִ ן לֹא ִה ִ ּג ָידה,
ַעל ֵּכן מו ָּטב ִּכי לֹא ֶא ׁ ְש ַאל דָּ ָבר ֵ ּבינְ ַתיִ ם".
וְ ִהיא ,רוֹ ָאה ַהכּ ֹל ִמ ַ ּב ַעד לְ ֵעינָ יו,
אתי ֶהגֶ ה,
לְ ֵעת ִה ְב ִחינָ ה ִ ּביִּ ,כי לֹא הוֹ ֵצ ִ
ָ
"ש ְח ֵרר ֶאת לַ ַהט ִּכ ּסו ֶּפיך".
ִה ִ ּג ָידה לִ יַ ׁ :
"ש ִ ּבזְ כוּת
"אין ְ ּב ֶע ְר ִּכי ְּכ ֵדיָ ּ ",פ ַת ְח ִּתיֶ ׁ ,
ֵ
ָראוּי ֶא ְהיֶ ה לִ ׁ ְשאֹל אוֹ ְת ָך ,אוּלָ ם לְ ַמ ַען
ַח ְסדָּ ּה ׁ ֶשל זוֹ ֲא ׁ ֶשר ַמ ְר ׁ ָשה לִ י ּ ִפי לִ ְפצ ַֹח,
יטב
הוֹ  ,רו ַּח ְמב ָֹר ְךַ ,ה ַחי ָחבוּי ֵה ֵ
ְ ּברֹב ָא ׁ ְשרוֹ ַ ,ה ֵ ּגד לִ י זֹאת ,לָ ּ ָמה ו ַּמדּ ו ַּע
ְ ּב ִר ְד ְּת ָך ֵמ ָעל דַּ וְ ָקא ֵאלַ י ָק ַר ְב ָּת?
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וְ גַ ם ַה ְב ֵהר לִ י לָ ּ ָמה ַה ּ ַמ ְק ֵהלָ ה ְ ּב ֵע ֶדן
ִ ּב ְס ֶפ ָרה זוֹ דּ וֹ ֶמ ֶמתּ ְ ,בעוֹ ד ִ ּב ְר ַּכת ְצלִ ילֶ ָיה
ִ ּב ׁ ְש ַאר ָה ְר ִק ִיעים ְ ּברֹב דְּ ֵבקוּת נִ ׁ ְש ַמ ַעת".
"אזְ נֶ ָיך וְ ֵעינֶ ָיך ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתהֵ ",ה ׁ ִשיב לִ י,
ָ
"על ֵּכן ָח ְדלָ ה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ֵאלֶ ָיך לְ ַח ֵ ּי ְך,
ַ
ָ
ְ
ו ְּב ׁ ֶשל ָּכך ֵאינְ ך ׁשוֹ ֵמ ַע לַ ֲחנֵ נוּ.
ֵעת ְ ּב ֻס ַּלם ַה ּק ֶֹד ׁש יָ ַר ְד ִּתי ֵאלֶ ָיך,
ָהיָ ה זֶ ה ִּכי ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי ּ ָפנֶ ָיך לְ ַק ֵ ּבל
ְ ּב ַמ ֲע ֵטה אוֹ ִרי ,דְּ ָב ִריּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ.
לֹא יֶ ֶתר ַא ֲה ָבה ֵה ִא ָיצה ִ ּבי ,הוֹ ִאיל
וְ ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ֵאין ְּכמוֹ ָת ּה ָ ּברוּם בּ וֹ ֶע ֶרת,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ִמ ּ ִפי רוּחוֹ ת או ִּרים ׁ ָש ַמ ְע ָּת.
ִּכי ֶח ֶסד ַה ְ ּצ ָד ָקה הוּא ַההוֹ ֵפ ְך אוֹ ָתנ ּו
לְ ׁ ָש ָר ֵתי ְּתבוּנָ ה ְ ּב ֶחלֶ ד זֶ ה ׁ ַש ֶּל ֶטת,
ַמ ְק ָצה ֶאת ּ ָפ ֳעלֵ נוְּּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּזֹאת ָר ִא ָית".
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"א ָה ּהָ ּ ,פנַ ס ַה ּק ֶֹד ׁש,
"אכֵ ן ֶא ְר ֶאה זֹאת ",שַׂ ְח ִּתיֲ ,
ָ
ָח ְפ ׁ ִשית ָה ַא ֲה ָבה ִ ּב ְס ֶפ ָרה זוֹ  ",הוֹ ַס ְפ ִּתי,
"וְ ִהיא רו ָּח ּה ָּת ִפ ַיח ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ַחת ַה ֶ ּנ ַצח.
ִעם זֹאת ִמ ִ ּבינָ ִתי נִ שְׂ ָ ּגב לִ ְקלֹט ַמדּ ו ַּע
דַּ וְ ָקא ַא ָּתה ִמ ָּכל ֵר ֶע ָיך לָ ָר ִק ַיע
ֶאת ַה ּׁ ְשלִ יחוּת ַה ּזֹאת נִ ְב ַח ְר ָּת לְ ַב ֵ ּצ ַע".
ְ ּב ֶט ֶרם ֶאת דְּ ָב ַרי ִה ׁ ְשלַ ְמ ִּתי ,וּלְ ֶפ ַתע
ָה ַפ ְך ָהאוֹ ר ַה ַחי ֶאת ַּת ְבנִ יתוֹ לְ ֶס ֶרן
וְ ַסב ָעלָ יו ַמ ֵהר ְּכ ֶא ֶבן ָה ֵר ַחיִ ם.
ֲאזַ י ָה ַא ֲה ָבה ֵה ׁ ִש ָיבה ִמן ַהבּ ַֹהק:
"אוֹ ר ֱאל ִֹהים נָ סו ְּך ָעלַ י ,קוֹ ֵרן ִמ ַ ּב ַעד
ימת ְמאוֹ ר ַה ּז ַֹהר ָא ְס ָפה אוֹ ִתי ֵאלֶ ָיה.
ְ ּגלִ ַ
כּ ֹחוֹ ַה ּ ִמ ְת ָע ֵרב ְ ּב ַמ ָ ּב ִטי נוֹ שֵׂ א
ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ִתי ֶאל ָעלִ ,ה ֵ ּנה ֲאנִ י רוֹ ֶאה
ֶאת ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֵא ׁש ַא ֲה ָבה נוֹ ַב ַעת.
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וְ ִהיא ְמקוֹ ר ָהא ׁ ֶֹשר לָ ֵא ׁש ׁ ֶש ְ ּבתוֹ כִ י,
ֲא ׁ ֶשר ֶאת אוֹ ר ֵעינַ י ָּתזִ ין ְ ּבזִ יו ַק ְרנֶ ָיה
לְ ַמ ַען ַמ ָ ּב ִטי יְ ֵהא ָ ּב ִהיר ָּכמוֹ ָה.
ִעם זֹאת ַאף ַה ִ ּנשְׂ ֶ ּג ֶבת ֵ ּבין נִ ׁ ְשמוֹ ת ָה ֵע ֶדן,
וְ ִהיא שָׂ ָרף ֵמרוֹ םֵ ,עינוֹ ְ ּב ֵעין ֱאל ַֹּה,
לְ ָה ׁ ִשיב ַעל ׁ ְש ֵאלָ ְת ָך ֲהלֹא נִ ְב ָצר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ִּכי זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּת לָ ַד ַעת ,הוּא ָצפוּן
ָעמֹק ִ ּב ְתהוֹ ם ְמצוּלוֹ ת ֻח ֵּקי ָמרוֹ םּ ָ ,גנוּז
ו ְּמנֻ ָּתק ֵמ ֵעין ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָרא ,לָ נֶ ַצח.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָּת ׁשוּב ֶאל ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתה ָ ּב ָא ֶרץ
ַקח זֹאת ִא ְּת ָך ,לְ ַבל יוֹ ִסיף ָא ָדם לְ ַמ ָּטה
לְ כַ ֵּתת ַרגְ לָ יו ַא ַחר ַּתכְ לִ ית ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ׁ ַש ַחר.
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ָהרו ַּח ָּכאן ִהיא אוֹ רָ ,ע ׁ ָשן ִהיא ַעל ָה ָא ֶרץ.
ֵצא וַ ֲח ׁשֹבֵּ :כ ַיצד זוֹ ֵּת ַדע לִ ְפעֹל לְ ַמ ָּטה
ִאם ָּכאן נִ ְצ ֶרכֶ ת ִהיא לְ ַס ַעד ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם".
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ָאז ,יַ ַען ִּכי נוֹ ְתר ּו דְּ ָב ַרי ְ ּבלִ י ַמ ֲענֶ ה,
נִ ְמלָ ְך ְ ּב ַד ְע ִּתיּ ְ ,ב ַהכְ נָ ָעה ׁ ָש ַאלְ ִּתי
ִאם ִ ּב ְמ ִחילָ ה יוֹ ִאיל ֶאת זֶ הוּתוֹ לוֹ ַמר לִ י.
יטלְ יָ ה
"בין ׁ ְשנֵ י חוֹ ֵפי ִא ַ
ֵה ׁ ִשיב לִ י ַעל דְּ ָב ִריּ ֵ ,
ָקרוֹ ב לִ ְמכוֹ ָר ְת ָךִ ּ ,פ ְסגוֹ ת ָה ִרים ְ ּגבוֹ הוֹ ת,
נָ מו ְּך ֵמ ֶהן ַה ְר ֵ ּבה מוֹ לִ ְיך קוֹ לוֹ ָה ַר ַעם.
ְ ּב ֶרכֶ ס זֶ ה נוֹ ַצר ַ ּג ְבנוּן ו ׁ ְּשמוֹ ַק ְט ִר ָ ּיה,
לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ָהר ׁשוֹ כֵ ן ִמנְ זָ ר בּ וֹ ֵדד,
ֶ ּב ָע ָבר נוֹ ַעד ַרק לַ ֲעבוֹ ַדת ׁ ָש ַמיִ ם".
ישית הוֹ ִסיף ,דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ַה ַּל ַהב:
ָּכ ְך ַ ּב ּׁ ְשלִ ׁ ִ
"ו ַּב ּ ִמ ׁ ְש ָּכן ַה ֶ ּזה ְ ּבכָ ל ְמא ִֹדי דָּ ַב ְק ִּתי,
ְמ ׁ ָש ֵרת ֶאת ֱאל ַֹהי ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש.
ַעל ְמזוֹ נִ י ַהדַּ ל נָ ַת ִּתי ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת,
אתי ְ ּבלֵ ב ַקל ְּכפוֹ ר ח ֶֹרף ,לַ ַהט ׁ ֶש ֶמ ׁש,
נָ שָׂ ִ
אתי.
ו ִּב ְת ִפ ָּלה ָ ּב ָרה ֶאת ִס ּפו ִּקי ָמ ָצ ִ
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ְק ִצירוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ִמנְ זָ ר ׁ ָש ַפע ִ ּבנְ ׁ ָשמוֹ ת
יוֹ ְר ׁשוֹ ת ֶאת רוּם ָה ֵע ֶדןַ ,ע ָּתה ָע ָקר שָׂ ֵדה ּו –
ָקלוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ְמ ֵה ָרה יֵ ׁש לְ ָחשְׂ פוֹ לָ ַעיִ ן.
נוֹ ַד ְע ִּתי ַ ּב ּ ִמנְ זָ ר ִ ּב ׁ ְש ִמי ּ ֶפ ְטרוּס דַּ ְמיָ אנוּס,
אתי ְ ּב ִמנְ זַ ר
ו ּ ֶּפ ְטרוּס ַהחוֹ ֵטא נִ ְק ֵר ִ
אטי.
ְ ּג ִב ְר ֵּתנ ּו ַה ּׁשוֹ כֵ ן ַעל חוֹ ף ָה ַא ְד ִר ָ ּי ִ
אתי,
ְמ ַעט נוֹ ַתר לִ י עוֹ ד לִ ְחיוֹ ת לְ ֵעת נִ ְק ֵר ִ
נֶ ֱאלָ ץ ְ ּב ַעל ָּכ ְר ִחי לַ ְחבּ ֹׁש אוֹ ָת ּה ִמ ְצנֶ ֶפת
ֲא ׁ ֶשר ָּת ִמיד הוֹ לִ יכָ ה ֵמ ַרע ֶאל ַה ָ ּגרו ַּע.
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יפאִ ,ע ּמוֹ ׁ ָשאוּל ַה ַּט ְר ִסי,
ּ ַפ ַעם ִה ִ ּג ַיע ֵּכ ָ
דַּ ֵּלי ָ ּבשָׂ ר ּ ָפ ְסע ּו ְ ּב ֶרגֶ ל יְ ֵח ָפה,
נוֹ ְטלִ ים ְמזוֹ נָ ם ְ ּבכָ ל ּ ֻפנְ דָּ ק ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶרךְ.
ַע ָּתה ְצ ִריכִ ים ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁשֲ ,ע ֵבי ָ ּבשָׂ ר וְ ד ׁ ֶֹשן,
ִּכי יִ ְת ְמכ ּו ָ ּב ֶהם ִא ׁיש ִמ ָּכל ַצד גּ ו ָּפם
ימה.
ישי ,לְ הוֹ לִ יכָ ם ָק ִד ָ
וְ עוֹ ד ֶא ָחדְ ׁ ,שלִ ׁ ִ
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ימ ָתם ָּכלִ יל,
ֶאת ַ ּגב ַה ּסוּס עוֹ ִטים ֵהם ִ ּבגְ לִ ָ
ָּכ ְך ַּת ַחת ְּכסוּת ַא ַחת ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ֵהמוֹ ת ִּת ְפ ַס ְענָ ה.
ֲא ָה ּהִ ,א ּפוּק ֻא ְמלָ לָ ,ק ׁ ֶשה לְ ָך לָ ֶב ַטח!"
ו ְּב ַד ְ ּברוֹ ָר ִא ִיתי ֵּכ ַיצד אוֹ רוֹ ת ֵאין ְספֹר
ׁ ְשלָ ב ַא ַחר ׁ ְשלָ ב ֵה ֵחלּ ּו לָ ֶר ֶדת ַ ּב ֻּס ָּלם,
ָחגִ ים ,וּלְ ֵעינַ י גּ וֹ ֵבר יָ ְפיָ ם ִ ּבן ֶרגַ ע.
ָח ְבר ּו ֵאלָ יו ׁשוֹ ְק ִטים ,וּלְ ֶפ ַתע ִמ ְ ּגרוֹ נָ ם
ָעלָ ה קוֹ ל זְ ָע ָקהֵ ,אין לְ ָת ֵאר ָּכמוֹ ָה,
אוּלָ ם ֶאת ּ ֵפרו ׁ ָּש ּה ִמ ְּל ָה ִבין ָּכ ׁ ַשלְ ִּתי.
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קנטו עשרים ושניים
הקדוש בנדיקטוס מספר לדנטה על עצמו ועל שני רעיו ,הקדושים ַמ ַקריוס ורוֹ מוּאלדוס,
ומבכה בהזדמנות זאת את שפל מצבו של המסדר הבנדיקטני .ביאטריצ'ה ודנטה
השבת ,ממנו מתבונן דנטה בכוכבי
נישאים עתה אל הרקיע השמיני ,רקיע כוכבי ֶ
הלכת שמתחתיו.
ֻמ ֶּכה ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ּ ָפנִ ִיתי ֶאל ְ ּג ִב ְר ִּתי
ְּכיֶ לֶ ד ַה ְמ ַב ֵּק ׁש ַא ַחר ְמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ ר
ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל ִא ּמוֹ ַה ְמגוֹ נֶ נֶ ת,
וּכְ מוֹ ָה ֵאם ָה ָא ָצה לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ִ ּב ְטחוֹ נוֹ
ׁ ֶשל ְ ּבנָ ּה ַה ּ ִמ ְתנַ ּׁ ֵשםִ ,ח ֵ ּור ו ְּמב ָֹהל,
דִּ ְ ּב ָרה ַ ּב ּקוֹ ל בּ וֹ ִהיא נוֹ ֶהגֶ ת לְ ַה ְר ִ ּג ַיע:
אתַ ,ה ִאם ֵּת ַדע ִּכי בּ וֹ
"ה ֵ ּנה ֶאל ֵע ֶדן ָ ּב ָ
ִ
ָּכל ַמ ֲעשֶׂ ה נוֹ ֵב ַע ִמ ַּל ַהט ֱאמוּנָ ה,
ִּכי רו ַּח ֱאל ִֹהים ָ ּב ְר ִק ִיעים ׁשוֹ כֶ נֶ ת?
ַע ָּתה ֵצא וַ ֲח ׁשֹבֵ ,א ְיך נַ ְפ ׁ ְש ָך ָהיְ ָתה
נֶ ֱה ֶפכֶ ת ִמ ִח ּיו ְּך ִמ ּ ִפיִ ,מ ּׁ ִש ָיר ָתם,
ִאם זְ ָע ָקה ָּכזֹאת ֶאת רו ֲּח ָך ִה ְס ִע ָירה.

15

ִּכי ִאם ְ ּב ׁ ַשוְ ָע ָתם ְ ּבקוֹ ל ְּת ִפ ָּלה ִה ְב ַחנְ ָּת,
ִה ֵ ּנה ֵּת ַדע לִ ְראוֹ ת ְ ּבעֹנֶ ׁש ַה ָ ּנ ָקם
ְ ּב ֶט ֶרם נַ ְפ ׁ ְש ָך ּתוֹ ִציא ֵאי ׁ ָשם לְ ַמ ָּטה.
ַה ֶח ֶרב ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם ֵאינֶ ָ ּנה ְמ ַמ ֶה ֶרת
וְ לֹא ִּת ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ,לְ ַבד ִמ ְ ּב ֵעינֵ י
ָה ִא ׁיש ַה ְמ ַצ ּ ֶפה לָ ּה אוֹ ֶה ָח ֵרד ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ַא ְך ִאם ָּת ֵסב לִ ְ ּב ָך ֶאל ָהרוּחוֹ ת ִע ּ ָמנ ּו
וְ ַעל ּ ִפי ֲע ָצ ִתי ִּת ְפ ַקח ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיך,
ַר ִ ּבים ֵמ ֶהםִּ ,ת ְר ֶאה ,נוֹ ְדע ּו ִ ּב ׁ ְש ָמם ָ ּב ָא ֶרץ.
[]237
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״ה ֶח ֶרב ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם ֵאינֶ ָ ּנה ְמ ַמ ֶה ֶרת
ַ
וְ ל ֹא ִּת ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ,לְ ַבד ִמ ְ ּב ֵעינֵ י
ָה ִא ׁיש ַה ְמ ַצ ּ ֶפה לָ ּה אוֹ ֶה ָח ֵרד ִמ ּ ֶמ ָ ּנה״

ג׳ .פ.

לִ ְמשׂ וֹ שׂ לְ ַבב ְ ּג ִב ְר ִּתי ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ֵעינַ י,
ֵמ ָאה ׁ ְש ָמ ׁשוֹ ת ְק ַט ִ ּניםִ ,א ׁיש ִא ׁיש ֲעטוּר ׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ַמגְ ִ ּביר ְ ּבזָ ֳהרוֹ ִא ׁיש ֶאת ֲה ַדר ֵר ֵעהוּ.
ָע ַמ ְד ִּתי ְּכ ִמי ׁ ֶש ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְמ ַר ֵּסן
לּ
ֶאת לַ ַהט ְּת ׁשו ָּקתוֹ  ,בּ וֹ ֵחר ׁ ֶש ֹא לִ ׁ ְשאֹל
ּ ֶפן יִ ּ ָמ ֵצא ַמגְ דִּ ׁיש ֶאת ְס ָאתוֹ ּ ַ ,גס רו ַּח.

30

ֲאזַ י ַה ְמפ ָֹאר ִמ ָּכל ָה ֲע ָדיִ ים,
אתי ,אוֹ ֵמר
בּ וֹ ֵהק ְ ּבזָ ֳהרוֹ ָ ּבא לִ ְק ָר ִ
ֶאת ִצ ְמאוֹ נִ י לִ ׁ ְשבּ ֹר וּלְ ַס ּ ֵפר לִ י ִמי הוּא.
קוֹ ל ִמ ּתוׁכוֹ ָעלָ ה" :ל ּו ַא ְך ָר ִא ָית ֶאת
ַה ֶח ֶסד ְ ּב ִק ְר ֵ ּבנ ּו בּ וֹ ֵער ִּכי ָאז לָ ֶב ַטח
ָהיִ ָית דְּ רוֹ ר קוֹ ֵרא לְ ע ֶֹצם ִּכ ּסו ֶּפ ָיך.
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239
ַא ְך ּ ֶפן ְ ּב ִצ ּ ִפ ָ ּיה ְּת ַא ֵחר ִמ ְּל ַה ּ ִׂשיג
ֶאת שֶׂ גֶ ב יַ ַע ְד ָךָ ,א ׁ ִשיב לְ ָך דָּ ָבר
ָ
ַעל ַמה ׁ ּ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַאלְ ָּת ַא ְך ִ ּב ְרצוֹ נְ ך לָ ַד ַעת.
ָה ָהר ְ ּבמוֹ ְרדוֹ ָתיו יִ ׁ ְשכּ ֹן מוֹ נְ ֶטה ָק ִסינוֹ ,
ָהיָ ה ְ ּב ִפ ְס ָ ּגתוֹ מוֹ ֵקד ִ ּב ּקוּר ֵאי ּ ַפ ַעם
לְ כָ ל הוֹ לְ כֵ י ׁשוֹ לָ ל וְ רו ַּח ְמ ׁ ֻש ֶ ּב ׁ ֶשת,
אשוֹ ן ֲא ׁ ֶשר נָ שָׂ א לָ ָהר
ָהיִ ִיתי ָה ִר ׁ
ֶאת ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהים ַה ּ ַמ ֲענִ יק לָ ָא ֶרץ
ֶאת ֶצ ֶדק ָה ֱא ֶמת ַה ּ ַמגְ ִ ּב ָיהה רו ֵּחנוּ.

45

ו ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֶח ֶסד ָה ַרב בּ וֹ נֶ ֱע ַט ְר ִּתי
ֶאת ְמלֶ אכֶ ת ָה ַעכּ וּ"ם ָע ַק ְר ִּתי ִמן ַה ּׁש ֶֹר ׁש,
ְ ּבכָ ְך ִה ַ ּצלְ ִּתי ֶאת ׁשוֹ כְ נֵ י ָה ָהר ֵמ ֶה ֶבל.
ָּכאן ָּכל ַה ּ ְמאוֹ רוֹ ת ַאנְ ׁ ֵשי ָהגוּת ָהיוּ,
סוֹ ָפם ׁ ֶשחֹם ַה ּ ְפדוּת ׁ ִשלְ ֵהב ֶאת דַּ ְע ָּתם,
ֵמנִ יב ּ ִפ ְר ֵחי ְ ּב ָרכָ ה וִ יבוּלֵ י ּ ְפ ִרי ק ֶֹד ׁש.
ִה ֵ ּנה ָה ִא ׁיש ַמ ַק ְריוּס ,וּלְ ִצדּ וֹ רוֹ מו ַּאלְ דוּס,
ִה ֵ ּנה ַא ַחי ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ְסע ּו ֵ ּבין ַהחוֹ מוֹ ת
ׁשוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְב ִדידו ָּתם ַעל ֱאמוּנָ ה וְ ט ַֹהר".
"ה ַא ֲה ָדה ֲא ׁ ֶשרֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ּ ִ ,
"ג ִּל ָית
ָ
ְ
ָ
ֵאלַ י ַ ּב ֲא ָמ ֶריך ,וְ ֶד ֶרך ֶא ֶרץ זוֹ
אוֹ ָת ּה ֲאנִ י רוֹ ֶאה ִ ּב ְב ַרק רוּחוֹ ת ַה ַּל ַהב,
ֶאת ֵאמוּנִ י ִהגְ ִ ּביר ּו ִעם ִ ּב ְטחוֹ נִ י ַ ּגם יַ ַחד,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ְמ ַס ַ ּי ַעת לַ ּׁשוֹ ׁ ַש ָ ּנה לִ ְפר ַֹח
וּלְ ַה ִ ּציג יָ ְפיָ ּה ֳק ָבל ַעם ִ ּב ְמלוֹ א ִּת ְפ ֶא ֶרת.

60
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"א ִחיַּ ,תגְ ׁ ִשים ֶאת ִּכ ּסו ֶּפ ָיך
וְ הוּא ֵאלַ יָ :
אוּלָ ם זֹאת ַרק ַ ּב ְּס ֶפ ָרה ָה ַא ֲחרוֹ נָ הִּ ,כי ָּכל
ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תָּ ,כמוֹ נִ יָ ׁ ,שם ִמ ׁ ְש ַאלְ ָּתן ַּתגְ ׁ ֵש ְמנָ ה.
ׁ ָשם ָּכל ְּת ׁשו ָּקה ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמתּ ְ ,ב ׁ ֵשלָ ה וּלְ לֹא ּ ֶפגַ ע.
ִּת ְמ ָצא ִ ּב ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם ֶאת ֶח ְפ ְצ ָךִּ ,כי ׁ ָשם
ְ ּב ַצלְ מוֹ ָּכל ּ ְפ ָרט נִ ׁ ְש ָמר ְּכ ַב ָ ּי ִמים ָע ָברוּ.
ֵאין לְ ָר ִק ַיע זֶ ה ָחלָ ל וְ ֵאין לוֹ ק ֶֹטב,
ֹאשוֹ ְ ּבתוֹ כוֹ נִ ָ ּצב,
וְ ַה ֻּס ָּלם ַה ֶ ּזה ר ׁ
ָ
זוֹ ַה ִּס ָ ּבה ַמדּ ו ַּע ֵאינְ ך רוֹ ֶאה ָק ֵצהוּ.
ַעל ַה ֻּס ָּלם ַה ֶ ּזה ָחלַ ם יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ,
ֹאשוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ,ו ִּב ׁ ְשנָ תוֹ ָר ָאה הוּא
ר ׁ
ֵּכ ַיצד ַה ּ ַמלְ ָאכִ ים יוֹ ְר ִדים ו ַּמ ְע ּ ִפילִ ים בּ וֹ .

75

ַא ְך ִא ׁיש לֹא ָ ּבא ֵמ ֶא ֶרץ לָ ׁשוּב וּלְ ַט ּ ֵפס בּ וֹ
וְ הוּא נָ טו ּׁש ָּכלִ יל ,וְ ֵס ֶפר ֻח ּקוֹ ַתי ׁ ָשם
הוּא ַא ְך ׁ ִש ְרבּ וּט לָ ִריק ,נְ יָ ר ֲח ַסר ָּכל ֵע ֶרךְ.
ָּכ ְתלֵ י ִמנְ זָ ר ׁ ֶשל ּ ַפ ַעם ָהי ּו לִ ְמאוּרוֹ ת
ּ ָפ ִר ִיצים וְ ׁשוֹ ְד ִדיםִ ,מ ְצנֶ ֶפת ַה ָ ּנזִ יר
ָהיְ ָתה לְ שַׂ ק ָ ּבלוּי ׁ ֶשבּ וֹ נִ ְר ָקב ַה ֶּק ַמח.
אוּלָ ם ֲא ִפלּ ּו נֶ ׁ ֶש ְך ְ ּב ִר ִ ּבית ְקצו ָּצה
לֹא יְ עוֹ ֵרר ֶאת זַ ַעם ֱאל ַֹּה ִּכ ְפ ִרי זֶ ה
ַה ְמגָ ֶרה ֶאת לֵ ב ַה ְ ּנזִ ִירים לַ ֶ ּב ַצע.
ִּכי ְרכו ּׁש ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ׁ ַש ָ ּי ְך לְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר
נוֹ שֵׂ א ֶאת ְּת ִפ ָּלתוֹ ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהים,
וְ לֹא לִ ְמק ָֹר ִבים וְ ַאף ְ ּגרו ִּעים ֵמ ֵא ֶּלה.
יטיב
ַר ְך ְ ּבשַׂ ר ֶ ּבן ַה ְּתמו ָּתה – ַעל ֵּכן ַ ּגם ִאם ֵה ִ
דַּ ְרכּ וֹ ְּת ִח ָּלהַ ,ה ְ ּז ַמן ַעד נְ ִפילָ תוֹ יִ ְק ַצר
ִמ ֶ ּזה דָּ רו ּׁש לְ ֵעץ ִמ ְ ּנ ִט ָיעתוֹ ַעד ּ ֶפ ִרי.
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יָ ָצא לַ דֶּ ֶר ְך ּ ֶפ ְטרוּס לְ לֹא זָ ָהב וְ כֶ ֶסף,
ְ ּבצוֹ ם ו ִּב ְת ִפלּ וֹ ת ִה ְת ַחלְ ִּתי ְ ּב ַד ְר ִּכי,
ו ְּב ִצנְ ָעה ֵה ֵחל ְפ ַרנְ ִצ ְיסקוּס ִא ׁיש ָא ִסיזִ י.
ַא ְך ִאם ִּת ְב ַחר לִ ְראוֹ ת ְ ּב ַה ְת ָחלַ ת דַּ ְר ָּכם,
וְ ֵא ְיך ָא ְב ָדה ַהדֶּ ֶר ְךֲ ,אזַ י ָּת ִבין לָ ֶב ַטח
ֵּכ ַיצד זֶ ה לְ ָאפֹר ָהיָ ה ַה ַ ּצח ,וְ לָ ּ ָמה.
יַ ְרדֵּ ן נָ סוֹ ג ָאחוֹ רַ ,ה ָ ּים ָר ָאה וַ ָ ּינֹס,
ִּכי ָּכ ְך ִצ ָ ּוה ָה ֵאלֲ .היֵ ׁש אוֹ תוֹ ת ְ ּברו ִּרים
יוֹ ֵתר לְ ִצ ְד ָקתוֹ וּלְ ַח ְסדּ וֹ ִע ּ ָמנוּ?"
ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ,וְ ֶאל ֲע ַדת ֵר ָעיו
ׁ ָשב לְ ָאחוֹ רָ .סגַ ר ֶאת ׁשוּרוֹ ָתיו ַה ֶח ֶבר,
וּכְ סו ַּפת ׁ ִשבּ ֹלֶ ת נִ ְס ַחף ֶאל ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע.
ְ ּג ִב ְר ִּתי ָה ֲענֻ ָ ּגה ְ ּב ֶא ְצ ָ ּב ָע ּה ִס ּ ְמנָ ה לִ י
ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ֻס ָּלם לְ ַה ְע ּ ִפיל ְּכמוֹ ֶהם,
ׁשוּב ֶאת ִט ְב ִעי ִהכְ נִ ָיעה ְ ּג ִב ְר ִּתי ְ ּב ִמ ְצווֹ ֶת ָיה.

105

ֵמעוֹ לָ ם לֹא ֶה ְע ּ ַפלְ נ ּו ָ ּב ָא ֶרץ וְ יָ ַר ְדנוּ,
ְּכנו ִּעים לְ חֹק ַה ֶּט ַבעּ ְ ,ב ַק ִּלילוּת ָּכזֹאת –
ְּכמוֹ ָת ּה ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן – ׁ ֶש ָ ּב ּה ָּכנָ ף ּ ָפ ַרשְׂ ִּתי.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ,קוֹ ֵרא ,ל ּו ַא ְך ַעל נִ ְצחוֹ נִ י
ָה ַרב לָ ׁשוּב יָ כֹלְ ִּתיֶ ׁ ,ש ְ ּבגִ ינוֹ ַא ִ ּזיל
דִּ ְמ ָעה ַעל ֲח ָט ַאיַ ,מ ֶּכה ָחזִ י ְ ּב ֶע ֶצב.
ל ּו ֶאת ֶא ְצ ַ ּב ֲע ָך נָ ַת ָּת ְ ּב ׁ ַשלְ ֶה ֶבת
ו ִּמ ָ ּי ִדית ָמ ׁ ַשכְ ָּתָ ,היְ ָתה ַר ָ ּבה ָה ֵעת
ִמזּוֹ ׁ ֶש ֶאת ַמ ַ ּזל ַה ּׁשוֹ ר ֲאנִ י ָר ִא ִיתי.
ֲא ָה ּה ,כּ וֹ כְ ֵבי ַה ֵּללָ ,ה ּה ,אוֹ ר ׁשוֹ ֵפ ַע ֶח ֶסד
וְ רֹב ְסגֻ ָּלה וְ הוּא ַה ּ ַמ ְעיָ ן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ֶאת ִּכ ׁ ְשרוֹ נִ י ֶא ְמ ׁש ְֹך – יְ ֵהא ֲא ׁ ֶשר יְ ֵהא הוּא –
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ִא ְּתכֶ ם יַ ְחדָּ ו זוֹ ֵר ַח וְ ַת ְח ֵּתיכֶ ם ׁשוֹ ֵק ַע
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,הוּא ֲא ִבי ַה ַחי ֻּכלּ וֹ ֵ ,אלָ יו
אתי ֱאלֵ י ֲאוִ יר טוֹ ְס ָקנָ ה.
נוֹ ַד ְע ִּתי ְ ּביוֹ ם ֵצ ִ

120

וְ ָאז ,לְ ֵעת נִ ְּתנ ּו לִ י ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְ ּזכוּת
לָ בוֹ א ֶאל ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע ֶה ָחג ְס ִב ְיבכֶ ם ,נִ גְ זַ ר
ִּכי גּ וֹ ָרלִ י יִ ְהיֶ ה לִ ׁ ְשאֹף ֶאל ְמחוֹ זוֹ ֵתיכֶ ם.
ֲאלֵ יכֶ ם ְּת ִפלּ וֹ ֶת ָיה נוֹ שֵׂ את נַ ְפ ׁ ִשי ,לְ ַמ ַען
ְ ּבכָ ל כּ ָֹח ּה ַהדַּ ל ָמ ְתנֶ ָיה ְּת ׁ ַש ֵ ּנס
וְ לַ ֲעמֹד ּתוּכַ ל ְ ּב ֶא ְת ְ ּג ֵרי ֻח ֶּק ָיה.
"אל ֶח ֶסד ַא ֲחרוֹ ן ִה ֵ ּנה ָ ּבזֹאת ָק ַר ְב ָּת",
ֶ
"על ֵּכן זָ קוּק ַא ָּתה
דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'הַ ,
לְ ַעיִ ן ְ ּב ִה ָירה וְ לִ ְר ִא ָ ּיה נוֹ ֶק ֶבת.
ַעל ֵּכן ַה ֵ ּבט לְ ַמ ָּטה ְ ּב ֶט ֶרם ַּת ְע ּ ִפיל
ו ְּר ֵאה ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד וּגְ בוּלָ יו,
ַעד ֶע ֶצם ֶרגַ ע זֶ ה ִה ַ ּנ ְח ִּתי לְ ַרגְ לֶ ָיך.
זֹאת ַעל ְמנָ ת יוּכַ ל לִ ְ ּב ָך ַה ְמ ֻא ּׁ ָשר
לָ בוֹ א ֶאל מוּל ָהמוֹ ן חוֹ גֵ ג ו ְּמנַ ֵ ּצ ַח,
חוֹ ֶצה ַ ּב ֲעלִ יצוּת ֶאת ַט ְ ּבעוֹ ת ָה ֶא ֶתר".
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ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ֵעינַ י ָאחוֹ ָרהִ ,מ ְתבּ וֹ נֵ ן
ְ ּבכָ ל ׁ ֶש ַבע ַה ְּס ֶפרוֹ תָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ָה ָא ֶרץ,
ַּכדּ וּר ָקט ,לְ ַמ ְר ֵאה ּו ְ ּבלַ ַעג ַקל ִח ַ ּיכְ ִּתי.
ֲאנִ י ַמ ְס ִּכיםֵ ,אפוֹ אִ ,עם ַה ְּס ָב ָרה לְ ִפ ָיה
ָה ָא ֶרץ ַא ְך זו ָּטא ִהיא ,ו ִּמי ׁ ֶש ּ ַׂש ְר ַע ּ ָפיו
ַמ ְר ִחיק ִמ ּ ֶמ ָ ּנה הוּא ָא ִציל ו ַּב ַעל נֶ ֶפ ׁש.
ֲאזַ י ֶאת ַ ּבת לַ טוֹ נָ ה ָר ִא ִיתי ִ ּב ְמלוֹ א ז ַֹהר,
לְ לֹא ַה ֵ ּצל ֲא ׁ ֶשר עוֹ ֵרר ֶאת ְס ֵפקוֹ ַתי
ִ ּב ְד ַבר ֱהיוֹ ת ַה ַּס ַהר ָס ִמ ְיך וְ ַדל ְ ּבח ֶֹמר.
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יפ ְריוֹ ן – ִ ּב ְפנֵ י ֶהלְ יוֹ ס
ו ְּב ַמ ְר ֵאה ִ ּבנְ ָךִ ,ה ּ ֶ
נָ ַת ִּתי ֶאת ֵעינַ י; ְ ּב ַמאיָ ה ו ְּב ִד ּיוֹ נֶ ה
ִה ַ ּב ְט ִּתי ֵּכ ַיצד ָחגוֹ ת ֵהן ְס ִביב ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ָר ִא ִיתי ֶאת ַה ֶ ּצ ֶדק ,וְ הוּא סוֹ ֵבב ָמתוּן
ֵ ּבין ַמ ֲא ִדים ַה ֵ ּבן לְ ֵבין ׁ ַש ְ ּב ַתאי ָא ִביהוּ,
וְ ֵא ְיך ִ ּב ְמ ִס ָּל ָתם עוֹ שִׂ ים דַּ ְר ָּכם ַה ּׁ ְשנַ יִ ם,
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וּלְ ֵעינַ י נָ גֹלּ ּו ׁ ִש ְב ַעת ָה ְר ִק ִיעים,
ֶאת ְ ּג ֻד ָּל ָתם ַמ ְר ִאים לִ יֶ ,את ֶק ֶצב ְּתנו ָּע ָתם,
וְ ַה ּ ֶמ ְר ָחק ׁ ֶש ֵ ּבין ָר ִק ַיע לְ ֵר ֵעהוּ.
לְ ֵעת ִעם ְּתאוֹ ֵמי ַה ֶ ּנ ַצח ַחגְ ִּתי יַ ַחד,
ְ ּגלוּיָ ה ֵמ ַהר וְ ַעד ׁ ִש ְפכֵ י נָ ָהר ָר ִא ִיתי
ּ ִפ ַּסת ַק ְר ַקעִ ,היא ׁש ֶֹר ׁש לַ ּ ֶפ ֶרא ְ ּבתוֹ כֵ נוּ.
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קנטו עשרים ושלושה
ברקיע השמיני דנטה מהרהר בניצחונו של ישוע המופיע לפניו בתבנית של ֶשמש,
בסבלו .עם צאתו
מוקף ומלווה בערפל של גִ צים ורשפים ,קרי :נשמות שנושעו ִ
של ישוע אל האמפיריום ,מהללים הנושעים את ִאמו ,ולאחר מכן יוצאים בעקבות
מושיעם.
ְּכמוֹ ַה ִ ּצ ּפוֹ רֵּ ,ת ׁ ֵשב ִ ּב ְס ַב ְך ַעלְ וָ ה ֻמ ֶּכ ֶרת,
ֵעת לַ יְ לָ ה ְמכַ ֶּסה דְּ ָב ִרים ַר ִ ּבים ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ָסמו ְּך לַ ֵּקן ׁ ֶשבּ וֹ יָ נוּמ ּו גּ וֹ זָ לֶ ָיה,
וְ ִהיא ְמ ַצ ּ ָפה לִ ְראוֹ ת דְּ ֻמ ּיוֹ ֵת ֶיהם לְ ַמ ַען
ּתוּכַ ל ָמזוֹ ן לִ ְמצֹאַ ,ר ֲעבוֹ נָ ם לִ ׁ ְשבּ ֹר,
ָע ָמל ָק ׁ ֶשה ָא ְמנָ םֲ ,א ָבל ָח ִביב ָעלֶ ָיה –
וְ ַעל ָענָ ף ָ ּגלוּי ַּת ְמ ִּתין לְ בוֹ א ַה ּיוֹ ם,
נוֹ ֶתנֶ ת ֶאת ֵעינֶ ָיה ְ ּב ַע ְר ִפ ֵּלי ַה ּׁ ַש ַחר,
צוֹ ָפה ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַהזּוֹ ַר ַחת –
ְּכמוֹ ָת ּה ְ ּג ִב ְר ִּתי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ,זְ קו ָּפה ו ְּמ ֻר ֶּכזֶ ת
ּ ָפנֶ ָיה ֶאל אוֹ תוֹ ַה ֵחלֶ ק ׁ ֶש ְ ּב ֵע ֶדן
ַּת ְח ָּתיו ְּתנו ַּעת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִה ְתנַ ֲהלָ ה ְ ּב ׁש ִֹפי.
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ְ ּבעוֹ ִדי רוֹ ֶאה אוֹ ָת ּה דְּ רוּכָ ה ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ֶק ֶקת,
ֲאזַ י ְּכ ִא ׁיש רוֹ ֶצה דְּ ַב ָ
ר-מה ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ַש ָ ּי ְך לוֹ ,
סוֹ פוֹ ׁ ֶש ֶאת ֶח ְפצוֹ יַ שְׂ ִ ּב ַיע ְ ּבתוֹ ֶחלֶ ת.
אוּלָ ם ֵ ּבין ֵ'עת' לְ ֵ'עת' ָק ָצר ָהיָ ה ַה ְ ּז ַמן,
ְק ִריֵ :עת ַה ַה ְמ ָּתנָ ה ַעד ֵעת ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם
ַ ּב ּז ַֹהר ַהגּ וֹ ֵבר ִ ּב ְס ֶפרוֹ ת ָה ָר ִק ַיע.
"ה ֵ ּבט ו ְּר ֵאה ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו
ָק ְר ָאה ְ ּג ִב ְר ִּתיַ :
ׁ ֶשל יֵ ׁש ּו ַה ְמנַ ֵ ּצ ַח ,ו ְּר ֵאה ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת,
יְ בוּל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַסף ְ ּב ִסיבו ֵּבי ַה ְּס ֶפרוֹ ת".
[]244
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שיר הלל לעדן.

ג׳ .פ.

ּ ָפנֶ ָיה ְ ּב ֵעינַ י ָהי ּו ִּת ְפ ֶא ֶרת ז ַֹהר
ו ַּמ ָ ּב ָט ּה ָק ַרן ְ ּבא ׁ ֶֹשר ַרב ַעד ִּכי
לְ ֵתאוּרוֹ ִמ ִּלים ְ ּב ֻקלְ מוֹ ִסי ֶּת ְח ַס ְרנָ ה.
ִּכ ְמלוֹ א ַה ְּל ָבנָ ה ִ ּב ׁ ְש ֵמי דְּ ָמ ָמה וְ ט ַֹהר,
ימפוֹ ת ְ ּבנוֹ ת ַאלְ ָמוֶ ת
ָּכ ְך ְט ִריוְ יָ ה ְמ ַח ֶ ּיכֶ ת ֵ ּבין נִ ְ
וְ ִח ּיוּכָ ּה ְמ ָפ ֵאר ֶאת ַה ּׁ ְש ָח ִקים ִמ ּ ַמ ַעל –
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ֵמ ַעל ַאלְ ֵפי אוֹ רוֹ ת דּ וֹ לְ ִקים ָר ִא ִיתי ׁ ֶש ֶמ ׁש
ַה ּ ַמ ִ ּצ ָיתה אוֹ ָתם יַ ְחדָּ ו ו ְּבנִ ְפ ָרד,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ַח ּ ָמה ָּת ִאיר ֶאת ָּכל כּ וֹ כְ ֵבי ׁ ָש ֵמינוּ.
ו ְּבאוֹ רוֹ ַה ַחיַ ,הח ֶֹמר ַרב ַהבּ ַֹהק,
ַ ּב ּנֹגַ ּה ַה ּקוֹ ֵרן ְ ּברֹב ָע ְצ ָמה ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ִס ּ ֵמא ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ יּ ְ ,ב ַסנְ וֵ ִרים ִה ַּכנִ י.
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ֲא ָה ּהּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ,מוֹ ַרת דַּ ְר ִּכי יָ ַק ְר ְּת לִ י,
"האוֹ ן אוֹ ְת ָך ַמכְ ִר ַיע
ֲהלֹא דִּ ַ ּב ְר ְּת ֵאלַ יָ :
הוּא כּ ַֹח ִמ ּ ָפנָ יו ֵאינְ ָך יָ כוֹ ל לִ ְבר ַֹח.
בּ וֹ ַה ָחכְ ָמה יַ ְחדָּ ו ִעם ָה ָע ְצ ָמה ׁשוֹ כֶ נֶ ת,
ֵמ ֶא ֶרץ לְ ׁ ָש ַמיִ ם סוֹ לֶ לֶ ת ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך
ֵאלֶ ָיה נִ כְ ְספ ּו ַאנְ ׁ ֵשי יָ ִמים ָע ָברוּ".
ְּכמוֹ ַה ָ ּב ָרק ּפוֹ ֵרץ ֵמ ַענְ נֵ י ַה ּׁ ַש ַחק
ו ִּמ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ,וְ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר לִ כְ לֹא אוֹ תוֹ ,
שָׂ ם ֶאת ִט ְבעוֹ לְ ַאל ו ִּמ ְתנַ ּ ֵפץ ַעל ֶא ֶרץ,
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ָּכ ְך ַ ּגם רו ִּחי לְ נֹכַ ח ַה ִהלּ וּלָ ה ַה ּזֹאת
ִמ ּתוֹ ְך ַע ְצ ָמ ּה ֵהגִ ָיחהָ ּ ,פ ְר ָחה ,נִ ּ ֵׂשאת ֵמ ֵע ֶבר.
אוּלָ ם לְ ַמה ָה ְפכָ ה – ֶאת זֹאת ֵאינִ י זוֹ כֵ ר עוֹ ד.
"ע ָּתה ֵעינֶ ָיך ּ ְפ ַקח ו ְּר ֵאה לְ ַמה ָהיִ ִיתי,
ַ
ַה ִח ָ ּזיוֹ ן ָר ִא ָית ִהכְ ׁ ִשיר ֶאת נַ ְפ ׁ ְשךָ
לָ שֵׂ את ֶאת ִח ּיוּכִ י לְ לֹא יִ ְר ָאה ו ַּפ ַחד".
ְּכמוֹ ִא ׁיש ַה ּ ִמ ְתעוֹ ֵרר ֵמ ֲחלוֹ מוֹ  ,וְ זֶ ה
ִמ ִ ּזכְ רוֹ נוֹ נִ ְמ ַחק ,וְ הוּא ְ ּבכָ ל כּ ֹחוֹ
ָח ֵפץ לְ ִה ָ ּזכֵ ר בּ וֹ  ,אוּלָ ם לַ ּׁ ָשוְ א טוֹ ֵר ַח,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י לְ ֵעת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָט ּה,
וְ הוּא לְ הוֹ ָדיָ ה ָראוּי ּ ֶפן יִ ּ ָמ ֵחק
ִמ ְּקלָ ף ַה ְמגוֹ לֵ ל דִּ ְב ֵרי יָ ִמים ָע ָברוּ.
ימנְ יָ ה
ִאם ָּכל אוֹ ָתן שָׂ פוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ּפוֹ לִ ִיה ְ
ִעם ַא ֲחיוֹ ֶת ָיה יַ ַחד ֶה ֱע ׁ ִשיר ּו ַ ּב ֲחלָ ָבן –
ַט ֲעמוֹ ָמתוֹ ק ִמדְּ ַב ׁש – לְ ֶעזְ ָר ִתי הוֹ ִפיעוּ,
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לֹא דַּ י ָהיָ ה ָ ּב ֶהן לְ ַה ְמ ִציא ֶא ָחד ֵמ ֶאלֶ ף
ִמן ַה ִ ּנ ְד ָר ׁש ִמ ּׁ ִשיר לְ ָת ֵאר וּלְ ַה ִ ּב ַיע
ֶאת ז ַֹהר ּ ְפנֵ י ְ ּג ִב ְר ִּתי וְ ֶח ֶסד ִח ּיוּכֶ ָיה.
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ַעל ֵּכן יִ ְהיֶ ה ׁ ִש ִיריּ ְ ,ב ֵתאו ֵּרי ָה ֵע ֶדן,
ַח ָ ּיב לִ ְפס ַֹח ַעל נִ ְפלְ אוֹ ָתיוָּ ,כמוֹ ה ּו
ָּכ ִא ׁיש ַה ְמ ַד ֵּלג ַעל ׁ ְש ִביל נֶ ְח ַסם ַ ּבדֶּ ֶרךְ.
ַא ְך ַה ָ ּנכוֹ ן לְ הוֹ דוֹ ת ִּכי ַהנּוֹ שֵׂ א ָּכ ֵבד הוּא,
רוֹ ֵבץ ַעל ׁ ֶשכֶ ם ֶ ּבן ְּתמו ָּתה ,לֹא יַ ְר ׁ ִש ֵיענִ י
ִאם ֶאת גּ ו ִּפי יִ ְר ֶאה רוֹ ֵעד ַּת ַחת ַה ֵ ּנ ֶטל.
לֹא לַ דּ וּגִ ית ׁ ֶש ִּלי הוּא ַה ּ ַמ ָּסע ַה ֶ ּזה
בּ וֹ ֶאת ַ ּג ֵּלי ַה ָ ּים ְ ּב ֻח ְצ ּ ָפ ָת ּה צוֹ לַ ַחת,
לֹא לְ אוֹ ֵחז ְ ּב ֶהגֶ ה ׁשוֹ ֵמר נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ּ ֶפגַ ע.
"מדּ ו ַּע ְ ּב ָפנַ י ַא ָּתה לוֹ ֵט ׁש ֵעינֶ ָיך
ַ
ְ
ו ְּבכָ ך ֵמ ֶהן מוֹ נֵ ַע לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּב ֶפלֶ א
ַה ַ ּגן ַה ְמלַ ְבלֵ ב לְ אוֹ ר ַק ְרנֵ י יֵ ׁשו ַּע?
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ִה ֵ ּנה ַה ּׁשוֹ ׁ ַש ָ ּנה ָ ּב ּה לְ ָבשָׂ ר ָהיָ ה
דְּ ַבר ֱאל ִֹהיםִ ,ה ֵ ּנה ֲח ַב ָ ּצלוֹ ת ְ ּב ֵר ָיחן
ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ֶאת ָה ָא ָדם הוֹ לִ יכוּ".
ָּכ ְך ָס ָחה לִ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ,וְ ָאנֹכִ י נָ כוֹ ן
לִ ְפ ֻקדָּ ָת ּה לָ סוּרּ ְ ,ב ַע ְפ ַע ּ ַפי נִ לְ ַח ְמ ִּתי
ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן חוֹ זֵ ר לָ שֵׂ את ֵעינַ י לְ ַמ ְעלָ ה.
ְּכמוֹ ְ ּב ַק ְרנֵ י ַח ּ ָמה ַהבּ וֹ ֲהקוֹ ת ְ ּברֹגַ ע
ְ ּב ַעד ֶק ַרע ׁ ֶשל ָענָ ןָ ,ר ִא ִיתי ְ ּב ֵעינַ י
ַ ּב ֵ ּצל ַה ְמגוֹ נֵ ןֶ ,חלְ ַקת שָׂ ֶדה ּפוֹ ֵר ַח,
ֵ ּגיסוֹ ת ּ ְפ ֵאר וְ הוֹ ד ָר ִא ִיתי מו ָּא ִרים
ַ ּב ֲאלֻ ּמוֹ ת ַק ְרנַ יִ ם ְמל ָֹהטוֹ ת ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה,
אוּלָ ם ֶאת ְמקוֹ ָרן לִ ְראוֹ ת נִ ְב ַצר ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ָה ּה ,כּ ַֹח ַרב ַה ֶח ֶסד ֶאת זָ ָה ְר ָך ַמ ְט ִ ּב ַיע,
את לַ ּ ָמרוֹ םָּ ,כ ְך ְטוַ ח ֵעינַ י ִה ְר ַח ְב ָּת
נִ ּ ֵׂש ָ
לְ ַבל ׁשוּב ִּת ָּכ ׁ ַשלְ נָ ה ֵמ ְראוֹ ת אוֹ ְר ָךְּ ,כק ֶֹדם.
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ַה ּ ֶפ ַרח ַה ָ ּנ ֶאה ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְשמוֹ לְ ֵעזֶ ר
ֲאנִ י קוֹ ֵרא ִעם ׁ ַש ַחר וְ ֶע ֶרבֶ ,את רו ִּחי
ִר ֵּתק ַע ָּתה לְ לַ ַהב לוֹ ֵהט ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר.
יטיב ּו לְ ָת ֵאר
וּלְ ֵעת ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ֵה ִ
ֶאת ז ַֹהר ַהכּ וֹ כָ ב ַה ַחי וְ ֶאת ִט ְבעוֹ ,
כּ וֹ ֵב ׁש ָמרוֹ ם ְּכ ִפי ׁ ֶשהוּא ׁ ַש ִּליט ַעל ֶא ֶרץ,
ֲאזַ י לַ ּ ִפיד בּ וֹ ֵער ָצנַ ח ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם,
צו ָּרה ׁ ֶשל ַמ ְע ָ ּגל לוֹ  ,וְ הוּא דּ וֹ ֶמה לְ כֶ ֶתר,
ָחג ְס ִביב ְ ּג ִב ְר ִּתי ְּכמוֹ תוֹ ַּכ ֲע ָט ָרה סוֹ ֶב ֶבת.
ַ ּגם ִאם ָמתוֹ ק ַה ַּל ַחןָ ,ענֹגָ ,ע ֵרב לָ אֹזֶ ן
וְ נֶ ֶפ ׁש ְמ ׁשוֹ ֵבב ָ ּב ָא ֶרץֵ ,הן ְצלִ ילָ יו
יִ ְהי ּו ְּכקוֹ ל ָה ַר ַעם ,צוֹ ֵרםַ ,מ ְח ִר ׁיש ָאזְ נַ יִ ם,
זֹאת ִאם לְ ַה ׁ ְשווֹ תוֹ לְ ת ַֹאם ְצלִ יל ַה ֵ ּנ ֶבל
ַה ָ ּבא ֵמ ֲע ָדיֵ י ַס ּ ִפיר ְ ּבהוֹ ד ַה ֶּכ ֶתר,
ָ ּב ֶהם ַמזְ ִהיר ַה ּׁ ַש ַחק ְ ּברוֹ ם ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם.
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"אנִ י הוּא ַא ֲה ַבת ַמלְ ָא ְך ֶה ָחג ְ ּבלִ י ֶה ֶרף
ֲ
ר-על ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֶר ֶחם ֵאם ֵהגִ ַיח,
ְס ִביב א ׁ ֶֹש ָ
וְ הוּא ַה ּ ַמ ְעיָ ן לְ כָ ל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֵתינוּ.
וְ כָ ְך לָ חוּג אוֹ ִסיףּ ְ ,ג ִב ַירת ָה ֵע ֶדןַ ,עד
ַה ּיוֹ ם בּ וֹ ַּת ְח ְ ּב ִרי ֶאל ְ ּבנֵ ְך ָ ּב ָרם ִמ ָּכל
ָה ְר ִק ִיעיםּ ְ ,ב ַח ְסדֵּ ְך ֶאת ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ְמרוֹ ֶמ ֶמת".
ָּכ ְך ָ ּבא ּו ֶאל סוֹ ָפם ְצלִ ילֵ י ַה ּ ַמנְ ִ ּגינָ ה
ֶה ָחגָ ה ַ ּב ּ ָמרוֹ ם ,וְ ַרק ַה ֵהד ִמ ּ ִפי
ְ ּגרוֹ נוֹ ת או ִּרים נִ ׁ ְש ַמע ,וְ הוּא ַה ּׁ ֵשם ַמ ִר ָ ּיה.
יטה ֶאת ָּכל
ְּכסוּת ֶמלֶ ְך ַה ּ ְמלָ כִ ים ַה ּ ְמלִ ָ
ַה ְּס ֶפרוֹ ת ֶה ָחגוֹ ת ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַהיְ קוּם,
ַח ָ ּיה ְ ּבנִ ׁ ְש ָמתוֹ ּ ְ ,ב ֻח ּקוֹ ָתיו לוֹ ֶה ֶטת,
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אשינ ּו
ִה ִּסיגָ ה ֶאת חוֹ ֶפ ָיה ַה ְר ֵחק ֵמ ַעל ָר ׁ ֵ
וְ כָ ְך ׁשוּב לֹא יָ כֹלְ ִּתי ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ
ָע ַמ ְד ִּתי לִ ְראוֹ ת ִמ ּ ֶמ ָ ּנה וְ ל ּו ק ֶֹרט,
ׁ ֶש ֵּכן לֹא דַּ י ָהיָ ה ְ ּבכ ַֹח ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י
לַ ֲעקֹב ַא ַחר ֲע ֶט ֶרת ַה ַּל ַהב ַהנּוֹ ֶס ֶקת,
וְ ִהיא נִ ּ ֵׂשאת ֶאל ְ ּבנָ ּה ֶאל רוּם ׁ ְש ֵמי ָה ָר ִק ַיע.
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וּכְ מוֹ עוֹ לָ ל ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ֲחלָ בוֹ יָ נַ ק,
ּפוֹ ׁ ֵשט הוּא ֶאל ִא ּמוֹ ֶאת זְ רוֹ עוֹ ָתיוֶ ׁ ,ש ֵּכן
נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ִּתינוֹ ק ְ ּב ַא ֲה ָבה בּ וֹ ֶע ֶרת,
ָּכ ְך ְמאוֹ רוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ֶאת לַ ֲה ָבם ִהגְ ִ ּבירוּ,
וְ ָאנֹכִ י ֵה ַבנְ ִּתי ָאז ִּכי ְ ּבזֶ ה ָהא ֶֹפן
ֶאת ַא ֲה ַבת ִמ ְריָ ם ִ ּב ְּק ׁש ּו ֵהם לְ ַה ִ ּב ַיע.
עוֹ ד ָהאו ִּרים נוֹ ְתר ּו ִ ּב ְטוַ ח ְר ִא ָ ּי ִתי,
ַ ּב ֶ ּז ֶמר ֶה ָענֹג ּפוֹ ְצ ִחים,Regina Coeli :
לָ ַעד לֹא יִ ּׁ ָשכַ ח ִמ ּ ֶמ ִ ּני ְצלִ יל ַה ַּל ַחן.
ֲא ָה ּהָ ,מה ַרב ׁשוֹ ֵפ ַע ָהע ׁ ֶֹשר ַ ּב ֵּתבוֹ ת,
ַה ֶ ּנ ֱא ָסף לְ ַמ ַען ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
יטב ַה ֶ ּז ַרע!
יָ ְדע ּו לִ ְקצֹר ָ ּב ָא ֶרץ ֶאת ּ ְפ ִרי ֵמ ַ
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ָּכאן ֵהן ַח ּיוֹ ת ְ ּב ׁש ִֹפי ,שְׂ ֵמחוֹ ת ְ ּבאוֹ ָצ ָרן,
בּ וֹ ְ ּבגָ לוּת ָ ּב ֶבל זָ כ ּו ְ ּביִ ּסו ִּרים,
ֹאש ְ ּבכֶ ֶסף.
ימי ָ ּגלוּת ֵה ֵקלּ ּו ר ׁ
ֲהגַ ם ִ ּב ֵ
ָּכאן ּ ֶפ ְטרוּס ַה ָּקדוֹ ׁש רוֹ ֵחץ ְ ּבנִ ְצחוֹ נוֹ ,
לְ אוֹ ר ֶ ּבן ֱאל ִֹהים ַחי וְ ִא ּמוֹ ַמ ִר ָ ּיה,
אשוֹ נִ ים אוֹ ֵחז וְ ַא ֲחרוֹ נִ ים ַ ּגם יַ ַחד,
ְ ּב ִר ׁ
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ְ ּביָ ָדיו ַה ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת לִ ְת ִה ָּלה וָ ׁ ֶש ַבח.
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קנטו עשרים וארבעה
הקדוש פטרוס בוחן את דנטה בעיקרי אמונתו באלוהים ,מאשר את תשובותיו ,ומברך
את המשורר בדרכו מעלה.

"ה ּהֶ ,ח ֶבר ַה ִ ּנ ְק ָרא לְ ִמ ׁ ְש ֶּתה ְּכיַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך
ָ
ׁ ֶשל ַה ּ ֶׂשה ַה ּ ְמב ָֹר ְך ַה ּ ְמזִ ינְ כֶ ם לְ ַמ ַען
לָ ַעד לֹא ֶּת ְח ְסר ּו דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ֲח ַפ ְצ ֶּתם,
ׁ ֶש ֵּכן ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים
זוֹ כֶ ה לִ ְטעֹם ִמ ּק ֶֹרט נָ ׁ ַשר ִמ ּׁ ֻשלְ ַחנְ כֶ ם
ְ ּב ֶט ֶרם ֶאת יוֹ מוֹ קוֹ ֵב ַע ַמר ַה ּ ָמוֶ ת,
ֵמ ֵסב ֶאת רו ֲּחכֶ ם לְ ע ֶֹצם ִצ ְמאוֹ נוֹ .
ַה ְרו ּו אוֹ תוֹ ַ ּב ַּטל; לוֹ גְ ִמים ַא ֶּתם לָ נֶ ַצח
ִמ ּ ַמ ְעיָ ן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָהגוּת רוּחוֹ ׁשוֹ ֶא ֶבת".
ַעד ָּכאן ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'הָ ,אז רוּחוֹ ת ָהא ׁ ֶֹשר ָצר ּו
ַמ ְע ַ ּגל אוֹ ָרה ָס ִביב לִ ׁ ְשנֵ י ְק ָט ִבים ְקבו ִּעים,
ו ְּבז ַֹהר ַה ּׁ ָש ִביט ֶאת ְס ִביבוֹ ָתם ִה ִּקיפוּ.
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וּכְ מוֹ ְ ּב ַמנְ ְ ּגנוֹ ן ָהאוֹ ְרלוֹ גִ יןָ ,ה ַעיִ ן
רוֹ ָאה ַ ּגלְ ַ ּגל ֶא ָחד ו ְּתנו ָּעתוֹ דּ וֹ ֶמ ֶמת
ְ ּבעוֹ ד ַ ּגלְ ַ ּגל ַא ֵחר נָ ע ִ ּב ְמ ִהירוּת ְּכ ֶח ֶתף,
ָּכ ְך ְ ּב ַמ ְע ְ ּגלֵ י ַה ּׁ ִשיר ׁשוֹ נֶ ה ָהיָ ה ַה ֶּק ֶצב –
ֵמ ֶהם רוֹ ְק ִדים ְ ּבלַ ַהטֵ ,מ ֶהם ְ ּבנַ ַחת רו ַּח,
וְ ַעל ִמדַּ ת ָא ׁ ְש ָרם ִה ֵ ּנה ׁשוֹ ֵפט שָׂ מוּנִ י.
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָר ִא ִיתי וְ הוּא ַע ִּתיר ִּת ְפ ֶא ֶרת
ַה ַּל ַהב ִמ ּתוֹ כוֹ ּ ָפ ַרץ ְ ּבא ׁ ֶֹשר ַרב
ׁ ֶש ֵאין ָּכמוֹ ה ּו עוֹ ד לְ ז ַֹהר וּלְ ב ַֹהק.
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זֶ ה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ְס ִביב ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ָחג,
ַה ֶ ּז ֶמר ַעל שְׂ ָפ ָתיו ,אוֹ ֶדהֵ ,אין ִ ּבי דַּ י כּ ַֹח
לְ ָת ֲארוֹ ָּ ,כל ָּכ ְך ָענֹג ָהיָ ה ַה ַּל ַחן.
ַעל ֵּכן ֵע ִטי ּפוֹ ֵס ַח וְ לֹא כּ וֹ ֵתב דָּ ָבר,
ׁ ֶש ֵּכן דִּ ְמיוֹ ן רו ֵּחנוּ ,שְׂ ָפ ֵתנ ּו ַקל וָ ח ֶֹמר,
ַ ּג ִּסים ִמ ְּל ַה ְב ִחין ְ ּב ַד ֻּק ּיוֹ ת ָה ֵע ֶדן.

30

ָ
"ה ּהֲ ,אחוֹ ִתי ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ,נוֹ שֵׂ את ֶאת ְּת ִפ ָּל ָת ּה
ְ ּברֹב דְּ ֵבקוּת ֵאלֵ ינוּּ ִ ,בלְ הֹט ַא ֲה ָב ֵת ְך
ֲאנִ י עוֹ ד ֶא ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ִמ ְּס ֶפ ָרה זוֹ לָ נֶ ַצח".
ֲאזַ י ִמ ְּתנו ָּעתוֹ ּ ָפ ַסק ְ ּבר ְֹך ַה ַּל ַהב,
וְ ֶאל ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ָסח דְּ ָב ָריו אוֹ ָתם ָר ׁ ַש ְמ ִּתי
ַעל ֵס ֶפר ִּכלְ ׁשוֹ נָ םְ ,מאו ָּמה לֹא ֶה ְח ַס ְר ִּתי.
"ה ּה ,רו ַּח נַ ֲעלֶ ה
"ה ּה ,אוֹ ר נִ שְׂ ָ ּגבֵ ",ה ׁ ִש ָיבהָ ,
ָ
ְ ּביָ ָדיו ִה ְפ ִקיד ָה ֵאל ֶאת ְצרוֹ ר ַמ ְפ ְּתחוֹ ָתיו
לָ א ׁ ֶֹשר ַה ּ ֻמ ְפלָ א אוֹ תוֹ נָ ַתן ָ ּב ָא ֶרץ.
ְ ּב ַחן ֶאת ָה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה ְ ּבסוֹ ד ֱאמוּנָ תוֹ ,
ַק ָּלה ַּכ ֲחמו ָּרהּ ַ ,בדָּ ת לְ ַמ ֲענָ ּה
ּ ָפ ְסע ּו ָ ּב ֵעת ַה ִהיא ַרגְ לֶ ָיך ַעל ַה ּ ַמיִ ם.
ִאם ֵּכן ָה ִא ׁיש וְ ִאם ָ ּב ָרה ֱאמוּנָ תוֹ ,
ֲאזַ י לֹא נִ ְס ָּת ִרים ַה ָּלל ּו ֵמ ֵעינֶ ָיך,
ָ ּב ֶהן נִ ׁ ְש ָקף ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר קוֹ ֶרה ַ ּב ֶחלֶ ד.

45

ִּכי נְ ִתינֵ י ַמ ְמלֶ כֶ ת זוֹ ֵאלֶ ָיה ָ ּבא ּו
ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְשלֵ ָמהָ ,ע ִדיף ֵאפוֹ א לַ ֶ ּג ֶבר
ֹאמר ,וְ כָ ְך ׁ ִש ְב ָח ּה יַ ִ ּב ַיע".
ִּכי ֶאת דְּ ָברוֹ י ַ
ְּכמוֹ ִתי ְּכ ָמ ֳע ָמד לְ ת ַֹארַ ,על ַה ֶּתזָ ה
ֵמגֵ ן ,וְ לֹא יָ שִׂ ַיח ְ ּב ֶט ֶרם ַהבּ וֹ ֵחן
יַ ִ ּציג מוּלוֹ ׁ ְש ֵאלָ ה ְ ּברו ָּרה ו ְּמנֻ ַּס ַחת.
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וְ כָ ְך ְ ּבעוֹ ד ְ ּג ִב ְר ִּתי ֵה ִא ָיצה ִ ּבי לִ ְק ַראת
ִמ ְב ָחן וְ ַהבּ וֹ ֵחןּ ְ ,ב ֵעת ו ְּבעוֹ נָ ה
ַא ַחת ֲאנִ י ָע ַרכְ ִּתי ֶאת ְּת ׁשוּבוֹ ַתי ְּכ ֵס ֶדר.
"נוֹ ְצ ִרי יָ ׁ ָשר ֱאמֹר נָ א ",דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ַה ַּל ַהב,
ְּ
"גלוּיוֹ ת ַה ֵ ּצג דְּ ָב ֶר ָיךֱ ,אמוּנָ ֵתנ ּו ַמה ִהיא?"
אתי,
לִ ְד ַבר ָה ִא ׁיש ֵה ַר ְמ ִּתי ִמ ְצ ִחיֵ ,עינַ י נָ שָׂ ִ
ֶאל ּ ְפנֵ י ְ ּג ִב ְר ִּתי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ,וְ זוֹ ִמ ָ ּיד ֵה ׁ ִש ָיבה
ימן ִּכי טוֹ ב ֶא ֱעשֶׂ ה ִאם ֶאת ַה ֶּסכֶ ר
לִ י ְ ּב ִס ָ
ָא ִרים וְ לַ ּ ַמ ְעיָ ן ֶא ֵּתן ָח ְפ ׁ ִשי לִ נְ בּ ַֹע.

60

"מי יִ ֵּתן וְ ַרב ַה ֶח ֶסד ַה ּ ַמ ְר ׁ ֶשה לִ יָ ּ ",פ ַת ְח ִּתי,
ִ
"לַ ְחשׂ ֹף לִ ִ ּבי ִ ּב ְפנֵ י שַׂ ר ַה ּ ֵמ ָאה ,יִ ֵּתן לִ י
לְ ַה ִ ּציג ֶאת שַׂ ְר ַע ּ ַפי וּלְ ַה ִ ּב ָיעם ַּכהֹגֶ ן".
"כמוֹ ֻקלְ מוֹ ס ֱא ֶמת וְ ֶצ ֶדק
וְ עוֹ ד ָא ַמ ְר ִּתיְּ :
ְ
ְ ּביַ ד ָא ִח ָיך ּ ָפאוּלוּסָּ ,כ ַתב ַעל ָּכך לְ ֵעת
ַעל ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ֶאת רוֹ ָמא ֶה ֱעלֵ ֶיתם.
ָה ֱאמוּנָ ה ִהיא ּתֹכֶ ן לְ כָ ל ׁ ֶש ְ ּנ ַק ֶ ּוה לוֹ ,
ֵעדוּת ִהיא לְ ִק ּיוּם דְּ ָב ִרים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְר ֶאה,
ָּכזוֹ ִהיא ְ ּב ֵעינַ י ַּת ְמ ִצית ֱאמוּנָ ֵתנוּ".
"אכֵ ן ,יָ ֶפה ֵה ַבנְ ָּת,
ֲאזַ י ׁ ְש ַמ ְע ִּתיו אוֹ ֵמרָ :
ִאם ַא ְך ֵּת ַדע ַמדּ ו ַּע ְּת ִח ָּלה ָהיְ ָתה ִהיא ּתֹכֶ ן
וְ ַרק לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ֵעדוּת ָעשָׂ ה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה".
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ַעל דְּ ָב ָריו" :דִּ ְב ֵרי ַמהוּת וְ ע ֶֹמק
ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַּת ְבנִ ָיתם ָר ִא ִיתי ָּכאן ְ ּב ֵע ֶדן
נֶ ֱעלָ ִמים יִ ְהי ּו ֵמ ֵעין ָא ָדם ָ ּב ָא ֶרץ.
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וְ אוֹ ָת ּה לִ גְ זֹר ֶא ְפ ׁ ָשר ִמ ִ ּני ֶה ֵּק ׁש ּ ָפ ׁשוּט,
ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ָט ֵר ְך לִ ְראוֹ ת יוֹ ֵתר ִמ ָּכ ְך,
ַעל ֵּכן ָה ֱאמוּנָ ה – יָ ֶאה ֵ׳עדוּת׳ לִ ְקרֹא לָ ה".
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת דְּ ָב ָריו" :ל ּו ָּכל ֲא ׁ ֶשר נֶ ְח ׁ ָשב
לַ ֲהלָ כָ ה ָ ּב ָא ֶרץ הו ַּבן ָּכ ְך ָ ּב ַר ִ ּבים,
ָמקוֹ ם ָאז לֹא ָהיָ ה לְ ִפלְ ּפוּלֵ י סוֹ ִפ ְיס ִטים".
ָּכזֹאת דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַא ֲה ָבה,
וְ עוֹ ד" :לָ ַמ ְד ָּת ַּכדִּ ין ,טוֹ ָבה ִהיא ַה ּ ַמ ְט ֵ ּב ַע,
ַע ָּתה ֶאת ִמ ׁ ְש ָקלָ ּה ֵּת ַדע ו ַּמ ְר ִּכ ֶיב ָיה.
ִעם זֹאת ַה ֵ ּגד לִ יָ ,א ָ ּנאְ ,מצוּיָ ה ִהיא ְ ּבכִ ֶיס ָיך?"
"כן ,טוֹ ָבה ,בּ וֹ ֶה ֶקת ַה ּ ַמ ְט ֵ ּב ַע.
ָענִ ִיתיֵּ :
וְ ֵאין לִ י ָּכל ָס ֵפקֵ ,אינֶ ָ ּנה ְמזֻ ֶ ּי ֶפת".
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ֲאזַ י ִמ ּתוֹ ְך ִע ְמ ֵקי ַה ּז ַֹהר ֶאת קוֹ לוֹ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁשוּב דּ וֹ ֵבר" :וְ ָה ֲע ִדי ַה ֶ ּזה –
ַּתכְ ׁ ִשיט יָ ָקר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָּכל ַמ ֲעלָ ה נוֹ ַב ַעת –
ֵּכ ַיצד זָ כִ ָית בּ וֹ ?" ֵה ׁ ַש ְב ִּתי" ,רו ַּח ק ֶֹד ׁש
ַה ּ ַמ ְמ ִט ָירה ַח ְסדָּ ּה לְ ַמ ָּטה ַעל דַּ ּ ֵפי
ַה ְ ּב ִרית ַה ֲח ָד ׁ ָשה וְ ַעל ַה ְ ּגוִ יל ִמ ֶּק ֶדם,
ִהיא ִסילוֹ גִ יזְ ם ּ ָפ ׁשוּט וְ הוֹ כָ ָחה נִ ַ ּצ ַחת
לֶ ֱאמוּנַ ת ֱא ֶמת ֵמ ַעל לְ כָ ל וִ כּ ו ַּח,
לְ ֻע ּ ָמ ָת ּה ַה ֶ ּי ֶתר ֵאינֶ ּנ ּו ִּכי ִאם ֶה ֶבל".
"ה ִּטעוּנִ ים ִמ ּתוֹ ְך ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש,
ָא ַמרַ ,
ְ ּב ֶעזְ ָר ָתם ִה ַ ּג ְע ָּת ֶאל ַמ ְס ְקנוֹ ֶת ָיך
ַה ֻא ְמנָ ם לְ ַד ְע ְּת ָך דְּ ַבר ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים ֵהם?"
"היא ַה ִ ּנ ְס ֶמכֶ ת ַעל
"עדוּת ֱא ֶמתָ ",א ַמ ְר ִּתיִ ,
ֵ
דְּ ָב ִרים ָקרוּ ,נִ ִּסים אוֹ ָתם ָּכ ׁ ַשל ַה ֶּט ַבע
ֲעלֵ י ַסדָּ ן לִ יצֹר ו ְּב ַהלְ מוּת ַמ ֶּתכֶ ת".
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"ו ִּמי לְ יָ ְד ָך ּתוֹ ֵק ַע ִּכי ֵאלּ ּו ַה ִ ּנ ִּסים
"הלֹא ַמה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב זָ קוּק
ֱא ֶמת ֵהםָ ",סחֲ ,
לְ הוֹ כָ ָחהֵּ ,כ ַיצד אוֹ ָתם ֵאפוֹ א נוֹ כִ ַיח?"
"ל ּו ָהעוֹ לָ ם ִק ֵ ּבל ֶאת ַה ַ ּנ ְצרוּת ְ ּבלִ י צ ֶֹר ְך
"אז ַה ֵ ּנס
ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י נִ ִּסיםֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתיָ ,
ָ ּגדוֹ ל ּ ְפ ָע ִמים ֵמ ָאה ִמ ּׁ ְש ַאר ַמ ֲעשֵׂ י ַה ּ ֶפלֶ א.
ִּכי ֵהן דַּ ל וְ ָר ֵעב ָ ּב ֵעת ַה ִהיא ָהלַ כְ ָּת
יטב ַה ֶ ּז ַרע,
ֶאל ַה ּ ָׂש ֶדה ,נָ ַת ָּת בּ וֹ ֶאת ֵמ ַ
ַמ ַּטע ְּכ ָר ִמים ָהיָ ה הוּאַ ,ע ָּתה דַּ ְרדַּ ר וְ ֵעשֶׂ ב".
ֲאזַ י ְ ּבסוֹ ף דָּ ָבר קוֹ ל ֵ ּבית ַהדִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה
ִה ְד ֵהד ָ ּב ְר ִק ִיעים ְצלִ יל ,Te Deum laudamus
וְ זֹאת ַעל ּ ִפי ַה ַּל ַחן ׁ ֶשל זֶ ֶמר רוּם ׁ ָש ַמיִ ם.
ֲאזַ י נְ ִס ְיך ַה ּׁ ַש ַחק ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְש ֵאלוֹ ָתיו
הוֹ לִ ְיך אוֹ ִתי ְּכ ֵס ֶדר ֵמח ֶֹטר ֱאלֵ י ח ֶֹטר,
ַעד ִּכי ַע ָּתה ִה ַ ּג ְענ ּו ָקרוֹ ב ֶאל ַה ַ ּצ ּ ֶמ ֶרת,
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"ה ֶח ֶסד ַה ּמוֹ לִ ְיך
ֵה ֵחל דְּ ָברוֹ עוֹ ד ּ ַפ ַעםַ :
ְ ּב ַא ֲה ָבה ַעד ֵה ָ ּנה ֶאת רו ֲּח ָךִ ,מ ּ ִפיו
ַעל ַה ּׁ ְש ֵאלוֹ ת ֻּכ ָּלן ַּכ ֲהלָ כָ ה ֵה ׁ ַש ְב ָּת,
ַעל ֵּכן ֶאת מוֹ ָצא ּ ִפ ָיך ֲאנִ י ְמ ַא ּׁ ֵשר ָ ּבזֹאת;
אוּלַ ם ַע ָּתה ָעלֶ ָיך ֶ ּב ֱאמוּנָ ְת ָך לִ נְ קֹב,
ו ֵּמ ֵהיכָ ן ,לוֹ ַמרֱ ,אמוּנָ ְת ָך נוֹ ַב ַעת".
"ה ּהָ ,אב ָקדוֹ ׁשָ ּ ",פ ַת ְח ִּתיַ ,
ָ
"א ָּתה ׁ ֶש ֶה ֱא ַמנְ ָּת
ְ ּבלַ ַהט ַרב ִּכי יֵ ׁש ְ ּבכ ֲֹח ָך לִ ְדחֹק
ַרגְ לֵ י ָצ ִעיר ִמ ּ ְמ ָך ִ ּב ְמרו ָּצ ְת ָך ֶאל ֶק ֶבר,
ִה ֵ ּנה ִּת ְר ֶצה ַע ָּתה ִּכי ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת א ַֹמר
ַמה ִהיא ֱאמוּנָ ִתי ַה ִ ּבלְ ִּתי ְמ ֻע ְר ֶע ֶרת
וַ ֲאגַ ֶּלה ָ ּבזֹאת ַמה ֵהן ְמקוֹ רוֹ ֶת ָיה.
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ַעל ָּכ ְך ָא ׁ ִשיבּ ְ :ב ֵאל ֶא ָחד ֱאמוּנָ ִתי
ֶא ֵּתן ,הוּא ֱאל ֵֹהי ַה ֶ ּנ ַצח ַהדּ וֹ ֵמם
ְ ּברֹב ַח ְסדּ וֹ יָ נִ ַיע הוּא ֶחלֶ ד וְ ׁ ָש ַמיִ ם.

135

לָ ֱאמוּנָ ה ַה ּזֹאת לִ י הוֹ כָ חוֹ ת ֵאין ְספֹר
ִמ ּ ֶמ ָט ִפיזִ ָיקה ו ִּפיזִ ָיקה ַ ּגם יַ ַחד,
וְ ַעל ֻּכ ָּלן עוֹ לָ ה ֵעדוּת ֱא ֶמת ְ ּב ֵע ֶדן,
ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת מ ׁ ֶֹשה וְ ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים
ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ְ ּנ ִב ִיאיםְ ׁ ,שלִ ֵיחי ַה ְ ּב ִרית ֲא ׁ ֶשר
ֶאת דְּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים ְּכ ַת ְב ֶּתם ְ ּב ֵא ׁש ַה ּק ֶֹד ׁש.
ִהנְ נִ י ַמ ֲא ִמין ִ ּב ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ְ ּבנֵ י ַה ֶ ּנ ַצח
ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ַמהוּת ַא ַחתּ ְ ,ב ֵעת ו ְּבעוֹ נָ ה
ַא ַחת ָּכל ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵהם הוּא וְ ֵהם ַ ּגם יַ ַחד.
ַּכ ּ ַמ ֲע ָמד ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ַמהוּת ָה ֱאל ִֹהים,
ׁ ֶש ֵּת ַא ְר ִּתיו ַע ָּתהִ ,ה ְט ִ ּביע ּו ְ ּברו ִּחי
ְּכ ָבר ּ ְפ ָע ִמים לָ רֹב ִּכ ְת ֵבי ָה ֶא ַבנְ גֶ לְ יוֹ ן.
זֶ ה ַה ִ ּניצוֹ ץ וְ זוֹ ַה ַה ְת ָחלָ ה ֲא ׁ ֶשר
הוֹ ֶפכֶ ת ַ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך לְ לַ ַהב ַחיׁ ,שוֹ ֵפ ַע,
וּכְ מוֹ כּ וֹ כָ ב ָ ּברוֹ ם ְ ּבנִ ׁ ְש ָמ ִתי נוֹ גַ ַהת".
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ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאדוֹ ן ׁשוֹ ֵמ ַע ֶאת ְמ ׁ ָש ְרתוֹ מוֹ ֵסר
דִּ ין וְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַמ ְרנִ יןִ ,מ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ֶ ּזה ִס ֵ ּים,
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ְמ ׁ ָש ֵרת ו ְּמ ַח ְ ּבקוֹ שָׂ ֵמ ַח,
ָּכ ְך אוֹ ר ַה ְמ ַב ּ ֵׂשרֲ ,א ׁ ֶשר ִ ּב ְפ ֻקדָּ תוֹ
ָא ַמ ְר ִּתי ֶאת דְּ ָב ַריָ ,חג ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש,
ַמ ִּקיף אוֹ ִתי ָס ִביב ו ְּבנ ַֹעם ְמ ָב ְרכֵ נִ י,
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ַעל ִּכי ִ ּב ְת ׁשוּבוֹ ַתי ֶאת לְ ָבבוֹ שִׂ ּ ַמ ְח ִּתי.
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קנטו עשרים וחמישה
דנטה מקווה לשוב לפירנצה במעמד של משורר דגול .הקדוש יעקב בוחן את דנטה
בסוגיית מהותה ומקורותיה של התקווה .הקדוש יוחנן מפריך את האגדה לפיה גופו
ונשמתו גם יחד נלקחו אל העדן .האורים הקדושים פוסקים מלחולל ולשיר.
וְ ָהיָ ה ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת ,וְ זֶ ה ִמזְ מוֹ ר ַה ּק ֶֹד ׁש,
הוֹ ׁ ִשיט ּו לוֹ יָ ָדם ָה ָא ֶרץ וְ ׁ ָש ַמיִ ם –
ֲע ַמל ׁ ָשנִ ים ָ ּב ֶהן ָּכ ַח ׁש גּ ו ִּפי ִמ ֶ ּיגַ ע,
יִ גְ ַ ּבר ַעל ָה ְר ׁ ָש ִעים ֲא ׁ ֶשר אוֹ ִתי ִה ְפ ִריד ּו
ֵמ ִעם ַהדִּ יר ַה ַחם ,יָ ׁ ַשנְ ִּתי בּ וֹ ְּכ ֵֶשׂ ה,
אוֹ יֵ ב לַ ְ ּז ֵא ִבים ָעלָ יו לְ ֶט ֶרף ָקמוּ,
ַע ָּתה ְ ּבקוֹ ל ַא ֵחרּ ִ ,בכְ סוּת שֵׂ ָער ַא ֶח ֶרת,
ָא ׁשוּב ּ ַפיְ ָטן נוֹ ָדע ,וְ ָאז ֶאל מוּל ַא ָ ּגן
נִ ְט ַ ּבלְ ִּתי בּ וֹ  ,יוּנַ ח ַעל ַר ּקוֹ ַתי ַה ֶּכ ֶתר.
ִּכי ׁ ָשם ֶ ּב ֱאמוּנָ ה זָ כִ ִיתי ,זוֹ ֲא ׁ ֶשר
ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַּתכְ ׁ ִשיר לֶ ֱאל ִֹהיםַ ,על ָּכ ְך
ֹאשי ְ ּבנֵ זֶ ר.
ָחג ּ ֶפ ְטרוּס ִמ ְּס ִב ִיביִ ,ה ִּקיף ר ׁ ִ

15

ֲאזַ י ִמ ֵהר ֵאלֵ ינ ּו ָמאוֹ ר ֵמחוּג ָר ִק ַיע,
ִמ ּׁ ָשם ָצ ַמח ו ָּבא ּ ְפ ִרי ִ ּבכּ ו ֵּרי ַה ּק ֶֹד ׁש
לָ ֶהם ִהנְ ִחיל יֵ ׁשו ַּע ֶאת מוֹ ַר ׁ ְש ּתוֹ ָ ּב ָא ֶרץ.
אוֹ ָאז דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י ְ ּג ִב ְר ִּתי ,לִ ָ ּב ּה ָ ּגדו ּׁש
ְ ּבא ׁ ֶֹשרֵ :
"צא ו ְּר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה הוּא ָהרוֹ זֵ ן
ְ ּב ׁ ֶש ַבח ׁ ְשמוֹ עוֹ לִ ים לָ ֶרגֶ ל ְ ּבגָ לִ ְיסיָ ה".
ְּכמוֹ יוֹ נָ ה ְמ ַר ֶח ֶפת ָסמו ְּך ֶאל ֶ ּבן זוּגָ ּה,
הוֹ ֶמה ,דּ וֹ ֶאה ַה ֶ ּצ ֶמד ,וְ זֶ ה ֶאת זֶ ה ַמ ִּקיף,
ַמ ִ ּציג ֶאת ִח ָ ּבתוֹ ְ ּגלוּיָ ה ,עוֹ ף ֶאל ֵר ֵעהוּ,
[]256
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יא ְט ִר ֶיצ'ה״
״אזַ י ִחּיְ כָ ה ֵ ּב ַ
ֲ

ויליאם בלייק

ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ֶאת ׁשוֹ ֵעי ַה ְּת ִה ָּלה ָר ִא ִיתי,
וְ ֵהם ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב דִּ ְב ֵרי ְ ּב ָרכָ ה ִה ִ ּגיד ּו
וְ לַ ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ְ ּב ֵע ֶדן נָ ְתנ ּו ַה ֵּלל וְ ׁ ֶש ַבח.
ַא ְך לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַּת ּמ ּו ְ ּב ָרכוֹ ת וְ ִאחוּלִ ים,
ּ ָפ ְסע ּו ֵאלַ י דּ ו ָּמם וְ ַ ,coram me-ה ּׁ ְשנַ יִ ם
ּ ְפנֵ ֶיהם ְ ּב ֵא ׁש לוֹ ֶה ֶבת ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ִהכּ וּנִ י.

30

ֲאזַ י ִח ְ ּיכָ ה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ,אוֹ ֶמ ֶרת לוֹ " :הוֹ  ,רו ַּח
ַרב ְּת ִה ָּלה ֲא ׁ ֶשר ִ ּבזְ כוּת נְ ִדיבוּתוֹ
זָ כְ ָתה ְּכנֵ ִס ָ ּי ֵתנ ּו לִ ְר ׁשֹם ֶאת ְסגֻ לּ וֹ ֶת ָיה,
יְ ִהי קוֹ ל ַה ִּת ְקוָ ה עוֹ לֶ ה ִ ּב ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם,
ִּכי ַה ִּת ְקוָ ה ֲהלֹא ִהיא ְסגֻ ָּל ְת ָך לְ ֵעת
ֶה ֱע ִדיף ֶאת ׁ ְשלָ ׁ ְש ְּתכֶ ם יֵ ׁשו ַּע ַעל ַה ֶ ּי ֶתר".
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ֹאש ָךֵ ,ר ִעי ,ו ְּב ַטח ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך.
"ה ֵרם ר ׁ ְ
ָ
ֵהן ָּכל ַה ּ ַמ ְע ּ ִפיל ֵאלֵ ינ ּו ִמן ָה ָא ֶרץ
לְ ַה ְב ׁ ִשיל ְצ ִריכָ ה נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּבאוֹ ר ַק ְרנֵ י ָה ֵע ֶדן".
ָּכזֹאת נִ ֵחם אוֹ ִתי ַה ַּל ַהב ָה ַא ֵחר,
דִּ ֵ ּבר ,וְ ֶאת ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים נָ שָׂ ִ
אתי,
ּ
ֲא ׁ ֶשר ָּכ ְבדָּ ם ָר ַבץ ַעל ׁ ְשמוּרוֹ ַתי ִמק ֶֹדם.
"ברֹב ַח ְסדּ וֹ ָח ַפץ ַמלְ ֵּכנ ּו ַה ְמרוֹ ָמם
ְּ
ִּכי ְ ּב ֶט ֶרם מוֹ ת ָּתבוֹ א ,ו ְּבלִ ׁ ְש ַּכת ְס ָת ִרים
ִּת ְפגּ ֹׁש ַ ּב ִ ּנ ְב ָח ִרים ִמ ֵ ּבין ָּכל ְּכלֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש.

45

וְ כָ ְך לְ ֵעת ִּת ְר ֶאה ֶאת ָה ֱא ֶמת לְ ַמ ְעלָ ה,
ְ ּב ָך ו ְּב ֵר ֶע ָיך ִּתגְ ַ ּבר ִּת ְקוַ ת ַה ֵּלב,
זוֹ ַה ְמעוֹ ֶר ֶרת ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ּטוֹ ב ָ ּב ָא ֶרץ".
ָּכ ְך ָסח לֵ אמֹר ֵאלַ י ַה ַּל ַהב ,וְ הוֹ ִסיף:
"מה ִהיא ִּת ְקוָ הֱ ,אמֹר נָ א ,וְ ֵא ְיך ּ ָפ ְר ָחה ְ ּבךָ,
ַ
ֵּכ ַיצד זָ כִ ָית ָ ּב ּהַ ,מה ֵהן ְמקוֹ רוֹ ֶת ָיה".
ימ ִאיתֲ ,א ׁ ֶשר ְ ּב ַא ֲה ָבה
וְ ִהיאָ ,ה ְר ִח ָ
ְּכנָ ַפי ַה ְמנֻ ּצוֹ ת ִה ְד ִריכָ ה לַ ּ ְמרוֹ ִמים,
ֹאשַּ ,ת ְח ַּתי ֵה ׁ ִש ָיבה:
ָצ ְפ ָתה ֲהלֹא דְּ ָב ַרי ֵמר ׁ
"ב ְצ ָבא ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה עוֹ ד לֹא נוֹ לַ ד ֶ ּבן ַחיִ ל
ִּ
ְ
ׁ ֶש ִּת ְקוָ תוֹ ַר ָ ּבה ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ָּ ,כך ָּכתוּב
ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַהזּוֹ ָרה אוֹ ָר ּה ַעל ֵ ּגיסוֹ ֵתינוּ.
ַעל ֵּכן ֻה ַּתר בּ וֹ אוֹ ֱאלֵ י יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם
ֵמ ֶא ֶרץ ַהיְ אוֹ ר ,לְ ַמ ַען יִ ְתבּ וֹ נֵ ן ָ ּב ּה
ְ ּב ֶט ֶרם ֵקץ יָ בוֹ א לְ ִמלְ ַח ְמ ּתוֹ ַ ּב ֶחלֶ ד.
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ׁ ְש ַאר ׁ ְש ֵּתי ַה ּסוּגְ יוֹ ת אוֹ ָתן לְ ֵעיל ִצ ַ ּינְ ָּת,
לֹא ִּכי ִּתלְ ַמד לָ ַד ַעתִּ ,כי ִאם לְ ַב ֲעבוּר
ִּת ׁ ְש ַמע ִמ ּ ִפיו דְּ ַבר ׁ ֶש ַבח וְ ֶקלֶ ס ַעל ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
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אוֹ ָתן ַא ִ ּנ ַיח לוֹ  ,הוּא לֹא יִ ְמ ָצא אוֹ ָתן
ָק ׁשוֹ ת וְ לֹא ִע ָּלה לְ ִה ְת ּ ָפ ֵאר ָ ּב ֶהן.
יָ ׁ ִשיבֵ ,אפוֹ אָ ,ה ֵאל יוֹ ׁ ִשיט לוֹ יָ ד לְ ֵעזֶ ר".
ְּכאוֹ תוֹ ַּתלְ ִמיד ֻמ ְב ָהק לִ ְמלַ ּ ְמדוֹ ֵמ ׁ ִשיב
ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב ,נָ כוֹ ןֶ ,את ּתוֹ ָרתוֹ יוֹ ֵד ַע,
מוֹ כִ ַיח ִּכי ָראוּי הוּא לְ ִצ ּיוּן ָ ּגבוֹ ַּה,
"ה ִּת ְקוָ ה ִהיא ִצ ּ ִפ ָ ּיה ֻמ ְב ַט ַחת
ָא ַמ ְר ִּתיַ :
ִ ּב ְת ִה ַּלת ָע ִתידִ ,היא ּפ ַֹעל ַה ּיוֹ ֵצא
ֵמ ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים וְ ֵע ֶר ְך ְסגֻ לּ וֹ ֵתינוּ.
ָהאוֹ ר ֵאלַ י ִה ִ ּג ַיע ִמכּ וֹ כָ ִבים ַר ִ ּבים,
אוּלָ ם ִמי ׁ ֶש ְּת ִח ָּלה נָ ַס ְך אוֹ תוֹ ְ ּבלִ ִ ּבי
ָהיָ ה ַה ְמנַ ֵ ּצ ַחּ ְ ,גדוֹ ל זַ ּ ָמ ֵרי ֱאל ַֹּה.

75

'וְ יִ ְב ְטח ּו ְב ָך'ָּ ,כ ְך ׁ ָשר הוּא ְ ּב ָפסוּק
ִמ ְּת ִה ִּלים' ,יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך' ,ו ִּמי ָּכמוֹ נִ י
ַה ּ ַמ ֲא ִמין וְ לֹא יֵ ַדע ֶאת ׁ ֵשם ֱאל ַֹּה?
וּכְ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא נָ ַס ְךַ ,א ָּתה ְ ּבלִ ִ ּבי נָ ַסכְ ָּת
דְּ ָב ֶר ָיך ָ ּב ִא ֶ ּג ֶרתָ ,רווּי ְ ּב ִמ ְמ ָט ֶר ָיך,
ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ת ֵר ַעי ֲאנִ י אוֹ ָתם ִה ְמ ַט ְר ִּתי".
עוֹ ִדי דְּ ָב ִרי אוֹ ֵמר ,ו ְּב ֵחיקוֹ ַה ַחי
ׁ ֶשל לַ ַהב ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהְּ ,כמוֹ נֶ ֶפץ ַה ָ ּב ָרק
נִ ׁ ְש ַ ּבר לִ ְר ִס ִיסים ,נִ ְר ַעד לִ בּ וֹ לְ ֶפ ַתע;
"ה ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִ ּבי
ֲאזַ י ֵה ִפ ַיח ּ ִפיוָ :
בּ וֹ ֶע ֶרת עוֹ ד ִ ּבזְ כוּת ַה ּי ׁ ֶֹשר ׁ ֶש ִּל ַ ּונִ י
ַעד אוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ֶאת שְׂ ֵדה ַח ַ ּיי נָ ַט ׁ ְש ִּתי,
ִהיא זוֹ ֲא ׁ ֶשר מוֹ ָרה לִ י ׁ ֵשנִ ית ַעל ַה ִּת ְקוָ ה –
ֶח ְמדַּ ת לִ ְ ּב ָך – לָ שִׂ ַיחֶ ,אשְׂ ַמח ִאם ְּתגַ ֶּלה לִ י
ַמה זּוֹ לְ ַד ְע ְּת ָך ַ ּב ֲעבו ְּר ָך צוֹ ֶפנֶ ת".
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"ה ְ ּב ִרית ַהיְ ׁ ָשנָ ה,״ ַס ְח ִּתי" ,וְ ַה ֲח ָד ׁ ָשה
ַ
ימן ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ְקרוֹ ָבה לֶ ֱאל ִֹהים,
נוֹ ְתנוֹ ת ִס ָ
ימן ַה ֶ ּזה ַמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ ּתוֹ ֶחלֶ ת.
לִ י ַה ִּס ָ
ֵהן יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ָסח ִּכי ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ָּלל ּו
יִ לְ ְ ּב ׁש ּו ִ ּבגְ ֵדי ִמ ׁ ְשנֶ הְ ,מ ִעיל ְצ ָד ָקה וְ יֶ ׁ ַשע,
ו ְּב ַא ְר ָצן שִׂ ְמ ַחת עוֹ לָ ם לָ כֵ ן יִ ָיר ׁשוּ.
לַ ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ָה ֵהן וּלְ ִבגְ דָּ ן ַה ַ ּצח
ישירוֹ ת
יטיב עוֹ ד ְ ּב ִמ ִּלים ּ ְפ ׁשוּטוֹ ת וִ ׁ ִ
ֵה ִ
ָ
לָ ֵתת ּ ֵפרו ּׁש ָ ּב ִהיר ַ ּב ֲחזוֹ נוֹ ָא ִחיך".
ְּת ִח ָּלהִ ,מ ּׁ ֶש ִּס ַ ּי ְמ ִּתי ’Sperent in te‘ ,נִ ׁ ְש ַמע,
אשינוַּ .על דְּ ַבר ִ ּב ְר ַּכת ָה ֵאל
ִה ְד ֵהד ֵמ ַעל ָר ׁ ֵ
ֵה ׁ ִשיב ּו ְ ּבקוֹ לָ ם ַמ ְע ְ ּגלֵ י ַה ַּל ַהב.
ֵ ּבין ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תֲ ,אזַ יָ ,מאוֹ ר ֶא ָחד ִהגְ ִ ּב ַּיה –
ל ּו ֵ ּבין כּ וֹ כְ ֵבי ַס ְר ָטן ָהיָ ה ֶא ָחד ָּכמוֹ הוּ,
ָהיָ ה יַ ְרחוֹ הוֹ ֵפ ְך לְ אוֹ ר ָ ּב ִהיר ַ ּבח ֶֹרף.

105

וּכְ מוֹ ְ ּבתוּלָ ה עוֹ לֶ זֶ ת ַה ָּק ָמה וְ חוֹ ֶב ֶרת
ֶאל ָהרוֹ ְק ִדים לִ כְ בוֹ ד ַעלְ ָמה ִ ּבכְ לוּלוֹ ֶת ָיה,
וְ לֹא ִמ ַ ּג ֲאוָ ה אוֹ ָּכל ִע ָּלה ַא ֶח ֶרת,
ָּכ ְך ֶאת ּ ְפ ֵאר ַה ּז ַֹהר ָר ִא ִיתיַ ,ה ָּק ֵרב
ֶאל ֶצ ֶמד ַה ּ ְמאוֹ רוֹ ת ַה ְמחוֹ לְ לִ ים יַ ְחדָּ ו
לְ לַ ַחן ַה ּתוֹ ֵאם ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
לְ ַמ ְע ַ ּגל ָמחוֹ ל ָח ַבר הוּא וְ לַ ֶ ּז ֶמר;
ְ ּג ִב ְר ִּתי ,לְ לֹא ְּתנו ָּעה ,וּכְ מוֹ ַּכ ָּלה דּ וֹ ֶמ ֶמת,
ַ ּב ֲחבו ָּרה ַה ּזֹאת נוֹ ֶתנֶ ת ֶאת ֵעינֶ ָיה.
"ה ֵ ּנה ָה ִא ׁיש ,יֵ ׁשו ַּע ַה ּ ַׂש ְקנַ אי
ָא ְמ ָרהִ ,
ָא ַסף ֱאלֵ י ָחזֵ הוּ ,ו ִּמן ַה ְ ּצלָ ב נִ ְב ַחר
לְ ַמ ָּטלָ ה כּ וֹ ֶא ֶבת ,לִ ְדאֹג לְ ֵאם יֵ ׁשו ַּע".
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ִס ְ ּי ָמה ְ ּג ִב ְר ִּתי דְּ ָב ֶר ָיה ,אוּלָ ם ֶאת ַמ ָ ּב ָט ּה
ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה לֹא ִה ִּת ָיקה ִמן ַה ּ ַמ ְר ֶאהָ ,הי ּו
ֵעינֶ ָיה נְ עוּצוֹ ת ַ ּב ַ ּנ ֲעשֶׂ ה ְּכק ֶֹדם.
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ְּכ ִא ׁיש ַה ְמ ַפלְ ֵ ּבל ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֵעינָ יו ַעל ׁשוּם
ׁ ֶש ִה ְת ַע ֵּק ׁש לִ ְראוֹ ת ְ ּבאוֹ ר לִ ּקוּי ַח ּ ָמה
וְ ַא ַ ּגב ָּכ ְך ֻה ָּכה ְ ּב ַסנְ וֵ ִריםָּ ,כמוֹ ה ּו
נָ ַת ִּתי ֶאת ֵעינַ י ַ ּב ַּל ַהב ָה ַא ֲחרוֹ ן,
"על ַמה ַּת ׁ ְש ִחית ֵעינֶ יךָ
ַעד ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ לַ :
ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן לִ ְראוֹ ת דָּ ָבר ׁ ֶש ְּכלָ ל ֵאינֶ ּנוּ?
ָ ּב ָא ֶרץ לְ ָע ָפר ָהיָ ה גּ ו ִּפי ,וְ כָ ְך
הוּא יִ ּׁ ָש ֵאר ִעם ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר ַעד לַ ּיוֹ ם
יפת ַה ֶ ּנ ַצח.
יַ שְׂ ִ ּב ַיע ׁ ִשעו ֵּרנ ּו ֶאת ׁ ְש ִא ַ
ַרק ׁ ְשנֵ י או ִּרים ָה ֵהם ֲא ׁ ֶשר ִה ְר ִקיע ּו ַמ ְעלָ ה
ְּכסו ָּתם ְ ּגלִ ימוֹ ת ִמ ׁ ְשנֶ ה ְ ּב ָת ֵאי ִמנְ זָ ֵרנוּ.
ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַה ּזֹאת שָׂ א ֲחזָ ָרה לָ ָא ֶרץ".
לְ ֵעת ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיוָ ׁ ,ש ַקט חוּג ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ָח ַדל ִמ ְּלחוֹ לֵ ל ,וְ גַ ם ְצלִ ילֵ י ַה ּׁ ִשיר
ׁ ֶש ֶה ֱעל ּו ׁ ְשל ֹׁוש ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת נָ ַד ּמוּ,
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ָּכ ְך ֵמרֹב יְ גִ ָיעה אוֹ ֵמ ֲח ׁ ָש ׁש לְ ֶפגַ ע,
ַה ּ ְמ ׁשוֹ ִטים ֲא ׁ ֶשר ָח ְתר ּו ַעד כּ ֹה ְ ּב ֶמ ֶרץ
לִ ְצלִ יל ַה ּ ַמ ׁ ְשרוֹ ִקית יָ גִ יח ּו ִמן ַה ּ ַמיִ ם.
ֲא ָה ּהַ ,עד ָמה ָרגְ ׁ ָשה רו ִּחי ַה ְמס ֶֹע ֶרת,
לְ ֵעת ֵעינַ י ֵה ַס ְב ִּתי ֶאל ּ ְפנֵ י ְ ּג ִב ְר ִּתי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה,
לִ ְמצֹא ׁ ֶש ֵאין ֲאנִ י רוֹ ֶאה אוֹ ָת ּהֲ ,הגַ ם
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יך דְּ ָב ֶר ָ
״עת ָסחָ :׳אכֵ ן ָעלֶ ָ
יך לְ ַס ֵ ּנן
ֵ
ְ ּבנָ ָפה דַּ ָּקה ִמזּוֹ ֱ .אמֹר לִ י ִמי ָהיָ ה הּוא
יך ִח ֶ ּצ ָ
ֲא ׁ ֶשר ֶאל יַ ַעד זֶ ה דַּ וְ ָקא ִה ְד ִר ְ
יך?׳"
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קנטו עשרים ושישה
הקדוש יוחנן בוחן את דנטה בסוגיית אהבתו של דנטה לאלוהים ,וסיבותיה .אדם
הראשון מסביר לו את מהות החטא הקדמון ,קובע את המועד המדויק למעשה בריאת
האדםַ ,ומרצה על הלשון בה דיבר ועל הזמן שבילה בגן העדן הארצי.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ֻמ ֶּכה ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ,נֶ ְח ָרד
ִמ ּז ַֹהר ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת ׁ ֶש ֶאת ֵעינַ י ִס ּ ֵמא,
ֵה ֵסב ְּתשׂ ו ַּמת לִ ִ ּבי קוֹ ל ׁ ֶשדְּ ָברוֹ ִה ׁ ְש ִמ ַיע:
"עד לְ אוֹ ָת ּה ָה ֵעת ׁ ֶש ָ ּב ּה ַמ ְר ֵאה ֵעינֶ ָיך,
ַ
ׁ ֶש ְ ּבגִ ינִ י ָא ַבד ,יָ ׁשוּבִ ,מן ָה ָראוּי
ׁ ֶש ֶאת ַה ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה נְ ַמ ֵּלא ְ ּבשִׂ יג וְ שִׂ ַיח.
ָה ֵחלֵ ,אפוֹ אֱ ,אמֹרַ ,מה ִהיא ַה ּ ַמ ָּט ָרה
ֵאלֶ ָיה נַ ְפ ׁ ְש ָך ׁשוֹ ֶא ֶפת ,וְ ַאל ּ ַפ ַחד,
ָא ְמנָ ם נִ ְפ ַ ּגע ַא ְך לֹא ָא ַבד ְמאוֹ ר ֵעינֶ ָיך.
ִּכי ַה ְ ּג ִב ָירה ֲא ׁ ֶשר ּתוֹ לִ ְיך אוֹ ְת ָך ְ ּב ֶד ֶר ְך
ְמחוֹ זוֹ ת ָה ֱאל ִֹהיםַ ,הכּ וֹ ַח ְ ּב ֵעינֶ ָיה
ְּכמוֹ תוֹ ָּכאוֹ ן ָהיָ ה ְ ּביָ ָדיו ׁ ֶשל ֲחנַ נְ יָ הוּ".
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"ב ְמ ֻא ָחר אוֹ ְ ּב ֻמ ְקדָּ ם
"כ ְרצוֹ ן לִ ָ ּב ּהָ ",א ַמ ְר ִּתיּ ִ ,
ִּ
ָּת ִביא לָ ֶהן ָמזוֹ רָ ,הי ּו ֵעינֶ ָיה ׁ ַש ַער
דַּ ְרכּ וֹ ּ ָפ ְר ָצה ְ ּב ֵא ׁש – לוֹ ֶה ֶטת ִ ּבי ֲע ַדיִ ן.
ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר ַה ּזֹאת ָרצוֹ ן ַמשְׂ ִ ּב ַיע,
לְ כָ ל ִּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש הוּא ַאלְ ָפה וְ אוֹ ֶמגָ ה,
ָה ַא ֲה ָבה קוֹ ֵראת לִ י ְ ּבקוֹ ל ָרם אוֹ ְ ּבלַ ַח ׁש".
ַה ּקוֹ ל ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ׁ ִש ְח ֵרר אוֹ ִתי ִמ ּ ַפ ַחד
ָא ְב ַדן ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י ֵעת ַסנְ וֵ ִרים ִהכּ וּנִ י,
ֵה ׁ ִשיב לִ י ֶאת ֶח ְפ ִצי לָ ׁשוּב וּלְ שׂ וֹ ֵח ַח,
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"אכֵ ן ָעלֶ ָיך דְּ ָב ֶר ָיך לְ ַס ֵ ּנן
ֵעת ָסחָ :
ְ ּבנָ ָפה דַּ ָּקה ִמזּוֹ ֱ .אמֹר לִ י ִמי ָהיָ ה הוּא
ֲא ׁ ֶשר ֶאל יַ ַעד זֶ ה דַּ וְ ָקא ִה ְד ִר ְיך ִח ֶ ּצ ָיך?"
"חכְ ַמת ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ ה,
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ָ :
וְ ַה ַּס ְמכוּת כּ ָֹח ּה מוֹ ׁ ֶשכֶ ת ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם,
ֶאת דְּ פוּס ָה ַא ֲה ָבה ִ ּב ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי ִה ְט ִ ּביעוּ.

30

ׁ ֶש ֵּכן ַה ּטוֹ בְּ ,ככָ ל ׁ ֶשהוּא מו ָּבןְ ,מלַ ֶ ּבה
ֶאת ֵא ׁש ָה ַא ֲה ָבהִ .ה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ְּככָ ל
ׁ ֶש ַרב ַה ּטוֹ ב ַר ָ ּבה ָה ַא ֲה ָבה ַ ּגם יַ ַחד.
ַעל ֵּכן ָּכל ַה ּ ֻמכְ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ֶאת ָה ֱא ֶמת
ָעלֶ ָיה ָה ֵעדוּת ַהזּוֹ נִ ְס ֶמכֶ ת ,נָ ע הוּא
ְ ּבכ ַֹח ַא ֲה ָבה וְ חוֹ ָבתוֹ לָ נו ַּע
ֶאל ַה ַּת ְמ ִצית ַה ּזֹאתֶ ׁ ,ש ִהיא כּ ֹה ְמ ֻצ ֶ ּינֶ ת
ַעד ִּכי לְ ַבד ִמ ּז ַֹהר ֲא ׁ ֶשר קוֹ ֵרן ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
ַה ּטוֹ ב ִמחו ָּצה לָ ּה ֵאינוֹ ׁ ָשוֶ ה ְמאו ָּמה.
ֱא ֶמת זוֹ נְ ִה ָירה לִ יִ ,ה ְב ִהיר אוֹ ָת ּה ָא ִר ְיסטוֹ ;
הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּציג ָה ַא ֲה ָבה ִמ ֶּק ֶדם
ְּכ ֵאם ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָרא ְ ּביֵ ׁ ֻש ּיוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצח.
וְ כָ ְך ַה ְמ ַח ֵ ּבר ֶאת ָה ֱא ֶמת ֻּכ ָּל ּה,
ֵעת ֶאל מ ׁ ֶֹשה דְּ ָברוֹ ִמן ֶה ָענָ ן ִה ׁ ְש ִמ ַיע,
אוֹ ֵמר'ֲ :אנִ י ַא ֲע ִביר ָּכל טו ִּבי ַעל ּ ָפנֶ ָיך'.
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ָּכ ְך ַ ּגם ַא ָּתה לְ ֵעת ָּכ ַת ְב ָּת ֶאת דְּ ָב ֶר ָיך,
וְ כָ ְך יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ְ ּבשׂ וֹ ָרה ׁשוֹ נָ הּ ִ ,ג ִּל ָית
ֶאת ִמ ְס ְּת ֵרי ָה ֵע ֶדן לִ ְבנֵ י ְּתמו ָּתה ָ ּב ָא ֶרץ".
"בת ֶֹקף ְּתבוּנַ ת ֱאנוֹ ׁש וְ כֵ ן
ׁ ְש ַמ ְע ִּתיו אוֹ ֵמרּ ְ :
ְ ּבת ֶֹקף ַס ְמכו ָּת ּה ׁ ֶשל ָה ָר ׁשוּת ְּת ִהי
ֹאש ַמ ְעיָ נֶ ָיך.
ַא ֲה ָב ְת ָך לָ ֵאל ְ ּבר ׁ
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ַא ְך ִאם יֶ ׁ ְשנָ ם ְּכ ָבלִ ים ׁשוֹ נִ ים ֲא ׁ ֶשר מוֹ ׁ ְשכִ ים
אוֹ ְת ָך ֵאלָ יו ,דַּ ֵ ּבר ,וְ כָ ְך נֵ ַדע ַּכ ּ ָמה
ׁ ִש ַ ּניִ ם ַא ֲה ָבה ִ ּב ְסגוֹ ר לִ ְ ּב ָך ִה ְט ִ ּב ָיעה".
ַה ַ ּי ַעד ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל נֶ ׁ ֶשר יֵ ׁשוְּּ ,כלָ ל
ִמ ּ ֶמ ִ ּני לֹא נִ ְס ַּתרָ .אכֵ ןַ ,ע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי
לַ ֲער ְֹך דְּ ָב ַרי לְ ַמ ַען ֶאת ְרצוֹ נוֹ ַאשְׂ ִ ּב ַיע.
"ח ְבר ּו ִ ּבי ָּכל אוֹ ָתן
ֲאזַ י ּ ָפ ַת ְח ִּתי ׁשוּבָ :
ַה ְ ּנ ׁ ִשיכוֹ ת ִהזְ ַּכ ְר ָּתֲ ,א ׁ ֶשר יֵ ׁש ְ ּבכ ָֹחן
לְ ָה ֵסב ֶאת לֵ ב ָה ִא ׁיש לְ ַא ֲה ַבת ֱאל ַֹּה.

60

ִק ּיו ָּמ ּה ׁ ֶשל ַה ֵּת ֵבל וְ ִק ּיו ִּמי ׁ ֶש ִּלי,
ַה ּ ָמוֶ ת נִ ְתיַ ֵּסר בּ וֹ לְ ַמ ַען ִק ּיו ֵּמנוּ,
ִּת ְקוַ ת ַר ִ ּבים ָּכמוֹ נִ י ִמ ֵ ּבין יְ ֵר ֵאי ׁ ָש ַמיִ ם,
ָח ְבר ּו ִ ּבי ִעם ְּתבוּנָ ה אוֹ ָת ּה ִהזְ ַּכ ְר ִּתי ק ֶֹדם,
ִמ ָ ּים ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה חוֹ ֵטאת לְ חוֹ ף ִח ְּלצוּנִ י,
אתי.
ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ַא ֲה ַבת ֱא ֶמת ו ְּפדוּת ָמ ָצ ִ
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר לִ כְ לַ ל ֲעלֵ י ֻ ּב ְס ַּתן ַה ֶ ּנ ַצח
ׁ ֶשל ֱאל ֵֹהי ַה ַ ּגן ,א ַֹהב אוֹ ָתם ְ ּביַ ַחס
לַ ּטוֹ ב ׁ ֶש הוּא ַעל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִה ׁ ְש ּ ִפ ַיע".
ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ַרי ִס ַ ּי ְמ ִּתיִ ׁ ,שיר ָענֹג
ִה ְד ֵהד ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיעֲ ,אזַ י ְ ּג ִב ְר ִּתי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה,
"קדוֹ ׁשָ ,קדוֹ ׁשָ ,קדוֹ ׁש!" ִעם ֲא ֵח ִרים ֵה ִר ָיעה.
ָ
וּכְ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֶּק ֶרן אוֹ ר ַחדָּ ה ִּת ְפ ַרע ׁ ְשנָ ֵתנוּ,
ׁ ֶש ֵּכן רוּחוֹ ׁ ֶשל חו ּׁש ָה ְר ִא ָ ּיה ְמ ַד ֵּלג
ֵמ ַעיִ ן זוֹ ֶאל זוֹ לִ ְק ַראת מוֹ ֵקד ַה ּז ַֹהר,
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ָּכ ְך ֵמ ֵעינַ י ִס ְּל ָקה ְ ּג ִב ְר ִּתי ְ ּבאוֹ ר ֵעינֶ ָיה –
קוֹ ֵרן לְ ֶמ ְר ַח ִּקים ׁ ֶשל ֶאלֶ ף ִמיל וְ עוֹ ד –
ָּכל ׁ ֶש ֶמץ ׁ ֶשל ַקשְׂ ַקשׂ וּמוֹ ץַ ,עד ׁ ֶש ָר ִא ִיתי
ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה טוֹ ב ִמ ּׁ ֶש ָר ִא ִיתי ק ֶֹדם.
וּכְ מוֹ ֻמ ֶּכה ְ ּב ֶהלֶ ם ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה
ַעל דְּ ַבר ָה ְר ִב ִיעי ִמן ָהאוֹ רוֹ ת ֵ ּבינֵ ינוּ.
"ב ֵאלּ ּו ַה ַּק ְרנַ יִ ם,
ֵה ׁ ִש ָיבה לִ י ְ ּג ִב ְר ִּתיּ ְ :
בּ וֹ ְרקוֹ ת ְ ּב ַא ֲה ַבת ָה ֵאלִ ,ה ֵ ּנה ִּת ְמ ָצא ֶאת
אשוֹ ן ְ ּברו ֵּאי יָ דוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים ְ ּב ֶצלֶ ם".
ִר ׁ
ְּכמוֹ ָה ִאילָ ן ַמ ֶּטה ֶאת ַצ ּ ַמ ְר ּתוֹ ַ ּב ַּס ַער,
וְ ִעם ֲחלֹף ָהרו ַּח חוֹ זֵ ר לְ ֵא ָיתנוֹ ,
ו ְּבכֹחוֹ ִּכי ַרב ׁ ָשב ִמזְ דַּ ֵּקף ַה ֶ ּגזַ ע,
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ָּכ ְך ָאנֹכִ יָּ ,כל עוֹ ד דִּ ְ ּב ָרה ָהלוּם ָרכַ נְ ִּתי,
ַרק ָאז ֶח ְפ ִצי לוֹ ַמר דְּ ָב ִרי ֲא ׁ ֶשר לָ ַהט ִ ּבי
ֹאשי זָ ַק ְפ ִּתי
ֶאת ִ ּב ְטחוֹ נִ י ֵה ׁ ִשיבֲ ,אזַ י ר ׁ ִ
וְ ַס ְח ִּתי לְ ָפנָ יו" :הוֹ ְ ּ ,פ ִרי יְ ִחיד ֲא ׁ ֶשר
נִ ְב ָרא וְ הוּא ִּכ ְמ ַעט ׁ ָשלֵ ם ,הוֹ ָ ,אב ַק ְדמוֹ ן,
לוֹ ָּכל ַּכ ָּלה ִהיא ַ ּבת וְ ֵא ׁ ֶשת ֵ ּבן ַ ּגם יַ ַחד.
ְ ּב ַהכְ נָ ָעה ַר ָ ּבה ֲא ַב ֶּק ׁ ְש ָך ָ ּבזֹאת,
ָא ָ ּנא ,דַּ ֵ ּבר ֵאלַ יֵ ,הן ֶאת ֶח ְפ ִצי יָ ַד ְע ָּת,
ֶא ׁ ְשקֹט ֵאפוֹ א לְ ַבל ַא ְפ ִר ַיע לִ ְד ָב ֶר ָיך.״
יֵ ׁש וְ ַח ָ ּיה נִ ְפ ֶּתלֶ ת ִמ ַּת ַחת לִ כְ סו ָּת ּה,
וְ כָ ְך ֶאת ִרגְ ׁשוֹ ֶת ָיה ִהיא ְמגַ ָּלה לָ ַעיִ ן
ׁ ֶש ֵּכן ְּכסו ָּת ּה ַאף ִהיא ִּת ְרטֹט ִעם ְּתנוּעוֹ ֶת ָיה.
אשוֹ ן ֵ ּבין ַה ְ ּברו ִּאים ֶה ְר ָאה לִ י –
ְּכמוֹ ָת ּה ַ ּגם ָה ִר ׁ
ִמ ַּת ַחת לִ כְ סוּתוֹ וְ ַעל יָ ָד ּה – ִּכי ַרבּ ּו
ֶח ְפצוֹ וְ שִׂ ְמ ָחתוֹ לְ ַה ֲענִ יק לִ י א ׁ ֶֹשר.
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"הגַ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְצ ַה ְר ָּת
ֲאזַ י ּ ָפ ַתח לֵ אמֹרֲ :
ַעל ְרצוֹ נְ ָךֵ ,א ַדע אוֹ תוֹ טוֹ ב ְ ּב ַה ְר ֵ ּבה
ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר נִ ְר ֶאה ַ ּבר ּת ֶֹקף ְ ּב ֵעינֶ ָיך.
ִּכי ְ ּב ַמ ְר ַאת ֱא ֶמת ַהכּ ֹל ֲאנִ י רוֹ ֶאה,
וְ זוֹ ָּכל ּ ְפ ָרט ו ְּפ ָרט ַּת ִ ּציג ַעד ּתֹםּ ְ ,בעוֹ ד
ׁ ֶש ֵאין דָּ ָבר יָ כוֹ ל לְ ָה ׁ ִשיב אוֹ ָר ּה ָאחוֹ ָרה.
ִה ֵ ּנה ִּת ְר ֶצה לִ ׁ ְשמ ַֹע ַּכ ּ ָמה דּ וֹ רוֹ ת ָחלְ פ ּו
ִמ ּיוֹ ם בּ וֹ הוֹ ׁ ִש ַיבנִ י ָה ֵאל ְ ּבגַ ן ָה ֵע ֶדן,
ֵאלָ יו ּתוֹ לִ ְיך אוֹ ְת ָך ַ ּב ּ ַמ ֲעלוֹ ת ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה,
וְ כַ ּ ָמה זְ ַמן ֵהזַ נְ ִּתי בּ וֹ ֶאת ֵעינַ י ,ו ֶּמה
ָהיְ ָתה ִע ַּלת ֱא ֶמת לְ זַ ֲעמוֹ ָה ַרב,
וְ ַה ּ ָׂש ָפה דִּ ַ ּב ְר ִּתי ָ ּב ּה וְ ִא ּ ַמ ְצ ִּת ָיה.
ִּכיּ ְ ,בנִ י ,לֹא ַט ֲעמוֹ ׁ ֶשל ּ ְפ ִרי ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת
ָהיָ ה לְ גֵ רו ׁ ִּשי ַה ְמ ֻמ ּׁ ָש ְך ֵמנִ ַיע,
ִּכי ִאם ּ ְפ ִר ַיצת ַה ְ ּגבוּלַ ,רק ִהיא וְ לֹא ַא ֶח ֶרת.
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ַא ְר ָ ּב ַעת ֲאלָ ִפים ו ׁ ְּשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת ו ׁ ְּש ַּתיִ ם
ׁ ָשנִ ים ְ ּבלִ ְ
ימבּ וֹ זֶ ה יָ ׁ ַש ְב ִּתי ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק –
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאת וֶ ְרגִ ילְ יוּס ְ ּג ִב ְר ְּת ָך ׁ ָשלְ ָחה ֵאלֶ יךָ.
ו ְּבעוֹ ִדי ָ ּב ָא ֶרץ ָר ִא ִיתי ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ו ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ּ ְפ ָע ִמים ִ ּבנְ ִת ֶיב ָיה
ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל ָהאוֹ רוֹ ת חוֹ זֶ ֶרת וְ סוֹ ֶב ֶבת.
ַה ָּל ׁשוֹ ן דִּ ַ ּב ְר ִּתי ָ ּב ּה ָח ְדלָ ה ִמן ָהעוֹ לָ ם
לִ ְפנֵ י ׁ ֶשעוֹ ד ַאנְ ׁ ֵשי נִ ְמרוֹ ד ִ ּב ְּק ׁש ּו לִ גְ מֹר
ֶאת ְמלֶ אכֶ ת ַה ִ ּבנְ יָ ן ַעד ֵה ָ ּנה לֹא ִה ׁ ְשלִ ימוּ.
ִּכי לֹא שָׂ ַרד דָּ ָבר לָ ַעד ׁ ֶש ַה ְּתבוּנָ ה
ֵה ִק ָ
ימה ,זֹאת ְ ּבגִ ין ִט ְבעוֹ ׁ ֶשל ֶ ּבן ְּתמו ָּתה
ְ
לַ ֲהפֹך ֶאת ַט ֲעמוֹ ַעל ּ ִפי ְּתנו ַּעת ָר ִק ַיע.
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135

לְ ׁשוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ִהיא ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶּט ַבע,
אוּלָ ם ֵא ְיך ְּת ַד ְ ּברוּּ ְ ,בלָ ׁשוֹ ן זוֹ אוֹ ַא ֶח ֶרת,
ֶאת זֹאת ִ ּב ֵידיכֶ ם ,לִ ְב ִח ַיר ְתכֶ ם ֵהנִ ַיח.
ְ ּב ֶט ֶרם ִר ְד ִּתי ֶאל יִ ּסו ֵּרי ַה ּת ֶֹפת,
ַה ּטוֹ ב ַה ַ ּנ ֲעלֶ הְ ,מקוֹ ר קוֹ ַרת ָהרו ַּח
ֲא ׁ ֶשר ְּכסו ִּתי ָהיְ ָתה ,נִ ְק ָרא ׁ ְשמוֹ 'יָ ּה' ָ ּב ָא ֶרץ.
לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נִ ְק ָרא ׁ ְשמוֹ ֵ'אל' ִּכי זֹאת
דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדםְּ ,כמוֹ תוֹ ָעלֶ ה ַעל ַ ּבד –
ִה ֵ ּנה יִ נְ ׁשֹר וּכְ ָבר ַּת ְח ָּתיו ַא ֵחר מוֹ ִפ ַיע.
ְ ּברוּם ּ ִפ ְס ַ ּגת ָה ָהר – עוֹ לֶ ה ִמ ֵּלב ַה ָ ּים –
ָחיִ ִיתי ָּתם ְּת ִח ָּלה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך חוֹ ֵטא,
אשוֹ נָ ה ֶאל זוֹ ׁ ֶש ַא ֲח ֶר ָיה,
ִמ ּׁ ָש ָעה ִר ׁ
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ׁ ִש ּׁ ִשית ְ ּב ֵצאת ְר ִב ַיע ָח ָד ׁש ִ ּבנְ ִתיב ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.״
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רּוח
ּות ִה ָּלה לָ ָאב ,לַ ֵ ּבן ּולְ ַ
"׳ש ַבח ְ
ֶׁ
ַה ּק ֶֹד ׁש!׳ ָּכ ְך ּ ָפ ַצח ָה ֵע ֶדן ְ ּב ִמזְ מוֹ ר,
לַ ַּל ַחן ֶה ָענֹגֻּ ,כ ִּלי ֻמ ְק ָסםִ ,ה ְק ׁ ַש ְב ִּתי״
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קנטו עשרים ושבעה
כיוון שהאורים סיימו את המזמור בשבח השילוש הקדוש ,פטרוס הקדוש פורץ בדברי
תוכחה וזעם כנגד אפיפיורים חוטאים ,והכול באים אל מחוז האמפיריום .ביאטריצ'ה
ודנטה נישאים אל הרקיע התשיעי ,בו מצוי המניע הראשון ,הוא ה.Primum Mobile-
עתה נושאת ביאטריצ'ה הרצאה בסוגיית טבעם של רקיעי העדן ,מאריכה בדברי
תוכחה אודות בני התמותה המושחתים ,ומנבאת תחייה מוסרית בחלד.

"ש ַבח ו ְּת ִה ָּלה לָ ָאב ,לַ ֵ ּבן וּלְ רו ַּח
ֶׁ
ְ
ַה ּק ֶֹד ׁש!" ָּכך ּ ָפ ַצח ָה ֵע ֶדן ְ ּב ִמזְ מוֹ ר,
לַ ַּל ַחן ֶה ָענֹגֻּ ,כ ִּלי ֻמ ְק ָסםִ ,ה ְק ׁ ַש ְב ִּתי.
ֶאת ׁ ֶש ָרא ּו ֵעינַ י דִּ ּ ִמ ִיתי לְ ִח ּיו ְּך
ׁ ֶשל ַהיְ קוּם ֻּכלּ וֹ ַ ,ס ֲע ַרת ָה ְרגָ ׁשוֹ ת
ֶאת ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי ּ ִפ ְּל ָחה ְ ּב ִח ָ ּזיוֹ ן וְ ׁ ֶש ַמע.
ָה ּה ,לֵ ב עוֹ לֵ ץָ ,ה ּה ,א ׁ ֶֹשר ,לְ ֵתאוּרוֹ ֶּת ְח ַס ְרנָ ה
ִמ ִּליםֲ ,א ָה ּהַ ,ח ֵ ּיי ׁ ָשלוֹ ם וְ ַא ֲה ָבה
ָה ּה ,וַ דָּ אוּת ָהע ׁ ֶֹשר נְ טוּל ְּת ׁשו ָּקה ַא ֶח ֶרת!
ַא ְר ַ ּבע ַה ֶּל ָהבוֹ ת ָע ְמד ּו ֶאל מוּל ֵעינַ י,
אשוֹ נָ ה,
וְ זוֹ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָאה ֵאלַ י לָ ִר ׁ
ִה ְבלִ ָיחה ׁ ַשלְ ַה ְב ָּת ּה ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת וְ ז ַֹהר.

15

וְ ַה ּצו ָּרה ֲא ׁ ֶשר לְ ִה ְס ַּת ּ ֵמן ֵה ֵח ָּלה
ָהיְ ָתה ְּכמוֹ לְ עוֹ פוֹ ת ַה ּ ַמ ֲא ִדים וְ ֶצ ֶדק
ָה ְפכוֶּ ,את נוֹ ָצ ָתם מוֹ ְס ִרים ִא ׁיש לְ ֵר ֵעהוּ.
ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֲא ׁ ֶשר ַמ ְקנָ ה לְ כָ ל ֶא ָחד
ֶאת יִ עוּדוֹ ְ ּב ֵע ֶדןֲ ,אזַ י ּ ָפ ְק ָדה ַעל ׁ ְשנֵ י
ֶחלְ ֵקי ַה ּ ַמ ְק ֵהלָ ה לַ ְחדּ ֹל ִמ ּ ִמזְ מוֹ ֶר ָיה.
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ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ ל" :לְ ַבל ֻּת ְפ ַּתע ִאם יִ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה
ַה ֶ ּצ ַבע ִ ּביֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבעוֹ ד ֲאנִ י ֵמשִׂ ַיח,
ִּת ְמ ָצא ִּכי ָּכל ַה ֶ ּי ֶתרּ ַ ,גם ֵהם יַ ְחלִ יפ ּו ָ ּגוֶ ן.
ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ֶאת ְמקוֹ ִמי ָ ּגזַ ל,
ָ ּגזַ ל ֶאת ְמקוֹ ִמי ָה ֵריק ָ ּב ֵעת ַה ִהיא,
וְ זֹאת ֶאל מוּל ֵעינֵ י ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ָה ַפ ְך ֶחלְ ַקת ִק ְב ִרי לִ ְת ָעלַ ת ִ ּב ּיוּב
לְ ֵמי ׁשוֹ ְפכִ ין וְ ָדם ,וְ כָ ְך עוֹ לֵ ז ַ ּב ּת ֶֹפת
לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ָה ָר ׁ ָשע ֲא ׁ ֶשר גּ ַֹר ׁש ֵמ ֵע ֶדן".

30

ֲאזַ י ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ָר ִא ִיתי ְמ ׁשו ִּחים
ַ ּב ָ ּגוֶ ן ַה ּצוֹ ֵב ַע ֶאת ַה ּׁ ְש ָח ִקים ִעם ׁ ַש ַחר
וְ ִעם ׁ ְש ִק ַיעת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָ ּבא ֶֹפק לְ ֵעת ֶע ֶרב.
וּכְ מוֹ ִא ּׁ ָשה ְצנו ָּעהּ ְ ,ביָ ׁ ְש ָר ָת ּה בּ וֹ ַט ַחת,
אוּלָ ם דַּ י ִאם ִּת ׁ ְש ַמע ִּכי ְ ּב ִא ּׁ ָשה ַא ֶח ֶרת
נוֹ ֵתן ָמאן דְּ הוּא דּ ִֹפי וּכְ ָבר ָחוְ ר ּו ּ ָפנֶ ָיה,
יפה,
ִה ֵ ּנה ַ ּגם ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ֶאת ָּת ֳא ָר ּה ֶה ְחלִ ָ
וְ כָ ְך ָהיָ ה דּ וֹ ַמנִ י לִ ּקוּי ַה ּ ְמאוֹ רוֹ ת
ִ ּב ְמרוֹ ם ָה ְר ִק ִיעים ֵעת ִה ְתיַ ֵּסר ֱאל ַֹּה.
ֲאזַ י ִה ְמ ׁ ִש ְיך לָ שֵׂ את דְּ ָב ָריו ְ ּבקוֹ ל ׁשוֹ נֶ ה
ִמ ּׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַמע ְּת ִח ָּלה – ֲהגַ ם ִ ּב ְדיוֹ ָקנוֹ
לֹא נִ ְת ַח ֵּלף ַה ְר ֵ ּבה וְ הוּא נוֹ ַתר ְּכק ֶֹדם.
"ארו ָּסתוֹ ׁ ֶשל יֵ ׁש ּו לֹא ִמדָּ ִמי נִ זּוֹ נָ ה,
ֲ
לֹא ִמדָּ מוֹ ׁ ֶשל ְקלֶ טוּס וְ לִ ינוּס ַעל ְמנָ ת
ׁ ֶש ַּת ֲהפ ְֹך לִ כְ לִ י ׁ ֶשל ַח ְמ ָדנוּת וְ ע ׁ ֶֹשר.
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ִּכי ַ ּב ֲעבוּר ַח ִ ּיים ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר וְ שִׂ ְמ ָחה,
ּ ִפ ּיוּס וְ ָקלִ ְיקטוּסִ ,ע ּ ָמם או ְּר ַ ּבן וְ ִס ְיק ְסטוּס
ִה ִ ּזיל ּו דֶּ ַמע ַרב וְ ֶאת דָּ ָמם ִה ִּקיזוּ.
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ימין יוֹ ְר ׁ ֵשינ ּו
ֵמעוֹ לָ ם לֹא ִה ְת ַּכ ַ ּו ּנ ּו ִּכי לִ ִ
יֵ ׁ ֵשב ֲאגַ ף ֶא ָחד ׁ ֶשל ַהנּוֹ ְצ ִרים ַא ֵחינוּ,
ו ִּמ ּ ְׂשמֹאלָ ם ֵע ָדה ַא ֶח ֶרת וְ נִ ְבדֶּ לֶ ת.
וְ לֹא ִ ּב ַּק ׁ ְשנ ּו ִּכי ַה ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ֶה ְחזַ ְק ִּתי
יִ ְהי ּו לְ נֵ ס וְ ֵס ֶמל נִ ּ ָׂשא ָרקוּם ַעל דֶּ גֶ ל
ִ ּב ְק ָרב מוּל ְ ּבנֵ י ַע ּ ֵמנ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְ ּבל ּו ְ ּבי ׁ ֶֹשר.
וְ לֹא ָר ִצינ ּו ִּכי דְּ מו ִּתי ַעל ַהחוֹ ָתם
ִּת ְהיֶ ה ִע ָּלה לְ ֶמכֶ ר ִ ּבזְ כוּת-יֶ ֶתר כּ וֹ זֶ ֶבת,
ַעל ָּכ ְך ַא ְס ִמיק נִ כְ לָ ם ו ְּבזַ ַעם ֶא ְתלַ ֵּק ַח.
ִ ּבכְ סוּת רוֹ ֶעה ָּת ִמים ֶאת זְ ֵא ֵבי ַה ֶּט ֶרף
ִמ ָּכאן לִ ְראוֹ ת ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּבכָ ל שְׂ דוֹ ת ַה ּ ִמ ְר ֶעה.
ָה ּה ,לָ ּ ָמה ֶאת ּ ָפנֶ ָיך ַּת ְס ִּתיר ,נְ ַקם ֱאל ַֹּה?

60

ִה ֵ ּנה ַאנְ ׁ ֵשי ָקהוֹ ר ו ְּבנֵ י ַ ּג ְסקוֹ ן ַ ּגם יַ ַחד
נָ כוֹ נ ּו זֶ ה ִמ ְּכ ָבר לִ גְ מ ַֹע ֶאת דָּ ֵמנוּ!
ָה ּה ,יַ ַעד נַ ֲעלֶ הַ ,עד לְ ֵהיכָ ן ׁ ָש ַפלְ ָּת!
ֲא ָבל ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֵמ ָעל ,זוֹ ׁ ֶש ִה ְב ִט ָיחה
יפיוֹ ְּת ִה ַּלת עוֹ לָ ם לְ רוֹ ָמא,
ְ ּביָ ד ַא ַחת ִעם ְס ִק ּ ְ
דּ וֹ ֶמה ִּכי ִּת ְת ַע ּׁ ֵשתּ ִ ,ב ְמ ֵה ָרה ָּתבוֹ א לְ ֵעזֶ ר.
ו ְּבנִ יַ ,א ָּתה ֲא ׁ ֶשר ִ ּבזְ כוּת ִמ ׁ ְש ַקל ְ ּבשָׂ ְר ָך
ָּת ׁשוּב עוֹ ד ֶאל ָה ָא ֶרץְ ּ ,פ ַתח ּ ִפ ָיך וְ ַד ֵ ּבר
ְּכמוֹ ִתיּ ָ ,גלוּי ֱהיֵ ה ,וְ ַאל ַּת ְס ִּתיר עוֹ ד ֶט ַפח".
ְּכמוֹ ָ ּבעוֹ נָ ה לְ ֵעת ַק ְרנוֹ ׁ ֶשל ְ ּג ִדי ׁשוֹ כֶ נֶ ת
ָקרוֹ ב ֶאל ַה ַח ּ ָמה ,ו ִּמ ּׁ ָש ַמיִ ם ַמ ָּטה
ְ ּבלוּלִ ים ַ ּב ֲע ָר ֶפל נוֹ ׁ ְש ִרים ּ ְפ ִת ֵיתי ַה ּׁ ֶשלֶ ג,
ָּכ ְך ָ ּב ֲאוִ יר לְ ַמ ְעלָ הּ ְ ,ב ֵאד ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן
ֲעטוּר ּ ְפ ִת ֵיתי ַה ּׁ ֶשלֶ ג ֲא ׁ ֶשר לְ ֶפ ֶרק זְ ַמן
ָק ָצר נוֹ ַתר ִע ּ ָמנוָּּ ,ת ֵמ ַּה ִה ְתבּ וֹ נַ נְ ִּתי.
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ָע ַק ְב ִּתי ְ ּב ֵעינַ י ַא ַחר ַּת ְבנִ ית דְּ מוּתוֹ ,
ַעד ֶרגַ ע בּ וֹ ָ ּג ְבר ּו ַה ּ ֶמ ְר ַח ִּקים ֵ ּבינֵ ינ ּו
וְ לֹא ָעלָ ה ְ ּביָ ִדי לִ ְראוֹ ת דָּ ָבר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
לְ כָ ְך ְ ּג ִב ְר ִּתיֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ֵעינַ י
"ה ׁ ְש ּ ֵפל ֵעינֶ יךָ
ְמ ׁ ֻש ְח ָררוֹ ת ִמ ֵ ּנ ֶטלָ ,א ְמ ָרהַ :
ו ְּר ֵאה ַעד לְ ֵהיכָ ן סוֹ ַב ְב ָּת וְ ָעלִ ָית".
ָאכֵ ןָ ,ר ִא ִיתי ִּכי ֵמ ָאז ׁ ֶש ִה ְתבּ וֹ נַ נְ ִּתי
אשוֹ נָ הָ ,ח ִצ ִיתי זֶ ה ְּכ ָבר ֶאת ְמלוֹ א ַה ֶּק ׁ ֶשת
לָ ִר ׁ
אשוֹ ןִ ,מ ֵּלב וְ ַעד ָק ֶצ ָה.
ַ ּב ֶח ֶבל ָה ִר ׁ
ָּכ ְך ֶאת נְ ִתיב אוּלִ ֶיסס ַה ְמט ָֹרף ָר ִא ִיתי
ֵמ ֵע ֶבר לְ ַק ִדיז ,וְ ֶאת ַהחוֹ ףֵ ,אירוֹ ּ ָפה
ַעל ׁ ֶשכֶ ם ּ ַפר ָהיְ ָתה לוֹ לְ עֹל ֶח ְדוָ ה וְ עֹנֶ ג.
ָהיָ ה ָעלַ י לִ ְראוֹ ת עוֹ ד ִמ ַּת ְח ִּתית ַהגּ ֶֹרן
לוּלֵ א ְּתנו ַּעת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לַ י,
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַמ ָ ּזלוֹ ׁ ֶשל ׁשוֹ ר ִה ְר ִח ָיקה לֶ כֶ ת.

90

רו ִּחיּ ְ ,ב ַא ֲה ַבת ְ ּג ִב ְר ִּתי ָּת ִדיר טוֹ ַר ַחת
ַע ָּתה ,יוֹ ֵתר ִמ ּ ַפ ַעם נִ כְ ֶס ֶפת ֶאל ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה,
ִ ּב ְּק ׁ ָשה ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י לָ ֵתת ׁשוּב ְ ּב ָפנֶ ָיה.
ִּכי ִאם ַה ֶּט ַבע הוּא אוֹ ְמלֶ אכֶ ת ָה ָא ּ ָמן ִהיא
ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְדמוּת ְ ּבשַׂ ר ַה ַחי אוֹ ִ ּב ְדיוֹ ָקן
לוֹ כְ ִדים ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ֵעינֵ ינ ּו ֶאת ָהרו ַּח,
ֵאין ְ ּבכָ ל ֵא ֶּלה יַ ַחד ְּכ ֵדי לְ ַה ׁ ְשווֹ ָתם
ימיּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ָעלַ י ִה ְק ִרינָ ה
לָ א ׁ ֶֹשר ַה ּׁ ְש ֵמ ִ
לְ ֵעת נִ ְפנֵ ִיתי ֶאל דְּ מו ָּת ּה ַה ְמ ַח ֶ ּיכֶ ת.
ָהאוֹ ן ׁ ֶש ֶה ֱענִ יק לִ י ַמ ַ ּבט ֵעינֵ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה,
ִח ֵּלץ אוֹ ִתי ִמ ַּקן ַּת ֲענוּגוֹ ת ׁ ֶשל לֶ ָדה,
ַמ ׁ ְשלִ ְיך אוֹ ִתי ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ַה ּ ְמ ִה ָירה ַ ּב ְּס ֶפרוֹ ת.
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ָהי ּו אוֹ ָתם ַח ְבלֵ י ַה ְּס ֶפ ָרה ַה ֶ ּנ ְח ּ ֶפזֶ ת
ַר ֵ ּבי ִח ּיוּת ,זֵ ִהיםַ ,על ֵּכן ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע
ְ ּב ִמי ֵמ ֶהם ָק ְב ָעה ֶאת ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה.

105

ַא ְך ִהיא ֲהלֹא יָ ְד ָעה ֶח ְפ ִציַ ,על ֵּכן ָא ְמ ָרה לִ י –
עוֹ ד ִח ּיוּכָ ּה בּ וֹ ֵהק ְ ּבא ׁ ֶֹשר כּ ֹה ֻמ ְפלָ א
ְּכמוֹ ז ַֹהר ַהבּ וֹ ֵרא ,קוֹ ֵרן ִמ ִ ּזיו ּ ָפנֶ ָיה:
"ט ְבעוֹ ׁ ֶשל ַהיְ קוּםֲ ,א ׁ ֶשר ַמ ְחזִ יק ָקבו ַּע
ִ
ֶאת ַה ּ ֶמ ְר ָּכז ְס ִביבוֹ ֶ ,את ָה ְר ִק ִיעים יָ נִ ַיע,
אשיתוֹ ִ ּב ְס ֶפ ָרה זוֹ ִ ,מ ָּכאן כּ ֹחוֹ נוֹ ֵב ַע.
ֵר ׁ ִ
ֵאין זוּלָ ָת ּה ְ ּב ֵע ֶדןּ ָ ,ב ּה רו ַּח ֱאל ִֹהים
ַמ ׁ ְש ֶרה ַא ֲה ָבתוֹ – ַהכּ ַֹח ַה ּ ֵמנִ ַיע –
וְ הוּא זֶ ה ַה ּ ַמ ְמ ִטיר ֶאת ִ ּב ְר ָּכתוֹ ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ָמאוֹ ר וְ ַא ֲה ָבה לוֹ ְפ ִתים ִ ּב ְסגוֹ ר ַט ַ ּב ַעת
אוֹ ָת ּה וְ ַא ֲחיוֹ ֶת ָיה .וְ ַרק ָה ֵאל ָ ּברוּם –
הוּא ַהלּ וֹ ֵפת – ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ָה ֲא ִחיזָ ה יוֹ ֵד ַע.
ֵאין ַה ָ ּיכוֹ ל לִ ְמדּ ֹד ֶאת ְּתנו ָּע ָת ּה ְ ּב ֵע ֶדן,
ַא ְך ִהיא ַמדָּ ד לְ כָ ל ָה ְר ִק ִיעיםְּ ,כ ׁ ֵשם
ׁ ֶש ּׁ ְש ַּתיִ ם וְ ָח ֵמ ׁש ֵהם ַמ ְר ִּכ ֵיבי ָה ֶעשֶׂ ר.

120

וְ ָהכֵ ַיצד ַמ ְס ִּתיר ָ ּב ּה ַה ְ ּז ַמן ֶאת ׁ ָש ָר ׁ ָשיו,
ְ ּבעוֹ דוֹ ַמ ּׁ ִשיר ָעלָ יו ִ ּב ְס ֶפרוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת,
ָצ ִר ְיך ַע ָּתה לִ ְהיוֹ ת ָ ּגלוּי לִ ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ ָיך.
ָה ּהּ ֶ ,ב ַצעּ ְ ,בנֵ י ְּתמו ָּתה כּ וֹ לֵ א ִ ּב ְמצוּלוֹ ֶת ָיך,
ְ ּב ַמ ֲע ַמ ִּקים ֵמ ֶהם ֱאנוֹ ׁש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל
לָ שֵׂ את ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁ ְש ָ ּב ֶריך!ָ
ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ּפוֹ ֵר ַח בּ וֹ ֵא ָיתן,
ֲא ָבל ָמ ָטר ָּכ ֵבד ִ ּבלְ ִּתי ּפוֹ ֵסק ,הוֹ ֵפךְ
ֶאת ַה ּׁ ְשזִ יף ַה ַחי לִ ְפ ִרי ָר ָקב וְ ע ֶֹב ׁש.
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ִּכי ַרק ִ ּבילָ ִדים ְק ַט ִ ּנים לִ ְמצֹא ֶא ְפ ׁ ָשר
עוֹ ד ֱאמוּנָ ה וְ ט ַֹהרִ .עם זֹאת ׁ ְשנֵ ֶיהם יָ נוּס ּו
יפי זָ ָקן ַעל לֶ ִחי.
ְ ּב ֶט ֶרם יַ ֲעל ּו זִ ֵ
עוֹ ד ְמשַׂ ְפ ֵּתת ַה ֶ ּילֶ ד ,יָ צוּם ְּכ ִהדָּ ֵר ׁש,
ַא ְך דַּ י ִּכי לְ ׁשוֹ נוֹ יֻ ַּתרִ ,מ ִּלים ַמ ִ ּב ַיע,
וּכְ ָבר ְּכ ֵרסוֹ יַ לְ ִעיט ְ ּבכָ ל ׁ ָש ָעה וְ ח ֶֹד ׁש.

135

וְ עוֹ ד עוֹ לָ ל הוֹ ֶמה י ַ
ֹאהב ִא ּמוֹ  ,נִ ׁ ְש ָמע לָ ּה,
ֲא ָבל ְ ּבבוֹ א ַה ּיוֹ ם בּ וֹ לְ ַפ ְט ּ ֵפט יָ ֵחל,
נִ כְ ָסף הוּא לִ ְראוֹ ָת ּה ׁשוֹ כֶ ֶבת ְ ּבבוֹ ר ֶק ֶבר.
ָּכ ְך עוֹ ר לָ ָבן ַמ ׁ ְש ִחיר לְ ֵעת יֻ ֶּכה ְ ּב ֶק ֶרן
ִ ּב ּתוֹ ַה ְ ּי ֵפ ִ
הפ ָ ּיה ׁ ֶשל ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּגר ֵאלֵ ינ ּו
ֶאת אוֹ ר ַה ּיוֹ ם ִמ ֶ ּזהִ ,מ ֶ ּזה ֶאת ׁ ְשחוֹ ר ַה ַּליְ לָ ה.
לְ ַבל ֻּת ְפ ַּתע ְ ּב ׁ ֶשל דְּ ָב ִרים ִמ ּ ִפי ׁ ָש ַמ ְע ָּת
ֵצא וַ ֲח ׁשֹב :סוֹ ֶר ֶרת ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ָה ָא ָדם
יטיב לִ ׁ ְשלֹט ָ ּב ָא ֶרץ.
וְ זֹאת ַעל ִּכי ֵאין ֶמלֶ ְך ֵמ ִ
ַא ְך ְ ּב ֶט ֶרם יָ נו ָּאר יֶ ְחדַּ ל ִמ ְּכפוֹ ר ַהח ֶֹרף –
ְ ּבכָ ל ֵמ ָאה ׁ ָשנִ ים ׁ ָש ְמט ּו ָ ּב ָא ֶרץ יוֹ ם –
ַה ְּס ֶפרוֹ ת ַה ּקוֹ ְרנוֹ ת ְ ּבזָ ֳה ָרן יָ ִביא ּו
לְ ִחלּ ו ֵּפי עוֹ נוֹ ת כּ ֹה ְמ ֻצ ּ ִפים ,וּלְ ַמ ַען
יַ ְפלִ יג ִצי ַה ְּס ִפינוֹ ת ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר,
ָּת ֵסב ָה ֳאנִ ָ ּיה ַח ְרטוֹ ם ֶאל יַ ְרכָ ַתיִ ם,
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קנטו עשרים ושמונה
דנטה רואה בשמים את הניצוץ האלוהי מוקף בתשע טבעות אור ,שהן תשע מקהלות
מלאכי שרת .ביאטריצ'ה מסבירה למשורר את הזיקה בין גרמי השמים לאותן להקות
זמר ,את ייעודם ושלטונם ,וכן מספרת לו על הקדוש דיוניסיוס ,מי שתיאר ראשון
את ההיררכיה השמיימית.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְ ּברו ִּחי נָ ְתנָ ה ְסגֻ לּ וֹ ת ׁ ֶשל ֵע ֶדן,
וְ גַ ם ִ ּג ְּל ָתה ָאזְ נִ י ִ ּב ְד ַבר ֱא ֶמת קוֹ ֶד ֶרת
ׁ ֶש ִהיא נַ ֲחלַ ת ַח ֵ ּיי ָא ָדם ֻא ְמלָ ל ָ ּב ָא ֶרץ –
ָּכ ִא ׁיש ׁ ֶש ַ ּב ּ ַמ ְר ָאה רוֹ ֶאה ׁ ַשלְ ֶה ֶבת נֵ ר
נִ ׁ ְש ֶק ֶפת ִמ ּ ָפמוֹ ט נִ ָ ּצב ֵמ ֲאחוֹ ָריו,
ְ ּב ֶט ֶרם זֶ ה ִה ְר ֵהר בּ וֹ אוֹ ְ ּב ֵעינָ יו ָר ָאהוּ,
ֲאזַ י ּפוֹ נֶ ה ָאחוֹ רָ ,ח ֵפץ לָ ַד ַעת ִאם
ֱא ֶמת ִהיא ,וְ רוֹ ֶאה ִּכי ָה ְר ִאי ּתוֹ ֵאם
ֶאת ַה ּ ְמ ִציאוּת ְּכת ַֹאם ַה ָּתו לִ ְצלִ יל ַה ַּל ַחן –
יטבָּ ,כ ְך ַ ּגם ֲאנִ י ּ ָפ ַעלְ ִּתי,
ָּכזֹאתֶ ,אזְ כּ ֹר ֵה ֵ
עוֹ ֶד ִ ּני ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּברוֹ ְממוּת ֵעינֶ ָיה
ָ ּב ֶהן ָה ַא ֲה ָבה ָּכ ְפ ָתה אוֹ ִתי ֵאלֶ ָיה.

15

ו ְּבעוֹ ִדי ּפוֹ נֶ ה ּ ָפגְ ׁש ּו ֵעינַ י ַ ּב ֶּכ ֶתם
ֲא ׁ ֶשר ָּת ִמיד מוֹ ִפ ַיע ַ ּב ְּס ֶפ ָרה ַה ּסוֹ ֶב ֶבת
יטב ְ ּב ִסיבו ֶּב ָיה.
לְ ֵעת נִ ֵּתן ֵעינֵ ינ ּו ֵה ֵ
ָר ִא ִיתי נְ ֻקדָּ ה ְ ּב ֶק ֶרן אוֹ ר בּ וֹ ֶר ֶקת,
כּ ֹה ַחד ָהיָ ה ַה ּז ַֹהר ַעד ִּכי ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן
עוֹ ֵצם ֶאת ׁ ְשמוּרוֹ ָתיו ְ ּבגִ ין ָע ְצ ַמת ַהבּ ַֹהק.
וְ ַה ָּק ָטן ׁ ֶש ֵ ּבין ַהכּ וֹ כָ ִבים נִ ְר ֵאהוּ,
ְ ּב ִאם נַ ׁ ְשוֶ ה אוֹ תוֹ כּ וֹ כָ ב ֶאל מוּל כּ וֹ כָ ב,
יְ ִהי לְ ֻע ּ ָמ ָת ּה ִּכלְ ָבנָ ה ַ ּבגּ ֶֹדל.
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ֶא ְפ ׁ ָשר ְּכמוֹ ַה ִה ָּלה – נִ ְד ֶמה ׁ ֶש ִהיא ָהאוֹ ר
וְ לֹא ַרק ָ ּבבו ָּאה ,לְ ֵעת ָה ֲע ָר ֶפל
ׁ ֶש ְ ּבתוֹ כוֹ ַּת ְב ִהיקָ ,ס ִמ ְיך ו ְּמ ֻע ֶ ּבה הוּא.
ִמ ָּס ִביב לַ ְ ּנ ֻקדָּ ה ַט ַ ּב ַעת לַ ַהט ָחגָ ה
ְ ּב ֶק ֶצב ְמ ַס ְח ֵררַ ,מ ֵהר יוֹ ֵתר ִמ ָּכל
ְּתנו ַּעת ָה ְר ִק ִיעים ַה ּסוֹ ְב ִבים ַ ּב ֶחלֶ ד.

30

וְ ַה ִה ָּלה ַה ּזֹאת נִ כְ ֶרכֶ ת ְ ּב ַא ֶח ֶרת,
ישית וְ זוֹ ִ ּב ְס ֶפ ָרה ְר ִב ִיעית,
זוֹ ִ ּב ׁ ְשלִ ׁ ִ
ישית ,זוֹ ְ ּב ׁ ִש ּׁ ִשית ֻמ ֶּק ֶפת.
ְר ִב ִיעית ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ָה ָר ִק ַיע ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ּ ָפ ׁ ַשט לְ ֶמ ְר ָח ִבים
ֵאין ֵקץַ ,עד ִּכי ַאף ֶק ׁ ֶשת ִא ִיריס ִ ּב ָּת ּה ׁ ֶשל יוּנוֹ
ָצ ָרה ִמ ְּל ָהכִ יל ֶאת ׁ ֶש ַטח ָה ָר ִק ַיע.
ָּכ ְך ַ ּגם ָר ִק ַיע ׁ ְשמוֹ נֶ ה וְ ֵת ׁ ַשע ַא ֲח ָריו
ַר ֵ ּבי ַה ּ ֶמ ְר ָח ִביםְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ָר ֲחק ּו
ִמ ְּס ֶפ ַרת ַה ּ ֶמ ְר ָּכזֵּ ,כן ְּתנו ָּע ָתם ֵה ֵא ּטוּ.
ו ְּס ֶפ ָרה זוֹ בּ וֹ ֵער ָ ּב ּה ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ַה ַּל ַהב,
ְ ּב ֶח ֶסד ִק ְר ָב ָת ּה ֶאל ְמדו ַּרת ַה ּט ַֹהר
יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר ֶאת ָה ֱא ֶמת ִה ְט ִמ ָיעה.
ְ ּג ִב ְר ִּתיֶ ׁ ,ש ִ ּב ְמבוּכַ ת לִ ִ ּבי ִמ ָ ּיד ִה ְב ִחינָ ה,
"ב ְ ּנ ֻקדָּ ה
רוֹ ָאה אוֹ ִתי ּתוֹ ֶההָ ,א ְמ ָרה לִ יּ ַ :
ַה ּזֹאת ַהכּ ֹל ְּתלוּיִ יםַ ,ה ְּס ֶפרוֹ ת וְ ַה ֶּט ַבע.

45

ַה ֵ ּבט ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל ַה ָּקרוֹ ב ִמכּ ֹל ֵאלֶ ָיה,
וְ ַדע ִּכי ַה ּ ְמ ִהירוּת ָ ּב ּה ַס ָ ּבה ִהיא נוֹ ַב ַעת
ִמ ּ ַמ ְעיַ ן ַה ֶ ּנ ַצח ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה בּ וֹ ֶע ֶרת".
"אם ֶא ֶרץ וְ כֵ ן ֵּת ׁ ַשע ַה ְּס ֶפרוֹ ת
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לָ ּהִ :
ּ
ָהי ּו ְסדוּרוֹ ת ַעל ּ ִפי ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ַה ָללוּ,
ׁ ָשלֵ ם ָהיִ ִיתי ָאז ִעם ַה ּ ֻמ ָ ּצג ַעד ֵה ָ ּנה.
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ַא ְך ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ַ ּבחו ׁ ִּשים נִ ְת ּ ָפס,
נִ ְר ֶאה ִּכי ָה ְר ִק ִיעיםְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ּ ִמן ָה ָא ֶרץ –
ִהיא ַה ּ ֶמ ְר ָּכז – יַ ְר ִחיקוֵּּ ,כן ְק ֻד ּׁ ָש ָתם גּ וֹ ֶב ֶרת.
ַעל ֵּכן ִ ּב ְת ׁשו ָּק ִתי ַה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת יַ ַעד
ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּזבוּל ַה ֶ ּזה ו ַּמלְ ָאכָ יו,
ֻמ ָּקף ֻּכלּ וֹ ִ ּבגְ בוּל ָה ַא ֲה ָבה וְ לַ ַהב,
מו ָּטל ָעלַ י ְּת ִח ָּלה לִ ׁ ְשמ ַֹע ָהכֵ ַיצד
ַה ֶה ְע ֵּתק ֵאינוֹ זֵ ֶהה ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ר,
מ ִֹחי ֵאינוֹ קוֹ לֵ ט זֹאת וְ ַא ְך לַ ּׁ ָשוְ א טוֹ ֵר ַח".

60

"אם ֵאין יָ ְד ָך ַמ ּ ֶׂשגֶ ת לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ֶּק ׁ ֶשר,
ִ
ְ
ָ
ֵאינְ ך ָצ ִריך לִ ְתמ ַֹּהִּ ,כי ֶט ֶרם ִא ׁיש נִ ָּסה זֹאת,
ַעל ֵּכן נוֹ ַתר ַה ֶּק ׁ ֶשר ָהדוּק ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה".
יפה" :טֹל
ָּכזֹאת דִּ ְ ּב ָרה ְ ּג ִב ְר ִּתי ,וְ עוֹ ד הוֹ ִס ָ
ֶאת ׁ ֶשא ַֹמר ,וְ ִאם ֶאת דַּ ְע ְּת ָך ָאנִ ַיח,
ַחדֵּ ד ֶאת שִׂ כְ לְ ָך ְ ּבעוֹ ד ֲאנִ י דּ וֹ ֶב ֶרת.
ָח ְמ ֵרי ָה ְר ִק ִיעים ָצ ִרים אוֹ ְר ָח ִבים ֵהם,
וְ ַהדָּ ָבר ֻמ ְתנֶ ה ַרק ְ ּב ִמדַּ ת ַהכּ ַֹח
ֲא ׁ ֶשר ֱאלֵ י ִק ְר ָ ּבם ׁשוֹ ֵפ ַע ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה.
ְּככָ ל ׁ ֶש ַרב ַהכּ ַֹח ְמ ֻר ֶ ּבה ִע ּמוֹ ַה ֶח ֶסד,
ַעל ֵּכן יִ ְר ֶ ּבה ַה ֶח ֶסד ְּככָ ל ׁ ֶש ַרב ַהח ֶֹמר,
זֹאת ִאם ָּכל ֲחלָ ָקיו ׁ ְשלֵ ִמים ֵהם ו ׁ ְּשוֵ י ֵע ֶר ְך.
ַעל ֵּכן ָר ִק ַיע זֶ הֲ ,א ׁ ֶשר סוֹ ֵחף ִע ּמוֹ
ֶאת ַהיְ קוּםַ ,ח ָ ּיב לִ ְהיוֹ ת זֵ ֶהה לַ ְּס ֶפ ָרה
ֲא ׁ ֶשר ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר אוֹ ֶה ֶבת וְ יוֹ ַד ַעת.
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וְ לֹא ַעל ּ ִפי ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם זֶ ה ֲא ׁ ֶשר
ִּת ְר ֶאה אוֹ תוֹ מוֹ ִפ ַיע ַ ּב ַּט ָ ּבעוֹ ת ַה ָּללוּ,
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״ה ֵ ּנה דְּ ָב ֶר ָיה ַּת ּמּו ּוכְ מוֹ ַ ּב ְרזֶ ל ְמל ָֹהט
ִ
ַמ ִּתיז ִ ּג ֵ ּצי ׁ ַשלְ ֶה ֶבתֵ ,ה ֵחלּ ּו לְ ׁ ַש ֵ ּגר
ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ְס ִב ָיבן ְ ּב ָר ִקים ׁ ֶשל ֵא ׁש בּ וֹ ֶה ֶקת״ֹ
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ַּת ְב ִחין ִמ ָ ּיד וַ דַּ אי ַ ּב ּת ַֹאם
ׁ ֶש ֵ ּבין ָה ְר ִק ִיעיםּ ְ .גדוֹ לִ ים
ְק ַט ִ ּנים כּ ָֹחם מו ָּעט ,וְ כָ ְך

ַה ּ ֻמ ְפלָ א
כּ ָֹחם ְמ ֻר ֶ ּבה,
ְּתבוּנַ ת ָּכל ְס ֶפ ָרה".

ְּככָ ל ׁ ֶש ּ ַמ ֲח ִצ ֵיתנ ּו ָ ּב ָא ֶרץ ָה ֲאוִ יר ָ ּב ּה
נוֹ ָתר ָרם וְ ׁ ָשלֵ וּ ְ ,בעוֹ ד לְ ִחי בּ וֹ ֵר ַיאס
ֶאת רו ַּח ַה ָ ּצפוּן ֵ ּבינֵ ינ ּו ְמ ׁ ַש ַּל ַחת,
ימים ׁ ְש ֵמי רוֹ ם
וְ זוֹ ֶאת ָה ֵא ִדים ַה ּ ַמכְ ִּת ִ
זוֹ ַר ַעת לְ כָ ל ֵע ֶברַ ,עד ִּכי ִמ ָּכל ָמקוֹ ם
נִ ְר ֶאה ֶאת ִח ּיוּכָ ם ׁ ֶשל ַה ּ ְמרוֹ ִמים ֵאלֵ ינוּ,
ָּכ ְך ַח ׁ ְש ִּתי ָאנֹכִ י ְ ּבתֹם דִּ ְב ֵרי ְ ּג ִב ְר ִּתי.
ָהיָ ה ַה ּ ַמ ֲענֶ ה ָ ּברוּר וְ ַחד ְּכ ַת ַער –
אשוֹ ן ְּכמוֹ תוֹ ַּכ ּז ַֹהר ָ ּב ָר ִק ַיע.
ֻמשְׂ ָּכל ִר ׁ
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ִה ֵ ּנה דְּ ָב ֶר ָיה ַּת ּמ ּו וּכְ מוֹ ַ ּב ְרזֶ ל ְמל ָֹהט
ַמ ִּתיז ִ ּג ֵ ּצי ׁ ַשלְ ֶה ֶבתֵ ,ה ֵחלּ ּו לְ ׁ ַש ֵ ּגר
ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ְס ִב ָיבן ְ ּב ָר ִקים ׁ ֶשל ֵא ׁש בּ וֹ ֶה ֶקת.
ָּכל ֶר ׁ ֶשף ֵא ׁש נוֹ ַתר ִ ּב ְסגוֹ ר ַט ַ ּב ְע ּתוֹ ,
ו ִּמ ְס ּ ָפ ָרם ָעלָ ה ַעל ֶּכ ֶפל ִמ ׁ ְש ְ ּבצוֹ ת
ׁ ֶשל לו ַּח ַה ּׁ ַש ְח ָמט ,לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ּ ִפי ֶאלֶ ף.
ִמ ּ ִפי ַה ּ ַמ ְק ֵהלוֹ ת קוֹ ל הוֹ ׁ ַש ְענָ א ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
מו ׁ ָּשר ֶאל ַה ְ ּנ ֻקדָּ ה – ִהיא ִציר ָקבו ַּע בּ וֹ
ָּתלוּי ַהכּ ֹלָ ,היָ ה הוּא וְ גַ ם יִ ְהיֶ ה לָ נֶ ַצח.
וְ זוֹ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה אוֹ ִתי ּתוֹ ֶהה ָא ְמ ָרה לִ י:
אשוֹ נוֹ ת ָר ִא ָית
"ב ׁ ְש ֵּתי ַה ַּט ָ ּבעוֹ ת ָה ִר ׁ
ִּ
ֶאת ֶח ֶבר ַה ְּכרו ִּבים וְ ַה ּ ְׂש ָר ִפים ְ ּב ֵע ֶדן.
נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת ְּתנו ָּע ָתם ְ ּבלוּלָ אוֹ תֶ ׁ ,ש ֵּכן
ְּככָ ל ׁ ֶש ֶאל ַה ִ ּציר יוֹ ִסיפ ּו לְ ִהדָּ מוֹ ת
ָּכ ְך יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר כּ ָֹחם ,יָ רוּם ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם.
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ָה ֲא ָהבוֹ ת ְס ִב ָיבם דּ וֹ אוֹ ת ַ ּבחוּג ַה ָ ּבא,
ׁ ְש ָמן' :מוֹ ׁ ְש ֵבי ַמלְ כוּת ַה ּ ָפן ָה ֱאל ִֹהי',
אשוֹ נִ ים ַ ּב ֶח ֶבר.
ִע ּ ָמן ָ ּבא ֵקץ לִ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ָה ִר ׁ
וְ ַדעִּ ,כי ַעל ֻּכ ָּלם ׁשוֹ ָרה ִמדַּ ת ָהא ׁ ֶֹשר
ימה לְ ע ֶֹמק
ְ ּביַ ַחס לְ כָ ׁ ְש ָרם לַ ְחדּ ֹר ּ ְפנִ ָ
גּ
אוֹ ָת ּה ֱא ֶמת ָ ּב ּה ָּכל ְּתבוּנָ ה מוֹ ֵצאת ַמ ְר וֹ ַע.
ִמ ָּכאן נוּכַ ל לִ ְראוֹ ת ִּכי ַה ְ ּב ָרכָ ה ֻמ ְתנֵ ית
ְ ּבכ ַֹח ָה ְר ִא ָ ּיה וְ לֹא ָ ּב ַא ֲה ָבה
ַה ּ ִמ ְתחוֹ לֶ לֶ ת ָ ּבנ ּו ִ ּבזְ כוּת ַמ ְר ֵאה ֵעינַ יִ ם.
כּ ָֹחם לִ ְראוֹ ת נִ ְמדָּ ד ְ ּב ֵע ֶר ְך ְסגֻ ָּל ָתם
אוֹ ָת ּה ְמחוֹ לְ לִ ים ַה ֶח ֶסד וְ ַה ֵח ֶפץ
וְ ֵהם ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּת ְ ּב ִחים ָ ּבם ַצ ַעד ַא ַחר ַצ ַעד.
ׁ ִשלּ ו ּׁש ׁ ֵשנִ י ַאף הוּא ְ ּבא ֶֹפן זֶ ה ּפוֹ ֵר ַח
ימי ָא ִביב ַה ֶ ּנ ַצח ,אוֹ תוֹ ַמ ַ ּזל ָטלֶ ה
ִ ּב ֵ
ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לַ ְחמֹס ִ ּב ְס ָתו ָאפֹר ַּכ ַּליְ לָ ה.
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ֲאזַ י ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה קוֹ לוֹ ת ְ ּב'הוֹ ׁ ַש ְענָ א' יַ ְר ִקיעוּ,
ְ ּב ַמנְ ִ ּגינוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר נַ ֲעלֶ ה
יש ָ ּיה זוֹ .
ַעל ּ ִפי ַה ּ ַמ ֲע ָמד ְ ּב ֶק ֶרב ׁ ְשלִ ׁ ִ
וְ ֵאלּ ּו ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַה ְמב ָֹרכִ ים ַ ּב ּק ֶֹד ׁש
ַעל ּ ִפי ַמ ֲע ָמ ָדםַ :ה ּ ַמלְ כֻ ּיוֹ ת ְּת ִח ָּלה,
ֲאזַ י ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת ,לִ ְבסוֹ ף ַר ֵ ּבי ַהכּ ַֹח.
ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל לִ ְפנֵ י ָה ַא ֲחרוֹ ן ִּת ְמ ָצא
ְמחוֹ ל נְ ִסיכֻ ּיוֹ ת ו ַּמלְ ֲאכֵ י ֶעלְ יוֹ ן,
ו ַּב ּסוֹ ִפי ִּת ְר ֶאה ְּכרו ִּבים טוֹ ְבלִ ים ְ ּבעֹנֶ ג.
ֻּכ ָּלם יַ ְחדָּ ו נוֹ שְׂ ִאים ֶאת ֵעינֵ ֶיהם לְ ַמ ְעלָ ה
וְ ֶאת אוֹ נָ ם לְ ַמ ָּטה ,וְ כָ ְך יַ ְחדָּ ו ֻּכ ָּלם
מוֹ ׁ ְשכִ ים וְ נִ ְמ ׁ ָשכִ ים ֶאל ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה.
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ָהיָ ה זֶ ה דִּ ּיוֹ נִ ְיסיוֹ סּ ְ ,ברֹב ְּת ׁשו ַּקת לִ בּ וֹ
ׁ ָש ַקד לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ָ ּב ֶהם ,דַּ ְר ָּכם לִ לְ מֹד,
וּלְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ ּב ׁ ֵשם לִ ְקרֹאָּ ,כמוֹ נִ י.

135

ַא ְך לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן יַ ּ ִׂשיג ָעלָ יו ְ ּג ֶרגוֹ ְריוּס,
ַעד יוֹ ם בּ וֹ ָ ּבא ֵאלֵ ינ ּו לְ ֵע ֶדן ו ָּפ ַקח
ֵעינָ יוִ ,ח ֵ ּי ְך ,מוֹ ֶדה ְ ּב ָטעוּתוֹ ִמ ּק ֶֹדם.
ַאל ִּת ְת ּ ַפ ֵּלאֵ ,אפוֹ אִ ,אם ֶ ּבן ְּתמו ָּתה יַ ְחשׂ ֹף
ֱא ֶמת ָּכזוֹ ָ ּב ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֵּכן ָה ִא ׁיש לָ ַמד זֹאת
וַ דַּ אי ִמ ּ ִפי ֶא ָחד ִמן ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ֵ ּבינֵ ינוּ,
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קנטו עשרים ותשעה
ביאטריצ'ה מפליגה בהרצאה על גורמי הזמן והמקום בו נבראו המלאכים ,על
תכונותיהם וכוחם ,על מספרם ועל גדולתו של אלוהים הנשקף מהם .כמו כן היא
נושאת נאום תוכחה חריף בגנות מטיפים נוכלים המטעים את צאן מראיתם.
ָּכ ֵעת ֲא ׁ ֶשר אוֹ ֶרכֶ ת לִ ׁ ְשנֵ י יַ לְ ֵדי לַ טוֹ נָ ה,
עוֹ ָדם נֶ ֱע ָט ִפים ְ ּב ָטלֶ ה ו ְּבמֹאזְ נַ יִ ם,
וְ ֶס ֶבב ְּתנו ָּע ָתם ֵמא ֶֹפק וְ ַעד א ֶֹפק,
ֹאחז ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
וְ שִׂ יא ׁ ְש ֵמי רוֹ ם הוּא ִציר בּ וֹ י ֲ
ַעד ִּכי ֶאת ַמ ְסלוּלָ ם יַ ְחלִ יפ ּו וְ יָ נוּע ּו
ֶא ָחד ֵמ ֶהם זוֹ ֵר ַח וְ ָה ַא ֵחר ׁשוֹ ֵק ַע,
ָא ְרכָ ה ָה ֵעתּ ֵ ,ב ַיא ְט ִר ֶיצ'הִ ,ח ּיו ְּך ֵמ ִאיר ּ ָפנֶ ָיה,
דּ וֹ ֶמ ֶמת ו ׁ ְּש ֵק ָטה ִ ּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ַמ ֶ ּב ֶטת
ימה.
ִ ּבנְ ֻקדַּ ת ַה ִ ּציר ,זוֹ ׁ ֶשאוֹ ִתי ִה ְד ִה ָ
ֲאזַ י דִּ ְ ּב ָרה" :א ַֹמרַ ,א ְך ַאל נָ א ְּת ַב ֵּק ׁש
ֶאת ׁ ֶש ִּת ְר ֶצה לִ ׁ ְשמ ַֹעֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם
בּ וֹ ָּכל ֵהיכָ ן וְ כָ ל ָמ ַתי נִ ְב ָרא ָר ִא ִיתי.

15

לֹא ַעל ְמנָ ת לִ זְ כּ וֹ ת ַ ּב ּטוֹ ב לִ כְ ׁ ֶש ַע ְצמוֹ –
ֵהן זֹאת לֹא יִ ָּתכֵ ן – ִּכי ִאם ַרק לִ כְ בוֹ דוֹ
ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא זוֹ ֵהר יוּכַ ל לוֹ ַמר ִ'ה ֵ ּננִ י',
ְ ּבנֶ ַצח ְ ּגבו ָּרתוֹ  ,חוּץ לְ ֵמ ַמד ַה ְ ּז ַמן
ֵמ ֵע ֶבר לְ כָ ל ְ ּגבוּלּ ִ ,ב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן יוּכַ ל
עוֹ ד ַא ֲהבוֹ ת לִ ְברֹא ֵמ ַא ֲה ַבת ַה ֶ ּנ ַצח.
ִּכי ק ֶֹדם ַה ְ ּב ִר ָיאה לָ א נָ ח וְ לֹא יָ ׁ ַשן הוּא,
וְ לֹא ָהיָ ה ֲאזַ י עוֹ ד ֻמ ְקדָּ ם אוֹ ְמ ֻא ָחר,
ֵעת רו ַּח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ַה ּ ַמיִ ם.
[]283

6/7/2009 2:11:38 PM

Dante Book 3.indb 283

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

284
ַא ְחדוּת צו ָּרה וְ ח ֶֹמר ַה ִ ּנ ְמזָ גִ ים ַ ּגם יַ ַחד
אוֹ ָּכל ֶא ָחד לְ חוּדָ ,הי ּו יֵ ׁשוּת ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמת
ְּכמוֹ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַה ִח ִ ּצים ִמ ֶּק ׁ ֶשת ְמ ׁ ֻש ֶּל ׁ ֶשת.
וּכְ מוֹ ְ ּב ֵעין ִענְ ָ ּבר ,זְ כוּכִ ית ׁ ְשקו ָּפה אוֹ ְ ּבדֹלַ ח,
בּ וֹ ֶה ֶקת ֶק ֶרן אוֹ ר וְ ֵאין ָּכל ֲהפוּגָ ה
ֵ ּבין ֲח ִד ַירת ָהאוֹ ר לְ ַה ְב ָק ַעת ַה ּז ַֹהר,

30

ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ַה ּׁ ִשלּ ו ּׁשַ :א ְחדוּת צו ָּרה וְ ח ֶֹמר,
לֹא ָּכל ֶא ָחד נִ ְב ָרא לְ חוּד ְ ּביַ ד ֱאל ַֹּה
ִּכי ִאם יַ ְחדָּ ו נוֹ לְ ד ּו לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶה ֶרף ַעיִ ן.
ְ ּב ֵעת ו ְּבעוֹ נָ ה ַא ַחת נִ ְב ָרא ַה ֵּס ֶדר,
ִּכי יֵ ׁ ֻש ּיוֹ ת ָה ֵהןּ ִ ,ב ְמרוֹ ם ּ ִפ ְס ַ ּגת ַה ֶחלֶ ד –
ֲהלֹא ֲעשִׂ ָ ּי ָתן ָהיְ ָתה ׁ ְשלֵ מוּת וְ ט ַֹהר.
וְ ט ַֹהר זֶ ה ְ ּבכ ַֹח – ֲע ַדיִ ן לֹא ְ ּבפ ַֹעל –
ׁשוֹ כֵ ן ָק ׁשוּר יַ ְחדָּ ו ִעם ַמ ֲעשֶׂ ה ַ ּב ָּתוֶ ְך,
ְּכרוּכִ ים יַ ְחדָּ ו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ,לֹא יַ ִּת ֵירם ַה ֶ ּנ ַצח.
ֵהירוֹ נִ ימוּס ָּכ ַתב ַעל ַמלְ ֲאכֵ י ָה ֵע ֶדן,
ְּכמוֹ ָהי ּו וְ ָקמ ּו דּ וֹ רוֹ ת ַר ִ ּבים ְ ּב ֶט ֶרם
ִה ׁ ְשלִ ים ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל ֶאת ַמ ְר ִּכ ֵיבי ַה ֶחלֶ ד;
ַא ְך ָה ֱא ֶמת ֲהלֹא ְּכתו ָּבה ְ ּביַ ד סוֹ ְפ ֵרי
ָהרו ַּח ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ִּת ָ ּוכַ ח
ִאם ַ ּב ְּכתו ִּבים ִּת ֵּתן ִ ּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ֵעינֶ ָיך.

45

ַה ּ ֵׂשכֶ ל ַה ָ ּי ׁ ָשר ַ ּגם הוּא ֵאינוֹ ַמ ׁ ְשלִ ים
ִעם זֹאתֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵּכ ַיצד יָ כְ ל ּו ַה ּ ְמנִ ִיעים
ֶאת ַ ּגלְ ַ ּג ֵּלי ָר ִק ַיע לִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּב ֵטלִ ים ִמ ּ ַמ ַעשׂ ?
ַע ָּתה ִמ ּׁ ֶש ֵּת ַדע ֵהיכָ ןָ ,מ ַתי וְ ֵא ְיך
רוּחוֹ ת ָה ַא ֲה ָבה ַה ָּלל ּו נִ ְב ְראוּ,
ׁ ְשל ֹׁוש ַה ֶּל ָהבוֹ ת ׁ ֶשל ִּכ ּסו ֶּפ ָיך ַּת ּמוּ.
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עוֹ ד ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ָּתן לִ ְס ּפֹר ׁ ְש ֵּתי ֲעשָׂ רוֹ ת
ֵע ָדה ׁ ֶשל ַמלְ ָאכִ ים ּ ָפ ְר ָצה ִמ ָּכאן לְ ַמ ָּטה,
ֶאת יְ סוֹ דוֹ ת ַהח ֶֹמר ָ ּב ָא ֶרץ ֶה ֱעכִ ָירה.
אוּלָ ם ַהנּוֹ ָת ִרים ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ִּסיבוּב
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ָר ִא ָית ְ ּברֹב שִׂ ְמ ָחה ֵה ֵחלּ ּו
לָ חוּג ,וְ לֹא ָחדל ּו ִמ ּסֹב ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ַעד ֵה ָ ּנה.
ִע ַּלת ַה ְ ּנ ִפילָ ה ָהיְ ָתה ַ ּג ֲאוָ תוֹ
ׁ ֶשל ָה ָארוּר ַההוּא ,אוֹ תוֹ ָרא ּו ֵעינֶ ָיך
קוֹ ֵרסּ ֶ ,בן ַה ְ ּבלִ ַ ּי ַעל ִמ ַּת ַחת ְמלוֹ א ַה ֶחלֶ ד.

60

ַא ְך ֵאלּ ּו ָּכאן ָהיְ ָתה ָ ּב ֶהם דַּ י ֲענָ וָ ה
לָ ַד ַעת ִּכי ְ ּברו ִּאים ֵהם ְ ּב ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה,
ו ְּסגֻ ַּלת ְּתבוּנָ ָתם ַרק ִמ ּ ְמקוֹ רוֹ נוֹ ַב ַעת.
ָהיָ ה ְ ּגמוּלָ ם ָחזוּת ַחדָּ ה ו ְּמרוֹ ֶמ ֶמת,
ּ ְפ ִרי ׁ ֶש ַבח ְסגֻ ָּל ָתם וְ ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה,
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ְרצוֹ נָ ם ׁ ָשלֵ ם הוּא וְ ָקבו ַּע.
ֵאינִ י רוֹ ָצה אוֹ ְת ָך ּתוֹ ֶהה ִּכי ִאם ָ ּבטו ַּח;
ִּכי ַה ְ ּזכִ ָ ּיה ַ ּב ֶח ֶסד נִ ְמדֶּ ֶדת ַרק ַעל ּ ִפי
ַה ִּכ ּסו ִּפים ֵאלָ יו וְ ָה ָרצוֹ ן לִ זְ כּ וֹ ת בּ וֹ .
ַע ָּתהִ ,אם ֶאת דְּ ָב ַרי ֵה ַבנְ ָּת ַעל ֻ ּב ְריָ ם
ּתוּכַ ל לִ ׁ ְשקֹל אוֹ ָתם לְ ַבד ,לְ לֹא ִס ּיו ַּע,
ֵּתן דַּ ְע ְּת ָך ִ ּב ְפ ָרט ַעל ֶח ֶבר זֶ ה ְ ּב ֵע ֶדן.
ַא ְך ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ַה ִ ּנלְ ָמד ְ ּב ֵבית
ַה ֵּס ֶפר ַעל ָה ָא ֶרץ ִט ְבעוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ַמלְ ָאךְ
ָעשׂ וּי ִמ ִ ּז ָּכרוֹ ןֵ ,מ ֲה ָבנָ ה וְ ֵח ֶפץ,
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אוֹ ִסיף ַעל ָּכ ְך לְ ַמ ַען ִּת ְר ֶאה ֶאת ָה ֱא ֶמת
ְ ּברו ָּרה וְ לֹא ְּכ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְ ּבכָ ה לְ ַמ ָּטה
ְ ּבכֶ ֶפל ַמ ׁ ְש ָמעוּת ַה ְמעוֹ ֵרר ַמ ֲחל ֶֹקת.
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ַה ֵ ּי ׁ ֻש ּיוֹ ת ַה ָּללוִּ ,מ ּיוֹ ם בּ וֹ ֶאת ָא ׁ ְש ָרם
ִ ּגלּ ּו בּ וֹ – ִמי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְס ָּתר דָּ ָבר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו –
לְ עוֹ לָ ם ׁשוּב ִמ ּ ָפנָ יו ֵעינֵ ֶיהם לֹא ֵה ֵסבּ וּ.
ַעל ֵּכן ַמ ַ ּבט ֵעינָ ם ֵאינוֹ ֻמ ְפ ָרע ַאף ּ ַפ ַעם
ְ ּב ַמ ּׁ ֶשה ּו ָח ָד ׁש ,וְ ֵאין לָ ֶהם ָּכל צ ֶֹר ְך
לְ נַ ּסוֹ ת לְ ִה ָ ּזכֵ ר ְ ּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה ְמנֻ ֶּת ֶקת.
לְ ֻע ּ ָמ ָתםֱ ,אנוֹ ׁש חוֹ לֵ ם הוּא ְ ּב ָה ִקיץ,
יֵ ׁש ַהדּ וֹ ֵבר ֱא ֶמת וְ יֵ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבטו ַּח,
ָ ּב ַא ֲחרוֹ ן דְּ ֵב ִקים ָא ׁ ָשםְּ ,כלִ ּ ָמה וְ ד ִֹפי.
הוֹ גֵ י דֵּ עוֹ ֵתיכֶ ם ִ ּב ׁ ְש ִביל דָּ רו ְּך ֶא ָחד
ֵאינָ ם הוֹ לְ כִ ים ָ ּב ָא ֶרץ ,וְ כָ ְך ּ ִפלְ ּפוּל ָע ָקר
ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר יָ ִסיט ֶא ְתכֶ ם לֹא ּ ַפ ַעם.
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אוּלָ ם ַאף ַה ִּל ּקוּי ַה ֶ ּזה ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ֵתינ ּו
נִ ְס ָ ּבל הוּא לְ ֻע ּ ַמת ַהבּ וּז לַ ְמ ַע ְ ּו ִתים
וּלְ ֵאלּ ּו ַהדּ וֹ ִחים ֶאת דְּ ַבר ִס ְפ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש.
ֵהם ׁשוֹ כְ ִחים ָמה ַרב ָהיָ ה ְמ ִחיר ַהדָּ ם
לִ ׁ ְש ּתֹל זַ ְרעוֹ ַ ּב ֶחלֶ ד ,וְ ַעד ָמה ַרב ָא ׁ ְשרוֹ
ׁ ֶשל ֶה ָענָ ו ,דָּ ֵבק ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ֱאל ַֹּה.
ַהכּ ֹל חוֹ ְת ִרים לִ ְטבּ ַֹע ֶאת ִר ּׁשו ָּמם ַ ּב ֶחלֶ ד,
זֶ ה ְ ּב ַתגְ לִ ית רוֹ ֶע ׁ ֶשתּ ְ ,ב ַה ָּטפוֹ ת ַהכּ ֶֹמר;
וְ ַרק ְ ּבשׂ וֹ ַרת ַה ְ ּב ִרית ִמ ְּל ָאה ֶאת ּ ִפ ָיה ַמיִ ם.
יֵ ׁש ַהדּ וֹ ֵר ׁש ִּכי לְ ֵעת ָצלְ ב ּו ֶאת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַיח
נָ סוֹ ג ָאחוֹ ר ַה ַּס ַהר ,וְ כָ ְך נוֹ ַתר ,מוֹ נֵ ַע
ִמ ּׁ ֶש ֶמ ׁש לְ ׁ ַש ֵ ּגר ְָמאוֹ ר וְ חֹם לָ ָא ֶרץ.
ַא ְך ׁ ֶש ֶקר ִ ּב ְד ָב ָריו ִּכי ֵמ ַע ְצמוֹ ָּכ ָבה
ָהאוֹ רֲ .הלֹא ָרא ּו ֶאת לִ ּקוּי ַה ּ ְמאוֹ רוֹ ת
לֹא ַרק ְ ּבנֵ י ָה ִע ְב ִריםּ ַ ,גם ְ ּבנֵ י ְס ָפ ַרד וְ הֹדּ וּ.
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ְ ּבדוּתוֹ ת ִמ ּסוּג ָּכזֶ הִ ,מ ּ ִפי ׁשוֹ ֶטה ַמ ִּטיף
ְ ּבכָ ל יוֹ ם ַ ּב ּׁ ָשנָ הַ ,רבּ וֹ ת ֵהן ְ ּבוַ דַּ אי
ֵמ ֶח ֶבר ַה ְּכ ִסילִ ים ׁ ֶשל ָּכל ִפ ֶירנְ ֶצה יַ ַחד.
ַעל ֵּכן נִ ְב ָער ִמדַּ ַעת יָ ׁשוּב ִמן ַה ּ ִמ ְר ֶעה
ָה ֵע ֶדר ָה ֻא ְמלָ ל ,נִ זּוֹ ן ְ ּברו ַּח ֵריק;
ִעם זֹאת ִע ֵ ּור לָ ָאוֶ ן ֵאינוֹ ּ ָפטוּר ֵמעֹנֶ ׁש.
אשוֹ נִ ים ַ ּב ֶח ֶבר:
לֹא ָסח יֵ ׁשו ַּע ֶאל ָה ִר ׁ
'לְ כ ּו וּשְׂ א ּו ָ ּב ָא ֶרץ דְּ ַבר ֶה ֶבל וְ ִא ֶ ּולֶ ת',
ֶא ָּלא ְ ּביָ ָדם נָ ַתן דִּ ְב ֵרי ֱא ֶמת וְ ֶח ֶסד.
וְ ַרק אוֹ ָתם נָ שְׂ א ּו ֵהם ַעל שִׂ ְפ ֵת ֶיהם לְ ֵעת
יָ ְצא ּו לַ ְּק ָרב לְ ַה ִ ּצית ֶאת ֵא ׁש ָה ֱאמוּנָ ה,
וּכְ ַתב ַה ְ ּב ִרית ָהיָ ה לָ ֶהם ָמגֵ ן וְ ר ַֹמח.
ַע ָּתה ַמ ִּטיף ָּכל ִא ׁיש צוֹ ֵהל ,חוֹ ֵמד לָ צוֹ ן,
וּכְ כָ ל ׁ ֶש ְ ּצחוֹ ק יַ ְר ֶ ּבה זֶ ה לְ עוֹ ֵרר ְ ּב ֶק ֶרב
ַמ ֲאזִ ינָ יו יִ גְ דַּ ל כּ ֹחוֹ וְ יִ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ַח.
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ֲא ָבל ְ ּב ִמ ְצנַ ְפ ּתוֹ ִצ ּפוֹ ר ָר ָעה ׁשוֹ כֶ נֶ ת,
וְ ִאם ָה ֲא ַס ְפסוּף יִ ְר ֶא ָ ּנהּ ְ ,בוַ דַּ אי
יָ ִבין הוּא ִמי זָ כָ ה ְ ּבכַ ּ ָפ ָרה ְמ ֻס ֶּל ֶפת.
ָּכ ְך מוֹ לִ יכֵ י ׁשוֹ לָ ל יַ ְרבּ ּו ְּכ ִסילוּת ָ ּב ָא ֶרץ
ַעד ִּכי לְ לֹא ֵעדוּת ו ְּר ָאיָ ה נוֹ ֵהר
ִצבּ וּר ָ ּגדוֹ ל ַא ַחר ָּכל ַה ְב ָט ָחה כּ וֹ זֶ ֶבת.
ָּכ ְך ֶה ֱעל ּו ָ ּבשָׂ ר ֲחזִ ָיריו ׁ ֶשל ַסנְ ְקט ַאנְ טוֹ נְ יוּס,
וְ עוֹ ד ַר ִ ּבים ְ ּגדוֹ לָ ה ֲחזִ ירו ָּתם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ַה ּ ַמ ׁ ְש ִמינִ ים ַעל ֶרוַ ח ַמ ְט ֵ ּב ַע ְמזֻ ֶ ּי ֶפת.
ֲא ָבל ָס ִטינ ּו דַּ י ִמן ַה ָ ּנ ִתיבַ ,על ֵּכן
ָה ֵסב ֵעינֶ ָיך ׁשוּב ֶאל דֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר.
מו ָּעט ַה ְ ּז ַמן ְ ּביָ ֵדינ ּו וְ גַ ם ְק ָצ ָרה ַהדֶּ ֶרךְ.
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כּ ֹה נַ ֲעלֶ ה ִט ְב ָעם ׁ ֶשל ַמלְ ֲאכֵ י ָה ֵע ֶדן
וְ כֹה ַרב ִמ ְס ּ ָפ ָרם ַעד ִּכי ְּתבוּנַ ת ֱאנוֹ ׁש
ָק ְצ ָרה ִמ ְּל ַה ּ ִׂשיג ֶאת ׁ ִשעו ָּרם לְ ג ֶֹדל.
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וְ ִאם ִּת ְק ָרא ֵה ֵ
יטב ֶאת ׁ ֶש ָּכ ַתב דָּ נִ ֵ ּיאל
ִּת ְמ ָצא ִּכי ְ ּב ִמנְ יַ ן ֲאלָ ִפים ו ְּר ָבבוֹ ת
ֵאין הוּא ַמ ִ ּציג ִמ ְס ּ ָפר ָ ּבדוּק ַעל ּ ִפי ַה ֵּס ֶפר.
ְמאוֹ ר ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית ֲא ׁ ֶשר ַמ ִ ּג ַּיה ַעל ֻּכ ָּלם
נֶ ֱא ָסף ָ ּב ֳא ָפנִ ים ׁשוֹ נִ יםַ ,ר ִ ּבים ִּכ ְצ ָבא
ַה ּ ַמלְ ָאכִ ים ְ ּב ֵע ֶדן ַה ִ ּנ ְט ָמ ִעים ַ ּב ּז ַֹהר.
ַעל ֵּכן ִאם ַא ֲה ָבה ֻמ ְתנֵ ית ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה
ְּתבוּנָ הִ ,מ ָּכאן נוֹ ֵב ַע ׁ ֶש ּ ֶמ ֶתק ִח ָ ּב ָתם
יַ זְ ִהיר ְ ּבזֶ ה יוֹ ֵתרָ ּ ,פחוֹ ת ֵא ֶצל ֵר ֵעהוּ.
ַע ָּתה ְר ֵאה ֶאת רוּם ַה ֶח ֶסד ַה ִ ּנ ְצ ִחי,
ֶאת ֶה ֶבל ּ ִפיו ְר ֵאה ,נִ ׁ ְש ָקף הוּא ֵמ ֵאין סוֹ ף
ַמ ְראוֹ ת ֲא ׁ ֶשר אוֹ רוֹ ׁ ִש ְ ּגר ּו ֶאל ְמלוֹ א ַה ֶחלֶ ד,
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ְּכ ׁ ֵש ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים ִמילִ ים ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה
ׁ ָש ָעה ׁ ִש ּׁ ִשית בּ וֹ ֶה ֶקתִ ,היא ׁ ְש ַעת ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם,
ְ ּבג ַֹב ּה ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר ֵמ ִטיל ִצלּ וֹ ַה ֶחלֶ ד,
ַע ָּתה ֶמ ְר ַּכז ָה ֵע ֶדן ָ ּברוּם ֶאת צו ָּרתוֹ
הוֹ לֵ ְך ו ְּמ ׁ ַש ֶ ּנה ַעד ִּכי יֵ ׁש וְ כוֹ כָ ב
נֶ ֱעלָ ם ֵמ ֵעין ָה ִא ׁיש ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן ָ ּב ָא ֶרץ.
וּלְ ֵעת ַה ּ ַמזְ ִה ָירה ִמ ֵ ּבין ַא ְמהוֹ ת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ְק ֵר ָבהֶ ,את אוֹ רוֹ ָתיו ַה ּׁ ַש ַחק ְמכַ ֶ ּבה
ֻּכ ָּלם ֶא ָחד ֶא ָחדַ ,עד ְּכלוֹ ת ְמאוֹ ר ַה ּנֹגַ ּה.
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ַ ּגם נָ ַהג ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ןֶ ,ה ָחג
לָ ַעד ָס ִביב לַ ִ ּציר ׁ ֶש ֱה ִב ַיסנִ יֵ ,עת
נִ ְר ָאה מוּגָ ף ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶשהוּא ַע ְצמוֹ ִה ְב ִר ַיח,
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ַאט ֵמ ֵעינַ י נָ מוֹ ג ,וְ כָ ְך ֵּכ ֵהה ַמ ָ ּבט
ו ְּמא ָֹהב ַעד ְּכלוֹ ת ֵה ַעזְ ִּתי וְ ִה ְפנֵ ִיתי
ֵעינַ י ּ ַפ ַעם נוֹ ֶס ֶפת ֶאל ּ ְפנֵ י ְ ּג ִב ְר ִּתי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה.
ִאם ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ִּתי ָעלֶ ָיה ַעד ַעכְ ׁ ָשו
ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ַת ְמ ֵצת ִ ּב ְד ַבר ַה ֵּלל ֶא ָחד,
לֹא דַּ י ָהיָ ה בּ וֹ ֶאת ׁ ֶש ְ ּבלִ ִ ּבי ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי.
[]289
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ַה ּי ִֹפי בּ וֹ ָחזִ ִיתי ָעלָ ה ַעל ָּכל ֵּתאוּר
ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתהַ ,על ֵּכן דּ וֹ ֶמה ִּכי ַהבּ וֹ ֵרא
ִ ּבלְ ַבד יֵ ׁש ְ ּבכֹחוֹ לְ ִה ְת ּ ַפ ֵעל ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ַ ּב ּׁ ְשלָ ב ַה ֶ ּזה ,אוֹ ֶדהֲ ,אנִ י מו ָּבס ,וְ זֹאת
יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ּ ַפיְ ַטן קוֹ ֶמ ְדיָ ה אוֹ ְט ָרגֶ ְדיָ ה
ֲא ׁ ֶשר נוֹ שֵׂ א ׁ ִשירוֹ ָ ּג ַבר ָעלָ יו ֵאי ּ ַפ ַעם.
ׁ ֶש ֵּכן ְּכ ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש ַּת ֶּכה ַמ ָ ּבט יָ גֵ ַע
ָּכ ְך ְ ּב ַרק ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן ׁ ֶשל עֹנֶ ג ִח ּיוּכָ ּה
חוֹ ֵר ְך ִ ּב ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי ֶאת זֵ כֶ ר ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה.
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אשוֹ ן ׁ ֶשבּ וֹ ָר ִא ִיתי ַעל ָה ָא ֶרץ
ִמ ּיוֹ ם ִר ׁ
ֶאת ּ ְפנֵ י ְ ּג ִב ְר ִּתי וְ ַעד ַה ִח ָ ּזיוֹ ן ַה ֶ ּזה,
ֵהן לֹא ָח ַדל ׁ ִש ִירי לִ ְרדּ ֹף ְ ּב ִע ְּקבוֹ ֶת ָיה.
אוּלָ ם ַעכְ ׁ ָשו ָעלַ י לַ ְחדּ ֹל ִמן ַה ּ ִמ ְרדָּ ף,
ׁשוּב לְ ָת ֵאר יָ ְפיָ ּה ֵאינִ י יָ כוֹ לָּ ,כמוֹ נִ י
ְּככָ ל ָא ּ ָמן ֲא ׁ ֶשר ֶאל ְק ֵצה כּ ֹחוֹ ִה ִ ּג ַיע.
ָאנִ ַיח לָ ּהֵ ,אפוֹ א ,לְ קוֹ ל ְּתרו ָּעה ָע ִדיף
ִמ ֶ ּזה לוֹ ְמ ֻס ֶ ּגלֶ ת ַק ְרנִ יֲ ,א ׁ ֶשר ָ ּבזֹאת
ָח ְת ָמה ֶאת ַהנּוֹ שֵׂ א ַה ּ ַמ ִּת ׁיש וְ ַה ְמיַ ֵ ּג ַע.
ְ ּבקוֹ ל ׁ ֶשל ַמ ְד ִריכָ ה נֶ ְח ֶר ֶצת וּבוֹ ַט ַחת
"מ ְ ּגדוֹ ל גּ ו ֵּפי ַה ְּס ֶפרוֹ ת
דִּ ְ ּב ָרה ִהיא ׁשוּב ֵאלַ יִ :
ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ָר ִק ַיע ֻּכלּ וֹ ָמאוֹ ר ׁ ֶשל ט ַֹהר,
הוּא אוֹ ר ְּתבוּנָ ה ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמתׁ ,שוֹ ֵפ ַע ַא ֲה ָבה,
ַא ֲה ָבה ׁ ֶשל טוֹ ב ֻמ ׁ ְשלָ םַ ,א ֲה ָבה ׁשוֹ ַפ ַעת א ׁ ֶֹשר,
ָהא ׁ ֶֹשר ָהעוֹ לֶ ה ַעל ָּכל שִׂ ְמ ָחה וְ עֹנֶ ג.
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נהר די-נור.

ס .ב.

ְּכמוֹ ֶהלֶ ם ַה ָ ּב ָרק ַמ ֶּכה ֶאת ַמ ָ ּב ֵטינ ּו
ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים וְ ֵאין ָה ַעיִ ן יְ כוֹ לָ ה
ְ ּביֶ ֶתר ַהדְּ ָב ִרים לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן לְ ֶרגַ ע,
ָּכ ְך אוֹ ר בּ וֹ ֵהק וְ ַחי ִה ִּקיף אוֹ ִתי ָס ִביב,
ֵמנִ ַיח לִ י בּ וֹ ֵדד ִ ּבכְ סוּת ָצ ִעיף ׁ ֶשל נֹגַ ּה,
וְ זוּלָ תוֹ דָּ ָבר לִ ְראוֹ ת ׁשוּב לֹא יָ כֹלְ ִּתי.
זוֹ דֶּ ֶר ְך ַא ֲה ָבה – ְמקוֹ ר ׁ ַשלְ וָ ה ְ ּב ֵע ֶדן –
ימה,
ָּכ ְך לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ָ ּבא ֵאלֶ ָיה ּ ְפנִ ָ
לְ ַמ ַען נֵ ר יִ ְתקֹן לָ שֵׂ את ֶאת ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ִמ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי אוֹ ָתן ִמ ִּלים ְספוּרוֹ ת,
נוֹ כַ ְח ִּתי ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ִּכי ִהנְ נִ י נִ ּ ָׂשא
ֵמ ֵע ֶבר לְ כֹחוֹ ׁ ֶשל ֶ ּבן ְּתמו ָּתה ַ ּב ֶחלֶ ד.
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ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י ֻה ַ ּצת ְ ּב ִח ָ ּזיוֹ ן ָח ָד ׁש,
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ַה ּז ַֹהרְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ַרב כּ ֹחוֹ ,
ָע ַמד בּ וֹ ַמ ָ ּב ִטי ,ו ְּב ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם
ָר ִא ִיתי אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל וְ צו ָּרתוֹ נָ ָהר,
בּ וֹ ֵהק ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ְ ּגדוֹ ָתיו ְ ּב ֶצ ַבע ָה ִענְ ָ ּבר,
ֲעטוּר ּ ְפ ִר ַיחת ָא ִביב ְקסו ָּמה וְ נֶ ֱה ֶד ֶרת.
ימי ַה ַ ּנ ַחל ָעל ּו ִר ׁ ְש ֵפי ַח ִ ּיים
ִמ ּתוֹ ְך ֵמ ֵ
ִ ּב ְדמוּת ַא ְבנֵ י ָהא ֶֹדם ָה ְרקוּעוֹ ת זָ ָהב
וְ ֵא ֶּלה נָ ֲחת ּו ַעל ַה ּ ְפ ָר ִחים ָ ּב ָאחוּ.
ֲאזַ י ְּכמוֹ ׁ ִשכּ וֹ ֵרי נִ יחוֹ ַח ׁשוּב ָחזְ ר ּו
לִ נְ סֹק ֶאל ָעל ,וְ ׁשוּב ָצנְ ח ּו ֶאל ֵמי ַה ַ ּנ ַחל,
עוֹ ד ֶר ׁ ֶשף זֶ ה נוֹ ֵסקִ ,ה ֵ ּנה ׁ ֵשנִ י צוֹ נֵ ַח.
"ה ֵח ֶפץ ַה ִ ּנשְׂ ָ ּגב ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ֵער ְ ּב ָך
ַ
ְ ּבנִ ְסיוֹ נְ ָך לִ ְקלֹט ֶאת ׁ ֶשרוֹ אוֹ ת ֵעינֶ יךָ,
ְּככָ ל ׁ ֶשבּ וֹ ַּת ְר ֶ ּבה ,יָ ֵסב לִ י נַ ַחת רו ַּח.
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אוּלָ ם ְּת ִח ָּלה ָעלֶ ָיך לִ לְ גּ ֹם ִמ ּ ַמיִ ם ֵא ֶּלה,
ְ ּב ֶט ֶרם ִצ ְמאוֹ נְ ָך לִ ׁ ְשבּ ֹר יִ ְהיֶ ה ֶא ְפ ׁ ָשר".
ָּכ ְך זוֹ ׁ ֶש ִהיא ַח ּ ָמה לִ ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ָא ְמ ָרה לִ י,
״ה ַ ּנ ַחל וְ כֵ ן ִר ׁ ְש ֵפי טוֹ ּ ָפז,
וְ עוֹ ד ָא ְמ ָרהַ :
ָ ּב ִאים בּ וֹ וְ יוֹ ְצ ִאים ,וְ כֵ ן ּ ִפ ְר ֵחי ַה ֶח ֶמד
ֵהם ַא ְך ִצלְ לֵ י ֱא ֶמת ַה ִ ּנ ָ ּצ ִבים ַ ּב ּׁ ַש ַער.
לֹא ִּכי יֵ ׁש ַ ּבדְּ ָב ִרים ִמ ּׁשוּם ּ ְפגָ ם אוֹ ִמגְ ַר ַעת,
ִּכי ִאם ִמ ּ ְפ ַאת לִ ּקוּי ֲא ׁ ֶשר ִמ ּ ְמ ָך נוֹ ֵב ַע,
וְ הוּא ִּכי ֶט ֶרם ָ ּבא ּו ַעד ַה ּ ָמרוֹ ם ֵעינֶ ָיך".
עוֹ ד לֹא ִמ ֵהר ִּתינוֹ ק ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ַשן זְ ַמן ַרב
ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ֶה ְר ֵ ּגלוֹ  ,ו ְּבקוּמוֹ נֶ ְח ּ ַפז
ָחלָ ב ִמ ּׁ ַשד ִא ּמוֹ ַה ּ ְמנִ ָיקה לִ גְ מ ַֹע,

6/7/2009 2:11:39 PM

Dante Book 3.indb 292

העדן

293
ְּכמוֹ ִתי ,רוֹ כֵ ן ֲאזַ י ֶאל ֵמי נָ ָהר קוֹ לֵ ַח
יטיב ,לְ ַמ ַען
ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַעד ִע ּ ָמנ ּו לְ ֵה ִ
יִ ְהי ּו ֵעינַ י ַמ ְראוֹ ת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ת ַה ּ ֶׂשגֶ ב.
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וְ ַא ְך ִר ֵיסי ֵעינַ י ׁ ָשת ּו ִמ ּ ֵמי ַה ּ ֶפלֶ ג
דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי ִה ֵ ּנה ֶאת צו ָּרתוֹ ֶה ְחלִ יף הוּא,
לֹא עוֹ ד יָ ׁ ָשר ִּכי ִאם ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל קוֹ לֵ ַח.
ֲאזַ י ְּכ ִמ ְת ַח ּ ְפשִׂ ים ְ ּבנֶ ׁ ֶשף ַמ ֵּסכוֹ ת –
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ִמ ּ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ַה ּ ַמ ְסוֶ ה ֵה ִסיר ּו
ׁשוֹ נָ ה דְּ מו ָּתם ִמזּוֹ ֲא ׁ ֶשר יָ ַד ְענ ּו ק ֶֹדם,
ָּכ ְך זִ ּקו ֵּקי ָה ֶר ׁ ֶשף וְ ַה ּ ְפ ָר ִחים ֶה ְחלִ יפ ּו
לְ ֵעינַ י ֶאת צו ָּר ָתם ,ו ְּב ִחנְ ָ ּגה ֶאת ׁ ְשנֵ י
ָ ּב ֵּתי ַמלְ כוּת ָה ֵע ֶדן ְ ּבמוֹ ֵעינַ י ָר ִא ִיתי.
ָה ּה ,ז ַֹהר ֱאל ִֹהיםֲ ,א ׁ ֶשר דַּ ְרכּ וֹ ָר ִא ִיתי
ֶאת רוּם ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן ְ ּב ַמ ְמלֶ כֶ ת ָה ֱא ֶמת,
ַא ּ ְמ ֵצנִ י וְ אוּכַ ל לוֹ ַמר ֶאת ׁ ֶש ָחזִ ִיתי!
ִה ֵ ּנהֵ ,אפוֹ אָ ,האוֹ ר ֲא ׁ ֶשר קוֹ ֵרן ִמ ּ ַמ ַעל
חוֹ שֵׂ ף ֶאת ַה ְ ּגבו ָּרה לְ ֵעינֵ י ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן,
ִמי ׁ ֶש ּ ְפנֵ י ַהבּ וֹ ֵרא ַמ ֲענִ ִיקים לוֹ א ׁ ֶֹשר.

105

ָהאוֹ ר ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ,לוֹ ֶב ׁ ֶשת ַּת ְבנִ יתוֹ
צו ָּרה ׁ ֶשל ַמ ְע ָ ּגל ,וְ ֶה ֵּקפוֹ ָ ּגדוֹ ל
ִמ ֶּס ֶרט ַה ִ ּנ ְד ָר ׁש לְ ַה ִּקיף בּ וֹ ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ָּכל ַה ִ ּנ ְר ֶאה לָ ַעיִ ן ֵמ ֲאלֻ ּ ַמת ַק ְרנַ יִ ם
נוֹ ֵב ַעַ ,ה ִ ּנ ׁ ְש ֶק ֶפת ִמ,Primum Mobile-
וְ הוּא ְמקוֹ ר ַהכּ ַֹח וְ ַה ְּתנו ָּעה ַ ּגם יַ ַחד.
וּכְ מוֹ ָה ָהר – נִ ׁ ְש ָקף ִמ ּ ֵמי ֲאגַ ם לְ ַמ ָּטה,
ְּכמוֹ ל ּו לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּב ֵּק ׁש ְ ּביִ ְפ ָעתוֹ
עוֹ דוֹ ְ ּב ַמ ְחלְ צוֹ ת ּ ְפ ָר ִחים וְ ׁ ֶש ַפע ֵעשֶׂ ב,
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ָּכ ְך סוֹ ְב ִבים ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְ ּב ֶאלֶ ף ַט ָ ּבעוֹ ת
וְ נִ ׁ ְש ָק ִפים ֵמ ֶהם ֵמ ַעל ָהאוֹ ר ָר ִא ִיתי
ֶאת ֵא ֶּלה ֵמ ִא ָּתנ ּו ֲא ׁ ֶשר ָחזְ ר ּו לְ ֵע ֶדן.
וְ ִאם ַ ּב ְ ּנחו ִּתים ׁ ֶש ֵ ּבין ַענְ ֵפי ַה ֶ ּו ֶרד
אוֹ רוֹ ׁשוֹ ֵפ ַעַ ,מה ַּכ ִ ּביר יִ ְהיֶ ה ַה ּז ַֹהר
יָ ִפיק ּו ַעלְ ָעלָ יו ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ַה ּ ִׂש ַיח!

120

לֹא ָסר ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י ָ ּבר ַֹחב ו ַּבגּ ַֹב ּה
ִּכי ִאם לָ כַ ד ֶאת ְמלוֹ א ָהא ׁ ֶֹשר ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת,
צוֹ ֶפה ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ַהח ֶֹסן וְ ַה ּׁ ֶש ַפע.
ָּכאן ַהיְ נ ּו ַה ְך ָקרוֹ ב וְ ָה ָרחוֹ ק ַ ּגם יַ ַחד,
ִּכי ַה ּ ָמקוֹ ם מוֹ לֵ ְך ׁ ָשם ָה ֵאל לְ לֹא ׁ ָשלִ ַיח,
ְ ּב ֵטלִ ים ו ְּמ ֻב ָּטלִ ים בּ וֹ ִמכּ ֹל ֻח ֵּקי ַה ֶּט ַבע.
ד-עד ּפוֹ ֵר ַח,
ֶאל ֶצ ַבע ַה ָ ּז ָהב ׁ ֶשל וֶ ֶר ַ
עוֹ לֶ ה ו ִּמשְׂ ָּת ֵר ַעֵ ,מ ִפיץ נִ יחוֹ ַח בּ ֹשֶׂ ם
לִ ְת ִה ַּלת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ לַ ֲא ִביב ַה ֶ ּנ ַצח,
נָ שְׂ ָאה אוֹ ִתי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ,עוֹ ִדי ׁשוֹ ֵתק ֲא ָבל
ָח ֵפץ לוֹ ַמר דְּ ַב ָ
ר-מה .דִּ ְ ּב ָרה"ְ :ר ֵאה ָמה ַרב הוּא
ַה ֶח ֶבר ַה ָּלזֶ ה ִ ּבכְ סוּת ְ ּגלִ ימוֹ ת ׁ ֶשל ל ֶֹבן,
ְר ֵאה ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ִע ֵירנ ּו ו ְּבנוֹ ֶת ָיה,
ְר ֵאה ֶאת מוֹ ׁ ָש ֵבינ ּו ָמלְ א ּו ֲהמוֹ ן ָא ָדם
ַעד ִּכי לִ ְמ ַע ִּטים ִ ּבלְ ַבד נוֹ ַתר ָמקוֹ ם עוֹ ד.

135

ו ַּב ּמוֹ ׁ ָשב ַה ֶ ּזה – נָ ַת ָּת בּ וֹ ֵעינֶ ָיך,
ַה ֶּכ ֶתר ֵמ ָעלָ יו ָּתלוּי ו ְּמ ַח ֶּכה לוֹ –
ְ ּב ֶט ֶרם ִּת ְתלַ ֶ ּוה ִע ּ ָמנ ּו ֶאל ַה ֶ ּנ ׁ ֶשף,
ִּת ְת ּפֹס ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה נַ ְפ ׁשוֹ ַה ֶ ּנ ֱא ֶצלֶ ת
ׁ ֶשל ֶהנְ ִרי ַהדָּ גוּלַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א
יטלְ יָ הִ ,מ ּׁ ֶש ֶבר לְ הוֹ ׁ ִש ַיע.
ִמ ְ ּבעוֹ ד ֵעת לְ ִא ַ
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ַה ֶ ּב ַצע ָה ִע ֵ ּור לָ כַ ד ֶא ְתכֶ ם ַ ּב ַּכף,
ַעד ִּכי ְּכמוֹ כֶ ם ְּכיֶ לֶ ד ְּכ ִסיל ָקט ׁ ֶשאוֹ ַמנְ ּתוֹ
ֵ ּג ֵר ׁש ֵמ ַעל ּ ָפנָ יו וְ הוּא ָר ֵעב ַעד ָמוֶ ת.
יפיוֹ ר
ָּכ ְך ְ ּבמוֹ ׁ ַשב ַה ּק ֶֹד ׁש יֵ ׁ ֵשב ָה ַא ּ ִפ ְ
ֲא ׁ ֶשר לֹא ְ ּבסוֹ ד שִׂ ַיח ,וַ דַּ אי לֹא ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ ה,
ִעם ֶהנְ ִרי לֹא יוֹ ִאיל ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּׁ ְש ִביל לִ ְפס ַֹע.
ַא ְך לֹא יָ נִ ַיח לוֹ ָה ֱאל ִֹהים לִ שְׂ רֹד
ְ
זְ ַמן ַרב ַעל ֵּכס ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ הוּא יֻ ׁ ְשלַ ך לַ ּׁ ַש ַחת
ָ ּב ּה ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ּ ָמגוֹ ש רוֹ ֵבץִ ,מ ּׁ ָשם לְ ַמ ָּטה
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יִ ְד ַחק ֶאל בּ וֹ ר ָעמֹק יוֹ ֵתר ֶאת ִא ׁיש ַאנְ יָ אנִ י.
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צּורה נָ ָאה ׁ ֶשל וֶ ֶרד ַצחָ ,טהוֹ ר,
״לוֹ ְב ׁ ִשים ָ
הוֹ ִפיעּו לְ ֵעינַ י ֲאזַ י ֵ ּגיסוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
ּוע ְ ּב ַדם לִ בּ וֹ ֵא ַרשֹ לוֹ ״
ַה ַחיִ ל ׁ ֶשּיֵ ׁש ַ
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קנטו שלושים ואחד
דנטה המוקסם מדמותו של הוורד המסתורי ,לא שם לב שביאטריצ'ה נטשה אותו
לטובת הקדוש ֶ ּברנַ ר ,אשר ידריך אותו מעתה והלאה .ברנר מסב את תשומת לבו
של דנטה אל הטור העליון בשמים ,מקום מושבה של אם האלוהים ,לה ברנר סוגד
ואותה הוא משרת.
לוֹ ְב ׁ ִשים צו ָּרה נָ ָאה ׁ ֶשל וֶ ֶרד ַצחָ ,טהוֹ ר,
הוֹ ִפיע ּו לְ ֵעינַ י ֲאזַ י ֵ ּגיסוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
ַה ַחיִ ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁשו ַּע ְ ּב ַדם לִ בּ וֹ ֵא ַרשֹ לוֹ .
ַה ַ ּגיִ ס ָה ַא ֵחרַ ,ה ָּטס ,רוֹ ֶאה וְ ׁ ָשר
ֶאת ְּת ִה ַּלת ָה ֵאל וְ ֶאת ַח ְסדּ וֹ ָה ַרב,
ִּכי הוּא ַה ּ ַמ ֲענִ יק לָ ֶהם הוֹ ד וְ ִת ְפ ֶא ֶרת,
ָּכמוֹ ה ּו ִּכנְ ִחיל דְּ בוֹ ִריםּ ְ ,ב ֶה ֶרף ַעיִ ן
יִ נְ ַחת ַעל ַה ּ ְפ ָר ִחים וְ ָאז ּ ִפ ְתאוֹ ם יָ ׁשוּב
ֶאל ֲע ָמלוֹ ִ ּב ְפ ִרי ׁ ֶשל ֶמ ֶתק וְ נִ יחוֹ ַח –
ָּכ ְך ַ ּגיִ ס זֶ ה נָ ַחת ַ ּב ֶ ּו ֶרד ַה ַּכ ִ ּביר,
וּלְ ֶפ ַתע ִמ ִּק ְרבּ וֹ ָחזַ ר ,נָ ַסק וְ ׁ ָשב,
ֶאל ֶח ֶבל בּ וֹ ִּת ׁ ְשכּ ֹן ַא ֲה ָבתוֹ לָ נֶ ַצח.

15

ּ ְפנֵ ֶיהם ָהי ּו ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַח ָ ּיה ִ ּב ְב ַרק ַה ּז ַֹהר
וְ כַ נְ ֵפ ֶיהם זָ ָהב וְ כָ ל ְּכסו ָּתם ֶצ ָחה,
ֵאין ׁ ֶשלֶ ג ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשוֶ ה לָ ּה ְ ּבט ַֹהר ו ְּבל ֶֹבן.
לְ ֵעת ָצנְ ח ּו ַ ּב ּ ֶפ ַרחִ ,מ ּטוּר ֶאל טוּר ֵה ִפיצ ּו
ֶאת ְמנַ ת ֶחלְ ָקם ְ ּבלַ ַהט ָה ַא ֲה ָבה זָ כ ּו ָ ּב ּה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ְרשׂ ּו ָּכנָ ף ִ ּב ְמעוֹ ָפם ִמ ּ ַמ ַעל.
ִעם זֹאת ֲהגַ ם ָעצוּם וְ ַרב ָהיָ ה ַה ֶח ֶבר
ר-ה ָעל לַ ֶ ּו ֶרד,
ַה ָּטס ְּכ ַחיִ ץ ַחי ֵ ּבין אוֹ ָ
הוּא לֹא ִה ְס ִּתיר ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת ז ַֹהר ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת.
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וְ זֹאת ִמ ּׁשוּם ׁ ֶשאוֹ ר ָה ֱאל ִֹהים חוֹ ֵדר ֶאת
ְמלוֹ א ַהיְ קוּם ַעל ּ ִפי ֶע ְר ָּכם ׁ ֶשל ַמ ְר ִּכ ָיביו
ִמ ָּכאן ׁ ֶשלּ ֹא ֶא ְפ ׁ ָשר ֶאת אוֹ ן ַק ְרנָ יו לִ ְמנ ַֹע.
ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה ַהזּוֹ  ,עוֹ לֶ זֶ ת וּבוֹ ַט ַחת,
ָ ּב ּה ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ֶּק ֶדם ו ִּמ ָּקרוֹ ב זֶ ה ָ ּבאוּ,
ֶאת לַ ַהט ַמ ָ ּב ָט ּה ֶאל אוֹ ת ֶא ָחד ֵה ֵס ָ ּבה.

30

ֲא ָה ּהִ ׁ ,שלּ ו ּׁש ָהאוֹ רֶ ׁ ,ש ְ ּבכוֹ כָ ב ֶא ָחד
ְ ּב ֵעינֵ ֶיהם בּ וֹ ֵהקֵ ,מ ִביא ָא ׁ ְש ָרםַ ,ה ֵ ּבט
לְ ַמ ָּטה ו ְּר ֵאה ֶאת ַה ּסו ָּפה ָ ּב ָא ֶרץ.
ל ּו ֶח ֶבר ַה ַ ּב ְר ָ ּב ִרים ׁ ֶש ָ ּבא ּו ִמ ּ ְמחוֹ זוֹ ת
ָצפוֹ ן ָה ְרחוֹ ִקיםֵ ,מ ֲעלֵ ֶיהם ָקלִ ְיסטוֹ
ָּכל יוֹ ם ִעם ַא ְר ַקס ְ ּבנָ ּהֲ ,אהוּב לִ ָ ּב ּה ,סוֹ ֶב ֶבת,
ָרא ּו ֶאת רוֹ ָמא ַעל ִּת ְפ ֶא ֶרת ִ ּבנְ יָ נֶ ָיה –
ָ ּב ֶהם ַה ְמפ ָֹאר ַא ְרמוֹ ן ַה ַּל ֶט ָרנִ י –
ָהיְ ָתה ֵמרֹב ּ ְפלִ ָיאה ָאז נִ ׁ ְש ָמ ָתם ּפוֹ ַר ַחת,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ַה ָ ּבא ֵמ ֶא ֶרץ ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתה
ֶאל זְ בוּל ָה ֱאל ִֹהיםִ ,מ ְ ּז ַמן חוֹ לֵ ף ֶאל נֵ ַצח,
ו ִּמ ִפ ֶירנְ ֶצה ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ׁ ְש ִפ ּיוּת וְ ֶצ ֶדק,
ֵמ ֵעין ֵקהוּת חו ׁ ִּשים נָ ֲח ָתה ָעלַ י לְ ֶפ ַתע,
וְ כָ ְך נִ ַ ּצ ְב ִּתי ֵ ּבין ַה ַּת ְד ֵה ָמה לָ א ׁ ֶֹשר,
ֵאינִ י אוֹ ֵמר דָּ ָבר ,דָּ ָבר ֵאינִ י ׁשוֹ ֵמ ַע.

45

וּכְ מוֹ עוֹ לֶ ה לָ ֶרגֶ ל ַמ ְחלִ יף כּ ֹחוֹ ִ ּב ְראוֹ ת
ָה ִא ׁיש ֶאת ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש אוֹ תוֹ לִ ְראוֹ ת נָ ַדר,
וְ ֵאת נִ ְפלְ אוֹ ָתיו לְ ֵעת ׁשוּבוֹ יַ ׁ ְש ִמ ַיע,
אתי
ָּכ ְך ְ ּבעוֹ ִדי חוֹ לֵ ף ָ ּבאוֹ ר ַה ַחי נָ שָׂ ִ
ֵעינַ י לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִמ ּטוּר ֶאל טוּר ֲחלִ ילָ ה,
ִאם ִמ ָּס ִביב וְ ִאם לְ ַמ ָּטה וּלְ ַמ ְעלָ ה.
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299
ּ ָפנִ ים ַרבּ וֹ ת ָר ִא ִיתי ׁשוֹ ְפעוֹ ת ְ ּב ַא ֲה ָבה,
אוֹ רוֹ וְ ִח ּיוּכָ ם קוֹ ְרנִ ים ֲעלֵ ֶיהם ֶח ֶסד
ו ְּתנו ָּע ָתם ַר ַ ּבת ַה ּנ ַֹעם ,נֶ ֱא ֶצלֶ ת.
ַע ָּתה ֻמ ְר ָ ּגל ָהיָ ה ַמ ַ ּבט ֵעינַ י לִ כְ לַ ל
ַּת ְבנִ ית ָה ֵע ֶדן ַא ְך ַעד ֵה ָ ּנה לֹא נָ ַת ִּתי
ֵעינִ י ְ ּב ַמ ְר ִּכ ֵיבי ַה ְּס ֶפ ָרה ַעל ּ ְפ ָר ֶט ָיה.
ֲאזַ י לְ ֵעת ְ ּברֹב ִענְ יָ ן ָח ָד ׁש ּ ָפנִ ִיתי,
ַסב ֶאל ְ ּג ִב ְר ִּתי ,נָ כוֹ ן לָ ׁשוּב לִ ׁ ְשאֹל ֶאת ּ ִפ ָיה
ִ ּב ְד ַבר ַה ּסוּגְ יוֹ ת ׁ ֶש ֶאת רו ִּחי ִה ְט ִרידוּ,

60

ַ ּב ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ לָ ּה ִצ ּ ִפ ִיתי ֵה ׁ ִשיב לִ י ַאלְ מוֹ נִ י;
ִק ִ ּו ִיתי ֶאת ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה לִ ְראוֹ ת אוּלָ ם ַּת ְח ֶּת ָיה
ָר ִא ִיתי ִא ׁיש זָ ֵקן לָ בו ּׁש ֲה ַדר ִּת ְפ ֶא ֶרת.
ִ ּב ִידידוּת ֵּכנָ ה ֵעינֵ י ָה ִא ׁיש ִה ְב ִריקוּ,
יט ִיבים ו ִּמנְ ָהגוֹ ָהי ּו
ּ ָפנָ יו ַה ּ ֵמ ִ
ְּכ ֵאלּ ּו ׁ ֶשל הוֹ ֶרה ,לִ בּ וֹ ָח ִביב וְ נוֹ ַח.
"היכָ ן ְ ּג ִב ְר ִּתי?" ִמ ָ ּיד ׁ ָש ַאלְ ִּתי ,וְ ֵה ׁ ִשיב לִ י:
ֵ
"לְ ַמ ַען ֲא ַמ ֵּלא ֶאת ִּכ ּסו ֶּפ ָיך ּתֹכֶ ן
ִ ּב ְּק ׁ ַש ְתנִ י ְ ּג ִב ְר ְּת ָך ִמ ּ ְמקוֹ ם ׁ ִש ְב ִּתי לָ ֶר ֶדת.
וְ ִאם ַּת ִ ּביט לְ ַמ ְעלָ ה ִּת ְר ֶאה אוֹ ָת ּה יוֹ ׁ ֶש ֶבת
ישי ֵמרוּם ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת,
ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ׁ ְשלִ ׁ ִ
ַעל ֵּכס ֲא ׁ ֶשר נִ ַּתן לָ ּה ִ ּבזְ כוּת ַמ ֲעלוֹ ֶת ָיה".
אתי
לֹא ָענִ ִיתי ַעל דְּ ָב ָריו וְ ַרק ֵעינַ י נָ שָׂ ִ
ֶאל ָעל ,רוֹ ֶאה ֵּכ ַיצד ְס ִב ָיב ּה ִה ָּלה ׁ ֶשל ֶּכ ֶתר
סוֹ ֶב ֶבת ו ְּמ ִטילָ ה ֶאת ְ ּב ַרק ַק ְרנֵ י ַה ֶ ּנ ַצח.
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ֵעינֵ י ֱאנוֹ ׁשֲ ,א ִפלּ ּו ֵעינֵ י צוֹ לֵ ל ֶאל ְּתהוֹ ם
ַה ָ ּים ,כּ ֹה לֹא ִּת ְר ַח ְקנָ ה ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ְ ּב ֵע ֶדן
נִ ְב ָרא בּ וֹ ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ָה ַר ַעם,
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מב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה.
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּ ַמ ָ ּב ִטי ָר ַחק ָאז ֵ ּ
ַא ְך ַה ּ ֶמ ְר ָחק ְּכלָ ל לֹא ִה ְפ ִר ַיע ִּכי דְּ מו ָּת ּה
ִה ִ ּג ָיעה ֶאל ֵעינַ י לְ לֹא ִמכְ ׁשוֹ ל ַ ּב ָּתוֶ ְך.
"א ָה ּהּ ְ ,ג ִב ַירת נַ ְפ ׁ ִשיּ ָ ,ב ְך ּתוֹ ַחלְ ִּתי ְּתלוּיָ ה,
ֲ
ׁ ֶש ִּל ׁישו ַּעת נַ ְפ ׁ ִשי ָהיִ ית ְמזֻ ּ ָמנָ ה
ַרגְ לַ יִ ְך לְ כַ ֵּתת ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ַה ּת ֶֹפת,
אוֹ ֶדה ָ ּבזֹאת ִּכי ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָרא ּו ֵעינַ י,
ָּכל נְ ִדיבוּת וְ ֶצ ֶדק ׁ ֶש ֶאת רו ִּחי ִה ְפ ִעימוּ,
לִ י ָ ּבא ּו ִ ּבזְ כו ֵּת ְך וְ ֵהם ּ ְפ ִרי ֲח ָס ַדיִ ְך.
ַא ְּת זוֹ ֲא ׁ ֶשר ִח ַּל ְצ ְּת אוֹ ִתי ִמן ָה ַע ְבדוּת
ֶאל ַה ֵחרוּת ְ ּבכָ ל אוֹ ָתן דְּ ָרכִ ים ,וְ כָ ל
ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ְ ּביָ ֵד ְך ָהי ּו לְ ַה ִ ּצילֵ נִ י.
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יפי ֶאת ַח ְסדֵּ ְך לְ ַה ֲא ִציל ָעלַ י
הוֹ ִס ִ
לְ ַמ ַען נִ ׁ ְש ָמ ִתי – ֵה ׁ ַש ְב ְּת לְ ֵא ָיתנָ ּה –
לְ ֵעת ִּת ְפ ַרח ִמ ּ ֶמ ִ ּני ַק ְ ּבלִ י אוֹ ָת ּה ְ ּבעֹנֶ ג".
אתי ,וְ ִהיא ׁ ֶש ְר ִא ִית ָיה
ָּכ ְך ְּת ִפ ָּל ִתי נָ שָׂ ִ
כּ ֹה ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִ ּניִ ,ח ְ ּיכָ הִ ,ה ְתבּ וֹ נְ נָ ה ִ ּבי,
וְ ׁ ָש ָבה לְ ַה ִ ּביט ְ ּב ַמ ְעיַ ן ַה ֶ ּנ ַצח.
ָסח ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ּ ָׂשב" :לְ ַמ ַען ֶאל ִק ּצוֹ
יָ בוֹ א ַמ ָּס ֲע ָך ׁ ָשלֵ םְּ ,ת ִפ ָּלה ָ ּב ָרה
וְ ַא ֲה ַבת ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ִש ְ ּגר ּו אוֹ ִתי ֵאלֶ ָיך.
ַעל ֵּכן ְ ּב ַמ ָ ּב ְט ָך ַר ֵחף ַ ּב ַ ּגן ַה ֶ ּזה
וְ כָ ְך ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת יִ כּ וֹ ן ַמ ְר ֵאה ֵעינֶ יךָ
לְ ַה ְע ּ ִפיל ֶאל ָעל ְ ּבז ַֹהר ָה ֱאל ַֹּה.
י-על אוֹ ָת ּה א ַֹהב ִ ּב ְמלוֹ א ַה ַּל ַהב
ַמלְ ַּכת ׁ ְש ֵמ ָ
ׁ ֶש ְ ּבלִ ִ ּבי בּ וֹ ֵערַּ ,ת ְר ִעיף ַח ְסדָּ ּה ָעלֵ ינוּ,
ִּכי ָאנֹכִ י ֶ ּב ְרנַ רַ ,ה ּ ָמסוּר ַ ּב ֲע ָב ֶד ָיה".
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ְּכ ִמי ׁ ֶש ָ ּבא ֵאלֵ ינוּ ,נַ ִ ּנ ַיח ִמ ְּקרוֹ ַא ְטיָ ה,
לָ ֵתת ֵעינָ יו ִ ּבכְ סוּת וֶ רוֹ נִ ָיקה ׁ ֶש ָּלנוּ,
ַא ְך ַה ּ ַמ ְר ֶאה ֵאינֶ ּנ ּו ֵמ ֵסב לוֹ קוֹ ַרת רו ַּח,
ּתוֹ ֶהה ְ ּבשַׂ ְר ַע ּ ָפיו ו ְּבלִ בּ וֹ אוֹ ֵמר:
"הוֹ יֵ ׁש ּו ַה ּמוֹ ׁ ִש ַיעָ ,אדוֹ ן וֶ ֱאל ִֹהים
ָהיְ ָתה דְּ מו ְּת ָך ַּכדְּ מוּת ָ ּבזֹאת ֵעינַ י ִּת ְר ֶאינָ ה?"
ָּכמוֹ ה ּו ָאנֹכִ י ,עוֹ ִדי ַמ ִ ּביט ְ ּב ֵס ֶמל
ָה ַא ֲה ָבה ַה ָּלזֶ ׁ ,ש ּ ַׂש ְר ַע ּ ָפיו זִ כּ וּה ּו
ְ ּבנַ ַחת וְ ׁ ַשלְ וָ ה עוֹ דוֹ ׁשוֹ כֵ ן ָ ּב ָא ֶרץ.
"כ ַיצד ֵּת ַדע ֵאי ּ ַפ ַעם
"הוֹ ּ ֶ ,בן ַה ֶח ֶסדָ ",סח לִ יֵּ ,
ֶאת ַמהוּתוֹ ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר ִאם לֹא ִּת ּ ָׂשא ֵעינֶ יךָ
ֵמ ֵע ֶבר לַ ּ ִמ ְפ ָּתן ַה ֶ ּזה ֶאל ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם.
ַה ֵ ּבט ַ ּב ַּט ָ ּבעוֹ ת ַה ְמ ֻר ָחקוֹ ת ִמכּ ֹל,
ְר ֵאה ֶאת ַה ּ ַמלְ ָּכה ַהיְ ׁשו ָּבה ַעל ֵּכס,
לָ ּה ַה ּ ַמלְ כוּת ַהזּוֹ נֶ ֱא ָמנָ ה נִ כְ נַ ַעת".
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אתי ֶאת ֵעינַ י ,וּכְ מוֹ ִעם אוֹ ר ַה ּׁ ַש ַחר
נָ שָׂ ִ
לְ ֵעת ּ ַפ ֲא ֵתי ִמזְ ָרח ַהזּוֹ ֲה ִרים ָ ּבא ֶֹפק
עוֹ לִ ים ְ ּב ִת ְפ ַא ְר ָּתם ַעל ּ ְפנֵ י ַח ּ ָמה ׁשוֹ ַק ַעת,
ָּכ ְך ְ ּב ֵעינַ י ֵמ ֵע ֶמק ֶאל שִׂ יא ָה ִרים ִט ּ ַפ ְס ִּתי;
ַה ְר ֵחק ְ ּבטוּר ֶעלְ יוֹ ן ָר ִא ִיתי נְ ֻקדָּ ה
וְ ִהיא ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר זוֹ ֶה ֶרת ְ ּב ַק ְרנֶ ָיה.
וּכְ מוֹ ָ ּב ָא ֶרץָ ׁ ,שם נַ ְמ ִּתין לַ ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה –
ָּכ ׁ ַשל ָ ּב ּה ֶ ּבן ַא ּפוֹ לוֹ – וְ ִהיא ְ ּבשִׂ יא ַה ּז ַֹהר,
ְ ּבעוֹ ד ִמ ּׁ ְשנֵ י ִצדֶּ ָיה עוֹ ֵמם ָהאוֹ ר ָ ּבא ֶֹפק,
ָּכ ְך דֶּ גֶ ל ַה ָ ּז ָהב – נֵ ס ַה ּׁ ָשלוֹ ם – הוֹ ִפ ַיע
זוֹ ֵהר ְ ּב ַטבּ וּרוֹ ו ְּמ ַמ ֵּתן ְס ִביבוֹ
ֶאת ׁ ַשלְ ֲהבוֹ ת ַה ּז ַֹהר ַהנּוֹ ֲחתוֹ ת לְ ַמ ָּטה.
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ּומ ַחּיֶ כֶ ת
יתי ׁ ָשם אוֹ ָת ּה יָ ָפה ְ
ָ״ר ִא ִ
ּוע ׁ ֶשל ַמלְ ֲאכֵ י ׁ ָש ֵרת,
לְ ׁ ִשיר ּולְ ׁ ַש ֲע ׁש ַ
זוֹ ָרה ֶח ְדוָ ה ְ ּב ֶק ֶרב ׁ ְש ַאר ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ְ ּב ֵע ֶדן״
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ְס ִביב לְ ֶמ ְר ַּכז ַה ּנֹגַ ּה ָר ִא ִיתי ַמלְ ָאכִ ים –
וַ דַּ אי יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף – ּ ְפרוּשֵׂ י ָּכנָ ף ֻּכ ָּלם,
ְ ּבהוֹ ד ו ְּב ָע ָמל ׁשוֹ נִ ים ְּכרוּב ֵמ ֵר ֵעהוּ.
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ָר ִא ִיתי ׁ ָשם אוֹ ָת ּה יָ ָפה ו ְּמ ַח ֶ ּיכֶ ת
לְ ׁ ִשיר וּלְ ׁ ַש ֲע ׁשו ַּע ׁ ֶשל ַמלְ ֲאכֵ י ׁ ָש ֵרת,
זוֹ ָרה ֶח ְדוָ ה ְ ּב ֶק ֶרב ׁ ְש ַאר ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ְ ּב ֵע ֶדן.
ֲא ִפלּ ּו ְ ּביָ ִדי אוֹ ַצר ִמ ִּלים ׁ ְשוֵ ה ֵע ֶר ְך
לְ ע ׁ ֶֹשר דִּ ְמיוֹ נִ י ,לֹא ָהיִ ִיתי ְמ ָת ֵאר
וְ ל ּו ֶאת ַה ּ ָפחוּת ִמ ֵ ּבין נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָיה.
ֶ ּב ְרנַ ר ,לְ ֵעת ָר ָאה ֵעינַ י ְּתלוּיוֹ ת ְ ּבזוֹ
ֲא ׁ ֶשר ֵה ִפ ָיחה בּ וֹ ֶאת ֵא ׁש ַה ּ ְמ ִסירוּת,
ְ ּב ַא ֲה ָבה ְ ּגדוֹ לָ ה ֵה ֵסב ֵעינָ יו ֵאלֶ ָיה,
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קנטו שלושים ושניים
ּרה במעלֵ ה
הקדוש ֶ ּברנַ ר מבהיר לדנטה את חלוקת משכנן של הנשמות ,כל אחת בטו ּ
או במורד הוורד המסתורי .ברנר מרחיב את הדיבור על המלאך גבריאל ,על בנות
העברים ועל נשמות נוספות.
ַ ּגם ִּכי ָהיָ ה לִ בּ וֹ ְ ּב ִע ּנוּגָ יו ׁ ָשקו ַּע,
ּ ָפנָ ה ִא ׁיש ֶה ָהגוּת ִמ ָ ּיד ֶאל ְּכ ֻה ַ ּנת
מוֹ ֶרה ,וְ כָ ְך דִּ ְ ּבר ּו ֵאלַ י שִׂ ְפ ֵתי ַה ּק ֶֹד ׁש:
"ה ּ ֶפ ַצע ׁ ֶש ּ ִמ ְריָ ם ִא ֲח ָתהָ ,מ ׁ ְש ָחה ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן,
ַ
נִ ְפ ַער נִ ְב ַקע ִ ּב ֵידי ַעלְ ַמת ַה ֵחןִּ ,ת ְר ֶא ָ ּנה
יוֹ ׁ ֶש ֶבת זֶ ה ַע ָּתה לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ַמ ִר ָ ּיה.
ישי ִמ ַּת ַחת – ְר ֵאה ְ ּבמוֹ ֵעינֶ ָיך –
ְ ּבטוּר ׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ ּבחוּג ַה ּמוֹ ׁ ָש ִביםָ ,ר ֵחל ַעל ֵּכס יוֹ ׁ ֶש ֶבת
ו ְּב ָסמו ְּך ֵאלֶ ָיה ְ ּג ִב ַירת לִ ְ ּב ָךּ ֵ ,ב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה.
שָׂ ָרה וִ יהו ִּדיתִ ,ר ְב ָקה וְ רוּת ֲא ׁ ֶשר
נְ ִעים זְ ִמירוֹ ת ,דָּ וִ ד ,נִ ְמנָ ה ִעם ֶצ ֱא ָצ ֶא ָיה,
ִמי ׁ ֶש ָ ּז ַעק ְ ּב ֶע ֶצב'ְּ :כ ַח ְסדְּ ָך ָח ֵ ּננִ י'.
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ְר ֵאה אוֹ ָתן ֻּכ ָּלןׁ ,שו ָּרה ַא ַחר ׁשו ָּרה,
ַעלְ ַעל ַא ַחר ַעלְ ַעל ְ ּבכוֹ ַת ְר ּתוֹ ׁ ֶשל וֶ ֶרד,
ְסדוּרוֹ ת ַעל ּ ִפי ַה ֵּס ֶדר ִ ּב ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהן ָק ָר ִ
אתי.
ו ִּמ ּׁשו ָּרה ׁ ְש ִב ִיעית וָ ַמ ָּטה ְ ּבנוֹ ת ִע ְב ִרים,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ְּכ ָבר ָעשׂ ּו זֹאת ַ ּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת לְ ַמ ְעלָ ה,
חוֹ לְ קוֹ ת ַ ּגם ָּכאן לִ ׁ ְשנַ יִ ם ֶאת ַמ ְחלְ פוֹ ת ַה ֶ ּו ֶרד.
אוֹ ָתן נְ ׁשוֹ ת ַה ַחיִ ל ֵהן ַחיִ ץ ַה ּ ַמ ְפ ִריד
ֵ ּבין ַמ ֲעלוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ זֹאת ַעל ּ ִפי ִק ְר ַבת
ַה ּ ַמ ֲא ִמין ַ ּב ְ ּצלָ ב ו ְּבתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל יֵ ׁשוּ.
[]304
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ֵמ ֵע ֶבר זֶ ה נִ ָ ּצב ְ ּבשִׂ יא ּ ְפ ִר ָיחה ַה ֶ ּו ֶרד
ָּכל ַעלְ ָעלָ יו נָ כוֹ נ ּו ַעל ֵּכסַ ,ה ָּלל ּו ֵהם
ִמי ׁ ֶש ֶאת ֵאמוּנָ ם נָ ְתנ ּו ְ ּבבוֹ א יֵ ׁשו ַּע.
ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י ִּת ְר ֶאה ְ ּב ַמ ֲח ִצית ַהגּ ֶֹרן
ַר ִ ּבים ִמן ַה ּ ְמקוֹ מוֹ ת ֵר ִיקים ,וְ ׁ ָשם יוֹ ׁ ְש ִבים
ִמי ׁ ֶש ָח ְבר ּו ֶאל יֵ ׁש ּו ַא ַחר בּ וֹ אוֹ ֵאלֵ ינוּ.

30

אשוֹ ןַ ,ה ֵּכס ַה ַ ּנ ֲעלֶ ה
וּכְ מוֹ ְ ּב ַצד ִר ׁ
ׁ ֶשל ַה ְ ּג ִב ָירה יַ ְחדָּ ו ִעם ַה ּ ְמקוֹ מוֹ ת לְ ַמ ָּטה,
ָצר ַחיִ ץ – ַה ְפ ָר ָדה – ְר ַחב ִמדּ וֹ ת וְ ג ֶֹדל,
ָּכ ְך ִמ ֶ ּנגְ דָּ ם נִ ָ ּצב ֵּכס יוֹ ָחנָ ן ָה ָרם
ָמסוּר לָ ַעד ,דָּ ַאב ְ ּב ִצ ָ ּיה וְ ַעל ִקדּ ו ּׁש
ַה ּׁ ֵשם ֵמת וְ ִה ְתיַ ֵּסר ַ ּב ּת ֶֹפת עוֹ ד ׁ ְשנָ ַתיִ ם.
ַּת ְח ָּתיו ַמ ְפ ִריד ַה ַחיִ ץ ,וְ ַה ּיוֹ ׁ ְש ִבים לְ ַמ ָּטה:
ְפ ַרנְ ִצ ְיסקוּסּ ֶ ,בנֶ ִד ְיקטוּס וְ אוֹ גו ְּס ִטינוּס יַ ַחד,
וְ כָ ְך ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה ַמ ְע ָ ּגל ַא ַחר ֵר ֵעהוּ.
ַע ָּתה ְר ֵאה ֵּכ ַיצד ָחכְ ַמת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה
לַ ֲחלָ ִקים ׁ ָשוִ ים ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ַ ּגן
חוֹ לֶ ֶקת לְ כָ ל ַצד ֶ ּב ֱאמוּנַ ת יֵ ׁשו ַּע.
ְר ֵאה וְ ַדע ַ ּגם זֹאתִ :מ ַּת ַחת לְ ׁשו ָּרה
זוֹ ַהחוֹ ָצה לִ ׁ ְשנַ יִ ם ֶאת ׁ ְשנֵ י ַק ֵ ּוי ַה ַחיִ ץ,
לֹא ִ ּבזְ כו ָּתן יוֹ ׁ ְשבוֹ ת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ִּכי ֶא ָּלא
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ִ ּבזְ כוּת ָאבוֹ ת וְ כֵ ן ְ ּבכָ פוּף לְ ַה ְתנָ יוֹ ת.
ָּכל ֵא ֶּלה ֵהם רוּחוֹ ת ֲא ׁ ֶשר נָ ְט ׁש ּו גּ ו ָּפם
ְ ּב ֶט ֶרם יְ כָ לְ ָּתם לִ ְבחֹר ֵ ּבין טוֹ ב לָ ר ַֹע.
ֶאת זֹאת ּתוּכַ ל לִ ְראוֹ ת ִאם ִ ּב ְפנֵ ֶיהם ַּת ִ ּביט,
וְ ִאם ִּתכְ ֶרה ָאזְ נֶ ָיך לַ ֶ ּז ֶמר ׁ ֶש ְ ּב ִפ ֶיהם
ִּת ׁ ְש ַמע ֶאת ְצלִ יל קוֹ לָ ם וְ הוּא ְּכקוֹ ל ַה ֶ ּילֶ ד.
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את ּ ִפ ָיך ַמיִ ם.
ִה ֵ ּנה ַא ָּתה ּתוֹ ֶההִ ,מ ֵּל ָ
ַא ְך ָאנֹכִ י ַא ִּתיר ֶאת ֶק ׁ ֶשר ַה ּׁ ְש ִת ָיקה
בּ וֹ ִה ָ ּגיוֹ ן ָאנִ ין ָּכ ַפת אוֹ ְת ָך ְ ּב ֶח ֶבק.
ְ ּב ֶמ ְר ָח ֶב ָיה ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה ַה ּזֹאת
לֹא יִ ּ ָמ ֵצא ָמקוֹ ם לְ ֶד ֶר ְך ַה ּ ִמ ְק ֶרה
ְּכ ִפי ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ְּכלָ ל ָר ָעבָ ,צ ָמא אוֹ ֶע ֶצב.
יַ ַען ִּכי ָּכל ֲא ׁ ֶשר ִּת ְר ֶאהֻ ,ח ֵּקי ַה ֶ ּנ ַצח
ָק ְבע ּו ֶאת ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ֵע ֶדן ,זֹאת לְ ַמ ַען
יִ ְהיֶ ה ֵּתאוּם ֻמ ׁ ְשלָ ם ֵ ּבין ֶא ְצ ַ ּבע לַ ַּט ַ ּב ַעת.
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ָּכ ְך ְ ּב ֶח ֶבר ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת של ַה ְמ ַמ ֲה ִרים
ַא ַחר ַח ֵ ּיי ֱא ֶמת ,לֹא ְ ּב ִמ ְק ֶרה יוֹ ׁ ְש ִבים ָּכאן
ַעל ּ ִפי ְסגֻ ָּלה וְ ֵע ֶר ְךְּ ,כלוֹ ַמר ,לֹא .sine causa
ַה ּ ֶמלֶ ְךּ ִ ,בזְ כוּתוֹ ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה ַה ּזֹאת
ׁ ְשרוּיָ ה ְ ּבא ׁ ֶֹשר ַרב וְ ַא ֲה ָבה ֵאין ֵקץ
ַעד ִּכי לִ ְדר ֹׁש יוֹ ֵתר לֹא יַ ֲעלֶ ה ַעל דַּ ַעת,
ָ ּב ָרא ָא ְמנָ ם ֶאת ָּכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ְ ּב ֶצלֶ ם
ַא ְך ֶאת ַח ְסדּ וֹ יַ ְחלֹק ַעל ּ ִפי ְראוּת ֵעינָ יו.
ֻע ְבדָּ ה ִהיא זוֹ ִ ,מ ָּכאןֶ ׁ ,ש ִהיא זוֹ ַהנּוֹ ֶתנֶ ת.
וְ ַהדָּ ָבר ָּכתוּב ַ ּב ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹ ׁש
ַעל ְּתאוֹ ֵמי ִר ְב ָקה ִמ ְתרוֹ ְצ ִצים ָ ּב ֶר ֶחם,
וּכְ ָבר ְ ּב ֶב ֶטן ֵאם שׂ וֹ נְ ִאים ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ.
ַעל ֵּכן מו ָּטל ַעל אוֹ ר ָה ֱאל ִֹהים ָ ּברוֹ ם
אש ֶיהם ֲע ֶט ֶרת נִ כְ ָ ּב ָדה,
לָ ֵתת ַעל ָר ׁ ֵ
ּתוֹ ֶא ֶמת לְ גוֹ נָ ן ׁ ֶשל ַמ ְחלְ פוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
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ימי דּ וֹ רוֹ ת ָע ָברוּ,
ְסגֻ לּ וֹ ת ֲאבוֹ ֵת ֶיהם ִ ּב ֵ
ֱאמוּנָ ָתם וְ כֵ ן ַה ּט ַֹהר וְ ַה ּתֹם,
לִ ְפדוּת ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶיהם ָהיָ ה ָ ּבם דֵּ י ַה ּצ ֶֹר ְך.
אשוֹ נִ ים,
ַא ַחרִ ,מ ֵּקץ ִעדַּ ן דּ וֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
נִ ְמ ָצא ִּכי ַעל ְמנָ ת יִ גְ ַ ּבר כּ ֹחוֹ ַ ּב ּט ַֹהר,
ִאם ַה ָ ּולָ ד זָ כָ ר הוּא ִּת ּמוֹ ל ָע ְרלַ ת ַה ֶ ּילֶ ד.
ֲא ָבל ְ ּב ִה ּ ָפ ַתח דַּ לְ תוֹ ת ִעדַּ ן ַה ֶח ֶסד,
ִאם לֹא נִ ְט ַ ּבל ַּכדָּ ת – ֲהגַ ם נְ ִקי ַּכ ּ ַפיִ ם –
ימבּ וֹ .
ֻה ׁ ְשלַ ְך לְ ִה ְתיַ ֵּסר ְ ּב ַמ ְח ׁ ַש ֵּכי ַה ִּל ְ
ַע ָּתה ְר ֵאה ּ ָפנֶ ָיה וְ ֵהם ִּכ ְפנֵ י יֵ ׁשו ַּע,
ִּכי זָ ֳה ָר ּה ִ ּבלְ ַבד יֵ ׁש ְ ּבכֹחוֹ לִ ְסלֹל
ֶאת דַּ ְר ְּכ ָך לְ ַמ ַען ִּת ְר ֶאה ֶאת ּ ְפנֵ י יֵ ׁשו ַּע".
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ָר ִא ִיתי א ׁ ֶֹשר ַרב ַמ ְמ ִטיר ַח ְסדּ וֹ ָעלֶ ָיה,
הוּא ּתוֹ לֶ ֶדת רו ָּחם ׁ ֶשל ַמלְ ֲאכֵ י ֶעלְ יוֹ ן
ַה ִ ּנ ְב ָר ִאים לִ ְדאוֹ ת ְ ּברוּם ִּכ ּ ַפת ׁ ָש ַמיִ ם.
ָּכזֹאת עוֹ ד לֹא ָר ִא ִיתיַ ,על ַאף ָּכל ַה ּ ְפלָ ִאים
ׁ ָשזְ פ ּו ֵעינַ י ַעד ֵה ָ ּנהָ ּ .פנֶ ָיה ַה ְּקרוֹ ִבים
לַ ֶ ּצלֶ ם ָה ֶעלְ יוֹ ן ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ִהכּ וּנִ י.
אוֹ ָת ּה ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ָ ּנ ֲח ָתה ִמ ּק ֶֹדם
ַע ָּתה ּ ָפ ְרשָׂ ה ָּכנָ ף ֶאל מוּל ֵאם ַה ּמוֹ ׁ ִש ַיע,
ְ ּבָ ּ ’Ave Maria‘-פ ְצ ָחה ,ו ְּב.’gratia plena‘-
ִמ ָּכל ָה ֲע ָב ִרים ָענ ּו ְ ּברוּכֵ י ָה ֵע ֶדן,
לַ ֶ ּז ֶמר ַה ָּקדוֹ ׁש ֵה ׁ ִשיב ּו ִ ּבגְ רוֹ נָ ם,
וְ כָ ְך לָ ְב ׁ ָשה ָּכל נֶ ֶפ ׁש ָחזוּת ׁ ַשלְ וָ ה וְ נ ַֹעם.
"הוֹ ָ ,אב ָקדוֹ ׁשֲ ,א ׁ ֶשר ַ ּב ֲעבו ִּרי ִּת ְסבּ ֹל
ְ ּב ִר ְד ְּת ָך ֵאלַ י ,נוֹ ֵט ׁש ֶאת ְמקוֹ ְמ ָך
בּ וֹ ַהגּ וֹ ָרל ָק ַבע ֶאת ִמ ׁ ְש ָּכנְ ָך לָ נֶ ַצח,
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ִמי זֶ ה הוּא ַה ּ ַמלְ ָא ְך ֲא ׁ ֶשר ְ ּבלֵ ב חוֹ ׁ ֵשק
נוֹ ֵעץ ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ִ ּב ְפנֵ י ַמלְ ַּכת ָה ֵע ֶדן
ַעד ִּכי ֵמרֹב ֶח ְמדָּ ה ֻּכלּ וֹ ְּכ ֵא ׁש ׁ ַשלְ ֶה ֶבת?"
ָחזַ ְר ִּתי וְ ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ּ ִפי מוֹ ִריֲ ,א ׁ ֶשר
ֶאת ִּת ְפ ַא ְר ּתוֹ נוֹ ֵטל ֵמ ֵאת ַח ְס ֵדי ִמ ְריָ ם,
ַּכ ּנֹגַ ּה ַה ּמוֹ ׁ ֶשכֶ ת ֶאת הוֹ ד יָ ְפיָ ּה ִמ ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ֵה ׁ ִשיב" :עֹז לֵ ב וְ ֶח ֶסדְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לִ ים
לָ ֶהם ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ו ַּמלְ ֲאכֵ י ֶעלְ יוֹ ן,
ׁשוֹ כְ נִ ים בּ וֹ  ,וְ ַעל ֵּכן דַּ ְרכּ וֹ ִהיא ַ ּגם דַּ ְר ֵּכנוּ.
ִּכי הוּא זֶ ה ׁ ֶש ֵה ִביא ֲאזַ י ֶאת ַּכף ַה ּת ֶֹמר
לְ ַמ ָּטה ֶאל ִמ ְריָ ם ַ ּב ּיוֹ ם בּ וֹ ַה ּמוֹ ׁ ִש ַיע
ֲעלֵ י ׁ ִשכְ מוֹ נָ ַטל ֶאת עֹל ֲעווֹ נוֹ ֵתינוּ.
אוּלָ ם עוֹ ִדי דּ וֹ ֵברְ ,ר ֵאה ְ ּבמוֹ ֵעינֶ ָיך
ֶאת ֲא ִצילֵ י ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִמ ֵ ּבין ְ ּגדוֹ לֵ י ָה ֵע ֶדן
ַ ּב ּ ַמ ְמלָ כָ ה ַה ּזֹאתָ ,מחוֹ ז ׁ ֶשל ּתֹם וְ ֶצ ֶדק.
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ִה ֵ ּנה ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ׁ ָשם לְ ַמ ְעלָ ה יְ ׁשו ִּבים
ָקרוֹ ב ֶאל ַה ְ ּג ִב ָירהַ ,על ָּכ ְך לִ ָ ּבם עוֹ לֵ ז
וְ ֵהם ִּכ ׁ ְשנֵ י ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ַה ֶ ּו ֶרד ַה ּפוֹ ֵר ַח.
ׁ ְשכֵ נָ ּה ִמ ּ ְׂשמֹאלַ ,ה ָּלז ָסמו ְּך ְמאֹד ֵאלֶ ָיה
ָא ִבינ ּו ַה ַּק ְדמוֹ ן הוּאָ ,ט ַעם ִמן ָה ָאסוּר
וְ כָ ְך ָ ּגזַ ר ַעל ֶא ֶרץ ַט ֲע ָמם ׁ ֶשל דְּ וַ י וְ ֵס ֶבל.
ִמ ְ ּי ִמינָ ּה ִּת ְר ֶאה ֶאת ּ ֶפ ְטרוּס ַה ָּקדוֹ ׁש,
ֲא ִבי ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיהּ ְ ,ביָ ָדיו ִה ְפ ִקיד יֵ ׁשו ַּע
ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת לְ ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ּ ֶפ ַרח.
וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ַההוּאֲ ,א ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י מוֹ תוֹ
ָר ָאה ְ ּב ִס ְבלוֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל ַה ַּכ ָּלה ,יֵ ׁשו ַּע
ָרכַ ׁש יָ ָד ּה ְ ּבמ ַֹהר ׁ ֶשל ַמ ְס ְמ ִרים וְ ר ַֹמח,
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יוֹ ׁ ֵשב ָסמו ְּך ֵאלָ יו .וּלְ ַצד ֲא ִבי ִ ּגזְ ֵענ ּו
ׁשוֹ כֵ ן ָאדוֹ ן ַעל ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרףְּ ,כפוּי טוֹ ָבה,
ֲא ׁ ֶשר ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן נִ זּוֹ ן ִמ ּ ַמן ׁ ָש ַמיִ ם.
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מוּל ּ ֶפ ְטרוּס ֶאת ַח ָ ּנה ִּת ְר ֶאה ִהיא ֵאם ִמ ְריָ ם
ַמ ֶ ּב ֶטת ְ ּב ִב ָּת ּה ְ ּבעֹנֶ ג' ,הוֹ ׁ ַש ְענָ א'
ָּת ׁ ִשיר ,וְ לֹא ָּת ִסיר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֶאת ֵעינֶ ָיה.
ִמ ֶ ּנגֶ ד לַ ֲא ִבי ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ָה ָרם
ֵּת ׁ ֵשב לו ִּצ' ָ ּיה ,זוֹ ִ ּבגְ ִב ְר ְּת ָך ֵה ִא ָיצה
לְ ֵעת ר ׁ ְ
ֹאש ָך ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ָּת ,נָ כוֹ ן לְ ַמר ַה ּ ָמוֶ ת.
אוּלָ ם ְ ּבעוֹ ד ַא ָּתה חוֹ לֵ םַ ,ה ְ ּז ַמן נָ ס ,וְ ַעל ֵּכן
ָּכאן נַ ֲעצֹר וּכְ מוֹ ַח ָ ּיט נָ בוֹ ן ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת
ּתוֹ ֵפר ַעל ּ ִפי ִמדַּ ת ַה ַ ּבד וְ לֹא לְ ֵה ֶפ ְך,
נָ ֵסב ֶאת ַמ ָ ּב ֵטינ ּו ֶאל ׁש ֶֹר ׁש ַא ֲה ָבה.
וְ כָ ְך לְ ֵעת ַּת ִ ּביט בּ וֹ ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי ַ ּגם ַּת ְצלִ ַיח
לַ ְחדּ ֹר ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך ּתוּכַ ל ֶאת ְמקוֹ ר ַה ּז ַֹהר.
ִעם זֹאת לְ ַבל ִּת ּפֹל ָאחוֹ ר ְ ּבעוֹ ד נִ ְד ֶמה
ימה,
לְ ָך ׁ ֶש ֶאת ְּכנָ ֶפ ָיך ַא ָּתה ֵמנִ יף ָק ִד ָ
מו ָּטב לָ שֵׂ את ְּת ִפ ָּלה ,וְ כָ ְך לִ זְ כּ וֹ ת ַ ּב ֶח ֶסד –

150

ַח ְסדָּ ּה הוּאִּ ,כי ְ ּביָ ָד ּה ַהכּ ַֹח לְ ַס ֵ ּי ַע.
ָּכ ֵעת ֲעקֹב ַא ַחר דְּ ָב ַרי ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב
לְ ַמ ַען נְ ַה ֵּל ְך ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶא ָחד ַ ּגם יַ ַחד".
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קנטו שלושים ושלושה
לבקשתו של הקדוש ֶ ּברנַ ר ,מרים אם ישוע מבקשת אצל הבורא עצמו כי יואיל
להעניק לדנטה אפשרות להתבונן מקרוב .המשורר הוגה בסודו של השילוש הקדוש
וכן בטבעו הכפול של ישוע ,זה האנושי מול זה האלוהי.
"ה ּהֵ ,אם ְ ּבתוּלָ הּ ִ ,ב ּתוֹ ׁ ֶשל ְ ּבנֵ ְךְ ,צנו ָּעה יוֹ ֵתר
ָ
וְ נַ ֲעלָ ה ַעל ָּכל ֲא ׁ ֶשר נִ ְב ָרא ְ ּב ֶצלֶ ם,
ַא ְּת יַ ַעד ַה ּׁ ְשלֵ מוּת וְ כַ ָ ּונַ ת ַה ֶ ּנ ַצח,
ַא ְּת זוֹ ֲא ׁ ֶשר ִהגְ ִ ּב ָיהה ֶאת ֶט ַבע ָה ָא ָדם
ֶאל ְמרוֹ ם ָה ֲא ִצילוּתַ ,עד ִּכי ִה ׁ ְשלִ ים בּ וֹ ְראוֹ
ִעם ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ָדיו וְ לֹא ָסלַ ד ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ָהיָ ה זֶ ה ְ ּב ַר ֲח ֵמ ְך ,בּ וֹ לַ ַהב ַא ֲה ָבה
נִ ַ ּצת וְ ִה ְתלַ ֵּק ַח ,ו ְּב ֻח ּמוֹ ֵהנֵ ץ
ו ְּב ׁ ָשלוֹ ם לָ ַעד נָ ַבט ,לִ ְבלֵ ב ַה ּ ֶפ ַרח.
ַא ְּת לָ נ ּו ַמ ּ ׂשו ָּאה ְ ּב ָצ ֳה ֵרי ַה ּיוֹ ם,
זוֹ ֶה ֶרת ְ ּב ַח ְסדֵּ ְך; לִ ְבנֵ י ֱאנוֹ ׁש ָ ּב ָא ֶרץ,
ַא ְּת ַמ ְעיַ ן ַח ִ ּיים ׁשוֹ ֵפ ַע ֵמי ּתוֹ ֶחלֶ ת.

15

ָרם ִמ ׁ ְש ָּכנֵ ְך וְ ַרב כּ ֵֹח ְך יָ ד לְ הוֹ ׁ ִשיט,
ַעד ִּכי נִ זְ ָקק לְ ֵעזֶ ר וְ לֹא ּפוֹ נֶ ה ֵאלַ יִ ְך
ְּכמוֹ תוֹ ִּכ ְמ ַב ֵּק ׁש לָ עוּף לְ לֹא ְּכנָ ַפיִ ם.
יטי יָ ֵד ְך לֹא ַרק לְ ִמי
ְ ּברֹב טו ֵּב ְך ּתוֹ ׁ ִש ִ
ׁ ֶש ֶעזְ ָר ֵת ְך ִ ּב ֵּק ׁש ,וּלְ ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת
ְ ּב ֶט ֶרם נִ ְת ַ ּב ַּק ׁ ְש ְּתֶ ,את ַה ִ ּנ ְצ ָר ְך ּתוֹ ׁ ִש ִיעי.
ְ ּבלִ ֵ ּב ְך ִמ ׁ ְש ַּכן עוֹ לָ ם לְ ַר ֲח ִמים וְ ֶצ ֶדק
ְ ּבלִ ֵ ּב ְך ַה ְ ּנ ִדיבוּת ,וּבוֹ ָעצוּר ַה ּטוֹ ב –
ָּכל ׁ ֶשהוּא נַ ֲעלֶ ה ְ ּבכָ ל נִ ְב ָרא ְ ּב ֶצלֶ ם.
[]310
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נּועה יוֹ ֵתר
"ה ּהֵ ,אם ְ ּבתּולָ הּ ִ ,ב ּתוֹ ׁ ֶשל ְ ּבנֵ ְךְ ,צ ָ
ָ
וְ נַ ֲעלָ ה ַעל ָּכל ֲא ׁ ֶשר נִ ְב ָרא ְ ּב ֶצלֶ ם,
ַא ְּת יַ ַעד ַה ּׁ ְשלֵ מּות וְ כַ ּוָ נַ ת ַה ֶ ּנ ַצח״

ג’ֹֹ .פ.

ַע ָּתה ִה ֵ ּנה ָה ִא ׁישֵ ,מ ֵע ֶמק ַה ָ ּבכָ א
ְ ּב ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ַה ֶחלֶ ד ,נִ ּ ָׂשא ֶאל ַה ּ ָמרוֹ ם,
ָר ָאה זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּב ֵע ֶדן,
ַמ ְפ ִציר ָ ּב ְך לְ ַה ְקנוֹ ת לוֹ ֻק ְרטוֹ ב כּ ֵֹח ְך לְ ַמ ַען
יוּכַ ל ְ ּב ַמ ָ ּבטוֹ לְ הוֹ ִסיף וּלְ ַה ְר ִק ַיע
לְ ַמ ְעלָ ה ֶאל ּ ִפ ְס ַ ּגת ַה ְ ּי ׁשו ָּעהָ ,הא ׁ ֶֹשר.

30

ֵמעוֹ לָ ם ָּכ ְך לֹא נִ כְ ַס ְפ ִּתי ַא ַחר ַמ ַ ּבט ֵעינַ י
ִּכ ְרצוֹ נִ י ְ ּב ַמ ָ ּבטוֹ ֶ ,א ּ ָׂשא ָּכל ְּת ִפלּ וֹ ַתי
ֵאלַ יִ ְך ְ ּב ִת ְקוָ ה ִּכי יֵ ׁש ָ ּב ֶהן ּתוֹ ֶחלֶ ת,
וְ כִ י ִ ּב ְת ִפ ָּל ֵת ְך ָּת ִס ִירי ֵמ ָעלָ יו
ָּכל ֲענָ נָ ה ׁ ֶשל ֶ ּבן ְּתמו ָּתה ,וְ זֹאת לְ ַמ ַען
יִ ְהי ּו ֵעינָ יו ּ ְפקוּחוֹ ת ֶאל הוֹ ד ׁ ְשלֵ מוּת ַה ּנ ַֹעם.
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וְ עוֹ דַ ,מלְ ַּכת ָהרוֹ ם – ַעל ָּכל ֶח ְפ ָצ ּה מוֹ ׁ ֶשלֶ ת,
ַא ְפ ִציר ָ ּב ְך ִּכי ִמ ֵּקץ ַה ִח ָ ּזיוֹ ן ַה ִ ּנ ִיחי,
ֹאבדוּ ,לְ כָ ל חו ׁ ָּשיו ִע ּמוֹ ְּכק ֶֹדם,
לְ ַבל י ְ
ַר ְּסנִ יּ ְ ,ב ַב ָּק ׁ ָשה ִמ ּ ֵמ ְך ֶאת יְ ָצ ָריו.
ְר ִאי ֵּכ ַיצד ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'הִ ,ע ּ ָמ ּה רוּחוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
מוֹ ֲח ִאים ַּכף וְ חוֹ ְב ִרים ִ ּב ְת ִפ ָּל ִתי ֵאלַ יִ ְך".
ֵעינֶ ָיה ַהיְ ָקרוֹ ת לָ ֵאל ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּביט ּו
ַע ָּתה ַ ּב ּ ַמ ְע ִּתיר נוֹ שֵׂ א דְּ ָב ָריוֵ ,ה ִעיד ּו
ַמה ּטֹב ּו ְ ּב ֵעינֶ ָיה ַה ּ ְמ ִסירוּתָ ,הא ֶֹמן.

45

ֲאזַ י אוֹ ָתן ֵה ֵס ָ ּבה ֶאל ז ַֹהר אוֹ ר ַה ֶ ּנ ַצח.
ְ ּבתוֹ כוֹ ֲ ,הלֹא נֵ ַדע זֹאתִּ ,כי ֵאין ֵ ּבין ַה ְ ּברו ִּאים
יָ כוֹ ל לִ ְמצֹא דַּ ְרכּ וֹ וּלְ ַה ֲע ִמיק ָּכמוֹ ָה.
וְ ָאנֹכִ י ַע ָּתהָ ,קרוֹ ב יוֹ ֵתר לַ ַ ּי ַעד
ׁ ֶשהוּא ֵקץ ַה ְּת ׁשוּקוֹ ת ֻּכ ָּלןֶ ,את ִּכ ּסו ַּפי
אתי ַּכ ְמ ֻצ ּ ֶפה ֶאל ְמרוֹ ם ּ ִפ ְס ַ ּגת ַה ַּל ַהט.
נָ שָׂ ִ
ֶ ּב ְרנַ ר ִח ֵ ּי ְך ֵאלַ יְ ,מ ַר ּ ֵמז לִ י ְ ּביָ דוֹ
לְ ָה ֵסב ֵעינַ י לָ רוּם ,אוּלָ ם ֲאנִ י ִה ְקדַּ ְמ ִּתי
לַ ֲעשׂ וֹ ת דְּ ָברוֹ ְ ּב ֶט ֶרם ֶאת זֹאת ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני,
ׁ ֶש ֵּכן ָהיָ ה ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י ָטהוֹ רָ ,ערו ְּך
לַ ְחדּ ֹר ִמ ַ ּב ַעד ְ ּב ַרק ֲאלֻ ּ ַמת ַק ְרנֵ י ַה ּז ַֹהר
ׁ ֶשל אוֹ ר ֶעלְ יוֹ ןִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו ֱא ֶמת ַע ְצ ָמ ּה נוֹ ַב ַעת.
ֵמ ֶרגַ ע זֶ ה וְ ָהלְ ָאה ָעלְ ָתה ָע ְצ ַמת ֵעינַ י
ַעל כּ ׁ ֶֹשר ַה ּ ִמ ִּלים לוֹ ַמר ֶאת ׁ ֶש ָר ִא ִיתי,
ָּכ ְך מוּל ֻמ ְפלָ א ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן כּ וֹ ֵר ַע.
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ר-מה ֻמ ְפלָ א נִ גְ לֶ ה לוֹ ,
ְּכ ִמי ׁ ֶש ַ ּב ֲחלוֹ ם דְּ ַב ָ
ֵה ִקיץ ו ְּבקוּמוֹ ַהכּ ֹל נִ ְמ ֶחה ַעד ְּכלוֹ ת,
וְ ַרק ַט ַעם ָה ִרגּ ו ּׁש נוֹ ַתר ִע ּמוֹ ֲע ַדיִ ן,
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ְּכמוֹ תוֹ ֲאנִ יִּ ,כ ְמ ַעט לַ ֲחלו ִּטין נָ גוֹ ז
ַמ ְר ֵאה ַה ִח ָ ּזיוֹ ן ,וְ ַרק עוֹ ד ְמ ַט ְפ ֵטף
ַקלּ וֹ ת ְ ּבלִ ִ ּבי ַה ּ ֶמ ֶתק ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַתר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ָּכ ְך ְ ּב ַק ְרנֵ י ַח ּ ָמה ָּכלֶ ה חוֹ ַתם ַה ּׁ ֶשלֶ ג.
ָּכ ְך נְ בוּאוֹ ת ִס ִ ּיבילָ הָ ,ר ׁ ְש ָמה אוֹ ָתן ַעל ּ ְפנֵ י
ָעלִ ים ַ ּב ּ ְמ ָע ָרה ,נָ פוֹ צ ּו ַ ּב ּׁ ַש ֶּלכֶ ת.
ָה ּה ,אוֹ ר ֶעלְ יוֹ ןֲ ,א ׁ ֶשר ֶאת ַח ְסדְּ ָך רוֹ ַמ ְמ ָּת
ָ ּגבוֹ ַּה ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ְּתבוּנַ ת ָא ָדםּ ַ ,ג ֵּלה
לְ זִ כְ רוֹ נִ י וְ ל ּו ֻק ְרטוֹ ב ִמ ִ ּזיו ּ ָפנֶ ָיך,
וְ ָא ָ ּנאּ ִ ,בלְ ׁשוֹ נִ י ֵּתן כּ ַֹח לְ ַה ִ ּב ַיע –
לְ ַמ ַען ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ְ ּבנֵ י יָ ִמים יָ בוֹ א ּו –
וְ ל ּו ַרק ֶר ׁ ֶשף ַקל ִמ ְּת ִה ַּלת ֱאל ַֹּה.

75

ִּכי ַאף ִאם ַרק ְמ ַעט יִ שְׂ רֹד ְ ּבזִ כְ רוֹ נִ י
וִ ַיה ְד ֵהד ְצלִ ילוֹ ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּׁשוּרוֹ ת,
ָּכ ְך יַ ַעל נִ ְצחוֹ נְ ָך ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת וְ ת ֶֹקף.
דּ וֹ ֶמה ִּכי ל ּו ָהיִ ִיתי ֵמ ֵסב ֵעינַ י ַה ִ ּצדָּ ה
ֵמ ֲאלֻ ּ ַמת ָהאוֹ ר ַה ַחי וְ ַרב ַהבּ ַֹהק,
ֻמ ֶּכה ְ ּב ַסנְ וֵ ִרים ,וַ דַּ אי אוֹ ֵבד ָהיִ ִיתי.
אוּלָ ם דַּ וְ ָקא ִ ּבזְ כוּת ֵמנִ ַיע זֶ ה ,זְ כו ַּרנִ י,
נוֹ ַעזְ ִּתי ֶאת ֵעינַ י לֹא לְ ָה ִסיר ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ַעד ִּכי נִ ְמזַ ג ַמ ַ ּבט ֵעינַ י ְ ּבטוּב ַה ֶ ּנ ַצח.
ֲא ָה ּהִ ׁ ,ש ְפ ַעת ַה ֶח ֶסד ,בּ וֹ לְ ַע ְצ ִמי ִה ְר ׁ ֵש ִיתי
לָ ֵתת ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ָּכלִ יל ְ ּבאוֹ ר ַה ֶ ּנ ַצח
לְ א ֶֹר ְך זְ ַמן ַעד ִּכי ַמ ַ ּבט ֵעינַ י ָּכלָ ה בּ וֹ !
ְ ּבע ֶֹמק ְמצוּלָ תוֹ נֶ ֱא ָס ִפים יַ ְחדָּ ו,
ְּכרוּכִ ים ְ ּב ַא ֲה ָבה לִ כְ לִ יל ׁ ְשלֵ מוּתָ ,ר ִא ִיתי
ָּכל ׁ ֶשהוּא ְמ ֻפ ָ ּזר ו ְּמפ ָֹרד ַ ּב ֶחלֶ ד.
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ִמ ְק ֶרה וְ תֹכֶ ן יַ ַחד ַעל ָּכל ֵצרו ֵּפ ֶיהם
ְּכמוֹ נִ כְ ְרכ ּו יַ ְחדָּ ו .וְ כָ ְך ָּכל ׁ ֶשא ַֹמר
הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֱא ֶמת מו ֶּבנֶ ת ֵמ ֵאלֶ ָיה.
		
ְסבו ַּרנִ י ִּכי ָר ִא ִיתי ֶאת ׁש ֶֹר ׁש ַה ַּת ְבנִ ית
ׁ ֶשל ֶק ׁ ֶשר זֶ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבעוֹ ִדי דּ וֹ ֵבר ֵא ַדע
ְ ּבלִ ִ ּבי ַ ּג ֲאוַ ת ָהא ׁ ֶֹשר .וְ כָ ְך נִ ְמ ָחה ִ ּבן ֶרגַ ע
ַה ּ ְמא ָֹרע ִמ ִ ּזכְ רוֹ נִ יַ ,מ ֵהר ִמ ּׁ ְשנוֹ ת ַאלְ ּ ַפיִ ם
וְ עוֹ ד ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֵמ ָאז נִ ְב ַהל לֵ ב נֶ ּ ְפטוּן
ְ ּבלֵ ב ַה ָ ּים ִמ ֵ ּצל ְס ִפינַ ת ָה ַא ְרגוֹ נָ או ִּטים.
ָהיְ ָתה רו ִּחיֵ ,אפוֹ אְ ׁ ,שקו ָּעה ו ְּמ ֻר ֶּת ֶקת,
ֵעינַ י ַה ְ ּנעוּצוֹ ת ׁ ָש ְקטוִּ ,עם זֹאת ְּככָ ל
ׁ ֶש ְּל ַה ִ ּביט הוֹ ִסיפוּּ ָ ,ג ַבר ָ ּב ֶהן ַה ַּל ַהט.
ָּכל ַה ּ ַמ ִ ּביט ָ ּבאוֹ ר יַ ֲהפ ְֹך ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן
לִ ְמ ָמ ֵאן לְ ַה ִּתיק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאת ֵעינָ יו
וּלְ ָה ֵסב אוֹ ָתן ֶאל דְּ מוּת ׁשוֹ נָ ה ִמ ּ ֶמ ּנוּ.

105

ׁ ֶש ֵּכן ַה ּטוֹ ב ,נוֹ שֵׂ א ַה ֵח ֶפץ ְ ּבלִ ֵ ּבנוּ,
ָאצוּר ֻּכלּ וֹ ָ ּבאוֹ ר ַה ֶ ּזהִ ,מחו ָּצה לוֹ
ָּכל ׁ ֶשהוּא בּ וֹ ֻמ ׁ ְשלָ ם ,נוֹ שֵׂ א ּ ְפגָ ם ו ִּמגְ ַר ַעת.
ַע ָּתה ֶאת ׁ ֶשנּוֹ ַתר ְ ּבזִ כְ רוֹ נִ י ַּת ִ ּב ַיע
לְ ׁשוֹ נִ י ,יִ ְהי ּו דְּ ָב ֶר ָיה ִמ ִּלים ְמ ֻדלְ דָּ לוֹ ת
ִמ ּ ֶמלֶ ל ַה ִּתינוֹ ק יוֹ נֵ ק ֲחלֵ ב ׁ ָש ַדיִ ם.
וְ לֹא ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש יוֹ ֵתר ִמדְּ מוּת ַא ַחת
ָ ּבאוֹ ר ַה ַחי ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ֶאת ֵעינַ י נָ ַת ִּתי –
ֵהן ֶה ָע ָבר ׁ ֶשבּ וֹ נוֹ ָתר ִע ּמוֹ לָ נֶ ַצח –
ַרק ְ ּב ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י ֲא ׁ ֶשר ָצ ְבר ּו כּ ָֹחן
לְ ֵעת ֶאל ָה ֶא ָחד ִה ַ ּב ְט ִּתיָ ּ ,פנָ יו
ֶה ְחלִ יף הוּאּ ְ ,בעוֹ ד ֲאנִ י ֶאת צו ָּר ִתי ׁ ִש ִ ּנ ִיתי.
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״כמוֹ ֶק ׁ ֶשת ְ ּב ָענָ ן ֵמ ֲח ֶב ְר ָּת ּה נִ ׁ ְש ֶק ֶפת,
ְּ
ְ
ָּכך ַמ ְע ָ ּגל ֶא ָחד ֶה ְחזִ יר ַק ְרנֵ י ֵר ֵעהּו
ישי נָ ַטל ַק ְרנָ יו ִמ ּׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד״
וְ ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ

ג’ .פ.

ּו ַבֹ ֵ ּי ׁשוּת ַה ּזֹאת ָה ֲע ֻמ ָּקה ,זוֹ ֶה ֶרת
ְ ּבאוֹ ר ְמצוּלוֹ תְ ׁ ,שלוֹ ׁ ָשה ַמ ְע ָ ּגלִ ים ׁשוֹ נֵ י
ָ ּגוֶ ן ַא ְך ׁ ְשוֵ י ֵמ ַמד ְ ּבמוֹ ֵעינַ י ָר ִא ִיתי.

120

ְּכמוֹ ֶק ׁ ֶשת ְ ּב ָענָ ן ֵמ ֲח ֶב ְר ָּת ּה נִ ׁ ְש ֶק ֶפת,
ָּכ ְך ַמ ְע ָ ּגל ֶא ָחד ֶה ְחזִ יר ַק ְרנֵ י ֵר ֵעה ּו
ישי נָ ַטל ַק ְרנָ יו ִמ ּׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ַחד.
וְ ַה ׁ ְּשלִ ׁ ִ
ָה ּהַ ,מה דַּ ָּלה שְׂ ָפ ֵתנוּ ,וְ ַעד ַּכ ּ ָמה רוֹ ֶפ ֶסת
ֵעת ִּת ְתיַ ֵ ּצב ֶאל מוּל ֶחזְ יוֹ ן רו ִּחיָ ,אכֵ ן
ִּת ְהיֶ ה זוֹ ַהגְ זָ ָמה לְ כַ נּוֹ ָת ּה ֻמגְ ֶ ּבלֶ ת.
ָה ּה ,אוֹ ר עוֹ לָ םּ ָ ,ב ָדד ְ ּב ִק ְר ְ ּב ָך ִּת ׁ ְשכּ ֹן
וְ ַרק ַא ָּתה ֵּת ַדע ֶאת ַע ְצ ְמ ָךַ ,על ֵּכן
ַעל ַע ְצ ְמ ָך ִּת ְמ ׁש ְֹך רֹב ַא ֲה ָבה וְ נ ַֹעם.
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ַה ּ ַמ ְע ָ ּגל ַ ּב ָּתוֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָך הוֹ ִפ ַיע
וְ הוּא ְּכאוֹ ר נִ ׁ ְש ָקף ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ְ ּב ֵעינַ י
ִ ּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ַר ָ ּבה אוֹ תוֹ זְ ַמ ָ
ן-מה ָ ּב ַחנְ ִּתי,
ְּכ ׁ ֶשלְ ַע ְצמוֹ וְ ֵהן ְ ּב ִמגְ וְ נֵ י ַה ֶ ּצ ַבע
דּ וֹ ֶמה ְּכמוֹ ל ּו ֻצ ַ ּיר ְ ּב ֶצלֶ ם ְ ּבנֵ י ְּתמו ָּתה,
ַעל ֵּכן ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ְ ּב ַת ְבנִ יתוֹ נָ ַע ְצ ִּתי.

135

ָּכמוֹ נִ י ַּכ ּמוֹ ֵדד ַה ְמ ַב ֵּק ׁש לִ יצֹר
ִמ ּ ַמ ְע ָ ּגל ִרבּ ו ַּע ,רוּחוֹ כּ וֹ ׁ ֵשל ׁ ֶש ֵּכן
נְ טוּל ַמ ָּסד ָה ִא ׁישָ ,ה ִע ָּקרוֹ ן ָח ֵסר לוֹ .
ָּכ ְך מוּל ַמ ְר ֶאה ָח ָד ׁש נִ ַ ּצ ְב ִּתי ְמ ַב ֵּק ׁש
לָ ַד ַעת ָהכֵ ַיצד ַצלְ מוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם
נִ ְט ָמע ְ ּבתוֹ כוֹ  ,וְ ֵא ְיך ֶאת ְמקוֹ מוֹ מוֹ ֵצא הוּא.
אוּלָ ם ָק ְצר ּו ְּכנָ ַפי ִמן ַה ּ ָמעוֹ ף ַה ֶ ּזה.
ַא ְך ָאז ֻה ְּכ ָתה רו ִּחי ְ ּבז ַֹהר ַה ָ ּב ָרק,
וְ ֶאת ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְּק ׁ ָשה ַא ֲח ָריוּ ָ ,בזֹאת נִ ַּתן לָ ּה.
וְ כָ אן ָּכ ׁ ַשל כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל ע ֶֹמק דִּ ְמיוֹ נִ י,
ִעם זֹאת ְרצוֹ ן לִ ִ ּבי ִעם ִּכ ּסו ַּפי ַ ּגם יַ ַחד
ְּכ ָבר ַסבּ ּו ְּכאוֹ ַפןָּ ,כ ְך ַא ֲה ָבה ָּתנִ ַיע
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הערת ההערות
כפי שצוין במבוא לכרך זה ,קיימת מידה מסוימת של חפיפה בין התכנים שבמבוא ,המבקשים
לאפיין את עיקריו של כל אחד מרקיעי העדן ,לבין ההפניה הפרטנית בקובץ ההערות שלפנינו.
בכל מקרה ,ועל אף העובדה כי מספר ההערות לקומדיה עומד בתרגום זה על אלפיים 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 הדוֹ גמה הכנסייתית הרומית-קתולית על דקויותיה ,עקיצות בבני
דורו המוכרים לו אישית מן הימים בהם 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 הבכיר שבהם הוא 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
.1936 ,SONZOGNO – MILANO
קמריני גודש את הכתוב בלמעלה משלושת אלפי הערות ,וזאת ככתובdai migliori“ :
 ,”commentiקרי" :מיטב הפירושים" ,או "פירושים נבחרים" .במבחר ההערות המוגש בזאת
צמצמתי את ההיקף ,עם זאת הוספתי באותן ההערות המתייחסות אל כתבי המשוררים
דוגמת אובידיוס וורגיליוס ,המוכרים לקורא האיטלקי המשכיל אך זרים לקורא העברי.
צמצמתי ,לעומת זאת ,בפרשנויות מן המקרא ,המוכרות לציבור קוראי העברית.
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קנטו ראשון
.13

.16
.21
.32
.36
.37

.48
.68
.73
.76

.123

"לִ ְמלֶ אכֶ ת זוֹ ַ ,א ּפוֹ לוֹ  ,הָ ַא ֲחרוֹ נָ ה ִע ּ ִמי "...המשורר מזַ מן את אפולו להשרות עליו מרוחו
לקראת מסעו בעדן .את אפולו דווקא ,שכן הוא ממונה על ארבעה תחומים הנוגעים ישירות
גם לדנטה :שירה ,נבואה (משכנו הוא בדלפי) ,רפואה ומוזיקה.
להר פרנסוס שתי פסגות – האחת מקודשת למוזות ,השנייה לאפולו.
מרסיאס הסאטיר הובס בתחרות מוזיקה מול אפולו .כעונש פשטו את עורו (ראו :אובידיוס,
מטמורפוזות ,ו'.)400-382 ,
דפנה ,בת פנאוס ,נהפכה לעץ דפנה על מנת להימלט מטירוף תשוקתו של אפולו .זרי דפנה
מכבדים מאז את רקות המשורר והמצביא המנצח.
קירה ( ,)Cyrrhaרכס אפולו בהר פרנסוס.
"מאוֹ ר הַ ֶחלֶ ד "...השמש הזורחת באופק המזרח חוצה את שלושת מעגלי קו המשווה
ְ
(שלושת הצלבים) .במהלך מסעה בגלגל המזלות היא מגיעה אל שיאה במועד השוויון בין
יום ולילה.
הנשר היה על פי המסורת בעל-החיים היחיד המסוגל להתבונן ישירות בשמש.
גלאוקוס הדייג ראה כיצד הדג שלכד חי בעשב ,אוכל מן העשב ,מגדל קשקשים ,מזנק למים
והופך לאחד מאלי הים (מטמורפוזות ,ח' .)968-898
המשורר חוזר על המילים מפיו של פאולוס הקדוש בדבר עלייתו לשמים (האיגרת הראשונה
אל הקורינתיים ,י"ב.)4-2 ,
"עת הָ אוֹ פַ ן ָ ּב ָר ָ
ֵ
את לְ הִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל לָ נֶ צַ ח "...על פי הדוקטרינה האפלטונית השמים נמצאים בתנועה
בלתי פוסקת ,בחיפוש אחר נשמת היקום החסרה מקום קבוע ועם זאת נמצאת תמיד ובכל
מקום.
המניע הראשון ,הוא ה ,Primum Mobile-הגבוה והזריז מבין תשעת הרקיעים (או הספֶ רות),
חג סביב ֶ
מפיריוּם ,הוא העדן הטהור הנמצא מחוץ לחוקי הטבע ,כולל חלל ותנועה.
הא ּ

קנטו שני
.8
.9
.14

.16
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מינרווה היא ֵאלת החוכמה.
שני הדובים או שתי העגלות – הגדולה והקטנה .הכוכב האחרון ביצול העגלה הקטנה הוא
כוכב הצפון ,המרכיב המרכזי בניווט.
ִ
"אם ַא ְך ְ ּב ִע ְּקבוֹ ַתי ַּתשְׂ ִּכיל ּו לְ הַ פְ לִ יג" – הערה ,מוסווית אמנם ,של המשורר לקורא ,כי
קריאה בקומדיה דורשת ממנו תכונות נפש ורוח מסוימות שבלעדיהן לא ירד לעומק הכתוב.
ההפלגה ,כשמה כן היא ,דימוי שגור בימי הביניים למסע – אם במרחב ,בזמן או בדמיונו
של המשורר.
הארגונאוטים ליוו את יאזון אל קולכיס בניסיון לזכות בגיזת הזהב .על מנת לזכות בגיזה
צריך היה יאזון לחרוש חלקת שדה בשיני דרקון שזינקו מן הארץ בדמות אבירים חמושים
(אובידיוס ,מטמורפוזות ,ז' .)122-100
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הכוכב הראשון ,והקרוב ביותר לארץ ,על פי תורתו של תלמי ,הוא הירח שנקרא כוכב בעת
ההיא .הירח הוא משכן הנשמות המהססות.
"האמת המוצקת" בעדן ,שם לא חלים כללי ההיגיון האנושי ,אינה זקוקה לטיעונים מושכלים
כפי שהדבר מקובל בארץ.
קין ,על פי המסורת ,גורש אל הירח ,ועליו ניתן לראות את דמותו נושאת עלומת קוצים
לקורבן.
"'הַ ּׁשֹנִ יָּ ,כ ְך נִ ְד ֶמה לִ יָ ',א ַמ ְר ִּתי לָ ּה' ,נוֹ בֵ ַע...׳" דנטה מבקש להסביר את תופעת הכתמים על
הירח כפי שעשה זאת בקונביביו (ב' .)14 ,הוא שם את הדברים בפיה של ביאטריצ'ה,
המסבירה כי הדבר אינו כרוך בצמיגות ודחיסות החומר כי אם בכושר שיקוף האור של גרמי
השמים על פי "סגולותיהם" (.)123–112
השבֶ ת.
הספֶ רה השמינית היא רקיע כוכבי ֶ
הוא המניע הראשון ,ה ,Primum Mobile-הסובב באמפיריום ומניע את הרקיעים תחתיו.
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חמה הוא אחד מכינויי ביאטריצ'ה בפי המשורר.
"הוֹ פֵ ְך ֶאת ָטעוּתוֹ ׁ ֶשל נַ ְר ִקיס "...אשלייתו של דנטה נובעת מן העובדה שהוא מדמה כי
הדמויות אותן הוא רואה הן אך בבואה נשקפת .נרקיסוס לעומתו הביט בהשתקפותו
במים ונדמה היה לו כי הבבואה שהוא רואה אמת היא .כך התאהב בעצמו (ראו ,אובידיוס,
מטמורפוזות ,ג'  .)339-10ההפך קורה עם משוררנו בשורות אלו.
פיקרדה דונטי ,בת דודתה של גֶ 'מה ,אשת דנטה ואחות ידידו הקרוב פוֹ ֶרזֶ ה (ראו טור הטוהר,
קנטו  .)23אחיה ,קוֹ רסוֹ  ,מנהיג השחורים ,הכריח אותה לנטוש את חיי המנזר ולהינשא
לרוֹ זֶ לינוֹ ֶדלָ ה טוֹ ָסה ,בעל ברית פוליטי.
על פי פיקרדה ,מידת האושר המחולקת בספֶ רות השונות ,הגם שלא באופן שווה לכל נפש,
מספקת כליל את חפצן ,ועולה בקנה אחד עם חפץ אלוהים.
ַ
עירה ,יסדה את מסדר
קלרה הקדושה מאסיזי ( ,)1253-1194מקורבת לפרנציס הקדוש ,בן
ּ
"הקלרות העניות" (.)1212
קונסטנצה ,בתו של רוג'ר איש סיציליה ,נזירה במסדר "הקלרות העניות" בפלרמו ,נלקחה
בניגוד לרצונה ונישאה לקיסר הנרי השישי ,בנו של ברברוסה ואביו של פרדריק השני –
"סופות שווביה" :ברברוסה הראשון ,הנרי השישי ופרדריק השני ,הצאצא השלישי והאחרון.
וכך מכנה אותו דנטה בקונביביו (ד'" :)3 ,האחרון מבין קיסרי רומא" ,קרי :הנצר האחרון
לבית שווביה.

קנטו רביעי
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מישל מונטן נטל שורות אלו מדנטה וכתב" :אם מישהו בינינו יוצב בין הבקבוק לקותל
החזיר ( )entre la bouteille et le jambonוהוא רעב וגם צמא ,אזי אין כל ספק כי ימות
האיש מצמא ומרעב גם יחד".
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"הָ יָ ה זֶ ה הַ הֶ כְ ֵר ַח ׁ ֶש ְ ּבגִ ינוֹ הֶ ְח ַר ׁ ְש ִּתי "...או כדברי רוברט צ'רלס ונטורי" :בחן פיוטי לרוב אך
בחוסר היגיון גמור ".מכאן שדנטה בוחר למלא פיו מים.
דניאל הזכיר לנבוכדנאצר חלום נשכח (דניאל ,ב' ,א-מה) ,פירש אותו ,וכך הציל ממוות
חוזים רבים שכשלו בפירושו של החלום .וכך ביאטריצ'ה ,מי שבדומה לדניאל גם עליה
שורה רוח אלוהים ,מפרשת לדנטה את ספקותיו ומסבירה לו את האמת.
ביאטריצ'ה מבהירה את טעותו של אפלטון בטימאיוס ,לפיו שבות הנשמות אל אותם
גרמי שמים בהם שכנו בטרם לבשו דמות אדם .במציאות של דנטה כל הנשמות שוכנות
באמפיריום ( ,)Empireumוהופעתן בכוכבי לכת שונים נובעת מהצגת אושרן בהתאם
למעשי החסד שעשו בחייהן .אדם מסוגל לרדת לעומק האמת רק באמצעות הבנת סוגיה
זו .בדומה לכך מופיעים מלאכי השרת בספרי הקודש בדמויות אדם ,אולם זאת רק בשל
קוצר ההישג של בן תמותה.
הכוונה ליוחנן המטביל וליוחנן המטיף ,מן האוונגליסטים.
קריאת כוכבים בשמות אלי יוון נובעת מטעותו של אפלטון הקובע כי לכוכבים יש השפעה
על מהלך חייו של בן תמותה .מכאן הסתירה בנושא הרצון החופשי היקר ללבו של המחבר.
ָ
"וְ עוֹ ד ָספֵ ק ַמ ְט ִריד ֶאת רו ֲּח ָך "...הספק השני של דנטה נוגע לסוגיית
האשם במקרה של
שבירת נדר שנכפה מבחוץ .המקרה של פיקרדה וקונסטנצה מבואר בכך שלשתיהן לא היה
די כוח רצון על מנת לשוב אל חיק המנזר והמסדר לאחר שנלקחו מהם בכוח.
לורנס ,הקדוש הנוצרי מן המאה השלישית ,לא הוציא הגה בשעה שצרבו את גופו על
אסכלה ,וכן מוציוס הרומאי ,מי שהרג בטעות אדם אחר תחת מלך האטרוסקים ,ועל כך
נידון לשריפת כף יד .שניהם מופתים לכוח רצון ועוז רוח.
אלקמאון ,המבקש לנקום את מות אביו אמפיָ ארוס ,רצח את אריפילה אמו (ראו טור הטוהר,
קנטו  .)12מעשהו מייצג את בחירת הרע במיעוטו.
ֲ
"אהָ ּהֲ ,אהוּבָ תוֹ ׁ ֶשל ְ ּבכִ יר הָ אוֹ הֲ בִ ים – ",כוונתו לכך שביאטריצ'ה היא אהובת הבורא עצמו.
זאת כפי שנראה בהמשך על פי מקום מושבה ליד האם הבתולה.
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"ו ִּמ ֻּכ ָּלם יָ ָקר לוֹ  ,הוּא חֹפֶ ׁש הָ ָרצוֹ ן "...דנטה שב אל אחד מן הנושאים הקרובים ביותר ללבו
– סוגיית הרצון החופשי ,שהוא שורש חירותו של האדם ותשורתו המרכזית של הבורא
לבני תמותה .לפירוט ראו את הסברו של דנטה בחיבורו מונרכיה ,פרק י"ב.
כוונתו של דנטה לויקרא ,כ"ז ,פסוקים ט-י" :וְ ִאם ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יַ ְק ִריב ּו ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ָק ְר ָ ּבן לַ יהֹוָ ה
כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לַ יהֹוָ ה יִ הְ יֶ ה ק ֶֹד ׁש :לֹא יַ ֲחלִ יפֶ ּנ ּו וְ לֹא יָ ִמיר אֹתוֹ טוֹ ב ְ ּב ָרע אוֹ ַרע ְ ּבטוֹ ב וְ ִאם
הָ ֵמר יָ ִמיר ְ ּבהֵ ָמה ִ ּבבְ הֵ ָמה וְ הָ יָ ה הוּא ו ְּתמו ָּרתוֹ יִ הְ יֶ ה ק ֶֹד ׁש".
לסוגיית שני המפתחות – מפתח הכסף הוא סמל החוכמה ,ומפתח הזהב סמל מעמדו של
האפיפיור .לסוגיית אחריותו של המחזיק בהם ,ראו טור הטוהר ,קנטו .9
וראו שופטים ,י"א ,ל-לא" :וַ ִ ּידַּ ר יִ פְ ָּתח נֶ ֶדר לַ יהֹוָ ה וַ ּי ַ
ֹאמר ִאם נָ תוֹ ן ִּת ֵּתן ֶאת ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן
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אתי ְ ּב ׁשוּבִ י בְ ׁ ָשלוֹ ם ִמ ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן וְ הָ יָ ה לַ יהֹוָ ה
ְ ּביָ ִדי :וְ הָ יָ ה הַ ּיוֹ צֵ א ֲא ׁ ֶשר יֵ צֵ א ִמ ַ ּדלְ ֵתי בֵ ִיתי לִ ְק ָר ִ
וְ הַ ֲעלִ ִיתה ּו עוֹ לָ ה".
לנדרו של אגממנון הנשבע להקריב את איפיגניה לארטמיס ,ראו אנאידה ,ספר ב' .116 ,וכן:
אויריפידס :איפיגניה בטאוריס ,מערכה ב'.
"תנָ ְ
ָּ
"ך ִ ּב ֵידיכֶ ם וְ הַ ְ ּב ִרית הַ ֲח ָד ׁ ָשה "...קביעה תמוהה של דנטה ביחס לברית החדשה .אמנם
סוגיית הנדרים מופיעה במקרא (ראו בספרים :בראשית ,ויקרא ,תהילים ומשלי) ,אך אין
כל אזכור לכך בברית החדשה.
כבשים .בפרק הראשון של קונביביו כותב המשורר" :את אלו יש לכנות כבשים ולא גברים.
כי אם כבשה אחת מזנקת לתהום בעומק של אלף רגל ,השאר הולכות בעקבותיה ...זאת
מבלי לבחון את עילת המעשה"...
הממלכה הנוספת היא רקיע כוכב מרקורי בו שוכנות על כס נשמות רבות מעש המבקשות
אחר כבוד ותהילה.
ְּ
"ב ֶט ֶרם ׁ ֶשנּוֹ ׁ ַש ְע ָּת ִמ ּ ִמלְ ֲחמוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ – "...דנטה שייך לכנסיית הלוחמים המקיפה את כל
מאמיניה בארץ .מבורכי העדן שייכים לכנסיית הניצחון ,והנשמות בטור הטוהר לכנסיית
המכים על חטא.
הוא רוחו של יוסטיניאנוס הראשון )565-482( ,קיסר ביזנץ ומצביא דגול ,מי שהסדיר את
החוק הרומאי במסמך הנודע כ"קודקס יוסטיניאני".
כוכב (מרקורי) הוא הגרם השמיימי הקרוב ביותר לכדור הארץ ועל כן "נִ ְס ָּתר ְ ּב ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש".
עם זאת ,במערך השמיימי של דנטה (וראו קונביביו ,פרק ב') כוכב הנוגה שוכן בין כוכב
לשמש.
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בשנת  ,330הקיסר קונסטנטינוס ,לאחר שנטבל בידי סילבסטר (ראו התופת ,קנטו )27
העביר את כס האימפריה מרומא לביזנטיון שזכתה בהזדמנות זו לשם קונסטנטינופול .בירת
רומא המזרחית מצויה בנתיב בו שט אניאס מטרויה לאיטליה ,שם יסד את רומא .אניאס
חטף את לביניה ,בתו של המלך לטינוס ונשא אותה לאישה.
הכוונה לרכסי ההרים שבין קונסטנטינופול לבין טרויה.
יוסטיניאנוס ,קיסר רומא בשנים  ,565-527גיבש את החוק הרומאי .הוא גילה סובלנות
כלפי הגישה הכופרת באנושיות של ישוע והטוענת כי טבעו היה שמיימי בלבד (ויש חוקרים
הטוענים שאף קיבל אותה) .הנוצרים הסורים והקופטים נמנים עם אלה התומכים בדוֹ גמה
נוצרית זו.
אגפטוס ( ,)Agapetusאפיפיור בשנים  .536-535להנחתו של דנטה לפיה אגפטוס החזיר
בתשובה את יוסטיניאנוס ,אין סימוכין במקורות.
בליסריוס ( ,)Belisarius, 505-565המצביא העליון של גיסות יוסטיניאנוס ,הביס בין היתר
את האוסטרוגותים באיטליה.
הגיבלינים אימצו לעצמם את סמל הנשר הרומאי.
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ונדר ,מי ששלט על השטח בו נוסדה לימים רומא ,נפל במלחמה לצדו של
ּ ָפלָ ס ,בנו של ֶאוַ ֶ
אניאס בקרב נגד טוּרנוּס (אנאידה ,י'.)489-479 ,
סקניוס בנו של אניאס.
אלבה לונגה ( )Alba Longaהיה השטח בו שלט ַא ַ
שלושה לוחמים בשם הורטיו ,הביסו את שלושת מושלי אלבה לונגה .לאחר קרב זה עבר
מוקד השלטון לרומא.
הסבּ ינות – אותן נשאו לנשים לאחר מכן –
רומולוס ,ראשון מלכי רומא ,נטל חלק באונס ַ
סקסטוס טרקוויניוס ,אחרון מלכי רומא משושלת אניאס ,אנס את לוקרציה בת הפטריקים.
מעשה זה סיים את פרק המלוכה ברומא (שנת  510לפנה"ס).
הכוונה לשורה של ניצחונות רומאיים ,בין היתר במלחמתם בגאלים תחת פיקודו של ֶברנוּס
(שנת  )390ובצבאו של פירוס מלך ֶאפירוס (שנת  .)272טורקווטוס ,קווינקטיוס הוא
הדקים והפַ בּ ים – הם מופתי גבורה ועוז רוח בקרב הרומאים ,שפעלו
סינסינטוס ,שבטי ֶ
סקיפיוֹ אפריקנוּס הביס את גיסות הערבים תחת חניבעל בשנת
ּ
בימיהם לטובת הרפובליקה.
 .202פומפיוס נמנה עם גדולי המצביאים במערכות ספרד וצפון אפריקה .יוליוס קיסר הביס
את הגאלים ( 50-58לפנה"ס) .הקיסר השלישי הוא טיבריוס שבימי שלטונו ( )37-14נצלב
ישוע .טיטוס בנו נקם את מותו של ישוע בחורבן הבית השני .שרלמאן הוכתר לקיסר בשנת
 ,800וכבש את לומברדיה .הגווֶ לפים ָחבר ּו אל הצרפתים אשר סמלם הוא חבצלות זהב,
הגיבלינים נשאו את נס הנשר.
בעוד ֶ ּ
גבעת פייסולה ,מקום הולדתו של דנטה ,משקיפה על פירנצה .פייסולה נחרבה בידי רומאים
כעונש על כך שנתנה מקלט לקטלינה וחבר קושריו.
אנטנדרוס ,עיר לחוף נהר סימואיס סמוך לטרויה .משם פרץ הנשר הרומאי עם אניאס
לאיטליה.
"וּלְ הַ ַ ּות ַּתלְ ַמי – "...הכוונה לנפילת מצרים בידי קיסר ומסירתה לקליאופטרה.
יוּבּ ה ,מלך נומידיה ,שממלכתו הפכה לפרובינציה רומאית תחת שלטונו של סלוסטוס
( )Sallustusההיסטוריון הרומי.
גיסות פומפיוס .קרי :שרידיהם .עם כניעת הגייסות תמה מלחמת האזרחים ברומא.
"ו ְּמקוֹ נְ נִ ים ְ ּבקוֹ ל מוֹ ֶדנָ ה ו ּ ֶּפרוּגָ 'ה – "...זאת לזכר הטבח הגדול שערך הקיסר במלחמתו
באנטוניוס ואחיו לוקיוס ,בסמוך לשתי ערים אלה.
השלישי ,קרי :טיבריוס קיסר.
"לִ נְ קֹם ֶאת ֲחרוֹ נוֹ  – "...קרי :על חלקם של הרומאים בצליבתו של ישוע.
הכוונה לחורבן ירושלים על חלקם של היהודים בצליבתו של ישוע .קבלה גורפת זו של
הטיעון המנוגד לאמת ההיסטורית ,מפי אבות הכנסייה ,מדביקה על מצחו של דנטה אות
קלון אנטישמי .עם זאת יש לזכור שהמשורר שם את הדברים בפיו של צד שלישי.
כאשר שרלמאן הביס את הלומברדים ושחרר את הכנסייה משלטונם.
שרל השני ,בנו של שרל מאנז'ו ,החליף את סמל הנשר לחבצלות של צרפת.
כוכב מרקורי הוא הגרם השמיימי הקטן ביותר במערכת השמש (לבד מן האסטרואידים).
הכוונה לרומיאו דה וילֶ נֶ ב ( ,(Romeo de Villeneuve 1170-1250שר בחצרו של רוזן
פרובנס ,ריימון ֶ ּב ֶרנגֶ 'ה .דנטה חוזר על אחת הגרסאות לפיה לא זו בלבד שרומיאו הגדיל
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במידה ניכרת את אוצר אדונו ,אלא שהשיא את ארבע בנותיו למלכי נאפולי ,צרפת ואנגליה.
רומיאו נפל קורבן להסתה של חצרנים מבקשי רעתו .אלו הסיתו את ברנג'ה לדרוש מרומיאו
דין וחשבון בטענת הונאה .רומיאו העדיף לעזוב את החצר ,וסיים את חייו בדלות ובעוני.

קנטו שביעי
.3-1

.6
.21

.121

.148

אלוהי צבאות ,הושענא,
הוא המאיר בזוהרו מלמעלה
בממלכות הללו את להבת החסד.
השיר נכתב בבליל לטיני-עברי ,קרי :בשתי השפות הרשמיות המדוברות בעדן .המלים
העבריות במתכונת הלטינית הן :הושענא ,צבאות ,מלכות.
"אוֹ ר ָּכפוּל" – הקיסר יוסטיניאנוס הוכתר פעמיים .פעם אחת כמחוקק ,ופעם אחרת
כמצביא וקיסר.
"ֵ ...א ְיך נָ ָקם ָראוּי נִ ָּתן לִ נְ קֹם ְ ּבצֶ ֶדק – ".בתשובתה של ביאטריצ'ה בסוגיית "הנקמה
הצודקת" על חטאו של אדם ,הוא החטא הקדמון ,מסבירה גברתו של דנטה את אחת
הסוגיות המרכזיות בסכולסטיקה של אבות הכנסייה .מאחר שכל בני האדם נושאים בחטא,
טבעו האנושי של ישוע אף הוא בר-עונש ,ולפיכך נצלב בצדק.
"ע ָּתה לְ ַמ ַען ֵּתת ְּת ׁשוּבָ ה לְ כִ ּסוּפֶ ָיך – "...בהסבר השני לספקותיו של דנטה ,התוהה אם לא
ַ
הייתה דרך אחרת למחיקת אשם החטא הקדמון ,משיבה ביאטריצ'ה כי האדם נברא בצלם
אלוהים ,אולם זאת רק עד ביצוע החטא בפועל .גזע האדם החוטא לא היה מסוגל להגיע
לחרטה בכוחות עצמו ,על כן הבורא ,מאהבה לברואי כפיו ,מחל על החטא באמצעות ייסורי
בנו.
הֶ סברה האחרון של ביאטריצ'ה בנוגע להישרדות נצח של הדברים שנבראו בידי אלוהים
(בניגוד לכיליון מוצרי הטבע) :מלאכי עליון ,רקיעי העדן – הן בצורה והן בחומר .הארץ,
לעומת זאת ,זכתה לקבל מידי הבורא את החומר בלבד ,הצורה נקבעה בידי המלאכים ,מכאן
שהיא בת חורבן .גזע האדם יוצא מכלל זה שכן בדומה למלאכים נברא בידי אלוהים ,ועל
כן מובטחת לו הישרדות לנצח ,אולם זאת לא כפרט כי אם ככלל .הפרט יקום לתחייה ביום
הדין.

קנטו שמיני
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אפרודיטה ,ילידת קפריסין ,היא כפתור ,הייתה בתם של זאוס ודיונה ,ואמו של קופידון .על
מנת לפתות את דידו לאהוב את אניאס ,הלבישה אפרודיטה את בנה בדמותו של זה האחרון
(וראו :אנאידה ,א'.)660-657 ,
"לְ ִע ִּתים ִמ ְּלפָ נִ ים לְ ִע ִּתים ֵמ ֲאחוֹ ֶריהָ  – ".הכוונה לשינויי העונות .כוכב נוגה משנה בהתאם
את מקומו מכוכב השחר לכוכב הערב .כוכב נוגה הוא ,למותר לציין ,משכנם של האוהבים
ברקיע השלישי.
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.20
.27

"מהֶ ן ַסבּ וֹ ת ַמהֵ ר – "...הנשמות מופיעות בדמות אורים הסובבים כל אחד בקצב שונה ,זאת
ֵ
בהתאם לסגולותיהם.
השרפים אחראים ישירות על תנועות הרקיעים מתוך המניע הראשון ,הוא הPrimum-
.Mobile

הדובר הוא שרל מרטל ) (Martel, 1271-1295בנו של שרל הצולע מלך נאפולי שנשא
.31
לאישה את קלמנס היפה ,בתו של רודולף לבית הבסבורג ,קיסר גרמניה .היה ידידו של
דנטה ותומכו.
.49
"לְ פֶ ֶרק זְ ַמן ָקצַ ר שָׂ ַר ְד ִּתי ַ ּב ֶחלֶ ד – ",הכוונה לעובדה שהאיש הלך לעולמו בגיל .23
" .63-58הָ ָא ֶרץ הָ רוֹ ֶחצֶ ת לִ שְׂ מֹאל נְ הַ ר הָ רוֹ ן – "...הכוונה למלכויות פרובנס ונאפולי.
ַ
 .69-64הכוונה להונגריה וסיציליה.
טרינקריה הוא שמה הקדום של סיציליה ,זאת בזכות צורת
המשולש של האי.
.70
טיפאוס ,מן הטיטנים הקבורים על פי המסורת בסיציליה ,מי שהביא לפרץ הלבה של הר
הגעש אטנה.
.72
הכוונה לצאצאיו של מרטל :שרל ורודולף.
אנשי סיציליה מרדו בשלטון הצרפתים על האי ( )1282וסילקו את שרל מאנז'ו .המרד היה
.75
מלווה בטבח רבתי.
.76
רוברט ,אחיו של שרל מרטל ,ישב תקופה ארוכה בספרד כבן ערובה ,שם רכש תכונות
שליליות רבות ,ביניהן קמצנות ורדיפת בצע.
אריסטו ,בחיבורו פוליטיקה ,פרק א' ,כותב" :האדם הוא מטבעו בעל חיים חברתי".
.120
 .126-124סולון הוא דמות של מחוקק ומדינאי; אחשוורוש הוא מצביא; מלכיצדק – כהן עליון; דדלוס
– ממציא ואומן במלאכתו.
 .132-131אביו של רומולוס ,המכונה קירינוס ,שכן נשא תמיד כידון בידו (קירינוס בלטינית) היה
ממעמד נמוך .על מנת להסתיר עובדה זו העמידו בני רומא פנים כי רומולוס הוא בנו של
מרס.
.144
עוד רמז לרוברט מלך סיציליה .את שבחו של רוברט כמלומד ותיאולוג הוציאו רבים.
ג'ובני וילאני ( ,)Villaniרושם קורותיה של פירנצה ( )1348-1275כותב עליו בחיבורו
" :Cronicaרוברט זה ,הגדול בחוכמה מכל מלכי הנוצרים ...כישוריו המפליאים בתיאולוגיה
ופילוסופיה "...עם זאת ימי שלטונו היו כישלון צורב במובן של סדרי שלטון.

קנטו תשיעי
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קלמנצה .לא ברור אם הייתה אכן אשתו של שרל מרטל.
בנו של שרל איבד את שלטונו במלכות נאפולי לטובת אחיו רוברט.
קוניצה דה רומנו ( )Cunizza da Romanoהלכה לעולמה בשנת  ,1279נודעה בארבעת
בעליה ואינספור פרשיות אהבה .לימים ,לאחר שאיבדה את משפחתה ,חזרה בתשובה,
חילקה את כספה והתמסרה למעשי צדקה .רומנו עצמה שוכנת בין טרוויזו לוונציה.
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למארכיָ ה של טרוויזו .על גבעה בין טרוויזו לבין ויצ'נצה התנוסס ארמונה של
ְ
הכוונה
משפחת רומנו.
ָ
"חלְ ָמה ֵאם ָאצוֹ לִ ינוֹ " – סופר כי אמו של אצולינו חלמה לפני הולדתו כי ילדה זאב ובפיו
לפיד אש שהבעיר את כל המארכיה.
רוחו של פולקו ( )Folcoאיש מרסיי ,שהלך לעולמו בשנת  ,1231מן הבולטים שבין
הטרובדורים של פרובנס .בשנת  1205זכה להיות הגמון טולוז.
"לְ יַ ד ִ ּב ַ ּצת הָ ֶרפֶ ׁשּ ְ ,בנֵ י ּ ַפדו ָּאה יַ ֲא ִדימוּ – "...הגוולפים מפדואה הובסו בקרב ליד ויצ'נצה (.)1314
בראש המנצחים עמד קאן ַגר ֶנדה ֶדלה סקאלה ,מנהיג הגיבלינים ופטרונו של דנטה.
"הַ ִּסילֶ ה וְ ַקיָ אנוֹ  – "...שני הנחלים מתאחדים בטרוויזו.
הכוונה לריצַ ׳רדו ָדה קאמינו ( ,)Camminoשליט טרוויזו ,שם נרצח בשנת .1312
אלסנדרו נוֹ בֶ לו ,הוא בישוף פֶ לטרוֹ  ,מסר את הגולים הגיבלינים בעירו לידי שליחו של
ַ
רוברט מלך נאפולי ,שהוציאם להורג.
מלטה ,לחוף אגם בולסנה שעל גבול טוסקנה ואומבריה ,שימשה ככלא של האפיפיור.
"מוֹ ׁ ְשבֵ י ַמלְ כוּת ְ ּבפִ יכֶ ם – "...הכוונה לאחד ממעמדות המלאכים בעדן היושבים כל אחד בכס
שונה.
ֲ
"א ׁ ֶשר ַ ּב ְרדָּ ס לָ הֶ ם ָעשׂ וּי ִמ ּׁ ֵש ׁש ְּכנָ פַ יִ ם" – הכוונה לשרפים חובשי ברדס .על פי ישעיה ,ו',
ב" :שְׂ ָרפִ ים ע ְֹמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל לוֹ ׁ ֵש ׁש ְּכנָ פַ יִ ם ׁ ֵש ׁש ְּכנָ פַ יִ ם לְ ֶא ָחד ִ ּב ׁ ְש ַּתיִ ם יְ כַ ֶּסה פָ נָ יו וּבִ ׁ ְש ַּתיִ ם יְ כַ ֶּסה
ַרגְ לָ יו וּבִ ׁ ְש ַּתיִ ם יְ עוֹ פֵ ף".
"את ׁ ְשנֵ י חוֹ פָ יו יִ פְ רֹס הַ ְר ֵחק ִא ׁיש ֵמ ֵר ֵעהוּ – "...כוונת פולקו לאגן הים התיכון ,לחופו המזרחי
ֶ
שוכנת ירושלים ,ובמערב מצר גיברלטר.
האברו זורם בצפון מזרח ספרד ,מקרה ( )Macraהיא עיר בצפון איטליה.
בוג'י ( ,)Bougieעיר באלג'יר.
"אף לֹא ַ ּבת ֶ ּבלוּס זוֹ לְ ִס ֵּיכאוּס הִ כְ ִאיבָ ה "...בת בלוס היא דידו .תאוותה של זו אל אניאס
ַ
פגעה בזֵ כר בעלה סיכאוס וקראוסה אשתו.
פיליס ,שמוצאה מרוֹ דוֹ ּ ֶפה בתרקיה ,שלחה יד בנפשה כאשר ארוסהֶ ,דמוֹ פוּן ,לא הופיע
לטקס הנישואין.
הרקולס אהב את יוֹ לֶ ה ,ולכן אשתו הקנאית שלחה לו את כותונתו של נֶ סוּס שעלתה בלהבות
כאשר לבש אותה.
לפרשת רחב הזונה ראו ספר יהושע ,פרק ב'.
"מוֹ ֵרד ָ ּב ֱאלֹהִ ים" – פולקו טוען שאת פירנצה יסד לוציפר עצמו.
ִּ
"פ ְר ֵחי הָ ר ַֹע "...החבצלת שהייתה טבועה על הפלורין מסמלת בעיני פולקו את סמלם של
מלכי צרפת ,מכאן "הרוע".
ִּ
"כי הָ רוֹ ֶעה הָ פַ ְך ָ ּב ּה לִ זְ ֵאב ׁשוֹ ֵחר לְ ֶט ֶרף ".רמז לרדיפת הבצע של כלי הקודש ,מי שהפכו
מרועים לזאבים ,כלומר :פוגעים בצאן מרעיתם.
ִּ
"פ ְס ֵקי הַ דִּ ין "...הכוונה לחוקים שאושרו על ידי הווטיקן ,מכאן שהם פוגעים בעצמאותה של
פירנצה.
"וְ הֵ ּ ָמה ֶחלְ ַקת ֶקבֶ ר "...רמז למותו הקרב של בוניפַ ציוס השמיני ,שונאו בנפש של המשורר.
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הכוונה לשילוש הקדוש.
במועד שוויון יום ולילה באביב ,השמש נמצאת במזל מאדים .מנקודה זו גלגל המזלות
אמור לחצות את הקו המשווה ולהגביר את השפעתו על הארץ .בשלב זה מרקיעים דנטה
וביאטריצ'ה אל הרקיע הרביעי של השמש ,המיועד לתיאולוגים.
בשלב זה נכנסים דנטה וביאטריצ'ה אל רקיע השמש .על פי תלמי ,ביום בו מתאחדת
התנועה היומית והשנתית ,השמש (הוא נגיד הטבע) נע במסלול לולייני מקו רוחב אחד אל
השני .במסעו של דנטה סבה השמש אל מזל סרטן ,כלומר :בכל בוקר היא מקדימה מעט
לזרוח.
דיאנה ,בתה של לטונה ,היא אלת הירח.
"מ ֶּק ֶרב הָ אוֹ רוֹ ת ֶא ָחד ֵמהֶ ם ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ",הכוונה לתומס אקווינס ( ,)1274-1226מחבר מכלול
ִ
התיאולוגיה  ,Summa Theologicaמגדולי התיאולוגים של הנצרות ובעל השפעה מכרעת
על עולמו הרוחני של דנטה.
"אלְ ֶ ּב ְרטוּס ׁ ְשמוֹ  "...אלברטוס מגנוס ( ,)1280-1193מן התיאולוגים הבכירים בימיו ,מורהו
ַ
של אקווינס בקלן ,לימד בין היתר במרכז הכנסייתי החשוב ביותר בעת ההיא בפריס.
גרציאנוס ,נזיר פרנציסקני ומורה במנזר ע"ש פליקס הקדוש בבולוניה .חיבורו הנודע הנושא
את הכותרת ( Decretum Gratianiהסכם גרציאנוס) ,מבקש למצוא מכנה משותף בין חוק
הכנסייה לחוק האזרחי.
פטרוס לומברדוס (? ,)1160-מי שהיה זמן קצר לפני מותו בישוף של פריס ,ערך מחקר
שיטתי ,מעין מילון אנציקלופדי בארבעה כרכים של כלל הדוקטרינות בדוגמה הכנסייתית.
החיבור ,הנודע בכותרת ( Sententiaeמכתמים) ,היה מן המפורסמים ביותר בעידן שלהי
ימי הביניים והרנסנס המוקדם.
המאור החמישי הוא שלמה המלך .שיר השירים המיוחס לו מזכה אותו ברקיע זה המיועד
לאוהבים נודעים לתהילה.
כוונת המחבר לדיוניסיוס הנזכר בברית החדשה ,מעשי השליחים ,פרק י"ז .34 ,נהוג לייחס
לאיש את החיבור רב ההשפעה בימי הביניים( Ecclesiastica hierarchia :סולם הדרגות
השמיימי) ,המעניק ִמפרט טכני נאה של ההיררכיה השמיימית.
"הִ ֵ ּנה ָמאוֹ ר נוֹ ָסף – "...הדעות חלוקות באשר לזהותו של מגן הנוצרים מקדם .אולם נראה
שכוונתו של דנטה היתה לפאולוס אורוסיוס ( )Orosiusרושם קורות מן המאה החמישית,
מי שביקש להגן על הדוֹ גמות המוקדמות של הנצרות בהתהוותה .אוגוסטינוס מזכיר אותו
בכתביו.
הכוונה לבּ וֹ ֵאתיוּס ,סנטור רומי שהוצא להורג בפקודת תיאודוריק ( .)525חיבורו העיקרי,
( Consolatio Philosophiaeנחמת הפילוסופיה) נכתב בימי מאסרו הממושך .דנטה ובני
דורו הושפעו בעיקר מן הטיעון המרכזי שלו ,בו מבקש בואתיוס להוכיח את חוסר המציאות
בת החלוף של מה שמכונה "גדוּלה" בפי בני תמותה בארץ ,ואת התעתוע של התפיסה
החושית .זאת ברוח הניאו-אפלטונית השליטה בקרב רבים מבין הכתבים הסכולסטיים מן
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בפביָ ה ,דרומית
העת ההיא .לאחר שהוצא להורג נקבר בואתיוס בכנסיית סנט פטר צ'לדאורו ּ ַ
למילנו.
איזידור ,הגמון סביליה במחצית הראשונה של מאה השביעית ,חיבר את ה,Etymologia-
חיבור אנציקלופדי לפרשנות תיאולוגית בימיוּ ֶ .ב ֶדה ( ,)Bedeנזיר אנגלי במאה השמינית,
רשם את קורות הנצרות עד ימיו .עוד נזיר אנגלי בעל שם הוא ריקרדו ,קרי :ריצ'רד בן
המאה ה .12-חיבורו ,On Contemplation :ובו מפתח לדיון סכולסטי ,היה להיט כנסייתי
בזמנו.
סיגֶ ר ,בן המאה ה .13-לימד באוניברסיטה של פריס ברחוב  Fouarreשפירושו קש או תבן
(היום רחוב דנטה) .טיעוניו נגד כתבי אקווינס הביאו להאשמתו בכפירה.

קנטו אחד-עשר
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הדובר הוא תומס אקווינס ,מי שבקנטו הקודם העלה בפני דנטה את סוגיית שחיתותו של
המסדר הדומיניקני (עליו ירחיב את הדיבור בהמשך קנטו זה) ,ודיבר על חוכמתו של שלמה
המלך.
אלוהים המגולם בבנו נושא את כלתו ,היא הכנסייה.
ִּ
"בזְ ָע ָקה ְ ּגדוֹ לָ ה – "...זאת על פי לוקס ,פרק כ"ג ,46 ,ישוע זעק זעקה גדולה ,קרא :אבי
בידיך אני מפקיד את רוחי ,דיבר והוציא את רוחו.
שני "הנסיכים" הם פרנציסקוס הקדוש המזוהה עם שרפים – מלאך האהבה בדוגמה הנוצרית
– ודומיניקוס הקדוש ,המזוהה עם כרובים – מלאכי החוכמה.
אסיזי שוכנת בין נחל טופינו לבין שסקיו ( ,)Chiascioנחל הזורם למרגלות הגבעה עליה
הקים אובלדו הקדוש ( )1160את משכן הנזירים שלו.
פורטה סולה ( ,)Porta Soleהשער המזרחי לכיוון פרוג'ה ,חשה ראשונה את כפור החורף
ואת להט הקיץ .העיירות גואלדו ( )Gualdoונוצ'רה ( )Noceraהשוכנות במורד המזרחי של
ההר סו ַ ּּבסיו ,יודעות אף הן את הקור והחום.
משחק מילים שאינו ניתן לתרגום .תחת שם העיר  Assisiכותב דנטה  ,Ascesiקרי :עליתי,
זרחתי.
פרנציסקוס הקדוש הפר את תקוות אביו ונישא לעוני ,היא גברתו.
 ,Et coram patreקרי :בנוכחות אביו.
אמיקלס הדייג היה כל כך עני עד שלא היה לו ממה לחשוש ,אפילו לא מאיומי הקיסר
עצמו.
ברנר ,אגידיוס וסילבסטר נמנו עם חסידיו המוקדמים של פרנציסקוס.
אביו של הקדוש פרנציסקוס היה עני ,רוכל בצמר ,אולם בנו לא בוש במעמד אביו.
האפיפיור אינוקנטיוס השלישי העניק לפרנציסקוס רשות בעל-פה להקים את מסדרו בשנת
.1212
האפיפיור הונוריוס חזר על התחייבותו של אינוקנטיוס מקץ  13שנים .הפעם בכתב.
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"סוּלְ ָטן ִמצְ ַריִ ם "...הסולטן קיבל את פניו של הקדוש פרנציסקוס ב ,1219-אך סירב
להתנצר.
בשנת  ,1224על פסגת הר אלוורניה ,מקץ  40ימי צום ,הוטבעו על גופו חמשת פצעי
ישוע.
בהתאם לצוואתו ,לא נקבר פרציסקוס בבית קברות כמקובל ,כי אם בשדה ריק ,לא הרחק
מאסיזי .היום ניצב במקום מקדש מריה הקדושה.
הקדוש דומיניקוס ,מייסד המסדר הדומיניקני (.)1170-1221
ביקורת גלויה על מסדר הדומיניקנים שנטש את דרכו ואת ייעודו והתמסר ללימודי חול
והשכלה כללית.
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"כ ַמ ְר ֵאה הַ ֶּק ׁ ֶשת ֲא ׁ ֶשר יִ הְ יֶ ה בֶ ָענָ ן ְ ּביוֹ ם הַ ֶ ּג ׁ ֶשם ֵּכן ַמ ְר ֵאה הַ ּנֹגַ ּה ָסבִ יב
והשוו עם יחזקאל ,א' ,כחְּ :
הוּא ַמ ְר ֵאה דְּ מוּת ְּכבוֹ ד יְ הוָ ה וָ ֶא ְר ֶאה וָ ֶא ּפֹל ַעל ּ ָפנַ י וָ ֶא ׁ ְש ַמע קוֹ ל ְמ ַד ֵ ּבר".
אמתה של יונו ושליחת האלים.
איריס ,הקשת בענן,
ּ
ההד ,כיוון שנואשה מאהבתה לנרקיסוס ,הפכה לבת קול בלבד (וראו אובידיוס ,מטמורפוזות,
ג'.)411-305 ,
והשוו בראשית ,ט' ,יג-ידֶ :
"את ַק ׁ ְש ִּתי נָ ַת ִּתי ֶ ּב ָענָ ן וְ הָ יְ ָתה לְ אוֹ ת ְ ּב ִרית ֵ ּבינִ י וּבֵ ין הָ ָא ֶרץ :וְ הָ יָ ה
ְ ּב ַענֲ נִ י ָענָ ן ַעל הָ ָא ֶרץ וְ נִ ְר ֲא ָתה הַ ֶּק ׁ ֶשת ֶ ּב ָענָ ן".
הקול הוא קולו של הקדוש בונבנטורה ( ,)1274-1221ראש המסדר הפרנציסקני וארכיהגמון
אלבנו.
כוונת המחבר לספרד.
קלרוגה ,מבצר בקסטיליה .על שלט הגיבורים שני אריות – אחד מעל מבצר והשני
מתחתיו.
הקדוש דומיניק ( ,)1221-1170מייסד המסדר הקרוי על שמו .לראשונה זכה במעמד חוקי
במסגרת הכנסייה על ידי האפיפיור הונוריוס השלישי בשנת .1216
האגדה מספרת שאמו של דומיניק חלמה כי תלד שני כלבים ,אחד שחור ואחד לבן ,צבעי
גלימת המטיף בכנסייה.
 ,Dominicusקרי" :של אלוהים".
"לְ ֵעת ִק ֵ ּבל ָעלָ יו ֶאת ַּת ָּקנַ ת הָ עֹנִ י – ".הכלל הראשון בחיי אמונה הוא העוני.
פליקס בלטינית (פליצ'ה באיטלקית) פירושו מאושר.
יוחנה ,מ"חנן" בעברית ,קרי :מחוננת ,מבורכת ,ג'ובנה בגרסה האיטלקית.
אנריקו די סוזה ( )Enrico di Susaהיה הגמון אוסטיה ,שנודע בעושרו .טדאו ד'אלרטו
( )Taddeo d’Alderottoהיה רופא אמיד בפירנצה .מן הראוי לציין שפרשני דנטה מציעים
גם דמויות אחרות לאפיון השמות הללו.
הכוונה ,כרגיל ,לאפיפיור בוניפציוס השמיני ,שנוא נפשו של דנטה ,שלא יחמיץ הזדמנות
לפגוע בו.
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אקווספרטה ( )Acquaspartaוקזלה ( ,)Casaleשני אבות מנזרים פרנציסקניים ,המיוצגים
בזאת על ידי פירושים שהעניקו לדוֹ גמה הפרנציסקנית בסוגיית העוני .האחד הוא מה
שהיינו קוראים בעברית "בית הלל" ,והאחר – "בית שמאי".
הוגו מסנט ויקטור ( ,)1141-1096מלמד תיאולוגיה נודע לתהילה בכנסיית סנט ויקטור
בפריס.
פטר קומסטור ( )Comestorנפטר בשנת  ,1179היה בין היתר דיקן האוניברסיטה של
פריס .חיבורו הידוע על תולדות החלד מבראשית ועד אריסטו היה מן החיבורים הנודעים
והמשפיעים במאות ה 12-וה .13-בכינוי ( Mangiadoreבולע ספרים) זכה בזכות תאוותו
לקריאה .פטרוס איש ספרד ,לימים האפיפיור יוחנן ה ,11-עלה לכס הקדוש ב 1276-והלך
לעולמו שנה לאחר מכן.
נתן ,המאשים את דוד בגזל כבשת הרש( .שמואל ב' ,י״ב).
הקדוש אנסלם ( )1109-1033היה ארכיהגמון של קנטרברי ומחבר כתבים תיאולוגיים.
יוחנן כריזוסטום (" ,)Chrysostomפה הזהב" ,מאבות הכנסייה במאה הרביעית ומגדולי
האנטישמים בזמנו ,היה הגמון קונסטנטינופול.
רבנוס ( ,)Rabanus Maurusארכיהגמון מיינץ במאה התשיעית .משורר ומחבר מסות
תיאולוגיות.
יואכים איש פלורה ( ,)Floraאב מנזר בקלבריה .לכתביו בנושא האפוקליפסה והשילוש
הקדוש הייתה השפעה רבה על הפן המסתורי במסדר הפרנציסקני ,שעורר את חמתו של
בונבנטורה.

קנטו שלושה-עשר
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"נְ צֹר ֶאת הַ דִּ ּמוּי ְּכ ֶסלַ ע לְ ַרגְ לֶ ָיך – ".הדימוי ,בתמצית הקיצור ,אותו מבקש המשורר מן הקורא
לראות בעיני רוחו ,הוא כדלקמן 15 :הכוכבים הגדולים ,אליהם יש להוסיף את שבעת כוכבי
הדובה הגדולה (העגלה הגדולה) וכן שני כוכבי העגלה הקטנה ,קרי :כ"ד בסך-הכול ,נעים
בשני מסלולים מעגליים הסובבים בכיוונים הפוכים זה מזה.
אריאדנה ,בתו של מינוס מלך כרתים ,עזרה לתזאוס להרוג את מינוטאורוס ,אחיה למחצה.
דיוניסוס נשא אותה לאישה והניח על ראשה זר ,לימים הילת הצפון (.)Corona
הכוונה למניע הראשון ,ה.Primum Mobile-
קיאנה ( ,)Chianaיובל של הטיבר בטוסקנה ,הקולח דרך ביצות ועל כן מזוהם בטיט ומושך
את מימיו לאט.
אקווינס מסביר שאף כי המלך שלמה היה החכם באדם ,עדיין הוא נופל מן האדם הראשון
וישוע ,שכן מסגור לבם של שניים אלה נולדו החטא הקדמון ומחילתו .יתרה מזו ,חוכמתו
של שלמה מוגבלת לתחום אחד – חוכמת השלטון – כראוי למלך ,ולאו דווקא מופת
לשאר-רוח כלל אנושי ,בעיקר לא בתחומי התיאולוגיה.
ַ
"א ָּתה ָּת ֵמ ַּהֵ ,אפוֹ א ,לְ אוֹ ר דְּ בָ ַרי ִמ ּק ֶֹדם – "...הקדוש תומס מנחש כי תמיהתו של דנטה נובעת
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מן השבחים שהוא עצמו הכביר על ראשו של המלך שלמה ,בעוד שבחיבורו הגדול ,מכלול
התיאולוגיה ,מונה אקווינס את אדם וישוע כחכמים בבני אנוש .ההסבר בא בהמשך.
הזיו החי ,מעיין האור ,האהבה – סמלי השילוש הקדוש ,ובהתאמה :הבן ,האב ,רוח
הקודש.
ֹאמר ֱאלֹהִ ים ׁ ְש ַאל ָמה ֶא ֶּתן
"בגִ בְ עוֹ ן נִ ְר ָאה יְ הֹוָ ה ֶאל ׁ ְשלֹמֹה ַ ּב ֲחלוֹ ם הַ ָּליְ לָ ה וַ ּי ֶ
(מלכים א' ,ג' ,ה)ּ ְ :
לָ ך".
"הֶ כְ ֵר ַח הוּא ֲאפִ לּ ּו ֻמ ְתנֶ ה ִ ּב ְתנַ אי ָקבו ַּע "...משפט סכולסטי מובהק הבנוי על עיקרון דיאלקטי
של שתי הנחות יסוד ,כאשר אחת מהן דרושה והשנייה מותנית ,או אפשרית.
וְ לֹא  – si est dare primum motum esseקרי :האם יש צורך להודות במניע ראשון?
דנטה מצטט את אוקלידס בחיבורו על גיאומטריה :יסודות.
וראו קנטו .114 ,10
שלושה פילוסופים שהקדימו את אריסטו ,מי שהפריך את תורותיהם.
סבליוס בן המאה השלישית ואריוס בן המאה הרביעית נודו על ידי הכנסייה ככופרים.
"לְ בַ ל ֵאפוֹ א יַ ִ ּניח ּו ָּכל ֶ ּב ְר ָטה אוֹ ַמ ְר ִטינוֹ  – "...שמות הבאים לציין כל פלוני ואלמוני.

קנטו ארבעה-עשר
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.35
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הדימוי משמש את המחבר לתיאור קולותיהם של תומס אקווינס (מחוץ למעגל) וביאטריצ'ה
(ממרכז המעגל).
"אמֹר לוֹ הָ כֵ יצַ ד "...ביאטריצ'ה ,הרואה ללבו של דנטה ,מבינה את ספקנותו בסוגיית הנשמות
ֱ
אשר עם קומן לתחייה לעת תלבשנה בשר ודם תיאלצנה לעמוד בזוהר הצורב שהוא מעל
לכוחו של בן תמותה .הנושא מתקשר בהמשך לרוחו של שלמה המלך.
הרוחות שרות את אחדות השילוש הקדוש :האב ,הרוח והבן.
הקול הוא קולו של שלמה המלך.
רוחו של שלמה המלך מסבירה לדנטה כי לאחר תחיית המתים ,כאשר גוף האדם ישוב
ויתאחד עם נשמתו ,האדם יהיה כליל השלמות ועל כן יוכלו עיניו לעמוד בעוצמת הזוהר
השמיימי.
המשורר נישא אל הרקיע החמישי ,הוא המאדים.
הליוס הוא שמו של אפולו ,קרי :אל השמש .זהו עוד אחד מן המקרים בקומדיה בהם
המשורר קורא לאחד מגרמי השמים בשמו מן המיתולוגיה ,ובכך יוצר זיקה בין המיתוסים
ההלניים לבין הנצרות.
במקור:
ma chi prende sua croce e segue Cristo,
ancor mi scuserà di quel ch'io lasso,
vedendo in quell'albor balenar Cristo.

החריזה  Cristoעם  Cristoאיננה עדות לחוסר יכולתו של דנטה למצוא חרוז תואם ,כי אם
נובעת מן הטיעון לפיו לא ייתכן לקשור בזיקת חרוז את ישוע עם כל דבר אחר .במקרה זה
נהגתי כך גם בתרגום זה.
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המאדים מופיע כאן בתבנית הצלב היווני ,שכן הוא משכנם של לוחמי הקודש ואבירי
מסעות הצלב.
ככל שהמשורר מרקיע גבוה יותר כן הולכת וגוברת בקרבו הכרת האמת האלוהית ,וזו כוללת
בתוכה את יכולתו להבחין ביופי שביאטריצ'ה היא סמלו .מכאן שככל שהמקום גבוה יותר
כן הולך וגדל בעיניו יופיה של ביאטריצ'ה.

קנטו חמישה-עשר
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.129

.139
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.145
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הַ ַ ּבהַ ט .הכוונה לאגרטל עשוי בהט.
אנכיסס ,מלך איליוּם ,בירך את אניאס בנו כאשר ראהו בשדות אליסיום( .אנאידה ,ספר ו',
.)688-684
בהערתו של דנטה אין לבקש אחר נימה צינית או ביקורת כלפי "גדול משוררינו".
 – …O sanguis meus, o superinfusaהתרגום המילולי למשפט הלטיני יהיה" :אהה דמי
שלי ,הו חסד אלוהים ".את הדברים אומר קצ'אגווידה ( ,)Cacciaguidaמאבות אבותיו של
דנטה ,בן המאה ה .12-על פי המשורר נמשח האיש לאביר בידי הקיסר קונרד השלישי ונפל
בקרבות מסע הצלב השני.
"ספר הגורל" כתוב שחור על גבי לבן ולבן על גבי שחור.
בנו של קצ'אגווידה נטל את שם המשפחה אליגיירי מצד אמו.
רמז להרמון הענק של סרדנפלוס ,מלך אשור.
ִּ
"גבְ ַעת אוּצֶ 'לַ טוֹ יוֹ " ( .)Uccellatoioגבעת מונטמלו (ֹ )Montemaloהמשקיפה על רומא
היתה בעת ההיא מרשימה יותר מהר אוצ'לטויו המשקיף על פירנצה.
ֶ ּבלִ ינְ צְ 'יוֹ נֶ ה ֶ ּב ְר ִטי רווינייני ( ,)Ravignaniאציל פלורנטיני וכן אדונֵ י וֶ קיו ונֶ רלי ,מבכירי
האזרחים בעת ההיא ,חיו בפשטות ,הם ונשותיהם .היום מרחיקים אנשי פירנצה במסעות
מסחר לצרפת ,ובעודם שם נואפות הרעיות.
משפחות נרלי ( )Nerliווקיו ( ,)Vecchioמן הוותיקות והמכובדות בפירנצה.
לַ ּפוֹ ַסלְ ֶט ֶרלוֹ ( )Salterelloממנהיגי הגוולפים ,כמוהו כדנטה גולה ,נודע לשמצה בעיסוקו
כעורך דין מושחת .צַ 'נְ גֶ לָ ה ( )Cianghellaדלה טוסה ,נואפת ורכלנית נודעת בעת ההיא,
נודעה בתור "האלמנה העליזה מפירנצה".
קוֹ ְרנֶ לְ יָ ה וְ ִקינְ ִקינַ טוּס .קורנליה ,אמם של האחים הגרקכים ,היא מופת למטרוניתה רומית.
קינקינטוס נטש את חוותו ב ,458-יצא למלחמה למען מולדתו ,ושב עטור שבחים
וניצחונות.
קונרד השלישי משווביה ,קיסר ( ,)1152-1138מצביא במסע הצלב השני .יש הטוענים כי
דנטה מחליף אותו בקונרד השני מן המאה ה ,11-מי ששהה תקופה מסוימת בפירנצה.
"כת הָ ֶר ׁ ַשע" – כת מוחמד ,האסלאם.
ַּ
"הַ ֶ ּגזַ ע הַ ְמת ָֹעב" – כנ"ל.
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המשורר משתמש לכבודו של קצ'אגווידה בכינוי רבים גוף שני ,voi :קרי :אתם ,תחת ה.tu-
מן הראוי לציין שהעדר המקבילה בעברית אינו מאפשר את התרגום כלשונו; הנחתי אפוא
את הפנייה בגוף ראשון יחיד.
כוונתו של דנטה לליידי ַמלֶ בּ וֹ  ,המאזינה מאחור לסיפור בגידתה של גוויניבר ,אשת ארתור,
עם לנסלוט.
יוחנן המטביל (סן ג'ובני) היה הקדוש השומר על פירנצה .כשם שמרס (וראו בהמשך) היה
פטרונה האלילי.
כוכב הלכת מאדים עובר על פני גפה של אריה במזל הקרוי על שמו .הדימוי הלוחמני נועד
להדגיש את מלאכם של שוכני רקיע המאדים.
"ב ָמקוֹ ם בּ וֹ ְ ּב ֵמרוֹ ץ ׁ ְשנָ ִתי הַ ּסוּס ַמ ִ ּג ַיע – "...מירוץ הסוסים השנתי ביום יעקב הקדוש .השלב
ְּ
האחרון במירוץ עבר בפורטה סן פייטרו הסמוך לגדות הארנו .בקביעתו הטופוגרפית של
המספר סמויה העובדה שהתגורר במרכז העיר ,באחת משכונותיה העתיקות ,מכאן כי נמנה
ַ
עם אחת ממשפחות הפטריקים של פירנצה.
פסלו של מרס ניצב בצדו הצפוני של הפונטה וֶ קיו ,בדרום העיר ,לגדות הארנו .הבטיסטרו
המספר מבקש לציין את מיעוט
ַ
– כנסיית הטבילה שניצבה במוצאה הצפוני של העיר.
מספר הלוחמים לעומת המצב כעת.
קצ'אגווידה מזכיר את שמות האצולה ,נגידים ועתודי ארץ בימיו ,מי שהשיאו ונישאו
לפשוטי העם .מה פלא אפוא שתחתם הופיעו דמויות נוכלים משכונות קרטלדו וטרספיאנו,
משולי הקרת .דנטה מונה את בלדו אגוליונה ( ,)Baldo d’Aguglioneפוליטיקאי מושחת,
ואת פאציו ( )Fazioאיש סיניה ,עורך דין נוכל.
"כי ָאז ִמי ׁ ֶשהָ פַ ְך וְ הָ יָ ה לְ בֶ ן פִ ֶירנְ צֶ ה – ",הדעת נותנת כי כוונת המחבר לא הייתה למשל כי
ִּ
אם לדמות בשר ודם המוכרת לו .עם זאת איש מן החוקרים אינו יודע להציע ֵשם או כל
זיהוי אחר.
מונטמורלו ( ,)Montemurloמבצר הנמצא צפונית מערבית לעיר ,נמכר על ידי בעליו
לשלטונות פירנצה בשנת .1254
הצ'רקי ,שבט מבין מנהיגי הגוולפים ,נטש את אקונה בראשית המאה ה.13-
משפחת האצולה בואונדלמונטי ( )Buondelmontiנאלצה ,בשל קשיים כלכליים ,למכור את
ארמונה בוולדיגרבה ,לשלטונות העיר .המשפחה עצמה עברה לגור בעיר והידרדרה במהרה,
והיא סמל לשקיעה שמתאר קצ'אגווידה לפני דנטה.
המספר נמצאות צפונית לפירנצה.
ארבע הערים מתיאורו המדכא של ַ
רשימה ארוכה של בני משפחות האצולה בפירנצה שירדו מנכסיהן .רובם בני ראשית המאה
ה ,13-וכולם מעורבים במלחמת האזרחים הבלתי פוסקתUghi, Catellini, Filippi, Greci, :
 .Ormanni, Alberichi, la Sannella, l'Arca, Soldanieri, Ardinghi, Bostichiביניהם
ג'אני סולדניירי ,המוכר לנו ממדור התופת הנועד לבוגדים יחד עם גנלון (ראו התופת ,קנטו
.)22
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"הָ ַרוִ ינְ יָ נִ י" הוא בלינצ'יונה ברטי ,שזכה בשבחים בקנטו הקודם .הנסיך גווידו גוארה
( ,)Guerraהגם שנמנה עם האשמים במעשי סדום ,זוכה לשבחים בטור הטוהר ,קנטו .16
משפחות פרסה ( )Pressaוגליגאיו ( )Galigaioנמנות עם המשפחות המכובדות מן העבר.
בני משפחת קיאראמונטזי ( )Chiaramontesiסחרו במלח והואשמו בזיוף משקלו .שאר
השמות גם הם מציינים משפחות מקרב האצולה עתיקת היומין של פירנצה ,מי שבהווה
פגעה בהם אופנת השחיתות .מי ֵ
ש"מ ִא ָ ּג ָרא ָר ָמא הִ ּ ִפיל אוֹ ָתם הָ ַרהַ ב".
דלה פרה ( ,)Peraעוד שבט אציל מבני העיר ,על שמם נקרא אחד משערי פירנצה.
הכוונה להוגו מברנדנבורג ,רוזן טוסקנה ,שנפטר ביום הקדוש תומס ( 21בדצמבר.)1006 ,
ש"חבַ ר ֶאל ַעם
הכוונה לג'אנו דלה בלה ( .)Bellaאף כי נמנה עם האצולה ,היה פופוליסט ָ
הָ ָא ֶרץ" ,ותמך ברפורמות של שנת  1293שהעניקו כוח רב לגילדות שלא מבני האצולה.
דנטה ,מפיו של קצ'אגווידה ,מייחס את הפרק העקוב מדם במלחמת האזרחים הפלורנטינית,
שפרץ ב 1215-ונמשך מאה שנים בקירוב ,למעשהו של בואונדלמונטה .האיש ,גוולפי,
סירב לשאת את בת משפחת אמידאי ( ,)Amideiמאצולת פירנצה תומכת הגיבלינים .בית
המשפט הטיל עליו עונש מוות ,והמהומות החלו .דנטה מטפל בנושא גם בתופת ,קנטו
.28
ַ
"על ֶאבֶ ן נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ִ ּב ְדמוּת נוֹ צֵ ר הַ ֶ ּג ׁ ֶשר – "...בואונדלמונטה נרצח למרגלות פסלו ההרוס של
מרס לצד גשר פונטה וקיו.
הנס על דגלה של פירנצה הוא פרח חבצלת לבן על רקע אדום .הגוולפים הפכו את הצבעים
על הדגל ,וכך התנוססה חבצלת אדומה על רקע לבן .אויבי העיר נהגו להפוך את הדגל על
ראשו כאות לניצחון.
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פאיתון ,כיוון שהגיעו לאוזניו שמועות לפיהן אפולו אינו אביו ,מיהר לשאול על כך את
אמו קלימנה .זו לא השיבה לו תשובה נחרצת ושלחה אותו לשאול את פי האב עצמו.
(מטמורפוזות ,א'.)756-748 ,
הסוגיה הגיאומטרית הבסיסית המובנת לכל אדם היא בבחינת מושכל יסוד בכושרו של
הבורא להתבונן בכול וכול.
את ה"דברים הקשים" ביחס לגורלו שמע דנטה לראשונה מפי פַ רינָ ָטה ,וראו התופת קנטו
.10
בניגוד לכפל הלשון המתעתע שבפי האורקל מדלפי.
התבונה האלוהית איננה קובעת את גורלו של הפרט ,שכן זה תלוי ברצון חופשי .לסוגיה
מכרעת זו בתפיסתו התיאולוגית של דנטה ,בבחינת הכול נגזר והרשות נתונה ,ראו דברי
מרקו לומברדו ,טור הטוהר ,קנטו .16
היפוליטוס ,בנם של תזאוס ואנטיופה ,נפל קורבן לאהבתה המטורפת של פדרה ,אמו
החורגת .כיוון שסירב להתמסר לה ,דרשה פדרה מתזאוס להגלותו מן העיר( .מטמורפוזות,
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ספר ט"ו .)505-493 ,דנטה קושר את הגלייתו שלו עם זו של היפוליטוס ,שכן בשני המקרים
המעשה נובע משיפוט שגוי ורשעות לשמה.
בוניפציוס השמיני חרש תחת שלטונם של הגוולפים הלבנים ממקום מושבו בווטיקן.
הדברים מתייחסים למותו של בוניפציוס .במותו רואה דנטה גמול צודק על הגלייתו.
זו הנבואה האחרונה והבהירה ביותר באשר לגלוּת המצַ פה למשורר.
בין שאר הדמויות שנואות נפשו הנמנות עם הגולים עמו היה לַ ּפוֹ ַס ֶ
לט ֶרלו ,עורך דין
פלורנטיני שדנטה מזכיר בקנטו .128 ,15
"הַ לּ וֹ ְמ ַ ּב ְר ִדי הַ ֶ ּנ ְא ָ ּדר" הוא ככל הנראה קאן גרנדה דלה סקאלה ,אדון ורונה ומנהיג הגיבלינים.
יש הטוענים כי ייתכן שמדובר בברטלומיאו ,אחיו הצעיר ויורשו בתפקיד אדון העיר.
ְּ
"כלִ י ק ֶֹד ׁש" הוא האפיפיור קלמנטוס החמישי ,איש גסקון ויורשו של בוניפציוס .קלמנטוס
התנגד נחרצות לדרכו של הנרי השביעי מלוקסמבורג ,וב 1312-אף איים לנדותו.
זאת על פי חבקוק ,ב' ,ב" :וַ ַ ּי ֲענֵ נִ י יְ הֹוָ ה וַ ּי ֶ
ֹאמר ְּכתוֹ ב ָחזוֹ ן וּבָ ֵאר ַעל הַ ֻּלחוֹ ת לְ ַמ ַען יָ רוּץ קוֹ ֵרא
בוֹ ".
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כאן ממלא קצ'אגווידה תפקיד של השתקפות "האספקלריה הקדושה" עצמה.
העדן הוא ,כזכורַ ,מערך רקיעים היונקים את השפעתם האלוהית מלמעלה ,מכאן העץ
ההפוך אשר במדורו החמישי מצוי הרקיע של כוכב הלכת מאדים.
"הָ א ׁ ֶֹשר הוּא הַ ּׁשוֹ ט הַ ְמ ַס ְח ֵרר ַמ ֵּטהוּ – ".דימוי מורכב שכוונתו ככל הנראה לאופַ ן של עגלה
שנערים מגלגלים בחצר במכות מוט .נראה שדנטה נטל את התיאור מאנאידה ,ספר ז'.
שרלמאן ,הקיסר הראשון של האימפריה הרומית הקדושה ( .)814-800רולן ,גיבור יצירת
המופת שירת רולן ,מפקד המאסף במלחמה נגד המוסלמים.
ויליאם מאורנג' וכן רינוארדי רנוארט ( ,)Renouartאף הם דמויות של גיבורים מהוללים
במלחמה נגד האסלאם.
גוטפריד איש בויון ( ,)1100-1061מצביא מסע הצלב הראשון וכובש ירושלים
ומלכה.
ּ
רובר ג'יסקר (נפטר בשנת  ,)1085מגיבורי הנורמנים .הביס את הפולש הערבי בדרום איטליה
ובסיציליה.
ְּ
"בלֹבֶ ן זְ רוֹ עוֹ ָתיו ִק ֵ ּבל ּ ָפנַ י ְ ּב ֵחפֶ ץ – ".דנטה מגיע אל הרקיע השישי של כוכב הלכת צדק,
המאוכלס בשליטים מתונים ושקולים.
פגסוס ,הרמך המעופף ,נחת על הר ההליקון .מן המהלומה פרץ במקום מעיין ,הוא מעיין
ההיפוקרן ,מקום אהוב לכינוסן של המוזות.
" DILIGITE JUSTITIAMהָ יָ ה דְּ בָ ָרם ְּת ִח ָּלה "...תרגום הפסוק הפותח את הספר חוכמת שלמה:
"אהבו את הצדקה ,אתם שופטי הארץ".
האות  Mמ Monarchia-הופכת לחבצלת ולאחר מכן לדמותו של נשר – שני סמלים
המסמלים בתורם את נִ ֵסי הגוולפים והגיבלינים ,ובהמשך את סמלי צרפת והאימפריה
הרומית הקדושה.
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הכוונה היא לבוניפציוס השמיני העוסק במחיקת שמות או צווים בתמורה לבצע כסף.
הסרקזם שבחרוז מכוון לעובדה שבוניפציוס השליך את יהבו על יוחנן המטביל המוטבע על
פלורין הזהב של פירנצה.
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מדבר בקול אחד .דוגמא נאה לעקרון האחדות
הנשר אשר דמותו מורכבת מהמון ֵשמות ֵ ּ
תחת האימפריה הרומית ,שבה רואה המשורר את חזות השלטון הנאור.
"מ ׁ ְש ָּכן ַא ֵחר ָ ּברוּם ,נִ ׁ ְש ָקף ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶח ֶסד – "...הממלכה שהיא ָ
ִ
מראה לחסד ולצדק האלוהי היא
משכן המלאכים המאצילים את הצדק לכל הבאים בשערי העדן .ובאחריותם גם הנעת כוכב
הלכת צדק.
וראו משלי ,ח' ,כז-כטּ ַ :
"בהֲ כִ ינוֹ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָאנִ י ְ ּבחוּקוֹ חוּג ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוֹ םּ ְ .ב ַא ּ ְמצוֹ ׁ ְש ָח ִקים
ִמ ּ ָמ ַעל ַ ּב ֲעזוֹ ז ִעינוֹ ת ְּתהוֹ םּ ְ .בשׂ וּמוֹ לַ ָ ּים ֻח ּקוֹ ו ַּמיִ ם לֹא יַ ַעבְ ר ּו פִ יו ְ ּבחוּקוֹ מוֹ ְס ֵדי ָא ֶרץ".
"א ְיך נָ פַ לְ ָּת ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם הֵ ילֵ ל ֶ ּבן ׁ ָש ַחר נִ גְ דַּ ְע ָּת לָ ָא ֶרץ חוֹ לֵ ׁש ַעל גּ וֹ יִ ם .וְ ַא ָּתה
ישעיה ,י"ד ,יב-טוֵ :
ָא ַמ ְר ָּת בִ לְ בָ בְ ָך הַ ּׁ ָש ַמיִ ם ֶא ֱעלֶ ה ִמ ּ ַמ ַעל לְ כוֹ כְ בֵ י ֵאל ָא ִרים ִּכ ְס ִאי וְ ֵא ׁ ֵשב ְ ּבהַ ר מוֹ ֵעד ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי צָ פוֹ ן.
ֶא ֱעלֶ ה ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָעב ֶאדַּ ּ ֶמה לְ ֶעלְ יוֹ ןְ .
אך ֶאל ׁ ְשאוֹ ל ּתו ַּרד ֶאל יַ ְר ְּכ ֵתי בוֹ ר".
רק מי שהאמין בבואו של ישוע ,או מי שהאמין בבואו לאחר מעשה הצליבה ,ראוי לבוא
בשערי העדן .למותר לציין את הקושי שבסוגיה היהודית בנידון .דנטה אינו מוכיח כי כל
העברים בהם הוא גודש את רקיעי העדן ,מאדם ועד דוד המלך וחזקיהו ,האמינו בבוא
המשיח הנוצרי.
ראו הבשורה על פי מתי ,ז'" :21 ,לא כל-האמר לי אדני אדני יבוא במלכות השמים כי
אם-העׁׂשה רצון אבי שבשמים".
קרי :מבין אנשי הצדק שאינם נוצרים.
אלברט הראשון מהבסבורג ,מלך אוסטריה וקיסר האימפריה הרומית הקדושה ,פלש
לבוהמיה וטבח בצ'כים ב .1304-אלברט הוא הדוגמא הראשונה של שליטים נוצרים שמביא
דנטה כראיה לכך שלא די במעשה הטבילה על מנת להפוך אדם לצדיק בדורותיו ,וכי בבוא
יום הדין נוצרים רבים יזכו בעונש ,בעוד שיהיו עובדי אלילים שיזכו לחסד אלוהים בשל
צדקתם.
פיליפ הרביעי ,היפה ,מלך צרפת ,פיחת את המטבע למימון מסע מלחמותיו מול הפלמים
( .)1304-1297הוא מת במהלך ציד חזירי בר ב.1314-
הכוונה לסכסוכי גבול בין אנגליה לסקוטלנד.
ונצסלב השני ,מלך בוהמיה ( )1305-1278ופרדיננד הרביעי ,מלך קסטיליה (,)1312-1295
הם דוגמאות לשליטים נמהרים ובלתי שקולים.
שרל השני מאנז'ו ,מלך נאפולי ( ,)1309-1285נטל לעצמו את תואר מלך ירושלים ללא
שנבחר או מונה לכך.
ִ
"מנְ יַ ן ַמ ֲעלוֹ ָתיו לֹא יַ ֲעלֶ ה ַעל ָאלֶ ף ַ /א ְך לְ ִמנְ יַ ן ּ ְפ ׁ ָש ָעיו צְ ִריכִ ים נִ הְ יֶ ה לְ ֶאלֶ ף – ".זהו ניסיון
להעניק מקבילה למשפט המקורי בו מצוינת האות  Mלציון אלפים ו I-לציון יחידות.
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פרדריק השני מארגון ,מלך סיציליה ( ,)1337-1286נטש את מחנה הגיבלינים אחר מותו
של הנרי השביעי (ראו התופת ,קנטו  .)7סיציליה ,בה מת אנכיסס ,אביו של אניאס ,הייתה
ידועה כבר בעת ההיא בריבוי הרי הגעש שלה אשר העיקרי שבהם היה הר האטנה.
ֶ
"את ֵאלּ ּו ׁ ֶשל ָא ִחיו וְ ׁ ֶשל דּ וֹ דוֹ  "...הכוונה לג'קומו מלך מיורקה והאיים הבליאריים
( )1315-1276ולג'קומו השני ,מלך אראגון ( .)1327-1291השניים נודעו במלחמותיהם
הבלתי פוסקות ובתאוות הכיבושים.
עוד צמד של שליטים לוחמים הם מלך פורטוגל ,דיניץ ( ,)1325-1279וכן האקוֹ ן מלך
נורבגיה (.)1319-1299
ִ
"א ׁיש ֶס ְר ְ ּביָ ה – "...הכוונה לסטפן אורוש ( )Uroshמלך סרביה ( ,)1321-1275שזייף את
המטבע הוונציאני ושילם על כך ביוקר.
הונגריה ונווארה ,שתי דוגמאות שמביא דנטה למלכויות שלא שרדו .ההונגרים ,מי שנשלטו
בידי שרל מרטל ,מרדו ביורשו ,אנדריאס השלישי ב .1300-נווארה לא הצליחה לשרוד
כישות מדינית ונבלעה בתוך צרפת בשנת .1305
ׁ"שוֹ ֵחר הַ ֶּט ֶרף" תחתיו נאנקות פמגוסטה וניקוסיה ,הוא הנרי השני מלוזיניאן.
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הרקיע השישי הוא ספֶ רת כוכב הצדק.
"נְ ִעים זְ ִמירוֹ ת "...הכוונה לדוד המלך מחבר ספר תהילים הנתפס בקרב אבות הכנסייה
כיצירה שנכתבה בהשראה אלוהית.
להתייחסות המשורר אל טריאנוס ,ראו טור הטוהר ,קנטו .10
חזקיה ,מלך ישראל ,לאחר שנשא תפילה ,זכה לחיות עוד  15שנים .וראו :מלכים ב' ,כ',
ו׳" :וְ ה ַֹספְ ִּתי ַעל יָ ֶמ ָיך ֲח ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה ו ִּמ ַּכף ֶמלֶ ְך ַא ּׁשוּר ַא ִ ּצילְ ָך וְ ֵאת הָ ִעיר הַ ּזֹאת וְ גַ נּוֹ ִתי ַעל
הָ ִעיר הַ ּזֹאת לְ ַמ ֲענִ י וּלְ ַמ ַען דָּ וִ ד ַעבְ דִּ י".
"הַ ָ ּבא ַא ֲח ֵרי הַ ּ ֶמלֶ ְך – "...עוד הפניה למתת קונסטנטין לאפיפיור סילבסטר הראשון .להרחבה
ראו התופת ,קנטו .19
ג'וליילמו ,מלך נאפולי וסיציליה ( ,)1189-1166נודע בכינוי "הטוב" בזכות שלטון הצדק בו
הצטיינו ימיו.
שרל השני מאנז'ו וכן פרדריק השני ננזפים שוב ושוב בידי המשורר כדוגמאות לשליטים
אכזרים ומדכאים.
ריפאוס ,גיבור טרויאני שנפל במלחמת טרויה ,זוכה לשבחי ורגיליוס באנאידה ,ספר ב',
( ,)428-426זאת בזכות יושרתו של לוחם למופת המכונה על ידי ורגיליוס iustissimus
.unus
"לֹא ְּככוֹ פְ ִרים ּ ָפ ְר ָחה נַ פְ ׁ ָשם ִמן הַ ְ ּגוִ ָ ּיה "...הכוונה לריפאוס ולטריאנוס .השניים עלו לעדן
לא כעובדי אלים כי אם כנוצרים .הראשון בזכות אמונתו בבואו של ישוע ,השני בזכות
אמונתו במושיע הנוצרי אחר צליבתו – הוכחה לכך היא טיפולו של הקיסר ( )117-98בעניי
האימפריה.
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טריאנוס.
ריפאוס.
ּ
"אוֹ ָתן ׁ ָשלוֹ ׁש ְגבִ ירוֹ ת – "...אמונה ,תקווה ,חסד.
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ֶס ֶמלֶ ה ,בתם של קדמוס ופילגש יופיטר ,שהרה המקנאה הפילה בפח .סמלה ביקשה
מיופיטר ,על פי עצתה של הרה ,לראותו בכל תפארתו השמיימית; יופיטר אכן נעתר
לבקשתה ,אולם הדבר עלה לה בחייה ,שכן כלתה בזוהרו והפכה לאפר( .מטמורפוזות ,ג',
 .)315-253אילו ביאטריצ'ה נעתרה לבקשתו של דנטה והופיעה בפניו במלוא זוהרה ,היה
גורלו כגורל סמלה.
הרקיע השביעי הוא של כוכב הלכת שבתאי ,משכנם של ההוגים ה"צוננים" .שבתאי ,אביו
של יופיטר ,שלט על כרתים בעידן תור הזהב (מטמורפוזות ,ב').
"ב ֵחיק ֲא ִרי בּ וֹ ֵער ׁשוֹ כֵ ן – "...קרי :במזל אריה.
ְּ
"ס ָּלם ,וְ הוּא בּ וֹ הֵ ק ְּכמוֹ ְ ּבזָ הָ בָ ,ר ִא ִיתי "...הסולם ,בעקבות חלום סולם יעקב (בראשית ,כ"ח,
ֻ
יב ,היה לסמל של הגות ,כמיהה ושרעפים בספרות ימי הביניים המאוחרים.
"א ָחד ִמן הָ רוּחוֹ ת נָ ַחת ָקרוֹ ב ֶאצְ לִ י – "...הרוח הוא רוחו של הקדוש פטרוס דמיאנוס המזדהה
ֶ
בשורה  .121יליד רוונה ,כנראה בשלהי העשור הראשון של המאה ה ,11-בן למשפחה
ענייה .לימים נזיר שעלה לדרגת ארכיהגמון אוסטיה ב.1057-
ביאטריצ'ה.
"בין ׁ ְשנֵ י חוֹ פֵ י ִא ַיטלְ יָ ה – "...קרי :הרי האפנינים.
ֵּ
לארצו מתרומם הר
"לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת הָ הָ ר ׁשוֹ כֵ ן ִמנְ זָ ר בּ וֹ ֵדד – "...הכוונה להרי האפנינים .מזרחה ֶ
ַקטריה המכונה "הפסגה הכפולה" ( ,)Forca di Fanoלמרגלותיו שוכן מנזר סנטה קרוצ'ה.
דמיאנוס חותם בכתביו  ,Peccatoreקרי :החוטא.
"פ ַעם הִ ִ ּג ַיע ֵּכיפָ א – "...כיפא הוא הקדוש פטרוס.
ַּ
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הקול הוא קולו של הקדוש בנדיקטוס ( ,)543-480מייסד המסדר הבנדיקטיני ,מייסד מנזר
מונטה קסינו ומי שערך את הכללים והחוקים שהיו למסד ההתנהלות במנזר הנוצרי.
"הִ ֵ ּנה הָ ִא ׁיש ַמ ַק ְריוּס ,וּלְ צִ דּ וֹ רוֹ מו ַּאלְ דוּס – "...מקריוס ( )Macariusהוא קרוב לוודאי מקריוס
איש אלכסנדריה (נפטר בשנת  ,)404מי שיסד את מוסד המנזרים במזרח .רומואלדוס
( ,)Romualdusנצר למשפחת אונסטי הפטריקית ,יסד בשנת  1001את המנזר הבנדיקטיני
בסמוך לפירנצה.
"ב ְּספֶ ָרה הָ ַא ֲחרוֹ נָ ה – "...קרי :באמפיריום ,משכנו של הבורא.
ַּ
הקדוש בנדיקטוס מצטט בתרגום חופשי את פסוק י״ב בבראשית ,כ"ח" :וַ ַ ּי ֲחלֹם וְ הִ ֵ ּנה ֻס ָּלם
ֹאשוֹ ַמ ִ ּג ַיע הַ ּׁ ָש ָמיְ ָמה וְ הִ ֵ ּנה ַמלְ ֲאכֵ י ֱאלֹהִ ים עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים בּ וֹ ".
ֻמ ָ ּצב ַא ְרצָ ה וְ ר ׁ

Dante Book 3.indb 339

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

340
"כ ְתלֵ י ִמנְ זָ ר ׁ ֶשל ּ ַפ ַעם הָ י ּו לִ ְמאוּרוֹ ת ּ ָפ ִריצִ ים – "...כך רואה בנדיקטוס את המצב במסדר
ָּ
.76
הקרוי על שמו ,כפי שהושחת בימיו של דנטה ,קרי 500 :שנים ומעלה לאחר היווסדו.
כוונתו של פטרוס לפסוק מן הברית החדשה (מעשי השליחים ,ג'" :)6 ,ויאמר פטרוס כסף
.89
וזהב אין-לי ואשר בידי אֹתו אתננו לך בשם-ישוע המשיח הנצרי קום התהלך".
.96
בנדיקטוס מצטט את תהילים קי"ד ,ג ,בהנחה שאם הבורא יכול היה לבצע את הדברים על
מנת לסייע לבני ישראל בצאתם ממצרים ,קל וחומר שלא יקשה עליו לחדש את ימי מסדרו
כקדם.
.111
מזל תאומים ,מזלם של יוצרים ומשוררים על פי התפיסה האסטרולוגית בימי הביניים ,הוא
מזלו של דנטה ,מי שנולד ב 14-במאי כאשר השמש זרחה ושקעה במזל תאומים.
.134
דמותו של הקדוש יוחנן המטביל הייתה טבועה על הפלורין הפלורנטיני .מכאן ההערה
הסרקסטית.
.139
הלבנה היא בת לטונה.
 .144-143השמש הוא בנו של היפריון; מאיה היא אמו של מרקורי; דיונה היא אם ונוס; מרס הוא בנו
של יופיטר; שבתאי הוא אביו (שורה .)146

קנטו עשרים ושלושה
.10
.12
.21
.26
.29
.30
.43
.46
.55
.73
.74
.80

.92
.94
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דימוי מקסים בו נמשלת ביאטריצ'ה ,המצפה לרגע בו תוכל להציג בפני דנטה את ישוע בכל
תפארתו ,לציפור המצפה לזריחת השמש על מנת לפרוח מן הקן ולהביא מזון לגוזליה.
לקראת שעת הצהריים ,בה תנועת השמש אמורה להיות אטית יותר ביחס לקו האופק.
"יְ בוּל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַסף ְ ּב ִסיבוּבֵ י הַ ְּספֶ רוֹ ת – "...באמצעות ההשפעה רבת החסד של הכוכבים.
ְט ִריוְ יָ ה ,שמה האחר של דיאנה ,אלת הירח .הנימפות ,קרי :כוכבים.
השמש הוא ישוע ,מאור העולם.
זאת על פי התפיסה ההליוצנטרית ,לפיה השמש מעניקה את אורה לכלל הכוכבים.
דנטה חווה את חזונו השלישי של ישוע (הראשון :ראו טור הטוהר  ,31שורות ,126-118
השני :בעדן).
הדוברת היא ביאטריצ'ה.
ּפוֹ לִ יהִ ְימנְ יָ ה היא מוזת השיר הקדוש ,וכשמה כן היא" :אחת מהמנונים רבים".
השושנה היא סמלה של מרים הבתולה ;Rosa Mundi ,פרחי החבצלת הם מסמלי הקדושים.
מרים היא גם השלהבת בשורה  ,90והכוכב בשורה .92
"הִ ֵ ּנה ֲחבַ ָ ּצלוֹ ת – "...הנשמות בעדן.
ָ"ר ִא ִיתי ְ ּב ֵעינַ י ַ ּב ֵ ּצל הַ ְמגוֹ נֵ ןֶ ,חלְ ַקת שָׂ ֶדה ּפוֹ ֵר ַח "...מראה עיניו של דנטה משתפר ,זאת בחסדו
של ישוע ,ועתה הוא מסוגל לראות את חלקת השדה הפורח ,קרי :את נפלאות העדן שכשל
לראות עד הנה.
בין יתר השמות.Stella Maris ,
הלפיד החג סביב מרים הוא המלאך גבריאל.
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.101
.112
.128
.135

.138
.139

סגולות הפלאים המיוחסות לאבן הספיר כללו בין היתר ברק העולה על כל שאר אבני החן,
כולל היהלום.
הוא המניע הראשון ,ה ,Primum Mobile-המכַ סה כמו בגלימה את כל שאר הרקיעים
שביקום.
המזמור ( Regina Coeliבשבח המלכה הקדושה) מושר לכבוד מרים במיסת הפסחא.
פענוחו הקשה של הכתוב העלה כצפוי פירושים שונים .הדימוי של גלות בבל כפרק קשה
בחיי הפרט או האומה הוא מן המקובלים בכתבי אבות הכנסייה בימי הביניים .כוונתו של
דנטה ,קרוב לוודאי ,להביע את ייסורי הגולים אשר טיהרו את נפשם ועל כן בזו לעושר.
עם זאת לא ברור מדוע זכו הקוצרים בשמחה לשבת בגן העדן רק משום שנתעשרו ,אלא
אם כן הכוונה כמובן לעושר במובן חסד ומעשי צדקה.
"ב ִר ׁ
ְּ
אשוֹ נִ ים אוֹ ֵחז וְ ַא ֲחרוֹ נִ ים ַ ּגם יַ ַחד – "...קרי :נשמות הנביאים והקדושים מהמקרא –
ראשונים ,ומהברית החדשה – האחרונים.
ְּ
"ב ָיָדיו הַ ּ ַמפְ ְּתחוֹ ת לִ ְתהִ ָּלה וָ ׁ ֶשבַ ח" – הקדוש פטרוס מחזיק במפתחות התנ"ך (הראשונים)
והאבנגליון גם יחד .וראו הבשורה על פי מתי ,ט"ז :19 ,ואתן לך את-מפתחות מלכות השמים
וכל-אשר תאסר על-הארץ אסור יהיה בשמים וכל-אשר תתיר על-הארץ ֻמתר יהיה בשמים".

קנטו עשרים וארבעה
"כ ְך ְ ּב ַמ ְע ְ ּגלֵ י הַ ּׁ ִשיר – "...במקור  ,caroleשהוא מחול ושיר בעת ובעונה אחת.
ָּ
.16
"א ָחד ֵמהֶ ם ָר ִא ִיתי – "...הלהב הוא הקדוש פטרוס .תפקידו ,יחד עם יוחנן ויעקב ,הוא לבחון
ֶ
.20-19
את דנטה בסוגיית שלוש המעלות התיאולוגיות המרכזיות לפי הדוֹ גמה הנוצרית :אמונה,
תקווה ואהבה.
.22
"זֶ ה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ְסבִ יב ֵ ּב ַיא ְט ִריצֶ 'ה ָחג – "...את המשפט יש לפרש בהיבטו האלגורי .פטרוס
חג שלוש פעמים ,הן כמייצגו של השילוש הקדוש ,הן בזכות שלוש אמיתות היסוד בדוֹ גמה
הנוצרית ,והן מתוך כבוד לביאטריצ'ה אשר באישיותה היא ביטוי לכל אותן הסגולות.
.28
הקדוש פטרוס דובר אל ביאטריצ'ה.
.52
מכאן ועד סוף הקנטו נבחן דנטה בסוגיית האמונה ,שהיא הראשונה בשילוש .סוגיות התקווה
והאהבה יעסיקו אותו בשני הקנטי הבאים.
.63
רמז למעשה המסופר בבשורה על פי מתי (י"ד .)31-28 ,הקדוש פטרוס ,כיוון שראה את
ישוע מהלך על המים ,חשב כי גם הוא מסוגל לכך .אולם ברגע שנבהל ,כלומר איבד את
אמונתו ,החל לטבוע.
.64
"הָ ֱאמוּנָ ה הִ יא ּתֹכֶ ן – "...כוונתו של דנטה ָּ
לכתוב באיגרת אל העברים ,י"א" :1 ,כי האמונה
היא בטחון במה-שנצפה לו והוכחת דברים שאינם נראים".
.113
”" – “Te Deum Laudamusבשבחי אלוהים" ,ההמנון הקתולי הבלתי רשמי .המלים
מיוחסות לקדוש אמברוזיוס מן המאה הרביעית.
ִּ .126-125
"כי יֵ ׁש ְ ּבכ ֲֹח ָך לִ ְדחֹק ַרגְ לֵ י צָ ִעיר ִמ ּ ְמ ָך – "...זאת על פי הבשורה על פי יוחנן ,כ' .6-1 ,בפועל
יוחנן השיג את פטרוס במרוצתם אל הקבר ,אולם חיכה לו בכניסה והעניק לו זכות קדימה.
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קנטו עשרים וחמישה
.5

.13
.18

.26
.29-28
.33
.36
.38
.55

.67

"הַ דִּ יר – "...התיבה 'דיר' בהקשרה הנוצרי אינה נושאת אופי פרודי כמו זה שבנוסח העברי.
הביטוי של דנטה ,במקור ,bello ovile :יש בו מן החמימות של חבורת מאמינים המכונסים
יחדיו .בכל מקרה ה'דיר' של דנטה הוא פירנצה מכורתו.
"אזַ י ִמהֵ ר ֵאלֵ ינ ּו ָמאוֹ ר ֵמחוּג ָר ִק ַיע – "...המאור הוא הקדוש יעקב ,מן השליחים ,אחיו של
ֲ
יוחנן .מתפקידו לבחון את המשורר בסוגיית התקווה ,מהותה ,מקורותיה ותכניה.
"עוֹ לִ ים לָ ֶרגֶ ל ְ ּבגָ לִ ְיסיָ ה – "...סנטיאגו דה קמפוסטלה ( )Campostelaבחבל גליסיה ,מקום
קבורתו של הקדוש יעקב ,הראשון שמת על קידוש השם מבין תלמידי ישוע ,הוא עדיין
אתר מקודש המושך עולי רגל רבים.
” ,“coram meלטינית :לפנַ י ,מולי.
"הוֹ  ,רו ַּח ַרב ְּתהִ ָּלה – "...ביאטריצ'ה דוברת אל הקדוש יעקב ,הבוחן הבא.
"הֶ ֱע ִדיף ֶאת ׁ ְשלָ ׁ ְש ְּתכֶ ם – "...יעקב ,לצדם של יוחנן ופטרוס ,נבחר על ידי ישוע להיות עמו
וקרוב אליו ברגעי השראה ,כגון בעתות תפילה ,התרוממות נפש וכו'.
"לְ הַ בְ ׁ ִשיל צְ ִריכָ ה נַ פְ ׁשוֹ ְ ּבאוֹ ר ַק ְרנֵ י הָ ֵע ֶדן" – קרי :לאור אותן שלוש סגולות יסוד :אמונה,
תקווה ואהבה.
"שיר לַ ּ ַמ ֲעלוֹ ת ֶא ּ ָׂשא ֵעינַ י ֶאל הֶ הָ ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא
אתי – "...על פיִ ׁ :
"וְ ֶאת ֵעינַ י ֶאל הֶ הָ ִרים נָ שָׂ ִ
ֶעזְ ִרי" (תהילים ,קכ"א ,א׳).
"על ֵּכן הֻ ַּתר בּ וֹ אוֹ ֱאלֵ י יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם – "...כוונת האלגוריה לחיי הסבל בארץ ,המוצגים בדימוי
ַ
עבדות ַעם ישראל במצרים ,ולישועה שתבוא אחר המוות המסומלת בבוא העברים אל
הארץ המובטחת.
"הַ ִּת ְקוָ ה הִ יא צִ ּ ִפ ָ ּיה ֻמבְ ַט ַחת – "...דנטה שם בפי יעקב תרגום חופשי של הגדרת
התקווה ,משל פטרוס לומברדוס בחיבורו משנת “Est: Sententiarum Libri ,1150
spes certa expectatio futura beatitudinis, veniens ex Dei gratia, et meritis
“praecedentibus.

.74-73
.76
.92-91

.95

.98
.102
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ההתייחסות היא אל דוד המלך .דנטה מצטט את תהילים ,ט' ,יא" :וְ יִ בְ ְטח ּו בְ ָך יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך
ִּכי לֹא ָעזַ בְ ָּת ד ְֹר ׁ ֶש ָיך יְ הֹוָ ה".
"וּכְ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא נָ ַס ְךַ ,א ָּתה ְ ּבלִ ִ ּבי נָ ַסכְ ָּת – "...דוד המלך והקדוש יעקב.
"הֵ ן יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ָסח – "...דנטה מצטט את ישעיה ,ס"א ,י" :שׂ וֹ שׂ ָאשִׂ ישׂ ַ ּביהֹוָ ה ָּתגֵ ל נַ פְ ׁ ִשי
"בגְ ֵדי
ישנִ י ִ ּבגְ ֵדי יֶ ׁ ַשע ְמ ִעיל צְ ָד ָקה יְ ָע ָטנִ י ֶּכ ָח ָתן יְ כַ הֵ ן ּ ְפ ֵאר וְ כַ ַּכ ָּלה ַּת ְעדֶּ ה כֵ לֶ יהָ ּ ִ ".
ֵ ּבאלֹהַ י ִּכי הִ לְ ִ ּב ׁ ַ
ִמ ׁ ְשנֶ הְ ,מ ִעיל צְ ָד ָקה וְ יֶ ׁ ַשע – "...כוונת המשורר לשילוב הנעלה של גוף ונפש.
הקדוש יוחנן מתאר בחזונו את מלבושי הנבחרים מבין גויי הארץ .חזון יוחנן ,ז'" :9 ,אחרי-
כן ראיתי והנה המון רב אשר לא-יכֹל איש למנותו מכל-הגויִ ם והמשפחות והעמים והלשֹנות
ויעמדו לפני הכסא ולפני השה והם מלֻ בשים שמלות לבנות וכפות תמרים בידיהם".
" ,"Sperent in teלטינית ,מתוך הפסוק "וְ יִ בְ ְטח ּו בְ ָך "...ראו הערה לשורות .74-73
"הָ יָ ה יַ ְרחוֹ הוֹ פֵ ְך לְ אוֹ ר ָ ּבהִ יר ַ ּבח ֶֹרף" – קרי :אילו מזל עקרב היה מזהיר כל כך ,כי אז החודש
שבין  21בדצמבר ל 21-בינואר ,מועד הופעת המזל ,היה הופך ליום אחד ארוך .ברמה
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.107
.112

.113
.124

האלגורית ,עצם הופעתו המזהירה של הקדוש יעקב הופכת את הלילה ליום ,ואת היום
הקודר בחורף ליום בהיר.
הקדושים פטרוס ויעקב.
"הִ ֵ ּנה הָ ִא ׁיש ,יֵ ׁשו ַּע הַ ּ ַׂש ְקנַ אי ָא ַסף ֱאלֵ י ָחזֵ הוּ – "...יוחנן ,תלמידו האהוב של ישוע ,נח על
חזהו של רבו בסעודה האחרונה" :ואחד מתלמידיו אשר ישוע אהבוֹ מסב על-חיק ישוע"
(יוחנן ,י"ג .)23 ,ישוע עצמו הוא השקנאי שעל פי האגדה מזין את גוזליו בדם לבו.
"ו ִּמן הַ ְ ּצלָ ב נִ בְ ַחר לְ ַמ ָּטלָ ה כּ וֹ ֶאבֶ ת – "...זאת על פי יוחנן ,י"ט" :27 ,ואחר אמר אל-תלמידו
אמך ומן-השעה ההיא אסף אֹתה התלמיד אל-ביתו".
הנה ֶ
ָּ
"ב ָא ֶרץ לְ ָעפָ ר הָ יָ ה גּ וּפִ י – "...בפסוק  22ביוחנן ,כ"א ,אומר ישוע לפטרוס" :ויאמר אליו
ישוע אם-רצוני שיִ שאר עד-בֹאי מה-לך "...מן הפסוק ניתן היה להבין כי יוחנן לא ימות
בטרם תחייתו של המושיע ,אולם דנטה מגלה לנו מפיו של יוחנן עצמו כי לא היו דברים
מעולם וכי בארץ לעפר היה גופו.
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"עד לְ אוֹ ָת ּה הָ ֵעת – "...הדובר הוא הקדוש יוחנן ,הבוחן את דנטה בסוגיית האהבה ,קרי:
ַ
החסד ,עוצמתה ,מקורה ותכונותיה.
"הַ כּ וֹ ַח ְ ּב ֵעינֶ יהָ ְּכמוֹ תוֹ ָּכאוֹ ן הָ יָ ה ְ ּביָ ָדיו ׁ ֶשל ֲחנַ נְ יָ הוּ" – חנניה החזיר את מאור עיניו של שאול
הטרסי ,הוא פאולוס .ראו מעשי השליחים ,ט'" :18-17 ,וילך חנניה ויבא הביתה וישם
את-ידיו עליו ויאמר שאול אחי האדון ישוע הנראה אליך בדרך אשר-באת בה שלחני למען
תפקחנה עיניך ותמלא רוח הקדש :וכרגע נפלו מעל עיניו כמו קשקשים ותפקחנה פתאֹם
ויקם ויטבל".
ָ
"חכְ ַמת הַ פִ ילוֹ סוֹ פְ יָ ה ,וְ הַ ַּס ְמכוּת כּ ָֹח ּה מוֹ ׁ ֶשכֶ ת ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם" – הפילוסופיה וכתבי הקודש הם אפוא
שני המקורות מהם מושך דנטה את אהבתו לאלוהים .הפילוסופיה של דנטה נסמכת על
ההגות הניאו-אפלטונית השלטת בשלהי ימי הביניים ותחילת הרנסנס ,אשר זכתה לגיבוש
בכתבי תומס אקווינס .הסכולסטיקה של אקווינס קובעת כי ככל שרב הטוב כן רבה האהבה,
וכיוון שאלוהים הוא-הוא הטוב המושלם ,הוא זה המעורר בנו את האהבה המושלמת
אליו.
"הִ בְ הִ יר אוֹ ָת ּה ָא ִר ְיסטוֹ  – "...דנטה מצטט קרוב לוודאי את חיבורו של אריסטו ,מטפיזיקה.
אולם בשל חוסר הבהירות ייתכן שכוונתו לכתבי פיתגורס או אפלטון – את האחרון לא
הכיר במקור כי אם מציטוטים משל אחרים.
ְּ
"ביֵ ׁ ֻש ּיוֹ ת הַ ֶ ּנצַ ח" – קרי :מלאכים.
ָ
ֲ
"אנִ י ַא ֲעבִ יר ָּכל טוּבִ י ַעל ּ ָפנֶ יך" – ראו שמות ,ל"ג ,יט.
ְּ
"בת ֶֹקף ַס ְמכו ָּת ּה ׁ ֶשל הָ ָר ׁשוּת – "...הרשות האלוהית .התבונה האנושית באה לביטוי בכוח
הרצון ,וזה משולב ברשות האלוהית .קרי :בנוסח רבי עקיבא" :הכול צפוי והרשות נתונה".
"הַ ַ ּי ַעד הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל נֶ ׁ ֶשר יֵ ׁשוּ" – הנשר לא ממלא תפקיד במערך הדימויים של הברית
החדשה ,אולם במקרה זה ישוע מגלם את האידיאל הרומי שהנו כה יקר ללבו של דנטה.
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"קדוֹ ׁשָ ,קדוֹ ׁשָ ,קדוֹ ׁש" – מתוך ישעיה ,ו' ,ג" :וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמרָ ,קדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש
ָ
יְ הוָ ה צְ בָ אוֹ ת; ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ".
האדם הראשון ,הוא שיענה על שאלותיו של דנטה בדבר פרטים על גן העדן.
"א ְר ָ ּב ַעת ֲאלָ פִ ים ו ׁ ְּשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ׁ ָשנִ ים ְ ּבלִ ְימבּ וֹ זֶ ה – "...מניין השנים לקיומו של גזע
ַ
האדם על פי דנטה הוא דלקמן 930 :שנות חיי אדם 4,302 ,שנים בלימבו ,וכן  1266שנים
מאז הצליבה ,יחד  6,498שנים.
"אנְ ׁ ֵשי נִ ְמרוֹ ד ִ ּב ְּק ׁש ּו לִ גְ מֹר – "...הכוונה לבראשית ,י"א ,ז׳" :הָ בָ ה נֵ ְר ָדה ,וְ נָ בְ לָ ה ׁ ָשם שְׂ פָ ָתם;
ַ
ֲא ׁ ֶשר לֹא יִ ׁ ְש ְמעוִּ ,א ׁיש שְׂ פַ ת ֵר ֵעהוּ ".על מקומו של נמרוד בסוגיית מגדל בבל ,ראו :התופת,
קנטו .31
"ברוּם ּ ִפ ְס ַ ּגת הָ הָ ר – עוֹ לֶ ה ִמ ֵּלב הַ ָ ּים – "...הכוונה לגן העדן הארצי ,הממוקם אצל דנטה על
ְּ
פסגת הר הטוהר המוקף ים.
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"א ְר ַ ּבע הַ ֶּלהָ בוֹ ת – "...ארבעת האורים הם אדם וקדושי הנצרות :פטרוס ,יעקב ויוחנן.
ַ
הקדוש פטרוס.
"כמוֹ לְ עוֹ פוֹ ת הַ ּ ַמ ֲא ִדים וְ צֶ ֶדק הָ פְ כוּ – "...ההיבט האלגורי של השוואת כוכבי הלכת צדק
ְּ
ומאדים לשני ציפורים שהיו שונות כל אחת בצבעי נוצותיהן ,מבקש להדגיש את ההבדל בין
השניים .בעוד שמן הצדק עולים שיקול דעת וכבוד ,המאדים מקרין את ההפך ,התלהבות
ולוחמנות.
כרגיל ,הכוונה לבוניפציוס השמיני ש"גזל" את הכס מן הקדוש פטרוס.
הכוונה לחושך ורעש האדמה שאמורים היו לרדת על הארץ במועד הצליבה.
הקדושים קלטוס ( )Cletusולינוס ( )Linusהם ,על פי המסורת הקתולית ,שני האפיפיורים
שירשו את הכס הקדוש פטרוס בשלהי המאה הראשונה לספירה.
הארבעה ( )Sixtus, Calixtus, Pius, Urbanישבו על כס האפיפיור במאה השנייה
והשלישית.
לשסע בין הנוצרים באיטליה ,הגוולפים
"לִ ִימין יוֹ ְר ׁ ֵשינ ּו יֵ ׁ ֵשב ֲאגַ ף ֶא ָחד ׁ ֶשל הַ נּוֹ צְ ִרים – "...רמז ֶ
והגיבלינים ,בעוד הכס הקדוש מתערב במלחמת האזרחים (לטובת הגוולפים).
"הִ ֵ ּנה ַאנְ ׁ ֵשי ָקהוֹ ר וּבְ נֵ י ַ ּג ְסקוֹ ן – "...יוחנן ה( 12-המאה ה )14-מוצאו מקהור ( ,)Cahorsעיר
בדרום צרפת הנודעת בחלפני כספים .קלמנטוס החמישי ,שישב על כס האפיפיור בשנים
 ,1314-1305הוא יליד גסקוניה ,הנודעת ברדיפת בצע ונוכלות.
סקיפיו אפריקנוס הביס את חניבעל בקרב זאמה בשנת  202לפנה"ס ,והציל את רומא .על
פי דנטה פעל סקיפיו בהשראת אלוהי הנוצרים (וראו בנידון התופת ,קנטו .)2
"חצִ ִיתי זֶ ה ְּכבָ ר ֶאת ְמלוֹ א הַ ֶּק ׁ ֶשת – "...הנוסע במרומי שמים המתבונן ארצה מוצא כי חלפו
ָ
שש שעות ,וכי הצהרון עבר מירושלים והוא עתה מעל גיברלטר.
"כ ְך ֶאת נְ ִתיב אוּלִ ֶיסס הַ ְמט ָֹרף ָר ִא ִיתי – "...כך הוא רואה את אוליסס המפליג ממערב הים
ָּ
התיכון כמעט אל מרגלות הר הטוהר (וראו התופת ,קנטו  ,)26וכן שולח מבט לאירופה
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ורואה כיצד זו עולה על גבו של יופיטר הלובש דמות פר .תיאור אחרון זה של דנטה ,הלקוח
ממטמורפוזות ,ב' ,875-833 ,איננו מתיישב מבחינה גיאוגרפית .אובידיוס ,ביצירתו ,ממקם
את מעשה אירופה והפר בפניקיה ,קרי :במזרח הים התיכון ,ואילו הנוסע של דנטה מתבונן
בכיוון הפוך.
ִ
"מ ַּקן ַּת ֲענוּגוֹ ת ׁ ֶשל לֶ ָדה" – הקן של לדה הוא מזל תאומים ,תאומי לדה ,קסטור ופולוקס.
"הַ ּ ְמהִ ָירה ַ ּב ְּספֶ רוֹ ת – "...הרקיע (הספרה) התשיעי הוא המניע הראשון ,ה,Primum Mobile-
רקיע התנועה הטהורה ,ללא כוכבים בקרבו ,המניע את כל הקיים .מעליו ,באמפיריום,
שוכנת רוחו של אלוהים המקיפה את הרקיע התשיעי.
ִּ
"ב ּתוֹ הַ ְ ּיפֵ הפִ ָ ּיה – "...השורות קשות להבנה ,ועל כן רבות פירושים .ב"בתו" כיוון כנראה
המשורר אל קירקה ,ילדת השמש והתגלמות הפיתוי .אחד החוקרים המובהקים של דנטה
בעת האחרונה ,לינו פרטילה ( ,)Pertileבחיבורו משנת  ,1991כותב כי "הבת היא האנושות,
כלומר :בתו של אלוהים ,אולם זו נותרת בחושך ,קרי :במצב נצחי של חטא המונע ממנה את
חסד האב ".פרטילה מסמיך את פירושו על שיר השירים א' ,ד-ה ,לאמורָ :
"מ ׁ ְשכֵ נִ י ַא ֲח ֶר ָיך
יש ִרים ֲאהֵ בו ָּךְ ׁ .שחוֹ ָרה
ָ ּנרוּצָ ה; הֱ בִ ַיאנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך ֲח ָד ָריו ,נָ גִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה ָ ּב ְך ,נַ זְ ִּכ ָירה ד ֶֹד ָיך ִמ ַ ּייִ ןֵ ,מ ׁ ָ
ֲאנִ י וְ נָ אוָ הּ ְ ,בנוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ִָלם ְּכ ָאהֳ לֵ י ֵק ָדרִּ ,כ ִיריעוֹ ת ׁ ְשלֹמֹה ".אכן ,דומה כי החוקר האיטלקי
הרחיק מעט לכת בפרשנותו.
"וְ זֹאת ַעל ִּכי ֵאין ֶמלֶ ְך ֵמ ִיטיב לִ ׁ ְשלֹט ָ ּב ָא ֶרץ" – דנטה חוזר לאחד הנושאים הקרובים ללבו.
שורת המלכים חדלי האישים מזה ,והכס הקדוש אכול השחיתות מזה ,הם אסונה של
האנושות בימים אלה.
ְּ
"בכָ ל ֵמ ָאה ׁ ָשנִ ים ׁ ָש ְמט ּו ָ ּב ָא ֶרץ יוֹ ם – "...לוח השנה היוליאני ,בשל טעות זעירה בחישוב,
מוסיף בכל שנה פרק זמן מסוים .על פני מאות בשנים ,על פי חישובו של דנטה ,הזמן
הנוסף המצטבר באופן זה יעתיק את ינואר לימי אביב.
הקנטו מסתיים ברוח נבואה חיובית ומעודדת מפיה של ביאטריצ'ה ,כיאה לתקווה שבמהותה
ובהיבטיה עסק המשורר עד כה.
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ה"נְ ֻק ָ ּדה" (או הציר ,וראו בהמשך) היא הנקודה הקבועה ,הלא-נעה ,והיא המרכז האלוהי
המניע כול .דנטה מכנה אותה גם  ,Cielo Cristallinoקרי :רקיע האלגביש.
"ק ׁ ֶשת ִא ִיריס – "...איריס ,בתה של יונו ,היא הקשת בענן.
ֶ
"מ ִֹחי ֵאינוֹ קוֹ לֵ ט זֹאת – "...ספקותיו של דנטה נובעים מהעדר תיאום בין תנועת הטבעות
לבין תנועת הספרות השמיימיות שהארץ אמורה להיות מרכזן .הספרה הרחוקה ביותר מן
מבין טבעות המלאכים המהירה ביותר היא
הציר (הארץ) היא המהירה ביותר .בניגוד לכךּ ֵ ,
זו הקרובה ביותר אל צירה ,קרי :האלוהים .על כך משיבה לו ,ומניחה את דעתו ,ביאטריצ'ה
בשורות .78-76
קרי :הנושא לא נחקר ואי אפשר להביא לגביו מובאות.
ַ
"על ֵּכן ָר ִק ַיע זֶ ה – "...מאחר שכל ספרה (רקיע) מקבלת את כוחה מן המקבילה לה בסדר
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האלוהי ,מניע-העל ,הוא ה ,Primum Mobile-מקביל לטבעת השרפים ,הקרובה ביותר אל
אלוהים בדעת ואהבה.
"בּ וֹ ֵר ַיאס" – אל רוח הצפון המשמש בדרך כלל לתיאור כפור מקפיא .כאן הכוונה לרוח
מתונה יותר ,היא רוח צפון-מערבית.
"ו ִּמ ְס ּ ָפ ָרם ָעלָ ה ַעל ֶּכפֶ ל ִמ ׁ ְש ְ ּבצוֹ ת ׁ ֶשל לו ַּח הַ ּׁ ַש ְח ָמט – "...דנטה חוזר על אגדה עתיקת יומין
שלפיה ממציא משחק השח ביקש ממלך הארץ לשלם לו בתמורה גרגר חיטה אחד על
המשבצת הראשונה ,להכפיל אותה בשנייה וכן הלאה בטור הנדסי עד המשבצת ה .64-כל
יבולי הממלכה לא הספיקו להשביע את רצון הממציא.
"ב ׁ ְש ֵּתי הַ ַּט ָ ּבעוֹ ת הָ ִר ׁ
ִּ
אשוֹ נוֹ ת – "...ביאטריצ'ה סוקרת את מניין הדרגים האלוהיים .תשע
הטבעות מחולקות לשלושה מעמדות :א .שרפים ,כרובים ,מושבי מלכות; ב .שליטה,
סגולה ,כוח; ג .נסיכויות ,מלאכי עליון ,מלאכים.
ֶ
"את ֶחבֶ ר הַ ְּכרוּבִ ים וְ הַ ּ ְׂש ָרפִ ים – "...החיבור המקיף ביותר בסוגיית מקור השמות 'שרפים'
ו'כרובים' מצוי בחיבורו של תומס אקווינס .Summa Theologica ,אקווינס ,המסתמך על
דיוניסיוס (ראו הערה לשורה  ,)130מבקש להבין את השם 'שרף' מלשון שריפה ,בעירה.
קרי :הלהט הרב העולה מישותו של המלאך .עם זאת ברור שהמחבר לא נעזר במקורות
עבריים לצורך עבודתו.
זאת על פי איוב ,ל"ח ,לא" :הַ ְת ַק ּׁ ֵשר ַמ ֲע ַדנּוֹ ת ִּכ ָימה אוֹ ׁ ְ
משכוֹ ת ְּכ ִסיל ְּתפַ ֵּת ַח".
"הַ ְ ּב ָרכָ ה ֻמ ְתנֵ ית ְ ּבכ ַֹח הָ ְר ִא ָ ּיה – "...דנטה כותב בחיבורו קונביביו ,מיד בפתיחת הפרק הראשון:
"התבונה היא שלמותה הגמורה של נפשנו ,בה שוכן אושרנו המוחלט ".סוגיית החסד מול
התבונה ,ושמא כחלק ממנה ,העסיקה את גדולי הסכולסטיקונים והתיאולוגים בימי הביניים,
ביניהם את אקווינס ודונס סקוטוס.
ַ
"מ ַ ּזל ָטלֶ ה – "...מזל טלה זורח יחד עם החמה באביב ,ובסתיו בשעות הלילה.
"הָ יָ ה זֶ ה דִּ ּיוֹ נִ ְיסיוֹ ס – "...כוונתו של דנטה לדיוניסיוס שנטבל לנצרות בידי הקדוש פאולוס
ונזכר במעשי השליחים ,י"ז" :34 ,ומקצתם דבקו בו ויאמינו ובהם דיונוסיוס מן-השֹפטים
של-אריופגוס "...דיוניסיוס הלך לעולמו בשלהי המאה הראשונה .אולם הראשון שתיאר את
מבנה העדן היה תיאולוג בעל שם זהה מן המאה החמישית – מידע שלא היה זמין בידי
המשורר.
ַ
"א ְך לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן יַ ּ ִׂשיג ָעלָ יו ְ ּג ֶרגוֹ ְריוּס – "...גרגוריוס הגדול ,אפיפיור בשנים  ,604-590כתב
חיבור על סדר שמיימי שונה במעט מזה שדנטה מייחס בטעות לדיוניסיוס.
ִ
"מ ּ ִפי ֶא ָחד ִמן הַ ּׁשוֹ כְ נִ ים ֵ ּבינֵ ינוּ – "...הכוונה לקדוש פאולוס ,זאת על פי האיגרת השנייה אל
הקורינתיים ,י"ב" :4 ,העלה אל-הפרדס [העדן] וישמע דברים נסתרים אשר נמנע מאיש
למללם".

קנטו עשרים ותשעה
.1
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"יַ לְ ֵדי לַ טוֹ נָ ה" הם השמש (אפולו) והירח (דיאנה) .באביב ,בשוויון היום והלילה ,כאשר
השמש שוקעת במזל טלה והירח זורח במזל מאזניים ,נוצר איזון אופטי בין שני המאורות.
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"ב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ַמ ֶ ּב ֶטת ִ ּבנְ ֻקדַּ ת הַ ִ ּציר" – באלוהים ,שדנטה אינו מסוגל לראותו אפילו בדמות
ִּ
הנשקפת מעיני ביאטריצ'ה.
"בּ וֹ ָּכל הֵ יכָ ן וְ כָ ל ָמ ַתי נִ בְ ָרא – "...בתשובה לדנטה המבקש לדעת היכן ומתי נבראים ונבראו
המלאכים.
"לֹא ַעל ְמנָ ת לִ זְ כּ וֹ ת ַ ּב ּטוֹ ב לִ כְ ׁ ֶש ַעצְ מוֹ " –בקונביביו דנטה מגדיר את הבריאה כהשתקפות
האור האלוהי.
"חוּץ לְ ֵמ ַמד הַ ְ ּז ַמן ֵמ ֵעבֶ ר לְ כָ ל ְ ּגבוּל" – ביאטריצ'ה מצטטת כאן מאקווינס במכלול התיאולוגיה:
"טבע המלאכים נקבע לפני שנתחולל הזמן אך אחרי שנקבע הנצח ".ספק אם דנטה ירד
לכוונתו של מורהו הדגול בניסוח המתעתע של אקווינס (שהרי הנצח צריך היה להתחיל אף
הוא בנקודת זמן מסוימת).
בראשית ,א' ,ב.
ַ
"א ְחדוּת צו ָּרה וְ ח ֶֹמר הַ ִ ּנ ְמזָ גִ ים ַ ּגם יַ ַחד" – שילוש הבריאה האלוהי כולל את הצורה הטהורה
של המלאכים ,החומר הטהור של הארץ הגשמית ,וצירופם לאחד בעדן .בריאתם הייתה
בו-זמנית וספונטנית.
ְּ
"כרוּכִ ים יַ ְחדָּ ו הַ ּׁ ְשנַ יִ ם ,לֹא יַ ִּת ֵירם הַ ֶ ּנצַ ח" – ראו הערה קודמת.
"הֵ ירוֹ נִ ימוּס ָּכ ַתב ַעל ַמלְ ֲאכֵ י הָ ֵע ֶדן – "...הירונימוס הקדוש (המחצית השנייה של המאה
הרביעית) ,מגדולי אבות הכנסייה והוגיה ,מתרגם ספרי הקודש ללטינית ,הוולגטה ,טעה
בטענתו לפיה המלאכים נבראו לפני בריאת העולם .הנושא רב החשיבות עלה לדיון בקרב
אבות הכנסייה ,וברוב נחרץ התקבל הטיעון כי הדבר בלתי אפשרי.
ַ
"א ְך הָ ֱא ֶמת הֲ לֹא ְּכתוּבָ ה – "...מי שסיכם סופית את הדיון בסוגיית המלאכים ומועד בריאתם
היה תומס אקווינס במכלול התיאולוגיה.
ֶ
"את יְ סוֹ דוֹ ת הַ ח ֶֹמר ָ ּב ָא ֶרץ הֶ ֱעכִ ָירה" – היסודות ,על פי המסורת היוונית הקדומה ,הם :אש,
אדמה ,אוויר ומים .בהקשר השמיימי מדובר ביסודות ארציים ,קרי :שפלים.
"הָ ָארוּר הַ הוּא – "...הוא לוציפר הכורע במרכז הארץ בתחתית בור השחת תחת כוח הכבידה
העצום.
"לְ נַ ּסוֹ ת לְ הִ ָ ּזכֵ ר – "...הסוגיה נוגעת לתכונותיהם של המלאכים בשאלת הזיכרון .דנטה
מתנגד לגישתם של תומס אקווינס ואלברטוס מגנוס ,לפיה המלאכים ניחנו בזיכרון העבר.
על פי דנטה ,כיוון שהמלאכים קיימים מחוץ לממד הזמן והחלל ,הזיכרון מבחינתם מיותר
כליל .מן הדין לציין שבסיס הלוגיקה האריסטוטלית בטיעוניו של דנטה כאן עולה על זה
שבטיעוניו הסכולסטיים של אקווינס.
ֵ
"מ ֶחבֶ ר הַ ְּכ ִסילִ ים ׁ ֶשל ָּכל פִ ֶירנְ צֶ ה יַ ַחד" – במקור ,Lapi e Bindi :קיצורי שמות של שתי
משפחות ידועות בפירנצהַ ,אלדוֹ בּ ַרנדי וזַ 'קוֹ ּפוֹ  ,לאו דווקא לחיוב.
ֲ
"אבָ ל ְ ּב ִמצְ נַ פְ ּתוֹ צִ ּפוֹ ר ָר ָעה ׁשוֹ כֶ נֶ ת – "...הציפור המרשעת במצנפתו של המטיף היא
השטן.
ֲ
"חזִ ָיריו ׁ ֶשל ַסנְ ְקט ַאנְ טוֹ נְ יוּס – "...הקדוש אנטוניוס (המאה השלישית) היה נזיר מצרי
שבחר את החזיר המפוטם (השטן) לסמל מסדרו .כוונתו של אנטוניוס הייתה להציג את
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הפן הסרקסטי על דרך השלילה ,אולם במהלך הזמן הושחת המסדר והחזיר היה מסמל
סרקסטי לאיור אותנטי של חוליי הכנסייה.
"ב ִמנְ יַ ן ֲאלָ פִ ים ו ְּרבָ בוֹ ת – "...זאת ,על פי דניאל ,ז' ,י" :נְ הַ ר דִּ י נוּר ,נָ גֵ ד וְ נָ פֵ ק ִמן ֳק ָדמוֹ הִ יֶ ,אלֶ ף
ְּ
ַאלְ פַ יִ ם ַ(אלְ פִ ין) יְ ׁ ַש ּ ְמ ׁש ּו ֵ ּנ ּה ,וְ ִרבּ וֹ ַר ְ ּבוָ ן ִ(רבְ בָ ן) ָק ָדמוֹ הִ י יְ קוּמוּן; דִּ ינָ א יְ ִתב וְ ִספְ ִרין ּ ְפ ִתיחוּ".
מראה לתפארתו.
אשית – "...אלוהים הנשקף באינספור המלאכים המשמשים ָ
"מאוֹ ר ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְ
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"כ ׁ ֵש ּׁ ֶשת ֲאלָ פִ ים ִמילִ ים ִמ ָּכאן וְ הָ לְ ָאה – "...המשורר עורך השוואה בין עלייתו אל מרומי
ְּ
האמפיריום ,לשעת עליית השחר על פני כדור הארץ .שעה בטרם עלות השחר היא שעת
צהריים ששת אלפי מילים מכאן.
"א ְמהוֹ ת הַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש – "...השחר.
ַ
"אוֹ ר ְּתבוּנָ ה ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמתׁ ,שוֹ פֵ ַע ַאהֲ בָ ה – "...במקור.Luce intellettual, piena d'amore :
זוהי הגדרתו של דנטה למחוזות האמפיריום אליו הוא נישא בקנטו זה.
"את ׁ ְשנֵ י צִ בְ אוֹ ת הָ ֵע ֶדן – "...קרי :צבא המלאכים (המופיעים כרשפי אש) ,וכן גיסות
ֶ
הנגאלים בישותם הזוהרת .אליהם יש להוסיף את הקדושים הלובשים צורת פרח.
ְּ
"כסוּתוֹ ִּתהְ יֶ ה ְּכזוֹ ֲא ׁ ֶשר ְ ּביוֹ ם הַ דִּ ין – "...המלאכים יופיעו ביום הדין בכסותם הרגילה ,אולם
"בגְ ֵדי ִמ ׁ ְשנֶ הְ ,מ ִעיל צְ ָד ָקה וְ יֶ ׁ ַשע( "...וראו הערה  ,92-91קנטו 25
נשמות הקדושים ילבשו ִ ּ
לעיל).
"נֵ ר יִ ְתקֹן לָ שֵׂ את ֶאת הַ ּׁ ַשלְ הֶ בֶ ת – "...המדובר בכל נשמה שזכתה לבוא לעדן לרחוץ בחסד
הבורא ולהתייצב מולו .זהו מצבו של דנטה ברגע זה.
ָ"ר ִא ִיתי אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל וְ צו ָּרתוֹ נָ הָ ר – "...תחילת חזיונו של דנטה .אינספור רשפי המלאכים
מחוללים בנהר דינור .הפרחים לשתי גדות הנהר הם נשמות הנושעים .דימוי נהר האש או
הקרח מופיע הן במקרא והן בברית החדשה ,וראו את "נְ הַ ר דִּ י נוּר" בספר דניאל ,ז' ,י ,וכן
חזון יוחנן ,כ"ב :1 ,״ויראני נחל של-מים חיים (זך) מבהיק כעין הקרח יצא מכסא האלהים
והשה".
"מ ֲאלֻ ּ ַמת ַק ְרנַ יִ ם – "...קרנו הנצחית של אלוהים פוגעת במשטח הכדורי של המניע הראשון,
ֵ
ובאופן זה מניעה את היקום כולו בתנועה סיבובית.
על מבנה הוורד ,משכן ברוכי אלוה הרוחצים בחסדו ,ראו פרק "מבואות" בכרך זה.
"הֶ נְ ִרי הַ דָּ גוּל" – הנרי השביעי מלוקסמבורג ,קיסר האימפריה הרומית הקדושה (,)1313-1303
ביקש ,הגם שללא הצלחה יתרה ,לאחד את איטליה ולהביא שלום לחלקי האימפריה .דנטה
תלה בו תקוות רבות.
האפיפיור קלמנט החמישי תמך תחילה במאמציו של הנרי השביעי להביא לאיחוד איטליה,
אולם בשנת  1312הסב את תמיכתו אל אויבי המלך .קלמנט נפטר שנה לאחר מכן ,ודנטה
צופה לו בילוי נצח בתופת בו ידחק את קודמו ,בוניפציוס השמיני ,איש אניאני (שורה ,)148
עמוק יותר אל תחתיות השחת.
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"הוֹ פִ יע ּו לְ ֵעינַ י ֲאזַ י ֵ ּגיסוֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש – "...בגייסות הכוונה לאישים רבי תהילה שהגיעו בחסד
אלוהים לגן העדן ,והם בחזיונו של המשורר הפרחים לגדות הנהר ,וראו לעיל.
"הַ ַ ּגיִ ס הָ ַא ֵחר" הוא המלאכים.
"פנֵ יהֶ ם הָ י ּו ׁ ַשלְ הֶ בֶ ת ַח ָ ּיה – "...צבעי המלאכים מסמלים את סגולותיהם" :שלהבת" פירושה
ְּ
להט אהבה ( .)caritasזהב הכנפיים מסמל את ערך פועלם ,כסותם הצחה את הטוהר
והחוכמה.
"אנָ ׁ ִשים ִמ ֶּק ֶדם ו ִּמ ָּקרוֹ ב זֶ ה ָ ּבאוּ" – הכוונה לתנ"ך ולברית החדשה.
ֲ
ָקלִ ְיסטוֹ  ,או הליקה ( )Heliceהיא הנימפה ,אהובתו של זאוס ,שהפכה בידי הֶ רה לדובה,
שוגרה אל הרקיע ,והיתה לדובה הגדולה (העגלה הגדולה)ַ .א ְר ַקס בנה היה למערכת הדובה
(או העגלה) הקטנה.
"א ְרמוֹ ן הַ ַּל ֶט ָרנִ י – "...הכנסייה הלטרנית הייתה מושבו המקורי של הכס הקדוש בטרם
ַ
הנדידה לאביניון ב .1309-על פי המסורת נמסר המבנה לאפיפיור סילבסטר בידי הקיסר
קונסטנטינוס .הבניין המפואר והכיכר לפניו היו לפלא בעיני הברברים המבקרים ברומא.
"אפִ לּ ּו ֵעינֵ י צוֹ לֵ ל ֶאל ְּתהוֹ ם הַ ָ ּים – "...קרי :בכל המרחב הכביר שבין מצולות הים לבין מרום
ֲ
השמים.
"כי ָאנֹכִ י ֶ ּב ְרנַ ר – "...הקדוש ברנר ( ,)1153-1090אב המנזר בקלרוו ( ,)Clairvauxמכאן
ִּ
מתקן חברתי ומן המטיפים הגדולים למסע הצלב ,הטיף לנאמנות
"ברנר מקלרוו" ,מיסטיקןַ ,
למרים ,אמו של ישוע.
"בכְ סוּת וֶ רוֹ נִ ָיקה )vera icona( – "...קרי :דמות של אמת ,היא כנף בגד (או מטפחת) שעל
ִּ
פי המסורת ניגבה בו ורוניקה את פניו של ישוע הנושא את הצלב על גבו .השריד הוצג
"קרוֹ ַא ְטיָ ה" בא לרמז
בכנסיית סנט פטרוס ברומא וריתק עולי רגל מכל העולם .ציון השם ְ
על מקום מרוחק ונידח.
"הַ ּ ַמלְ ָּכה הַ ְ ּי ׁשוּבָ ה ַעל ֵּכס – "...מרים הבתולה היא מלכת השמים.Regina Coeli :
ָ"ר ִא ִיתי נְ ֻקדָּ ה וְ הִ יא ִמ ָּכל הַ ֶ ּי ֶתר זוֹ הֶ ֶרת ְ ּב ַק ְרנֶ יהָ " – דנטה רואה את תחילת דמותה של מרים
אם ישוע.
בנו של אפולו הוא פַ ֵאיתון ,מי שכשל בניסיונו לנהוג ברכב אביו (השמש).
הנס הרקום זהב וארגמן ( Oriflamaבמקור) ,היה הסמל שהוגש בידי כלי קודש למלכי צרפת
מפגע את כל השוכנים בחסותם.
ונועד לשמור ּ ֶ

קנטו שלושים ושניים
.5
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"עלְ ַמת הַ ֵחן – "...חוה ,מי שפצעה את גזע האדם במעשה החטא ,יושבת לרגלי מרים,
ַ
מי שריפאה את הפצע באמצעות סבל בנה .יופיה של חוה מודגש ,שהרי נבראה בצלם
אלוהים.
ָ"ר ֵחל ַעל ֵּכס יוֹ ׁ ֶשבֶ ת – "...רחל כסמל לחיי ההגות; שרה ורבקה בזכות היותן אמהות
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האומה העברית; יהודית על שהצילה את עמה מידי הולופרנס; ורות אשת בועז בזכות דוד,
מצאצאיה.
ָ
ָ
"ח ֵ ּננִ י ֱאלֹהִ ים ְּכ ַח ְסדֶּ ך; ְּכרֹב ַר ֲח ֶמיךְ ,מ ֵחה פְ ׁ ָש ָעי".
״כ ַח ְסדְּ ָך ָח ֵ ּננִ י״ – ראו תהילים ,נ״א ,גָ :
ְּ
"אוֹ ָתן נְ ׁשוֹ ת הַ ַחיִ ל הֵ ן ַחיִ ץ הַ ּ ַמפְ ִריד – "...נשמות אם ישוע וגבירות המקרא יוצרות קו אנכי
המחלק את הוורד לשני חלקים שווים .משמאל ,כל מי שנתן את אמונו בבואו של ישוע;
מימין ,כל מי שהאמינו בו לאחר בואו.
"דָּ ַאב ְ ּבצִ ָ ּיה – "...הקדוש יוחנן התענה בצום במדבר יהודה .ראשו נערף בפקודת הורדוס
אנטיפס.
פרנציסקוס מאסיזי ,ראו הערות לקנטו  ,11הקדוש בנדיקטוס – קנטו  .22הקדוש אוגוסטינוס
מהִ ּיפוֹ ( )430-354נחשב לאבי התיאולוגיה הנוצרית .עם חיבוריו הנודעים נמנים הווידויים
ועיר האלוהים.
"זוֹ הַ חוֹ צָ ה לִ ׁ ְשנַ יִ ם ֶאת ׁ ְשנֵ י ַק ֵ ּוי הַ ַחיִ ץ – "...שורת המושבים המחלקת את הוורד בחלוקה
אופקית וחוצה את שני קווי החלוקה האנכית .על פיה יושבות מצד אחד הנשים העבריות,
ומצד שני קדושי הברית החדשה.
בראשית ,כ"ה ,כא-כב .הקדוש ברנר מסביר לדנטה את סוגיית מקומם של ילדים שלא
נטבלו ונמצאים בעדן לא בזכות פועלם כי אם בחסד הוריהם .יעקב ֵועשָׂ ו משמשים לו
דוגמא.
"אבָ ל ְ ּבהִ ּ ָפ ַתח דַּ לְ תוֹ ת ִעדַּ ן הַ ֶח ֶסד – "...הכוונה לפרק זמן שבין ימי אברהם ועד ישוע .זאת
ֲ
ָ
ָ
על פי פסוק י בבראשית ,י"ז" :זֹאת ְ ּב ִר ִיתי ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ְמר ּו ֵ ּבינִ י וּבֵ ינֵ יכֶ ם וּבֵ ין זַ ְר ֲעך ַא ֲח ֶריך הִ ּמוֹ ל
לָ כֶ ם ָּכל זָ כָ ר".
הלימבו ,מבוא לתופת ,הוא משכנם של זכאים שלא נטבלו .וראו התופת ,קנטו .4
ַ
"ע ָּתה ּ ָפ ְרשָׂ ה ָּכנָ ף – "...המלאך גבריאל הוא זה שהביא למרים את בשורת הריונה.
היושב לשמאלה של מרים הוא אדם.
ָ"ר ָאה ְ ּב ִסבְ לוֹ ֶתיהָ ׁ ֶשל הַ ַּכ ָּלה – "...הקדוש יוחנן ראה בחזיונותיו את התלאות הצפויות
לכנסייה (היא הכלה) ,וחיבר על כך משא.
משה ָר ִא ִיתי ֶאת הָ ָעם
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶאל ׁ ֶ
הוא משה .וראו דברי אלוהים אליו :שמות ,כ"ב ,ט :״וַ ּי ֶ
הַ ֶ ּזה וְ הִ ֵ ּנה ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף הוּא".
חנה היא אם מרים.
"ת ׁ ֵשב לוּצִ ' ָ ּיה ,זוֹ ִ ּבגְ בִ ְר ְּת ָך הֵ ִאיצָ ה – "...לוצ'יה ,הקדושה הממונה על האור ומראה עיניים
ֵּ
(מכאן שמה) ,היא אחת משלוש הגבירות המאיצות בביאטריצ'ה לסייע בידו של דנטה .ראו
התופת ,קנטו .2

קנטו שלושים ושלושה
.1
.22
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הקדוש ברנר מהלל את האם הבתולה בתפילתו אליה ,ומעמיד אותה כיעד הבריאה ,שכן
באמצעותה הפך בן האלוהים לבן אנוש .עתה ָשבים בני אנוש אל בנה.
"מ ֵע ֶמק הַ ָ ּבכָ א – "...דימויים לתופת.
ֵ
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הסיבילה מקו ָּמה כתבה את נבואותיה בהשראת אפולו על גבי עלי אילנות ,ואחסנה אותם
במערת סלע .אולם הרוח פיזרה אותם ולא היה אפשר לקרוא את הדברים( .ראו אנאידה,
ג'.)452-441 ,
ַּ
"ג ֵּלה לְ זִ כְ רוֹ נִ י וְ ל ּו ֻק ְרטוֹ ב – "...הלא זה היה היעד העליון במסעו של דנטה אל עולמות
המתים.
"מ ְק ֶרה וְ תֹכֶ ן יַ ַחד" – זאת על פי תומס אקווינס" :אם אלוהים הוא עילת הדברים כולם,
ִ
יוצא מזה כי שכלול הדברים ושלמותם התקיימו עוד קודם לכן באלוהים עצמו( ".מכלול
התיאולוגיה ,ספר א' ,סוגיה ד').
"מהֵ ר ִמ ּׁ ְשנוֹ ת ַאלְ ּ ַפיִ ם – "...כה מכריע ומוחץ הוא חזיונו של דנטה ,עד כי הוא שוכח ברגע
ַ
אחד יותר משאבד בזיכרון במשך  2500שנים ,מאז נפטון ,אל הים ,ראה מעליו לתדהמתו
את צלליתה של ארגו ,ספינת הארגונאוטים ,כלי השיט הראשון שנגלה לעיני האל הנדהם.
האלגוריה אינה מקרית .המשותף בין שני המקרים הוא המסע .מסעו של דנטה מזה ,ומסע
הארגונאוטים (דימוי מקובל בימי הביניים המאוחרים) אל הבלתי נודע ,מזה.
יֵ ׁשוּת – זאת על פי תומס אקווינס" :כל הקיים לעצמו ולא באחר ,נקרא שמו ישות".
(מכלול התיאולוגיה ,ספר א' ,סוגיה  .)19יצוין כי הגדרתו רבת המשמעויות של אקווינס
מפורשת בידי דנטה.
"באוֹ ר ְמצוּלוֹ תְ ׁ ,שלוֹ ׁ ָשה ַמ ְע ָ ּגלִ ים – "...השילוש הקדוש .הבן משקף את אביו ,ורוח הקודש
ְּ
נוטלת משניהם .עם זאת ,שלושתם שווי ערך .באופן זה ביקש המשורר לעצב את הנחת
היסוד התיאולוגית ,לפיה את האב והבן קושרת אהבת הרוח הקדושה .המעגל ,בו מופיעה
להרף עין דמותו של בן תמותה ,בא לסמל את ישותו הכפולה של ישוע ,כאדם ואלוהים
בעת ובעונה אחת ,ואת הקביעה לפיה אלוהים ברא את האדם בצלמו.
"הַ ּ ַמ ְע ָ ּגל ַ ּב ָּתוֶ ְך – "...כאן רואה דנטה את החיזיון הרביעי והאחרון שלו בקומדיה (שלושה
בעדן :קנטו  14ו ,23-והראשון בטור הטוהר :קנטו  .)21החיזיון האחרון מציג בפניו את
מסתרי טבע האדם ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בישות האלוהית.
בדומה למודד הכושל ַלר ֵ ּבע את המעגל ,כושל המשורר בבקשתו האחרונה ,והיא :לראות
את פני הבורא.
המשפט החותם את היצירה מסתיים במילה  – stelleכוכבים ,המסיימת את כל שלושת
חלקי הקומדיה .הוא בא לציין את אושרו של המשורר הנובע היישר מחסד אלוהי ,הוא ה-
 ,Primum Mobileהמניע את גרמי השמים.
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צרות בעדן :ייצוג הזמן ופרדוקס ה׳יותר ופחות׳
תיאודולינדה

ברוליני*

But each for the joy of the working, and each, in his separate star,
!Shall draw the Thing as he sees It for the God of Things as They are
When Earth's Last Picture Is Painted

R. Kipling

הדברים שלהלן מתייחסים לעדן ולבעיות הטמונות במעשה סיפורו של הבלתי יסופר .בשל
נטייתנו שלא להבחין בין צורה לתוכן בקומדיה ,המסורת הפרשנית ייצרה קריאה תיאולוגית
של חלקה השלישי ,המציגה את הדברים כשלווים עד זרא (תרומה לדימוי המשעמם לו
זכה העדן ,דימוי לו אין הוא ראוי) .בשנים האחרונות ,עם זאת ,קריאה מסורתית זו של
אותו עדן שלֵ ו ונטול בעיות לכאורה ,זכתה לתפנית אל ֵעבר המטפיזי .עתה אנו שומעים
אודות הקשיים שבכתיבת התופת ,קשיים הפוחתים ,כך נראה ,בהמשך היצירה .קריאות
שכאלה מביאות ,כאמור ,לתיאולוגיזציה לא ראויה של מעשה הייצוג עצמו" :החייתי" של
אוגולינו – הדוגמא השכיחה ביותר – אין בו כדי להעמיד את הקומדיה בפני מבוי סתום,
סופה הפוטנציאלי .כך גם באשר למפגש עם לוציפר .הפואטיקה של החדש ,שבאמצעותה
עולה הרגל מוצג והמספר מתייחס למפגשיו עם הנשמות ,מספקת הגנה נאותה מפני סכנה
שכזו .המשורר ,המשורר בפועל שטקסט זה הוא פרי עמלו ,אינו מסתכן .ייתכן שבאפיזודות
שכאלה הוא מהרהר אודות הסכנות הטמונות בסימני חייתיות ובדיבורי המתים ,אך הוא אינו
נותן לדברים להסיטו מדרכו או לבלום אותו .מנקודת מבט זו ,של המחבר הכותב ,דווקא
העדן מסוכן הרבה יותר.
למעשה ,הבעיה העיקרית בעדן היא בעיית הזמן ,זמניותו של הנרטיב .אם ,כפי שניסח
זאת פול ריקר (" ,)Ricoeurנטייתה של התיאוריה המודרנית של הנרטיב ...הנה לפרק את
*

פרופ' תאודולינדה ברוליני ( )Teodolinda Baroliniמלמדת ספרות איטליה באוניברסיטת קולומביה ,ניו-
יורק .מחקרה של פרופ' ברוליני מתמקד במאות ה 13-וה ,14-בעיקר בדנטה ,פטררקה ובוקאצ'ו .עם ספריה
על דנטה אליגיירי נמניםDante’s Poets: Textuality and Truth in the “Comedy”, Princeton, 1984; Italian :
trans. 1993; The Undivine Comedy: Detheologizing Dante, Princeton, 1992; Italian trans. 2003; Dante and
 the Origins of Italian Literary Culture, Fordham, 2006.המאמר המוגש בזאת לקורא הוא הפרק השמיני
בספרה  ,The Undivine Comedyתחת הכותרת“Problems in Paradise: The Mimesis of Time and the :
” ,Paradox of piu e menoורואה אור בכרך זה בהסכמתם האדיבה של המחברת ובית ההוצאה.

[]355

6/7/2009 2:11:50 PM

Dante Book 3.indb 355

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

356
הנרטיב מן הכרונולוגיה שלו ,אזי העדן של דנטה הנו מודרני מאוד .ואכן ,ניתן לתאר
את הפרויקט של דנטה בעדן כפירוק הכרונולוגיה של הנרטיב ,כמאבק נגד הליניאריות של
הנרטיב העושה דרמטיזציה מהזמניות עצמה ,אותה זמניות ממנה אין ביכולתו להתחמק,
מאחר ,כפי שריקר כותב ,ש"בבסיס המסע והתהליך הסיפורי נמצאת הערכת נצחיותו של
הזמן ,שאינה מבטלת את ההבדל ביניהם ,ואינה חדלה לתרום לכך ".בניסוח הישיר ביותר:
"העולם אותו חושפת כל יצירה נרטיבית הוא תמיד עולם זמני ".השאלות שנציג הן :מה
קורה כאשר העולם הנחשף בנרטיב אמור להיות עולם הנמצא מחוץ לזמן? מה קורה אם
המחבר של עולם שכזה מודע לגמרי לזמניותה של הלשון ונוקט אמצעים על מנת להתנגד
לכך? מהם הצעדים בהם יכול לנקוט מחבר על מנת להתנגד למה שבסופו של דבר לא ניתן
להתנגד לו?
כל ניסיון להשיב על השאלות הללו חייב להתבסס על הטקסטים הפילוסופיים המרכזיים
מהם שאב דנטה בנסותו להמשיג את ייצוג העדן ,החל בהגדרה האריסטוטלית של זמן
כמספר ושוני המופיעה בקונביביו:
ִ
"מספר התנועה ,ביחס
זמן ,על פי אריסטו בספר הרביעי של פיזיקה הנו ִ
ל"לפני" ול"אחרי"; וכן" ,מספר התנועה השמיימית" ,העורכת את הדברים
כאן למטה באופן שונה על מנת לקבל מידע.
(קונביביו)4.2.4 ,
"מספר התנועה ביחס ל'לפני' ול'אחרי' (פיזיקה,
"הזמן אינו אלא זה ",כותב אריסטוִ ,
 .”numerus motus secundum prius et posterius“ ,)4.11.219b1הזמן ,אי לכך ,מכיל את
השונות ,ההבדל ,חוסר הזהות ,חוסר הבו-זמניות( .אשר על כן ,במובאה לעיל מתוך קונביביו,
דנטה יכול לנוע היישר מההגדרה של הזמן לתפיסת השונוּת על הארץ) .בשאלה "האם
העכשיו נותר תמיד אחד יחיד וזהה או שמא הוא לעולם אחר ואחר" (פיזיקה 4.10.218a9-
 ,)10אריסטו כותב" ,אם ה'עכשיו' לא היה שונה ,אלא יחיד וזהה ,אזי לא היה זמן“si non ,
”.)27-28 4.11.218( esset alterum nunc, sed idem et unum, non esset tempus
Time and Narrative, 1983; trans. Chicago: University of Chicago Press, 1984, 30, 1982; trans. Milan: .
.Mondadori, 1984, 141-142
 .פיזיקה ,בתרגום ר.פ .הארדי ( (R.P. Hardieור.ק .גיי (  ,(R.K. Gayeלקוח מתוך The Basic Works of Aristotle,
 .Richard McKeon (ed.), (New York: Random House), 1941ראו גם" :מובן ,אם כן ,שהזמן הנו 'קטע של תנועה
הנוגע ללפני ואחרי' והנו רציף ,שכן הוא בגדר תכונה של מה שהנו רציף" ( .)4.11.220a24-26הפסוק
הלטיני המופיע בפסקה הראשונה הוא “hoc enim est tempus, numerus motus secundum prius et
( ”posteriusכפי שזוהה על ידי אנריקו ברטי [ ,ED ,]Enrico Bertiתחת הכותרת "פיזיקה"); הפסוק השני
הוא “Quod quidem igitur tempus numerus motus secundum prius et posterius sit, et continuum
( ”(continui namque), manifestum estכפי שזוהה על ידי סזארה ואזולי [ ,]Cesare Vasoliבמהדורת

קונביביו שבעריכתו.)535 ,
 .הטקסט הלטיני זוהה על ידי סזארה ואזולי [ ,ED ,]Cesare Vasoliתחת הכותרת "זמן".
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ל ,unum-ה prius-והposterius-

על מנת שיהיה זמן חייב להיות "אחר" :ה alterum-בהשוואה
בהשוואה ל.nunc-
אם זמן הוא שוני ,ואם לשון הנה פועל יוצא של זמן ,אזי לשון הנה אמצעי מבחין,
שאינו יכול לבטא בו-זמניות .ברית קונספטואלית זו שבין הלשון לזמן ניתן למצוא ביצירתו
של אוגוסטינוס ,המתאר את שיבתו מאקסטזת הבו-זמניות בחזון אוסטיה ,כנפילה חזרה
לקול ,ללשון ,ואי לכך לזמן במובן של התחלות וסופים“et remeavimus ad strepitum :
"( ”oris nostri, ubi verbum et incipitur et finiturשבנו לצליל של דיבורנו אנו ,בו לכל מילה
התחלה וסוף") .בעיקר בספר  11של וידויים נמצא הרהורים אודות זמניותו של הנרטיב
(לא במקרה פותח ריקר את מחקרו בפרק אודות ספר זה) .כשאלוהים דיבר מתוך העננים
בזמן הטרנספיגורציה של ישו ,ואמר ,”Hic est filius meus dilectus“ :הוא גרם לכך שקולו
יישמע בזמן ( ,)]temporaliter sonantia] 11.6יתקיים ברצף שתחילה לו וסוף .ההברות
של המזמור  ,Deus Creator omniumגם הן קיימות להרף עין ואז נכחדות ,בדומה להברות
שב .Hic est filius meus dilectus-הצליל אינו נעצר )” ,)]11.27[ “non stabatהוא ארעי ,נע
ברצף לקראת כיליונו .שעה שהוא נוצר על ידי אלוהים להישמע בזמן ,אי לכך ,דיבורו דומה
לדיבור האנושי .שאם לא כן ,דבר האל דומם ונצחי ורצונו נקרא על ידי המלאכים "ללא
עזרתן של ההברות החקוקות בזמן" ;(“sine syllabis temporum”, 13.15) ,אלמלא אלוהים
גרם לכך שקולו יישמע בזמן ,כרצף ,הוא היה חסין בפני ה scansion-של הברות הזמן:
ומפנה מקומו
כי דבריך אינם דיבור בו כל חלק מגיע לסופו לאחר שנאמרַ ,
לבא אחריו ,כך שבסופו של דבר יובע השלם .בדבריך הכול מובע בו-זמנית,
ולעד .שאם לא כן היה הדבר ,דבריך היו נתונים לזמן ולשינוי ,ואי לכך לא
היו באמת נצחיים ואלמותיים.
(וידויים)7.11 ,
הדברים שאנו אומרים קיימים ברצף – “ )11.6( ”ex ordineדברי אלוהים קיימים בו-זמנית
ולעד “ .)11.7( ”simul ac sempiterneאלוהים אינו שוני אלא זהות/אחדות ,לעולם לא ,aliud
ותמיד :ipsum
”“qui non es alias aliud et alias aliter, sed id ipsum et id ipsum et id ipsum.

(שאינו אחר במקום אחר ,ואינו באופן אחר במקום אחר ,אלא אחד ויחיד ,וידויים,
 ).12.7הברות הזמן מצד שני הן תמיד  aliudולעולם אינן  ,ipsumלעד שונות ונכחדות
ולעולם אינן בו-זמניות ונצחיות .בהרהורים אלה של אוגוסטינוס הוא מזקק את תמצית
הבעיה של כתיבת העדן :הברות הזמן או כפי שאנו היינו אומרים ,זמניותו של הנרטיב.
מעמדה הזמני של הלשון ,לו מודע דנטה בכתביו התיאורטיים ,הנו קריטי עבורו במונחים
 .)Confessions 9.10 in the translation by R.S. Pine-Coffin, London: Penguin, 1961 .הציטוטים בלטינית
לקוחים ממהדורת הספרייה הקלאסית של לואב Cambridge: Harvard University Press; London:
.Heinemann, 1979
 .וידויים  ,12.7בתרגומו של וויליאם וואטס ( )William Wattsמשנת .)Loeb edition( 1631

6/7/2009 2:11:50 PM

Dante Book 3.indb 357

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

358
מעשיים ,שעה שהוא כותב את עדן .האל הוא נצחי במהותו ,ואי לכך ,כפי שהודגש בהגדרת
הנצח של בואתיוס בנחמת הפילוסופיה ,בו-זמני.
בהכירו את תורתו של אריסטו בנוגע לזמן האינסופי ,טוען בואתיוס שגם אם לזמן אין
ראשית ואין אחרית ,לא ניתן לכנותו "נצחי" –  – aeternumכיוון שהוא אינו כולל וחובק
את כל מרחב חייו בו-זמנית –  .simulבו-זמניות הנה תנאי לנצחיות“Aeternitas igitur est :
”"( interminabilis vitae tota simul et perfecta possessionהנצח הוא על כן הנכס המושלם
בסך-הכול ובאותו זמן של חיים אינסופיים (נחמת הפילוסופיה .)11-9 .6.5 ,בואתיוס שב
ומדגיש שמה שאינו  simulאינו נצחי :חיים אינסופיים הם דבר אחד ,ויכולתו של האל לחבוק
את נוכחותם השלמה של חיים אינסופיים יחדיו ובו-זמנית היא דבר אחר .את האינסופיות
יש לכנות "תמידית" ,”perpetuum“ ,בעוד שרק את שפע הנוכחות ברגע בלתי-כלה ניתן
לכנות "נצחי" .”aeternum“ ,גם אוגוסטינוס ִהנגיד את הנוכחות הדוממת של הנצח לתנועה
המתמדת של הזמן" ,אולם בנצח דבר לא זז אל העבר :הכול הווה .זמן ,לעומת זאת ,לעולם
אינו נוכח בשלמותו בו-זמניתnon autem praeterire quicquam in aeterno, sed totum“( .
 ”.esse praesens; nullum vero tempus totum esse praesensוידויים)11.11 ,
ועבור אקווינס ,בעקבות בואתיוס ואריסטו ,הנצח הנו שלם ,אחיד ובו-זמני“aeternitas ,
” ,est tota simulבעוד הזמן מכיל את ה'לפני' ואת ה'אחרי'“in tempore autem est prius :
”( et posteriusמכלול התיאולוגיה.)1a.10.4 ,
כיצד אם כך לשלב ברצף הזמני של הלשון רמז כלשהו באשר לנצחיותו ולבו-זמניותו
כמעבר למרחב ולזמן ,תוך שימוש באמצעי הכפוף
ֵ
של האל? איך למסור מצב המוגדר
לתנאי המרחב והזמן? בהכירו בעובדה ש"אוגוסטינוס זועם לא רק בשל אי-הלימותה של
הלשון השגרתית עם ֵאל שאינו ניתן לביטוי במילים ,אלא גם בשל הפרדוקס של עצם
הניסיון לבטא בסימנים זמניים ,קוליים ,תפיסה כמו זו של הנצח" ,יוג'ין ונס מסכם ואומר
ש"אוגוסטינוס מוקיע את הניסיון לדבר במסגרת הזמן אודות הנצח בלשון שהיא עצמה
השתקפותו של הזמני" .ראיה למרחק שבין דנטה לאוגוסטינוס נמצא בעובדה שדנטה
אמנם מציג את הבעיה של ייצוג העדן במושגים אוגוסטיניאניים ,אך עם זאת ממשיך
 .הטקסט הלטיני המופיע בנחמת הפילוסופיה זוהה במהדורת (Loeb Classical Library edition, H.F.
 .Stewart and E.K. Rand, Cambridge: Harvard University Press; London: Heinermann, 1936הדיון
שלהלן מבוסס על הספר החמישי ,פרוזה .6
 ,Blackfriars, 1964, 2:144 .בעריכתו ובתרגומו של טימותי מק'דרמוט ( .)Timothy McDermottהשאלה
העשירית עוסקת בנצחיותו של האל .“De aeternitate Dei” ,בשאלה זו מגן ומאשר תומס את הגדרת
הנצח של בואתיוס ( )Boëthiusכפי שהיא מופיעה בנחמת הפילוסופיה .6 .5 ,את נאמנותו לאריסטו ,מאידך
גיסא ,ניתן לראות בדיונו אודות הזמן; במהלך טיעונו זה מציין אקווינס שנוכל להכיר את הנצח אך ורק על
דרך הזמן ,אשר ”.)136( “nihil aliud est quam numerus motus secundum prius et posterius
“Saint Augustine: Language as Temporality”, in Marvelous Signals: Poetics and Sign Theory in the Middle .
 .Ages, Lincoln: University of Nebraska Press, 1986, 34-50; quotation, 42-43להערכה חיובית יותר של
השקפותיו של אוגוסטינוס בנוגע להגבלותיה ולכוחותיה של השפה ,בהדגשתה את אמונתו של הקדוש
ב"רטוריקה של הגאולה" ,ראו מארשה קולישMarcia Colish, The Mirror of Language: A Study in the ,
.Medieval Theory of Knowledge, 1968; rev. ed., Lincoln: University of Nebraska Press, 1983
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בפרויקט .והפרויקט שלו היה אדיר .לבדו בין רבים שתיאורי העדן שלהם מעידים ,אם
להשתמש בדברי הארי לוין" ,בצחות לשון מונוטונית על דלות הדמיון האנושי" ,דנטה
מנסה לא רק לייצג את העדן באופן חזותי ,כפי שעשו זאת בעבר חוזים למיניהם ,אלא
להחיות את ייצוגיו ולשלב בהם את התעניינותו במטפיזיקה ,בכל הקשור לזמן ולמרחב.
בהדגישה כי "חזיונות מימי הביניים עוסקים יותר בכל הכרוך בעונש ופחות בעדן ",מבחינה
קרול זלסקי בין שיח של חזון לשיח של הרהורים – הראשון מתמקד בגיהינום ובטור
הטוהר והאחרון בעדן – ומציינת שעמדתו הייחודית של דנטה היא במיזוג של השניים:
מעטים ,בכל מקרה ,מבין כותבים אלה שאפו לסינתזה מהסוג שהשיג דנטה
בקומדיה האלוהית ,על מיזוג מבעי החזון והמבעים העיוניים שבה ,ועל יחסה
השווה לגיהינום ,לטור הטוהר ולגן העדן .לעתים קרובות יותר מתחלק התחום:
ספרות החזון ,שהנה בגדר ז'אנר דידקטי ,מתמקדת בגיהינום ובטור הטוהר ,בעוד
שהכתבים העיוניים מגבילים עצמם למה שז'אן לקלרק ( )Jean Leclercqמכנה
"התמסרות לגן העדן" .חלוקת עבודה זו ,גם אם אינה מוחלטת ,משקפת הנחה
רווחת שדימויים ציוריים מתאימים לגיהינום או לטור הטוהר ,אך נעדרים קנה-
מידה להשוואה עם החוויה הנשגבת והשמיימית10.
"חלוקת העבודה" שתוארה לעיל הנה משמעותית; נקודת המבט הייחודית שמציעה לנו
מסורת החזון להערכת הקומדיה לעולם אינה מועילה יותר מאשר בנוגע לייצוגו של גן
העדן .קריאה קפדנית של חזונות מוקדמים יותר מזכירה לנו שדנטה היה יחיד במינו אפילו
כשהקדיש זמן שווה מבחינה טקסטואלית לגן העדן; 11אך החשוב מכול הוא שהדבר מזכיר
לנו שחזונו של דנטה היה חסר תקדים .אם נדמיין משורר בן זמננו המנסה לשתול בשירתו
את ענייניה של הפיזיקה התיאורטית המודרנית ,אולי נוכל להבין עד כמה היה חשוב לדנטה
לאמץ אל גן העדן שלו את הדיון על המטפיזיקה של ימי הביניים 12.על רקע מה שקודמיו
לחזון לא עשו ,נוכל להעריך טוב יותר את מה שעשה דנטה; בזוכרנו שהוא לא חייב היה
לבחור לטפל בהיבט זה של הנושא שהוא נגיש פחות לאמנותו של המספר .יכול היה לחקות
את קודמיו לחזון ולעצב גן עדן מוחשי יותר ,פסטורלי או עירוני :מקום נוח ונעלה ,עם
The Myth of the Golden Age in the Renaissance, Bloomington: Indiana University Press, 1969, .
appendix A, “Paradises, Heavenly and Earthly”, 169.
Otherworld Journeys: Accounts of Near-Death Experience in Medieval Modern Times, NY: Oxford .10
University Press, 1987.
Volgari scelti, trans. Patrick S. Diehl and Ruggero Stefanini, NY: “diversamente”, “distinzione”, and .11
“multiplicare” Peter Lang, 1987, 202.

 .12מן הראוי לציין שעל שני הוגי הדעות שמהפיזיקה והמטפיזיקה שלהם הושפע דנטה ביותר ,הלוא הם
אריסטו ואוגוסטינוס ,עדיין לא האפילה כליל הפיזיקה המודרנית (הכוללת בתוכה גם את המטפיזיקה); את
שניהם מצטט סטיבן הוקינג בספרו קיצור תולדות הזמן .הוקינג מסיים את ספרו בהתייחסות גלויה לדאגות
המטפיזיות שהועברו לפיזיקאים ,מתוך הנחה ש"הוגי הדעות ,האנשים שעניינם הוא לשאול מדוע ,לא יכלו
לעמוד בקצב ההתקדמות של התיאוריות המדעיות" ( .)174מילותיו המסכמות של הוקינג – ואיך אפשר
שלא לחשוב על דנטה? – הן "או אז נבין את רצונו של האל".
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שדות פורחים ואדמות מרעה כפי שהופיעו בחזונות רבים כל כך בימי הביניים ,או ,בהשפעת
חזון יוחנן ,לתאר ירושלים שמיימית ומפוארת 13.במילים אחרות ,יכול היה לאמץ את
מוגבלותם של משוררים קודמים שכתבו על גני עדן טקסטואליים ועשו רק מחוות ייצוגיות
מעטות כלפי גן העדן הרוחני שהעדיפו הוגי הדעות14.
במקום זאת ,בהעבירו לדימוייו את המאפיינים הטבעיים והעירוניים של גני העדן
המוקדמים יותר ,ביקש דנטה לעשות את מה שלא עשה איש לפניו או אחריו :לייצג את גן
מעבר לרצף המגדיר את חיינו ואת
שמעבר לנקודות הציון של המרחב והזמןֵ ,
ֵ
העדן כמצב
מחשבותינו .במקום להסתפק באמירה שגן העדן הנו נצחי גרידא ,הוא מעמת באופן פעיל
בין המשמעויות הסיפוריות של נצחיותו ,ובכך מדגים את ההבדל בין הבעת הנצח לייצוגה
של הנצחיות ביחסו השונה לגיהינום ולגן העדן .על כן מוגדר הגיהינום כנצחי ,אך בייצוגו של
הגיהינום לעולם אין דנטה הופך את מושגי המרחב והזמן לבעייתיים כפי שהוא עושה בייצוגו
של גן העדן; לעולם אין הוא אומר (עצם הגיחוך שבהנחה מסגיר זאת) שכל הנשמות באמת
שוכנות עם לוציפר בקוציטוס ומופיעות בחוגים אחדים אך ורק לטובתם של עולי הרגל.
באופן מרחבי מתאר דנטה את הגיהינום כמוחשי וממשי ,בעוד שמבחינת זמן העובדה שהוא
נצחי משמעותה מבחינתו היא רק שהוא יימשך לנצח ושייסוריו תמידיים .הנצח בהקשר של
הגיהינום מסמן את משך הזמן; כפי שמציין אקווינס" ,אש הגיהינום קרויה נצחית רק מפני
שהיא אינסופית" (מכלול התיאולוגיה .)1a.10.3 ,בהמשגתו את גן העדן ,מאידך גיסא ,עובר
דנטה ממשך זמן בלתי פוסק להווה נצחי השוכן לגמרי מחוץ לזמן :הרוח האלוהית קיימת בנצח,
”"( “in sua etternità di tempo foreחוּץ לְ ֵמ ַמד ַה ְ ּז ַמן" ,העדן .)16 ,29 ,נראה שדנטה החיל
על שתי ממלכותיו את הבחנתו של בואתיוס ) )Boethiusבין האינסופיות התמידית לנצחיות
In Heaven: A History, New Haven, CN.: Yale University Press, 1988, 70-80, Colleen McDannell .13
 and Bernhard Lang,סיכום של הרקיעים בימי הביניים תוך הדגשה על המעבר מ"גן העדן" על פי ספר
בראשית ל"עיר השמיימית" על פי חזון יוחנן .הטקסטים המופיעים בVisions of Heaven and Hell before Dante-
בעריכתה ובתרגומה של איילין גארדנר  ,(Eileen Gardiner) NY: Italica Press, 1989מדגימים את שילובם
של אלמנטים טבעיים ועירוניים Tundale's Vision .משנת  1149משלב בין המאפיינים הבולטים של המקום
השלֵ ו ובין הנאות "עירוניות" יותר :חומות של כסף ,זהב ואבנים יקרות ,כיסאות מלכות מקושטים ומצופים
במשי ,ביתני משי בשלל צבעים .הנזיר מאיוושם ( )Evesham) (1196מתקדם מן המישור כשבידיו פרחים
ריחניים לעבר חומה עשויה בדולח ,וכן לעברו של גרם מדרגות המוביל אל כס התהילה .בThurkill's Vision-
) (1206גן העדן מוצג ככנסייה ובתוכה גן יפהפה .ג'אקומינו מוורונה ( ,)Giacomino da Veronaבן המאה
ה ,13-ביסס את חזון גן העדן שלו כירושלים של מעלה ב De Ierusalem celesti-על חזון אחרית הימים ,כפי
שעשה גם מחבר הפואמה פנינה (מסוף המאה ה ,)14-הכתובה באנגלית מדיאבלית אך ירושלים של מעלה
על פי בונווסין דה לה ריווה הושפעה בעיקר מג'אקומינו.
 .14בסופו של  Tundale's Visionנוכל למצוא את הניסיון הבא לנתק את גן העדן מן המרחב והזמן ,כלומר ליצור
תחושה של " :totum simulעל כן מן המקום בו עומדים הם עכשיו ,יכולים היו הם לחזות לא רק בכל התהילה
שראו לפנים אלא גם בסבלם של הנענשים אותם הזכרנו לעיל .לבסוף – והדבר מפתיע אותנו לאין שיעור
– היו יכולים הם לחזות בכדור הארץ כאילו היה נמצא תחת קרן שמש בודדת; שכן לא כל אדם יכול
להחליש את השפעתו של המחזה ברגע שהוא ניתן על ידי בוראו ,על מנת לחזות בכל הבריאה כולה .באופן
נפלא ,בזמן שהיו עומדים באותו מקום שבו עמדו לפנים ,מבלי לפנות ,עדיין יכולים היו לחזות בכל מה
שלפניהם ובכל מה שמאחוריהם" (.)Visions of Heaven and Hell, 192
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האינסופית :אוויר הגיהינום הנו "חסר זמן" – )”( (“santa tempoהתופת – )29 ,3 ,שכן אין בו
כוכבים ועל כן הוא אינסופי; משולל הזמן המדוד שמייצרת תנועת השמים ,לא מכיוון שהוא
באמת נצחי ואינסופי ונמצא לגמרי "מחוץ לממד הזמן" 15.נשגבותם של המרחב והזמן הנה
בגדר מהותו של גן העדן של דנטה :האל הוא ”“il punto / a cui tutti li tempi son presenti
(העדן ,)18-17 ,17 ,הישות שלתוכה מתכנס כל המרחב והזמן" ,בּ וֹ ָּכל ֵהיכָ ן וְ כָ ל ָמ ַתי נִ ְב ָרא",
”( “‘ve s'appunta ogne ubi e ogne quandoהעדן .)12 ,29 ,באופן דומה ,הממלכה השמיימית,
האמפיריום ,הנה אוטופיה פשוטה כמשמעה" ,שום מקום" ,שכן היא מכילה את כל המרחבים
אך אינה שייכת לאף אחד מהם“in quella sola // è ogne parte là ove sempr’era, perché :
”( non è in loco e non s’impolaהעדן .)67-65 ,22 ,בתיאורו את גן העדן שלו ,דנטה מרומם
לאין חקר את אמצעי הייצוג ,בכך שהוא מתחיל להביע את כוליותו של האל ,הtotum simul-
 16שלו ,באמצעות השפה :בתוך מערכת של הבדלים המנותחים בידי הברות הזמן.


מכיוון שהסיפור כולו מתרחש בממד הזמן ,וכל מספר יכול לתאר רק מאורע אחד בזמן
נתון ,אלסנדרו מנצוני ( ,)Alessandro Manzoniכמו שאר אחיו למלאכת הסיפור ,לא יכול
היה לתאר את הסימולטניות של החיים .הוא התלונן שלא ניתן לספר על חייהם הנפרדים
של לוצ'יה ,דון רודריגו ורנצו ( )Renzoבעת ובעונה אחת ,כפי שהתרחשו ,אלא הם מוכרחים
– ממש כמו חזירי הים של בנו – להיאסף אל העט בזה אחר זה.
הוא רצה שייאספו על העט כולם יחד ,אבל מאמציו היו לשווא :אחד סר ימינה ,ובעוד
הרועה הקטן רץ אחריו להחזירו אל העדר ,יצאו עוד שניים-שלושה משמאל ונפוצו לכל עבר.
וכך ,לאחר שפקעה סבלנותו ,הוא הסתגל לנוהגם ,ודחף פנימה קודם כול את אלה הקרובים
ביותר לכניסה ,ואחר כך הלך להביא את האחרים ,אחד אחד ,או בצמדים או בשלשות ,ככל
הנקרה בדרכו .ובדומה לכך עלינו גם לשחק עם הדמויות שלנו :לאחר שטיפלנו בלוצ'יה רצנו
אל דון רודריגו; וכעת עלינו לנטוש אותו וללכת בעקבות רנצו שכבר נעלם מעינינו17.
 .15לאחר שהוא מציין כי "אש הגיהינום קרויה נצחית רק מפני שהיא אינסופית" ,ממשיך תומס ואומר כי
ייסוריו של הגיהינום טומנים בחובם שינוי ,כפי שנוכל לקרוא בספר איוב ,על מעבר מקור לחום צורב.
בגיהינום ,אם כן ,לא קיים עולם האמת ,אלא הזמן נצחי.)1a.10.3; Blackfriars 1964, 2:143( .
 .16בנוונוטו ( )Benvenutoמפרש את הדימוי המופיע בקנטו  33של העדן המציג את היקום כספר הכרוך
ככרך אחד ,שהוא בגדר דימוי חשוב של הכוליות ,ועל כן”’in un volume, quasi dicat: ‘totum simul“ :
(גווידו ביאג'י [Guido Biagi], ed., “La Divina Commedia” nella figurazione artistica e nel secolare
.)commento, 3 vols. [Turin: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1924-1929], 3:742), 3:472
בעניין ההתייחסות העצמית של הדימוי בנוגע לכרך שבו הוא ממוקם ,ראו ג'ון אהרן (,(John Ahern
“ ,”Binding the Book: Hermeneutics and Manuscript Production in Paradiso 33האגודה לשפות מודרניות 97
( .800-809 :)1982באותו דימוי דנה זאלסקי ( )Zaleskiעל מנת להמחיש את כוונתה כי העדן כולל ,בצורה
יוצאת דופן ,הן מוטיבים האופייניים לסיפורי מסעות (לדוגמא ,המבט על כדור הארץ מלמעלה) והן מוטיבים
האופייניים לספרות המיסטית (לדוגמא ,חזון כל הבריאה כהיתוך לכדי דבר אחד); Otherworld Journeys,
.90-91
I promessi sposi, chapter 11, page 189, in the edition of Lanfranco Caretti, Milan: Mursia, 1979. .17
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המספרים ,נוכל למצוא בהשוואה שבין שני
ַ
אם בעיית הזמן בסיפור מעסיקה את כל
סיפורים אלה הזדמנות לציין כיצד היא מעסיקה את דנטה בעדן יותר מאשר את רוב
המספרים .מנצוני משתוקק לתאר את הסימולטניות של המאורעות העולים בגורל דמויותיו.
ַ
אמצעי הביטוי של יצירתו ,השפה – כפופה לחוקי המרחב
ִ
הוא אינו יכול לעשות זאת ,שכן
והזמן המושלים בקיום האנושי :היא תמיד  ,alterumלעולם לא  ;unumתמיד  priusאו ,posterius
לעולם לא  .nuncואולם מגבלותיו של מנצוני חמורות פחות משל דנטה ,שכן עלילת סיפורו
אינה מאלצת אותו לגרום לדמויותיו להיות בדרך כלשהי סימולטניות מעצם הווייתם,
סימולטניות במהותן; קיומן הנפרד כלוצ'יה ,דון רודריגו ורנצו אינו בעייתי לכשעצמו ,אלא
בשאיפתו לתאר באופן סימולטני את הדברים שהתרחשו במסגרת חיים נפרדים אלה באותו
זמן .לגביו של דנטה בעדן ,מאידך גיסא ,אי-הסימולטניות של השפה מעלה דילמה יוצאת
דופן :היא יוצרת זמן והבדל בהקשר שבו הוא מבקש ליצור נצח ושלמות .במילים אחרות,
הוא מבקש לתאר לא רק את הסימולטניות של החיים אלא גם את הסימולטניות של מצב
שבו הכול אותו דבר באותו זמן .לא זאת בלבד שהוא מבקש לתאר חיים נפרדים בעת ובעונה
אחת ,אלא שהוא מבקש לתאר אותם ללא הפרדה.
נפנה עתה לסתירה הפילוסופית המשמשת כקשר גומלין נושאי לבעייתיות הצורנית של
העדן .הבעייה הצורנית בתיאור חיים נפרדים כלא-נפרדים ,בכל זאת משקפת את בדיקתו
הפילוסופית של דנטה את סוגיית היחיד והרבים ,הנוכחת במרומז כבר בשלוש השורות
הראשונות של השיר:
“La gloria di colui che tutto move
per l'universo penetra, e risplende
”in una parte più e meno altrove.

ַה ּׁ ֶש ַבח לוֹ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָרא ֵמנִ ַיע,
מוֹ ְס ֵדי ֵּת ֵבל ַמ ְב ִק ַיע וְ ֶאת אוֹ רוֹ ֵמ ִטיל,
ָּכאן זְ ִר ָיחתוֹ ַר ָ ּבה וְ כָ אן ְמ ַעט ַהבּ ַֹהק.
(העדן)3-1 .1 ,
שלוש שורות אלה טומנות בחובן את התמצית שחלה על העדן של דנטה בכללותו ,הן
מבחינה פילוסופית והן מבחינה סיפורית .שתי השורות הראשונות מעבירות את שלמותו
של גן העדן ,את כלליותו :תהילתו של האל משפיעה על כל הנברא ,“tutto” ,ומבקיעה אל
כל התבל – “universo” ,מילה שמשמעות השורש שלה מעמידה אותנו פנים מול פנים
עם שלמותה ואחדותה של בריאת האל .השורה השלישית ,ממנה נוטים לעתים קרובות
להתעלם ,נשגבת פחות מקודמותיה המהוות דוגמאות נעלות יותר לכישרונו של דנטה
להפיק התעלות מתוך פשטות תחבירית 18.הפסוק השלישי והלא-מרשים הוא ,עם זאת,
 Paul R. Olson, “Theme and Structure in the Exordium of the Paradiso”, Italica, 39, 1962, 89-104, .18מנתח
את ה"דה-קרשצ'נדו הגדול של העושר הצלילי" בשלוש השורות הראשונות ,החל מן השורה הפותחת ועד
"מבעי תואר הפועל הצנועים – ניתן לומר אפילו משעממים – המופיעים בשורה השלישית" (.)98-97
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גורלי ,שכן הוא מכניס לראשונה את ההבדל אל תוך ממלכת השלמות :כאן עולמם של
הבלתי מובדלים ַ
מפנה דרכו לטובת עולם הכולל "אחר" (” ,)“altroveמילה הטומנת בחובה
הבדל .בעזרת האתנחתא המרכזית החזקה המדגישה את המילה "רבה" ,הפסוק השלישי
מרמז גם על מערכת לסיגול ההבדל בתוך השלמות ,הרבים בתוך היחיד :ניתן לעשות כן
באמצעות היררכיה ,בעזרת הדרגתיות ,המובחנת כאן על ידי תארי הפועל הצנועים לכאורה
אך החשובים מאוד "רבה"(יותר) ו"מעט" (פחות) ,המשמשים כסמני ההבדל לאורך הקומדיה,
ותופסים חלק משמעותי בעדן .השאלה המועלית במרומז בשלוש השורות הראשונות –
כיצד יכול היקום להיות אחד ובה-בעת לספוג את אורו של האל במידות שונות ,של יותר
ופחות – תתפצל לאורכו של השיר; זוהי השאלה הכפייתית של העדן 19.על כן ,לאחר
שתיעד את דבריה של פיקרדה ( ,)Piccardaאחת מני דוגלים רבים בקיומו של ההבדל ,של
יותר ופחות ,בממלכתו של האל ,מפרש המשורר:
ִה ֵ ּנה ֵאפוֹ א ֵה ַבנְ ִּתי ֵּכ ַיצד זֶ ה ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם
ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם הוּא ֵע ֶדןַ ,אף ִּכי ַה ּטוֹ ב ָה ָרם
לֹא ְ ּב ׁ ָשוֶ ה מוֹ ִריד ֶאת ִמ ְמ ָט ָריו לְ ַמ ָּטה.
(העדן)90-88 .3 ,
גן העדן נמצא בכל מקום ,ולמרות זאת ,אומרת הסתירה הבלתי מיושבת של שלוש השורות,
החסד האלוהי אינו יורד על בני האדם במידה שווה .מקור המתיחות בעדן הוא המשתנה
הדנטיאני של הדיאלקטיקה העתיקה בין אלוהים עצמאי שאינו תלוי ברבגוניות ואף עוין לה,
ובין אלוהים בורא היוצר רבגוניות באהבה 20.לולא בעיית הרבים ,השונוּת שהיחיד מוכרח
להכיל ועדיין להישאר אחד ,לא היו יותר ופחות הפוגמים בשלמות העדן .פטריק בויד (Patrick
 .19מקדנל ולנג ( )McDannell and Langמציינים כי "העיסוק במעמדות ובהיררכיה השמיימיים ,תוך הכרה
בשוויונם היחסי של המבורכים ,הנו בגדר מוטיב אופייני בטקסטים מימי הביניים" (גן העדן :תולדות,
 .)77במאמרה“The Paradox of Equality and Hierarchy of Reward in Pearl”, Renascence, 33 (1981) :
 ,172-179אן האולנד שוטר ( )Anne Howland Schotterמציינת כי "הסתירה התיאולוגית העיקרית בפואמה
האנגלית המדיאבלית פנינה הנה השוויון הסימולטני של הגמול ואי-השוויון בדרגות השמים ,לפיהם זוכות
הנשמות המבורכות לאותה מידה של ברכה אלוהית ,ויחד עם זאת לכל אחת מהן מעמד שונה" ( .)172עניינו
של מחבר הפואמה פנינה בסתירה זו משתקף בשימוש החוזר ונשנה שעשה ב "יותר" ו"פחות" ,ממש כפי
שעשה דנטהThen the less, the more remuneration, / And ever alike, the less, the more” (10.5); .
“‘more and less, she answered straight’, / ‘In the Kingdom of God, no risk obtains’”, trans. Marie
Borroff, NY: Norton, 1977.
 .20מתיחות זו תוארה על ידי ארתור א .לאבג'וי (" :)Arthur O. Lovejoyאך האל שבו האדם יתעתד למצוא,

אם כן ,את התגשמותו היה ,כפי שצוין ,לא אל אחד כי אם שניים .הוא היה האידיאה של הטוֹב ,אך גם
האידיאה של הטוּ ב; ועל אף שהתכונה השנייה הוסקה באופן נומינלי ודיאלקטי מן התכונה הראשונה ,מדובר
בשני רעיונות מנוגדים ביותר .האחד היה מופת של אחדות ,ריבונות ושלווה בעוד האחר היה מופת של גיוון,
נשגבות עצמית ופריון ...המעבר מן הרבים אל היחיד ,החיפוש אחר אחדות המוגדרת כליל במונחים של
ניגוד לעולם הבריאה ,לא יכולים היו בשום אופן להתקיים בהרמוניה וביעילות יחד עם חיקוי הטוּ ב המתענג
על הגיוון והמגלה את עצמו בנביעתם של הרבים מתוך היחיד" The Great Chain of Being, 1936; rpt., NY:
.Harper and Row, 1960, 82-84
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 )Boydeמתייחס לסוגיה זו כשהוא מזכיר את "אי-הנוחות והחשד [של דנטה] עם הופעתה של
הרבגוניות" ,עמדה שהוא מקשר למה שהוא תופס כניאו-אפלטוניות מהותית אצל דנטה21.
אני מעדיפה לחשוב במונחים של סתירה ומתיחות הנובעים מנאמנותו הכפולה של דנטה :רצונו
למזג את אהדתו של אריסטו לשונות עם האהדה הניאו-אפלטונית; או ,אם להשתמש במונחים
ממאמרו של ישעיה ברלין ( ,)Isaiah Berlinהקיפוד והשועל ,דנטה ,לדעתי ,אינו ממש "קיפוד"
טיפוסי – אינו ממש מוניסט – וזאת בניגוד לסברה הרווחת 22.ניתן למצוא במבנה שלו
תשומת לב מדהימה לסיבות לשונוּת ולפלורליזם :ליחיד ,למסוים ,לרבים .השקפתו של דנטה
על היקום זקוקה לרבים ממש כפי שהפואטיקה שלו ,העוסקת בגלגול נשמות ,על ההתמקדות
המפורסמת שלה בעובדתיות הנפרדת שאין לשנותה ושתלויה ברבגוניות; הן כהוגה דעות והן
כמשורר ,אם כן ,היה דנטה מודע מאוד לתפקידו של השוני כחוק בל יעבור של גן העדן הנוצרי
כמו גם של פואמה נוצרית זו .התחייבותו למכלול זה הביאה אותו לכדי תיעוד התכחשותו
לדוקטרינה של ַאוֶ ורוֹ ס [אבּ ן רושד] המבחינה בין התבונה האפשרית לבין הנפש היחידה,
בפסקה שבה הוקרתו להוגה הדעות הערבי נמהלת בצורך לגנות אמונה המתכחשת במרומז
לנצחיותו של היחיד כיחיד:
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...
(טור הטוהר)65-62 .25 ,
הרבגוניות ,אם כן ,משמשת כסייג לייחודנו .התמדתו של עקרון ה יותר ופחות אצל היחיד
מעידה על התמדתה של הנפש היחידה כישות מובדלת באופן ייחודי בתחום שלמותו של
היקום :ההבדל חייב להתקיים ,אם ברצוננו להתקיים.
 .21לאחר שהוא מציין כי "חוסר הנוחות והחשד בנוכחותה של הרבגוניות" הנם "אופייניים לניאו-אפלטוניות
לאורך הדורות" ,מרחיב בויד[" :דנטה] נשאר ביודעין מחויב מאוד להשקפה המקראית הגורסת כי הבריאה
הייתה 'טובה מאוד'; אך באופן לא מודע נראה ששמר בלבו ספקות לגבי טיבו של יקום אשר לא יכול היה
להיות מושלם שכן לא היה 'פשוט' ואף לא 'אחד'" Dante Philomythes and Philosopher: Man in the Cosmos,
.Cambridge: Cambridge University Press, 1981, 219
 .22בספרו ,The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy's View of History, NY: Simon and Schuster, 1953
מבחין ברלין בין ה"קיפוד" המחפש אחר עיקרון נסתר של אחדות ,לבין ה"שועל" המתמקד במקום זאת
בשונוּ ת" :דנטה שייך לקטגוריה הראשונה ואילו שיקספיר שייך לקטגוריה השנייה :אפלטון ,לוקרטיוס,
פסקל ,הגל ,דוסטוייבסקי ,ניטשה ,איבסן ופרוסט הנם ,במידות שונות' ,קיפודים'; הרודוטוס ,אריסטו,
מונטן ,ארסמוס ,מולייר ,גתה ,פושקין ,בלזק וג'ויס הנם 'שועלים'" ( .)2רוב אנשי האקדמיה הסכימו עם
הערכתו של ברלין את דנטה ,אך אבקש לציין בהקשר זה את הערתו המעניינת הבאה של ליאו ספיצר
(" :)Leo Spitzerמר ברלין מפרש את טולסטוי כ'שועל' מלידה אשר ניסה ללא הצלחה להפוך עצמו
ל'קיפוד' .לעניות דעתי ,דנטה נולד כ'שועל' ונעשה ל'קיפוד' מצליח" (The Addresses to the Reader in the
.)“Commedia”, Italica, 32, 1955, 165n. 9
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אך אם גן העדן הנוצרי מחייב את שימורה של אישיותו היסודית והבלתי משתנה של
היחיד ,הרי שהוא גם משביע את רצוננו לאי-שונוּת ,והדבר מעניק לנו מזור לאגו ואמצעי
ביטוי למותו של ה"אני" ממנו אין מנוס .הכיצד יכולים הרבים והיחיד להתקיים בצוותא,
הכיצד יכול השוני לשרוד בתוך השפע המלא והבלתי מתחלק של האלוהות – שכן האל הנו
עילאי ועל כן "קיים הוא ושלם באופן עילאי" – 23זוהי סתירה שסמלה המוחלט בתיאולוגיה
הנוצרית הנו השילוש הקדוש .בקומדיה מתבטאת סתירה זו בהטעמה ובתוקף שוב ושוב,
שכן – כפי שמעידות שלוש השורות הראשונים של העדן – דנטה ביקש לבטא לא רק
את השוני ,את ה יותר ופחות של השורה השלישית ,אלא גם – ודבר זה הנו בעייתי יותר
– את אחדותו של האל ,את תהילתו הבלתי מובדלת של בורא עולם ,שאורו מקבל אליו
הכול בעת ובעונה אחת .הקריאה שלהלן הנה ניסיון לערוך תרשים של מסלולו של דנטה בין
סקילה ( )Scyllaשל האחדוּת לבין כריבדיס ( )Charybdisשל השונוּת :תרשים של אסטרטגיה
סיפורית העוסקת תחילה ביחיד ולאחר מכן ברבים ,לאחר מכן ביחיד ואז שוב ברבים ,בעוד
דנטה שואף ליצור טקסט שמקיף את אשליית היחיד והרבים כמתקיימים יחד וכבו-זמניים.
בכוונתי להתייחס לעדן במונחים מעשיים ,בהשתמשי במילים כגון יותר ,פחות" ,שוני"
ו"שונה" כסמנים של הבדל ,כעקרונות מנחים של הסתירות שמסמלת התמדתם של הרבים
בתחומו של היחיד ,סתירות הטבועות בפרויקט תיאורו של גן העדן .השימוש שאני מתכוונת
לעשות בסמנים אלה הוכתב על ידי דנטה עצמו ,שהשתמש במושגים אלה באופן בלעדי
כמעט בעדן .המונחים( differire ,differente ,differentemente ,differenza :למעט הופעה
בודדת של מונח זה בטור הטוהרdiversamente ,distinzione ,multiplicare – 24,)35 ,25 ,
מוגבלים כולם לעדן ,כאילו השאיר כך אחריו המשורר מעט מהמאבק שהתהווה ביצירתו;
שכן ,כפי שאנו יודעים וכפי שידע זאת דנטה ,השונוּת שלא ניתן להימנע ממנה בתיאור גן
העדן אינה תפיסתית גרידא; זהו גם השוני המתגלם באמצעי הביטוי שהוא השפה ,הרבגוניות
הכלולה ברצף הסיפורי המבטא את פשטותו המאוחדת והסימולטנית של האל .זוכרים אנו
את הברותיו של הפיוט אשר קוצב הקדוש אוגוסטינוס אחת אחת; זוכרים אנו את הדמויות
ברומן אשר מנצוני יכול להוביל לייעודן אך ורק באופן נפרד .זמניותה של השפה הנה הבסיס
המוחלט להתמדתו של השוני בייצוגיו האנושיים של האלִ .מספר ,שונוּת ,אחרוּת ,תקתוקים,
,

 .23המובאה לקוחה מתוך מכלול התיאולוגיה ( .)1a.11.4; Blackfriars 1964, 2:167השאלה ה 11-עוסקת ב"אחדותו
של האל" ;“De unitate Dei” ,המאמר הרביעי דן בשאלה אם האל הנו יחיד ונעלה .התשובה מבוססת ,באופן
לא מקרי ,על  sed contraהמתייחסת לשלמותו של השילוש הקדוש" :מאידך גיסא אומר הקדוש ברנר כי בין
כל מה שאנו אומרים שהוא אחד ,אחדות השילוש הקדוש תופסת את המקום הנכבד ביותר" (.)167
 .24השימוש היחיד במילה  differenteשאינו בעדן (ושפרננדו סאלסאנו –  – Fernando Salsanoטען שהוא צורת
בינוני פועל של הפועל ואינו שם תואר) ,מקומו בדיונה של הקומדיה אודות בריאתה של הנשמה ,והוא נוגע
גם לשיטה לפיה החיים האנושיים מובדלים מן החיים הצמחיים" :וּ לְ נֶ ֶפׁש ַחי הו ֵֹפךְ ְּ .כמוֹת ֹו ִּכׁ ְש ִתיל ַה ֶ ּצ ַמח,
ֲהגַ ם ֶהבְ ֵּדל ֶא ָחד ָּפעוּ ר ֵּבין ׁ ְשנַ יִ ם ֵא ֶּלהְּ :בעוֹד נִ ׁ ְשלָ ם ַה ֶּצ ַמחַ ,ה ַחי יו ֵֹצא לַ ֶּדרֶ ךְ " (טור הטוהר .)54-52 ,25 ,פסקה
זו מתייחסת במונחים מיקרוקוסמיים לתהליך הבריאה בו עסק דנטה במונחים אוניברסליים בשני הקנטי
הראשונים של העדן.
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לפני ואחרי ,התחלות וסופים ,לידות ומיתות :אלו הם המרכיבים להגדרה האריסטוטלית לזמן
המתגלה בקונביביו .הזמן והשונות הנם בגדר דרישות שדנטה היה מוכרח לשקול בייצוגו
את המציאות שמעבר לזמן ולשונות :במודעותו לצורך זה ,בנצלו אותה ככל האפשר ,הוא
המשיך ,נוכח הנסיבות ,לתאר את נצח הזמן הקדום של האל.


היחיד ברא את הרבים" – “distinctio et multitudo rerum est a Deo” :שונותם ורבגוניותם
של הדברים מקורן באלוהים" (מכלול התיאולוגיה  25.)1a.47.1,במעשה שאנו מכנים בשם
"הבריאה" ,יצר אלוהים הבדלים ,במילותיו של תומס" ,כך שטוב לבו יעבור ליציריו ויתגלם
בהם ".טוב לבו של האל דרש ביטוי רבגוני" :מכיוון שלא די ביציר אחד ויחיד ,ברא הוא יצירים
רבים ומגוונים ,כך שמה שהיה חסר בביטוי אחד של הטוב האלוהי הושלם על ידי ביטוי אחר,
שכן הטוב ,אשר בהתגלמותו האלוהית הנו יחיד וכולל ,בהתגלמותו ביציריו של האל הנו פזור
ורב" (שם) .אך אקווינס הלך צעד אחד קדימה כששם לב לכך שמן ההבדל והרבגוניות נובע
אי-שוויון ,ושאי-שוויון זה בין הדברים אף הוא אלוהי" :תבונתו של האל הנה הסיבה לאי-
שוויון ,ממש כפי שהיא הסיבה להבחנה" (מכלול התיאולוגיה .)1a.47.2 ,על מנת להסביר את
הופעתו של אי-שוויון זה מצטט תומס את דבריו של אריסטו אודות הדמיון בין צורתם של
דברים למספרים המשתנים כתוצאה של חיבור וחיסור:
ההבחנה בין צורות דורשת תמיד אי-שוויון שכן ,אם לצטט ממטפיזיקה ,צורותיהם של
דברים דומות למספרים המשתנים כתוצאה מחיבור וחיסור של יחידות .כך נשמר בין יצירי
הטבע קנה מידה מסודר; התרכובות חשובות יותר מן היסודות ,הצמחים חשובים יותר מן
המחצבים ,בעלי החיים חשובים יותר מן הצמחים ,ובני האדם חשובים יותר מבעלי החיים
האחרים ,ותחת כל אחד מן הכותרות הללו נוכל למצוא זן שלם יותר מאחרים (מכלול
התיאולוגיה.)1a.47.2 ,
בפסקה זו סמני היחס – יותר ופחות אצל דנטה ,חיבור וחיסור אצל אקווינס – מופיעים
בעולם כביטויים של אי-השוויון הנובע מן השונות ,שכן "ההבחנה בין צורות דורשת תמיד
אי-שוויון" .“Distinctio autem formalis semper requirit inaequalitatem” :בו-בזמן מופיעה
ההדרגתיות ,ההיררכיה" ,קנה-המידה המסודר" ,לפיו יצירי הטבע השונים מסודרים בהתאם
לשלמותם ,גדולה כקטנה ,מי חשוב יותר ומי פחות 26.העדן מבטא את הדוקטרינה
 .25השאלה ה 47-שם עוסקת ב ,”De distinctione rerum in communi“-הריבוי שבכלל הדברים.
 .26מושג ההדרגתיות ,ה ,magis et minus-חשוב במידה מספקת גם מנקודת מבטו של אקווינס ,שכן הוא מהווה
את דרכו הרביעית להוכחת קיומו של האל" :הדרך הרביעית מבוססת על ההדרגתיות הנשמרת בדברים.
נגלה שחלק מהדברים טובים יותר ,אמיתיים יותר ,נעלים יותר וכן הלאה ,ואילו דברים אחרים – פחות.
אך מונחים יחסיים אלה מתארים דרגות שונות של התקרבות לערך היתרון ...משהו ,אם כך ,הוא האמיתי
ביותר ,הטוב ביותר והנעלה ביותר מכל הדברים האחרים ,ועל כן הוא השלם ביותר מבחינת הווייתו; שכן
אריסטו טען כי הדברים האמיתיים ביותר הם הדברים שהווייתם היא השלמה ביותר" (1a.2.3; Blackfriars
.)1964, 2:15–17
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הסכולסטית של הבריאה ,הן ביחס למעבר מן היחיד אל הרבים ,והן בהתעקשות שהיחיד
נשאר יחיד ,שכן "על אף שהוא אחד ביכולתו גם לברוא את הרבים" (מכלול התיאולוגיה,
 .)1a.47.1זוהי סתירה שבה דנטה כבר הגה; ניתן למצוא בקונביביו פסקה העוסקת בבריאת
העולם ,ובה הצירוף הנוגד ” “avvegna cheמבטא את המתיחות המתגלמת לאחר מכן ב-
" "etsiשבעדן ( .)89 ,3ביטוי היחס ” “secondo più e menoמקדים שם את העדן ,3 ,1 ,וגם
תואר הפועל ”ַ “diversamenteמטרים בקונביביו את הופעתו הבולטת בעדן27.
חשיבותו של דו-קיום בין אחדוּת ושונוּת ,שוויון והיררכיה ,מסומנת בעדן על ידי שני
הקנטי הראשונים שמתייחסים לסתירה קודם מנקודת מבטו של היחיד ולאחר מכן מנקודת
מבטם של הרבים.
הדיון אודות הסדר היקומי בקנטו הראשון מכיר בשונוּת אך כולל אותה בתוך "אוֹ ְקיָ נוֹ ס
ַה ִּק ּיוּם" החובק ובולע את הכול .הדיון בנושא ההשפעות השמיימיות בקנטו השני ,מאידך
גיסא ,מנמק את השונוּת כמאפיין הכרחי של אותו יקום מסודר .אם הקנטו הראשון מדגיש
"ה ּׁ ֶש ַבח לוֹ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָרא ֵמנִ ַיע" ,הרי שהקנטו השני
את האחדוּת ומרחיב את הדיבור על ַ
מדגיש את השונוּת המתפרשת ָּ
מ"כאן זְ ִר ָיחתוֹ ַר ָ ּבה וְ כָ אן ְמ ַעט ַהבּ ַֹהק" .ביחד הם מניחים
את המניע לשאר הקנטי בעדן ,הן במונחי הרעיונות החשובים יותר של השיר וכן במונחי
אסטרטגיית ההתחלפות הסיפורית שלו ,שבאמצעותה הדגיש המשורר קודם את היחיד
ולאחר מכן את הרבים וכך הלאה מן האחד אל האחר; זאת בתקווה שהאריזה הדיאכרונית
שהוא מציע לנו תעביר לנו מושג מסוים אודות המציאות הסינכרונית אותה חווה .הדיון
שבמרכזו של הקנטו הראשון מתגלה כמספק אחדות בהדגשתו את שאיפת השוויון המניעה
ל"ה ּׁ ֶש ַבח
את כל יצירי האל; וכן באוצר המילים שלו ,בעזרת מילים מאחדות כמו "כל" (כהד ַ
לוֹ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָרא ֵמנִ ַיע")" ,יקום" (כהד ל"מוֹ ְס ֵדי ֵּת ֵבל ַמ ְב ִק ַיע") וגם – תוספת חדשה לאוצר
"סדר"28:
המילים של האחדוּת – ”ֵ ,“ordine
"Le cose tutte quante / hanno tra loro, e questo è forma / che l'universo a
"Dio fa simigliante

"בכּ ֹל ",דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ י" ,שׂ וֹ ֵרר ַהחֹק וְ ֵס ֶדר,
ַּ
וְ ַה ַּת ְבנִ ית ַהזּוֹ ַמנְ ָחה ֶאת ַהיְ קוּם.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ְ ּב ֶצלֶ ם ָה ֵאל נִ ְב ָרא ַה ֶחלֶ ד...
(העדן)105-103 .1 ,
השאיפה האוניברסלית להזדהות עם אלוהים ,החיפוש הרווח להקבלה וספיגה אל תוך
המהות האלוהית ,מבוטאים כאן שוב ושוב באופן מקיף ובפשטות; הסיכום ממשיך להדגיש
 .27מושגים אלה מופיעים גם בפסקאות אחרות בקונביביו ,וראו שם ;.4 .2 .3 :ו.)11 .12 .3-
 .28המילה  Ordineמופיעה פעם אחת בלבד בתופת (במשמעות של מסדרים קדושים) ,פעמיים בטור הטוהר
ושלוש עשרה פעמים בעדן .למילה  Universoהמופיעה חמש פעמים בתופת ושמונה פעמים בעדן ,קרבה
מסוימת למילה .tutto
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את האחדות כשהוא חוזר על המילה "סדר" ולאחר מכן מכיר בשונות שמתוכה נוצרת
האחדות:
“Ne l'ordine ch'io dico sono accline tutte nature, per diverse sorti, più al
principio loro e men vicine; onde si muovono a diversi porti per lo gran
”mar de l'essere, e ciascuna con istinto a lei dato che la porti.

ַ ּב ֵּס ֶדר ׁ ֶש ֵּת ַא ְר ִּתי ָּכל יְ ִצ ֵירי ַה ֶּט ַבע
נוֹ ִטים ֶאל מוֹ ָצ ָאם ַעל ּ ִפי ִק ְר ָבה ֵאלָ יו.
ֵמ ֶהם ְקרוֹ ִבים יוֹ ֵתרֵ ,מ ֶהם ִה ְר ִחיק ּו לֶ כֶ ת.
ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ַעל ּ ְפנֵ י אוֹ ְקיָ נוֹ ס ַה ִּק ּיוּם
ָּכל נֶ ֶפ ׁש ְ ּבנָ ֵמל ַא ֵחר לָ בוֹ א ִּת ְב ַחר לָ ּה,
ִּכי ָּכל ַא ַחת ֵמ ֶהן וְ א ִֹפי יְ ָצ ֶר ָיה.
(העדן)114-109 .1 ,
הרבגוניות קיימת באופן מילולי בשמות התואר ” “diverseו” ,“diversiבתארי הפועל ”“più
ו” “menובכינוי השם ” ,“ciascunaאך היא מאוזנת להפליא על ידי שיאו התפיסתי ,המילולי
והקצבי של הרצף" :אוֹ ְקיָ נוֹ ס ַה ִּק ּיוּם" ,דימוי הסופג ביעילות את הרבים אל תוך האוקיינוס
האחד .הנמלים השונים שאליהם אנו מפליגים בנפרד שוכנים כולם בים הגדול של הקיום;
איש מאיתנו אינו נבדל דיו כך שאינו כלול באוקיינוס קוסמי זה .בעוד שהניסיון לבטא
אחדות ,הן בעבור דנטה והן בעבורנו ,קשה הרבה יותר מהניסיון לבטא שונות (ועל כן פותח
הוא את סיפורו בכתב הוויתור הבא"ָ :ר ִא ִיתי ׁ ָשם דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ַה ּׁ ָשב ִמ ּ ַמ ַעל ֵאין ְ ּבכֹחוֹ לוֹ ַמר,
וְ הוּא אוֹ ָתם ׁשוֹ כֵ ַח" (העדן ,)6-5 .1 ,שולט דנטה במקורות מיוחדים במינם ללשון מטאפורית:
רק המטאפורה יכולה לשכך את המתיחות בין היחיד לרבים ,ועל כן הדימויים – מאוקיינוס
הקיום ,דרך המטוטלת השמיימית המשמיעה צליל "טין-טין" ענוג ,ועד לחזון המסיים של
היקום כספר הכרוך בכרך אחד על ידי האהבה – הם הנושאים בעול ביטויו של האחד שאינו
נבדל.
את הדימוי של "אוקיינוס הקיום" ַמטרים בקנטו הראשון הים שלתוכו צולל גלאוקוס
( )Glaucusלאחר שאכל את הצמח משנה הצורה שהפך אותו לאל .זהו האמצעי המאחד
חבר במימי הקיום,שווה להם בגורלם וכך
הסופג אותו ומדמה אותו לאלים האחרים שאליהם ַ
אין הוא שונה מהם עוד" :וּלְ ֵאלֵ י ַה ָ ּים ָח ַברָ ,היָ ה לְ ֵר ַע" (העדן .)69 ,1 ,הדימוי חוזר בפנייתו
של אוליסס אל הקוראים בפתח הקנטו השני ,שם הופך האוקיינוס לחוויית גן העדן הייצוגית
שלנו ,לאוקיינוס טקסטואלי אשר ממרחביו המימיים המסוכנים מזהיר המשורר את אלה
מאיתנו המפליגים בסירות קטנות ,אלה שאין ביכולתם ללכת בעקבותיו ,אלה המשתדלים
"ב ֶט ֶרם ׁ ָשב ַה ַ ּגלַ ,מ ְחלִ יק ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם" (העדן .)15 ,2 ,כאן האחדות ,עליה מרמזת
להישאר ְ ּ
המילה "מחליק" ,במקור ” ,“igualeשהנה בגדר עוד תוספת חיונית לאוצר מילות ההאחדה
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של העדן 29,מקבלת גוון מאיים :מנקודת המבט של השוני האנושי שאותו יכולות המצולות
לכסות בקלות רבה כל כך (כפי שכיסו את אוליסס ,שספינתו הסתחררה "וְ כָ ְך ַ ּג ֵּלי ַה ָ ּים לָ ַעד
ָסגְ ר ּו ָעלֵ ינוּ" התופת ,)142 ,26 ,יכולתם של המים הללו לבטל את ייצוגינו המבדילים ,לשוב
ולהיות חלקים תמיד לאחר שסירות המפרש הקלות שלנו עברו מעליהם – כאילו לא היינו
קיימים – למצב של אחדות נטולת דאגות ,אינה בלתי מאיימת .האיום הוא על הכרתנו
בעצמנו כעצמיים ,כישויות נפרדות קיימות ובלתי ספוגות לעולם ועד .לאחר שהזהירנו מפני
איום זה ,המשורר מתייחס אליו בקצרה ,באמצעות כניסתו של עולה הרגל לתחומו של
הירח .פסקה זו כתובה כך שהיא סותרת את האמונה שגופו ודמו של ישוע מגולמים בלחם
וביין הקודש :הכיצד יכול גוף אחד לחלחל אל תוך גוף אחר ,שבתורו מחלחל אליו ,ובכל
זאת להישאר הוא עצמו? ביכולתו של הירח לארח את עולה הרגל ויחד עם זאת להישאר
אחיד 30,”unita” ,ללא שוני“Per entro sé l'etterna margarita / ne ricevette, com’acqua :
("אלֵ י ִק ְר ָ ּב ּה אוֹ ָתנ ּו נָ ְטלָ ה ּ ְפנִ ינַ ת ַה ֶ ּנ ַצחָּ ,כמוֹ ָה
”ֱ recepe / raggio di luce permanendo unita
ימן וְ ל ּו ַק ִּליל ׁ ֶשל ַר ַעד" [העדן .)36-34 ,2 ,כיצד
ַ ּגם ַה ּ ַמיִ ם בּ וֹ לְ ִעים ַק ְרנֵ י אוֹ ָרה ְ ּבתוֹ כָ ם ִמ ְ ּבלִ י ִס ָ
"אחר" ו"להתאחד" עם הירח בעוד שניהם נשארים הם
יכול עולה הרגל לחדול מלהיות ֵ
עצמם – זוהי השאלה אותה מדגיש המשורר ,שכן הוא טוען ששאלה זו מטילה את ִצלה
על תעלומה גדולה יותר ,תעלומת הדו-קיום של הטבע האנושי עם טבעו השמיימי של האל
כישות מאוחדת אחת ,תעלומה שדנטה ינסה לבאר בסוף הפואמה שלו:
י-על ָה ָא ֶרץ ֵאין ֲאנַ ְחנ ּו
ל ּו גּ וּף ָהיִ ִית ַ
רוֹ ִאים ֵּכ ַיצד דְּ ָב ִרים ָה ֲעשׂ וּיִ ים ֵמח ֶֹמר
חוֹ לְ ִקים ִא ׁיש ִעם ֵר ֵעה ּו ֶאת אוֹ תוֹ ַה ֶ ּנ ַפח –
ָהי ּו ָאז ִּכ ּסו ַּפי דּ וֹ לְ ִקים ְ ּביֶ ֶתר לַ ַהט
לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ַּת ְמ ִצית ָ ּב ּה ָאנ ּו ַמ ְב ִחינִ ים
ֵא ְיך ֶט ַבע ָה ָא ָדם וֶ ֱאל ִֹהים ֶא ָחד ֵהם.
(העדן)42-37 .2 ,
 .29חשיבותו של תואר הפועל  igualmenteלרטוריקת האחדות של העדן מוטרמת על ידי שימושו היחיד
בתופת בדיון אודות הגורל בקנטו השביעי ,דיון העוסק בדיוק במוטיבים של החלוקה וההקצאה השולטים
בעדן .הדיון נפתח בתיאורו של האל כמחלק האוניברסלי והשווה של זוהרו“Colui lo cui saver tutto :
trascende, / fece li cieli e diè lor chi conduce / sì, ch'ogne parte ad ogne parte splende, /
( ”distribuendo igualmente la luceהתופת .)76-73 .7 ,סאפניו ( )Sapegnoמציין כי שורות אלה מטרימות
את שתי השורות הראשונות בעדן; עם זאת אין הוא מציין כי השורה השלישית בעדן משנה באופן קריטי
את משמעותן על ידי ההחלפה של  igualmenteב יותר ופחות (הקומדיה האלוהיתLa Divina Commedia ,
 .)[Florence: La Nuova Italia, 1968], 1:83יש לתהות על קנקנה של השאלה אם ניתן לייחס את ייצוג
שיטת חלוקתו של האל נטול הבעיות של התופת ,לוורגיליוס הדובר בקנטו השביעי ,או שמא יש לייחסו
להערכתו של המשורר ,שעדיין לא הייתה מפותחת מספיק בשלב זה ,את הסתירה שבה עסק בעדן.
 .30גם המילה "לאחד" ,“Unire” ,תופסת את מקומה בעדן :היא מופיעה פעם אחת בתופת ,פעם אחת בטור
הטוהר ,ושש פעמים בעדן.
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"S'io era corpo, e qui non si concepe com'una dimensione altra patio,
ch'esser convien se corpo in corpo repe, accender ne dovria più il disio di
"veder quella essenza in che si vede come nostra natura e Dio s'unio.

בפסקה זו מבטא דנטה את הסתירה :השוני קיים ,אך הוא נמזג ונבלע בתוך אחדות חובקת
כול; המילה " "unitaהציגה את הבעיה ,ואילו ”"( “s’unioאחד") משלימה אותה .החזרה
המילולית ,במקרה זה על המילה ""( "corpoגוף") ובהמשך הקנטו ( )145על המילה ”“luce
(אור) ,מציגה טכניקה בה ישתמש המשורר לעתים קרובות בעדן ,על מנת לרמז על הסתירה
של אותו הדבר שהוא בעת ובעונה אחת עצמו ואחר31.
הקנטו השני של עדן מתעמק בסתירת השונות שבתוך האחדות; קנטו זה ,המשתמש בכל
המילים המבטאות אחדות ,כולל המילה ” “unitateשכאן הופעתה היחידה בפואמה ,מספק
בו-בזמן את גילוי הדעת החשוב הראשון של עדן בעניין השוני החיוני .בהשראת התמזגות
גופו של עולה הרגל עם גופו של הירח נפתח הדיון בציונו של שוני גדול הנגלה בגופו
של הירח :הכתמים הכהים שעל פניו; בשל השפעתו של מזל שור ,הירח אינו זורח כולו
במידה שווה .בעקבות ההסבר של אוורוס שבו תומך קונביביו ,יסוד זה של גיוון בשמים
מוסבר כתופעה חומרית על ידי עולה הרגל המגיב להתגרותה של ביאטריצ'ה ,כשהוא מציע
שהכתמים נוצרו כתוצאה משינוי בצפיפותו של הקיום הזהה של הירח32:
"ה ּׁשֹנִ יָּ ,כ ְך נִ ְד ֶמה לִ יָ ",א ַמ ְר ִּתי לָ ּה" ,נוֹ ֵב ַע
ַ
ִמדַּ לּ וּתוֹ  ,וּכְ נֶ גֶ דִ ,מ ְּס ִמיכוּתוֹ ׁ ֶשל ח ֶֹמר"
(העדן)60-59 .2 ,
השוני ב"דלותו" וב"סמיכותו" של חומר הירח אחראי ,אם כן ,לדרגותיו המשתנות של זוהרו.
ביאטריצ'ה אינה מקבלת מקור זה של הבדל כנובע מגורם פיזי ,ומייחסת לו במקום זאת קיום מטפיזי,
עקרוני פורמלי .היא טוענת שלכל שוני חייב להיות בסיס אונטולוגי :השוני אינו במידתה של תכונה
אחת ,הצפיפות ,אלא הוא חייב להיות אמיתי ועצמאי ונגזר מתכונות שונות .היא מבססת הקבלה
בין הירח ,על כתמיו השונים ,לבין הספֶ רה השמינית ,על כוכביה הרבים והשונים .על בסיס הקבלה
זו היא מסבירה (בשפה עמוסה בדיאלקטיקה העוסקת בהבדלים שבין היחיד לרבים) של ּו צדק דנטה
 .31ג'ואן מ .פראנטה ( )Joan M. Ferranteמתייחסת לעניין זה בחיבורהWords and Images in the Paradiso”, in :
Dante, Petrarch, Boccaccio: Studies in the Italian Trecento in Honor of Charles S. Singleton, ed.
Aldo S. Bernardo and Anthony L. Pellegrini (Binghamton: Medieval and Renaissance Texts and
 .)Studies, 1983היא מציינת כי "מילה המופיעה שוב ושוב מעבירה תחושה של שוני ,אך גם של שוויון",

וכן מציינת היא כי החזרה על המילה "גוף" משקפת את מהותו של גן העדן אשר השוכנים בו הנם זהים
ונפרדים בעת ובעונה אחת.
 .32וראו ברונו נארדי (“La dottrina delle macchie lunari nel secondo canto del Paradiso”, )Bruno Nardi
 .Saggi di filosofia dantesca, 2d ed., Florence: La Nuova Italia, 1967הדגשתו של נארדי את המרכיב הניאו-
אפלטוני בדיונה של ביאטריצ'ה מובלטת עוד יותר בספרם של רוברט מ .דרלינג ))Robert M. Durling
ורונלד ל .מרטינז (Time and the Crystal: Studies in Dante’s Rime Petrose, )Ronald L. Martinez
.Berkeley: University of California Press, 1990
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בצמצומו של שונות הירח לגורם פיזי אחד ,הרי שהיה בכך משום ביטולה של השונות המאפיינת את
הספֶ רה השמינית:
ַה ְּס ֶפ ָרה ַה ּׁ ְש ִמינִ ית ַמ ִ ּצ ָיעה לְ ָך רֹב ז ַֹהר,
ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ִפי ָע ְצ ַמת ַהבּ ַֹהק וְ ַה ֵּס ֶדר,
נִ גְ לֶ ה ִמכּ וֹ כָ ִבים ׁשוֹ נִ ים ִא ׁיש ֵמ ֵר ֵעהוּ.
ל ּו ַא ְך ְס ִמיכוּת ַהח ֶֹמר ָהיְ ָתה ,וְ ַדלּ וּתוֹ ,
ִע ָּלה לְ כָ ְךָ ,אז ָּכל ַהכּ וֹ כָ ִבים ָהי ּו –
ִמי ּ ָפחוֹ ת ִמי יוֹ ֵתר – חוֹ לְ ִקים אוֹ תוֹ ַהכּ ַֹח,
אוּלָ ם כּ ֹחוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ְצ ִריכִ ים ֲהלֹא לִ ְהיוֹ ת
ּ ְפ ִרי ֶע ְקרוֹ נוֹ ת ׁשוֹ נִ ים פוֹ ְר ָמלִ יתִּ ,כי ִאם לֹא,
יָ ִחיד ָהיָ ה נוֹ ָתרִ ,אלּ ּו ִא ְּת ָך ַה ֶ ּצ ֶדק.
(העדן)72-64 .2 ,
השונות שמייצגים כתמי הירח אינה יכולה להתבטל ,ממש כמו השונות שמייצגים הכוכבים
הספרה השמינית; אם לאחת יש בסיס מטפיזי ,הרי שגם לאחרת בסיס
הרבים והמגוונים של ֶ
בספרה השמינית ,כפי שמתגלה לנו ,אינה ניתנת כלל לביטול ,היא
כזה .ומכיוון ששונות זו ֶ
חיונית לדרך פעולתו של היקום .שכן בתחומו של האמפיריוםְ ,
"מחוֹ ז ׁ ַשלְ וַ ת ֱאל ַֹּה" (,)112 ,2
שוכן המניע הראשון; וממנו נובעת הספרה השמינית האחראית לשונות הקיום שברא המניע
הראשון ,להנעת ראשית חלוקת היחיד לרבים ,שהמשכה מתבצע בידי כל אחד משבעת
הרקיעים הבאים:
ַה ְּס ֶפ ָרה ַא ֲח ֶר ָיהַ ,ר ִ ּבים ָ ּב ּה כּ וֹ כְ ֵבי ׁ ֶש ֶבת,
ָּת ִפיץ ֶאת זֶ ה ַה ֵ ּי ׁש ֵ ּבין ִע ָּק ִרים ׁשוֹ נִ ים,
ַהכּ ֹל ְּכלוּלִ ים ְ ּבתוֹ כָ ּהִ ,עם זֹאת ׁשוֹ נִ ים ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ַה ְּס ֶפרוֹ ת ַה ּׁשוֹ נוֹ ת -לְ כָ ל ַא ַחת דַּ ְר ָּכ ּה –
לַ ְחלֹק ֶאת ַהכּ ֹחוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשו ָּת ּה לְ ַמ ַען
יָ נִ יב ּו ּ ְפ ִרי וְ כֵ ן ֶאת יַ ֲע ָדן יַ ּ ִׂשיגוּ.
(העדן)120-115 .2 ,
השונות הנה ,אם כן ,מרכיב חיוני בתוכנית האלוהית (אותה מכנים התיאולוגים בשם
 33;)distinctionisמבעד לרקיעיו ,אלוהים עצמו אחראי לבריאתם של קיומים שונים
ונבדלים .בה-בעת ,לאחר שדנטה השתחרר מגילוי דעת זה בזכות השונות ,הוא יכול לפתוח
opus

 .33ראו בויד ,Dante Philomythes, 265 ,שם הוא מציע שלדנטה הייתה השקפה "מתקדמת" יותר אודות הopus-
 distinctionisמאשר לאקווינס.
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"הכּ ֹל ְּכלוּלִ ים
בהצגה מחדש של הקשר הפרדוקסלי שבין השוני החיוני לאחדות החיוניתַ .
ְ ּבתוֹ כָ ּהִ ,עם זֹאת ׁשוֹ נִ ים ִמ ּ ֶמ ָ ּנה" ( – )117 ,2זו הסתירה :הכיצד יכולים "העיקרים השונים"
שנוצרו כתוצאה משונוּת הספרה השמינית להיות גם שונים וגם כלולים בתוכה? 34במילים
אחרות ,כיצד יכולים הכוכבים השונים של הרקיע השמיני להיות גם חלק ממנו וגם נבדלים
ממנו? מה שעדיין מוסתר בשורה  117מובלט לקראת סוף הקנטו ,שם מנסה דנטה לשתול
את הרבגוניות שאת קיומה ביטא במסגרת השלמות והסדר השולטים בקנטו הראשון.
ממש כפי שנפש יחידה מתפרסת על ְ ּ
"ב ֵא ָיב ִרים ׁשוֹ נִ ים ,לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַּת ְפ ִקיד ַ ּב ּ ַמ ֲע ֶרכֶ ת"
( ,)135-134 ,2כך העדן יוצר רבגוניות אך עדיין נשאר אחד35:
ָּכ ְך ַה ְּתבוּנָ ה ָּת ִפיץ ָ ּברוּם ֶאת ְסגֻ לּ וֹ ֶת ָיה
ו ֵּבין כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע ִּת ְפ ֶרה וְ ִת ְת ַר ֶ ּבה
וְ לֹא ֶּת ְחדַּ ל ִמ ּסֹב ַעל ִציר ַא ְחדוּת לָ נֶ ַצח.
(העדן)138-136 .2 ,
גן העדן מסתובב תוך אחדות בלתי תלויה ובלתי נבדלת .האחדות קיימת ,אך גם השוני קיים,
כפי שמעיד על כך בשפע אוצר המילים של קנטו זה .וכך מסתיים הקנטו השני של עדן בחזרה
על עובדה זו ,תוך שהוא מזכיר לנו כי מידות שונות של אור נובעות מעקרונות פורמליים
שונים ,מעיקרים שונים ,ולא ממהות בודדת גרידא אשר החומר שלה "דל" או "סמיך" יותר:
ִמ ָּכאן ַה ּׁשֹנִ י ֵ ּבין ִמינֵ י אוֹ רוֹ ת נוֹ ֵב ַע,
וְ לֹא ִמדַּ לּ וּתוֹ אוֹ ְס ִמיכוּתוֹ ׁ ֶשל ח ֶֹמר,
וְ הוּא ָה ִע ָּקרוֹ ן ֲא ׁ ֶשר סוֹ ִפית קוֹ ֵב ַע,
ַעל ּ ִפי ִמדַּ ת ְסגֻ ָּלהִ ,ט ָיבם ׁ ֶשל אוֹ ר וְ ח ׁ ֶֹשךְ.
(העדן)148-145 .2 ,
סוג חדש של שונות בין "אוֹ ר וְ ח ׁ ֶֹש ְך" – תופס את מקומו של הסוג הקודם ,שבין "דל"
ו"סמיך".


בכמה מיצירותיו ,בייחוד ב De vulgari eloquentia-ומונרכיה ,מביע דנטה עוינות כלפי
השונות והרבגוניות .בחיבורו העוסק בשפה ,לשם דוגמה ,אחת מטענותיה של שפת המקום
 .34בסוגיית מים ויבשה עליה הרצה דנטה ב 20-לינואר .1320 ,הוא הסביר כי בעוד שהספרה השמינית שלמה
ביחס לחומר שלה ,בכל זאת שורר בה מצב של רבגוניות ביחס לכוחותיה .היה זה מן ההכרח שבספרה זרועת
הכוכבים תשרור שונות בחלקיה הנראים לעינינו ,על מנת שתוכל להפעיל כוחות שונים באמצעות גופים
שונים.
 .35ההקבלה בין המיקרוקוסמוס למקרוקוסמוס מזכירה לקוראים את קנטו  25של טור הטוהר ,שם נערך הדיון
אודות בריאתה של הנפש האנושית ,ובו ,כמו גם בדיון המאוחר יותר אודות הכתמים שעל הירח ,סתירה
של דברי אבן רושד ( ,)Averroesאשר בשני המקרים הציג ישויות נפרדות בעוד שדנטה ראה את הגיוון.
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לעדיפות היא כלליותה ,העובדה שכל העולם ,“totus orbis” ,משתמש בה ,אף שהיא
מחולקת למבטאים ואוצרות מילים שונים (" .)4 .1 .1אנו זקוקים לשפה שכן אנחנו ,שלא
כמו המלאכים ,איננו יכולים להיכנס זה אל זה דרך השתקפות רוחנית של מחשבותינו"
( ,)1.3.1מכיוון שאנו שונים זה מזה ואין אנו יכולים לגשר על הפערים שבינינו .על אף
האזכור החולף של אלוהים כבוראו של ההבדל 36,חיבורו של דנטה אינו מדגיש את בריאת
השונות המנצחת של האל ,אלא דווקא את נפילתו של המין האנושי אל תוך השונות :השונות
כענישה חמורה על גאוותנו .זהו מוסר ההשכל של בניית מגדל בבל ,פעילות שאליה הגענו
מאוחדים ומסייעים בעבודה באותה השפה ,עד שנפרדנו שם מפולגים ,מגוונים על ידי
שפות שונות ,ולא יכולנו עוד לעבוד על פרויקט משותף ( 37.)6 .7 .1ההבדלה הלשונית
מובילה לפיצול פוליטי ,שהוא חוט השני העובר בכל ההיסטוריה האנושית ,מתקופתו של
נמרוד עד איטליה בזמנו של דנטה .בהתייחסו לניבים הרבים בחצי האי איטליה ,מדגיש
דנטה את הכוונה שפותחה לראשונה בנוגע למגדל בבל ,כלומר :ששפה משותפת הנה בגדר
תנאי מוקדם לאג'נדה פוליטית משותפת .מוטיב מרכזי זה עבר גם למונרכיה ,שם הצורך
להצדיק שליט יחיד מוביל להסבר שמה שהיחיד יכול לעשות – ” – “per unumנעשה
גם טוב יותר על ידי היחיד מאשר על ידי הרבים – ” .“per pluraמתוך עיקרון זה קובע
דנטה עיקרון אחר ,והוא העיקרון ש"דבר הנעשה על ידי אדם אחד הנו טוב ,בעוד שדבר
הנעשה על ידי רבים הנו רע" ( .)2 .14 .1דנטה ממשיך ומפליג למסקנות מקיפות יותר,
ומקביל את האחדות – ” –“unumלטוב לב ,ואילו את הרבגוניות – ” – “multaלרוע.
הקוטביות המבוססת שבין היחיד לבין הרבים מאפשרת לבסוף לדנטה להגיע להגדרה של
חטא כהפחתת ערכו של היחיד וכתוצאה מכך כהתקדמותו אל עבר הרבים .כאן ,אם כן,
נוכל בהחלט למצוא את אותם "אי-נוחות וחשד הנובעים מרבגוניות" אשר בהם רואה בויד
( )Boydeאת המגמה השלטת בחשיבתו של דנטה 38.עמדתו של העדן מאידך גיסא ,כפי
שניסיתי להראות ,משקפת נכונות להסתגל לשונות כאל היבט חיוני של היקום כפי שברא
 .36דנטה תוהה רטורית אם האל ,שהבדיל בין דברים חשובים הרבה יותר ,לא יכול היה לגרום למילים אחדות
להישמע מובדלות בפגישתו עם אדם.
 .37הפסקה הבאה ממשיכה להוכיח את הטענה שגיוונה של השפה היה עונש על חטא .כאשר כל קבוצת
בנאים הופכת ליחידה לשונית ,על שפתה הנפרדת וה"יחידה" ,מציג דנטה את המינוח בו הוא משתמש
לצורך תיאורה של האחדות באופן אשר מבליט את האחדות שאינה קיימת עוד .באופן דומה הומצא
הדקדוק כאמצעי עקיפה של השפעותיו המחלישות של השוני .ממציאיו של הדקדוק ביקשו לפצות על
יכולת ההשתנות של השפה ,כדי שזו לא תמנע מאיתנו להתחבר עם רעיונותיהם של היוונים והרומים
הקדמונים או עם אלה הרחוקים מאיתנו מבחינה גיאוגרפית ,אלה אשר מקומם השונה הפך אותם לשונים.
השפה ,במקום לשנות אותנו יותר ,אמורה להיות אמצעי גישה לאלה השונים .על אף הפסימיזם האוגוסטיני
המורגש בפרקים הראשונים של  ,De vulgari eloquentiaהעוסקים בגאווה האנושית ,ניתן להבחין במחווה
זו לממציאי הדקדוק במאפיינים של אקטיביזם אופייני לדנטה אשר יגיע לשיאו בניסיונו לעצב את השפה
האיטלקית של זמנו.
 .38בהתייחסו להשתתפותו של דנטה ב"הערצה המיסטית כמעט" ליחיד ,שנדמה כי היא מאפיין קבוע של
הרגישות והלוך הרוח הכללי של הניאו-אפלטוניות ( ,)Dante Philomythes, 219מקדיש בויד תשומת לב
מיוחדת לספר הראשון במונרכיה.
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אותו האל .סמלית לעדן היא עמדתו של דנטה בשאלת המים והאדמה (Questio de aqua
הספרה השמינית השונים זה מזה בגודלם,
ֶ
 .)et terraגם שם ,בעוד הוא כותב על כוכבי
באורם ובצורותיהן של קבוצות הכוכבים שלהם ,שם דנטה לב לעובדה ש"הבדלים אלה אינם
לריק" .זוהי נקודת ההשקפה הבולטת בעדן :השונות שברא האל אינה לריק .בה-בעת ,זוהי
נקודת השקפה שבה יתחבט דנטה לאורכו של העדן ,שכן נקודת השקפה זו קובעת גם את
רוחה של חוסר האחדות שבממלכת האחדות ,כפי שמוצג הדבר לראשונה באופן דרמטי
במפגש עם פיקרדה בקנטו השלישי .דימוי הפנינה על מצח לבןְ ּ " ,פנִ ינָ ה בּ וֹ ֶה ֶקת ו ְּטהוֹ ָרה
ַעל ֵמ ַצח" (העדן )14 ,3 ,מעביר באופן חזותי את הרעיון של גוני השונות הדקים בתחום
האחדות של מעלה (במקרה זה הלובן המכתר הן את הפנינה והן את המצח) ממש כפי
שמצד הלשון עושות בהמשך המילים המתחרזות ”"( “vòtoריק") ו"( “voto”-נדר") – אותו
צליל משמש להעברת שתי משמעויות שונות .ביאטריצ'ה מודיעה לעולה הרגל שהצורות
העמומות אשר אותן הוא חושב לבבואות הן למעשה יצורים אמיתיים אשר "נִ כְ ׁ ְשל ּו לְ ַק ֵ ּים
ׁ ְשבו ָּעה וְ נֶ ֶדר ( .)30 ,3הניסוח שלה – האנכיות הנוקשה המשתמעת מהצהרתה שנשמות
הספרה בה אנו מגלים אותן – נתמך על ידי פיקרדה ,שדיונה בנושא משמש
אלה ירדו אל ֶ
דוגמה ממשית לדו-ערכיות :אם ,מחד גיסא ,היא מספרת לנו שהחסד האלוהי מבטל את
השונות ,שכן ְּ
"כמוֹ תוֹ ְּכ ַא ֲה ָבה ַה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ִּכי ַהכּ ֹל יִ ְהי ּו דּ וֹ ִמים לָ ּה" ( ;)45-44 ,3מאידך גיסא
"שלְ וָ ה מוֹ ֵצאת ִ ּב ְס ֶפ ָרה
היא סודקת את משמעותן של הזהות וההקבלה בטענתה כי היא ׁ ַ
ִא ִּטית ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר" ( .)51ההטעמה האנכית של ביאטריצ'ה נשמעת בשנית בהתייחסותה
של פיקרדה לגורלה" :ו ִּמ ׁ ְש ָּכנֵ נ ּו ָּכאן ַ ּב ְּס ֶפ ָרה ָה ִא ִּטית" ( .)55 ,3ערכי יתרון אלה ,העוקצניים
בפונטציה ,מרשימים את עולה הרגל ,המביע במונחים הברורים ביותר את הבעיה למצוא
נשמות השוכנות במקום נמוך יותר מאחרות; הוא מניח שהן חשות משוללות ומנושלות
מחברוּת מלאה בגן העדן ומהיכללות שלמה באהבתו של האל 39.ודאי מבקשות הן לשכון
במקום גבוה יותר ,שם יוכלו לראות יותר ,להשתתף באופן מלא יותר ,וכן להימנות על
החוג הפנימי של "חבריו" של האל:

 .39עולה הרגל חושב במונחים אנושיים ומניח כי היכן שקיימות הדרגות שנוצרו על ידי הרבגוניות ,מתקבל על
הדעת שתשרור קנאה .העובדה שהאהבה אינה מופחתת כתוצאה משיתוף ,מוסברת באופן דוקטרינרי בטור
הטוהר ,כתיקונו של חטא הקנאה; הדבר מבוטא באופן דרמטי בעדן ,שם מקבלות הנשמות את פניו של
"ה ֵּנהוּ  ,זֶ ה ֲאׁ ֶשר יַ רְ ֶּבה ַא ֲהבָ ֵתנוּ " ( .)105 ,5הפסקה הדוקטרינרית המופיעה בטור הטוהר
עולה הרגל בקריאהִ ,
מטרימה את העדן בשימוש הנמרץ שהיא עושה ב"יותר" ,המסמל את הסתירה המונחת ביסודה של האהבה
"כי ַּכ ֲאׁ ֶשר יִ רְ בּ וּ ַה ּטו ֲֹענִ ים'ֶ ׁ :ש ָּלנוּ 'ָּ / ,כךְ ַּב ָּמקוֹם ַה ֶּזה ַה ֶח ֶסד יִ ְתלַ ֵּק ַח  /וְ כָ ךְ ְּביַ ד
שאינה מופחתת כי אם מחולקתִּ :
"ככָ ל ׁ ֶש ִּי ְתרַ בּ וּ רוּ חוֹת ְּבגַ ן העדן ֵּ /כן ַּת ַעל ַא ֲהבָ ה ,יִ רְ בּ וּ ָהאו ֲֹהבִ ים" (טור הטוהר,
ָּכל ִא ׁיש יִ רְ בּ וּ ַה ּטוֹב וְ אׁ ֶֹשרְּ ;".
 .)74-73 ,57-55 .15דנטה מעלה את נושא הקנאה מפורשות כשהוא נמצא בחברתם של הקדושים בגן העדן
בקונביביו ,ומסביר שהקנאה אינה קיימת; שכן כל אחת מן הנשמות מגיעה עד לגבולות הברכה האלוהית
שלו עצמו .חזיונות מודרניים של גן העדן ,על פי זאלסקי ,פתרו בעיה זו" :עם זאת ,בעבור אנשים רבים
בימינו ,נדמה כי הרבגוניות של גן העדן איבדה ,בסופו של דבר ,את טעמה; עצם הרעיון של דירוג הנשמות
פוגע בנטיותינו הדמוקרטיות הטבעיות" (.)Otherworld Journeys, 60
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ֲא ָבל ִא ְמר ּו נָ א לִ יּ ַ ,גם ִאם ְ ּב ֶחלְ ְקכֶ ם
שְׂ ֵמ ִחים ַא ֶּתםֲ ,הלֹא ִּת ְרצ ּו לִ ׁ ְשכּ ֹן ָ ּגב ַֹּה
יוֹ ֵתר ִמ ָּכאן ,לִ ְרחֹץ ְ ּב ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה?
(העדן)66-64 .3 ,
המילה יותר בפי עולה הרגל מרמזת בהיגיון רב כי הוא רואה רק את אות הקלון שבשוני,
ועל כן מוכרחה פיקרדה להמשיך ולהסביר לו ,ובמקום לטשטש את הגבולות באופן מהותי,
היא מטשטשת אותם באופן פסיכולוגי .הנשמות ,כך היא אומרת ,אינן חשות בהבדל ,שכן
רצונן הושתק על ידי אהבתו של האל ,הגורמת להן לרצות אך ורק את מה שכבר ברשותן.
אם ביקשו לשכון במקום גבוה יותר ,או אז לא יתאם רצונן את רצון האלוהים ,ודבר זה אינו
ייתכן .למעשה ,מהותו של גן העדן היא קבלת מוסכמותיו של היחיד על ידי הרבים ,והדבר
גורם לכך שהרבים שבעי רצון מפריסתם ההיררכית .אכן ,שלוותם כרוכה בהתאמה לרצונו,
כפי שמעידה על כך השורה המפורסמתִּ :
"כי ְ ּב ֶח ְפצוֹ ׁ ְשלוֹ ֵמנוּ" ( .)85 ,3דיונה של פיקרדה
מביע את קבלת המוסכמות באופן לשוני ובצורה הבולטת ביותר במעברים המשתקפים
מאושרו של היחיד לאושרם של הרביםָּ :
"כ ְך ֵח ֶפץ ָה ֱאל ַֹּה הוֹ ֵפ ְך לִ ְהיוֹ ת ֶח ְפ ֵצנוּ" ( .)81 ,3היא
מסיימת את דבריה בדימוי הנפלא של האחדות מתוך הקנטו הראשון של העדן:
...הוּא יָ ם ֵאלָ יו ׁשוֹ ֵפ ַע,
ָּכל יֵ ׁש וְ נֶ ֱא ָסף בּ וֹ  .וְ ַא ַחת ִהיא ִאם
ְ ּברו ֵּאי ֶח ְפצוֹ ֵהם אוֹ ָ ּב ָרא אוֹ ָתם ַה ֶּט ַבע.
(העדן)87-85 .3 ,
הרבים מאושרים לקחת חלק ב"אוקיינוס הקיום" ,אך הם קיימים בכל זאת ,ועל כן ניסיונה
"ה ֵ ּנה ֵאפוֹ א ֵה ַבנְ ִּתי ֵּכ ַיצד זֶ ה ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ְ ּבכָ ל
הנמרץ של פיקרדה להביע אחדות מניב את הסתירהִ :
ָמקוֹ ם הוּא ֵע ֶדןַ ,אף ִּכי ַה ּטוֹ ב ָה ָרם לֹא ְ ּב ׁ ָשוֶ ה מוֹ ִריד ֶאת ִמ ְמ ָט ָריו לְ ַמ ָּטה" (.)90-88 ,3


העדן נמצא בכל מקום בשמים ,כלומר ,כל הרקיעים טובים במידה שווה; יחד עם זאת ,חסד
האלוהים אינו מחולק באופן אחיד .זהו רעיון שאנו יכולים לקבל רק אם נפסיק לחשוב במונחי
חלל ומרחב; אם לא כן ניתקל בבעיה ,שכן כל נכסי המקרקעין השמימיים יקבלו ערך זהה אף
על פי שאין הם מקבלים את אותם טובות ושירותים .נוסף על כך ,אם חסד האלוהים אינו
מחולק בשווה ,הרי שהוא מחולק בהכרח על פי עקרון יותר ופחות .כך חוזרים אנו אל הסתירה
המתגלמת בשלוש השורות הראשונות של העדן ,סתירה שדנטה לא ניסה ממש ליישב כי אם
לבחון ,כשקרא אותה לראשונה מנקודת מבט אחת ולאחר מכן מנקודת מבט אחרת .גם אם
אנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שבעיית היחיד והרבים אינה בעיה שדנטה יכול היה למעשה
ליישב ,יכולים אנו בכל זאת לשים לב לעובדה שנדמה כי משוררנו התענג על סתירה זו
ולא ביקש להסוותה .בהתאם לגישה זו פיקרדה – שדגלה בעבר באחדות – מעמידה מיד
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במבחן את תבונתו הפתאומית של עולה הרגל ,בכך שהיא מחזירה בנאומה את השוני על כנו,
ומזכירה את קלרה הקדושה בתור ְ ּ
"ג ִב ָירה ָ ּברוּם" ( .)98 ,3מדוע ,אם כן ,קיים חוסר עניין זה
בשימורה של האחדות המטאפורית שהושגה על ידי "אוקיינוס הקיום"? מלבד העובדה שהוא
מתאר סתירה ,ועל כן בהכרח מבכר קצה אחד של הדילמה שלו ולאחר מכן את הקצה השני,
דנטה אף מגדיל לעשות ומתאר עצמו כזקוק לשונוּת על מנת לכתוב .הוא מדגים צורך זה
באופן דרמטי בפתיחתו של הקנטו הרביעי ,שם מתוארת אי-ודאותו של עולה הרגל ,שבפניה
עומדות שתי שאלות אותן מבקש הוא לשאול באותה מידה של חשיבות:
ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַמ ֲאכָ לִ ים ׁ ְשוֵ י ַט ַעם ו ֶּמ ְר ָחק,
ַ ּב ַעל ָרצוֹ ן ָח ְפ ׁ ִשי יָ מוּת ְמזֵ ה ָר ָעב,
ְ ּב ֶט ֶרם יְ ַב ֵּכר ַמה ְּל ָה ִביא ֶאל ּ ִפיהוּ;
ָּכ ְך ַה ָּטלֶ ה נִ ָ ּצב ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י זְ ֵא ֵבי ַה ֶּט ֶרף
חוֹ ְמ ִדים ְ ּבשָׂ רוֹ ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ,וְ הוּא קוֹ ֵפא ִמ ּ ַפ ַחד;
ו ֵּבין ׁ ְש ֵּתי ַא ָ ּילוֹ ת ְמ ַה ֵּסס ָּכ ְך ֶּכלֶ ב ַציִ ד.
ַעל ֵּכן ֵאינֶ ִ ּני ֵ ּגא ַעל ׁ ְש ִתיקוֹ ַתיִ ,עם זֹאת
ֵאינִ י נִ כְ לָ ם ָ ּב ֶהןִּ ,כי ּ ְפ ִרי ָס ֵפק ָהיוּ.
ָהיָ ה זֶ ה ַה ֶהכְ ֵר ַח ׁ ֶש ְ ּבגִ ינוֹ ֶה ְח ַר ׁ ְש ִּתי.
(העדן)9-1 .4 ,
כאן לשונה של האחדות הופכת לשפתו של הקיפאון ,שכן עולה הרגל מגלה ששתי השאלות
אותן הוא מבקש להציב בפני ביאטריצ'ה מפתות באותה מידה ,ועל כן אין הוא יכול לשאול
אף לא אחת מהן .משול הוא לאדם המצוי בין שתי ארוחות רחוקות ומעוררות תיאבון
באותה מידה; לכבש המצוי בין שני זאבים מבהילים במידה שווה; לכלב המצוי בין שתי
איילות מושכות באותה מידה .כל אחד מן הדימויים הללו הנו דימוי של תשוקה המסוכלת
בשל זהוּת ,מנועה מהוצאה אל הפועל בידי השוויון ובשל העדרו של השוני .תלוי ועומד,
נתון עולה הרגל במצב של קיפאון; אין הוא יכול להמשיך ,ועל כן באופן סמלי גם הפואמה
אינה יכולה להמשיך .מכיוון שהעלילה של העדן נקבעת על ידי התקדמותו האינטלקטואלית
של עולה הרגל ,וכן על ידי הבעתם של ספקות שונים והפתרונות המופקים מהם ,קיפאונו
מסמל את הקיפאון ,שהיה משתלט בהמשך על הטקסט כולו אלמלא הושבה על כנה ללא
הרף השונוּת ,בדמותם של ספקות חדשים ושפה חדשה 40.למעשה ,ביאטריצ'ה מניעה
מחדש את העלילה בשעה שהיא מבססת היררכיה בהכרזתה:
"ה ְּצלִ יל
 .40כבר בקנטו הראשון של העדן ,שבו מוצף עולה הרגל ברצון להבין את החידוש שהוא חווה ,את ַ
ַהלּ ֹא-יָ דוּ ַעַ ,הבּ ַֹהק רַ ב ַהזּ ַֹהר" ( ;)82ביאטריצ'ה משככת את תשוקתו כשהיא פותחת את פיה "לְ ַמ ַען לְ ַהרְ ִּג ַיע
"ה ְּמבוּ כָ ה ָהרִ ׁאשוֹנָ ה" ( ,)94מתעורר
ֶאת ַס ֲערַ ת נַ ְפׁ ִשי" ( .)86אך שלוותו בת-חלוף היא; בברגע שהוא נפטר מן ַ
"ב ַפח ָאבְ דַ ן ֵעצוֹת ִה ֵּנה ׁ ֵשנִ ית נָ ַפלְ ִּתי" ( .)96החיפוש המוביל את עולה הרגל אחר השקט
בו ספק חדשְּ :
הרוחני ,מוביל את המשורר בהכרח לשקט פשוטו כמשמעו ,כלומר ,לשתיקה.
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ׁ ְש ֵּתי ַה ּׁ ְש ֵאלוֹ ת ַה ָּלל ּו רוֹ ְבצוֹ ת ׁ ְשווֹ ת ִמ ׁ ְש ָקל
ַעל ְּתבוּנָ ְת ָךֶ ,א ְפ ַּתח ֵאפוֹ א ְ ּבזוֹ ֲא ׁ ֶשר
ַמלְ כּ ֶֹדת ַּת ְר ֵעלָ ה לְ ֶהגְ יוֹ נְ ָך טוֹ ֶמנֶ ת.
(העדן)27-25 .4 ,
על מנת להתקדם ,על מנת להתנתק מן המבוי הסתום בו חש עולה הרגל ,היא מחליפה
את האחדות בשוני :מבין שתי השאלות הזהות בעיני עולה הרגל ,היא מזהה למעשה
את אחת מהן כזו שטומנת מלכודת רעילה יותר ,ועל כן עליה היא משיבה קודם .השוני
שמעלה ביאטריצ'ה מונע ,אם כן ,באופן סמלי את הפואמה מלהגיע לכדי סיום ולהיעצר
כתוצאה מאחדות שטרם הגיעה זמנה .השוני חיוני לכל חיים המתקיימים בזמן ,כולל חייו
של השיר ,ודנטה מבטא זאת באמצעות התנהגותה של ביאטריצ'ה כמו גם באמצעות
בחירותיה המילוליות .רק בשלוש השורות האחרונות של הפואמה הוא ידגיש באופן מילולי
ֵ
את האחדות העילאית ואת המנוחה הסופית ,את המצב
שמעבר ל יותר ופחות ולכן גם
מעבר לשירה :המצב שבו רצון הלב לא יגיב עוד בתשוקה לשוני ,או אז יגיע המסע אל
ֵ
סיומו41.
נוכחותן של הנשמות ברקיע הירח מביאה את עולה הרגל לתהות אם הדוקטרינה שהציג
אפלטון בטימאיוס שלו ,על פיה נובעות הנשמות ושבות אל הכוכבים המקומיים הקובעים
את טבען ואת פריסתן ,אכן נכונה היא .זוהי האמונה שביאטריצ'ה מחשיבה למסוכנת יותר
לבריאות הנפש של עולה הרגל ,ועל כן רואה היא לעצמה חובה לעסוק בה תחילה( .העובדה
שהיא מקטלגת אותה שנייה אך דנה בה קודם הנה דרך נוספת להדגיש את הממד הזמני
התואם השמיימי הפותח אותו ).על
ַ
וההיררכי המובלט בסיפור ,לאחר המפגש הסמלי עם
מנת להעמיד את עולה הרגל על טעותו בעניין זיהויו המדאיג של אפלטון את הנפש עם
הכוכב שלה ,פותחת ביאטריצ'ה את דבריה בהצהרה חד-משמעית שכל הנשמות שוכנות
באמפיריום יחד עם האל :אין הן פזורות בין הרקיעים ,כפי שהוא מאמין על בסיס פגישתו
עם פיקרדה; מאוחדות הן למעשה בחוג הראשון .לא הנעלה שבשרפים ,אף לא אחד מן
הקדושים ,אפילו לא מריה הקדושה ,שייכים לרקיע שונה מזה שבו שוכנות הנשמות אשר
עולה הרגל פגש זה עתה ,גם אין הם מבורכים יותר .עם זאת ,על אף שהן מאוחדת מבחוץ,
מובדלות הנשמות מבפנים ,שכן כל אחת מהן מבורכת במידה שונה ,על פי יכולתה – מי
יותר ומי פחות – לחוש בנשימה האלוהית:

 .41לאחר היעלמות צלליתה של פיקרדה מעביר עולה הרגל את מבטו לעבר ביאטריצ'ה המסמלת תשוקה
גדולה יותר" :עוֹד ַמ ָּב ִטי לִ ָּוה או ָֹת ּהַ ,ה ֶּנ ֱעלֶ ֶמתְּ /,ככָ ל ׁ ֶשרַ ק ֶא ְפׁ ָשרַ ,עד ׁ ֶש ָּכלְ ָתה ֵמ ַעיִ ןָ /,אז ׁ ָשב לַ ַּמ ָּטרָ ה – יָ ָצא
לִ ִּבי ֵאלֶ ָיהָּ / .דבְ קוּ ֵעינַ י ַהיְ ׁ ֵשר ְּב ֶצלֶ ם ֵּב ַיא ְטרִ ֶיצ'ה" (העדן .)127-124 ,3 ,בעניין התקדימים של תומס אקווינס
המופיעים בתחילת הקנטו הרביעי של העדן ,ראוWarren Ginsberg, “Place and Dialectic in Pearl and :
 :Dante's Paradiso”, English Literary History 55, 1988עמודים  ;753-731גינסברג רואה בקיפאונו של עולה
הרגל בתחילתו של הקנטו "מקבילה אנושית לשלווה המושלמת ממנה נהנים המבורכים" (עמוד .)747
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לֹא ַמלְ ֲאכֵ י ׁ ָש ֵרתְ ,קרוֹ ִבים לְ ֵחיק ֱאל ַֹּה,
ַ ּגם לֹא מ ׁ ֶֹשהְ ׁ ,שמו ֵּאל ,לֹא יוֹ ָחנָ ן -ו ְּב ַחר
ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשנֵ י ׁ ֵשמוֹ ת ֲ
א ִפלּ ּו לֹא ַמ ִר ָ ּיה,יוֹ ׁ ְש ִבים ִ ּבזְ בוּל ׁ ָש ַמיִ ם ַא ֵחר ִמ ֶ ּזה ָה ֵע ֶדן
ׁ ֶשל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ָּכאן ָר ִא ָית לְ ָפנֶ ָיך,
ַ ּגם לֹא יִ ְפ ַחת זְ ַמ ָ ּנם וְ לֹא יִ ְר ֶ ּבה ֵמ ֵא ֶּלה,
ֻּכ ָּלן לְ חוּג ִר ׁ
אשוֹ ן ּתוֹ ְרמוֹ ת ֶאת ִּת ְפ ַא ְר ָּתן,
ַאף ִּכי ׁשוֹ נָ ה ֶא ְצלָ ן ִמדַּ ת ַח ֵ ּיי ָהעֹנֶ ג
ימת ַה ֶ ּנ ַצח.
ַעל ּ ִפי ָּכ ׁ ְש ָרן לָ חו ּׁש ֶאת נְ ׁ ִש ַ
(העדן)36-28 .4 ,
מבין תשע השורות המרכיבות פסקה זו מוקדשות שבע השורות הראשונות לשלילתה של
השונות .נדמה שגם התזכורות העדינות לקיומה של ההיררכיה ,הנוכחות בטקסט באופן
מילולי (כך למשל שם המספר "ראשון" בביטוי "חוג ראשון") ,כוונתן לסלול את הדרך
אשוֹ ן ּתוֹ ְרמוֹ ת
להכרזת ניצחון האחדות על ההיררכיה ,המגיעה לשיאה בשורה ֻּ
"כ ָּלן לְ חוּג ִר ׁ
ֶאת ִּת ְפ ַא ְר ָּתן" .אך כמו פיקרדה ,ביאטריצ'ה מתכננת לאחוז במקל בשתי קצותיו ,ולאחר
שדיברה בשבחה של האחדות לאורך שבע שורות ,היא מזכירה שוב את ההיררכיה בשתי
ימת ַה ֶ ּנ ַצח".
"אף ִּכי ׁשוֹ נָ ה ֶא ְצלָ ן ִמדַּ ת ַח ֵ ּיי ָהעֹנֶ ג ַעל ּ ִפי ָּכ ׁ ְש ָרן לָ חו ּׁש ֶאת נְ ׁ ִש ַ
השורות האחרונותַ :
אין שונוּת בגן העדן ,אולם מאידך גיסא ,כפי שמשתמע מן התואר "שונה" ,יש בכל זאת
שוני .דוגמה זו הנה בגדר ביטוי מחודש של הסתירה התפיסתית שהועלתה לראשונה בשלוש
השורות הראשונות של העדן ,המהוות חזרה מוטעמת יותר על הרעיון המתגלם בשורות:
"ה ֵ ּנה ֵאפוֹ א ֵה ַבנְ ִּתי ֵּכ ַיצד זֶ ה ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם הוּא ֵע ֶדןַ ,אף ִּכי ַה ּטוֹ ב ָה ָרם לֹא ְ ּב ׁ ָשוֶ ה מוֹ ִריד
ִ
ֶאת ִמ ְמ ָט ָריו לְ ַמ ָּטה" (.)90-88 ,3
בקובעו כי הברכה האלוהית קיימת במידות שונות ,הלך דנטה בדרכם של הוגי הדעות
שהיוו לו השראה .תומס ,לשם דוגמה ,מעלה את השאלה" ,הייתכן שאדם אחד יכול להיות
מבורך יותר מרעהו?" ומשיב על כך בחיוב ,שכן האושר "מתקיים במידות שונות ,ואין
הוא זהה בכל מצב" (מכלול התיאולוגיה 42.)1a2ae.5.2 ,ההסבר שמספק אקווינס דומה
 .42הנימוקים המכחישים את הטענה כי אדם אחד יכול להיות מאושר יותר מאדם אחר ,שכנגדם מציב תומס
את עמדתו ,הנם מאלפים ביחס להנחותיו של עולה הרגל בנוגע לשוויון ולאפשרות הקנאה:
 .1על פי אריסטו ,האושר הנו גמול על מידות טובות ,ולכן הפרס על מעשים טובים שווה תמיד .יש לזכור
את משל הכורמים שכל אחד מהם קיבל פרוטה ,מה שעל פי פרשנותו של גרגוריוס מסמל תמורה שווה
בחיי הנצח.
 .2נוסף על כך ,הברכה האלוהית הנה הדבר הטוב והנעלה ביותר ,ומה יכול להיות נעלה יותר מן הנעלה
ביותר? על כן הברכה האלוהית השורה על נשמה אחת אינה יכולה להיות נעלה יותר מן הברכה האלוהית
השורה על נשמה אחרת.
ומספק ,הרי שהוא משביע את רצונותיהם של
ֵּ
 .3בנוסף על כך ,כיוון שהאושר משמעותו טוב מוחלט
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מאוד סברה של ביאטריצ'ה" :אדם אחד יכול להיות מבורך יותר מרעהו ,שכן ככל ששמחתו
עמוקה יותר כך הוא מבורך יותר; ולמעשה יכולה שמחתו להיות עמוקה יותר מכיוון שהוא
פתוח ומתאים יותר לקבל אותה" (שם 43.)16:121 ,עם זאת ,אין הוגי הדעות שהיוו לדנטה
השראה עוסקים בבעיה שלו – למצוא ייצוג הולם למידותיה השונות של הברכה האלוהית
ההופכת כל אחד מאיתנו ליחיד במינו אך אינה מונעת מאיתנו לקחת חלק מלא באחדותו
ובחוסר הבחנתו של גן העדן .דנטה לעומתם עוסק דנטה בהיבטים הייצוגיים של בעיה זו,
ובאמצעות עניינן של הנשמות לתאר את עצמן בפני עולה הרגל ,מבטא למעשה בעקיפין
את עניינו של דנטה עצמו כמחבר היצירה:
נִ גְ ל ּו ֵהן לְ ָפנֶ ָיך ,לֹא ִּכי ִ ּב ְס ֶפ ָרה זוֹ
ָק ְבע ּו ֶאת ִמ ׁ ְש ְּכנָ ןֵ ,הן ַא ְך ֶה ְרא ּו לְ ָך
ֶאת ַה ָ ּנמו ְּך ִמ ֵ ּבין ִמכְ לוֹ ל ַ ּג ְר ֵמי ׁ ָש ַמיִ ם.
ַרק דֶּ ֶר ְך זוֹ ֶאת כּ ׁ ֶֹשר ַה ּ ָׂשגָ ְת ָך ּתוֹ ֶא ֶמת.
ִּכי ַרק דָּ ָבר ׁ ֶש ְּכ ָבר ָא ַצ ְר ָּת ְ ּבחו ׁ ֶּש ָיך,
לְ ַה ְת ִאימוֹ ּתוּכַ ל לְ ִה ָ ּגיוֹ ן וְ ַד ַעת.
זוֹ ַה ִּס ָ ּבה ַמדּ ו ַּע ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹ ׁש
לִ ְתבוּנַ ְתכֶ ם ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ,מוֹ נֶ ה ָ ּב ֵאל ַרגְ לַ יִ ם,
יָ ַדיִ םַ ,א ְך ִעם זֹאת ַּכ ָ ּונָ תוֹ ַא ֶח ֶרת.
וּכְ נֵ ִס ַ ּית ַה ּק ֶֹד ׁש ַ ּגם ִהיא ִ ּבלְ בו ּׁש ָא ָדם
ֶאת ַ ּג ְב ִר ֵיאל ַּת ִ ּציג ו ִּמיכָ ֵאל ִע ּמוֹ ,
ו ְּר ָפ ֵאל – לְ טוֹ ִב ָ ּיה ֵה ׁ ִשיב ְמאוֹ ר ֵעינַ יִ ם.
(העדן)48-37 .4 ,
כאן הייצוג גלוי" ,נִ גְ ל ּו ֵהן לְ ָפנֶ ָיך"; זוהי בפירוש המחשה של הבעיה לייצג מציאויות על-
טבעיות אשר אינן נתפסות באמצעות החושים .הנשמות ,כפי שמסבירה ביאטריצ'ה ,ביקשו
הבריות .הדבר לא היה כן לו צורך אחד בטוב עדיין לא מולא :אם דבר לא היה חסר ,או אז ודאי לא יכול
היה להתקיים טוב גדול מזה .אם כך ,או שאדם איננו מאושר ,או שמאושר הוא ואף אדם אחר לא יכול
להיות מאושר ממנו (.)Blackfriars 1969, 16:121
מעניין שגם מחבר פנינה השתמש במשל הכורמים על מנת לפתור סוגיה זו .וראו גם מכלול התיאולוגיה
 ,1a.12.6שם עונה אקווינס בחיוב על השאלה" ,האם מהותו של האל נראית בצורה מושלמת יותר על
ידי אדם אחד מאשר על ידי אדם אחר?" שוב מתמקד הדיון בשוויון" :אילו ראו אכן כולם את מהותו של
האל במידה שווה ,היו כולם שווים בחיי הנצח; אך הדבר מנוגד לטענתו של הקדוש פאולוס ,שהכוכבים
שונים זה מזה בבהירותם.
 .43על פי פרשנותו של גיבלי )" ,)Thomas Gilbyהפילוסופיה המהווה את הבסיס כאן היא הפילוסופיה של
הרבה ומעט ,יותר ופחות ,magis et minus ,בערכים משתנים" (.)Blackfriars 1969, 16:121
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להתגבר על בעיה זו לטובתו של עולה הרגל ,למצוא דרך לייצג במונחים מוחשיים את
המציאות שמעבר לחושים ,שהיא מצבם הרוחני .בשל מגבלותיו של עולה הרגל בחרו
הנשמות באופן זמני לפרוס עצמן על פני הרקיעים השונים המקבילים לנטייתן הרוחנית ,על
מנת לבטא את המציאות הרוחנית שאותה עולה הרגל לא יוכל להבין בצורה אחרת .יתרה
מכך ,כפי שמוסיפה ביאטריצ'ה כמסקנה הטומנת בחובה הקבלה מרומזת בין ייצוגו של האל
בתנ"ך לבן ייצוגו של דנטה בקומדיה ,כשם שנבצר היה מעולה הרגל להבין את המידות
השונות של הברכה האלוהית בהן נתונות הנשמות אילולא קיבלו על עצמן דרך פשטנית זו
לתאר את עצמן ,כך ניתן לומר שבני האדם לא יכלו בדרך כלל להבין את האמיתות העל-
טבעיות הנכללות בתנ"ך ,אלמלא פישט הטקסט במכוון כמה מן האמיתות הללו והביע אותן
באופן שייתפס טוב יותר על ידי החושים ,בדרך שמתאימה לצריכה אנושית .בסופו של
דבר אפלטון ,אם כן ,שגה :הנשמות בגן העדן אינן מוקצות לרקיעים נפרדים כפי שנדמה;
הן נראות כך רק כאמצעי ייצוגי ,כתוצאה מהפשטה פדגוגית בדיונית המותאמת ליכולתיו
המוגבלות של עולה הרגל.
גם אם פסקה זו מבליטה בכנות את אופן הייצוג כסוגיה ,רחוקה היא מלהיות כנה ככל
שהדבר נוגע למטרתה הסופית ,שהיא להביע למעשה באמצעות הנשמות – שהן בגדר יצירי
רוחו הבדיוניים של המחבר – את עניינו של המחבר עצמו .תהיה זו טעות מצדנו להסכים
עם דבריה של ביאטריצ'ה ללא ביקורת ,ולקבל אותם כפשוטם ,על הדגשתם המופרזת את
מעמדו המטאפורי של גן העדן ,ממש כפי שהייתה זו טעות מצד מסורת ביקורתית מוקדמת
יותר להתעלם מאזהרתה של ביאטריצ'ה .שכן גם אם ההיררכיה של גן העדן מוצגת כאשליה,
כאמצעי סיפורי שהתקבל לטובתו של עולה הרגל ,היא משמשת גם כתכלית פיוטית מעשית
הרחוקה מן הבדיה .אם נתבונן בה מנקודת מבט סיפורית/יצירתית ,במונחים שניתן לקבוע
על פי מה שנמצא למעשה על הדף ,נגלה שהחלוקה שנוצרה על ידי הרקיעים השונים איננה
בדיונית ,ולמעשה משקפת נאמנה את המציאות הפיוטית האמיתית ביותר :ההבדל הטמון
בשפה עצמה .במילים אחרות ,ההיררכיה של גן העדן מועילה לא רק לעולה הרגל ,כפי
שמספר לנו המשורר ,היא גם – אף שהוא נחוש שלא לגלות לנו– חוק בל יעבור עבור
המשורר .בלעדיה לא יכול היה ,פשוטו כמשמעו ,לכתוב את העדן .המשורר זקוק לדרך
שבאמצעותה יוכל לפרושׂ את העדן על פני זמן .בתופת ובטור הטוהר דבר אינו עומד בדרכו
של דנטה ליצור פרישׂ ה לשונית מוגדרת שהיא אנלוגיה נרטיבית למה שאוגוסטינוס מכנה ה-
 distentioשל הזמן; 44כל שעל המשורר לעשות שם הוא להראות לנו את העולמות החומריים
בהם לכאורה ביקר .אולם בעדן ,שהוא בגדר ייצוגו של העולם הרוחני ,מבנה זה עומד בסתירה
להנחות יסוד תפיסתיות בסיסיות :זהו עולמה של האחדות ,של הנשמות המאוחדות כולן עם
האל ואינן נבדלות עוד על ידי המרחב והזמן .יחד עם זאת ,ללא רצף זמני /מרחבי /סיפורי
בו תומכים הטקסט והמסע בשני השירים הראשונים ,המשורר למעשה ,כפי שציין זאת דה
 .44תומס של דנטה מזכיר "לשון גלויה ,מוגדרת" בעדן ,23 .11 ,בעוד שאוגוסטינוס משתמש במונח זה
בהתייחסו לזמן בוידויים.23 ,11 ,
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סנקטיס ( )De Sanctisמבלי להסיק את המשתמע מהבחנתו 45,נתון בכשל ייצוגי .ואם מבקש
דנטה לחבר בעולמו הדמיוני האחרון שלושים ושלושה קנטי נרטיביים ולא הייקו מיסטי ,הרי
ולמדרגים שיצר בשני
שחייבת להתקיים בעולם זה שונות מבנית כלשהי המקבילה לחוגים ִ
העולמות הדמיוניים הקודמים שלו .ההיררכיה של הרקיעים מהווה מערכת מבנית הכרחית
בבואו של דנטה לכתוב את העדן כך שיכלול את אותם ממדים טקסטואליים שנכללו בתופת
ובטור הטוהר (ועלינו לזכור שבבחירתו לעשות זאת הוא אכן חריג בין יוצרים בעלי חזון); היא
מספקת את השונות הנדרשת על מנת לפרושׂ את העדן על פני זמן.


העובדה שדנטה שומר על היררכיה זו מכיוון שהוא זקוק לה כמשורר ,אינה קלה להבנה
מבחינה ביקורתית .על כן מזהירה אותנו מרגריטה מילס קיארנצה (Marguerite Mills
 )Chiarenzaשלא להשתכנע מן ההיררכיה הדמיונית של הרקיעים עד כדי שכחת אחדותו
של גן העדן ,ומזכירה לנו שהיררכיה פירושה "מבנה מלאכותי שאינו קיים מלבד לשם
הצורך החולף בו" ,שכן חזונו של דנטה היה במהותו מקשה אחת 46.מה שחשוב כאן
בפרט הוא תיקונה של ההנחה הרווחת שהדיאכרוניה של העלילה היא גם אידיאולוגית
(כפי שמניחים אלה המחלקים את העדן לשלושים קנטי של מבוא שרק לאחריהם מגיעים
שלושה קנטי המייצגים את גן העדן ה"אמיתי"); קיארנצה רואה את גן העדן בשלמותו,
כפי שביקש דנטה שאנו נראה אותו; אך היא בתורה אינה זוכרת כי אף שאין להשליך
את הדיאכרוניה של העלילה על המבנה האידיאולוגי שלה ,כך גם לא ניתן להעלימה:
וקיארנצה משמיטה מן הניתוח שלה את השותפות השוררת בין המשורר לבין הפרפראזה
שלו ,את העובדה שדנטה חייב היה לבדות מדמיונו את התחבולה הגלומה ברקיעי העדן.
גם אם ההסבר של קיארנצה בנוגע לקיומה של ההיררכיה ,הגורס כי הנשמות "פועלות
על פי ההיררכיה מפני שעולה הרגל אינו מוכן עדיין לחזון הטוטליות" ( ,)81הנו מתקבל
על הדעת בתחומו של העולם האפשרי של הקומדיה (כלומר ,ברמת העלילה שלה),
הרי שאם נבחר "לצאת" מן העולם הזה – אם נבחר לקרוא את הקומדיה באופן שאינו
תיאולוגי – כי אז נבין שההיררכיה הנה בגדר אמצעי המאפשר לעדן להתקיים .מסקנה
דומה ניתן להסיק מן האופן שבו בוחר ג'ון פרקרו ( )John Frecceroלקרוא פסקה זו47,
קריאה אשר מחד גיסא יתרונה הוא בהפנותה את תשומת לבנו למעמדה המטאפורי של
ההיררכיה השמיימית ,אולם מאידך גיסא ,היא הופכת אותנו לשאננים ומקבלים ללא
 .45פרנצ'סקו דה סנקטיס ( )Francesco De Sanctisמבין טוב מאחרים את הסתירה עליה מבוסס העדןLezioni .
.sulla “Divina Commedia”, Michele Manfredi (ed.), Bari: Laterza, 1955, 285-86
 :“The Imageless Vision and Dante's Paradiso”, Dante Studies 90 (1972) .46עמודים  ;91-77או ,כפי
שמנסחת זאת סוזן נואקס (" :)Susan Noakesעל מנת לכתוב את הנצח ,כתב הוא את חזונו שוב ושוב"
– .“Dante’s Vista Nova: Paradiso XXXIII.136”, Quaderni d’italianistica 5,1984: 151-70
 .47ראו ” ,1968 ,“Paradiso X: The Dance of the Starsשהודפס מחדש בDante: The Poetics of Conversion,-
.Rachel Jacoff, (ed.), Cambridge: Harvard University Press, 1986, 221-244
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סייג את המצאתו של דנטה ,וכך אנו עושים בכל פעם שאנו מתייחסים ל"מטאפורה"
של הרקיעים בלי לזכור כלל כי השונות שמייצגים הרקיעים הנה אמיתית ובלתי נמנעת.
כאשר פרקרו מציין כעובדה דבר שהוא למעשה אשליה המעמידה פני עובדה – באזכורו
המתייחס ל"מטאפורה המורחבת של העדן" ( ,)225הוא מסייע לדנטה לשמור על אשליית
האחדות .באופן דומה ,כאשר הוא טוען כי "מבנה היצירה אינו תלוי בעקרון המימזיס אלא
במטאפורה" ( ,)222הרי שהוא מנסח למעשה בצורה אחרת את דבריה של ביאטריצ'ה48.
אלא שתחת זאת יש לומר ,כי מבנה העדן תלוי במימזיס המתיימר להיות מטאפורה .הן
השונות והן המבנה המימטי נוכחים ביצירה (וכי ייתכן אחרת?) ,אך הם מתיימרים להיעדר
ממנה ועל כן מסווים הם את עצמם כמטאפורה .בעדן מעמיד דנטה פנים כי ההבחנות
שיצר מדומות הן ,שכן כמשורר זקוק הוא להבחנות אלה ,אך הוא זקוק גם לאשליית
העדרן מן הטקסט ,לאמור ,לאשליית האחדות הנוצרת באמצעי ביטוי שהוא דיאכרוני
בהכרח ,תחילה על ידי ההכרה בשונות ואחר על ידי הכחשתה .הפתרון לכך הוא ִ ּבדיוֹ ן
שבאמצעותו מוצגת השונות לה נזקק כמשורר כמטאפורה שנתפרה אך ורק למענו של
עולה הרגל .במילים אחרות ,לא החלוקה השוררת בעדן בדיונית או מטאפורית ,אלא
דווקא הטענה כי לא קיימת כלל חלוקה בעדן ,היא בדיונית ומטאפורית לעילא .האשליה
הגדולה ביותר של העדן היא זו שבעזרתה מסתיר המשורר את השונות הבלתי נמנעת
המאפשרת את קיום הטקסט שלו ,בכך שהוא מניח פשוט לביאטריצ'ה (שהיא עצמה
יצירה של אותו טקסט) להכחיש אותה.
בתחבולה זו שבאמצעותה מפקיד דנטה את אשליותיו של עדן בידיה של דמות בדיונית,
הוא חוזר משתמש יותר מפעם אחת; כך בקנטו החמישי מוצגת ביאטריצ'ה כדוברת האמיתית
של הטקסט השירי .לאחר שהיא משוחחת עם עולה הרגל בתחילת הקנטו ,מוצאים אנו את
השורות הבאות:
ִה ֵ ּנה ָ ּבזֹאת ּ ָפ ְת ָחה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ֶאת ַה ַּקנְ טוֹ ,
וּכְ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ֶּת ְחדַּ ל ִמ ּׁ ֶש ֶטף ֲא ָמ ֶר ָיה,
ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה ֶאת ַה ְר ָצ ַאת ַה ּק ֶֹד ׁש...
(העדן)18-16 .5 ,
התערבות מרתקת זו של המחבר בעת ובעונה אחת מגבירה ומפחיתה את סמכותו וכן את
עצם נוכחותו ,ואכן נשאלת השאלה מיהו המחבר ,דנטה או ביאטריצ'ה? 49שורות  15-1של
 .48ניתן לומר את אותו הדבר אודות ג'רמי טמבלינג ( )Jeremy Tamblingשכתב עשרים שנה לאחר פרקרו
( .)Frecceroהוא נתן פרשנות בסגנון דרידה ( )Derridaלניסוחו מחדש של דבריה של ביאטריצ'ה" :המבנה
הכולל של העדן ,על כל מערך משמעויותיו ,הנו זמני ,ומטרתו לעכב את המשמעות ,שכן את החזון ה'ממשי'
לא ניתן לצמצם לכדי מילים"Dante and Difference: Writing in the “Commedia”, Cambridge: Cambridge: .
.University Press, 1988, 154
 .49הדימוי הקצר המשובץ בשורה  17עומד על זיהויה של ביאטריצ'ה כ"גבר" .החלפת המינים מחזקת את
משמעות הלוואי השוררת בין ביאטריצ'ה לבין דנטה.
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הקנטו החמישי בעדן מבוססות על מבע ישיר שהוא דבריה של ביאטריצ'ה אל בן חסותה;
והנה בשורה  16מבליע דנטה את תפקידה של ביאטריצ'ה כדוברת ואת תפקידו שלו כמשורר
שלאחר מכן ארגן את דבריה ובחר למקמם בתחילתו של הקנטו :איכשהו פתחה ביאטריצ'ה
את הקנטו ודנטה צירף את הייצוג ואת מה שהוא מייצג .באותו אופן גם בהמשך קנטו
החמישי של העדן ,מפנה דנטה את תשומת לבנו לתהליך הנרטיבי המתמשך אך בו-בזמן
גם מסווה אותו בכך שהוא מציג אותו כתהליך של ביאטריצ'ה ולא שלו 50.דיונה של
הנוצרים ביחס לנדרים כמעט מגיע לסיומו ,אלא
ְ
ביאטריצ'ה אודות הזהירות הנדרשת מן
"את ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ֲאנִ י כּ וֹ ֵתב ַעל ֵס ֶפר" ( ,)85 ,5שורה
שאז מתערב המחבר באומרוֶ ,
המדגישה את מעמדו של המשורר ,זה האומר "אני כותב" ויחד עם זאת מעביר את סמכותו
הנרטיבית למישהו אחר ,אל הדמות שאת דבריה הוא רושם ,לטענתו .יתר על כן ,הוא
רושם את דברי הדמויות כך שהוא מפקיד בידיהן לא רק את תוכנו של הטקסט אלא גם את
סגנונו ואת חלוקתו להתחלה ,אמצע וסוף :אם ביאטריצ'ה "פותחת" את הקנטו החמישי ,הרי
שיוסטיניאנוס "פותח" וכן "מחבר" את הקנטו השישי .הקנטו החמישי נפתח בהקדמה של
ביאטריצ'ה ,ומסתיים במבוא ַהמטרים להקדמתו של יוסטיניאנוס וממוקם בסופו של הקנטו
החמישי על מנת להבטיח כי יושרו של המחבר ,כפי שהוא מתגלה בקנטו השישי ,לא ייפגם,
וכי שום מחבר אחר לא יופיע בו מלבד אותו קיסר שאת דבריו ,אומר המשוררָ " ,א ׁ ִשיר ַ ּב ַּקנְ טוֹ
ַה ָ ּבא ְ ּב ִמנְ יָ נֵ נוּ" (העדן .)139 .5 ,שורה זו ,שהיא בה-בעת אחרונה בקנטו החמישי והקדמה
לקנטו השישי ,שומרת על האשלייתיות הנרטיבית הדו-הערכית של המשורר .מחד גיסא
מפגינה היא באמצעות "הבא במנייננו" תהליך טקסטואלי מתמשך הנשלט כפי הנראה בידי
המשורר (אשר שליטתו ,יתר על כן ,הודגשה קודם לכן על ידי איום סמוי בשיבוש הנרטיב:
" ֲח ׁשֹב ,קוֹ ֵראַ ,עד ָמה ֻא ְמלָ ל ָהיִ ָית ל ּו ַע ָּתה ָח ֵדל ָהיִ ִיתי ִמ ּ ַמה ׁ ּ ֶש ְּכ ָבר ָּכ ַת ְב ִּתי" .)110-109 ,5
מאידך גיסא ,מפקידה השורה את חיבורו של הקנטו הבא בידי יוסטיניאנוס ,אשר יהיה אכן
מחברו היחיד; מילותיו של איש מלבדו – לא של המשורר ,לא של עולה הרגל ולא של
ביאטריצ'ה – לא ייכללו בקנטו השישי .העברתו של חיבור הקנטו מן הסופר הרושם אל
הדובר השירי ,גלומה בנוסף על כך גם בביטוי האטימולוגי ”"( “canto cantaאשיר בקנטו"),
המעביר את הקנטו מתחום הכתיבה ,תחומו של הסופר (דנטה) ,אל התחום האוראלי ,תחומו
השר (יוסטיניאנוס)51.
של ׁ
הקנטו של יוסטיניאנוס תורם לנושא היחיד והרבים שלוש שורות הקובעות את הגיוון
כתנאי מוקדם להרמוניה בגן העדן ,ומצדיקות את קיומם של רקיעים שונים בכך שהללו
מהווים מרכיבים הכרחיים במיזוג הפוליפוניה השמיימית ההרמונית ,אחדות המורכבת
מקולות רבים:
 .50סאפניו ( )Sapegnoמזהה את הנרטיב המשתמע מן המילה "תהליך"( ,הקומדיה האלוהית.)58:3 ,
 .51העובדה שדנטה ,באיטליה של תחילת המאה ה ,14-השתעשע ברעיון האוראליות ,הנה עדות לכישרונו
המולד כסופר .לדיון מורחב בתרבות הסופרים של איטליה במאה ה 13-וכן בעניין מונטה אנדריאה מפירנצה
( ,)Monte Andrea da FirenzeראוH. Wayne Storey, “Transferring Visual Ambiguity from Manuscript :
.to Modern Edition”, Romance Philology, 43, 1989, 154-180
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קוֹ לוֹ ת ׁשוֹ נִ ים חוֹ ְב ִרים לַ ַּל ַחן ַה ּ ָמתוֹ ק,
ָּכ ְך קוֹ ל חוּגִ ים ַר ִ ּביםִ ,מן ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ֵ ּבינֵ ינ ּו
ַ ּב ּת ַֹאם ֶה ָענֹג ,עוֹ לֶ ה ִמ ֵ ּבין ַה ְּס ֶפרוֹ ת.
(עדן)126-124 .6 ,
הקנטו הבא ,לעומת זאת ,מתאר כיצד עוצב המין האנושי בידי החטא לכדי מצב של שוני
והבדל .בקנטו השביעי של העדן ,בו מספר דנטה את הסיפור על חטאיו וגאולתו של המין
האנושי מנקודת המבט של שונות ואחדות ,אין השוני מוערך כי אם נתפס כסמל לניכור
אנושי מן האלוהי .ישוע גאל את האנושות כשאיחד אותה מחדש עם הבורא ממנו התרחקה;
מעשה הגאולה שלו היה ,אם כן ,מעשה של איחוד ,של ביטול השוני :נפש אנוש "נֻ ְּת ָקה ִמן
ַהבּ וֹ ֵרא ָּת ׁשוּב לְ ִה ְת ַא ֵחד" (העדן ,)32 .7 ,ובמקום אופיה המנוכר היא שוב ַ
"ה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ֻח ְ ּב ָרה ֶאל
נֶ ֶפ ׁש ַהבּ וֹ ֵרא" ( .)35כפי שלמדנו מראשית ההלל הגדול לאחדות האלוהית בקנטו הראשון,
הסדר ביקום הוא סמל לצייתנותו ולדמיונו לבוראו:
ֵ
וְ ַה ַּת ְבנִ ית ַהזּוֹ ַמנְ ָחה ֶאת ַהיְ קוּם.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ְ ּב ֶצלֶ ם ָה ֵאל נִ ְב ָרא ַה ֶחלֶ ד...
(העדן52)105-103 .1 ,
עניין זה חוזר בדיון אודות הבריאה המופיע בקנטו השביעי ,שבו מלמדת אותנו ביאטריצ'ה
כי הדברים שנבראו ישירות על ידי האל ,ללא מתווכים ,קיבלו את סגולות הנצחיות,
החירות והצייתנות ,וכן שככל שצייתנותו של יציר בריאה מסוים גדולה יותר ,כך משביע
הוא יותר את רצונו של הבורא ,שהרי תשוקת רוח האל בשיאה באותם יצירים הדומים לו
ביותר" :ו ְּב ִח ּיוּת ַּת ְר ֶ ּבהּ ְ ,בכָ ל ֲא ׁ ֶשר דּ וֹ ֶמה לָ ּה" ( .)75 ,7על רקע זה ,של אל המוקיר שוויון
"ה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ִּכי ַהכּ ֹל יִ ְהי ּו דּ וֹ ִמים לָ ּה" (העדן ,)45 ,3 ,מבקרת ביאטריצ'ה בתוקף רב
ברוח ַ
יותר את החטא שהפך את בן האנוש לשונה מיסודו ,נבדל להחריד"ַ :רק ֵח ְטא יָ כוֹ ל לִ גְ זֹל
ֶאת ַה ֵחרוּת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ,ו ִּמ ִּק ְרבּ וֹ לִ ׁ ְשלֹל ֶאת ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה" ( .)80-79 ,7הטירוף העילאי של המין
האנושי" ,נְ ִתיב אוּלִ ֶיסס ַה ְמט ָֹרף" שמזכירה ביאטריצ'ה ( ,)93 ,27היה דחייה יהירה של
גבולות ,אשר גרמה לנו לנטוש את הצייתנות המקורית השוויון שבהם בורכנו 53,ועל כן
מרוקן,
ֵ
גורשנו ממצב של שפע למצב של ריק ומחסור – בקיצור ,למצב של תשוקה .החטא
לכן יכול אדם לחזור למצבו הקודם רק אם ימלא מחדש את מה שרוקנו החטאים ("יְ ַמ ֵּלא
ֶאת ֶה ָח ֵסר – ּ ָפ ַער ַה ֵח ְטא"  ;)83 ,7החטאים מפרידים ומרחיקים ,ובגללם גורשו אדם וחווה
 52אלברט א .ווינגל ( )Albert E. Wingellמציין את ההעדפה האוגוסטינית בשורות אלה במאמרו “The
 .Forested Mountaintop in Augustine and Dante”, Dante Studies, 99, 1981במאמרה“La nozione di :
 ,‘deificatio’ nel Paradiso”, Letture classensi, 9-10, 1982ממקמת רוזטה מיליוריני פיסי (Rosetta Migliorini
) Fissiאת מושג הדמיון לאל במסגרת ההקשר הכולל של כתביו של הקדוש ברנר.

 .53חטאו של אדם מתואר במונחים המזכירים את אוליסס /פאיתון /איקרוס כאי-יכולתו לסבול כל מחסום
"כיוָ ן ׁ ֶשרְ צוֹנ ֹו ָּפטוּ ר ָהיָ ה ֵמרֶ ֶסן" (העדן.)25 ,7 ,
לרצונותיוֵּ :
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מגן העדן והוגלו ממצב של שוויון אל מצב של שוני .החטאים יצרו את ההעדר המתגלם
במין האנושי ,את התשוקה שהיא מולדת ,את החלל הריק שניתן למלא אך ורק באמצעות
חזרתנו המפרכת אל השוויון שנטשנו.


בקנטו השביעי של העדן ,המספר את סיפור נפילתו של האדם אל מצב של שוני ,מדגיש
דנטה את האחדות ,ואילו השונות נתפסת באופן שלילי .גם בעת הדיון אודות הבריאה ,אם
כך ,מוסטת ההדגשה; הטקסט בקנטו השביעי אינו מדגיש את מעשה ההבחנה הנעלה של
האל המושג בעזרת הרקיעים ,ותחת זאת הוא מדגיש את יתרון הבריאה הישירה בידי אלוהים,
יש ִרין" (העדן ,)142 .7 ,בהשוואה למצב בו נתון האדם להשפעתם של דברים חדשים
"ב ֵמ ׁ ָ
ְּ
שעלולים "לְ ָה ִסית וּלְ ַהדִּ ַיח" אותו ( 54.)72 ,7אם הקנטו השני של העדן ,העוסק בשונות
ההכרחית ,חוגג את יצירתם של הרקיעים בשמחת ניצחון ,כעדות להפעלתם המתואמת
והסבוכה את המנגנון השמיימי והנפלא; הרי שבקנטו השביעי אנו למדים כי דברים שנוצרו
בעקיפין באמצעות הרקיעים ,הנם בני תמותה "וְ ֵהם ָּכלִ ים ַמ ֵהר ,נֶ ֱה ָר ִסים ַעד ׁש ֶֹר ׁש" (.)126 ,7
הרקיעים ,שהם דברים חדשים כשלעצמם ,נועדו ליצור תמיד דברים חדשים יותר ויותר,
דברים הרחוקים יותר ויותר מן הדמיון המתמשך לבורא עולם .נקודת מבט זו ראויה לציון
מיוחד בהשוואה לקנטו הבא ,שבו מתהפכות היוצרות בצורה אופיינית לדנטה ,והטקסט עובר
מהשקפתו השלילית של אוגוסטינוס אודות השונות ,להערכה אריסטוטלית של יתרונותיו.
מבחינה לשונית מתגלה ההבדל בביטוי המסגיר יותר ופחות בו משתמש דנטה לצורך הצגתן
של הנשמות בקנטו השמיני :מהירות תנועתן המסתחררת מדגימה דרגות שונות של אושר
אלוהי מופנם ,דרגות שהחוגים החיצוניים של גן העדן מבקשים (כפי שאנו כבר יודעים
להבליט; ֵ
"מ ֶהן ַסבּ וֹ ת ַמ ֵהר ֵמ ֶהן ָחגוֹ ת לְ ַאט ,וְ זֹאת ַעל ּ ִפי ֵמ ֵעין ָחזוֹ ן ֻמ ְפנָ ם ,דּ וֹ ַמנִ י" (העדן.8 ,
 .)21-20אחת הנשמות המסתחררות ,שרל מרטל ,ידון בתפקיד המכריע המתגלם בשונות
שבספרה החברתית; דיונו מהווה את אחת ההצהרות החשובות ביותר בעדן אודות התועלת
ֶ
שבריבוי .גם אם בחלק הראשון של נאומו הוא עומד על כך שהשפעתם של הרקיעים
נשלטת בקפדנות על ידי ההשגחה העליונה וטוען שלולא נשלטו באופן זה הרי שהשפעתם
של הרקיעים על העולם הארצי הייתה "לֹא ְמלֶ אכֶ ת ָא ּ ָמנוּת ִּכי ֳח ָרבוֹ ת וְ ֶה ֶרס" ( ;)108 ,8הרי
שמסקנותיו מתקדמות באופן דיאלקטי מן המוגבלות של הרקיעים לעבר חשיבותם .שרל
פותח את דיונו בהנחת היסוד האריסטוטלית שהאדם ,מעצם טבעו ,הנו בעל חיים חברתי.
משם הוא עובר אל הצורך המתבקש מכך בשונות :הכיצד נוכל לפעול בהרמוניה וביעילות
כאזרחים בתוך גוף פוליטי לולא חיינו באופן שונה ונטלנו על עצמנו תפקידים שונים?
"וַ ֲהיוּכַ ל לִ ְהיוֹ ת ֶאזְ ָרח ִאם לֹא יִ ְחיֶ ה ִא ׁיש ִא ׁיש ַעל ּ ִפי דַּ ְרכּ וֹ ו ְּב ִמשְׂ רוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת?" (.)119-118 ,8
"ש ְר ׁ ֵשי ַה ּ ַמ ַעשׂ ,
הצורך בגיוון מודגש עוד יותר כאשר שרל מסכם את דבריו במילים אלהָ ׁ :
 .54שורה זו מרמזת על האלוהים ,שאין דברחדש לו" ,הוּ א זֶ ה ׁ ֶש ְּב ֵעינָ יו ֵאין ָּכל ָּדבָ ר ַמ ְפ ִּת ַיע" (טור הטוהר,10 ,
"כדֵ י ׁ ֶש ַה ׁ ּשוֹנוּ ת ִּת ְהיֶ ה ְּברוּ רָ ה לָ אֹזֶ ן" (התופת.)7 ,14 ,
 ,)94וכן על המשורר המואשם בהצגת החדשְּ ,
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אוֹ ָתם יֵ ׁש לְ ַה ְחלִ יף וּלְ ׁ ַשנּוֹ ת" ( .)123-122 ,8אכן ,אומר הוא לנו ,בדיוק על מנת ליצור גיוון
מוכרחים הרקיעים להתערב באופן פעולתו של הטבע ,שכן אם יניחו לטבע הוא ייצור אך
"ה ֶּט ַבע ַהנּוֹ לָ ד ָּת ִמיד יִ ְב ַחר
ורק שוויון ,דור אינסופי ולא מובדל של ילדים הזהים להוריהםַ :
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה מוֹ לִ ָידיו שֵׂ ְרכ ּו ֶאת ַרגְ לֵ ֶיהם" ( .)134-133 ,8העיקרון המנחה של המרחק הפילוסופי
בין הקנטו השביעי לקנטו השמיני טמון במילה שווה .בעוד שבקנטו השביעי משמעותו
של השוויון הנה חיים ואילו החטא הוא שסימן את בן האנוש כ שונה"ַ ,רק ֵח ְטא יָ כוֹ ל לִ גְ זֹל
ֶאת ַה ֵחרוּת ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,ו ִּמ ִּק ְרבּ וֹ לִ ׁ ְשלֹל ֶאת ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה" ( ,)80-79 ,7הרי שהקנטו השמיני לא רק
שאינו משבח את השוויון אלא אף מחייב את ביטולו ,כי לולא התערבה ההשגחה העליונה,
בדמותם של הרקיעים ,ויצרה את השוני המועיל ,היה כל שנוצר זהה ליוצריו 55.בהקשר
זה ,המילה שווה מסמלת הישנות ,זהות ,קיפאון ומוות ,בניגוד לשוני מעורר החיים .בקנטו
השביעי ,לעומת זאת ,המילה שווה מסמלת צייתנות ,זהות ,אחדות עם האלוהי – ועל כן
עם החיים .ניתן אולי לראות את הסתירה בין הקנטי האלה כאופיינית לשיטתו של דנטה
בעדן – העדפה לסירוגין של האחדות ושל השונות ,כחלק משאיפתו לתפוס את השור
בשתי קרניו :הן את היחיד של הניאו-אפלטוניות /אוגוסטינוס ,והן את הרבים של אריסטו/
תומס .בשיטה זו הוא דבק לאורך כל העדן – הציג אותה בשני הקנטי הראשונים ,ופיתח
אותה לאורך תשעת הקנטי הראשונים .ולפני ההתחלה הנרטיבית החדשה המתגלה בשורות
הפותחות את הקנטו העשירי של העדן ,נוכל למצוא את סיכום האסטרטגיה המתחלפת של
דנטה ,את ניסיונו לסגל סתירה סינכרונית בתוך הדיאכרוניה המתגלה בטקסט שלו ,בעזרת
ניסוחה של קוניצה את הבעיה שבה נתקלנו כבר שוב ושוב:
קוּנִ ָיצה ׁ ְש ִמי ָהיָ הֲ ,אנִ י זוֹ ֶה ֶרת ָּכאן
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּלאוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַהכּ וֹ כָ ב נִ כְ ַ ּב ׁ ְש ִּתי.
וְ כָ אן ְ ּבלֵ ב שָׂ ֵמ ַח לְ ַע ְצ ִמי ֲאנִ י סוֹ לַ ַחת.
ָה ִע ָּלה לִ ְמנַ ת ֶחלְ ִקי אוֹ ִתי לֹא ְמ ַענְ יֶ נֶ ת,
ֲא ִפלּ ּו ֶה ָהמוֹ ן ַעל ַה ּ ִמ ְק ֶרה ָּת ֵמ ַּה.
(העדן)36-32 .9 ,
קוניצה צופה מראש את השאלה שהציג עולה הרגל בפני פיקרדה ,והיא מציעה הסבר
האומר כי היא נמצאת היכן שהיא נמצאת בשל אופיה הנלהב והמיני .אין היא מתאבלת
על עמדתה הירודה ברקיע של ונוס; תחת זאת היא מוצאת בה מקור להנאה .בהתענגותה
הנוכחית והתמידית על סיפוק התאוות הקודם שלה ,היא מוצאת את האישור לזהותה
היחידה במינה ,את המהות של מה שעושה אותה קוניצה ולא אף אדם אחר .ושימור זה של
ההיסטורי הוא-הוא ההופך את השוני לצורך שאין לוותר עליו – אפילו לא בגן העדן.
 .55בקונביביו ) (Convivio, 4.22.5-6מתוארים החיים כהתפתחות משוויון לאי-שוויון – האדם מונע בידי תשוקותיו
הטבעיות לעבר השונוּ ת ,וכך הוא נבדל מרעהו ובוחר בסופו של דבר בנתיב שונה.
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צרות בעדן :הכשל הדרמטי.
ביאטריצ'ה – צינת המדונה
אריה סתיו

הכשל הדרמטי
במותי אבקש במפגיע לשלחֵני אל התופת .אמצא שם את כל ידידי .נוכל להמשיך
להתווכח בחום ,הדיונים יתלהטו (תרתי משמע) ,נימוקים מרתקים יועלו ,רעיונות
כובשים יידונו ,נוכל לחתור איש תחת רעהו כבימים עברו... .ובגן עדן? את מי אפגוש
שם ,פושטי יד אחדים ,כמה בתולות זקנות ,נזיר מתחסד ,כומר הפולט דברי איוולת,
הא ,השעמום הקטלני!
וולטר

...מן העדן נעדרת העוצמה הפיוטית הבאה לידי ביטוי בתופת ובטור הטוהר .ואולם
ביקורת כזו כנגד הכרך החותם את הקומדיה של דנטה נובעת מהדעה הקדומה של
הזרם הרומנטי.
אריך

אוארבך

בשולי המרכיב הדרמטי בשני חלקיה הראשונים של הקומדיה
מעבר לשנינה לשמה ,שבלעדיה וולטר לא היה וולטר ,טמונה במוטו שלעיל אמת עמוקה
היורדת לשורשי הכתיבה האפית והדרמטית .נכון אמנם שהקומדיה לדנטה איננה שירה
אפית במובנה המקורי – בהשוואה לאיליאדה ,אנאידה ,שירת רולן ,שירת הניבלונגים וכו'
– עם זאת אין להכחיש כי קיימים בה יסודות אפיים מובהקים ,ול ּו רק בשל ההיקף ומוטיב
המסע בעולם המתים .אמנם הקומדיה איננה דרמה במובן המקובל של סוגה ספרותית זו,
אך היסודות הדרמטיים ברורים בה לחלוטין .ומכאן שבהחלט ניתן להציגה כמחזה בשלוש
מערכות .אחרי ככלות הכול ,בהגדרה קומדיה ביקש דנטה להדגיש את היסוד הדרמטי ההפוך
מן הטרגדיה ,שהרי לא זו בלבד שעם רדת המסך הבמה אינה זרועה בפגרים ,כמתבקש מן
הטרגדיה במיטבה ,אלא שההפך המוחלט הוא נכון ,ואין לך עוד יצירה דרמטית בכל ספרות
המערב בו מרכיב ה Happy end-בוטה ונעלה יותר מאשר בעדן החותם את הקומדיה.
Warren Allen Smith, Who's Who in Hell, NY: Barricade Books, 2000. .
 .ראו מאמרו ״דנטה – משורר העולם הארצי״ ,ב"אחרית דבר" של הכרך השני של הקומדיה.

[]387
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המכנה המשותף בין הדרמה לשירה אפית הוא "הקונפליקט המרכזי" ,המיוצג על ידי
הפרוטגוניסט והאנטגוניסט הנאבקים זה בזה ומעניקים ליצירה את מסד המתח הדרמטי,
שבלעדיו הן האפוס ,קל וחומר הדרמה ,יהיו נטולים רציונל קיומי .לא פערי הזמן ואף לא
השינויים המפליגים בתרבות החומרית והרוחנית הצליחו לגבור על כללי זהב אלו .אחת היא
אפוא אם אלה אנטיגונה וקריאון לסופוקלס במאה החמישית לפנה"ס ,המלט וקלאודיוס
במאה ה ,17-או מרתה וג'ורג' במי מפחד מווירג'יניה וולף לאדוארד אלבי במאה העשרים –
הקונפליקט הוא זה המעניק לדרמה את טעם קיומה .כך בדרמה וכך באפוס ,החל באיליאדה,
עבור בשירת רולן ,וכלה בשירת הניבלונגים או אל-סיד.
שני חלקיה הראשונים של הקומדיה – התופת וטור הטוהר ,מיישמים כלל יסודי זה ,הגם
שלא במלואו .לא במלואו ,שכן איננו עדים לתולדת הקונפליקט ולהיווצרות האשם ,למאבק
שבגינו הושת על האנטגוניסט העונש האולטימטיבי ,קרי :מוות ,דוגמת גורלו של הנבל,
הוא ה Villain-השקספירי .כך בדרמה וכך בשירה האפית ,שלעתים קרובות אף היא דרמה,
הגם שאיננה כתובה בדיאלוגים .שירת רולן היא לצורך עניינו מופת דרמטי של שירה אפית.
גנלון ,האנטגוניסט ביצירת מופת זו ,הוא בוגד שפל בארצו ,וסביב בגידתו ברולן ובחיל
המאסף של צבא שרלמאן סובבת היצירה כולה .מכאן שסופו – האיש נקשר לארבעה סוסים
הדוהרים כל אחד לכיוון שונה וגופו נקרע לגזרים – הוא פועל יוצא ממעשיו.
לא כך בתופת ,ועוד פחות מזה בטור הטוהר .בשני המקרים איננו עדים לנרטיב המתרחש
מול עינינו והמחולל את המתח הדרמטי ,אלא למדים אודותיו מפיהם של הנושאים בעונש.
עם זאת ,מן הראוי לציין כי התחליפים שדנטה מספק לנו מעניקים ליצירה זו מתח דרמטי
לא מבוטל.
כך תיאורי התופת ,כך מסע האימים של דנטה ומדריכו ,כך ההיבט הריאליסטי המובהק,
כך מחזות הזוועה של העינויים ,וכך העובדה שחלק מן המתייסרים מוּכרים לנו ממעשיהם.
כל אלה עושים את שלהם ומחפים במידה מסוימת על העדר הנרטיב המתפתח מול עיני
הקורא .אחרי ככלות הכול ,הקורא הפוגש בגנלון המתייסר בתחתיות השאול ,ער למעשיו,
ובעצם ההזדמנות שניתנת לו לפגוש פנים אל פנים באחד מגדולי הבוגדים בהיסטוריה
ולראותו בייסוריו ,צפון לא רק לקח מוסרי כי אם אירוע דרמטי.
מרכיב רב חשיבות התורם אף הוא למתח הנוצר במהלך המסע ,הוא הסיכון הפיזי,
כפשוטו ,האורב על כל צעד ושעל למהלֵ ך בדרכי השאול .מאחר שדנטה ,בניגוד לנשמות
המתים ,נושא עמו את משקל גופו ,ובכך נתון לחוקי הכבידה ,די בהחלקה קלה ביותר על
מנת שימצא את עצמו נצלה באש הגיהינום ,שובר את מפרקתו בנפילה לבולגה ,או נקרע
לגזרים בידי אחד משדי השחת .למותר לציין שהמשורר מנצל היטב מרכיב זה על ידי תיאור
ריאליסטי של המעקשים הנערמים על דרכו ,המעורר חרדה בלבו של הקורא.
המרכיב הדרמטי בטור הטוהר חסר אמנם את מידת האימה של התופת ,אך גם כאן
סולל דנטה נתיב צר העולה בהר ,ולימינו של המהלֵ ך נפערת דרך קבע תהום ללא מעקה
המחייבת אותו לשמור את נפשו מלהחליק מטהִ ,מבצע קשה במיוחד לנוכח המתחולל
בשביל הצר .יתרה מזו ,דנטה מעניק לנו מרכיב שאף הוא רב ערך בהתפתחות הנרטיב
– התקווה .הדמויות כולן מצויות בשלב בו התקווה המפעמת בלבם מעניקה להם כוח ִחיות
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ושאיפה לאותו מחוז חפץ בפסגת הר הטוהר בו יזכו בעתיד ,כל אחד וגורלו שלו ,לגאולה
בגן העדן הארצי ואולי אף מעבר לכך.
מרכיב רב ערך נוסף הקיים ועומד בשני חלקיה הראשונים של הקומדיה הוא ,כאמור
לעיל ,ההיכרות של הקורא עם הנפשות הפועלות .כאן הפער בין השפעת היצירה על הקורא
בימים בהם נכתבה לזו היום ,הוא לעתים מכריע .דנטה חיבר את יצירתו ,כפי שהוא אומר
זאת גלויות יותר מפעם ,כאזהרה מפי שליח אשר ראה ,למד ובא להתרות בבני תמותה בחלד,
ובעיקר בבני ארצו שלו ,מפני ֶש ֶבר אפוקליפטי העלול להתחולל אם יתמידו בדרך הרשע.
את רובו הגמור של החיזיון והחזון נוטל המשורר מימיו שלו בפירנצה .הכתוב נועד אפוא
בעיקר לעיני המשכיל הפלורנטיני ,המצוי בענייני מכורתו ,המעורב באחד משני המחנות
הנִ צים – הגיבלנים מזה והגוולפים מזה – והמכיר היטב את השסע המסורתי ומאבק הכוחות
בין הכנסייה ברומא לבין הרשות החילונית.
הנה כי כן ,הקורא בן הזמן לא זו בלבד שהכיר את הנפשות הפועלות ,אלא ייתכן שאף
היה מקורב לחלק מהן .אין הן מבחינתו דמויות מופשטות משלהי המאה ה 13-או ראשית
המאה ה ,14-אי שם בימי שחר הרנסנס המוקדם ,כי אם דמויות בשר ודם ,ומכאן הזדהותו
עם מעשיהם וגורלם .מרכיב אינטימי זה ,חשיבותו לא זו בלבד שאינה נופלת מן ההזדהות
שהצופה באולם התיאטרון רוחש לדמות זו או אחרת במהלך התפתחות עלילת המחזה,
אלא קרוב לוודאי שאף עולה עליה .אולם ,כפי שצוין לעיל ,עוצמת מרכיב זה כמעט וכלתה
בימינו ,שכן אף הקורא המשכיל אינו יודע לרוב במי המדובר מבלי שהנפש המתייסרת או
המיטהרת תספר לנו את סיפורה ,ועליו לעיין באין ספור הערות הבהרה אשר בלעדיהן – אם
אינו חוקר מובהק של דנטה – לא יוכל להבין חלקים ניכרים מן היצירה .זאת ,בין היתר ,גם
בשל סגנונו המרומז של המשורר הנוהג לגלות טפח ולכסות טפחיים.
ולבסוף – ציפיית הקורא לעדן .תיאורי האימים מן התופת ותוחלת המתייסרים בטור
הטוהר אמורים לזכות בפרס החסד והתנחומים של העדן – אותו מחוז חפץ שכולנו מבקשים
להגיע אליו בתום סבלות חיינו בעמק הבכא הארצי( .למעט וולטר מן המוטו שלעיל .האיש,
אנטישמי ארסי ,סוחר עבדים ומושחת המעמיד פנים של ליברל מובהק ,יודע כמובן מה
צפוי לו).

העדן – האומנם "שעמום נשגב"?
העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן
ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ,אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם
ונהנים מזיו השכינה...
תלמוד בבלי ,מסכת ברכות :דף י"ז ,עמוד א

אכן ,ניכר בו במחבר הכתוב המצוטט ממסכת ברכות כי לבו לא היה שלם עם תיאור זה
לשבח ,אך נמצא ...אם לא מקלל ,לפחות מסתייג .אין
ֵּ
של השעמום המוחלט .אמנם ביקש
אדם חייב להיות איש מקצוע בתורת הנפש על מנת להסכים עם ויקטור פרנקל הקובע

6/7/2009 2:12:00 PM

Dante Book 3.indb 389

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן

390
שהריק הקיומי הוא תולדה של תחושת עקרות וחוסר משמעות אשר תסמינו העיקרי הוא
השעמום.
ואמנם ,נפער שסע בלתי ניתן לאיחוי בין שני חלקיה הראשונים של הקומדיה לבין העדן.
כל המרכיבים שהוצגו בקצרה לעיל נעדרים ממחוז חפץ מופלא זה ,הטהור בתכלית הטוהר
והנקי מקורטוב של כל אשר עלול לפגוע באותה ההתגלמות של זיו השכינה .למותר לציין
התואם ,השלווה ,העונג והאושר .ואלו אחרי ככלות
ַ
שאין לך אויב גדול יותר של הדרמה מן
הכול הן תכונותיו של הדייר המצוי ברקיעי העדן .יתרה מזאת ,בעוד ,כאמור לעיל ,לפחות
חלק ניכר מן הדמויות בשני חלקיה הראשונים של הקומדיה מוּכרות לקורא מן העת ההיא
הקרבה ,העניין והמעורבות ,לא כך אוכלוסיית העדן ,שלמעט
ולכן מחוללות את תחושת ִ
בודדים בתוכה היא זרה לקורא.
הדמויות הגודשות את רקיעי העדן מנוכרות לקורא ,שכן רובן הגמור ,למעט קצ'אגווידה
הנמנה עם אבות אבותיו של דנטה ,והגבירה קוניצה הנודעת בנדיבות חסדיה אותם היא
מחלקת לגברים רבים ,הגיעו אל מחוזות האושר ממושב מלכות זה או אחר ,מכס האפיפיור,
או שיצאו מדפי המקרא והברית החדשה ,כולן משכמן ומעלה ,כולן מופת לפועלם ,כולן
תהילה ושבח .קרי :מכולן נעדר ההיבט הריאליסטי של דמות בשר ודם (תרתי משמע) ,כזה
שמיטיב המשורר לשרטט בשני הכרכים הקודמים .מאחר שהמתח הדרמטי נעדר מיצירה זו,
השאלה היא ,מה מציל אותה מלהידרדר אל מעמד "השעמום הנשגב" ,כפי שהגדיר זאת
גתה?
איננו יודעים אם דנטה היה ער לסוגיה זו בטרם ניגש לכתוב את חלקה השלישי של
הקומדיה ואם השאלה התעוררה בלבו במהלך חיבורה .דנטה לא כתב מחזות ,סוגה שמן
הסתם לא הייתה פופולרית יתר על המידה בזמנו .אולם אין ספק שהכיר היטב את השירות
האפיות מן העידן האוגוסטיני ברומא ,ובראש וראשונה את אנאידה שממנה הוא מרבה
לצטט .למותר לציין שאנאידה היא מופת של נרטיב דרמטי ,ואין להניח שדנטה לא היה ער
להיבט זה במבנה האפוס .אולם יש להודות כי בעדן לא ניכר כל ניסיון להעניק למתרחש
בו ולו משהו שירתק את הקורא מעבר לעצם ההתפעלות מן החיזיון האור-קולי שמבקש
להעביר לנו המשורר בדבריו ,הגם שמדי פעם הוא מודה כי הדבר נעלה מכוחו.
ספרה ,החל ברקיע
מספרה אל ֶ
ֶ
אמנם במסעו בעדן מרקיע דנטה יחד עם ביאטריצ'ה
הש ֶבת וכלה במניע
ספרת כוכבי ֶ
הירח ,עבור בכוכב מרקורי ,מאדים ,נוגה ,צדק ,שבתאיֵ ,
הראשון הוא ה ,Primum Mobile-ועד מחוז הטוהר המוחלט ,הוא האמפיריום .אולם האמת
היא שאין הבדל מהותי בין שמונת הרקיעים הראשונים .כל אחד מהם הוא משכן לאחת
המעלות המוצגות בדמויות ממרום המעלה ,ותו לא .כל אחת מהן מציגה את עצמה ,מספרת
את קורותיה ,שופכת קב של רותחין על ההידרדרות הפושה בארץ בכלל ובפירנצה בפרט,
והזוג ,ביאטריצ'ה ודנטה ,מעופפים אל הרקיע הבא .זהִ ,צבעוֹ שונה אמנם ,אך המתרחש בו
– ושמא מוטב לומר" ,מה שאינו מתרחש" בו ,הוא לרוב העתק של הקודם.
Victor Frankel, Der Wille zum Sinn. Ausgewählte Vorträge über Logotherapie, Bern: Hans Huber, .
1972.
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אין ספק שהדילמה העסיקה את דנטה ,שכן היה עליו למלא בתוכן את המבנה הסמלי
והבעייתי בו בחר ,קרי 33 :קנטי ,קרוב ל 5000-שורות ,ב 25-אחוזים יותר משירת רולן
על תהפוכותיה הרבות .במה יבחר מעבר לתבנית הקבועה של תהילת העבר ותיאור השבר
בהווה? האם יבקש להרחיב את הדיבור על כך שאין לו מה לומר? אכן ,זה הרושם העולה
מעיון בשני המוטיבים הנוספים החוזרים על עצמם ללא הרף ,והם :א .תיאורי נפלאות
המסכת האור-קולית מזה ,והשיח הסכולסטי מזה ,ההופכים את העדן במידה ידועה לטרקטט
תיאולוגי ,מסה בחרוזים.

החיזיון האור-קולי
לַמְנַצֵּחַ ,מִזְמֹור לְדָוִד׃
ַשּמַיִם ְמסַפְרִים כְבֹוד אֵל; וּמַעֲׂשֵה יָדָיו מַגִּיד הָרָקִיעַ׃
הָׁ
תהילים ,פרק י"ט ,א-ב

שני מרכיבים הממלאים את לבו של המשורר פליאה והערצה הם האור והלחן .אולם בעוד
הלחן הנשמע מפי מקהלות מלאכים המזמרות בקול ענוג ,החל במזמורי תהילים וכלה
בהמנוני כנסייה ,גולש במהרה למרכיב המלווה את המתרחש ברקע ,האור השופע ממעל
ומכה את עיני משוררנו בסנוורים ,הופך להיות מוטיב מרכזי.
הנה כי כן ,הנשמות המקבלות אותו ברקיעים מאירות לו (תרתי משמע) פנים ,אורן עולה
ומתלקח ככל שהתרגשותן גוברת .האור בעיני אהובתו השמיימית עולה וגובר עם יופיה גם
יחד ,ככל שהשניים מרקיעים מעלה ,וכיו"ב.
מיד בפתיחת הקנטו הראשון מודיע לנו המשורר כי המרכיב המרכזי באמצעותו מושל
הבורא בחלד הוא האור:
ַה ּׁ ֶש ַבח לוֹ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ַה ִ ּנ ְב ָרא ֵמנִ ַיע,
מוֹ ְס ֵדי ֵּת ֵבל ַמ ְב ִק ַיע וְ ֶאת אוֹ רוֹ ֵמ ִטיל,
ָּכאן זְ ִר ָיחתוֹ ַר ָ ּבה וְ כָ אן ְמ ַעט ַהבּ ַֹהק.
()3-1 .1
הנה כי כן ,האור יוצא מכלל תופעה אופטית ומקבל מעמד של קנה-מידה מוסרי ,לפיו ככל
הקרבה אל הבורא ,קרי :רבה והולכת צדקתו של הצדיק וקדושתו של
שרב האור כן רבה ִ
ב"שלְ ֶה ֶבת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְמב ֶֹע ֶרת".
הקדוש .כיוון שכך ,ההשראה ליצירתו של דנטה מקורה ׁ ַ
ַה ְ ּצלִ יל ַהלּ ֹא-יָ דו ַּעַ ,הבּ ַֹהק ַרב ַה ּז ַֹהר,
ִה ִ ּציתוּ ִ ּבי ְּת ׁשו ָּקהָּ ,כמוֹ ָה ֵמעוֹ לָ ם
לֹא ַח ׁ ְש ִּתי ַעד ֲהלוֹ םֶ ,את ִע ָּל ָתם לָ ַד ַעת.
()84-82 .1
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"העילה" אחריה מבקש המשורר מעניקה לו מסד רציונלי בסוגיית הקרינה האלקטרו-מגנטית
הקרויה בפינו אור .כך ,למשל ,תמיהתו של דנטה באשר לכתמי הירח .ההסבר הפשוט
הלבנה דחוסים
והמתקבל על דעתו של איש ימי הביניים המאוחרים הוא כי חלקים מן ָ
יותר בחומר מחלקיה האחרים ,ואלו אוטמים את חדירת האור ,מכאן שהם נראים בעינינו
כהים יותר .אולם ביאטריצ'ה מסבירה לדנטה את טעותו של בן התמותה המוגבל בהגיונו
הארצי .את כתמי הירח מסבירה ביאטריצ'ה ברצונו של הבורא להאיר אך חלקים ממנו .לא
ייפלא אפוא שהדבר נעלה מבינתו של בן אנוש ,שכן הוא סותר את חוקי הפיזיקה הבסיסיים
המוכרים לו ,חוקים שאין להם אחיזה בעדן .ההסבר מלוּוה בתיאור ניסיון אופטי של נרות
הנשקפים במראה ממרחקים שונים.
ִמ ָּכאן ַה ּׁשֹנִ י ֵ ּבין ִמינֵ י אוֹ רוֹ ת נוֹ ֵב ַע,
וְ לֹא ִמדַּ לּ וּתוֹ אוֹ ְס ִמיכוּתוֹ ׁ ֶשל ח ֶֹמר,
וְ הוּא ָה ִע ָּקרוֹ ן ֲא ׁ ֶשר סוֹ ִפית קוֹ ֵב ַע,
ַעל ּ ִפי ִמדַּ ת ְסגֻ ָּלהִ ,ט ָיבם ׁ ֶשל אוֹ ר וְ ח ׁ ֶֹש ְך.
()148-145 .2
מאחר ,כאמור לעיל ,שההסבר הסכולסטי אינו עולה בקנה אחד עם ההיגיון הארצי הנכנע
לחוקי טבע השוררים על פני האדמה ,מזהיר אותנו המשורר לבל נצפה ממנו לגדולות
ונצורות ,שכן אמנם:
ָהיִ ִיתי ָ ּב ָר ִק ַיע בּ וֹ ַרב ְמאֹד ַה ּז ַֹהר,
ָר ִא ִיתי ׁ ָשם דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ַה ּׁ ָשב ִמ ּ ַמ ַעל
ֵאין ְ ּבכֹחוֹ לוֹ ַמר ,וְ הוּא אוֹ ָתם ׁשוֹ כֵ ַח.
ִּכי ֵעת ְק ֵר ִבים ֲאנַ ְחנ ּו ֱאלֵ י ְמחוֹ ז ֶח ְפ ֵצנוּ,
ׁשוֹ ַק ַעת ְּתבוּנָ ֵתנ ּו ִ ּב ְתהוֹ ם כּ ֹה ֲע ֻמ ָּקה
ׁ ֶש ֵאין ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן עוֹ ֵקב עוֹ ד ַא ֲח ֶר ָיה.
()9-4 .1
שהזהיר אותנו מראש והוא פטור ממחויבות יתר ,מצניע המשורר לֶ כת ומודיע
עתה ,כיוון ִ
לקורא:
ִעם זֹאת ָּכל ׁ ֶש ּיוּכַ ל לֶ ֱאצֹר מ ִֹחי ֲע ַדיִ ן,
ִמן ַה ּ ַמ ְראוֹ ת ָחזִ ִיתי ְ ּבאוֹ ָת ּה ַמ ְמלֶ כֶ ת ק ֶֹד ׁש,
יִ ְהיֶ ה הוּא לוּז ׁ ִש ִירי ִמ ַּקנְ טוֹ זֶ ה וְ ָהלְ ָאה.
()13-10 .1
דוגמאות אקראיות אלה שהבאתי לעיל ילוו את העדן מתחילתו ועד סופו ויחזרו על עצמן
אין ספור פעמים ,גם במעמדים רבי חשיבות לעלילה ,כגון :הופעת הצלב הבוער בקנטו ,14
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הסולם הזוהר בו עולים ויורדים רוחות ומלאכים בקנטו  ,22תבנית הנשר בשמים המורכב
משלהבות אישים דגולים בקנטו  ,19ולבסוף ,זיו השכינה עצמה באמפיריום (קנטו  .)33בין
לבין גדושים רקיעי העדן במלאכים הלובשים צורה של רשפי אש ,עטרות זוהרות ,טבעות
אש בוהקות ,כתרים נוצצים ,נהר די-נור ,הבזקי ברק וכו' .האור והזוהר הופכים על כל צעד
ושעל מושא לדימוי ואלגוריה .כך ,למשל ,התחושה האופפת את המשורר עם הנחיתה על
הירח:
דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי ְ ּב ִמין ָענָ ן ָע ְטפ ּו אוֹ ָתנוּ,
זוֹ ֵהרָ ,ס ִמ ְיךָּ ,כ ֵבד ,לְ לֹא ְר ָבב וְ ד ִֹפי,
ְּכמוֹ יַ ֲהלוֹ ם לָ טו ּׁש ַמ ְחזִ יר ֶאת אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
()33-30 .2
הרוחות הניגשים אליו הם נרות מהלכים ,מראשם עולה שלהבת אש ,שזוהרה עומד ביחס
ישר לרגשותיו של הרוח:
וּלְ ֵעת ַהכּ ֹל נִ ְ ּג ׁשוֶּ ,א ָחד ֶא ָחדֵ ,אלֵ ינ ּו
ָר ִאינ ּו אוֹ ר קוֹ ֵרן ,זוֹ ֵר ַח ִמ ָּכל נֶ ֶפ ׁש,
ֵעדוּת ַח ָ ּיה ִהיא ִּכי ַרב ְ ּבלִ ָ ּבם ָהא ׁ ֶֹשר.
()106-104 .5
ואכן ,הללו מציגים את עצמם בפני המשורר:
ַ ּב ּנֹגַ ּה ַה ּׁשוֹ ֵפ ַע ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ׁ ָש ַמיִ ם
ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ֲח ִצים...
()119-118 .5
לא פלא שהוא משיב להם:
"מ ּ ַמ ְר ִא ְיתכֶ ם קוֹ ֵרן,
ר-מה ֻמ ְפלָ אֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתיִ ,
"דְּ ַב ָ
הוּא ז ַֹהר ָה ֱאל ַֹּה ַה ְמ ׁ ַש ֶ ּנה ֶא ְתכֶ ם
()60-58 .3
בכל עת שהוא מסב את מבטו אל עיני אהובתו השמיימית אין המשורר רואה דבר מלבד
עיניה הקורנות בזוהר ,המכה את מיודענו בסנוורים:
יטה ִ ּבי ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'הִ ,ה ְב ִר ָיקה ְ ּב ֵעינֶ ָיה
ִה ִ ּב ָ
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַא ֲה ָבהֵ ,א ׁש ֱאל ִֹהית ֵה ִא ָירה.
נָ ַט ׁש אוֹ ִתי כּ ִֹחי ָאזִ ,ה ֵ ּנה ָקרוֹ ב ָהיִ ִיתי
לְ ַא ֵ ּבד ֶע ׁ ְש ּתוֹ נוֹ ַתיֵ ,עינַ י ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ִּתי ַא ְר ָצה.
()142-139 .4
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כיוון שזו סיימה את הרצאתה בסוגיית הרצון החופשי ומגבלותיו ,מתבונן בה דנטה ,והנה:
ָּכאן ֶאת ְ ּג ִב ְר ִּתי ָר ִא ִיתי וְ ִהיא קוֹ ֶרנֶ ת א ׁ ֶֹשר
ֵעת נֶ ֶא ְס ָפה ֻּכ ָּל ּה ְ ּבז ַֹהר ַה ּׁ ָש ַמיִ ם,
ַעד ִּכי ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת נָ גַ ּה כּ וֹ כַ ב ַה ֶּלכֶ ת.
()96-94 .5
ולבסוף ,בקנטו החותם את היצירה כולה ,מתייצב המשורר אל נוכח פני הבורא המכונה בפיו
כיאות "אור עליון":
ׁ ֶש ֵּכן ָהיָ ה ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י ָטהוֹ רָ ,ערו ְּך
לַ ְחדּ ֹר ִמ ַ ּב ַעד ְ ּב ַרק ֲאלֻ ּ ַמת ַק ְרנֵ י ַה ּז ַֹהר
ׁ ֶשל אוֹ ר ֶעלְ יוֹ ןִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו ֱא ֶמת ַע ְצ ָמ ּה נוֹ ַב ַעת.
()54-52 .33
הדמות שהוא רואה מולו היא השילוש הקדוש ,העשוי שלוש טבעות זוהר המזינות זו את
זו ,הוא "אור עולם".
התחושה המלווה את הקורא לנוכח שפע בלתי נדלה זה של אור ,זוהר ,בוהק ,נוגה ,זיו,
ברק ,רשף ,ניצוץ ,להב ושלהבת ,היא כי המשורר ,כיוון שנואש מלמצוא תכנים ליצירתו,
גודש אותה בתיאורים העולים כמה וכמה מונים על הנדרש .נקל לחוש בהעדר פרופורציה זו
בין המצגת האור-קולית ,האמורה ככל הנראה להכות את עיני הקורא בסנוורים ,לבין הנרטיב
הדל המשתרע בעצלתיים על פני קרוב ל 5000-שורות ,מרחב נכבד שנקל לאכלס בתוכו
אפוס שלם על תהפוכותיו (שירת רולן מחזיקה  4002שורות).

מסה תיאולוגית והכשל הסכולסטי
אם תיאורי הזוועות בתופת הם אזהרה מפורשת לחוטאים – ודנטה ,כאמור לעיל ,מיטיב
בתיאור הפלסטי והריאליסטי של האימה הצפויה לרשע המצוי – הרי שהדבר משחרר אותו
במידה רבה מהטפת מוסר והרצאות תוכחה .הדברים מדברים בעד עצמם ,וכל המוסיף גורע.
מכאן המיעוט היחסי של הדיונים התיאולוגיים בתופת .ככלות הכול ,אין זה מן הנימוס לדון
בדוקטרינת השילוש הקדוש כאשר בן שיחתך נצלה באש הגיהינום וצורח מכאב עד לב
השמים .מה גם שרובם ממילא בני בלייעל חסרי השכלה סכולסטית ,והדיון עמם יהיה חסר
תכלית ותוחלת.
מרכיב נוסף הוא אופיו של המדריך .למותר לציין כי ורגיליוס הפגני איננו בן-שיח
בסוגיות של הדוֹ גמה הקתולית ,מכאן שלבד מכמה עצות בנושאים מעשיים הקשורים למסע
עצמו ,וכן הסברים לתופעות הנעלות בשלב זה מבינתו של דנטה ,דיונים ברומו של עולם
מעטים יחסית בשני הכרכים הראשונים .לא כך בעדן ,לאחר שאת מקומו של עובד האלילים
המזהיר החליפה ביאטריצ'ה הקדושה.
לעומת התופת ,המצב בטור הטוהר מהווה מצע נוח לדיונים בתורת המוסר ,שכן מדובר
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במועמדים לעדן .העינויים ,יותר משנועדו לייסר את החוזר בתשובה ,הם אזכור משכנע
למה שעלול היה להיות אלמלא הציל האיש את נשמתו ברגע האחרון .אולם הנושא המרכזי
הכורך בחוט שני את כל שוכני טור הטוהר ,ממרגלות ההר ועד למדרג העליון הסמוך לגן
העדן הארצי ,הוא הדאגה לקרוביהם ולעצמם .עקרון ההיטהרות ,המצמצם את תקופת
השהות במקום זה ,מותנה במידה ידועה בהשתדלות מבחוץ .הנה כי כן ,אם קרוב משפחה
בחלד החטאה (שאינו יודע אם המת ירש גיהינום או שוכן בפורגטוריום) ירבה לשאת
תפילות לטובת הנפטר השרוי בטור הטוהר ,הוא יצמצם בכך את זמן שהותו באתר נאלח
(יש להודות) זה.
לא ייפלא אפוא כי לאחר שהבחינו בעובדה כי דנטה אינו מטיל צל ,וכי אבנים מחליקות
מתחת לרגליו ,קרי :האיש איננו חלול וחסר משקל כמוהם כי אם בשר ודם הנכנע לחוקי
הטבע ,הכול צרים עליו ,מוסרים ד"ש ,ומתחננים כי בשובו ארצה לא ישכח לבקש מן
הקרובים לשאת תפילות בעבורם .מכאן שגם אם דיונים תיאולוגיים מתקיימים בטור הטוהר,
רובם קצרים מאוד ,ובכל מקרה אין הם העיקר הדרמטי.
מרכיב נוסף ,רב חשיבות אף הוא ,המעניק מתח דרמטי לא בלתי מבוטל ,הוא הציפייה
של הקורא לעתיד לבוא בשלב הבא .שהרי טור הטוהר איננו כי אם מבוא אל שיאו של
המסע ,הפגישה עם ביאטריצ'ה וההתייצבות מול כיסא הכבוד.
הנה כי כן ,אם לא תיאורי זוועות ולא תקווה וציפייה לבאות ,במה ימלא המשורר
את תשעת רקיעי העדן? כיוון שמיצה את סוגיית המצגת האור-קולית ,נותר בידיו הדיון
הסכולסטי ,הנערך בעדן בשלושה מישורים :א) הסבריה של ביאטריצ'ה ,אם על שאלותיו
המפורשות של המשורר ואם מתוך תחושה אינטואיטיבית כי האיש מבקש לדעת אך
נרתע מלשאול; ב) הסברים מלומדים מפי בעלי דבר דוגמת הקיסר יוסטיניאנוס ,המצביא
והמחוקק ,ואבות הכנסייה המעדכנים את דנטה בדקויות דוקטרינה זו או אחרת; ג) המבחן
בדוֹ גמה הנוצרית ,הנערך בידי שלושה בוחנים ,ושההצלחה בו ,על פי דברי ביאטריצ'ה ,היא
תנאי להמשך המסע השמיימי.
המבחן מבוסס על שיטת הדיון וההוראה הסכולסטית שהגיעו אל שיאם במחצית השנייה
של המאה ה 13-ובראשית המאה ה ,14-קרי :בימי חייו של דנטה .השיטה הסכולסטית,
שביסודה היקש דיאלקטי בנוסח הסילוגיזם האריסטוטלי ,על פי הדוגמא הידועה ,כוללת
שלושה מרכיבים:
הנחת יסוד :כל בני האדם הם בני תמותה.
הנחת משנה :היוונים הם בני אדם.
ההיקש :היוונים הם בני תמותה.
הדיון הדיאלקטי המבוסס על הסילוגיזם האריסטוטלי הוא ממבשרי הרנסנס המוקדם ,שלא
יכול היה לסבול עוד את השיטה המוניסטית בתיאולוגיה הנוצרית ,על פיה הדיון התיאולוגי
מנותק כליל מן ההיגיון והשיקול הרציונלי ,והוא כל כולו בבחינת "נסתרות דרכי האל".
ביסודו של הסילוגיזם עמדו ההיקש הלוגי והניסיון להשתית עליו את עיקרי הדוֹ גמה
הקתולית ,הגדושה במעשי נסים והפלגות דמיון שעלולים היו לעורר את הסתייגותו של
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המשכיל המצוי .הצורך היה לא רק לפרש על בסיסו של המסד הלוגי את הברית החדשה,
אלא אף את כתבי אבות הכנסייה המוקדמים ,את צווי האפיפיור ואת ההחלטות של הוועידות
האקומניות.
השיטה הדיאלקטית הגיעה אל שיאה אצל תומס אקווינס (מי שרנה דקרט ראה בו את
אביו הרוחני והודה כי חלק מרעיונותיו מצוי בכתבי אקווינס) ,ואיש לא תרם יותר ממנו
לזיהוי הדוֹ גמה הכנסייתית עם לוגיקה אריסטוטלית.
סוגיית הדיון הסכולסטי שעליו משתית דנטה את עולמו הרוחני ואת אמונתו בנוסח
אקווינס ,רבו הדגול ,עומדת אפוא במרכז המבחן בדוֹ גמה הנוצרית ,אותו הופכת ביאטריצ'ה,
כאמור לעיל ,לתנאי להמשך עלייתו של דנטה ברקיעים .שלושת הבוחנים הם הקדושים
פטרוס ,יעקב ויוחנן ,ושלושת הנושאים הם עמודי התווך של השילוש הקדוש הקתולי:
אמונה ,תקווה ,חסד (אהבה)( .העובדה האירונית ששלושה בני ישראל הם הבוחנים את דנטה
במסתרי הדוקטרינה הקתולית לא נראית תמוהה בעיני המשורר).
הפותח במבחן הוא פטרוס ,ושאלתו הראשונה היא לכאורה פשוטה וישירהּ ְ :
"גלוּיוֹ ת ַה ֵ ּצג
דְּ ָב ֶר ָיךֱ ,אמוּנָ ֵתנ ּו ַמה ִהיא?" (.)52 ,24
התשובה ,על פי הכלל הסכולסטי המוצג לעיל ,חייבת להניח הנחת יסוד ,הנחת משנה
והיקש לוגי .אולם על אף העובדה שדנטה מתייחס אל השאלה בקלות ראש ,ואף מכנה
אותה בנימה של ביטול "סילוגיזם פשוט" ,תשובתו רחוקה מלעמוד בתנאי הדיון ,ועל כן
אינה משיבה על השאלה:
ָה ֱאמוּנָ ה ִהיא ּתֹכֶ ן לְ כָ ל ׁ ֶש ְ ּנ ַק ֶ ּוה לוֹ ,
ֵעדוּת ִהיא לְ ִק ּיוּם דְּ ָב ִרים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְר ֶאה,
ָּכזוֹ ִהיא ְ ּב ֵעינַ י ַּת ְמ ִצית ֱאמוּנָ ֵתנוּ.
()66-64 .24
האמור בשורה הראשונה הוא אכן קביעה ,קרי :הנחת יסוד .כך גם הנחת משנה במשפט
השני ,אולם המשפט השלישי ,האמור לסכם את הדיון ,נעדר כל שייכות לנאמר .על השאלה
הבאה ,כיצד הגיע אל האמונה ,משיב דנטה כי מצא את אמונתו בספרי הקודש ,ועל כן:
ִהיא ִסילוֹ גִ יזְ ם ּ ָפ ׁשוּט וְ הוֹ כָ ָחה נִ ַ ּצ ַחת
לֶ ֱאמוּנַ ת ֱא ֶמת ֵמ ַעל לְ כָ ל וִ כּ ו ַּח,
לְ ֻע ּ ָמ ָת ּה ַה ֶ ּי ֶתר ֵאינֶ ּנ ּו ִּכי ִאם ֶה ֶבל.
()96-94 .24
"ה ֶ ּי ֶתר ֵאינֶ ּנ ּו ִּכי ִאם ֶה ֶבל" ,לא זו בלבד
ובכן ,אפילו נקבל את טיעונו כי לעומת אמונתו שלו ַ
שאין זה סילוגיזם פשוט ,אלא שאין כאן סילוגיזם כלל .יתרה מכך ,למרבה האירוניה זוהי
דוגמה מובהקת לחשיבה מוניסטית ,הפוטרת את רוב הבעיות בשלילה עקרונית של האחר,
מבלי להידרש למסד לוגי.
לא יהיה זה מוגזם אפוא לטעון כי הסכולסטיקה של דנטה נעדרת הן את תחכום הסופיזם
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ההלני מזה ,והן את חריפות טיעוניה של האסכולה הסכולסטית ,שהגיעה בימיו אל שיאה
בדמויותיהם של אלברטוס מגנוס ,רוג'ר בייקון ,תומס אקווינס ,דנס סקוטוס ודומיהם .כך,
למשל ,נימוקיו השקולים של אלברטוס מגנוס בעד ונגד ,מביאים אותו להציע מסד משותף
למדע ולדת .אולם זאת רק מקץ שקלא וטריא ואגב היקשים ומסקנות.
לא לחינם זכה דנס סקוטוס איש אוקספורד בתואר ” .“Doctor Subtilisיכולתו להפריד בין
הפכּ ים הקטנים בעבודתו המקפת על מהות החומר ,וניסיונותיו להוכיח את קיומו ההגיוני של
אלוהים בבחינת "עיקרון על" ( ,)primo principioהם עבודות מופת של הדיון הסכולסטי.
מתומס אקווינס ,גדול התיאולוגים של הנצרות (דנטה טוען כי הורעל בפקודת שרל מאנז'ו,
וראו טור הטוהר ,קנטו  ,)69 ,20נוטל דנטה את העיקרון לפיו אין דבר המצוי בתבונה שקודם
לכן לא נתפס בחושים .”Nihil est in intellectu quod non prius in sensu“ :אקווינס הביא
את שיטת ההיקש ,היא הדדוקציה ,אל השלמות ,וזאת לא רק במישור התיאולוגי .ספק אם
יש לאקווינס מתחרה בתחכום טיעוניו ,כאשר זה מבקש להשתית על קרקע תבונית והיגיון
צרוף אחדות מן הדוקטרינות היותר בעייתיות של הכנסייה הקתולית-רומית ,כגון הוכחה
בדבר קיומו של אלוהים ,הריונה של מרים הבתולה או התגלמות האלוהים המופשט הקורם
עור וגידים בדמותו האנושית של ישו הצלוב.
אצל דנטה – המדבר לרוב מפי ביאטריצ'ה – אין ולא כלום מכל אלה .למעשה ,הטיעון
הדיאלקטי נעדר כליל .אמירותיו הן קביעות שרירותיות ,ועל כן אין בהן כדי לשכנע את
הקורא ,אלא אם כן היה משוכנע קודם לכן .אולם הקורא המודרני ,קל וחומר אם הוא
אתאיסט הרחוק מן ההיבט המטה-לוגי של האמונה העיוורת ,ניצב נבוך לא מעט בפני
קביעותיו הנחרצות של דנטה ,השם אותם בפי ההוגים בהם הוא פוגש במסעו.
בתופת ובטור הטוהר הדבר ניכר פחות ,שכן לא הפן המופשט של הדיון הסכולסטי הוא
העיקר ,כי אם סבלותיהן של הנשמות .פשטנות הטיעונים נבלעת בסיפור המעשה המרתק,
בתיאורי הזוועה ,בריאליזם של הסבל ועוד .לרקיעי העדן ,הרוחצים כל אחד לחוד וכולם
יחדיו באושר נצחי ,אין מה להציע ,כאמור לעיל ,במישור הדרמטי .מה שנותר אפוא הוא
הפלפול הפילסופי ,סוגיה שאיננה מכישוריו המובהקים של המשורר הגדול .נראה שדנטה
מודע לכך ,יש והוא מתנצל על כך מדי פעם:
ַע ָּתה ,קוֹ ֵרא יָ ָקר ,עוֹ ד ַאל ָּתקוּם לָ לֶ כֶ ת
ַה ְר ֵהר ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ַרק ַא ְך נִ ָּסיוֹ ן ָהיָ ה,
עוֹ ד ִ ּבלְ ָב ְב ָך ִּתשְׂ ַמח ְ ּב ֶט ֶרם ִּת ְתיַ ֵ ּג ַע
(העדן)24-22 .10 ,
William Wallace, “Albertus Magnus, Saint”, Dictionary of Scientific Biography. NY: Charles Scribner's .
Sons. 197; Ioannis Duns Scoti, Tractatus de primo principio, Padova, Liviana, 1973.
 .ראו ;Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae, Textum Leoninum Romae, 1888 :לתרגום אנגלי
נגיש ומפורש ,ראוSt. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Benziger Bros. edition, 1947, Christian :
.Classics Ethereal Library
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ביאטריצ'ה – צינת המדונה
בדיון המתנהל בין ביאטריצ'ה לדנטה בסוגיית אישיותם ותכונותיהם של השרפים ,הכרובים
והמלאכים לסוגיהם ,מוסבר ההבדל היסודי בינם לבין בני תמותה:
ַעל ֵּכן ַמ ַ ּבט ֵעינָ ם ֵאינוֹ ֻמ ְפ ָרע ַאף ּ ַפ ַעם
ְ ּב ַמ ּׁ ֶשה ּו ָח ָד ׁש ,וְ ֵאין לָ ֶהם ָּכל צ ֶֹר ְך
לְ נַ ּסוֹ ת לְ ִה ָ ּזכֵ ר ְ ּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה ְמנֻ ֶּת ֶקת.
לְ ֻע ּ ָמ ָתםֱ ,אנוֹ ׁש חוֹ לֵ ם הוּא ְ ּב ָה ִקיץ,
יֵ ׁש ַהדּ וֹ ֵבר ֱא ֶמת וְ יֵ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבטו ַּח,
ָ ּב ַא ֲחרוֹ ן דְּ ֵב ִקים ָא ׁ ָשםְּ ,כלִ ּ ָמה וְ ד ִֹפי.
()84-79 .29

מלאך .אמן אלמוני ,שנהב .אמצע המאה
ה ,13-לובר ,פריס.

הפסל קלע למטרה בתיאור חיוכו
המטופש של המלאך וארשת פניו
הנקייה מכל הבעה לבד מאושרו של
הזומבי המצוי.
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הנה כי כן ,המלאך הוא פגר נטול מסה ,תודעה ,זיכרון ,קל וחומר רצון חופשי ,וכל ייעודו
לזמר ולחולל לנצח .ואכן כך הם מופיעים ,על אף פלגותיהם ושמותיהם השונים ,בתשעת
מעגלי האמפיריום .לא כך היה בתחילה .במועד בריאתם היו ביניהם מי שלא אהבו את הצפוי
להם ומרדו באלוהים .הנודע ביניהם הוא הילל בן שחר מן המקרא ,הוא הPhosphorus-
ביוונית ,קרי :נושא האור ,מתרגום השבעים ,שהיה לימים ללוציפר ( )Luciferבלטינית .זה
הושלך לשאול יחד עם מרעיו ,שהפכו ממלאכי שרת למלאכי חבלה המענים את רשעי תבל
יורשי תופת .באשר למוצאותיו של הילל עצמו ,הדעות חלוקות .יש מי שרואה בו את כוכב
השחר ,הוא נוגה ,ויש מי שקובע את מקומו (דוגמת דנטה) בשאול תחתיות ,שם הוא כורע
תחת המשקל הכביר של כדור הארץ הרובץ עליו מכוח עקרון הכבידה.
לעומת המלאכים ,סוגיית תכונותיהן של הנשמות העולות לעדן מן הארץ לא ברורה די
צורכה .קרבתן אל המלאכים רבה ,וביסודו של דבר מקבל דנטה את התיאור ממסכת ברכות,
המצוטטת לעיל ,לפיה "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא
משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ,אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם
ונהנים מזיו השכינה "...כל הידוע לנו אפוא על הצדיקים של דנטה הוא שהגוף ניטל מהם
והעדות האחת והיחידה לקיומם היא האור האלוהי הנשקף מהם .אלא שכאן טמון קושי
כפול :א .על פי התפיסה האופטית בימיו של דנטה ,הראייה מתבצעת באמצעות קרן אור
המשוגרת מן העין אל העצם ומאירה אותו ,אולם במקרה של נשמות חסרי הגוף ,הרי שנעדר
מהן מנגנון השיגור; ב .האור אינו יכול להשתקף מחלל ריק ,והלא הנשמות בעדן נטולות
מסה .דנטה מעלה את הנושא בפני ביאטריצ'ה בשהותם ברקיע הירח ,בהקשר לסוגיית כתמי
הלבנה .אולם זו מסבירה לו בתכלית הקיצור כי חוקי הטבע שמיודענו למד בארץ אינם חלים
בשמים ,ובכלל – נפלאות דרכי האל...
בעדן נגזר מצבו של הזומבי המושלם ,ועליהם להתאזר בסבלנות
הנה כי כן ,על הרוחות ֵ
לקראת המועד שיגיע ככלות נצח או שניים ,עם בוא יום הדין ,כשהמתים יקומו לתחייה
וישובו ללבוש עור וגידים .בינתיים עליהם להסתפק בזיו השכינה .אולם אליה וקוץ בה .דנטה
זקוק לדבריהם ,לתוכחתם ,לעדותם ולהשכלתם בתחום הסכולסטיקה ,שהרי בעזרתם הוא
מבקש לגבש לעצמו שולחן תיאולוגי ערוך .כיוון שכך ,מעניק להם דנטה את כושר הדיבור,
הזיכרון והתודעה ,והצדיקים שלו מיטיבים להרצות את דבריהם ובכך מבקשים להעלות את
תרומתם למניעת ֶשבר אפוקליפטי העלול לרדת על הארץ אם זו לא תדע להתעשת במועד.
כולם ,כולל קצ'אגווידה אליגיירי ,נעדרים קשר אמוציונלי לדנטה .היוצא מן הכלל הגדול היא
כמובן ביאטריצ'ה ,אהובת המשורר ,למענה יצא אל המסע בעולם המתים ולה נשבע לכתוב
שירה "כפי שאיש מעולם לא כתב על אישה" .אולם מערכת היחסים בין השניים תמוהה,
וזאת בלשון המעטה .אדישותה הגמורה של גבירה זו אל דנטה ,בניגוד כה קוטבי לציפיות
הקורא ,מעוררת שאלה ,מדוע? האם כל מערכת היחסים ביניהם ,כולל זו הארצית ,לא הייתה
ולא נבראה אלא ָמשל הייתה? ושמא ביאטריצ'ה היא אכן התגלמות ההצלחה של אותו ניתוח
לובוטומיה שמבצע ריבונו של עולם בצדיקי הדור על ידי הפיכתם לזומבים גמורים ...חלקו
השני של מאמר זה יבקש להתמודד עם הסוגיה הנ"ל.
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ביאטריצ'ה – היוצא מן הכלל המעיד על הכלל
ביאטריצ'ה פורטינרי נמנית עם צמרת הנשים המופלאות שהיו לסמל אהבתו של המשורר,
ולעתים אף עילה למעללי גבורה .כזאת היא הלנה מטרויה הבוגדת בבעלה ומחוללת את
המלחמה הגדולה בימי קדם .כאלה הן אלות האולימפוס ההלני והאפוס הרומי ,מאפרודיטה
אלת היופי ואהבת הבשרים ,ועד דידו מלכת קרתגו השולחת יד בנפשה לאחר שלא עלה
בידה לזכות באהבתו של אניאס .כאלה הן אהובות לבם של משוררי רומא הנערצים על דנטה:
קורינה לאובידיוס ,לסביה לקטולוס ,דליה לטיבולוס .כאלה הן גווינביר אשת המלך ארתור
וקרימהילדה אשת זיגפריד משירת הניבלונגים .רובן מוּכרות היטב לדנטה ,חלקן נזכרות
בכתביו .יתרה מזאת ,בניגוד לרוב הנשים הנזכרות שאינן כי אם פרי דמיונו של המחבר,
ביאטריצ'ה היא אהובת נפשו של דנטה ,אישה בשר ודם ,מי שהתגוררה לא הרחק מבית
משפחת אליגיירי בפירנצה .אולם בניגוד מובהק לשלמות אהבתן של הגבירות לעיל ,שבאה
לידי ביטוי בשילוב מושלם של אהבת נפש שמצאה את ביטויה בחדר המיטות ,מסתפק
משוררנו במראה עיניים סוגד בלבד .נֶ תק מפתיע זה מן הדוקטרינה הניאו-אפלטונית של
זהות הצורה והתוכן במובנה העמוק ביותר ,הוא תופעה המייחדת את דנטה .אולם הדבר לא
מנע מתומס קרלייל לכתוב בנידון את הדברים הבאים:
אינני מכיר עוד בספרות העולם קרבה רבה יותר של גבר לאישה מזו של דנטה
אל ביאטריצ'ה .זהו רוך ועידון ,כיסופים המרעידים את מיתרי הנפש ,אהבה
טהורה המעלה על הדעת את צלילי העוגב האיאולי ...כל אלה מתמקדים
בפגישת השניים בעדן ,מבטו בעיניה הטהורות ...הקורא אינו יכול להימנע
מלהמשיל זאת לשירת מלאכים בעדן .אכן ,זהו ביטוי לרגש שטהור ממנו לא
נמצא בנפשו של הגבר מאז ומעולם.
תומס קרלייל
הגזמה רבתי זו – עלי להודות שבקריאה ראשונה הייתי בטוח שקרלייל ,הנודע בלשונו
המושחזת ,חומד לצון ,אולם מקריאת המסה כולה עולה בבירור שזו אכן כוונת המחבר.
הבאה דווקא מעטו השנון של הקלוויניסט הסקוטי הספקן ,היא עדות למידת יכולתו של
המבקר להוליך עצמו שולל אגב קריאה מוּצאת מהקשרו של הכתוב .ולא רק המסאי ,אלא
כך גם המשורר .הנה שירו הקצר של לודוויג אוהלנד ( )Uhlandהמשורר הגרמני משלהי
המאה ה ,19-על פגישתם הראשונה של דנטה אליגיירי וביאטריצ'ה פורטינרי.

Thomas Carlyle, Lecture on Heroes, NY, 1916, p. 92. .
Gedichte von Ludwig Uhland / herausgegeben von Friedrich Brandes. – Leipzig: P. Reclam, .
1892.
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ביאטריצ'ה
ָהיָ ה זֶ ה ִמ ּׁ ַש ֲע ֵרי ִפ ֶירנְ ֶצה,
וְ ׁ ֶש ּ ָמא ִמ ּׁ ַש ֲע ֵרי ָר ִק ַיע,
ְ ּביוֹ ם ָא ִביב ַצח ו ָּב ִהיר
ָהמוֹ ן ַע ִּליז דַּ ְרכּ וֹ ִה ְב ִק ַיע.
ְּכמוֹ ַמלְ ָאכִ ים יַ לְ ֵדי ָה ִעיר
זֵ ֵרי ּ ְפ ָר ִחים ִ ּבשְׂ ָע ָרם,
יָ ְרד ּו לַ ַ ּגיְ א ְמחוֹ לְ לִ ים
ַע ִּליז וְ ַר ְך ָעלָ ה ׁ ִש ָירם.
נִ ַ ּצב ֵ ּבינָ ם ָה ֶעלֶ ם דַּ נְ ֶטה
לִ בּ וֹ רוֹ ֵטטּ ִ ,ב ֵּק ׁש לִ ְראוֹ ת
ֶאת זוֹ ֲא ׁ ֶשר ַמלְ ָא ְך ִּת ְהיֶ ה לוֹ ,
ִהיא ַה ָ ּי ָפה ָ ּב ֲעלָ מוֹ ת.
ְ ּב ַצ ּ ַמ ְר ּתוֹ ַעלְ וַ ת ִאילָ ן
ְ ּברו ַּח ָה ָא ִביב רוֹ ֶח ׁ ֶשת,
ָּכ ְך נֶ ֶפ ׁש דַּ נְ ֶטה ַה ָ ּצ ִעיר
ֶאל ַא ֲה ַבת ַעלְ ָמה רוֹ גֶ ׁ ֶשת.
ָּכ ְך ְ ּבלִ בּ וֹ נֵ עוֹ ר קוֹ לֵ ַח
נְ ַהר ּ ִפ ּיוּט ׁ ֶשלּ ֹא ָּכ ָבה,
ִּכי ִא ׁיש לֹא יַ ֲעמֹד ִמ ֶ ּנגֶ ד
ַה ְ ּנעו ִּריםָ ,ה ַא ֲה ָבה.
רבים כתבו על חייו ויצירתו של דנטה ,כבר במחצית הראשונה של המאה ה ,14-כולל
שני בניו פייטרו וג'קופו אליגיירי ,אולם אם נבקש אחר מחולל מוטיב האהבה בין דנטה
לביאטריצ'ה ,נמצא אותו ללא ספק בחיבורו של ג'ובני בוקאצ'ו משנת  27 ,1348שנים לאחר
מות המשורר ,זמן קצר למדי במושגי הימים ההם .להלן תרגום חופשי של קטעים נבחרים
משני פרקי הפתיחה בחיבורו של בוקאצ'ו:
Vita di Dante – Trattatello in laude di Dante, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, Milano: .
 ;Mondadori, 1964לתרגום אנגלי ראוGiovanni Boccaccio, Life of Dante, J.G. Nichols, trans., London: :
.Hesperus Press, 2002
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הדבר היה באחד במאי ,בפירנצה הנאצלת ,עיר ואם ,קרת הפרחים ,החג והמועד .משכן
אזרחיה-אביריה מעודני הטעם ,אוהבי הגיל והשמחה.
חגיגות האחד במאי היו מסורת פלורנטינית עתיקת יומין ,יום החג ואף הימים שאחריו
נחוגו ברוב פאר ותפארת .חזיתות הבתים עוטרו בזרים קלועים מפרחי אביב ,מן הרחובות
עלו שירה ולחן מלווים בצליל פעמוני כנסיות .נשים ועלמות צעירות עטורות זר ועדיים
נטלו חלק בתהלוכת החג ,צעירים לבושים לבן פסעו בצעדי מחול ובפיהם זמר מתרונן,
בעקבות ראש התהלוכה ברחובות הקרת.
ככלות התהלוכה נטש ההמון הרב את סמטאות העיר ואת הוד ארמונותיה ,ובא אל חופי
הארנו הקולח בנחת ,פונה לאורך גדותיו אל השדות וכרי האחו הפורחים בעונה זו בשפע
בלתי נדלה של פרחי צבעוניו .כאן ,על פי אובידיוס ,פרוסרפינה הנאנסת קטפה פרחים
ָ ּב ָאח ּו ַהזּוֹ ֵהר ִ ּב ׁ ְשלַ ל ּ ִפ ְר ֵחי ָא ִביב
ָק ְט ָפה ְ ּבמוֹ יָ ֶד ָיה...
כאן ,בין כרי הדשא הפורחים בנרקיסים וסיגליות ,כלניות וכרכום ,הם חוללו ושרו את שירי
הטרובדורים האהובים עליהם .על שולחנות הניצבים בצל עלוות תאשור ואזדרכת נערמו
מטעמים בשפע ,משקה ומאכל להמון הצוהל ,באווירת בושם הוורד ,פרחי קורנית וחבצלת
וכן "במתק הניחוח וריח עדנים "...כפי שנזכר דנטה עצמו מקץ שני עשורים באחד משירי
הויטה נובה.
היה זה בנשף זה של שיכרון חושים מעודן ,לעת פירנצה כולה חוגגת ב festa-השופעת חן
של האביב הטוסקני ,כאשר פולקו פורטינרי ,איש נכבד ורם מעלה באותם ימים ,קיבץ את
ידידיו הקרובים אל חגיגה בביתו" .עם הקרואים לנשף" נמנה אחד אליגיירי ,ומכיוון שילדים
אוהבים ללוות את הוריהם ,בעיקר למקומות בילוי ,בא עמו בנו בן ה ,9-דורנטה שמו .וכאן,
בין שאר בני גילו ,נערים ונערות כמוהו שמילאו את הבית והגן בצחוק עליז ומאושר וחטפו
מעדנים מן השולחן העמוס מטעמים ,הייתה בתו הקטנה של פולקוּ ִ ,ב ֶיצ'ה קראו לה ,כלומר
ביאטריצ'ה בשמה המלא .ילדה בת שמונה לערך ,יצור מקסים ,מיניאטורה נהדרת של עלמה
יפהפייה כפי שתהיה בבוא העת .היו הליכותיה מעודנות ,דבריה הנאים נאמרו בשקט מאופק
הבוגר מגילה .תווי פניה הרכים בתכלית העידון ערוכים היו בתואם כה מופלא עד כי לא
תהיה זו הפרזה לומר שהקסם הנאצל השרוי עליה העלה על דעת המתבונן דמות של השרף
בעדן .לא ייפלא אפוא כי לעת ראה אותה דנטה לראשונה הוקסם הנער עד עמקי נשמתו,
והגם שעודו ילד ,אצר את דמותה בסגור לבו לנצח .מיום זה ואילך ,כל עוד יחיה ,יזכרנה
ויאהב אותה לעד.
ניתוח מרתק לביוגרפיה של בוקאצ'ו ימצא הקורא בחיבורו של ג'ורג'יו פטרוקי:
"כסותה ביום ההוא" ,אומר לנו דנטה בויטה נובה" ,הייתה בעלת גוון נאצל,
ארגמן נאה לעין ,כרוכה ומעוטרת באופן התואם להפליא את גילה הצעיר".
Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, Editori Laterza, 1997. .
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ואזי ,בתיאורו את השפעת יופיה על חושיו ,הוא מצהיר שבהרף עין זה" :רוח
החיים השוכנת במסתרי לבי החלה לרעוד בעוצמה כה רבה עד כי כל אברי
גופי רטטו עמו יחדיו ,ופי פלט את המשפט הבא" :גבירה מהוללת זו של
זיכרונותי" ( ...)mente mia della donna gloriosa Laעצר להרף עין והוסיף
בלטינית צחה ,mihi” dominabitur veniens qui ,me fortior deus “Ecce :קרי:
"זו אלוהות חזקה ממני אשר בבוא העת תשלוט עלי".
עד כאן בוקאצ'ו ודנטה .תיאור מרשים של סער רגשות בלבו של נער רך ,שטרם מלאו לו
תשע שנים ,לילדה בת שמונה ,עלול אמנם להישמע מופרז משהו ,ויש מי שזקפו אותו על
חשבון הפלגת דמיונו של המשורר .עם זאת ,קשה למי שמכיר את כתבי דנטה ואת טוהר
לבו הגמור ,להעלות על הדעת שמא אין הדברים אמת לאמיתה וכי ביאטריצ'ה לא הייתה
ולא נבראה כי אם משל הייתה (וראו בהמשך).
ואמנם ,האירוע המיוחס לנער רך בן תשע – אותו  ,alumnus Musarumקרי" :עלם
המוזות" כפי שג'ובני דה וירגיליו מכנה את דנטה 10.איננו שונה אחרי ככלות הכול
מקורותיהם של ילדי פלא דוגמת מוצרט ,בטהובן או ג'ון סטיוארט מיל .האחרון מספר לנו
באוטוביוגרפיה שלו על תופעות דומות שפקדוהו בגיל רך .דוגמא נוספת הוא אלכסנדר
פופ ,שחיבר שירה מצוינת בעודו ילד .אולם זאת בהבדל אחד משמעותי :ילדי הפלא הנ"ל
ידעו אמנם ריגושי אהבה אל נשים קטנות בגילם ,אלא שאצלם לא היה זה אלא מקרה
חולף ,בעוד שפגישתם הראשונה של דנטה וביאטריצ'ה ,כפי שתוארה לעיל ,הייתה ללא
ספק המאורע המכונן בחייו .השפעתו עליו לא זו בלבד שהייתה בעלת עוצמה רבה והחזיקה
מעמד עד יום מותו ,אלא שהפכה לימים למסד יצירתו הפיוטית" .מרגע זה ואילך ",הוא
מצהיר בויטה נובה:
האהבה שלטה על נפשי עד כלות ,ובאמצעות ריבון כה נחרץ ובטוח השולט
על דמיוני המפותח ,שלא יכולתי לעשות דבר כי אם לשרתו במיטב כוחי.
יש והוא מצווה עלי לצאת את ביתי ולחפש אחריה ,הצעירה במלאכי שרת;
על כן יצאתי בנעורי לבקש אחרי אהובתי השמיימית ומצאתיה נאצלת ורבת
הוד ותפארת ,עד כי יאים לה דברי הומרוס לאמור" :אין היא בתו של אדם
בן תמותה כי בת אלים היא ".והנה ,אף על פי שדמותה הקסומה הייתה
עמי בכל אשר אפנה ,ואף שלא אחת הייתי קרוב לכרוע תחת עול האושר
המופלא ,הנה מעולם לא נכנעתי בפני אהבתי ללא עצתה השקולה של
התבונה שעמדה לימיני בשעת הצורך.
תהיה אשר תהיה משמעותו הסתומה משהו של המשפט האחרון בדבר אותה "התבונה
שעמדה לימיני בשעת הצורך" ,אולם נראה כי זו מסבירה מדוע במהלך תשע שנים לא
גילה הילד ,הנער ,העלם ,כל עניין ארצי באהובתו שהתגוררה ,אחרי ככלות הכול ,לא הרחק
מביתו.
 .10בתשובתו הפיוטית לאקלוגה של דנטה לכבודו.Dantes Alagherii Iohanni de Virgilio :
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דנטה וביאטריצ'ה ,הנרי הולידיי .1883 ,הצייר קלע למטרה באפיון דמויותיו .שתי חברותיה
של ביאטריצ'ה מתבוננות בדנטה ,אחת מהן (וראו את שפת הגוף) במבט עוגב .רק אהובתו
השמיימית מתעלמת ממנו כליל כשמבטה הקפוא מביט לפנים11.

חלפו אפוא תשע שנים .עתה ,והוא איש צעיר בן שמונה עשרה ,עודו מהלך בסמטאותיה
של פירנצה ,והנה לגמרי באקראי נקרתה על דרכו אהובת נפשו ,והיא מלווה בשתי חברותיה
הבוגרות ממנה – עלמה בת  17בפסגת יופי וחן נעוריה .אנו קוראים בויטה נובה:
מקץ ימים רבים ,תשע שנים בדיוק מאז הדברים שכתבתי לעיל ,אירע הדבר,
ואותה עלמה נהדרת הופיעה לעיני בגלימת לובן צחה ,והיא פוסעת בין שתי
רעותיה האצילות ,הבוגרות ממנה .ובעודה חולפת ברחוב קרוב אל המקום
בו ניצבתי נכסף ושרוי במבוכה ,הואילה להסב אלי את עיניה ,ובנימוס מעודן
ודרך ארץ ,בירכה אותי לשלום .וכה נעלה הייתה חזותה ברגע זה ,עד כי
ידעתי להרף עין את תחושת האושר המוחלט.
אם פגישתו הראשונה של דנטה עם ביאטריצ'ה הייתה האירוע המכריע בחייו ,התגלות שנייה
זו של "הגבירה המהוללת" הייתה גם היא לבטח משיאי חווייתו של המשורר .כאשר הופיעה
לראשונה לעיניו הוא ראה בה את "המעודנת במלאכים" ,מי שאינה בתו של בן תמותה כי
בת אלים ,הרי שבפגישתם השנייה הרושם שהטביעה בו היה אף עמוק וקסום יותר.
 .11הנרי הולידיי לא הניח אחריו הסברים בדבר צינתה וניכורה של ביאטריצ'ה בתמונה מפרי מכחולו .אולם היו
שטענו כי כעסה של העלמה יצא על דנטה שנשא באותה שנה ( )1283לאישה את ג'מה דונטי ,שילדה לו
שלושה בנים ובת.

6/7/2009 2:12:02 PM

Dante Book 3.indb 404

אחרית דבר

405
"פורחת באביב יופיה" ,כפי שציין באחת הסונטות לכבוד אהובת נפשו ,הפכה ביאטריצ'ה
מכאן והלאה למוזת הפייטן ,וכך ,Poca favilla gran fiamma seconda :קרי" :בעקבות רשף
קט בא הלהב "...והלהב אמור היה לפרוץ בדמות שתי יצירות מופת שדנטה יכתוב לימים.
ה Vita Nova-נכתבה בשנת  ,1292שנתיים לאחר מותה של ביאטריצ'ה .הקומדיה ,אותה
יצירה שג'ון רסקין מכנה "פסגת השירה האלוהית שאי פעם נמסרה בידי אדם" ,החל קרוב
לוודאי לכתוב בשנת  .1307היה זה בוקאצ'יו שהוסיף לה את "האלוהית" ,ועד עצם היום
הזה ניטש ויכוח בקרב חוקרי דנטה על מי מוסב הכינוי "אלוהית" ,האם על הקומדיה ושמא
על ביאטריצ'ה?
מאחר שאיננו יודעים דבר על פגישות נוספות בין השניים מאז פגישתם השנייה ,אי שם
בשנת  ,1283ועד למועד מותה של ביאטריצ'ה מקץ שבע שנים והיא בת  ,24עלינו להניח
שלאחר אותה פגישה אקראית ברחוב ,דנטה שוב לא ראה עוד את אהובת נפשו.

ביאטריצ'ה – ההייתה או חלמתי חלום?
סוגיית דמותה של ביאטריצ'ה ,האם הייתה אשת בשר ודם או שמא אך משל הייתה ,היא
מן הסתם אחת השאלות המרכזיות בחקר דנטה .רבים מבין החוקרים ,בעיקר בשלהי המאה
ה 19-וראשית המאה העשרים ,העדיפו דמות אלגורית .המוטיב המוביל היה חסד האהבה
האלוהית ,ה ,caritas-קרי :אהבת המדונה אל בן תמותה – היא פורשת עליו את חסדה והוא
משיב לה בסגידתו אליה .כך למשל התיאולוג וחוקר דנטה פייר מנדונה ( )Mandonnetהפך
את אהובת נפשו של דנטה לסמל הגאולה הארצית12.
דנטה גבריאלה רוזטי ,מאבות האסכולה הפרה-רפאליטית ,ראה להופכה לסמל הקיסרות
הרומית שאליה מתגעגע דנטה אליגיירי13.
התיאולוג הגרמני גרהרדט גיטמן (( Gitmanרואה בה את הכנסייה הקתולית ,וכמוהו גם
לאונה טונדלי ( ,)Tondelliהיסטוריון ותיאולוג איטלקי14.
פרנצ'סקו פרז ( ,(Perezתיאולוג בן זמנו של רוזטי ,ראה בה התגלמות של האינטלקט
הפעיל ,מעין הכלאה של רחל ולאה כפי שראה אותן דנטה באחד מחלומותיו בטור הטוהר;
וכן הלאה15.
הנטייה בביקורת העכשווית היא לגאול את גברתו של דנטה מנבכי האלגוריה ולהופכה
מסמל החסד המושלם לאשת בשר ודם ,היא ביאטריצ'ה פורטינרי ,תושבת פירנצה .בין
היתר תומכת בהנחת יסוד זו העובדה כי כל דמויות בני האדם בקומדיה היו אנשים חיים.
באשר לדמויות המיתולוגיות הגודשות את היצירה ,אין הן באחריותו של דנטה ,אף כי גם
הן נתפסו ללא ערעור כמי שחיו בעבר .הנה כי כן לדנטה לא היה כל ספק באשר לקיומה
.12
.13
.14
.15
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בעדן של אהובתו משכבר הימים ,מי שפרשה את חסדה עליו עם צאתו אל העולם המתים.
היא יוצאת לעזרו מיד כאשר המשורר נקלע אל סבך החטא אותו מסמל היער האפל בקנטו
הראשון של התופת .היא זו המשגרת לעזרו את ורגיליוס על מנת להנחותו בשבילי שאול
התחתיות ודרכי העקלתון במעלה טור הטוהר .ביאטריצ'ה עצמה עוברת אמנם תהליך של
השתנות ,מדמות ריאלית על פי כללי ה״סטיל נובו״ כפי שהיא מופיעה לעינינו בסונטות
של ויטה נובה ,לדמות שמיימית – אם כי יסודות של מדונה שמיימית מצויים כבר בכתביו
המוקדמים של המשורר (וראו את סונטה כ"ו הנודעת) .כך גם דבריה אל דנטה בפגישתם
הראשונה בעדן .ביאטריצ'ה מטיחה בו בלשון ריאליסטית לחלוטין דברים קשים ובוטים,
אולם אט אט ,כיוון שדנטה עצמו עובר תהליך של חזרה בתשובה ,נמוג כעס הגבירה ,וזו
מקבלת יותר ויותר דמות מופשטת של מלאך גן עדן .האהבה הארצית ,אם הייתה כזאת,
מפנה את מקומה ליעד האושר השמיימי שהוא התגלמות השלמות המוסרית מאסכולת
ַ
דנטה ,המובילה אותו מן הויטה נובה אל הקומדיה.
הנה כי כן ,שלבי הביניים שמנינו עד כה במערכת היחסים בין השניים ,ששיאם הוא
מסעו של דנטה בעולם המתים על מנת לפגוש שם את אהובתו ,מחוללים בנו מתח
טבעי לקראת הפגישה .יתרה מזאת ,אהבתו של דנטה אל ביאטריצ'ה ,אהבה שהייתה
לציר מרכזי ביצירתו ,היא זו האמורה לשמור את היצירה הספרותית מלהפוך לטרקטט
תיאולוגי  /מוסרי  /פוליטי .הכלאה זו בין דמות חיה ונושמת של עלמה ארצית תושבת
פירנצה להתגלמות השלֵ מות השמיימית ,היא אחרי ככלות הכול סוד גאוניותו של דנטה;
הגם – יש להודות – שאהבתו של דנטה (וראו בהמשך) אינה עוברת תהליך של סובלימציה
מתשוקתו של גבר צעיר לעלמה יפהפייה אל שלמות הטוב והטהור .היא הייתה קדושה
בלתי מושגת בפירנצה ,וכך נותרה בעדן .רק היכולת להישאר טהור עד כדי הפשטה גמורה
של רגשותיו ,היא זו המעניקה לדנטה מעמד של מבשֵׂ ר ,הוא ה Veltro-מן הקנטו הראשון
בתופת 16,אותו מושיע בדמות כלב ציד אשר יגאל את מכורתו מן הזאבה המבקשת
"ה ֵ ּנה ֵר ִעי ֲא ׁ ֶשר ֵה ַמר לוֹ
לטרוף אותה .ביאטריצ'ה מגלה את אהבתה למשורר במילים ִ
"ה ַא ֲה ָבה ִהיא
ַהגּ וֹ ָרל( )l'amico mio, e non delia ventura( ",התופת ,)61 ,2 ,ומוסיפהָ :
זוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ְ ּגרוֹ נִ י דּ וֹ ֶב ֶרת( )amor mi mosse, che mi fa parlare( ".שם .)72 ,ביאטריצ'ה רומזת
ככל הנראה לגורלו המר של דנטה שגורש מפירנצה .היא זו המעלה אותו אל פסגת האיווי
"א ְּת זוֹ ֲא ׁ ֶשר ִח ַּל ְצ ְּת אוֹ ִתי ִמן ָה ַע ְבדוּת ֶאל ַה ֵחרוּת" (העדן,
האנושי ,והוא מודה לה על כךַ :
 .)85 ,31במילים אלו כרוכים הן הכרת תודה עמוקה והן תיאור המצב לאשורו ,קרי:
תחייתו המוסרית של המשורר .עם זאת ,לא אבדו לביאטריצ'ה סגולותיה הארציות ,כגון
יחסה האירוני משהו ,חיוכה ,המבט ואפילו משהו מדקויות הקנאה הנשית.

ביאטריצ'ה והאהבה החצרונית
צר המקום במאמר זה לדיון מפורט במקומה של אהובת המשורר בשירת ה"סטיל נובו".
אולם ייאמר מפורשות כי הטענה הנשמעת לעתים ,לפיה המדובר בהאלהתה של הדונה
 .16להרחבה על הנושא ראו פרק "מבואות" בכרך זה.
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איור לחיבורו של אנדריאס קפלנוס( De Arte Honeste Amandi :אמנות האהבה החצרונית).
קודקס מנזה ( .)Manesseראשית המאה ה ,14-היידלברג ,הספרייה האוניברסיטאית .האיור
המעודן מביע היטב את ההיבט הארוטי בחיבורו של קפלנוס.

והפיכתה למדונה ,אשר לה ניתן לסגוד בלבד מבלי לגעת ,אין לה בסיס ,לא בשירת התקופה
ולא בעולמו הרוחני של המשורר ,אשר מקורותיו הם בראש וראשונה התנ"ך ,המיתולוגיה
היוונית והאפוס הרומי ,הנעדרים כליל הפרדה בין אהבה לתשוקה" .האהבה החצרונית"
( ,)Amour courtoisעליה נשברו קולמוסים רבים ,איננה מטיפה בשום פנים ואופן לאהבה
חד-כיוונית ,כזו שבה האוהב מציע את שירותיו לגבירת לבו ובתמורה יזכה מצדה לחיוך
או לנפנוף במטפחת .למרבה האירוניה ,ההיבט הארוטי באהבה חצרונית מודגש ביתר שאת
דווקא משום שמדובר באהבה בלתי ממוסדת ,שלא זכתה בחותם החופה ובברכת הכומר,
והיא כל כולה בבחינת מים גנובים ימתקו17.
לדיון בסוגיה זו במאה ה ,12-ראו את ספרו של משה לזר18.
המשורר ודאי לא מצא אותה בשירת הטרובדורים הפרובנסלית ,הנערצת על דנטה ,ולא
אצל אבות ה״סטיל נובו״ ,החל בג'קומו לנטיני בסיציליה ועד קבלקנטי בטוסקנה .אולם ישנו
 .17וראו בנידון את חיבורו של אנדריאס קפלנוסAndreas Capellanus, The Art of Courtly Love, NY: Columbia :
.University Press, 1969
Mosché Lazar, Amour courtois et “fin'amors” dans la littérature du XIIe siècle, Paris, 1964. .18
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יוצא דופן אחד המאפיל בעוצמת יצירתו על כל השאר ,והוא דנטה אליגיירי עצמו .הנה כי
כן ,סוגיית האלהתה של הגבירה בשירת ימי הביניים המאוחרים ותחילת הרנסנס נסמכת
ברובה על דנטה .בשורות הבאות נבקש להציג את התמונה בתכלית הקיצור.
נוח להתחיל דווקא בקבלקנטי ,וזאת משני טעמים :א) גווידו קבלקנטי היה מורהו של
דנטה ,ידידו ומושא הערצתו של המשורר הצעיר שהקדיש לו את מחזור שיריו הראשון;
ב) הקנצונה של גווידו קבלקנטי ,המסה בחרוזים אודות האהבה :גבירה ביקשה לדעת
( ,)Donna me pregaהיא מן ההישגים הבולטים בסוגיית האהבה ומערכת היחסים בין
האוהב ואהובתו בסגנון ה״סטיל נובו״ בכלל ,ובימים בהם דנטה חיבר את שיריו לביאטריצ'ה,
בפרט.
קבלקנטי אינו ממעט לקשור לאהבה כתרים של היטהרות נפש ומעמד נעלה ,אולם בעת
ובעונה אחת הוא מתרה בנו לבל נחשוב כי יש באהבה כדי לשנות אותנו או להביאנו אל
תכלית השלמות .להפך ,האהבה:
ִּכי לֹא ָּת ֵפר ְ ּבכָ ְך ֶאת ֶט ַבע ָה ָא ָדם,
ִּכי ַ ּב ּׁ ְשלֵ מוּת ֲהלֹא מוֹ ֵצא ַה ֵח ְטא ִמ ׁ ְש ָּכן,
ַא ְך זֹאת ֵהן לְ ָה ִבין נִ ְב ָצר ִמ ֶ ּג ֶבר ָּתם
ַה ַחי ְ ּב ַא ׁ ְשלָ יָ ה ִּכי עוֹ לָ מוֹ ֵא ָיתן.
[]...
מאידך גיסא ,אל לו לגבר לנסות ולהימלט מאהבה ,שכן:
ֵהן ַ ּגם ַה ָ ּנס ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ְּכמוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַס ּ ַפ ַחת
ִּת ְרדּ ֹף אוֹ תוֹ ַּ ,ת ּ ִׂשיגִּ ,כי ֵאין לָ ּה ַּת ָּקנָ ה.
ֶאת ֶק ׁ ֶשר ַה ִ ּז ּ ָמה ָה ַא ֲה ָבה רוֹ ַק ַחת
ִּתלְ כּ ֹד אוֹ תוֹ וְ לֹא ִּתדּ ֹם ַעל ִמ ׁ ְש ָּכנָ ּה.
אכן ,קשה לתאר ניסיון נחרץ ,תבוני וארצי יותר ממילים אלו להפרכת התנהגותו של דנטה
כלפי ביאטריצ'ה19.
ג'קומו לנטיני ,אבי הסונטה ,ממשוררי האסכולה הסיציליאנית במאה ה ,13-שמרחמה
יצא ה״סטיל נובו״ ,מכנה את אוסף הסונטות שלו" :אהבה היא תשוקה" ,ושומר על שני
מרכיבים אלו בשוויון מלא ,שהרי בלעדיהם ללא תתכן אהבה של אמת.
גווידו גוויניצ'לי ,אף הוא מן הנמנים עם הטריומוויראט של אבות ״הסגנון החדש״ ,מרבה
אמנם לתאר את יופיה האלוהי של אהובת לבו ,אך מזהיר את הקורא מלהפריז באהבה
אפלטונית ,ודורש מן האהובה ,לבל תיבש אהבתם
 .19לתרגום העברי של הקנצונה בשלמותה ,ראו :גבירה ביקשה לדעת ,גווידו קבלקנטי ,שבעה שערי שירה,
תרגום ומבואות :אריה סתיו ,הוצאת תמוז ,2005 ,כרך ב' ,עמ' .47-42
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[]...
ְ ּב ֵעינֵ י ָהאוֹ ֵהב ָה ָא ִציל לְ ִת ְפ ֶא ֶרת,
ְּת ׁשו ָּקתוֹ לְ עוֹ ֵררֶ ּ ,פן יֶ ְחדַּ ל ׁשוּב לִ ְהיוֹ ת
נֶ ֱא ָמן ַעד עוֹ לָ ם ו ָּמסוּר לָ ּה ַעד ְּכלוֹ ת.
הנה כי כן ,גם אם רחוקים מן התשוקה החושנית ואהבת הבשרים של יוצאי חלציהם מקץ
מאה שנים בעידן הרנסנס בפריחתו ,אין שלושת משוררינו מסתירים את החשיבות המכרעת
של התשוקה כמרכיב מכריע באהבה הנעלה ,אשר אם לא יבוא על סיפוקו תדעך גם האהבה.
שלושתם ,פרט לדנטה.
רבות נכתב על השפעת השירה הפרובנסלית על דנטה אליגיירי .כך למשל ארנו דניאל
( ,)Arnaut Danielמגדולי הטרובדורים של המאה ה ,13-הנערץ על המשורר הקובע את מקומו
בטור הטוהר ,מרבה לשבח את שירתו ומעניק לו את התואר הנעלה ביותר למשורר בעת
ההיא ,il miglior fabbro :קרי" :האמן הגדול מכולם" .שירת האהבה והחשק של הטרובדור
הפרובנסלי – ולמותר לציין שזו רובה של שירתו – מציגה את שירותו הפיאודלי של
האוהב לגבירת לבו ,עליו הוא מבקש תמורה ,היא ה ,“guerdon”-ובאשר למהותו של אותה
"תמורה" ,הלא אין לאיש ספק מה היא .ארנו לא מושך את ידו משירה גדושה בסימבוליקה
ארוטית .באחד משיריו האהובים ,שנתחבר להן לחן( Lo ferm voler qu'el cor m'intra :עת
תשוקה עזה אל לבי חודרת) ,מספר לנו הטרובדור כי הנה נעלו את אהובתו בחדרה ,ולפיכך
נמנע ממנו לזכות ב"תמורה" הנ"ל ,ועל כן ה"מוט" שלו מתייבש .השיר כולו הוא משחק
מילים בדבר אותו מוט אומלל שהיה מוצק ורב און והנה הוא מדולדל ונרפה20.
אלפונסו דה קוטון ( ,)Afonso do Cotonאף הוא מצמרת הטרובדורים במאה ה ,13-כותב
בסגנון משתלח המזכיר את צ'רלס בוקובסקי .את אחד משיריו למרינה ,פילגשו /אהובתו,
הוא פותח במילים:
ִּת ְרא ּו ֶאת ַמ ָ ּצ ִביּ ְ ,ג ָברוֹ ת!
ִעם ִמי ׁ ֶש ָ ּבא לָ ּה זוֹ ׁשוֹ כֶ ֶבת,
ָאכֵ ן ֲאנִ י ֻמ ְפ ָּתע ְמאֹד
ׁ ֶשלּ ֹא ָחלִ ית עוֹ ד ְ ּב ַע ֶ ּג ֶבת.
ֶאת ּ ִפ ְיך ָח ַס ְמ ִּתי ִ ּבלְ ׁשוֹ נִ י
וְ ֶאת יָ ִדי ׁ ִש ְר ַ ּב ְב ִּתי ַמ ּ ָטה21
[]...
כאן מן הדין יהיה לחדול ,שכן ההמשך עלול לסבך כותב שורות אלו בפרסום דבר תועבה.
James J. Wilhelm, “The Poetry of Arnaut Daniel”, Speculum, vol. 58. No.4. .20
Richard Zenith, “An Unsung Literature: Galician-Portuguese Troubadour Poetry”, .21
<http://portugal.poetryinternationalweb.org/piw_cms/cms/cms_module/index.php>.
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הרובד הנוסף לאהבת אישה היה ידוע לדנטה מפסגת עידן השירה בקורותיה של רומא
הנערצת עליו ,בה ראה המשורר את התגלמות השלֵ מות המדינית והחברתית .הכוונה לעידן
האוגוסטיני ,אותן מאה שנים שלפני הספירה ואחריה ,בה כתבו גדולי משורריה של רומא,
ובראשם הטריומוויראט הנעלה של ורגיליוס ,הורציוס ואובידיוס .אובידיוס ,המצוטט רבות
בקומדיה ,שני רק לוורגיליוס כמקור לעולם ההלנו-רומי ,הוא מחבר שלוש פסגות בשירת
האהבה הרומית( Amores :אהבים)( Ars Amatoria ,אמנות האהבה) וRemedia Amoris-
(רפואות האהבה)22.
קורינה ,גיבורת אהבים ,נוטפת ייחום וריגוש מיני לאורך האלגיות כולן .המחבר ,המופיע
בגוף ראשון ,מאוהב בה עד כלות ,אולם כלל לא יעלה בדעתו להפריד בין נשמתה הזכה של
אהובתו ,לגופה המושלם .להפך ,הוא מהלל ללא הרף את יופיה ואת חמוקיה ,אולם רק
בזרועותיו זוכים אלו למשמעות של ממש .כך מביא אובידיוס לידי שלמות את הנחת היסוד
הניאו-אפלטונית השוררת בימי דנטה בדבר זהות הצורה והתוכן.
הנה הן שורות הסיום מתוך אלגיה ה' בספר א' של אהבים:
[]...
ּ
ָע ְמ ָדה מוּלִ י יָ ָפהְּ ,כלִ ילַ ת ַהי ִֹפי.
וְ כִ י ָּת ֵאר אוּכַ ל ֶאת ֲחמוּדוֹ ת ֵ ּגוָ ּה?
הוֹ ָ ׁ ,ש ֶד ָיה ַה ְ ּזקו ִּרים ׁ ֶש ִּלנְ ׁ ִשיקוֹ ַתי ִצ ּפוּ,
ָמ ְתנַ יִ ם ֲענֻ ִ ּגים ,יַ ְרכֵ י ַה ַ ּנ ַער,
...א ְך ָמה אוֹ ִסיף דָּ ָברָּ ,כל זֶ ה
ַ
ָהיָ ה ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ַתיֻ ,מ ׁ ְשלָ ם ָהיָ ה ,נָ ַטלְ ִּתי
ֶאת ַמ ֲע ֻר ּ ֶמ ָיה ,ו ֶּמה ָעשִׂ ינ ּו ָהלְ ָאה?...
ו ִּמי ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע!? ְסחו ִּטים נִ ְרדַּ ְמנוּ.
ׁ ֵשנָ ה ְק ָצ ָרה ַא ְך ֲע ֻמ ָּקה ָהיְ ָתה זֹאת.
הוֹ ֲ ,הב ּו לִ י ׁ ָשעוֹ ת ַרבּ וֹ ת ְּכמוֹ ֵא ֶּלה.
עד כאן אפוא אהבת אישה בעולמו הרוחני של דנטה ,פרי עטם של משוררים אותם קרא,
עליהם התחנך ,אותם העריץ .אולם אין בכל כתביו ולו קצה-קצהו מכל אלה.

צינת המדונה
הnaked-

העברית אינה יודעת את ההבדל הערכי רב המשמעות בין העירום ממשפחת
לעירום מאסכולת ה .nude-הראשון הוא העירום כפשוטו ,המעורר את חדוות המין ,והמוליך
בהכרח מהר ככל האפשר אל חדר המיטות .השני הוא העירום המופשט ,המעורר במתבונן
הערצה לשלמות איבריה של ונוס ממילו ,אך מניח אותו אדיש לחמודות השיש הצונן של
 .22מבחר אלגיות מתוך אהבים ראו אור בתרגומו של אריה סתיו :הוצאת תמוז .1975 ,רפואות האהבה ,בתרגומו
של עמינדב דיקמן ,ראה אור בהוצאת כרמל.2000 ,
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אובידיוס וקורינה .פרסקו .מוזיאון פומפיי.

האלה היוונית הניצבת בלובר .אולם ביאטריצ'ה איננה אפילו אותה ונוס ,לא זאת ממילו
ולא זאת העולה מן הגלים ממכחולו של בוטיצ'לי; היא נטולת דמות ,נעדרת גוף ,ועל כן
ישות מופשטת לחלוטין שאין הקורא יכול להזדהות עמה ,לא עמה ולא עם אהבתו של
דנטה אליה ,שאף היא אהבה מופשטת כליל ורק לא מגלימתה של ביאטריצ'ה .אהבה נטולת
זיכרון ,שכן שני המקרים בעבר בהם פגש בה ,אם בימי ילדותו ואם להרף עין ליד הפונטה
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וקיו ,על פי עדותו של הנרי הולידיי בציור הנודע ,לא חוללו דבר אצל הקורא .נשיקה ,חיבוק,
ואפילו לחיצת יד עדיפים היו על תלי ִתלים של אקסטזה מילולית שגם היא כל-כולה ברמת
המופשט .הציפייה למפגש בגן העדן הארצי מלווה את הקורא לאורך שני הכרכים המקדימים
את העדן ,ומחוללת מרכיב לא בלתי מבוטל של מתח דרמטי .אולם כגודל הציפייה כן גודל
האכזבה.
ככלות מסע אימים בתופת ובטור הטוהר ,אשר במהלכו כל החלָ קה מקרית עלולה הייתה
לסתום עליו את הגולל ,מגיע דנטה אל גן העדן הארצי ,בו מצפה לו אהובתו השמיימית.
דמותה של ביאטריצ'ה המצועפת רעלה נגלית לעיני דנטה מתוך האש ותימרות העשן
האופפים את מרכבת הקודש בראש טור הטוהר ,הלא הוא גן העדן הארצי (קנטו .)30
המשורר מתרגש כצפוי עד עמקי נשמתו ,והאהובה השמיימית מואילה לצוות עליו ללא
הקדמות יתרותֵ :
"עינֶ ָיך שָׂ א ֵאלַ יֲ ,אנִ י ִהיא זוֹ ּ ֵ ,ב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה( "...קנטו ( .)73 ,30לשורה זו
באיטלקית ,“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice...” :אשר תרגומה המילולי יהיה:
התבונן היטב! היטב ,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 שאותם הוא מיטיב לתאר:
ְּ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.
(טור הטוהר)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 הייתה כפולה .הראשונה,
כאשר ַ
"על ַסף ֲא ִביב ַח ַ ּיי נִ ַ ּצ ְב ִּתי ...נָ ַט ׁש אוֹ ִתי ָה ִא ׁיש וַ יְ ַב ֵּק ׁש ַא ֶח ֶרת" (קנטו .)126 ,124 ,30
אתי ִמן ַה ָ ּבשָׂ ר לַ ֶ ּנ ֶפ ׁש .)127( "...כיוון שכך ,היא מטעימה את האומלל
"ה ְמ ֵר ִ
והשנייה ,כאשר ִ
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 לְ ַא ַחר ֶאנְ ַקת יָ גוֹ ן ָמ ָרה ,נוֹ ֶא ׁ ֶשת".
לקראת סוף הקנטו (ה ,)30-לנוכח קבלת הפנים הצוננת המלווה בהטחת עלבונות ,מדמה
דנטה לשמוע בזמרת המלאכים:
...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?"
(טור הטוהר)96-94 .30 ,
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כך או אחרת ,דנטה מודה בקול שבור באשמה ,וביאטריצ'ה מסיימת את פגישתם הראשונה
בנאום נמלץ על מוגבלותו השכלית של המשורר (קנטו  .)33-5 ,33בין היתר קובעת גבירת
"תוֹ ָעה ו ְּמ ֻע ְר ּ ֶפלֶ ת"; וכאשר נדמה לה שאין הוא מבין את עיקר
לבו כי "נָ ם שִׂ כְ לְ ָך" ודעתו ּ
דבריה ,קובעת ביאטריצ'ה:
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.
(טור הטוהר)75-73 .33 ,
הצינה מצדה של הגברת החלה בשלב זה ותלווה את מערכת היחסים בין השניים (ושמא
מוטב לומר את "העדר היחסים") לאורך העדן כולו.
ביאטריצ'ה נמנעת מכל ניסיון של קרבה אל דנטה ,לא בדיבור ,קל וחומר במעשה .כאדם
בכלל וכאישה בפרט היא התגלמות הטבולה ראסה ,איננו יודעים עליה דבר ,היא נעדרת כל
תבנית או קלסתר פנים ,זאת מלבד הזוהר הבוהק מעיניה וחיוכה החטוף אל המשורר ,בו
היא פותחת או מסיימת את דבריה אליו .דיבורה ָשקול ומנוסח היטב ,כזה של מורה קפדנית
המבקשת להבהיר דבר-מה לתלמיד קשה-הבנה ,ומלווה מדי פעם בהערה לעגנית בדבר
מוגבלותו האינטלקטואלית.
כך ,כאשר הרהוריו של דנטה ,מי שטרם ִהפנים את מצבו החדש ,אינם עולים בקנה
אחד עם החוקים בעדן ,היא נוזפת בו בהערה ארסית ,וזאת כבר בקנטו הראשון של העדן,
לאמור:
אוֹ ֶמ ֶרת לִ י" :לַ ּׁ ָשוְ א ַּת ְפלִ יג ְ ּב ִד ְמיוֹ נְ ָך,
ְּכ ִסיל ַע ְצ ְמ ָך ֵמשִׂ ים...
()89-88 .1
ולשאלתו הבאה של דנטה ,הנשמעת אף היא אווילית בעיניה:
ַעל ָּכ ְך ּ ָפלְ ָטה ְ ּג ִב ְר ִּתי ֶאנְ ַקת ֶח ְמלָ ה ִמ ּ ִפ ָיה,
ו ְּבאוֹ תוֹ ַמ ָ ּבט ֲא ׁ ֶשר ַמ ֶ ּב ֶטת ֵאם דּ וֹ ֶאגֶ ת
ִ ּב ְבנָ ּה – ֻח ּמוֹ קוֹ ֵד ַח ,נָ ְתנָ ה ִ ּבי ֶאת ֵעינֶ ָיה.
()102-100 .1
היא מסבירה לו באריכות ובפירוט את טעותו ומסיימת במשפט אירוני בדבר תקוותה שעתה
השתחרר תלמידה ממשוגותיו.
הלבנה.
בקנטו השני השניים עלו לרקיע הירח ,ודנטה מבקש להבין את סוגיית כתמי ָ
בטרם תפנה להסביר ,מבקשת ממנו ביאטריצ'ה לומר לה את דעתו .הכוונה ברורה :היא
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מבקשת להביך את האיש היודע כי יאמר דברי הבל .ואכן כך .כיוון שסיים ,היא פותחת
בהרצאת דבריה ,אולם לא לפני שתעקוץ את המאזין לה:
וְ ִהיא ֵאלַ י" :לָ ֶב ַטח ָּת ִבין ִּכי ְּת ִפ ָיס ְת ָך
ׁ ְשבוּיָ ה ָעמֹק ְ ּבכֶ ׁ ֶשל ׁ ֶשל ֲה ָבנָ הַ ,ה ְס ֵּכת
ו ׁ ְּש ַמע ֵה ֵ
יטב ֵּכ ַיצד ַא ְפ ִר ְיך ְמ ׁשוּגוֹ ֶת ָיך.
()63-61 .2
לאחר כמה הערות מן הסוג הזה ,דנטה הנבוך מעדיף שלא לשאול ,ולכל היותר הוא משגר
אליה מבט נבוך .ביאטריצ'ה הרואה ללבו ,יודעת מה ביקש לדעת ,מחייכת ומתחילה להסביר.
הפתיחה ,כרגיל ,היא עלבון מאופק:
"אל ִּת ְת ּ ַפ ֵּלא ",דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ יַ ,
ַ
"על ִּכי ִח ַ ּיכְ ִּתי
ָ
ּ
לְ ֶהגְ יוֹ נְ ך ַה ָּתםַ ,ה ַילְ דו ִּתיִּ ,כי עוֹ ד
ַעל ֶא ֶדן ָה ֱא ֶמת ַרגְ לֶ ָיך לֹא ִה ַ ּצ ְב ָּת...״
()27-25 .3
כיוון שהאיש אובד עצות ,יש שהיא מעודדת אותו לפתוח את פיו ,וזאת בסגנון מרושע,
כהרגלה בקודש:
[]...
ָ
לֹא ׁ ֶש ְ ּב ִא ְמ ֵרי ּ ִפיך ַּתשְׂ ִּכיל אוֹ ָתנ ּו דַּ ַעת...
()10 .17
יש משהו פתטי ,ואכן מעורר חמלה ,כדברי ביאטריצ'ה ,בעובדה שהאיש בולע את הצפרדעים
אחת-אחת ולא נודע כי באו אל קרבו .אף לא לרגע אין הוא חדל מלהלל ולשבח את אהובתו
השמיימית ,במה שפ.ב ֶשלי מכנה "שיר תהילה בלתי פוסק ( )perpetual hymnשל אהבת
נצח".
ּ ָפנֶ ָיה ְ ּב ֵעינַ י ָהי ּו ִּת ְפ ֶא ֶרת ז ַֹהר
ו ַּמ ָ ּב ָט ּה ָק ַרן ְ ּבא ׁ ֶֹשר ַרב ַעד ִּכי
לְ ֵתאוּרוֹ ִמ ִּלים ְ ּב ֻקלְ מוֹ ִסי ֶּת ְח ַס ְרנָ ה.
()24-22 .23
אולם אל שיא הניכור מגיעה גברתו האלוהית של דנטה בקנטו  .31השניים באמפיריום,
המשורר ההמום מזוהר משכנו של הבורא ַמפנה אינסטינקטיבית את עיניו אל ביאטריצ'ה
הנוהגת לעמוד מאחריו:
ֲאזַ י לְ ֵעת ְ ּברֹב ִענְ יָ ן ָח ָד ׁש ּ ָפנִ ִיתי,
ַסב ֶאל ְ ּג ִב ְר ִּתי ,נָ כוֹ ן לָ ׁשוּב לִ ׁ ְשאֹל ֶאת ּ ִפ ָיה
ִ ּב ְד ַבר ַה ּסוּגְ יוֹ ת ׁ ֶש ֶאת רו ִּחי ִה ְט ִרידוּ,
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ַ ּב ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ לָ ּה ִצ ּ ִפ ִיתי ֵה ׁ ִשיב לִ י ַאלְ מוֹ נִ י;
ִק ִ ּו ִיתי ֶאת ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה לִ ְראוֹ ת אוּלָ ם ַּת ְח ֶּת ָיה
ָר ִא ִיתי ִא ׁיש זָ ֵקן לָ בו ּׁש ֲה ַדר ִּת ְפ ֶא ֶרת.
()60-58 .31
האיש הוא הקדוש ברנר ,מי שביאטריצ'ה הטילה עליו להדריך את דנטה מכאן והלאה .היא
לא נפרדה ממנו במילה ,ולאור צינתה כלפיו בקנטי הקודמים קשה שלא להניח כי תפקיד
המדריכה היה לה לזרא .היא הסתלקה מבלי לברך את האיש לשלום ,ככל הנראה על מנת
לחסוך מעצמה את פרץ ההתרגשות הצפוי מצדו ,ומסרה אותו בידי ברנר .דנטה ההמום
שואל את הזקן:
"היכָ ן ְ ּג ִב ְר ִּתי?" ִמ ָ ּיד ׁ ָש ַאלְ ִּתי ,וְ ֵה ׁ ִשיב לִ י:
ֵ
[]...
״אם ַּת ִ ּביט לְ ַמ ְעלָ ה ִּת ְר ֶאה אוֹ ָת ּה יוֹ ׁ ֶש ֶבת
ִ
ישי ֵמרוּם ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת,
ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ׁ ְשלִ ׁ ִ
ַעל ֵּכס ֲא ׁ ֶשר נִ ַּתן לָ ּה ִ ּבזְ כוּת ַמ ֲעלוֹ ֶת ָיה".
"ב ַמ ְע ָ ּגל ׁ ְשלִ ׁ ִ
דנטה הנרגש אינו משיב לזקן ,ומחפש בעיניו את אהובתו ְ ּ
ישי ֵמרוּם ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת".
פלאי המקום ,והוא רואה
הוא מאתר אותה ונועץ בה את מבטו .המרחק ביניהם בטל מכוח ֵ
אותה כאילו עמדה מולו .הוא נושא אליה תפילת תחינה ,יודע כי היא שומעת כל מילה,
ואכן ,היא מסבה להרף עין את מבטה אליו:
ִח ְ ּיכָ הִ ,ה ְתבּ וֹ נְ נָ ה ִ ּבי,
וְ ׁ ָש ָבה לְ ַה ִ ּביט ְ ּב ַמ ְעיַ ן ַה ֶ ּנ ַצח.
()90-88 .31
וזה הכול.
אכן ,כדברי קרלייל המצוטטים במוטו שלעיל :אינני מכיר עוד בספרות העולם קרבה רבה
יותר של גבר לאישה מזו של דנטה אל ביאטריצ'ה.
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הערת סיום
מרכיב נוסף ,המאפיין לא רק את הקומדיה ,אלא את כל כתבי דנטה ,הוא העדר גמור של
הומור .הדעת נותנת כי במצב זה של אושר מוחלט הנעדר כל עניין ,היה מקום למעט לצון
מצדו של המשורר על חשבון עצמו ודמויותיו ,והדבר אכן מתבקש בשורה של מקרים רבים.
אולם דנטה פוטר אותם בדממה גמורה ,ועובר הלאה.
ואם בהומור עסקינן ,קשה שלא לסיים מאמר זה בשורות סיום מתוך שירו של הפייטן
האוקראיני לב אוסן ( ,)Лев Oсень, Данте и Беатриче, 2007מי שמביא בסיום לתרגומו של
העדן את השורות הבאות:
[]...
לֹא ִח ֵ ּבק ֶאת גּ ו ָּפ ּה ֵמעוֹ לָ ם,
ֵמעוֹ לָ ם לֹא נִ ּׁ ֵשק ֶאת שְׂ ָפ ֶת ָיה,
לֹא יָ ַדע ֶאת ֵר ָיח ּה ַה ְמיֻ ָחם,
לֹא מוֹ לֵ ל ְ ּביָ ָדיו ֶאת ׁ ָש ֶד ָיה,
לֹא ֵה ִסיר ֲחגוֹ ָרה ִמ ּ ָמ ְתנֶ ָיה,
לֹא ֶה ְחלִ ָיקה ַרכּ וֹ ת לְ ֵעינָ יו
ימה וְ גִ ְּל ָתה ַמ ְח ַמדֶּ ָיה,
ַה ְ ּגלִ ָ
"אנִ י ְמא ָֹהב"...
לֹא לָ ַח ׁש לָ ּהֲ :
ַרק ִה ִ ּביט ׁשוּב וָ ׁשוּב ְ ּב ֵעינֶ ָיה,
ַמה ַה ּ ֶפלֶ א ֵאפוֹ א ִּכי ַה ֶ ּג ֶבר
ָעלָ ה ְ ּבלַ ֲהבוֹ ת ְר ׁ ָש ֶפ ָיה
ימ ּפוֹ ֶטנְ ט ְרפוּי ֵא ֶבר.
וְ נוֹ ַתר ִא ְ
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ביבליוגרפיה נבחרת
הביבליוגרפיה המוגשת בזאת לקורא מבקשת להציג את הקומדיה לדנטה בהיבטיה הכלליים
 יצוין כי חלקה הניכר של. זאת מבלי להיכנס לשפע הבלתי נדלה של מחקרים פרטניים,בלבד
 הספריה המקוונת הגדולה ביותר,Questia הביבליוגרפיה שלפנינו נגישה למתעניין באתר של
 כמו כן מוגשת בזאת רשימה של. והיא זו ששימשה אותי בכתיבת המבואות לקומדיה,ברשת
.מיטב האתרים ברשת המוקדשים ליצירתו של דנטה בכלל ולקומדיה בפרט
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