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ִּבְרַּכת ַהַּקְּבָצן ַהְמצָֹרע ְלֶאל־ִסיד

]...[

ָהאֹות, ְוא  ָ ַלּשׁ ְולֹא  ין  ַהּדִ ם  ְלִחּנָ לֹא 

ְמאֹד, אֹוְתָך  יֹאַהב  ָמרֹום  ֱאלֵֹהי  י  ּכִ

ֵבל, ּתֵ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ה  ַיְרּבֶ בֹוְדָך  ּכְ ְוהּוא 

ְוֵליל. ה  ַחּמָ יֹום  ּבְ ּוְקָרב,  לֹום  ׁשָ ְלֵעת 

ּכֹל, ּבַ ָרָכה  ּבְ ַדע  ּתֵ ְפֶנה  ּתִ ר  ּוַבֲאׁשֶ

ִמְכׁשֹול, ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  אֹוְיֶביָך  ין  ּבֵ ִאיׁש 

ַיַחד ּוַמאּוִרי  נֹוְצִרי  ַיְחִוירּו  ְמָך  ּוְלׁשִ

ּוַפַחד.  ְלעֹוֵרר  ִחיל  רֹוְדִריגֹו  ם  ֵ ּשׁ ּבַ י  ּדַ י  ּכִ

מֹוְתָך, יֹום  יַע  ַיּגִ בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ ּוְלֵעת 

ָמְתָך. ִנׁשְ ְרִקיַע  ּתַ ָהֵעֶדן  ן  ּגַ ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ

 Caballero el Cid. En romances, en lenguaje antiguo por Juan de Escobar :מתוך
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דבר פתח 

שירת אל־סיד – מאחר ששלושת דפי הפוליו הפותחים את כתב היד מן המאה ה-14 חסרים 
היא. מכאן השמות השונים שניתנו  גם  ליצירה, אבדה  כותרת  הייתה בדפים אלו  – הרי שאם 
אטיאש  משה  שימוש  עשה  בה  )כותרת  שלי  הסיד  שירת  קרי:   ,Cantar de mio Cid לאפוס: 
מכאן  השני,  הכותר  את  העדפתי  ועוד.   Poema del Cid  ,)1967 משנת  ליצירה  בתרגומו 
הביניים  ימי  ִשירֹות  של  המאחד  הפן  את  להדגיש  מנת  על  היתר  בין  זאת  אל־סיד.  שירת 

ועוד.  איגור  הנסיך  שירת  הניבלונגים,  שירת  רולן,  שירת  דוגמת  המאוחרים, 
דוגמת  המאוחרים,  הביניים  מימי  האפיות  הִשירֹות  במכלול  דופן  יוצאת  שלפנינו  היצירה 
ִשירֹות  את  האיסלנדית,  סאגה  הוולסונגה  את  להוסיף  ניתן  אליהן  לעיל,  הנזכרות  אלו 
עיסוקן  אלה  כל  ובאנגליה.  בצרפת  שנתחברה  הארתוריאנית  הסאגה  את  וכן  הסרבי  האפוס 
על  מעמד  ממנו  הדורש  נוקשה  אתגר  הגיבור  בפני  מעמידה  העלילה  ובהרואי.  בטרגי  בנשגב, 
באדה   – עצמם  באלים  המאבק  הניבלונגים;  וקרימהילד  זיגפריד  וכך  רולן  כך  ואל־אנושי: 
הסקנדינבית; בקשת הטוב האולטימטיבי בחיפוש אחר הגביע הקדוש – בסאגה הארתוריאנית; 
אל־סיד,  כך  לא  אולם  קוסובו.  קרב  הסרבי  באפוס  קולקטיבי  לדעת  באיבוד  מדעת  בחירה  או 
דרכו  את  לסלול  מבקש  הוא  מארצו.  וגורש  המלך  של  חמתו  את  עליו  שעורר  הזוטר  האציל 
המעשה,  ובחוכמת  קר  בחישוב  רבה,  בתושייה  אט־אט,  זאת  עושה  הוא  החצר.  אל  חזרה 
לצאת  הקסטיליאני  מיודענו  נתבקש  אילו  בידו.  המרכזי  הכלי  הוא  החומרי  הפיתוי  כאשר 
מן  היה  לא   – חומרי  רווח  כליל  נעדר  זאת  ועם  מסוכן  יעד   – הקדוש  הגביע  אחר  בחיפושים 
כליל  ממנה  נעדרים  דמיון;  הפלגות  אפוא  נעדרת  היצירה  ממנו.  מבקשים  מה  מבין  הסתם 
השמים  מן  היורדים  אלים  בני  אש,  יורקות  מגודלות  לטאות  בה  אין  על־טבעיים.  מוטיבים 
במטרה לחלץ את הגיבור או להעניש את הנבל, אין בה זכר לטבעות מכושפות ולמטות קסם, 
לה  הנשבע  הלבן  הסוס  על  האביר  של  חשקו  את  המעוררת  ויחידה  אחת  חן  עלמת  לא  ואף 
שהכתוב  נראה  ה-19,  המאה  משלהי  המבקרים  אחד  נבזית  בהערה  שרשם  כפי  אכן,  אמונים. 

חשבון... רואה  או  אפסנאות  קצין  בידי  נתחבר 
רוברט  כך  מופת.  יצירת  של  דפנה  זרי  לה  והכתירו  היצירה  את  שהיללו  מי  היו  מנגד 
של  עלילותיו  את  שתרגם  המאה-19,  של  בבריטניה  המשוררים  מבכירי   ,)Southey( סאותי 
אל־סיד:  של  האלמוני  המחבר  את  ומכנה  שלפנינו,  האפוס  כולל  שונים,  ממקורות  אל־סיד 
״הומרוס של ספרד״. והנרי הלאם )Hallam(, היסטוריון אמנות ומן המבקרים השנונים בזמנו, 

לדנטה״. האלוהית  הקומדיה  לפני  שנכתבה  ביותר  הנעלה  ״השירה  את  באל־סיד  ראה 
העשרים,  במאה  אל־סיד  שירת  חוקרי  גדול   ,)Pidal( פידאל  מננדס  ראמון  זה  היה  אולם 
הלשוניים  ההיסטוריים,  בהקשריו  פרטני  מחקר  של  היריעה  רוחב  את  ליצירה  שהעניק 



שירת אל־סיד

12

במעמד  אותו  זיכה  וכך  הרקונקיסטה,  לוחמי  כגדול  אל־סיד  של  מקומו  את  קבע  והפיוטיים, 
ספרד.  של  לאומי  גיבור 

שכהרגלה  מי  פלד,  לניצה  תודה  להכיר  וראשונה  בראש  לי  נעימה  חובה  התודות  במדור 
להבאת  שדאגה  צמרת  לניצה  בעבודתי;  שותפה  לי  והייתה  העירה  תיקנה,  ניקדה,  בקודש 
ועד  החומר לדפוס; לאלי אורן המוציא לאור את סדרת תרגומי השירה מפרי עטי מראשיתה 
המתמחה  שכנאי,  יעל  בראשה,  ולעומדת  רימונים  להוצאת  בישראל,  סרוונטס  למכון  הנה; 

מספרדית.  ותרגומים  קטאלנית  ספרות  של  לאור  בהוצאה 
דבר״  ״אחרית  לפרק  מאמריהם  את  לתרום  שהואילו  חוקרים  לקבוצת  תודות  כן  כמו 

זה;  בכרך 
מאוניברסיטת  דוגאן  ג׳וזף  לפרופ׳  ארה״ב;  דיוק,  מאוניברסיטת  גרסי־גומס  מיגל  לפרופ׳ 
עזבונו  לבעלי  וכן  ירושלים;  העברית,  האוניברסיטה  מן  אשכנזי  אסף  למר  קליפורניה;  ברקלי, 
על  האחריות  דבר,  בפתח  לציין  כמקובל  זאת,  עם  במדריד.  פידאל  מננדס  ראמון  פרופ׳  של 

בלבד.  שלי  היא  ולרע,  לטוב  הכתוב, 
מועד חיבור היצירה שנוי במחלוקת, אולם דעת רוב החוקרים היום היא כי המועד המצוין 
בשנת  אור  הרואה  זה  תרגום  כן,  כי  הנה  מדויק.  הוא   ,1207 שנת  קרי:  המקורי,  היד  בכתב 

במקור.  היצירה  לפרסום  ה-800  השנה  יובל  את  היתר  בין  לציין  בא   ,2007

. ס . א
תקוה שערי 

2007 אוקטובר   – תשס”ח  חשון 





 ;]15[ ההיסטורי  לרקע   הערה 

 ;]18[ אל־סיד   שירת 

 ;]20[ היצירה  חיבור   מועד 

 ;]22[ ההיסטורי   אל־סיד 

 ;]30[ תקציר   – אל־סיד   שירת 

 ;]34[ דרמה  מול   כרוניקה 

]35[ ביקורת   – אל־סיד  שירת 



]15[

הערה לרקע ההיסטורי
על־ידי   711 בשנת  הגדול  בחלקו  נכבש  ופורטוגל,  כספרד  היום  לנו  המוכר  רי,  האיּבֶ האי  חצי 
נגד  לחמו  לא  המוסלמים  ובחרב.  באש  בהכרח  בוצע  לא  הכיבוש  ממרוקו.  ִרים  ְרּבֶ הּבֶ שבטי 
אל  חבר  חלקם  אשר  מקומיים  שליטים  מול  אם  כי  מודרניים,  במושגים  אומה  או  ממלכה 
הכיבוש  מסע  חסות.  מחוז  של  למעמד  בתמורה  עובד  מס  לשלם  בחר  או  המאורי  הכובש 

הבסקים.  ארץ  גבול  על  הפירנאים,  למרגלות  נעצר  המוסלמי 
בהרי  היה  המאורי  לכיבוש  להתנגדות  ממש  של  ניסיון  התגבש  בו  ביותר  המוקדם  המוקד 
פלאיו  או  לאבֹו  ּפֶ של  מייסודו  אסטּוריה  מלכות  לימים  קמה  שם  האי,  חצי  בצפון  קנטבריה 
לאבי  הנחשב   – למחצה  מיתית  דמות   – ויזיגותי  ממוצא  אציל  בלטינית,  פלאגיוס   ,)Pelayo(
 737-718  – פלאבו  של  שלטונו  בימי  הנוצרים.  בידי  מחדש  ספרד  כיבוש   – הֶרקֹונקיסטה 
תחילה  כללה  אסטוריה  אנשי  של  המלחמה  שיטת   – התשיעית  המאה  מן  מסמכים  על־פי 
המחבוא  אל  האפשר  ככל  מהירה  ושיבה  שלל,  ותפיסת  ביזה  הרג,  לצורך  פשיטות  של  שורה 
עיר  ֵלאֹון,  את  לכבוש  שהצליח  ממושמע  לגיס  האסטוריאנים  כנופיות  הפכו  לימים  בהרים. 
הלגיון״(.  ״עיר  משמע  )לאון:  איבריה  בצפון  הרומי  השלטון  מרכז  בשעתה  שהייתה  מבצר 
וכך הפכה העיר לבירת הממלכה  עם כיבוש העיר העבירו אליה שליטי אסטוריה את משכנם, 

ללאון.  הוסב  שמה  אשר 
ָגליסיה.  מחוזות  אל  מערבה  לאון  התפשטה  התשיעית  המאה  של  הראשונה  במחצית 
בן  הקדוש  יעקב  קרי:   ,Santiago el de Zebedeo הוא  יעקב,  הקדוש  של  קברו  ״גילוי״ 
למוקד  גליסיה  שבמערב   Santiago de Compostela את  הפך  ישוע,  של  משליחיו  זבדי, 
מכלל  ערך  רב  לסיוע  לאון  ממלכת  זכתה  זה  באופן  באירופה.  הקתולים  של  לרגל  עלייה 
המצביא  אלַמנצּור,  של  מותו  עם   ,1004 בשנת  הרקונקיסטה.  למוקד  והפכה  הנצרות,  ארצות 
המחוזות  בקרב  שנתגלתה  והפלגנות  אנדלוסיה,  היא  המאורית,  ספרד  של  העליון  הצבאי 
ואכן,  רבת חשיבות.  נוספת  הזדמנות  הנוצרים  בידי  נפלה  בכול,  הכול  עם מלחמת  המוסלמים 

.1032 שנת   – הגדול  סנצ׳ו  של  שלטונו  בתקופת  הנוצרית  ספרד 
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של  קטלוניה  היא  קטלונה,  נכבשה  תחילה  לבוא.  בוששה  לא  ומזרחה  דרומה  ההתפשטות 
ארוכה  שורה  נפרשה  גבולו  שעל  נרחב  שטח  נתפס  מזרח  ובדרום  בירתה,  ברצלונה  עם  ימינו 
היה  עשרה  האחת  המאה  בראשית  כבר  כן,  כי  הנה  קסטיליה.  מכאן   ,Castel  – מבצרים  של 
ברצף  נוצרית  לשליטה  נתון   – שטחו  מכלל  לשליש  קרוב   – האי  חצי  של  הצפוני  חלקו 
באראגון  וכלה  במרכז,  וָנווארה  קסטיליה  בלאון,  עבור  במערב,  מגליסיה  ממלכות:  חמש  של 
מלך  )הגדול(  השלישי  ַסנצ׳ו  היה  הממלכה  חלקי  כלל  על  העליון  השליט  במזרח.  וקטלונה 
Rex Hispaniarum, ועמו ניתן להתחיל את השלב  נווארה, מי שזכה בעת ההיא לתואר הנכבד 

הרקונקיסטה. בעידן  השני 
זה סנצ׳ו עצמו שפורר את אחדות הממלכות הנוצריות  אולם כרגיל בעידן הפיאודלי, היה 

לצאצאיו.  ממלכתו  את  חילק  מותו  בטרם  כאשר  האיברי,  האי  חצי  בצפון 
בנו הבכור, גרסיה, ירש את האב על כס מלכות נווארה )1054-1036(, רמירו זכה באראגון 
בקסטיליה  ופרננדו   ,)1064-1036(
את  לאישה  נשא  פרננדו   .)1065-1037(
זה  ועם מותו של  אחות אשת מלך לאון, 
תחת  הממלכות  שתי  התאחדו  ב-1037, 
זו  בהזדמנות  שזכה  פרננדו,  של  כתרו 
בתואר El Magno. אולם הסיכוי לאחדות 
של פעם נוספת, כאשר בדומה  ּכָ לאומית 
ערש  על  פרננדו  גם  חילק  אביו,  לסנצ׳ו 
המשיך  וכך  לבניו,  ממלכתו  את  מותו 
התפוררותה  תהליך  את  שאת  ביתר 
זכה  הבכור  סנצ׳ו  הנוצרית.  ספרד  של 
בקסיטליה )1072-1065(, אלפונסו בלאון 
קיבל  גרסיה  הזקונים  ובן   ,)1109-1065(
של  בנותיו  שתי  במערב.  גליסיה  את 
זכו   )Urraca( ואורקה  אלווירה  פרננדו: 
 )Zamora( לשלוט על שתי ערים, סמורה

קסטיליה.  במערב   )Toro( וטורו 
רודריגו  מפקד  גיסותיו  שעל  סנצ׳ו, 
דיאס, הוא אל־סיד, יצא לתקוף את שני 
מכס  גרסיה  את  סילק  ב-1071  אחיו. 
שנה  לממלכתו.  אותה  וצירף  גליסיה 
אלפונסו,  את  בקרב  הביס  מכן  לאחר 
אלפונסו  לאון.  מלכות  כתר  את  וחבש 
מכן  ולאחר  לטולדו  תחילה  נמלט,  עצמו 
על  מצור  שם  סנצ׳ו  בסמורה.  אחותו  אל 
בשליחותה  בוגד  בידי  נרצח  אולם  העיר, 

סנטיאגו  בקתדרלת  פרסקו  השישי.   אלפונסו 
ה-12. המאה  קומפוסטלה.  דה 
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כתר  את  אלפונסו  תבע  צאצאים,  ללא  מת  שסנצ׳ו  ומאחר  ללאון,  חזר  אלפונסו  אורקה.  של 
המאוחדת.  הממלכה  על  לשלוט  וזכה  הבירה,  בבורגוס  משכנו  את  קבע  לעצמו,  קסטיליה 

שלפנינו. היצירה  נפתחת  זה  בשלב 
שירת אל־סיד, האפוס הספרדי משלהי ימי הביניים, מתאר את עלילות גבורתו של רודריגו 
מכריע  בשלב  הרקונקיסטה,  גיבורי  גדול  הקמפאדור,  הוא  אל־סיד,  הוא   ,)1099-1044( דיאס 
 19 של  זמן  פרק  אל  מתייחסת  היצירה  המוסלמי.  הכיבוש  מן  האיברי  האי  חצי  התנערות  של 
ועד   ,1080 בשנת  השישי  אלפונסו  המלך  בידי  מקסטיליה  אל־סיד  של  גירושו  ממועד  שנים, 
זה, המתחלק לשניים, שימש אל־סיד קרוב לעשור חרב  זמן  מותו של הגיבור ב-1099. בפרק 
שלפנינו  ביצירה  נזכר  שאינו  נושא   – בסרגוסה  מותמין  המאורי  האמיר  של  בחצרו  להשכיר 

דיאס.  רודריגו  של  מותו  בשנת  האיברי  האי  חצי   מפת 
נוצרי.  בשלטון  מצוי  השטח  ממחצית  למעלה 



שירת אל־סיד

18

בניסיון  לביתו  לעשות  הסיד  יצא   1090 בשנת  באזכורו.  ממעטים  ההיסטוריים  המסמכים  וגם 
מצור  ככלות  התיכון.  הים  לשפת  מרכזי  ונמל  חשיבות  רב  מוסלמי  מעוז  ולנסיה,  את  לכבוש 
שלט  ב-1099,  מותו  ועד   1094 ומשנת  העיר,  את  הסיד  כבש  תמימות,  שנים  ארבע  שנמשך 
של  )כשטחה  לערך  קמ״ר  אלף   20 של  כולל  בשטח  אנפין  בזעיר  ממלכה  מחוזותיה,  ועל  בה 
על  מכריע  בניצחון  הזוכה  הראשון  הנוצרי  המצביא  הוא  אל־סיד  הירוק(.  בקו  ישראל  מדינת 
לא  כי  ודומה  ה-11,  במאה  האיברי  האי  חצי  על  הפושטים  )אלמוָרבידים(  המּוַרּביטּון  שבטי 
הדרך  את  שסלל  המרכזי  הציר  היו  המאורי  האויב  על  ניצחונותיו  כי  לטעון  הגזמה  זו  תהיה 

המוסלמי.  הכיבוש  מן  ספרד  של  לשחרורה 

שירת אל־סיד
כפי   �,Cantar de mio Cid  – שלי״  הסיד  ״שירת  מילולי  בתרגום  או  אל־סיד,  שירת 
המלאה  האפית  השירה  היא  האלמוני,  המחבר  אינטימיות  של  משמינית  ביותר  זאת  שאומר 
 – העלילה  ִשירֹות  לשפע  מובהק  בניגוד  זאת,  בספרד.  המאוחרים  הביניים  ימי  בעידן   היחידה 
גם  כך  רֹולן;  שירת  היא  ביותר  הנודעת  מהן  מצפון,  השכנה  אצל   –  Chanson de Geste-ה
שירת  כך  ובצרפת;  הבריטים  באיים  הארתוריאנית  הסאגה  של  והסגולה  היריעה  רחב  המכלול 
דוגמת  והאיסלנדית  הסקנדינבית  הֶאּפית  הֶאדה  של  המקיף  האופוס  וכך  הגרמנית  לונגים  הניּבֶ
האפית  השירה  גדולי  חברו  אליהם  אלמונים,  מחברים  בידי  נכתבו  אלה  כל  סאגה.  הוֹולסּונגה 
ך  ֶאֶשנּבַ פון  וֹולפַרם  וכן  בצרפת,  פַראנס  דה  ומארי  טרּואה  דה  קֶרטֵיין  דוגמת  ההיא  העת  של 
האיברי  האי  חצי  של  תרומתו  כי  להודות,  יש  זה,  במובן  בגרמניה.  שטרסבורג  פון  וגוטפריד 

למדי.  צנועה  היא  האירופי  לאפוס 
יתרה מזאת, בעוד שבקרב השכנים מצפון מתקיים היזון חוזר בלתי פוסק, כגון בין הסאגה 
התרבויות  שתי  של  הדדית  תרומה  תוך  ובצרפת  באנגליה  ביטויה  את  המוצאת  הארתוריאנית 
אל־סיד  הסקנדינביות,  האדות  למכלול  הניבלונגים  שירת  בין  הרבה  הִקרבה  דוגמת  או  לזו,  זו 

האיברי.  האי  חצי  שבצפון  קסטיליה  במישורי  שם  אי  מזהרת  בבדידות  שרוי 
הולדתו  כפר  בביוואר,  קלרה  סנטה  במנזר   1750 בשנת  נמצא  אל־סיד  שירת  של  היד  כתב 
של אל־סיד השוכן סמוך לּבּורגֹוס, וראה אור בדפוס לראשונה בשנת 1779, כחלק מאנתולוגיה 

ה-15.�� המאה  עד  הקסטיליאנית  השירה  של 
רק  שנים.  למאתיים  קרוב  ליד  מיד  נדד  וזה  למנזר,  היד  כתב  את  להשיב  שלא  בחר  העורך 
הלאומית  בספרייה  כבוד  שוכן  הוא  ומאז  ספרד,  ממשלת  על־ידי  המקור  נרכש   1960 בשנת 

במדריד.
דפי  ותשעה  שבעים  מתוך  שלם.  איננו  הוא  וגם  בלבד,  אחד  בהעתק  שרדה  היצירה 
העדר  האפוס.  את  לפתוח  היו  אמורים  מהם  שלושה  חמישה.  חסרים   – שבמקור  הפוליו 
האקספוזיציה  רוב  על־פי  היא  שהפתיחה  מאחר  העלילה.  מהלך  את  קוטע  הנוספים  השניים 

כתב היד של היצירה, החסר את עמודי הפתיחה, אינו כולל את שמו של האפוס. מכאן שורת השמות שניתנה   �
במרוצת הזמן ליצירה: Cantar de mio Cid , Poema del Cid ועוד.

.)Sanchez( בעריכתו של תומס אנטוניו סאנצ׳ס ,Coleccion de poesias castellanas anteriores al siglo XV  ��
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היום  מוצג  שהוא  כפי  מדוקדק,  שחזור  של  ארוך  תהליך  לאחר  הראשון  הפוליו  היד.   כתב 
במדריד.  הלאומית  בספרייה 
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היצירה  מסגרת  של  החשיבות  רב  המרכיב  את  הקורא  מאבד  שבהעדרה  הרי  היצירה,  של 
זה  מצב  העתקה.  טעויות  גדושים  אחרים  וחלקים  קריא,  בלתי  הכתוב  מן  חלק  כן,  כמו  כולה. 
כן, למרות העובדה שבעבודת מחקר  כי  הנה  מאפשר מנעד רחב למדי לפרשנותו של החוקר. 
חמש  לפחות  קיימות  עדיין  דיוק,  של  מרבית  במידה  הפגועים  הקטעים  רוב  שוחזרו  מאומצת 

למקור.� מרבית  לנאמנות  אחת  כל  הטוענות  משוחזרות,  גרסאות 
��.1972 משנת  סמית  קולין  של  הפליאוגרפית  גרסתו  על  נסמך  זה  בכרך  התרגום 

מועד חיבור היצירה
רוויות  שורות  חמש  המעתיק/המחבר  הוסיף  אל־סיד  שירת  של  האחרונה  השורה  לאחר 

הכתוב:  של  המדויק  המועד  בציון  הפותחות  הומור, 

Per Abbat le escrivio en el mes de mayo,  
En era de mill &.C.C xL. V. anos.

ארבעים  מאתיים  ועוד  אלף  בשנת   / מאי  בירח  זאת  כתב  אבאט  פר  מילולי:  בתרגום 
וחמש.

הלוח  על־פי   1207 שנת  היא  הביניים  בימי  הספרדית  בכרונולוגיה   1245 ששנת  מאחר 
הגרגוריאני – שכן במניין השנים בספרד שנת האפס היא מועד הכיבוש הרומי, קרי: שנת 38 
לפנה״ס – הרי שלכאורה מצוי בידינו תאריך מדויק של חיבור היצירה בידי אותו נזיר אלמוני 
הכוונה  האם   .escrivio התיבה  מאחורי  מסתתר  מה  מלמדנו  אינו  הכתוב  אולם  אבאט.  ושמו 
למותר  יותר.  מוקדם  טקסט  של  בלבד  למעתיק  שמא  או  האפוס  את  שכתב  המקורי  למחבר 

בדפוס.  היצירה  פרסום  ממועד  החל  רבים  קולמוסים  נשברו  זה  שבנושא  לציין 
 Pidal,( פידאל  מננדס  ראמון  על־ידי  הוצע  הפואמה  לחיבור  ביותר  המוקדם  המועד 
קרי:   ,1140 שנת  הוא  המועד  פידאל,  על־פי  הספרדי.  האפוס  חוקרי  גדול   )1869-1968
טקסטואליים  טיעונים  יסוד  על  גרסתו  את  תומך  פידאל  הגיבור.  מות  לאחר  עשורים  ארבעה 

הקסטיליאני. הדיאלקט  בהתפתחות  שונים  זמן  לפרקי  המתייחסים 
היא מועד מוקדם  כי שנת 1140  יותר השיג על קביעתו של פידאל בטענה  מחקר מאוחר 
לאחר  הוא  חיבורם  שמועד  המסמכים  מן  אחד  באף  כי  העובדה  סמך  על  היתר  בין  זאת  מדי. 
שלפנינו.  שביצירה  המרכזיים  לתכנים  אזכור  קיים  לא  ה-12,  המאה  סוף  לפני  אך   1140 שנת 
של  גרסתו  נתקבלה  שלבסוף  עד  המאה,  לשלהי  אל־סיד  של  חיבורו  מועד  הותק  שכך,  כיוון 
המוסכם  כתאריך   1207 שנת  את  קובע  להיום  נכון  המקובל  והמועד  האלמוני,  אבאט  ר  ּפֶ

חמש הגרסאות שהוצעו החל משנת 1908 ועד שנת 1982, הן:   �
;Poema de Mio Cid, ed. R. Menéndez Pidal, Madrid, 1908/1964-69  

;El Cantar de Mio Cid, ed. H.-J. Neuschäfer, München, 1964  
;Poema de Mio Cid, ed. C. Smith, Oxford, 1972/Madrid, 1972  

;Poema de Mio Cid, ed. I. Michael, Manchester, 1975/Madrid, 1976  
.Cantar de Mio Cid, ed. J. Horrent, Gent, 1982  

.Colin Smith, The Making of the Poema de Mio Cid, Cambridge and NY: Cambridge University Press,1972  ��
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שנתו  סף  על  עצמו,  פידאל  כי  יצוין  החוקרים.  רוב  על 
המאה, חזר בו מן הטיעון המקורי, הגם שלא סמך את 

�.1207 שנת  על  ידו 
על  הרשום  התאריך  אל  חזרנו  כן,  כי  הנה 

הקלף. 
גיבור  של  מותו  בין  הכרונולוגית  הִקרבה 
 108 לאחר   – המוסכם  חיבורה  למועד  היצירה 
החוקר  בידי  שמצויים  העובדה  וכן  שנים, 
אל־ את  המזכירים  יחסית  רבים  מסמכים 
מותו  שבין  הזמן  בפרק  נכתבו  ואשר  סיד, 
מעניקים   ,1207 שנת  לבין  ב-1099  האיש  של 
שאר  בקרב  דופן  יוצא  מעמד  הספרדי  לאפוס 
שירת  למשל  כך  התקופה.  בנות  האפיות  הִשירֹות 
כלומר   ,)?1186( ה-12  המאה  בשלהי  נתחברה  רולן 
המכונן  המאורע  לאחר  בקירוב  שנים  מאות  ארבע 
שירת  ברונסוואל, משלהי המאה השמינית.  – הקרב 
המאה  של  הראשון  בעשור  שנתחברה  הניבלונגים, 
החמישית,  במאה  ההוני  אטילה  של  מימיו  הטווטונים  השבטים  בקורות  פרק  מתארת  ה-13, 
נכתבו  עלילותיה  שעיקרי  הארתוריאנית,  הסאגה  לחיבורה.  קודם  שנים  מאות  שבע  כלומר 
הרומאים.  נטישת  מן המאה השישית, לאחר  בשלהי המאה ה-12,�� מספרת על התרחשויות 
ויש מי שיאמר אף כולו –  במקרה הבריטי־צרפתי סביר להניח שרובו המוחלט של החומר – 
יתרה  ההיסטורית.  במציאות  לאירועים  קשר  כל  ללא  המחברים,  של  הפורה  דמיונם  פרי  הוא 
הנצחתו  לבין  האירוע  בין  הגדול  הזמנים  פער  פני  על  המגשרות  חיבור  נקודות  כל  אין  מזו, 
בין  המחברות  אל־סיד,  של  שבמקרהו  אלו  דוגמת  שירה  או  סיפורת  מסמכים,  כגון  בשירה, 
מזה  שיעור  לאין  הרב   – הגדול  הזמנים  פער  באפוס.  המוגש  הנרטיב  לבין  ההיסטורית  האמת 
בימי  למחבר  מעניק   – החומרית  בתרבות  הבסיסי  השוני  בשל  זאת  היום,  בתודעתנו  המקובל 
והוא אכן  נזיר אלמוני או סופר מובהק – חופש ספרותי גמור,  הביניים – ואחת היא אם הוא 

לעיל.  הנזכרות  היצירות  בשלוש  חופשי  שימוש  בו  עושה 
איינהרד  של  מחיבורו  בודד  משפט  אלא  היה  לא  רולן  שירת  של  העלום  מחברה  בידי 
)Eginhard(, ההיסטוריון והביוגרף של שרל הגדול אודות אלמוני שנפל בקרב רונסוואל ושמו 
הבריטני״.  הספר  דוכס  ״רודלנדוס,  קרי:   ”... Hruodlandus Britannici limitis praefectus“
היצירתית של  רוחו  פרי  כולה  כל  היא  הניבלונגים  שירת  הסבוכה של  לציין שהעלילה  למותר 

 ”Clásicos Castellanos“ ed. Ramón Menéndez Pidal, Poema de במהדורה ה-11 שראתה אור בשנת 1966,   �
.mio Cid, Madrid: Espasa-Calpe, 1966

מן הדין לזכור כי חיבורו המקיף של תומס מלורי משנת 1485 הוא בעיקרו סיכום של הנכתב מאות בשנים קודם   ��
לכן ואשר הגיע אל שיאו בשלהי המאה ה-12 וראשית ה-13.

פידאל  מננדס   ראמון 
 .1929 ה-60,  בשנתו 



שירת אל־סיד

22

המאה  מן  ההיסטוריון   ,)Jordanes( ג׳ורדנס  של  בחיבורו  אזכור  על  והסתמך  שייתכן  המחבר, 
שבעל־פה.  מסורת  וגיבש  ניפה  שאסף,  יותר  סביר  אך  ההוני,  ואטילה  הגותים  על  השישית, 
בני התקופה,  שירת אל־סיד למתווה הכללי של שאר האפוסים  בין  יסודיים אלה  הבדלים 
נעדר  זו,  עובדה  שבזכות  לוודאי  קרוב  שלפנינו.  היצירה  של  ייחודה  את  המכתיבים  הם 
הטרוד  האיש  של  לחלוטין  ארצי  תיאור  כולו  כל  והוא  מיסטיים,  היבטים  לחלוטין  המסופר 
מאמץ  מלחמה;  משלל  להתעשר  ניסיון  בנותיו;  שתי  של  כושלים  נישואים  משפחה;  בבעיות 
תביעה  והחרם;  הגלות  קללת  את  ממנו  יסיר  שזה  מנת  על  במתנות  המלך  לב  את  לשבות 
זוטות שאינן לרוחם של בני מלכים  וכיוצא באלה  נגד שני חתניו שהתעמרו בבנותיו,  במשפט 

יום.  של  לקטנות  מעל  גבוה   – ומעלה  משכמם   – הנישאים  החיל  גיבורי  ושאר 
השוואה  לערוך  הראוי  מן  תחילה  אולם  זה.  בכרך  ״מבואות״  בפרק  בהרחבה  יידון  הנושא 
הכרוניקות  מן  לנו  מוכר  שהוא  כפי  הרקונקיסטה,  גיבור  של  דמותו  על  לנו  הידוע  בין 

האפית.  בשירה  הסיד  של  דמותו  לבין  ההיסטוריות, 

אל־סיד ההיסטורי
לאגדה,  אל־סיד,  הוא  דיאס,  רודריגו  האיש  היה  חייו  בימי  עוד  קסטיליה,  גיבורי  לגדול  כיאה 
של  בשורה  קורותיו  של  למדי  מדויק  תיעוד  נותר  מותו  עם  בדמותו.  נשזרו  רבים  וסיפורים 
מן  ניכר  חלק  פועלו.  את  המתאר  פיוטי  מכלול  התגבש  וכן  בהמשך(,  )וראו  שונים  מסמכים 
באותם   – בלבד  במקטעים  לעתים   – מובאים  ממנו  ציטוטים  אולם  לימים,  אבד  המכלול 
של  למדי  מדויקת  תמונה  ולבנות  המידע  את  להצליב  יחסית  קשה  זה  שאין  מכאן  מסמכים. 

ופועלו. האיש  חיי 
חמישה מסמכים מרכזיים מן המאה ה-12, קרי: סמוך למועד מותו של האיש, המוקדשים 
של  עלילותיו  את  מספרים  וה-12,  ה-11  במאות  קסטיליה־לאון  ממלכת  של  לקורותיה 
 .Carmen Campidoctoris וכן   Historia Roderici לו במלואם:  הגיבור. שניים מהם מוקדשים 
 Chronica וכן   Historia Silense, Chronicon Regum הנוספים:  המסמכים  שלושת  דפי  בין 
מבחינת   – אחד  בקנה  עולים  שברובם  לאל־סיד  אזכורים  קיימים   ,Adelfonsi Imperatoris

הקודמים.  המסמכים  שני  עם   – העובדות  פירוט 

Carmen CampidoCtoris .א
הוא אל־סיד קמפאדור, תפקיד ראשי,  דיאס,  )רוי(  רודריגו  בו ממלא  ביותר  המסמך המוקדם 
מכאן  הקרב.  שדה  אלוף  )שירת   Carmen Campidoctoris לטינית,  הכתובה  הפואמה  הוא 

״קמפאדור״(. הכינוי 
על  השישי  אלפונסו  מלכות  ימי  בתחילת  רודריגו  של  עלילותיו  את  מתארת  הפואמה 
קסטיליה. מערכת היחסים בין המלך לאל־סיד היא צוננת במקרה הטוב, זאת על אף העובדה 
שהגיבור הקסטיליאני מביא לשורה של ניצחונות בשם מלכו. בין היתר מתוארת תבוסתו של 
לקרב  ההכנות  וכן   ,)Cabra( קברה  בקרב  אל־סיד  מידי   )Ordóñez( אורדונייס  גרסיה  הנסיך 
 18  – ממנה  חלק  בלבד.  אחד  בעותק  נותרה  שורות,   129 בת  הפואמה,  ברצלונה.  שליט  מול 
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העתק  זהו  כי  מוכיח  המחקר  אולם  ה-13,  המאה  מן  הוא  היד  כתב  כליל.  נמחקו   – שורות 
יותר, קרוב לוודאי מימי חייו של הגיבור. על כך מרמז התוכן המתייחס אל  של מקור מוקדם 
תיעוד  דוגמת  היסטוריות,  עובדות  ציון  גם  תומך  זו  יסוד  בהנחת  בחיים.  שנמצא  כמי  הסיד 
וכן תיאורו של רודריגו עצמו  מועדי כיבוש מחדש של ערים ומחוזות שהיו בחזקת המאורים, 
המאה  של  האחרון  בעשור  שם  אי  נכתבה  שהפואמה  להניח  אפוא  סביר  הווה.  בזמן  המוגש 

ולנסיה.  כיבוש  לאחר  קרי:  ה-11, 

 �Historia roderiCi .ב
קצר  זמן  כלומר,  ה-12,  המאה  של  הראשון  בעשור  פידאל  מננדס  על־פי  נתחבר  זה  מסמך 
החוקרים  רוב  ודעת  קיימת מחלוקת,  זה  בנושא  גם  אך  ב-1099.  הגיבור  מותו של  אחר  בלבד 
יותר, והם קובעים את  כי מקורו של המסמך מאוחר  במחצית השנייה של המאה עשרים היא 

 .1170-1140 לשנים  מועדו 
אף  כתוב  המלא,  בשמו   ‘Gesta de Roderici Campi Docti’  – או   ,Historia Roderici
יותר מקודמו, ומבקש להציג את העלילות  הוא לטינית, אולם בפרוזה. מסמך זה מקיף הרבה 
המרכזיות בחייו של אל־סיד, ולרומם ככל האפשר את הגיבור. המסמך, המצוי בשני עותקים, 

ה-18.  המאה  בשלהי  רק  נתגלה 
מזו  יותר  רבה  בהרחבה  אמנם  מוצגים  המאורים  על  וניצחונותיו  הסיד  של  עלילותיו 
ומכאן  הדברים,  בעיקרי  שונה  אינו  כרונולוגית  המקביל  הפרק  אולם  הקודם,  שבמסמך 

ההיסטוריות.  העובדות  של  וודאית  לקביעה  האפשרות 
גישה  בעל  שהיה  ומי  רודריגו  של  מקורבו  בידי  נכתב  המסמך  פידאל,  על־פי 
 ‘carácter verista,  – רבה  היסטורית  אמינות  לחיבור  המעניקה  עובדה  ותעודות,  למסמכים 
לקבל.  שש  לא  המודרני  שהמחקר  טענה  פידאל,  של  בלשונו   –  concretamente histórico’
בין היתר ניטש הוויכוח בין פידאל לשורה ארוכה של חוקרים בדבר המפנה המרכזי בביוגרפיה 
גירושו של אל־סיד מקסטיליה. על־פי ה־כרוניקה רודריצ׳י, אלפונסו  של הגיבור, קרי: עילת 
סביליה,  את  תקף  שזה  בשעה  אורדונייס  על  לקרב  שיצא  העובדה  בשל  אל־סיד  את  מגרש 
צבא  של  העליון  המצביא  היה  אורדונייס  מאורי.  ברית  בעל  בסיוע  אלפונסו,  של  חסות  מחוז 
אמיר  זה  לצורך  בגלוי  אליו  יצרף  ואף  מלכו  של  חסות  עיר  יתקוף  לפיו  והרעיון  קסטיליה, 
זו  סוגיה  הדעת.  על  מתקבל  בלתי  לכאורה  הוא  הפיאודלי,  באדונו  יבגוד  כלומר  מוסלמי, 
שורה  לבין  הכרוניקה,  בגרסת  התומך  פידאל,  מננדס  בין  הוויכוח  נסב  עליו  מרכזי  ציר  הייתה 

לא.�� ותו  המצאה  המעשה  בסיפור  הרואים  חוקרים  של  ארוכה 
לאפוס.  שלו  גרסתו  בעריכת  פידאל  את  משמש  רודריצ׳י  בכרוניקה  המסופר  כי  יצוין 

שני כתבי היד של ה-HR נמצאים באוסף כתבי היד של ה-Real Academia de la Historia, במדריד.  �
וראו בנידון:  ��

 Geoffrey West, ”King and Vassal in History and Poetry: A Contrast between the ‘Historia Roderici’ and א. 
.the ‘Poema de Mio Cid’“, 1974

 Pero Vermuez and Dian Fox. the Politics of the Cid’s Exile, The Modern Language Review, Vol. 78, No. 2, ב. 
 .Apr. 1983
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מאחר ששלושת דפי הפוליו הפותחים את היצירה חסרים, הוא מקדים את ההתחלה הקיימת 
הכרוניקה.  על  הנסמכת  רוחו,  פרי  באקספוזיציה 

מצויים  המרכזית,  הדמות  כאמור  הוא  דיאס  רודריגו  הקודמים  המסמכים  שבשני  בעוד 
רבה  זאת  עם  היצירה.  גיבור  איננו  אך  נזכר  האיש  בהם  נוספים,  מסמכים  שני  החוקרים  בידי 

הגיבור. על  ההיסטורית  האמת  בעיצוב  חשיבותם 

 �CHroniCa adelfonsi imperatoris .ג
לאון  שליט  השביעי,  אלפונסו  של  מלכותו  קורות  את  מספרת  היא,  כן  כשמה  הכרוניקה, 
זאת  עם  אל־סיד.  של  מותו  לאחר  בשנים  עשרות  קרי:   ,1157-1126 בשנים  וקסטיליה 
 Poema הכותרת  תחת  בהקסמטרים,  הכתוב  לטיני  נספח  השלישי(  )בחלקו  במסמך  מופיע 
מזרח  בדרום  עיר  אלמריה,  על   1147 משנת  המצור  את  מתארת  הפואמה   .de Almeria
בחצרו  הבכירים  החצרנים  אחד  על  הספד  דברי  אגב  עולה  הסיד  של  הקצר  אזכורו  ספרד. 
מינאיה  פנייס  אלוואר  הוא  הלוא   ,)Alvarus( אלברוס  ושמו  אל־סיד,  ממקורבי  אלפונסו,  של 
 Meo  – עצמו  לאל־סיד  רק  בגבורתו  שני  היה  דנן  אלברוס  כי  מציין  המחבר  אל־סיד.  משירת 
ולאוליבר  לרולן  השניים  את  משווה  כן  ועל   –  ,Cidi primus fuit, Alvarus atque secundus
אותו  ומתאר   ,Rodericus, Meo Cidi רודריגו,  את  כאמור  מכנה  הוא  רולן.  משירת  רעהו 
אגב  בקצרה כלוחם גדול במאורים. ההתייחסות אל הסיד כאל גיבור לאומי בפואמה אלמריה, 
כי  להניח  סביר  ומכאן  ידועה,  בדמות  מדבר  המחבר  כי  בפירוש  מרמזת   ,Meo Cid כינויו  ציון 

התקופה.�� ובשירת  בסיפורת  לפניו  הלך  הגיבור  של  שמו 

 CróniCa najerense .ד
לוודאי  קרוב  נכתבה   ,)Biblioteca de la Real Academia, Madrid( נחרנסה  של  הכרוניקה 
 ,)La Rioja( ריוחה  בלה  שנתחברה  מוכיחים  פידאל  של  מחקריו  קודמתה.  אחרי  אחד  עשור 
יומרות  אמנם  אין  נחרנסה  לכרוניקה  הבסקים.  חבל  גבול  על  לקסטיליה  צפונית  פרובינציה 
והמפורט  שהארוך  אפיים,  קטעים  חמישה  נספח  במעין  מציג  המסמך  זאת  עם  ספרותיות, 
ההיסטורי  המסמך  הראשי.  בתפקיד  מופיע  הוא  שאין  הגם  לאל־סיד,  נוגע  ביניהם  ביותר 
תלויה  והבלתי  ביותר  המוקדמת  הכרוניקה  אכן  ובו  ולאון,  קסטיליה  קורות  את  לספר  מבקש 
של קורות קסטיליה, שנכתבה בידי גורם חיצוני שאינו נמנה עם חצר המלוכה. מכאן אמינותו 

במחקרו.��� פידאל  זאת  שמציין  כפי  הרבה, 
עיקרו של המסמך מתייחס אל אותו פרק בקורות הממלכה שלאחר מות פרננדו הראשון, 
סנצ׳ו,  של  מותו  עם  ִקצה  אל  באה  אשר  ואלפונסו  סנצ׳ו  בניו,  לשני  ממלכתו  חלוקת  עם 

.>http://libro.uca.edu/lipskey/chronicle.htm<  �
למותר לציין את הכשל הכרונולוגי בציון העובדה כי אלברוס דנן הוא אלוואר פנייס מינאיה מן האפוס. מינאיה   ��

יכול היה להיות לכל היותר בן גילו של רודריגו, קרי: בשנת 1147 היה על האיש להיות בן מאה ושלוש.
 La epopeya castellana a בחיבורו:   ,”la Najerense aparece como la primera historia castellana” הפרק  וראו   ���
 Jules Horrent, ‘Tradition אורנט:  ז׳ול  של  בחיבורו  וכן   través de la literatura española )Buenos Aires, 1945(

.poétique du CMC au XIIe siècle’, Cahiers de Civilisation Médiévale, 7 )1964(
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לכס  השישי  אלפונסו  של  ועלייתו   ,‘el fuerte’, ‘el bravo’ וחזק:  כגיבור  במסמך  המתואר 
פשוט  או   Rodericus Campidoctus השם  תחת  המופיע  אל־סיד,  המאוחדת.  הממלכה 
רודריקוס, מוצג ביחסיו עם סנצ׳ו כדמות שקולה וחכמה, בניגוד למלכו מהיר הֵחמה והנמהר. 
חוכמתו וגבורתו של הסיד מוצגות באחת העלילות, כאשר במלחמתו של סנצ׳ו נגד אחיו מלך 
לאון, נופלים שני המלכים בשבי, איש איש בצבאו של זולתו. אל־סיד מציע מוצא הגיוני של 
חלל  נופלים  לאון  מבני  וארבעה עשר  תגרה,  לאון מתנגדים. מתפתחת  אנשי  חילופי שבויים. 
הנופלים  החללים  מספר  שבוי.  נותר  אלפונסו  בעוד  לחופשי,  יוצא  סנצ׳ו  הגיבור.  של  מידו 
 ,Historia Roderici-ב המתואר  סמורה  בקרב  מידו  ההרוגים  למספר  זהה  הסיד  של  מידו 

שונים. מקרים  בשני  עלילה  באותה  שימוש  עשו  המחברים  ששני  ההשערה  ומכאן 
החלק התמוה בכרוניקה של נחרנסה הוא העובדה, שאין בה כל אזכור לעלילותיו של אל־
עלילותיו  לא  גם  שכך  וכיוון  כלל,  נזכרת  אינה  הגלות  סּוְגָית  אלפונסו.  של  שלטונו  בימי  סיד 
הכרוניקה  לפיו  פידאל,  של  טיעונו  שמו.  את  הנושא  הקנטאר  את  המאכלסות  הסיד  של 
נוגע  שאינו  אירוע  כל  מנפה  כן  ועל  בלבד  קסטיליה  מלכות  חצר  לקורות  עצמה  את  מגבילה 
מסוים  זמן  שבפרק  העובדה  משום  רק  ולו  זאת  במבחן.  עומד  הוא  אם  ספק  לנושא,  ישירות 

אלפונסו. של  בחצרו  עליון  מצביא  של  תפקיד  אל־סיד  ממלא 

liber regum .ה
 ,)Madrid, Biblioteca de la Real Academia, Madrid( המלכות  ספר   –  Liber Regum-ה
קרי:  ה-12,  המאה  משלהי  הנראה  ככל  המקום,  בשפת  הכתוב  ביותר  העתיק  החיבור  הוא 
עצמה. המסמך  הפואמה  לחיבור  ובסמוך  רודריגו  מותו של  אחרי  בקירוב  שנים  כמאה  נתחבר 
היוחסין  )שושלת   ‘Linaje del Cid’ הכותרת  תחת  מילים,   650 בן  קצר  פרק  בתוכו  כולל 
שאינו  כך  הקסטיליאנית,  האצולה  ממרומי  הגיבור  של  מוצאו  לפיו  טיעון  ובו  הסיד(,  של 
בקנטאר  המופיע  לטיעון  גמור  בניגוד  זאת  עצמם.  קסטיליה  ממלכי  הכחול  דמו  בטוהר  נופל 
מלבד  לבורגוס.  הסמוך  הכפר  ביוואר,  של  הזוטרה  האצולה  מן  מוצא  לאיש  המייחס  עצמו, 
ולמחוק  הפיאודלית  בדרגה  הלאומי  הגיבור  את  להעלות  הנראה  ככל  המבקשת  זו,  עובדה 
ונחת  גבורתו  קודמיו.  שני  לעומת  שינויים  זה  במסמך  אין  הנמוך,  המוצא  חרפת  את  ממצחו 
 ”grant שמאל,  ועל  ימין  על  לקטול  מיטיב  הוא  לבקרים.  חדשות  מוצגות  הגיבור  של  זרועו 
שנפל  מי  רודריגו,  של  בנו  דייגו,  את  לראשונה  מזכיר  הטקסט   .conpanya de cavalleyros“
שנישאו  ומריה,  כריסטינה  בנותיו,  שתי  על  ומספר   ,)Consuegra( קונסואגרה  בקרב  חלל 

ונווארה.  ברצלונה  לשליטי 

דמותו  תתגבש  לעיל,  לקורא  המוגשות  הכרוניקות  מן  לנו  המוכרים  הנתונים  את  לסכם  אם 
כך: האיש  של  ההיסטורית 

הנראה  ככל  נולד   ,)Vivar( ביוואר  הכפר  יליד   ,)Rodrigo ]Rui[ Diaz( דיאס  )רוי(  רודריגו 
המלך  בחצר  שירת  דייגו,  אביו,   .)infanzones( הנמוכה  האצולה  מן  למשפחה   1044 בשנת 
נגד  בקרבות  חלק  גם  נטל  האב  כי  ידוע  אולם  זוטר.  פקיד  של  בתפקיד  הנראה  ככל  בבורגוס, 
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ואף  המלוכה,  בחצר  חינוכו  את  רודריגו  קיבל  זו  עובדה  בזכות  בהם.  הצטיין  ואף  המאורים 
הראשון  פרדיננד  של  הבכור  בנו  השני,  סנצ׳ו  לעתיד  והמלך  הנסיך  של  לווייתו  בני  עם  נמנה 
סנצ׳ו  עלה  כך  בניו.  לשני  ממלכתו  את  האב  חילק  מותו  בטרם  וקסטיליה.  לאון  מלך  )הגדול( 
אביו  מגמת  את  המשיך  סנצ׳ו  לאון.  בכתר  זוכה  אחיו  שאלפונסו  בעוד   ,)1065( המלוכה  לכס 
היתר  בין  האיברי.  האי  בחצי  השפעה  רבת  לממלכה  קסטיליה  את  שהפכו  שטחים  בכיבוש 
 )Badajoz( כבש סנצ׳ו את סמורה המאורית שהעלתה מס עובד לאורקה, אחותו, ואת בדחוס 
שנוא  אחיו  בידי  הנשלטת  לאון  נסיכות  הייתה  סנצ׳ו  של  המרכזי  היעד  זאת,  עם  הנוצרית. 

נפשו. 
בסולם  במהרה  עלה  המערכות,  בתכנון  והן  הקרב  בשדה  הן  שהצטיין  דיאס  )רוי(  רודריגו 
 ,)alférez( אלפרס  לתואר  זכה  מסוים  שבשלב  עד  הצעיר,  גילו  אף  על  זאת  הצבאי,  הפיקוד 
המלך״,  נס  ״נושא  קרי:   ,“armiger regis“-ל רודריגו  היה  כן  רמטכ״ל.  או  הצבאות  מצביא 

עליון״.  ״מצביא  היום  מכנים  שהיינו  למה  הוא  אף  המקביל  תואר 
היה   – ההיא  בעת  ושלוש  עשרים  בן  והוא   – להצטיין  רודריגו  זכה  בו  הראשון  הקרב 
הפשיטה על סרגוסה )1067( וכיבושה. סרגוסה, מן הערים המרכזיות שבידי המאורים, נוספה 

בספרד.  המרכזית  לממלכה  הפכה  וקסטיליה  לסנצ׳ו,  עובד  מס  שהעלו  ומחוזות  לערים 
הצעיר,  והאיש  בסרגוסה,  הניצחון  בעקבות  שבאו  קרבות  בשורת  לתהילה  זכה  רודריגו 
)מלשון אל־ ״אל־סיד״  הנכבד  אויביו המאורים בתואר  בפי  זכה  לחייו,  עדיין בשנות העשרים 
כינוי  הם  אף  הנוצרים  לו  העניקו  האויב,  אחר  לפגר  שלא  מנת  על  בערבית(.  ״האדון״  סעיד, 
בלטינית(,   ,Campi doctor( הקרב״  שדה  ״אלוף   ,)Campeador( ״קמפאדור״  והוא  מכובד, 
חייל  איש  גיבור  של  שילוב  לציין  ובא  הרומית  האימפריה  בשלהי  בשימוש  שהיה  ביטוי 
הנוצרים  על  נערץ  קמפאדור״,  ״אל־סיד  הכפול:  בתואר  מצויד  כן,  כי  הנה  בחסד.  ואסטרטג 
המוקדם,  הרקונקיסטה  בעידן  ביותר  הבולטת  לדמות  במהרה  דיאס  רוי  היה  כאחד,  והמאורים 

ה-11.  המאה  של  השנייה  במחצית 
על  הקרוי  האפוס  מן  אולם  אל־סיד,  של  המלחמה  תורת  את  בבירור  להגדיר  קשה 
בעידן  דופן  יוצאת  תופעה  מקורביו,  על  דעתו  את  מלכפות  נמנע  האיש  כי  למדים  אנו  שמו 
לדיון  מטהו  את  לכנס  נהג  אל־סיד  התקופה.  בספרות  תקדים  ללא  וכמעט  הקשוח,  הפיאודלי 
גורף  באופן  קיבל  אף  המקרים  ובאחד  מטכ״ל,  בישיבת  מוחות״  ״סיעור  למעין  קרב,  בטרם 

לפקודתו.  הסרים  הקצינים־הווסלים  אחד  של  הקרב  תוכנית  את 
נראה כי הכלל הטקטי המרכזי בו עשה הסיד שימוש, היה מה שהיינו מכנים היום ״לוחמה 
האויב  בשורות  בסבלנות.  חיכה  הוא  ראשון.  תקף  לא  אל־סיד  ההפתעה״.  וגורם  פסיכולוגית 
רבתי  באה התקפה  זה  מכריע  וברגע  לכוונותיו,  באשר  ביטחון  וחוסר  ספק  עלתה תחושה של 

שלפנינו.  בפואמה  פעמים  מספר  מטופל  זה  נושא  מוחצת.  ותבוסה  גדול  בניצחון  המלווה 
גיסות מלכו, הביאה את האיש  נגד אלפונסו, בעוד אל־סיד עומד בראש  שורת המלחמות 
סמורה,  על  המצור  בעת  מתנקש  בידי  סנצ׳ו  נרצח  בה  השנה   ,1072 בשנת  למדי  מביך  למצב 

אורקה.  הצעירה,  אחותו  שבשלטון  העיר 
אורקה  בין  נרקם  הרצח  מעשה  כי  הטוענים  יש  סנצ׳ו.  של  מותו  את  ליוו  רבות  סברות 
אחרת,  או  כך  השניים.  בין  עריות  גילוי  של  מעשה  לבגידה  מוסיפים  שאף  ויש  לאלפונסו, 
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אלפונסו.  אחיו,  לידי  עבר  והשלטון  וצאצאים,  אישה  אחריו  להותיר  בלי  לעולמו  הלך  סנצ׳ו 
הגדולה  הממלכה   – ולאון  קסטיליה  למלך  והיה  בטולדו,  מושבו  ממקום  בורגוס  אל  מיהר  זה 
כלפי  אל־סיד  של  מצבו  הרקונקיסטה.  מרכז  שכזו  ובתור  האיברי,  האי  בחצי  ביותר  והחזקה 
מצביא  בסוגיית  אלפונסו  שעשה  הראשון  המעשה  ואכן,  נוח,  לא  כאמור  היה  החדש  השליט 
לאויבו המושבע של  ולמוסרו   ,“armiger regis“-אותו ממעמד ה היה לסלק  צבאות קסטיליה 
אל־סיד.  בנושא  בדעתו  אלפונסו  נמלך  יותר  שמאוחר  נראה  אולם  אורדונייס.  גרסיה  הסיד, 
שנתיים  מקץ  כן,  ועל  הממלכה,  מצביאי  גדול  שירותיו של  על  לוותר  היה  יכול  לא  הסתם  מן 
של שלטון )1074( ושורה ארוכה של מלחמות, הביא המלך לנישואי אל־סיד עם דוניה חימנה 
הגם  אל־סיד,  את  קשר  ובכך  בשרו,  שארת  ההיא(  העת  של  הקסטיליאני  בתעתיק   Ximena(

המלוכה.  חצר  אל  רופף,  בקשר  כי 
מכאן  ליאון.  של  בצפונה  עיר  אוביידו,  שליט  דייגו  הנסיך  של  בתו  הייתה  חימנה  דוניה 

 .)Historia Roderici על־פי  )כך  מאוביידו״  ״חימנה  כינויה 
לזוג נולדו שלושה ילדים. שתי בנות: מריה וכריסטינה, ובן, דייגו. הבנות נישאו, כריסטינה 
אנו  המקורות  מאחד  עצמו.  אראגון  לנסיך  ומריה  אראגון,  שבמערב  מונסון  שליט  לרמירו 
ֶרנֶגר השלישי. בנו של אל־סיד,  ּבֶ למדים שמריה נישאה בשנית, הפעם לרוזן ברצלונה, ראמון 
דייגו, נפל בקרב קֹונסּוֶאגרה בשנת 1097, במהלך אחת הפלישות של שבטי המורביטון מצפון 
הגבוהה,  האצולה  בקרב  בכיר  מעמד  לאיש  העניקו  בנותיו  ונישואי  אל־סיד  נישואי  אפריקה. 

למלכות.  הקרובה 
אלפונסו,  של  כוונתו  על־פי  נערכו  מאוביידו  לחימנה  הסיד  שנישואי  להניח  סביר  אם  גם 
הועיל הרבה,  לא  נראה שהמהלך  לבין אל־סיד,  בינו  היחסים  על מנת לשפר את מערכת  זאת 
בגירושו  שהסתיימה  עד  פעמים,  מספר  שרטון  על  עלתה  השניים  בין  היחסים  מערכת  שכן 

מקסטיליה.  אל־סיד  של 
בין היתר התהלכה אגדה המסופרת באחת הרומנסות/בלדות המוקדשות לאל־סיד, לפיה, 
יד  לו  הייתה  כי  אל־סיד  בו  חשד  סנצ׳ו,  של  מותו  לאחר  בורגוס  אל  אלפונסו  של  בואו  עם 
בפומבי  להישבע  אלפונסו  את  אילצה  אל־סיד  של  בהנהגתו  אצילים  קבוצת  אחיו.  ברצח 
שד,  שכפאו  כמי  נשבע  אלפונסו  עוול.  מכל  חף  הוא  כי  בורגוס  של  אגתה  סנטה  בכנסיית 

השניים.  בין  היחסים  לשיפור  הועיל  לא  ודאי  והמעשה 
את  משגר  אלפונסו   .1079 שנת  בקיץ  התרחש  הגמל  גב  את  סופית  ששבר  הקש  אולם 
סביליה.  של  המאורי  המלך  עבדאללה,  האמיר  מן  השנתי  העובד  מס  את  לגבות  אל־סיד 
יחד עם מלך  אורדונייס,  גרסיה  פיקודו של  גייסות תחת  כי  לדעת  לסביליה למד הסיד  בדרכו 
חסותו  תחת  המצויה  פרובינציה  היא  שהעיר  מאחר  סביליה.  על  פושטים  המאורית,  גרנדה 
התוקף,  על  שלרשותו  המשמר  חיל  בראש  הסיד  יוצא  עליה,  להגן  ומחובתו  אלפונסו  של 
ַקּברה, ומשפיל  בן בריתו המאורי בקרב  שגיסותיו רבים משלו. הוא מביס את אורדונייס ואת 
זקן. אורדונייס הפגוע חוזר ללאון ומשכנע  את האיש, שונאו בנפש, בטקס מבזה של תלישת 
יש  כן  ועל  על שלטונו  לִאיום  הפך  לה  ובתהילה שזכה  הגדול  בצבאו  אל־סיד  כי  אלפונסו  את 

הארץ.  מן  להגלותו 
בודד(  מקרה  הייתה  )ולא  אלפונסו  של  לברכתו  זכתה  שלא  הסיד  של  הפרטית  היוזמה 
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שסע  אורדונייס,  של  השכנוע  כוח  בעזרת  גם   – חוללה  כי  ונראה  זה,  של  חמתו  את  העלתה 
מצווה   )1080( מכן  לאחר  שנה  כך.  גם  המעורערת  השניים,  בין  היחסים  במערכת  עביר  בלתי 
אלפונסו  מאשים  השאר  בין  רכושו.  את  ומחרים  מקסטיליה,  הסיד  של  גירושו  על  אלפונסו 
הפרטי.  לכיסו  אותו  ונטל  המלחמה  שלל  את  העלים  מפעם  יותר  כי  גיסותיו  מצביא  את 
המאפיין  כקו  גלויות  המוצגת  הבצע  רדיפת  עם  אחד  בקנה  עולה  אך  אמנם,  חמורה  האשמה 

שמו. על  הקרוי  באפוס  האיש  את 
לאחר הגירוש מקסטיליה הפך אל־סיד לחרב להשכיר. תחילה הציע את שירותיו לשליט 
נאמניו  קבוצת  עם  הסיד  פנה  ברירה  בלית  בשלילה.  נענה  אולם  השני,  ברנגר  ראמון  ברצלונה 
עוד  הכיר  אותו  אל־מּוַתמין,  יוסוף  הוא   – בידי המאורים  ונפלה  סרגוסה – שחזרה  אל שליט 
המוסלמי  האמיר  את  ושירת  לב,  בחפץ  נתקבל  כאן   .1065 בשנת  סרגוסה  על  המצור  מימי 
את  והדף  העיר  על  רבה  בהצלחה  הגן  במהלכן   ,)1090-1081( בקירוב  שנים   10 של  זמן  פרק 
גיסות  את   1084 בשנת  הביס  היתר  בין  יחד.  גם  ונוצרים  מאורים  מצד  הפלישה  ניסיונות 
לזמן  לכד  אף  אותו  השני,  ברנגר  ראמון  ואת  אראגון,  שליט  רמירז  סנצ׳ו  המלך  של  הנוצרים 

אל־סיד(. בשירת  מתוארת  ברנגר  כליאת  של  קומית  )תמונה  בשבי  קצר 
ובקרב  ספרד,  אל  אפריקה  מצפון  המורביטון  שבטי  של  רבתי  פלישה  החלה   1086 בשנת 
את  מקומיים  ברית  בני  עם  פעולה  בשיתוף  המאורים  הביסו   )Sagrajas( סגרחס  ליד  גדול 
התבוסה,  מן  נחרד  השישי.  אלפונסו  של  בהנהגתו  ואראגון  לאון  מקסטיליה,  הנוצרים  צבאות 
צבאותיו.  על  הפיקוד  את  ולקבל  בורגוס  אל  לשוב  מאל־סיד  בבקשה  שליח  אלפונסו  שיגר 
סרגוסה  שליט  של  צבאותיו  על  ההיא  בעת  )שפיקד  אל־סיד  אם  יודעים  איננו  המקורות  מן 
בשנת  בבורגוס  אלפונסו  של  בחצרו  נוכח  כי  ידוע  זאת  עם  המלך,  לבקשת  נענה  המאורי( 

 .1087
ולנסיה,  על  נאמניו  צבא  בראש  יוצא  הוא  לביתו.  לעשות  אל־סיד  החליט  מסוים  בשלב 
שנים  שלוש  ומקץ   ,)1091( עליה  צר  התיכון,  הים  של  לחופו  המוסלמיות  המפתח  מערי 
בירת המחוזות סביבה, שעליהם  והופך אותה לעיר  כובש אותה, קובע בה את משכנו   )1094(
וכך היה  זה,  זה לצד  ונוצרים  חיו בה מאורים  השתלט במרוצת הזמן. העיר הייתה מעורבת – 
של  להפיכתה  במרץ  הסיד  פעל  זאת  עם  מעטים.  לא  מאורים  נמנו  מפקדיו  שבין  הצבא  גם 
כִלי  העירה  והביא  לכנסיות,  העיר  מסגדי  תשעת  את  הפך  היתר  בין  נוצרית.  לעיר  ולנסיה 
המקורי,  בשמו   )Jérôme( ז׳רום  או  האפוס,  מן  לנו  המוכר  ֵחרונימו  דון  הוא  מצרפת,  קודש 

העיר. לבישוף  אותו  ומינה 
בשלטון  החזיקה  חימנה  דוניה   .1099 שנת  ביולי  ב-10  לבורא  רוחו  את  השיב  אל־סיד 
מן  דבר  של  בסופו  להימלט  אותה  אילץ  סרצני  מצור  אולם  בעלה,  מות  לאחר  שנתיים  עוד 
להגן  הם  אף  כשלו  המלכה,  לעזרת  מקסטיליה  שנזעקו  אלפונסו  של  שגיסותיו  לאחר  העיר, 
נוצרי אלא מקץ 125 שנים.  ולנסיה. העיר נכבשה בידי שבטי המאורים ולא שבה לשלטון  על 
גופת בעלה, קברה אותו ברוב טקס במנזר סן פדרו דה קרדניה  חימנה, שנמלטה לבורגוס עם 

בורגוס.  של  המרכזית  בכיכר  רושם  רב  פסל  לזכרו  הקימו  העיר  ותושבי   ,)de Cardeña(
ואמורה   ,1080 בשנת  קרי,  מבורגוס,  אל־סיד  של  הגירוש  במועד  פותחת  אל־סיד  שירת 
לחלק  נהוג  אותן  בקירוב,  שנים   19 של  זמן  בפרק  האיש  של  קורותיו  את  לתאר  לעיל,  כמצוין 
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בבורגוס. לאל־סיד   האנדרטה 
תמיד,  המנצח  ״אל־קמפאדור  היתר:  בין  נכתב  הכן  לוח   על 

הבורא״.  שחולל  הִנסים  מגדולי  נס  האיתנה,  רוחו  גבורת  וכן  נכנע  הבלתי  אופיו  בזכות  היה, 
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מסעות  ב.  אל־מותמין.  יוסוף  המאורי  סרגוסה  שליט  של  בשירותו  העשור  א.  תקופות:  לשתי 
ב-1099. מותו  שנת  עד  בה  ושלטונו  העיר  של  כיבושה  לוולנסיה,  בדרך  אל־סיד  של  המלחמה 

לעומת  סרגוסה.  מלך  בחצר  אל־סיד  של  שירותו  לפרשת  רמז  כל  נעדרת  שלפנינו  היצירה 
צבאו  את  מגדיל  ורב,  גדול  בשלל  אל־סיד  זוכה  בהם  ופשיטות,  קרבות  של  סדרה  מתוארת  זאת 
ומשפר בהדרגה את מערכת יחסיו עם אלפונסו. היצירה אינה מעניקה כל רמז כרונולוגי, אולם אין 

סרגוסה.  מלך  אצל  ההיסטורי  הסיד  של  שירותו  למועד  המקביל  העשור  זהו  כי  מלהסיק  מנוס 
מן  ההיסטורית  האמת  את  כלליים  בקווים  תואם  ולנסיה,  כיבוש  לאחר  השני,  החלק 
לאמת  ממש  של  זיקה  ברובה  הנעדרת  עלילה  מציג  שצוין,  כפי  אולם,  הכרונולוגי,  ההיבט 

לעיל.  המוצגים  המסמכים  יסוד  על  לנו  מוכרת  שזו  כפי  ההיסטורית, 

שירת אל־סיד – תקציר 
לשלושה  פידאל  מננדס  בידי  היצירה  חלוקת  על  מבוסס  לקורא  בזאת  המובא  התקציר 

חלקים:

1. CANTAR DEL DESTIERRO –           .1085-1 שורות  הגוֶלה:   שירת 
2. CANTAR DE LAS BODAS DE LAS HIJAS DEL CID – הכלולות  שירת 

.2275-1086 שורות  הסיד:  בנות  של 
3. CANTAR DE LA AFRENTA DE CORPES –        :ס קֹורּפֶ קלון    שירת 

.3730-2276  שורות 

גם  שהכוונה  להניח  סביר  אולם  הקנטאר,  של  תוכנית  לאחדות  אמנם  מתייחסת  החלוקה 
למסגרת נרטיבית המאפשרת את הגשת השירה מפי החֹוגָלר )מַספר נודד, מקבילו הספרדי של 

הביניים. בימי  חשיבות  רב  שיקול   – קהלו  בפני  רצופה  אחת  בהופעה  הצרפתי(  הז׳ֹונגֶלר 

Cantar del destierro – א. שירת הגוֶלה
פידאל:  על־פי  החסר  הקטע  של  המשוער  תוכנו 

רוי דיאס, הוא אל־סיד, הוא  אלפונסו השישי, מלך לאון וקסטיליה, שלח את 
לגבות את האשכר  הקמפאדור, המשמש בתפקיד מצביא צבאותיו של המלך, 
גיסות מלך  כי  לסיד  נודע  בדרך,  בעודו  סביליה.  מן המלך המאורי של  השנתי 
זה עתה ממש על  נוצרים מלאון, פושטים  בני ברית  יחד עם  גרנדה המאורית, 
להגן  ומחובתו  אלפונסו  של  חסות  מחוז  היא  שסביליה  מאחר  סביליה.  מלך 
את  ושבה  האויב  את  שהביס  לאחר  התוקף.  על  בצבאו  הסיד  יוצא  עליה, 
זקנו.  את  שתלש  בכך  אותו  העניש  נפשו,  שנוא  אורדונייס  הוא  לאון,  נסיך 
את  ושכנע  בבורגוס,  אלפונסו  של  חצרו  אל  חזר  הפגוע,  הבוגד  אורדונייס, 
שלטונו  על  לִאיום  הפך  לה,  שזכה  ובתהילה  הגדול  בצבאו  אל־סיד,  כי  המלך 
של  רכושו  את  מחרים  אלפונסו  הארץ.  מן  להגלותו  יהיה  הראוי  מן  כן  ועל 

קסטיליה.  גבולות  את  לצאת  עליו  ומצווה  אל־סיד 
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את  שם  ראה  הוא  לבורגוס.  ויצא  מנאמניו  עשרות  כמה  הסיד  אסף  לגלות,  יצא  בטרם 
הסיד  נטו  מחסה,  לו  להעניק  סירבו  המלך,  מפני  מּפחד  העיר,  אנשי  וכאשר  השדוד,  ארמונו 
וציוד.  מזון  לרכישת  ממון  להשגת  תוכנית  לרקום  החל  והסיד  לעיר,  מחוץ  מחנם  את  ואנשיו 
המבצע  השליח  ורחל.  וידאס  יהודים,  בריבית  ַמלווים  שני  להונות  היה  בדעתו  שעלה  הרעיון 
היהודים  לשני  ויאמר  בחול,  ארגזים  שני  ימלא  אנטולינס  אנטולינס.  מרטין  הוא  העסקה  את 
שהתיבות מלאות בזהב ואבנים טובות מרכושו של אל־סיד, היוצא עתה לסדרה של כיבושים 
בארצות המאורים. אנטולינס ידרוש בתמורה לתיבות הלוואה של 600 מרק כסף, ייקח לעצמו 
בעוד  הסיד  של  שובו  עד  התיבות  את  לפתוח  שלא  השניים  את  יׁשביע  מרק,   30 של  עמלה 
המקווים  היהודים,  שני  מכובדת.  ריבית  בתוספת  יוחזר  הכסף  בשובו  כי  להם  ויבטיח  שנה, 
ממון  די  לסיד  לו  נמצא  והנה  בידיו,  הכסף  את  מוסרים  מיטיבם,  ידי  את  מנשקים  להתעשר, 

המאורי. האויב  ארצות  אל  הממלכה  את  לצאת  מנת  על 
ושתי  אשתו  שוכנות  שם  מריה,  סנטה  במנזר  הסיד  מבקר  מולדתו,  את  ינטוש  בטרם 
המנזר  לאבי  משלם  אליהן,  אהבתו  על  מצהיר  חימנה,  דוניה  היא  מרעייתו,  נפרד  הוא  בנותיו. 

העיר. את  מחנהו  בראש  ויוצא  שירותיו,  בעבור  נאה  סכום 
לנתח שמן  יזכו  נאמנותם  לכולם שעל  הוא מבטיח  רבים.  חרב  אליו שכירי  חוברים  בדרכו 
המלאך  של  לביקורו  הסיד  זוכה  הנוצרים  בממלכת  האחרון  בלילה  בידיהם.  שייפול  השלל  מן 

ימיו.  סוף  עד  הצלחה  לו  מובטחת  כי  חגיגית  לו  מבטיח  וזה  בחלומו,  גבריאל 
 ,Castejon ואכן, דרכו של הסיד זרועה הצלחות. הוא זוכה לכבוש בנקל את העיר קסטחון 
יישוב  מקומות  על  פושט  המאורים,  מחוזות  אל  חדור  מעמיק  קסטיליה,  לגבול  שמעבר 
מבצר  אל  הסיד  של  גיסותיו  מגיעים  כך  עובד.  ובמס  בשלל  וזוכה  מהם  חלק  מחריב  בדרכו, 
חוסכים  וכך  עובד  מס  לו  להעלות  מעדיפים  העיר  אנשי  היטב.  מבוצרת  מצודה  אלקֹוֶסר, 
כובש  והוא  בכך,  להסתפק  מוכן  אינו  המנצח  אולם  הכסף,  את  מקבל  הסיד  מלחמה.  מעצמם 

במבצר.  מפקדתו  את  וקובע  העיר  את 
מותמין  הוא  ולנסיה,  מלך  של  אוזניו  אל  מגיעה  הסיד  של  המלחמה  מסעות  על  הבשורה 
גדול  צבא  בראש  ויוצא  הנוצרי  הכובש  של  התקדמותו  את  לבלום  מחליט  מותמין  המאורי. 
המים  אספקת  את  מנתק  העיר,  מול  חונה  המאורי  הכוח  באלקוסר.  אל־סיד  על  למלחמה 
אלקוסר  שערי  את  פורצים  הסיד  גיסות  העיר.  מן  הנוצרים  את  לגרש  מקווה  וכך  והמזון, 
לאלפונסו  שולח  הוא  ממנו  וחלק  רב,  בשלל  זוכה  הסיד  מותמין.  של  צבאו  את  ומביסים 
להיות  נבחר  לסיד,  מינאיה, שוע המקורב  פנייס  דון אלבר  לבו של המלך.  לקנות את  בתקווה 
מצוידים  קרבות  סוסי  שלושים  לאלפונסו:  המתת  ועמו  לקסטיליה  יוצא  המלך,  אל  שליח 
יש  אם  לאנשיו,  מתיר  הוא  הסיד  כלפי  טוב  רצון  של  ובמחווה  במתת,  שמח  אלפונסו  היטיב. 

במלחמותיו.  הסיד  אל  לחבור  ברצונם, 

 Cantar de las bodas – ב. שירת הכלולות
ולנסיה, המבצר  והולך. עתה פונה הסיד אל  גדל  וצבאו של הסיד  בוחרים להצטרף,  רבים אכן 
וערים,  יישוב  מקומות  על  פושט  הוא  בדרכו  ספרד.  מערב  בדרום  ביותר  החשוב  המאורי 
הגדולה,  העיר  חומות  אל  הגייס  מגיע  לבסוף  רב.  שלל  ובוזז  עובד  מס  גובה  אותם,  מכריע 
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ניתן  האולטימטום  להיכנע.  או  להילחם  אפשרות  ניתנת  העיר  לאנשי  עליה.  וצר  אותה  מקיף 
את  כובש  הסיד  נכנעת,  העיר  העשירי  החודש  בתחילת  חודשים.  תשעה   – קצוב  זמן  לפרק 
ולנסיה וזוכה בשלל רב. בעקבות הניצחון חוזר הסיד ושולח מתת לאלפונסו, הפעם 100 סוסי 
מינאיה  ממונה  הפעם  וגם  פאר,  ברוב  מצוידים  אלה  אף  הקודמת,  כבפעם  הגזע.  ממיטב  ערב 
לצרף  מבקש  הסיד  האשכר:  על  תמורה  המלך  מן  לבקש  עליו  שהפעם  אלא  השליחות.  על 

בנותיו.  ושתי  אשתו  את  אליו 
מוסיף  אף  הוא  שלו  שביוזמתו  אלא  הסיד,  של  לבקשתו  נענה  שאלפונסו  בלבד  זו  לא 

גירושו.  עם  שהוחרם  רכושו  את  לסיד  ומשיב 
והכול  הטובות,  החדשות  את  בנותיה  ושתי  חימנה  לדונה  מבשר  המנזר,  אל  יוצא  מינאיה 
רבה,  באהבה  והבעל  האב  אותן  מקבל  המבצר  אל  בבואן  בוולנסיה.  היושב  הסיד  אל  יוצאים 

מעיניו.  זולגות  שמחה  ודמעות  אותן  מחבק 
מחליט  מרוקו  ואמיר  מפניו,  חרדים  המאורים  שליטי  וגדל.  הולך  בספרד  הסיד  של  כוחו 
לשים קץ לכיבושי הנוצרי. הוא יוצא בצבא גדול ומצויד היטב של חמישים אלף איש. מפליג 
אל־סיד,  המוסלמית.  העיר  מן  הנוצרי״  ״הכלב  את  לגרש  ויוצא  ולנסיה  מול  נוחת  לספרד, 
משכן  הוא  הצפויה.  המלחמה  פני  את  בשמחה  מקבל  ורב,  עצום  מלחמה  לשלל  המצפה 
בידיו,  הניצחון  כי  המודאגות  לנשים  מבטיח  המבצר,  שבמעלה  במגדל  ובנותיו  רעייתו  את 
הכוחות  מאזן  אף  על  זאת  מוחץ,  בניצחון  אכן  מסתיימת  הפשיטה  המאורי.  האויב  על  ופושט 
הנוטה בבירור לצד המאורים, ביחס של 1:12. השלל הפעם הוא אכן רב מספור. הבשורה על 
האינפנטים  האחים  קריון,  משועי  שניים  אלפונסו.  של  חצרו  אל  מגיעה  המאורית  התבוסה 
דייגו ופרננדו גונסלס, מחליטים לבקש את ידי שתי בנותיו של הסיד, שכן השניים סבורים כי 
בנושא.  לטובתם  לפעול  המלך  את  משכנעים  השניים  חומרית.  תועלת  להם  יביאו  הנישואין 
מינאיה  לאל־סיד.  ברעיון  תמיכתו  את  למסור  מינאיה  פנייס  מאלבר  ומבקש  מסכים,  המלך 
הוא  כך,  על  ממליץ  עצמו  שהמלך  כיוון  אולם  תחילה,  מהסס  הסיד  שנתבקש.  את  מוסר 

חצוי.  לבו  כי  שניכר  הגם  מסכים, 
פוגש את המלך  חגיגת הכלולות. אל־סיד  נהר הטחֹו, לתכנון פרטי  נערך מפגש על שפת 
אלפונסו. שנים רבות חלפו מאז שהשניים ראו איש את רעהו. אל־סיד משתטח לרגלי המלך 
האינפנטים  את  אל־סיד  בפני  מציג  המלך  העבר.  שיגיונות  על  לו  מוחל  והלז  ידיו,  את  ונושק 
המלך  כיד  נשף  ולאחר  לב,  ברוחב  מתת  להם  מחלק  באהבה,  אותם  מקבל  אל־סיד  מקריון. 

עירו.  ולנסיה  אל  לעתיד  חתניו  בחברת  אל־סיד  יוצא  למסובים, 

Cantar de la afrenta de Corpes – ג. שירת קלון קֹורֶּפס
מתגלה  שוב  ואל־סיד  ידיים,  מחליפות  רבות  מתנות  ימים,  שבועיים  נמשכת  הכלולות  חגיגת 
על  מה  דבר  הסיד  לומד  שבמהלכו  תמוה,  מקרה  עוכר  השמחה  את  אולם  הרבה.  בנדיבותו 
על  שנתו  את  הנם  אל־סיד,  של  בחצרו  הסוגר  מן  נמלט  ארי  חתניו:  שני  של  תכונותיהם 
השחץ.  מפני  הישן  על  להגן  מנת  על  סביבו  מסתודדים  כולם  אנשיו  מקום.  בקרבת  ספסל 
השני  הסיד,  ישן  עליו  לספסל  מתחת  נחבא  מפחד,  רועד  אחד   – החתנים  שני  מלבד  כולם, 
הופכים  השניים  אך  טוב  בכי  מסתיים  המקרה  יין.  גת  מאחורי  מסתור  ומוצא  החצר  מן  נמלט 
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לבדיחת החצר, אולם כבודם מּושב כאשר גיסות מלך מרוקו צרים על העיר, ושני נסיכי קריון 
הם  במציאות  שכן  בפיהם,  שקר  אולם  לבם.  ואומץ  גבורתם  על  מדווחים  ואף  לקרב  יוצאים 
ומר  רע  אל־סיד,  מאבירי  אחד  בידי  ניצלו  ואלמלא  האויב,  את  כשראו  מיד  הקרב  משדה  נסו 
מחליטים  והם  השניים,  על  רובצת  הארי  פרשת  העלילה.  בהמשך  מתגלה  סודם  גורלם.  היה 

נשותיהם.  רצח  על־ידי  קלונם  את  לנקום 
ומטכסים  הרב,  קניינם  את  שתראינה  מנת  על  לקריון  נשותיהם  את  ליטול  מציעים  הם 
משארי  אחד  את  אחריהם  שולח  השניים,  בכוונת  החושד  אל־סיד,  מהן.  להיפטר  כיצד  עצה 
לקסטיליה  הגבול  את  בחצותם  המשמר.  על  לעמוד  ממנו  ומבקש  מוניוס,  פלס  הוא  בשרו, 
בקורפס,  האלונים  יער  את  חוצה  שהשיירה  בשעה  לדרכו.  מוניוס  את  האינפנטים  משלחים 
שהשתיים  לאחר  רצח.  מכות  אותן  ומכים  אותן  מפשיטים  נשותיהם,  עם  השניים  נשארים 
ייפלו  עדיין  מתו  לא  שאם  בהנחה  היער,  סבך  אל  בעליהן  אותן  משליכים  הכרתן  את  איבדו 

היער.  לחיות  קורבן 
יודע  איננו  שאיש  סבורים  בעודם  בדרכם,  אחיו  ופרננדו  דייגו  ממשיכים  המעשה  ככלות 
העלמות,  שתי  של  רבצן  מקום  את  מגלה  השניים,  אחרי  העוקב  מוניוס,  אולם  דבר.  כך  על 
בכל  נודע  הדבר  במהרה.  הן מתאוששות  לוולנסיה, שם  ומשיבן  אותן  מים, מלביש  להן  מגיש 
רחבי הממלכה, והמלך אלפונסו, מי שבמו ידיו השיא את בנותיו של אל־סיד, אפו חורה ולבו 
נעצב. אל־סיד, שהאינפנטים מקריון המיטו חרפה על בנותיו, מבקש משפט צדק. הוא שולח 
על  שליחים  באמצעות  ומכריז  לדרישתו,  לב  בחפץ  נענה  אלפונסו  המלך.  אל  בנדון  שליחים 
שועי  מתכנסים  השבועות  שלושת  בתום  שבועות.  שלושה  בתוך  בטולדו  הקורטס  של  כינוסו 
ביומיים שכן בלבם חשש מפני המשפט  הממלכה בחצרו של המלך. שני האינפנטים מאחרים 

הקורטס.  בכינוס  להיערך  האמור 
המשפט נפתח בדרישתו של אל־סיד כי שני האינפנטים ישיבו לידיו את החרבות הנודעות 
בא הקץ  סבורים שבכך  והאינפנטים  נעשה,  הדבר  בקרבות.  זכה  בהן  וטיסון,  קולאדה  לתהילה 
בידם,  שנתן  הרב  ההון  את  עתה  לו  להשיב  מהם  דורש  זה  אולם  אל־סיד.  של  לדרישותיו 
בתמורה  לקבל  מסכים  והסיד  אותו,  כילו  שכן  בידם,  אינו  הסכום  אך  כסף.  מרק  אלפי  חמשת 
בדו־ לו  יושב  כבודו  כי  הסיד  דורש  עתה  שכן  לצרותיהם,  הסוף  בא  לא  בכך  ערך.  שווה  קניין 
קרב בין האינפנטים ונציגם לבין שלשה מאביריו. ניסיונותיהם של דייגו ואחיו להסיר את רוע 
הגזרה עולים בתוהו, והמלך קובע מועד לשורת הדו־קרבות. תוצאות הדו־קרב ממיטות קלון 
ברמודס,  ופדרו  אנטולינס  מרטין  מול  לדו־קרב  יוצאים  שניהם  האינפנטים.  ראשי  על  נוסף 
למות,  ולא  להיכנע  האינפנטים  בוחרים  קשות,  שנפצעו  כיוון  ובקולאדה.  בטיסון  החמושים 
מותו  את  מוצא  גוסטיוס,  מוניו  נגד  הנלחם  נציגם  המקום.  מן  חרפה  ברוב  מגורשים  והשניים 

בקרב. 
כס  על  יושבות  והשתיים  בהן,  זוכים  הבנות,  ידי  את  מבקשים  ואראגון  נווארה  נסיכי 
הספרדי.  המלוכה  לבית  מקורב  של  רם  במעמד  אל־סיד  זוכה  כך  הנסיכויות.  בשתי  המלכות 

השבועות. לחג  ראשון  ביום  טובה,  בשיבה  לעולמו  הולך  האיש 
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כרוניקה מול דרמה
הידוע  לבין  לעיל,  בתקציר  שהוגשה  כפי  היצירה  עלילת  שבין  ההבדלים  שאר  בין  כן,  כי  הנה 
בה  העשור  לפרשת  זכר  אין  א.  שאת.  ביתר  לעין  בולטים  שניים  ההיסטורי,  אל־סיד  על  לנו 
במרכז  המצוי  הדרמטי  הקונפליקט  ב.  בסרגוסה.  המאורי  השליט  של  בחצרו  אל־סיד  משרת 
מקריון  האינפנטים  בלייעל,  בני  לשני  בנותיו  שתי  של  האומללה  הנישואין  פרשת   – היצירה 

הייתה.  לא  משל  ואף  נבראה  ולא  הייתה  לא   –
לשטיח  מתחת  לטאטא  ה-13  המאה  בראשית  המחבר  של  רצונו  את  להבין  שניתן  בעוד 
בורא  הוא  מדוע  השאלה  נשאלת  המאורי,  האויב  עם  הלאומי  הגיבור  של  בריתו  פרשת  את 

מאין.  יש  מעשה  סיפור 
מרכזי  לנדבך  הדמיוני  הסיפור  הופך  וכך  לפרשה,  עצמו  אלפונסו  המלך  את  גורר  המספר 
שמות  האלמוני  המספר  מעניק  מדוע  הוא:  אף  תמוה  אולם  משני,  פרט  השניים.  בין  לפיוס 
לא  שהשתיים  לשכוח  אין  הבנות?  לשתי  וכריסטינה,  מריה  תחת  וסול,  אלווירה  פיקטיביים, 
מלכות  של  ממעמד  נהנו  אם  כי  בקסטיליה,  החצרות  באחת  שם  אי  אלמוניות  עלמות  היו 
מעיני  נעלם  כי  ייתכן  שלא  נתון  ה-12,  המאה  של  הראשונה  במחצית  וברצלונה  אראגון 

היצירה.  של  האלמוני  מחברה 
היסטורית  ביצירה אמת  ראה  חוקרי השירה האפית הספרדית,  גדול  פידאל,  מננדס  אמנם 
 ,‘el carácter verista, concretamente histórico…׳ לנו:  העניק  האפי  החוגלר  כי  כתב  ואף 
הרחיק  פידאל  כי  הוכיח  יותר  מאוחר  מחקר  אך  ההיסטורית״,  לאמת  הנאמן  ״אופי  קרי: 
דמות  להעניק  הניסיון  אם  כי  המחבר  עיני  לנגד  עמדה  ההיסטורית  האמת  לא  שכן  לכת, 
מכאן  הושגה.  שהכוונה  ספק  ואין  וההתנהגות.  המעשה  במישור  האפשר  ככל  אמינה 
ניסיון  כל  אולם  הריאליסטית,  ברמה  הקורא  את  משכנעת  אמנם  אל־סיד  של  שדמותו 
להציג זיקה של ממש בין המרכיב המרכזי בנרטיב המוגש ביצירה לבין האמת ההיסטורית, 

בִאבו.�  ייכשל 
היצירה  לבין  שירת אל־סיד  לציין שבין חמשת המסמכים/מקורות המקדימים את  למותר 
כרוניקה.  מול  ספרותית  יצירה  של  מעמדה  והוא:  עליונה,  חשיבות  בעל  מרכיב  מפריד  עצמה 
של  מרכזי  מרכיב  דורש  אינו  מלוכה  חצר  או  ממלכה  קורות  של  כרונולוגי  שפירוט  בעוד 
לקהל  המוגשת  זו  ובפרט  ספרותית,  יצירה  כזה  קונפליקט  שללא  הרי  דרמטי,  קונפליקט 
את  מאבדת  השומע,  את  לרתק  והאמורה  בידו,  גיטרה  עם  במה  על  חוגלר  של  מפיו  מאזינים 
המסמכים,  חמשת  מונחים  היו  הקנטאר  מחבר  שבפני  מפורשות  להניח  עלינו  קיומה.  תכלית 
על  די  בו  היה  לא  זה  תוכן  אולם  מהם.  העולה  התוכן  שלפחות  הרי  עצמם  הם  לא  ואם 

 W. Kienast, ‘Zur Geschichte :למחקרים השוללים את אמינותה ההיסטורית של שירת אל־סיד ראו בין היתר  �
 des Cid’, Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters, 3 (1939), 57-114; E. Lévi-Provençal, ‘Le Cid de l’histoire’,
 Revue Historique, 180 )1937(, 58-74, and ‘La toma de Valencia por el Cid’, Al-Andalus, 13 )1948(, 97-156;
 Leo Spitzer, ‘Sobre el carácter histórico del CMC’, NRFH, 2 )1948(, 105-17; A. Ubieto Arteta, El ‘CMC’
 y algunos problemas históricos )Valencia, 1973(; Jules Horrent. Historia y poesía en torno al `Cantar del

.Barcelona: Editorial Ariel. >http://oraltradition.org/< ׳.Cid
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שפרשת  מלהניח  אפוא  מנוס  אין  האלמוני.  המחבר  שביקש  הדרמטי  המתח  את  לחולל  מנת 
רמז  ולּו  לה  אין  שהרי  המחבר,  של  דמיונו  פרי  כולה  כל  היא  מקריון  לאינפנטים  הנישואים 

האפוס.  של  לחיבורו  שקדמו  בכתבים 
להצמיד  שניתן  כרונולוגית  רחוקה  או  עלומה  בדמות  מדובר  לא  שכן  מתמיה,  הדבר 
בסאגה  כאמור,  שנעשה,  כפי  ההיסטורי,  המידע  עם  אחד  בקנה  עולים  שאינם  תכנים  לה 

הניבלונגים.  בשירת  או  רולן  בשירת  הארתוריאנית, 

שירת אל־סיד – ביקורת
וירדה במהלך מאתיים שנים ומעלה מאז ראתה  הערכת היצירה בבחינת מעשה אמנות עלתה 
אור בדפוס בשנת 1779. עוד קודם לכן, היה זה האב סרמיינטו )Sarmiento(, נזיר בנדיקטיני, 
היצירה.  של  האמנותיים  ערכיה  על  דעתו  את  ונתן   1750 בשנת  במדריד  היד  כתב  את  שחקר 
למשקל  בעיקר  הכתוב,  של  הפרוזודיים  ולהיבטים  השפה  למבנה  בעיקר  מתייחס  סרמיינטו 
בדפוס.  היצירה  הופעת  לאחר  הביקורת  גם  כך  חוסך את שבטו.  הנזיר  אין  ממנו  סדיר  הבלתי 
ובהיסטוריה הספרדיים,  שירת אל־סיד לחלק מובנה בפולקלור  אמנם מיד עם הופעתה הפכה 
הדמויות  פרימיטיבית,  העלילה  כי  הן  העיקריות  הטענות  חסד.  עמה  עשו  לא  המבקרים  אך 
כראוי  פסגה  אל  הנרטיב  את  מוביל  שאיננו  הדרמטי,  הכשל  במיוחד  וחמור  עומק,  חסרות 
אמנות  יצירת  של  מעמד  הספרדי  לאפוס  מעניק  אינו  איש  אחרת,  או  כך  אפית.  לשירה 

ההיא. בעת  המוכרים  הגדולים  האפוסים  לצד  לעמוד  הראויה 
של  המבקרים  גדולי  הביניים.  ימי  את  נס  על  המעלה  הרומנטי,  בעידן  התהפכו  היוצרות 
העת ההיא, דוגמת: גוטפריד פון ֶהרֶדר – מי שתרגם־עיבד את אל־סיד לשפת ארצו, וילהלם 
הנכבד  במעמדו   ,)Southey( סאותי  ורוברט  היצירה,  את  מהללים  קולרידג׳,  וסמיואל  שֶלֶגל 
ספרד״.  של  ״הומרוס  אל־סיד:  של  האלמוני  היוצר  את  מכנה  בבריטניה,  החצר  משורר  של 
המבקרים  ומן  אמנות  היסטוריון   ,)Hallam( הלאם  הנרי  דווקא  לעשות  הגדיל  מכולם  אולם 
הקומדיה  לפני  שנכתבה  ביותר  הנעלה  ״השירה  את  באל־סיד  שראה  מי  ההיא,  בעת  השנונים 

לדנטה.״  האלוהית 
הניתוח  שב  ה-19,  המאה  של  השנייה  במחצית  האירופי  הרומנטיציזם  שקיעת  עם 
הדבר  הרומנטיקונים.  גדולי  לה  שעטרו  הכתרים  את  ממנה  ומסיר  היצירה  של  הביקורתי 

עצמה.  ביצירה  והולך  פוחת  בעניין  וראשונה  בראש  מתבטא 
האופרה  את  בחשבון  ניקח  אם  משמע,  תרתי  וזאת   – הבמה  לקדמת  אל־סיד  של  שובו 
והתיאטרון – מתרחש עם פרסום מחקרו רב ההיקף והסגולה של ראמון מננדס פידאל בשנת 
היצירה על בסיס הממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו,  בוחן את  הגדול  1911.� החוקר הספרדי 
בעיקר במחצית השנייה של המאה ה-19; עורך השוואה מדוקדקת של האירועים ביצירה עם 
זה  ובאופן  והפולקלוריסטים  האפיים  מקורותיה  את  בוחן  והגיאוגרפית;  ההיסטורית  האמת 
פידאל מקום  אצל  תופס  ההיבט הספרותי הטהור  ומרתק. אמנם  רחב  נתונים  לה מסד  מעניק 

.Ramón Menéndez Pidal, “Cantar de Mio Cid”. Texto, gramática y vocabulario. Bailly/Ballière, Madrid, 1908-1911  �
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עתה,  הספרותית.  הבימה  קדמת  אל  אכן  שב  ואל־סיד  רב,  עניין  מעורר  מחקרו  אולם  משני, 
את  ומנתח  הספרות  מבקר  שב  פידאל,  של  והמפורטים  המדויקים  בממצאיו  חמוש  כשהוא 
והחוקרים  המבקרים  חלוקים  אלה,  מעין  במקרים  וכרגיל  שיעור.  לאין  רחב  בהקשר  היצירה 

ושעל.�  צעד  כל  על 

״נספחים״  ״מבואות״,  בפרקי  הקורא  ימצא  ותכניה  היצירה  של  יותר  ומעמיק  מקיף  פירוט 
זה.  בכרך  דבר״  ו״אחרית 

 José Amador, Historia :לתולדות הביקורת על היצירה עד אמצע המאה ה-19 ראו את חיבורו של חוזה אמדור   �
.Crítica de la literatura española, 4 vols )M., 1861-65; reprinted M., 1969(
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שירת אל־סיד – האמנם יצירת מופת?

בעליל,  אמינה  בלתי  העלילה  ברשלנות,  כתוב  ״האפוס 
אפי  עומק  נעדר  המעשה  וסיפור  גיבור  איננו  ה׳גיבור׳ 

והרואי״.
מניוטה� מיגל  של  בספרו  מצוטט 

שמוציא  הקשה  הדין  פסק  ה-18.  המאה  של  האחרון  העשור  מן  אלמוני  מבקר  הוא  המצוטט 
הכותב על היצירה מצטיין באותנטיות של מי שקורא את הדברים קריאה תמה, בלא שהושפע 

וספרותי. היסטורי  מחקר  של  תלים  מתלי 
בו  לסוחר,  עובר  שחוק  למטבע  רב  זמן  זה  היה  מופת״  ״יצירת  המוקצן  הסופרלטיב  ואכן, 
לכך,  רבות  דוגמאות  הרחוק.  העבר  שכינת  מזיו  הנהנה  תוצר  כל  לכנות  המצוי  המבקר  נוהג 
אולטימטיבית  כדוגמה  רוב  על־פי  המוצגות  שקספיר  סונטות  היא  ביותר  האופייניות  ואחת 
שליש  על  היותר  לכל  חלה  זו  הגדרה  כי  היא  שהאמת  בשעה  פיוטית,  מחשבת  מלאכת  של 
אנשים  מצוות  בבחינת  הנדושה,  הבינוניות  תו  טבוע  היתר  על  הסונטות.   154 בן  המכלול  מן 
מלומדה של סוגה פיוטית זו בעידן ״הסונטומניה״ האופייני לשלהי המאה ה-16. בני התקופה 
כתבי  כל  של  מהדורות  עשר  לפחות  אור  ראו   1792 עד  מאיתנו.  יותר  טוב  בכך  להבחין  ידעו 

הסונטות. את  והעורך  המו״ל  כללו  מהן  אחת  לא  באף  שקספיר, 
על  פידאל  מננדס  ראמון  שמנחית  הסופרלטיבים  למרות  ונחרצות:  גלויות  אפוא  ייאמר 
שהתגבשו  המידה  בקני  אותה  נבחן  אם  וזאת  מופת.  יצירת  איננה  אל־סיד  שירת  הקנטאר, 
ביצירות נודעות אחרות בנות הזמן, החל בשירת רולן ושירת הניבלונגים, וכלה בכתבי משורריה 
פון  גוטפריד  אשנבך,  פון  וולפרם  דוגמת  הביניים,  ימי  בשלהי  וצרפת  גרמניה  של  הגדולים 

המוביל. הקוורטט  את  רק  למנות  אם   – טרואה  דה  קרטיין  או  פרנס  דה  מארי  שטרסבורג, 
אינו  לרע,  טוב  בין  בוחר  אינו  הקיום,  חידת  בפני  ניצב  אינו  אל־סיד  בשירת  הפרוטגוניסט 
של  עניינו  כל  להפך,  אידיאל.  של  מזבח  על  חייו  את  מקריב  ואיננו  לאהבה  שנאה  בין  נקרע 
עלובה  מה  נכסיו.  של  יומיומי  פירוט  היא  העיקרית  ודאגתו  יום,  של  בקטנות  דיאס  רודריגו 
והיא  האוצר,  של  המחבוא  מקום  את  לקרימהילד  האגן  גילה  אילו  הניבלונגים  שירת  הייתה 
ערכה  היה  מה  בחלקם.  הממון, מאושרים  את  מונים  היו  והכול  עמו  הייתה משלימה  בתמורה 
את  מביס  המאסף,  חיל  לעזרת  בא  היה  ושרלמאן  בשופר  הגיבור  תקע  אילו  רולן  שירת  של 
את  הנסיך  רולן  נושא  היה  ובה  המלך,  חצר  אל  לב  וטובי  שמחים  שבים  היו  והכל  הסרצנים 

היפה? אֹוד 
לא  הקדוש,  הגביע  אחר  בחיפושים  לצאת  דיאס  רודריגו  נתבקש  שאילו  להניח  סביר 
לטאה  על  לקרב  יוצא  אמנם  היה  נתבקש  שאילו  נותנת  הדעת  ממנו.  מבקשים  מה  מבין  היה 

.Historia y bibliografía de la crítica sobre el PMC )1750-1971( Miguel Magnotta )Chapel Hill, 1976(  �
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יקבל  כי  נאותה(  ערבות  )בגיבוי  לכן  קודם  לו  יובטח  אם  רק  זאת  אולם  אש,  יורקת  מגודלת 
נאה  נחלה  קרי:  נדל״ן.  וחלקת  כסף  מרק  מאות  שש  היטב,  מצוידים  סוסים  מאה  בתמורה 
גיבור אפי אינו מוציא את נשמתו בשיבה  בדמות שלטון על עיר בצורה המעלה לו מס עובד. 
טובה ביום ראשון של חג השבועות, כי אם עולה בלהבות לשמים או נקרע לגזרים בידי אויב 
האפי  הגיבור  חומד  הזהב  את  לא  לבקרים.  חדשות  כספו  את  מונה  ולא  לממון  בז  הוא  בוגד. 

הלאה. וכן  אהובתו,  חמודות  את  אם  כי 
אמורה  בהם  האסתטיים  האמצעים  ברובד  גם  וכך  האפית,  היצירה  של  הכללי  בהיבט  כך 
הגודשים  הבסיסיים  הספרותיים  לכלים  בהקשר  והן  הפרוזודי  ברובד  הן  שימוש,  לעשות  זו 

אל־סיד.  משירת  כליל  והנעדרים  לעיל  הנזכרות  היצירות  את 
הצרפתיות,  העלילה  ִשירֹות  של  הפרוזודי  הבסיס  על  שלפנינו  היצירה  בנויה   כללית, 
משקל  על  בנויה  זו  להשוותה.  נהוג  שאליה  רולן  שירת  דוגמת   ,Chanson de geste-ה

הרביעית: ההברה  אחר  הדמימה  עם  הברות  עשר  קרי:  דקסילבי, 

הקדוש.  הגביע  את  לחפש  ויוצא  הזה  העולם  הבלי  את  מאחוריו  מניח  האביר   גלאהד 
להניח  סביר  זאת  לעשות  אל־סיד  נתבקש  אילו   ,1878 ג׳ונס,  ברנה   אדוארד 

ממנו. מבקשים  מה  מבין  היה  שלא 
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Rollant est proz / e Oliver est sage;  

Ambedui unt / merveillus vassalage. 1094

לאורך  המשקל  על  בנאמנות  שומרת  הצרפתית  היצירה  כי  לקבוע  מדויק  זה  יהיה  לא  אם  גם 
למעשה  שלפנינו.  ביצירה  כך  לא  יחסית.  מעטות  שהחריגות  הרי  האפוס,  שורות   4002 כל 
שורה  בין  נע  המשקל  אל־סיד.  שירת  של  העלום  מחברה  את  שהנחה  במשקל  להבחין  קשה 
ושתיים  עשרים  בנות  שורות  וגם  רבים,  במקרים  מזה  לכפול  ועד  הברות  שמונה  בת  קצרה 
הברות לא תחסרנה. הדמימה, המעניקה לשירה את ערכה המוזיקלי, נעה ממקום למקום ללא 
כל היגיון פנימי. כך למשל חמש שורות הפתיחה שונות ברובן זו מזו, הן במספר ההברות והן 

הלאה.  וכן  )בהתאמה(,  הברות  ו-12   16 בנות  הן   7-6 השורות  הדמימה.  של  במיקומה 

Sospiro mio Çid | ca mucho avie grandes cuidados.

Ffablo mio Çid | bien e tan mesurado: 

שימוש  של  כמעט  מוחלט  העדר  היא  הפיוטי  ברובד  הפעם  נוספת,  תמוהה  תופעה 
מטפורה,  של  בלבד  אחד  בודד  מקרה  נמצא  היצירה  בכל  ואלגוריות.  מטפורות  בדימויים, 

הפרידה:  כאב  את  לסמל  הבאה 

ֲעַדִין, ָרָאה  לֹא  ִאיׁש  ִליׁש  ׁשָ ָמעֹות  ּדְ ּבֹוִכים 
376 ִצּפֶֹרן.  ר  ׂשָ ִמּבָ מֹו  ּכְ ֵמֵרֵעהּו  ִאיׁש  ִנְקָרִעים 

הפרודיה היא אחד הביטויים המעטים בהם עושה היצירה שימוש, והחורגים ממסירת עובדות 
לאחר  הראשון,  הקנטאר  של  סופו  לקראת  המתרחש  זה  הוא  ביותר,  הבולט  המקרה  יבשות. 
השבוי  בשבי.  אותו  ולוקח  ברצלונה,  רוזן  השני,  ברנגר  ראמון  את  בקרב  מביס  שאל־סיד 
המודרני,  הקורא  בעיני  הסיד.  של  לידיו  הכדור  את  מגלגל  זה  ובאופן  רעב,  בשביתת  נוקט 
בין הסיד לרוזן  יש לזכור את הבדל המעמדות הגדול  מעשהו של הרוזן הוא חסר שחר. אולם 
רוחש  הרם  שהשוע  לבוז  ביטוי  הוא  הסיד  של  מפיו  מזון  לקבל  ראמון  של  סירובו  השבוי. 
שאנס  בביוואר  קמח  טחנת  בעל  של  הממזר  בנו  הוא  המסורת  שעל־פי  מי  הזוטר,  לאציל 
שוב  ויאכל,  ימהר  לא  שאם  לו  מודיע  הסיד  כאשר  מתגלה  הקומי  המרכיב  המשרתת.  את 
המוגש  המזון  מן  מעט  יטעם  אך  אם  כי  מכך  מסיק  שהרוזן  כיוון  ארצו.  את  לעולם  יראה  לא 
ָהרֹוֵזן  ״ּבֹוֵלַע  ומתנפל על המזון:  יצא לחופשי, הוא משנה באחת את דעתו,  כי  לו  לפניו, צפוי 

ק.״  ֵחׁשֶ ּבְ ְמזֹונֹו  ֶאת 
התיאור גולש לגרוטסקה כאשר השוע היהיר מתנפל לפתע על הצלחת...

ַנִים, ְ ַהּשׁ יָריו  ַאּבִ ִעם  ז  ְוֶנְחּפָ הּוא  סֹוֵעד 
1057 ָלנּוַח,  ִלי  ִמּבְ ָרמֹון  ַהּדֹון  ְיֵדי  טֹוְרחֹות 

…
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י ָסַעְדּתִ לֹא  עֹוד  ֲאִני,  רֹוֵזן  ״ֵמָאז 
ִפי ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ָאבֹון.  ּתֵ ֶיֶתר  ּבְ

1065 ָלַעד...״.  ַכח  ָ ִיּשׁ לֹא 

 Comed, האירוע הקומי מגובה היטב במקור בשימוש לשון נופל על לשון, בין היתר במילים: 
בתרגום.�  להעבירו  ניתן  שלא  מרכיב   – ו״רוזן״  ״מצחיק״  קרי:   ,Conde

האינפנטים  שני  כאשר  בוולנסיה,  אל־סיד  של  בחצרו  מתרחש  השני  הקומי  האירוע 
עליו  לספסל  מתחת  זוחל  האחד  הסוגר.  מן  שהשתחרר  האריה  מפני  מסתתרים  המבוהלים 
להצילו  כדי  בה  אין  שממילא  יין,  גת  מאחורי  מחסה  ותופס  נמלט  השני  שנתו,  את  הסיד  נם 

אחריו.  לדלוק  הארי  של  בדעתו  יעלה  אם 

האינפנטים מקריון – אבני הנגף על דרכו של  ״הפלורליזם האפי״
מקובץ  תוצר  שמא  או  יחיד  מחבר  של  גאוניותו  פרי  האומנם   – האפוס  של  חיבורו  שאלת 
ואולי  /המיֶננזינגר הגרמני  הּבארד הבריטי /הטרּוֶבר הצרפתי  של מסורת בעל־פה? קרי: האם 
הוא  או שמא האפוס,  לכלל שלמות,  והביאּה  הוא שהגה את השירה האפית  האיברי,  החוגָלר 
אשר  עד  סביבתו  של  חוזר  להיזון  זכה  הזמן,  ציר  על  צורה  ולבש  שהלך  גולמי  סיפור  בבחינת 

הביניים.  ימי  משלהי  ואלו  הקלאסי  העידן  מן  האפוסים  דוגמת  מופת  ליצירת  התגבש 
המאה  משלהי  אירופה  של  הגדולים  האפוסים  נתגלו  בטרם  רב  זמן  עוד  נדונה  זו   סוגיה 
ה-12 וראשית ה-13. השאלה שעלתה עסקה בעיקר בסוגיית חיבורן של האיליאדה והאודיסאה. 
היו  הספרותי.  המחקר  של  הגרמנית  האסכולה  בקרב  בעיקר  ונרחב  מעמיק  לדיון  זכה  הנושא 
אלה חוקרי ספרות מן המעלה הראשונה במחצית השנייה של המאה ה-18 וראשית המאה ה-
אשר  תיאוריה  שגיבשו  שֶלֶגל,  פון  ופרדריך  גרים  קרל  וילהלם  ֶהרֶדר,  פון  גוטפריד  דוגמת   ,19
כי  זכתה לימים לכינוי ״הפלורליזם האפי״. המכנה המשותף לאסכולה הגרמנית הייתה ההנחה 
הנו  האפוס  של  והתם  הגולמי  יופיו  העם.  רוח  פרי  היא  הגולמית  במתכונתה  האפית  היצירה 
עלילות  כאוסף  הוצגה  האיליאדה  הקולקטיב.  הספונטנית של  הגאונות  תוצר  זו  על־פי תפיסה 
לאצור  היה  ניתן  שלא  משום  היתר  בין  זאת  הכתב.  אמנות  את  הכיר  שלא  קדום  בעידן  נפרד 

ההומריים.  האפוסים  דוגמת  היקף  רחבת  יצירה  הפרט  של  בזיכרונו 
אמנם הממצא הארכיאולוגי הוכיח כי הכתב היה מוכר מאות בשנים קודם לחיבור היצירה 
על  די  בו  היה  לא  הארכיאולוגי  הממצא  אולם  הפניקי־עברי(,  הכתב  והן  המיקני  הכתב  )הן 

הפלורליסטית.  התיאוריה  את  לסתור  מנת 
קפיצת מדרגה בתחום המחקר הספרותי בנושא זה התחוללה עם גילוי מחדש של הִשירֹות 
ובמאה ה-19  איגור,  הנסיך  הניבלונגים, שירת אל־סיד, שירת   – האפיות בשלהי המאה ה-18 
שירת רולן. עם הטריומוויראט שהוביל את הוויכוח נמנו גדולי החוקרים בעת ההיא, גסטון   –
פריס  בספרד.  פידאל  מננדס  וראמון  בצרפת,   )1938-1864( בדיה  וז׳וזף   )1903-1839( ריס  ּפָ

 ”John England ‘Comed, Conde’: The Cid’s Use of Parody“, Medium Aevum, :להרחבה בסוגיה הלשונית ראו   �
.Volume 63, Issue 1, 1994
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רולן  שירת  ועל  בכלל   Chanson de Geste-ה  – העלילה  ִשירֹות  על  המקיף  במחקרם  ובדיה, 
היטב. מוגדרים  קצוות  בשני  זה  בנושא  התייצבו  בפרט, 

השירה  לפיו  ״המסורתי״(,  )או  ״הפלורליסטי״  הזרם  של  הבולט  נציגו  הוא  פריס  גסטון 
עד  העממית  המסורת  של  איטית  בהתפתחות  אחרון  שלב  היא  לנו  מוכרת  שהיא  כפי  האפית 

מופת.�  יצירת  לכלל  התגבשה  שזו 
הפוכה  בטענה  ורבו,  מורו  על  זו  בסוגיה  חולק  פריס,  של  וממשיכו  תלמידו  דֶיה,  ּבֶ ז׳וזף 
יצירה  היא  רולן  שירת  כ״אינדיבידואליטית״,  המוכרת  בדיה,  של  התיאוריה  על־פי  סימטרית. 
שירת  של  הגולמית  לפשטנות  ומעבר  מעל  ומעלה,  משכמו  דגול  משורר  יחיד,  מחבר  של 
להחיל  מבקש  פריס,  גסטון  של  המסורתית  תפיסתו  את  המקבל  פידאל,  מננדס  הפולקלור.�� 
אותה על שלבי גיבושו של האפוס הקסטיליאני, באמצעות התפתחותה של הרומנסה העממית 
הרומנסה״,  ״מקורות ספרות  היום(.  הסבון הספרדית של  אופרת  רבתא של  היתר, הסבתא  )בין 
כותב פידאל, ״מקדימים בהרבה את הטקסט הכתוב, ודבר זה אין להסבירו מבלי לקחת בחשבון 

פידאל:  על־פי  האפוס.  וכך  הרומנסה  כך  שבידינו״.  ליצירה  קודמים  טקסטים  של  קיומם 

האפית  המוזה  של  תוצר  הן  אל־סיד  שירת  או  רולן  שירת  לפיה  ההנחה 
ככל  מוכשר  היחיד,  אין  שכן  בעליל,  מופרכת  היחיד,  המשורר  על  השורה 
בנתוני  החל  באפוס,  המגולם  נדלה  הבלתי  השפע  את  להקיף  מסוגל  שיהיה, 
סופי  כשלב  רק  אפשרי  הדבר  היסטוריים.  בפרטים  וכלה  החומרית  התרבות 
המבשילה  ארוכה  אפית  במסורת  עמוקות  הנטועים  חוזר,  והיזון  הכלאה  של 
שורת  בין  והזיקה  החוזר  ההיזון  מופת.  ביצירת  דבר  של  בסופו  ומתגבשת 
אט־אט  שמעדנים  הם  סביבתם,  לבין  תדיר,  המתחדשת  האלמונית  המחברים 
״אבולוציה  של  בתהליך  הפיוטית  האיכות  בשלבי  אותו  ומעלים  הכתוב,  את 

בלשונו.���  ,Evolución de la epopeya אפית״: 

זמן  של  ציר  על  רק  להתחולל  הספרדי  החוקר  על־פי  יכולה  אורגנית  צמיחה  של  זו  תכונה 
פידאל,  טוען  הסיבה,  זו  ה״אמן״.  המשורר  של  לרשותו  עומד  אינו  הדברים  שמטבע  נתון  רב, 
מי  נמצא  יותר  מאוחר  בשלב  ורק  מחבר,  של  שם  נעדרות  הביניים  מימי  האפיות  שהִשירֹות 
של  האחרונות  בשורות  המופיעים  השמות  ששני  מכאן  המוגמר.  למוצר  שמו  את  שהעניק 
נזירים  שני  אם  כי  אינם   – מזה  אּבאט״  ר  ו״ּפֶ מזה  ״טּורּולדּוס״   – אל־סיד  ושירת  רולן  שירת 
את  עשו  שאלמלא  בכך  הגדולה  זכותם  העממית.  המסורת  את  הכתב  על  שהעלו  מעתיקים 

לכך.���� מעבר  לא  אולם  אחרים,  רבים  שאבדו  כפי  אובד,  האפוס  היה  נאמנה,  מלאכתם 

  Extraits de la Chanson de Roland et de la Vie de saint Louis, par Jean de Joinville, 1889 :להרחבה ראו   �
 Histoire poétique de Charlemagne publiés avec introduction, notes et glossaires complets, par :וכן

.Gaston Paris, 1865
.Joseph Bédier, Commentaires sur la chanson de Roland, 1927 :להרחבה בנושא ראו   ��

 Pidal, Ramón Menéndez, La epopeya castellana a través de la literatura española, Buenos Aires,   ���
.1945

השורה המסיימת את שירת רולן היא: ״כאן לֶזמר טורולדוס סיפר, בא הקץ.״ שירת אל־סיד נחתמת בקביעה   ����
ָבִרים ַעל ְקָלף״. ם ֶאת ַהּדְ ֶיַרח ַמאי ָרׁשַ ֶבר / ּבְ אט ַהּגֶ ר ַאּבָ מֹו ּפֶ לפיה: ״ ֲאִבי ִמְנָזר ּוׁשְ
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טיעונו  את  לבסס  קשה  הספרדי  במקרה  דווקא  האירוניה,  למרבה  אולם,  פידאל.  כאן  עד 
המרכזית,  העלילה  את  המקדימים  טקסטים  מהעדר  זאת  מוצק,  עובדתי  מסד  על  פידאל  של 
שהיא הציר עליו סובבת היצירה, קרי: פרשת נישואי בנותיו של הסיד; ועל כך בהמשך. ההבדל 
העובדה,  מן  נובע  רולן,  שירת  לבין  אל־סיד  שירת  בין  בזאת,  הנידונה  לשאלה  בהקשר  היסודי 
איינהרד  של  ההיסטורית  בכרוניקה  אחת  משורה  המחבר  שנטל  ערטילאית,  דמות  הוא  שרולן 
ודם הנזכרת רבות ומתועדת היטב.  )וראו במבוא לעיל(, בעוד שרודריגו דיאס הוא דמות בשר 
כרצונן  להפרות  למוזות  להניח  הצרפתי  האפוס  על  החתום  דנן  טורולדוס  היה  יכול  כן  כי  הנה 
 – לעומתו  אבאט  פר  הכתוב.  על  להשיג  פלוני  חוקר  בידי  שיעלה  מבלי  הפורה,  דמיונו  את 
את  לפרוץ  היה  יכול  לא   – בלבד  מעתיק  נזיר  או  השראה  רב  מחבר  בתפקיד  אם  היא  ואחת 
היצירה  לפיו  פידאל,  של  טיעונו  את  נקבל  אם  בעיקר  זאת  אל־סיד,  על  הזמין  המידע  גבולות 
חיו  עוד  הגיבור,  של  מותו  אחר  בלבד  עשורים  ארבעה  זו,  בשנה  הלא   .1140 בשנת  נתחברה 
וחומר שידעו את עיקרי הפרטים הביוגרפיים עליו. מי שטומנים  רבים שהכירו את האיש, קל 

מקריון.  האינפנטים  הבלייעל,  בני  שני  כאמור  הם  פידאל,  של  לתיאוריה  פח 
אפיזודה״  ״עוד  איננה  מקריון  לאינפנטים  הסיד  בנות  של  האומללה  הנישואין  פרשת 
הדרמטי  ערכה  את  לה  מעניקה  כולה,  היצירה  נעה  עליו  המרכזי  הציר  אכן  היא  ביצירה, 
בכרך  המבוא  פרק  )וראו  כאמור  האפוס.  מנפח  שלישים  לשני  קרוב  תופסת  לכך  ובהתאם 
המסמכים  חמשת  באותם  קרי:  המעשה,  לסיפור  יותר  מוקדמים  בכתבים  אזכור  כל  אין  זה( 
הגיבור  חיי  על  המקיף  בסיכום  לא  אף  מזו,  יתרה  ההיסטורי.  אל־סיד  על  בפרק  הנזכרים 
La Cronica de espana מימי אלפונסו העשירי, שנתחברה כמה  והאחרון של  בפרק הרביעי 
עשרות בשנים לאחר חיבור האפוס. אין אפוא מנוס מלהניח שהמחבר המציא אותו מתחילתו 
לא  שבלעדיו  דרמטי,  קונפליקט  לעלילה  ולהעניק  הנרטיב  את  להחיות  מנת  על  סופו,  עד 
הקרקע  נשמטת  כן,  כי  הנה  אסוננסי.  בחרוז  כרוניקה  היותר  לכל  אלא  אפי  סיפור  זה  היה 
מתחת לטיעונו של פידאל, לפיו ניתן למצוא עדות לנרטיב במסורת ארוכת שנים. זאת בפרט 
מתכוון  שפידאל  לציין  למותר  ועיקר.  כלל  שנים  ארוכת  איננה  לעיל,  כמצוין  שהמסורת, 
האינפנטים.  פרשת  וברמז  בקצרה  נזכרת  אכן  שלה  הבלדות  מן  שבכמה  הספרדית  לרומנסה 
המאות  מן  מוצאה  וברובה  האפוס,  פרסום  לאחר  רב  זמן  נתחברה  העממית  הרומנסה  אולם 

היסטורית.  עדות  עליו  להסמיך  איתן  בסיס  דווקא  לאו   – וה-15  ה-14 
שונה  שממבט  הגם   – רולן  בשירת  שאת  ביתר  ואף  אל־סיד,  שירת  של  במקרה  כך 
לחלוטין. בעוד אל־סיד הוא סיפור ריאליסטי המתחולל ברובו הגמור בגובה העיניים, עוסק 
של  וניסיונו  הכושלים  הנישואין  פרשת  כגון  המילה(,  של  האפי  )במובן  יום  של  בקטנות 
נכסים, קניין ותפיסת  הפרוטגוניסט לזכות בסליחתו של המלך, ומוקדש לסוגיה של צבירת 
שירת  של  העלום  מחברה  המילה.  של  הנשגב  במובנה  אפית  שירה  היא  רולן  שירת  שלל, 
בכלים  הנוצרית,  והדֹוגמה  הפיאודלי  האתוס  האבירי,  הקוד  של  היסוד  ערכי  את  בוחן  רולן 
לא  מעניינו,  שאינם  ובוודאי  המצוי,  הפולקלור  משורר  של  להשגותיו  מעל  גבוהים  שהם 
כנסייה  חצרות  שווקים,  פני  על  ונד  הנע  המצוי  הטרובדור  של  מאזיניו  ציבור  של  ולא  שלו 
נחושת  פרוטות  לרגליו  להשליך  הנכון  מאזין  לכל  מרכולתו  את  למכור  בניסיון  חג,  וירידי 

ספורות. 
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בתחבולות בצע תעשה לך מלחמה
יֵדיֶהם,  ּבִ פֹר  ִמּסְ ְוֶכֶסף  ָהב  ַהּזָ ַרב 

800 ְלקֹוַח.  ּוִמּמַ ז  ִמּבַ ַהּנֹוְצִרי  הּוא  יר  ָעׁשִ

המנחה  אסטרטגי  כעיקרון  בצע  רדיפת  הוא  כולה,  ביצירה  השני  כחוט  העובר  מרכזי  מוטיב 
 codicia-את הפרוטגוניסט. אכן, עיקרון אסטרטגי ולאו דווקא חמדנות כפשוטה במובן של ה
בעובדה  להסביר  ניתן  ולעושר  לשלל  אל־סיד  של  משהו  הכפייתית  תשוקתו  את  הספרדית. 
מנת  על  וכי  רכושו,  את  החרים  המלך  שאדונו  לאחר  כלום  בלא  ונותר  מנכסיו  ירד  האיש  כי 
וזאת בראש וראשונה על  להגשים את מאווייו מרחיקי הלכת חייב האיש לצבור נכסים רבים, 
למכשיר  שהופך  יותר,  הרחב  ההיבט  בלבד.  חלקי  הסבר  זהו  אולם  גיסותיו.  את  לממן  מנת 
המתוחכם  השימוש  הוא  בפועל,  המלחמה  מן  בערכו  נופל  ושאינו  אל־סיד  בידי  חשיבות  רב 

בממונו.�  לעשות  מיטיב   – האדם  נפש  את  המכיר   – שהסיד 
היא  ואחת   – היצירה  חיבור  שבעת  העובדה  לאור  מעט  לא  מפתיע  שהדבר  לציין  למותר 
רוב החוקרים היום, נתפסה רדיפת  נכתבה ב-1140 כטענתו של פידאל או ב-1207 כדעת  אם 
חמדנות  מכל  החף  האבירי  בקוד  והן  הנוצרית  בדֹוגמה  הן  ממנו,  חמור  שאין  כפגם  הבצע 
הספרדי  השוע  של  מצחו  על  קלון  אות  שהייתה  מכאן  לבו.  אהובת  אל  האביר  של  מזו  לבד 
תכונה  הדגשת  כן,  כי  הנה  ההם.  הימים  של  הפיאודלי  באתוס  מכובד  מקום  לעצמו  המבקש 
היא  האפוס  בעלילת  מרכזי  לציר  והפיכתה  לאומי,  גיבור  להיות  שאמור  מי  של  באישיותו  זו 

המעטה. בלשון  וזאת  משהו,  תמוהה 
סביב  נעה  הניבלונגים  שירת  מאליה.  כמו  זה  בהקשר  עולה  הניבלונגים  אוצר  פרשת 
המזימה  ביסוד  הנמצא  זה  והוא  האגן,  של  מידו  זיגפריד  של  למותו  שמביא  זה  הוא  האוצר. 
לסופה הטרגי.  היצירה  עלילת  בורגונד, המביא את  בית המלוכה של  נגד  שרוקמת קרימהילד 
את  לעצמם  המבקשות  הדמויות  של  הבצע  שרדיפת  שוכח  הקורא  אין  לרגע  לא  אף  אולם 
מתרחש  המוחלט  ההפך  הקטלני.  וסופם  הטווטונית  רשעותם  בבסיס  העומדת  היא  האוצר 
דרכו  את  המרפדת  שהיא  אלא  זו,  תכונתו  בשל  סובל  הגיבור  שאין  בלבד  זו  לא  באל־סיד. 

כאחת.  והנרטיבית  המעמדית  החומרית,  ההצלחה,  בסולם 
וזאת  היצירה,  בתחילת  מיד  לביטוי  באים  מזה,  אובדנו  מפני  והאימה  מזה,  הרכוש  אובדן 

תשע.  בת  ילדה  של  מפיה  האירוניה  למרבה 

ע: ׁשַ ּתֵ ת  ּבַ ה  ְקַטּנָ ָיְלָדה  ְלָפָניו  ָאה  ּבָ ָאז 
, ָחַגְרּתָ ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ָך  ַחְרּבְ ֶאת  ִסיד,  ״הֹו, 

ֶאֶמׁש ֵליל  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ָעֵלינּו  ה  ִצּוָ י  ּכִ י  ּדַ
ָהִעיר, ֶאל  יַע  ִהּגִ ָחתּום  ַמְלכּות  ַצו  ּבְ

 – ָולֹא  ַהּזֹו,  ִעיר  ּבָ ִמְקָלט  ְלָך  ָלֵתת  לא 

זו של אל־סיד ״החרב השלישית״, המשמשת את הגיבור מקסטיליה להשגת מטרותיו,  ג׳ון ברט מכנה תכונה    �
.Burt, John R. ”The Cid’s Third Sword.“ Critica Hispanica 16, no. 2 )1994(: 205-10 :וראו
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46 נוּ  ְרכּוׁשֵ ינּו,  ּתֵ ּבָ ַהּכֹל,  ָלנּו  יֹאַבד 

ֵעיֵנינּו. ֵיָעְקרּו  עֹוד  ְלָכְך  ּוְבנֹוָסף 

ֶאל־ִסיד, ֶנה,  ּבָ ּתִ לֹא  ֵהן  ֵמֲאסֹוֵננּו 

ַרֲחָמיו״. ֶחֶסד  ּבְ ָהֵאל  אֹוְתָך  ְיָבֵרְך 

הֹוֶריָה. ֶאל  ָבה  ְוׁשָ ָרה  ּבְ ּדִ ה  ְלּדָ ַהּיַ ְך  ּכָ

נוכח  שהאיש  לאחר  מיד  וזאת  הילדה,  מפי  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  בורגוס,  אנשי  חרדת 
עם  ביחד  הבא  החומרי  האיום  עוצמת  את  לסיד  המבהיר  מרתק  צירוף  היא  קניינו,  באובדן 
סימטרי  באופן  פועלת  המתבקשת  המסקנה  ֵעיֵנינו״ּ.(  ֵיָעְקרּו  עֹוד  ְלָכְך  )״ּוְבנֹוָסף  פיזית  ענישה 
שילוב  ואכן,  חומרי.  מתת  באמצעות  האדם  של  ונאמנותו  לבו  קניית  קרי:  הפוך,  במצב  גם 
ורעיו  אויביו  עם  ביחסיו  שימוש  הסיד  יעשה  בו  המרכזי  הכלי  יהיה  אחת  למקשה  השניים 
לקשור  מנת  על  פקודיו  בין  מתת  שפע  המחלק  הסיד  של  הלב  לרוחב  ההסבר  מכאן  כאחד. 

אליו.  אותם 
ושליחו  אל־סיד  שנוקטים  המתוחכם  התמרון  הוא  בהצלחה  העולה  הראשון  הניסיון 
לחרפה  ער  אל־סיד  היהודים.  בריבית  המלווים  שני  בהונאת  אנטולינס,  מרטין  עברה,  לדבר 

עמו: מוכן  וההסבר  שבמעשהו, 

ְוָכל ַהּטֹוב  ָהֵאל  ״...                  

נֹוְגִדים י  ַמֲעׂשַ י  ּכִ ָיִעידּו  יו  ְקדֹוׁשָ ֲעַדת 

97-95 ַאֵחר״.  מֹוָצא  ִלי  ֵאין  ֲאָבל  ְרצֹוִני  ֶאת 

יגונה,  גם אם נקבל את דברי האיש כי ״אין מוצא אחר״ והמעשה כולו הוא בבחינת הכרח לא 
שנים  חובו  את  מחזיר  הוא  אין   – אותו  מייסר  מצפונו  אכן  אם   – מדוע  מלשאול  מנוס  אין 

אחר״.  מוצא  ״שיש  לאחר  קרי:  ורב,  עצום  רכוש  שצבר  לאחר  מכן,  לאחר 
בצע,  רודפי  בריבית  למלווים  אופיינית  היהודים  שני  עם  הקורא  של  הראשונה  הפגישה 

רווחיהם: ואת  כספם  את  המונים 

ם, ְסּפָ ּכַ ָסְפרּו  ו  ַיְחּדָ ּוִויָדס,  ָרֵחל  ֵניֶהם,  ׁשְ

102-101 ִהְרִויחוּ  ֵמַהְלָואֹות  ית  ָהִרּבִ ֶאת  מֹוִנים 

למותר לציין שהנימה היא אנטישמית, אולם החלק האירוני בכך הוא שספירת השלל לפרטיו 
ביצירה.  מרכזי  למוטיב  לעיל  כאמור  ההופך  אל־סיד,  של  תחביב  היא 

אוצר האמור  600 מרק, שתי תיבות  הלוואת  ווידאס לקבל, כמשכון על  רחל  נכונותם של 
לעלות עשרות מונים על גובה ההלוואה, אינה עומדת בכל ניתוח לוגי. אם אכן האוצר הטמון 
ואל־סיד, מדוע שהשניים – צמד  ועצום כפי שמתארים זאת אנטולינס  בשתי התיבות כה רב 
ויימלטו עמו? הגיונית עוד פחות היא ההתניה  של רודפי בצע יהודים – לא ייטלו את האוצר 
ואתגר  גירוי  היא  כזאת  אמירה  הן  שלמה.  שנה  במשך  התיבות  את  לפתוח  להם  אסור  לפיה 
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שלא ניתן לעמוד בפניהם, קל וחומר כאשר אתה מלווה בריבית יהודי רודף בצע. סביר אפוא 
ויגלו שהתיבות מלאות בחצץ.  כי לא יעמדו באתגר  כי אל־סיד סומך על שני היהודים  להניח 

לו.� אכפת  שלא  אלא 
הוא  ייהפך  יפה,  כה  עלה  הזולת  אצל  החמדנות  תכונת  בניצול  הראשון  שהניסיון  כיוון 
במהרה למכשיר עיקרי בפועלו הצבאי והאישי כאחת. ההזדמנות הראשונה הנופלת בידיו היא 
למסקנה  שהגיע  מי  של  פנים  מעמיד  אל־סיד  מתמשך,  מצור  מקץ  אלקוסר.  מבצר  בכיבוש 
לכאורה  מחליט  והוא  המבצר,  את  לכבוש  כוחו  לו  עומד  לא  שכן  תוחלת,  עוד  במצור  אין  כי 
ונוטש   – אחד  מלבד  כולם   – מחנהו  אוהלי  את  לקפל  מצווה  אכן  הוא  המקום.  מן  לסגת 
בראש צבאו את המקום. למראה הנסיגה והאוהל הבודד מתעוררת תאוות הבצע בלבות אנשי 

בלבם: גואה  שהחמדנות  כיוון  ָנס!״  ָלֵלנּו  ׁשְ ה  ״ִהּנֵ קוראים:  והם  אלקוסר, 

ַלְחׁשֹב. ִלי  ִמּבְ ָאִצים  ים  ַטּנִ ַהּקְ ִעם  דֹוִלים  ּגְ
ַעת, ּדַ ּקּול  ׁשִ ַעל  ַמֲאִפיל  ְלקֹוַח  ּמַ ּבַ ַהֵחֶפץ 

596 אֹוָתם.  נֹוֵצר  לֹא  ִאיׁש  ָעִרים  ְ ַהּשׁ תּוִחים  ּפְ

קורא: צבאו,  בראש  אחור  הסיד  פונה  זה,  בשלב 

נּו ּלָ ׁשֶ ׁש,  ֲחׁשָ ְללֹא  ַחִיל,  ֵני  ּבְ ֶהם,  ּבָ ״ַהּכּו 
598 נּו״.  ִעּמָ ָהֵאל  ְיִהי  ָלל,  ָ ְוַהּשׁ ז  ַהּבַ

מספור״.  ״רב  בידו  הנופל  והשלל  המבצר,  את  כובש  החמדן,  המאורי  האספסוף  את  מכה 
כיוון שדבר התבוסה באלקוסר הגיע אל המאורים, מחליטים הם ללמד את הנוצרים לקח, 
אלקוסר.  של  השלל  נוסף  אליו  רב,  בשלל  וזוכה  אותם  מביס  הסיד  לקרב.  עליהם  ויוצאים 
בין  היתר מחלק  ואת  הבז,  מן  נוטל לעצמו חמישית  הוא  ועצום,  רב  כיוון שבידיו עושר  עתה, 
יֵדיֶהם,  ּבִ פֹר  ִמּסְ ְוֶכֶסף  ָהב  ַהּזָ הווסלים שלו. המַספר אינו מתאפק, ולאחר שציין בסיפוק כי ״ַרב 

קורא: הוא   ,)800( ְלקֹוַח״  ּוִמּמַ ז  ִמּבַ ַהּנֹוְצִרי  הּוא  יר  ָעׁשִ  /

]...[
ָסִלים, ַלּוָ הּוא  ם  ּלֵ ׁשִ ֵהיַאְך  ַהּטֹוב,  ״ֵאִלי 

ַיַחד! ם  ּגַ ים  ָרׁשִ ְוַלּפָ ַרְגִלי  ֵלי  ְלַחּיָ
ל, ּזָ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ְיִליד  ק  ִחּלֵ ָחְכָמה  רֹב  ּבְ

810-807 ָרצֹון...״  ֵבֵעי  ׂשְ ּנּו  ִמּמֶ ָיְצאּו  ַהּכֹל 

אליו:  משגר  והוא  אלפונסו,  של  לבו  את  לקנות  נחוש  הסיד  די,  לא  בכך  אולם 

 Oyola, Eliezer. Los pecados capitales en la literatura medieval española. :וראו בנידון את אליעזר אויולה   �
.Barcelona: Puvill, 1979
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יַאס, ּדִ ֵמרּוי  ת  ַמּתָ סּוִסים,  ים  לֹוׁשִ ׁשְ  ...
ֶלֶמת ֻמׁשְ ִרְתָמה  ְוַגם  ְך  ַרּמָ ְלָכל  ף  ֻאּכָ

817 ְלחּוד.  ף  ֻאּכָ ְלָכל  ׁשּוָרה  ַהּקְ ְוֶחֶרב 

את  לאיש  וישיבו  המלך  מחילת  את  לו  יביאו  אשר  שלוש  מתוך  הראשונה  המתת  זוהי 
מעמדו. 

הראשון:  הקנטאר  של  הסיום  שורות  הן  אופייניות 

 ]...[
ם ִעּמָ ַלְחלֹק  ֵהֵחל  יו,  ֲאָנׁשָ ֶאל  ָחַבר 

ָנַפל. ָיָדם  ּבְ ׁשֶ ְלקֹוַח  ַהּמַ ַפע  ֶ ִמּשׁ
1085 ֵהֵחּלּו.  יָור  ּבִ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ֲעִלילֹוָתיו  ְוָכאן 

כיאות: פותח  השני  הקנטאר 

י  ּכִ ַעד  ַרב  ּכֹה  יו  ֲאָנׁשָ יֵדי  ּבִ ר  ָהעֹׁשֶ
1087 ְלַהֲעִריְך.  ְויֹו  ׁשָ ֲאִפּלּו  יֹוְדִעים  ֵאיָנם 

העיר  על  המלחמה  לקראת  גיסותיו  את  להגדיל  מבקש  אל־סיד  ולנסיה.  כיבוש  הוא  היעד 
הלשון: בזו  מתגייסים  ומזמין  יוצא  מטעמו  כרוז  הגדולה. 

ָלנּוס ֶהָחֵפץ  ל  ״ּכָ
ר, עֹׁשֶ ַפע  ׁשֶ ּבְ ִלְזּכֹות  ּוְרצֹונֹו  ֵמעִֹני 
ִלְכּבֹׁש ֱעָרְך  ַהּנֶ י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ֶאל  ַיְחּבֹר 

1188 ַלּנֹוְצִרים״.   ָוֶלְנְסָיה  ֶאֶרץ  ֶאת  יב  ּוְלָהׁשִ

הגיבור: בידי  הנופל  השלל  הוא  ועצום  רב  ושוב  צולחת.  המלחמה 

]...[
ְוֶכֶסף? ָהב  ַהּזָ ֶאת  יּוַכל  ִלְסּפֹר  ּוִמי 
ַרב. ר  עֹׁשֶ ּבְ ָזָכה  ם  ְלׁשָ ְקָרה  ּנִ ׁשֶ ל  ּכָ

ָלל, ׁשָ ית  ֲחִמיׁשִ הּוא  ֶחְלקֹו,  יד  ַהּסִ ׁש  ּקֵ ּבִ
ים לֹוׁשִ ׁשְ כּום  ַהּסְ ָהָיה  ַע.  ַמְטּבֵ ּבְ לֹו  ִלְמנֹות 
ֶיֶתר ֶאת  ִיְמֶנה  ּוִמי  טֹוב,  ֶסף  ּכֶ ַמְרק  ַאְלֵפי 

1219 ַמְלקֹוַח.  ָידֹו  ּבְ ָנְפלּו  ר  ֲאׁשֶ ָכִסים  ַהּנְ



49
מבואות

דימוי האויב – מָשלל המהֵלך על שתיים עד וסל אציל ונאמן
 – נחלק  הרקונקיסטה,  עידן  שלאחר  הספרדית  בספרות   –  Morisco  – המאורי  של  דימויו 
גיסא המאורי, או הערבי, הוא האויב השנוא, הכובש  פרדוקסלית משהו – לשני קצוות. מחד 
את  נמצא  גיסא  מאידך  ופרימיטיבי.  עצלן  כסיל,  של  הן  האישיות  תכונותיו  הבוגד.  האכזר, 
ביטוי  הספרדי.  הדון  סגולות  מיטב  של  ראי  תמונת   – הנאמן  הנימוסין,  רב  האציל,  המאורי 
Siglo de oro הספרדי, בין היתר אצל  לפרדוקס לכאורה זה נמצא בעיקר בספרות תור הזהב, 
וסרוונטס עצמו.� הנושא התגבש בעיקר במה   )Quevedo( ֶקֶוודֹו  ֶוגה, פרנסיסקו דה  ה דה  לֹוּפֶ
ה-16,  במאה  רווח  ספרותי  ז׳אנר   ,La novela morisca  – מוריסקה״  ה״נובלה  לימים  שכונה 
היא  ביותר  הבולטת  הדוגמה  בספרד.  ומוסלמים  נוצרים  יחסי  של  אידיאלי  בתיאור  המצטיין 
אבן  של  )קורותיו   historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa הקצרה:  הנובלה 
מזה,   )Narváez( נרווייס  דה  רודריגו  הנוצרי  ורעהו  מזה  סרחה  אבן  בה  היפה(,  וחריפה  סרחה 

אחווה.�� לזה  זה  נשבעים  רעהו,  בגבורת  איש  ונוכחו  לדו־קרב  שיצאו  לאחר 
לרשימה  מעבר  וחורג  רבים  ספרות  חוקרי  המרתק  נושא  היא  פרדוקס  לאותו  העילה 
האולטימטיבי  המקור  אף  ואולי  המייצג,  המדגם  כי  מסכימים  שהכול  דומה  אולם  זו.  קצרה 
הכינוי  שהרי  הנותנת,  היא  עצמה  והכותרת  אל־סיד,  בשירת  נמצא  זה  שנאה/אהבה  לסיפור 
וכינוייו  שמותיו  שאר  את  מקדים  המאורים,  מעריציו/שונאיו  מפי  זכה  בו  האדון,  אל־סיד, 

קמפאדור.  דיאס  רודריגו  של 
אחד  אל־סיד.  בשירת  מרכזי  מוטיב  לעיל  כאמור  הם  הערבי  הכובש  מידי  והשלל  הביזה 
המאורים,  גיסות  בוא  למחרת  מתחולל  המחבר  של  הסרקסטי  כושרו  את  המגלים  הקטעים 
מול שערי  חונה  הסיד,  על  העולה למלחמה  הגייס העצום  ולנסיה.  לחופי  שהפליגו מאפריקה 
עולץ  זאת,  לעומת  הסיד,  של  לבו  ובנותיה.  חימנה  באזני  חרדה  ומעורר  בתופים  הולם  העיר, 

פולט: והוא  ַלמראה 

ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ְלָאִבינּו  ַבח  ְוׁשֶ ָלֵאל  ״ּתֹוָדה 
 1634 ְלֵעיַני״.  הּוא  ה  ִהּנֵ ָזִכיִתי  ּבֹו  ר  העֹׁשֶ

הומור:  חוש  באמצעות  פחדן  את  לשכך  והאב  הבעל  מחליט  עתה 

]...[
הֹוִליְך. ְבָצר  ַהּמִ ֶאל  ּתֹו  ִאׁשְ ְוֶאת  נֹוָתיו  ּבְ

יטּו: ִהּבִ ֲאָהל  ּמַ ּבַ ֵעיֵניֶהן,  ֶאת  אּו  ָנׂשְ
יד?״ ַהּסִ ֶזה,  ַמהּו  ַאְך  ָהֵאל,  אֹוְתָך  מֹר  ״ִיׁשְ

ר ָהעֹׁשֶ ַרב  ַחד,  ּפַ ַאל  ֱאֶצֶלת,  ַהּנֶ י  ִבְרּתִ ״ּגְ
ֵעיַנִיְך. זֹאת  ּבָ רֹואֹות  ר  ֲאׁשֶ ָלל  ָ ְוַהּשׁ

וראו את פרשת אהבתו של דון גרגוריו לאנה פליקס, ה״מוריסקה״ היפה בדון קיחוטה )פרק 65(.   �
 Lama, V. de, y Peral Vega, E., ”Introducción“ a El Abencerraje y la hermosa Jarifa, Editorial Castalia,   ��

.Madrid, 2000
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ְלָפַנִיְך, אּו  ּבָ ֵהם  ָלבֹוא,  ְמַעט  ִאַחְרּתְ 
ְוִלְבנֹוַתִיְך,  ָלְך  ת  ַמּתָ ָלֵתת  ִבְרצֹוָנם 

1650-1643 אָנה״.   ׂשֶ ּנָ ּתִ ְלֶגֶבר  ֵאּלּו  ֶטֶרם  ּבְ ְנדּוְנָיה 

בידיו,  ליפול  העומד  והשלל  העושר  התגלמות  אם  כי  איננו  בעיניו  המאורי  הגייס  כן,  כי  הנה 
שבגרוש,  החור  דרך  וראייתו  האויב  מן  האדם  צלם  של  זו  נטילה  הסיד.  של  לבו  עולץ  כן  ועל 
האפית  השירה  היא  אל־סיד  שירת  שכך,  כיוון  כולה.  היצירה  לאורך  השני  כחוט  עוברת 
וחלוקתו,  תיאורו  השלל,  במניין  הפרטני  העיסוק  מן  בהרבה  קצר  הקרבות  תיאור  בה  היחידה 

אפסנאות.  קצין  של  טופס  או  חשבון  רואה  של  דוח  הדעת  על  המעלה  מעשה 
ולאו דווקא אחד  אולם ברגע שהמאורי הובס, הופכת דמותו מצרור שטרות מהֵלך לאדם, 
הרשימה  אבי  ן־ַגלּבֹון,  ִאּבֶ הוא  כזה  ונאצל.  נאמן  רע  של  אידאלית  דמות  אם  כי  המניין  מן 
הארוכה של המוסלמים ״הטובים״ בספרות ספרד. אבן־גלבון המאורי הוא שליט העיר מולינה, 

לעיר:  באים  מינאיה  ופנייס  בנותיה  חימנה,  דוניה  כאשר  לאל־סיד.  עובד  מס  המעלה 

ר. ְועֹׁשֶ ָהָדר  ת  ַרּבַ אּו,  ּבָ מֹוִליָנה  ָלִעיר 
ֵאֵרַח,  אֹוָתם  ֵהיֵטב  אּוִרי  ַהּמַ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבֶ

ָבר,  ּדָ ֵמֶהם  ֶהְחִסיר  לֹא  לּו,  ִקּבְ ׁשּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ל  ּכָ
ֵאִלי, ָהִאיׁש.  ם  ּלֵ ׁשִ סּוִסים  ְרזּול  ּפִ ֲעבּור  ּבַ

ָברֹות!  ְוַהּגְ ַפְנֵיס  ֶאת  הּוא  ד  ּבֵ ּכִ ָמה  ַעד 
1555-1550 ָבר  ּדָ ֵמֶהם  ָנַטל  לֹא  ם,  ּלֵ ׁשִ ַהּכֹל  יסֹו  ִמּכִ

השלישי,  בקנטאר  תהיה  למופת,  המארח  בדמות  הפעם  גם  אבן־גלבון,  של  הנוספת  הופעתו 
אל־סיד. של  בנותיו  ואת  מקריון  האינפנטים  את  בחצרו  יארח  כאשר 

שלמותו הפגומה של אל־סיד על־פי פידאל
בימי  הספרדית  הספרות  חוקרי  גדול   ,)ramon Menendez Pidal( פידאל  מננדס  ראמון 
בשלושה  אל־סיד  שירת  בנושא  והסגולה  ההיקף  רב  מחקרו  את  פרסם  המאוחרים,  הביניים 
עמל  עליהם  אחריו,  והבאים  זה  חיבור  כי  לטעון  מופרז  זה  יהיה  לא   .1911 בשנת  כרכים 
והמשפיע  המקיף  המרשים,  ההישג  הם   – ההיא  בעת   99 בן  והוא  ב-1968  מותו  יום  עד 
הביקורת  לאור  כי  יתרה,  הפרזה  ללא  לומר  ניתן  מזו,  יתרה  הנושא.  על  במחקר  ביותר 
את  הפך  ידיו  שבמו  פידאל  זה  היה  ה-19,  המאה  בשלהי  בה  נתקבלה  שהיצירה  הפושרת 
מחנות  עליו  הקים  האיש  אלו,  במקרים  כרגיל  רב.  עניין  עורר  מחקרו  על־פיה.  הקערה 
בתוך  הופיעה  מחקרים  של  ארוכה  רשימה  מזה.  נחרצים  ויריבים  מזה  נלהבים  תומכים  של 
טובים  ציבור  יחסי  שאין  לציין  למותר  צורמים.  לטונים  אחת  לא  הגיע  והוויכוח  קצר,  זמן 
אפיות  ִשירֹות  לצד  מופת,  יצירת  של  הנכבד  למעמד  במהרה  זכתה  אל־סיד  ושירת  מאלה, 
האפי  סרטו  היה  לכך  מובהק  ביטוי  הספרותי.  המחקר  בצומת  ההיא  בעת  שניצבו  אחרות 
מאולפני  שיצאו  האפוסים  לגדול  היום  עד  הנחשב   ,1961 משנת  אל־סיד,  מאן,  אנתוני  של 
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הבכיר  היועץ  להיות  הוזמן  ההיא,  בעת  לחייו  התשעים  בשנות  פידאל,  ראמון  הוליווד. 
ולתסריטאי.  לבמאי 

פרק  את  הפותח  עטו  מפרי  במאמר  הקורא  ימצא  היצירה  את  פידאל  של  תפיסתו  את 
הנושא. על  ספורות  הערות  להלן  זה.  בכרך  דבר״  ״אחרית 

קרי:  ה-״Generación del 98״,  הוא  98״,  ״דור  של  מובהק  תוצר  הוא  פידאל  ראמון 
במלחמה  ארצו  תבוסת  את  שידע  העשרים,  המאה  סף  שעל  בספרד  האינטלקטואלי  הזרם 
ריקו  פורטו  בקובה,  המושבות  ואובדן  במלחמה  התבוסה  בעקבות   ,1898 בשנת  ארה״ב.  נגד 
והפיליפינים, הקיצה ספרד מאשליית הגדלות שליוותה אותה מאות בשנים. חצי האי האיברי 
ותרבותית, באירופה. התבוסה המבישה במלחמה  התגלה כאחד המקומות הנחשלים, כלכלית 
המצב  הירוד.  והמורל  הנמוכה  הרוח  את  הטכנולוגי,  הפיגור  את  חשפה   –  ”el Desastre“  –
אנשי  מיטב  נמנו  הקבוצה  עם  מעשה.  ולעשות  מותן  לשנס  אינטלקטואלים  של  חבורה  עורר 

דה־אּוַנמּונֹו.  ומיגל  אי־גסט  אֹורֶטגה  חוזה  מצ׳אדו,  אנטוניו  ביניהם  ההיא,  העת  של  הרוח 
של  המפואר  עברה  בהצגת  הייתה  98״  ״דור  של  הרעיונית  למהפכה  פידאל  של  תרומתו 
דמותו  ניצבת  במרכזה  כאשר  וה-12,  ה-11  המאות  של  הקסיטיליאני  הדגם  על־פי  מולדתו 
כנגד  גלויה  כהתרסה  זאת  רבב.  ללא  אנושי  כאידיאל  פידאל  בידי  המוצג  דיאס,  רודריגו  של 
 1868 מהפכת  כישלון  השנייה,  איזבלה  של  מלכותה  ימי  את  המאפיינים  והשחיתות  הריקבון 

בלבד.   17 בן  נער  והוא  המלכות  לכס  העולה  ה-12,  אלפונסו  של  הדעת  וחולשת 
בעוד  במרכזה.  מופת  ודמות  לאומי  אפוס  לספרד  להעניק  אפוא  עצמו  על  נטל  פידאל 
ליעד  אל־סיד  את  להפוך  ניסיונו  על  זאת  לומר  קשה  בידו,  הדבר  צלח  הראשון  שבנושא 
 ‘el carácter nacional personificado ... y ספרד,  של  הלאומי  האופי  את  המייצג  נאצל 

בלשונו.  ,reconcentrado’
מזהיר  מחקר  אכן  הוא   ,1911 משנת  פידאל  של  הגדול  חיבורו  כי  להודות  יש  כן,  כי  הנה   
מרחיקת  הטיה  אחת  ובעונה  ובעת  הביניים,  ימי  שלהי  עידן  של  החוקרים  מגדולי  אחד  של 
ארבע  להציג  הראוי  מן  בנידון  תהיות  של  ארוך  רצף  מתוך  הפרוטגוניסט.  של  באפיונו  לכת 

לפחות:

כאמור בפרק הדן באל־סיד ההיסטורי, עשר שנים לערך – בין שנת 1080 בה   .1
אל־ משמש   – וולנסיה  על  מצור  שם  בה  השנה   ,1092 ועד  מקסטיליה  גורש 
בעשור  סרגוסה.  שליט  המוסלמי,  מּוַתמין  של  בחצרו  וסל  להשכיר,  חרב  סיד 
הנוצרים  צבאות  על  למלחמה  המאורי  אדונו  גיסות  בראש  אל־סיד  יוצא  זה 
נוצרים  ירך. בריתות בין שליטים  של אראגון וברצלונה, ומביס אותם שוק על 
מקובלת  שגרה  הן  שטחים,  כיבוש  למטרות  או  משותף  אויב  נגד  ומאורים 
על  יתר  להתרגש  שאין  מכאן  הערבי.  הכיבוש  בעידן  האיברי  האי  בחצי  למדי 
המידה ממעשהו של הסיד, הנראה ממבט ראשון כמעשה של בוגדנות בעליל. 
דיאס  רודריגו  של  למעמדו  משהו  לתרום  עשויה  זו  עובדה  אם  רב  ספק  אולם 
מתעלם  פידאל  שאין  לציין  למותר  לאומי.  וגיבור  הרקונקיסטה  כמופת 
בהערת  לשטיח  מתחת  הנושא  את  לטאטא  מעדיף  הוא  אולם  זו.  מעובדה 
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הנעלה  הפטריוטיזם  בדבר  תשבחות  של  תלים  תלי  לעומת  זאת  קצרה,  אגב 
מן  ושחרורה  מולדתו  של  אחדותה  למען  לכאורה  חייו  כל  הלוחם  אל־סיד  של 

המוסלמי.  העול 

רצף   – באפוס  מוצגת  שהיא  כפי  לאלפונסו,  רודריגו  בין  היחסים  מערכת  את   .2
מציג   – יקרות  במתנות  המלך  של  לבו  את  לקנות  ניסיונות  של  פוסק  בלתי 
טובת  למען  עצמו  את  להשפיל  המוכן  הסיד,  של  נאצלת  כסגולה  פידאל 
הרואי  פחות  היבט  מציגה  לאשורו  המצב  של  אקראית  בחינה  האמנם?  ארצו. 
במעשה  היה  האם  אך  רב,  מעשה  אכן  הוא  כיבוש  הגיבור.  של  בהתנהגותו 
באציל  מדובר  הלא  הרקונקיסטה?  במאבק  בכיר  מעמד  לסיד  להעניק  כדי  זה 
זוטר, מי שלמרות כל גבורתו איננו אלא חרב להשכיר, ועל מצחו מוטבע אות 

בוגד.� של  אף  ואולי  המלך,  מחצר  מגורש  של  הקלון 
של  מותו  אחר  בלבד  שנתיים  המאורים  בידי  ונכבשת  שבה  עצמה  ולנסיה 
ולהימלט  הקבר  מן  בעלה  גופת  את  להוציא  נאלצת  רעייתו  וחימנה  אל־סיד, 
 125 מקץ  אלא  נוצרי  לשלטון  תשוב  לא  העיר  בורגוס.  אל  חזרה  נפשה  על 
עלה  מי שלא  אל־סיד,  ומדיני של  צבאי  כישלון  הדבר  פירוש  אין  האם  שנים. 

סרצני?  כיבוש  מפני  והמחוז  העיר  את  להבטיח  בידו 

ולועס  מול המלך  גחונו  על  היתר משתטח אל־סיד  )בין  לאלפונסו  החנופה   .3
בפני  העבד  התבטלות  של  יומין  עתיק  סמל  לרגליו,  הגדל  השדה  עשב  את 
עם  להיטיב  ובאה  מתוחכם  אופי  נושאת  המנצח(  בפני  והמובס  אדונו 
היחיד  הסיכוי  הכול,  ככלות  אחר  פטריוטיים.  ממניעים  דווקא  לאו  גיבורנו 
המלך,  של  במחילה  הוא  הגירוש  מלפני  הקודם  למעמדו  לשוב  הסיד  של 
חייהן  וכמעט   – אושרן  הקרבת  כולל  הכול,  הסיד  יעשה  זו  מטרה  ולמען 

בנותיו.  של   –

נישואי הבנות – סול ואלווירה – לשני הנבלים מקריון, הם נישואי נוחות. בין    .4
המצוי  הרב  בממון  יזכו  השניים  כתוב.  בלתי  הסכם  קיים  החתנים  לשני  האב 
אציל  של  ממעמד  פיאודלית  במדרגה  לעלות  יזכה  האב  הכלות,  אבי  בידי 
מאפיין  הם  נוחות  נישואי   .infantes-ה הגבוהה,  האצולה  של  למעמד  זוטר 
שהמקרה  אלא  הסיד.  על  להלין  יש  כך  בשל  ולא  פיאודלית,  בחברה  מובהק 
כאשר  בבנותיו  האב  הציני שעושה  לכת בשימוש  הוא הקצנה מרחיקת  לפנינו 
והחרפה  הרוע  כל  את  בעלילה  המסמלים  בלייעל  בני  לשני  אותן  משיא  הוא 
האנושית, שרודריגו דיאס, על־פי פידאל, אמור להיות היפוכם המוחלט. אל־
יודע בדיוק מי השניים,  ובוגדנותם,  סיד, מי שראה אותם בנבלותם, פחדנותם 

וראו את מחקרו המקיף בהוצאת  דוזי, מבכירי החוקרים של ספרד המוסלמית.  בין היתר פיטר  זאת  רואה  כך    �
 Reinhart Pieter Dozy, Recherches sur l’Histoire :אוניברסיטת ליידן, הולנד, 1849, שעורר את זעמו של פידאל
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יעז  לא  בנישואין,  מצדד  שהמלך  כיוון  אולם  טובות.  לו  מנבא  לא  לבו  ואכן 
הבנות. את  מקריב  הוא  לבו  את  לקנות  מנת  ועל  לסרב,  האב 

העלילה,  בפתיחת  היהודים  שני  בהונאת  ביטוי  לידי  הבאה  האיש,  של  הבצע  תאוות  על 
הדברים.  על  לחזור  צורך  ואין  לעיל  הדיבור  את  הרחבתי 

עצומות  בעיניים  עליו  הנערצת  בדמות  להתבונן  הגדול  החוקר  של  כושרו  כן  כי  הנה 
מפניות.� נקי  להיות  האמור  המחקר  של  אידיאולוגית  להטיה  עדות  היא  לרווחה, 

הגבירה – האסקופה הנדרסת העונה ״אמן״
ניתן  וה-13,  ה-12  המאות  קרי:  המאוחרים,  הביניים  ימי  של  האפית  בשירה  האישה  את 
בעלילה  לגברים  ערך  שוות  או  הניבלונגים(  )שירת  ויוזם  דעתני  מפרוטגוניסט  החל  להציג 
אילוץ  בשל  העלילה  מן  הנעדרת  רקע  דמות  ועד  הנורדית(,  הסאגה  הארתוריאנית,  )הסאגה 

בהמשך. שיוצג  כפי  זו,  מתבנית  כליל  חורגת  אל־סיד  שירת  רולן(.  )שירת  הנרטיב 
לפידות  אשת  הנבלונגים.  בשירת  קרימהילד  של  בדמותה  מוצג  הדעתני,  האקטיבי,  הפן 
זיגפריד  ולנקום על רצח  לזכות באוצר הניבלונגים  כולה סביב תשוקתה  הרוקמת את העלילה 
קרימהילד  ביתה.  בני  למותם של  להביא  קרי:  בבורגונד,  חצר המלכות  חיסולה של  באמצעות 
זו  היא  המוחלט.  הרשע  התגלמות  אחת  ובעונה  ובעת  זו,  בדרמה  הפרוטגניסט  אפוא  היא 
זו המוציאה  והיא  בחוטים,  זו המושכת  היא  היצירה,  היסוד הדרמטית של  הנחת  הקובעת את 
אותה אל הפועל. הגברים בשירת הניבלונגים דוהים באורה המסנוור של המרשעת הטווטונית, 
כלי  אם  כי  איננו  דבר  של  בסופו  הוא  אף  האגן,   – הגבירה  מן  ברשעותו  נופל  שאינו  והיחיד 

בראשו.  כך  על  ומשלם  בידיה 
לתחרות  גברים  בהזמנת  מתמחה  זו  איסלנד.  מלכת  ברונהילדה  היא  השנייה,  הגבירה 
על  משלמים  והכול  עליה,  לגבור  מצליח  אינו  זיגפריד  מלבד  איש  סלע.  והדיפת  כידון  הטלת 

בחייהם.  האתגר 
סיר  לנסלוט,  ארתור,  מכאן  מושלם.  איזון  קיים  הארתוריאנית  בסאגה  לגברים  הנשים  בין 
גבירתו של  ברטילק,  הגבירה  איזולד,  מורגן,  גווינביר,  ומכאן  מרעיהם,  ועדת  טריסטאן  גוויין, 
וכנוע בצל בעליהן  לְנבל, ודומותיהן לטוב ולרע. הנשים ביצירה רחוקות מלמלא תפקיד סביל 
מערך  את  בבגידתה  היוזמת  זו  היא  גווינביר  הפיאודלי.  האתוס  להן  שמכתיב  כפי  ומאהביהן, 
היחסים בינה לבין ארתור. הגבירה ברטילק מעמידה במבחן את תומתו של סר גוויין, וגבירתו 
העלומה של לנבל – פרי עטה השנון של מרי דה פרנס – לאחר שהפכה את האביר לשפחת 

ָאָבלֹון.  האי  אל  עמו  ונסה  הגבר  את  חוטפת  זכר,  מין 
יוצאת דופן בתיאור לעיל, אולם זאת משום שרּובה הגמור של העלילה  נכון ששירת רולן 
בין  ההבדל  רב  מה  כאן,  אפילו  אולם  לנשים.  מקום  בה  אין  כן  ועל  קרב  בשדה  מתרחש 
הקיסר  שרלמאן  נוכח  כאשר  ובנותיו.  הסיד  אשת  לבין  רולן  של  כלתו  אֹוד,  של  התנהגותה 

להרחבה ראו: López Estrada, Francisco, Panorama critico sobre el Poema del Cid. Madrid: Castalia, 1982. וכן    �
.Schafler, Norman, ‘‘Sapientia et fortitudo’ in the Poema de Mio Cid”, Hispania 60, 1977
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הארתוריאנית.  הסאגה  של  במקרה  שווא  מצג  אינו  המלכה  מידי  לאבירות  ההסמכה  טקס 
להפך,  אם  כי  הגברים  של  מזה  נופלים  שאינם  בלבד  זו  לא  בסאגה  הנשים  של  ומעמדן  עוצמתן 

.1887 מוריס,  ויליאם  איור:  העלילה.  את   – ולפניהם  הקלעים  מאחורי   – המניע  הכוח  הן 



55
מבואות

ומציע  אותה  לנחם  מבקש  הוא  רולן,  של  מותו  על  בשורתו  לשמע  אֹוד  על  הנופלת  באימה 
תחתיו. בנו  את  לה 

משיבה: הדברים,  מן  המומה  אֹוד, 

ים, ּלִ ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ ֶאת  ָאִבין  לֹא  ״... 
יו, ּוְקדֹוׁשָ ַמְלָאָכיו  ָהֵאל,  ְמרּוִני  ִיׁשְ

 3721-3719 רֹוָלן״.  מֹות  ְלַאַחר  ָקט  ֶרַגע  ֶאְחֶיה  ן  ּפֶ

לבורא.  נשמתה  את  ומשיבה  ארצה  צונחת  אכן  והיא 
סול  דוניה  בנותיו,  שתי  מחד,  הפרדוקס.  מן  בו  יש  אל־סיד  בשירת  הנשים  של  מקומן 
שמקומן  בלבד  זו  לא  מאידך,  כולה.  היצירה  סובבת  עליו  מרכזי  ציר  מהוות  אלווירה,  ודוניה 
בנוסח  משהו  בלבד,  טכני  נתון  כאל  הוא  אליהן  המחבר  של  יחסו  לחלוטין,  שולי   כדמויות 

בכלל. אם  במׂשורה,  זאת  וגם  מדבר״,  ״מכשיר  קרי:   ,  instrumento vocale-ה
סן  במנזר  בנותיה  ואת שתי  חימנה,  דוניה  היא  אל־סיד,  הקורא את אשת  פוגש  לראשונה 
מסע  אל  בדרכו  מקסטיליה  פרידתו  בטרם  היצירה  גיבור  אותן  מַשכן  שם  קרדניה,  דה  פדרו 
כיאות,  מחבקן  ובנותיו,  אשתו  את  הסיד  פוגש  המנזר  אל  בבואו  המאורים.  בחבלי  כיבושים 

אומרת:  המודאגת  חימנה  דוניה  את  שומעים  אנו   ,)16 )בית  ולראשונה 

ְוָעב.  ָהדּור  ְזָקְנָך  ה,  ִהּלָ ַהּתְ ״ְלָך 
נֹוֶתיָך,  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ֲאִני  ְלָפֶניָך  ִהְנִני 

ֲעַדִין ְיָלדֹות  ֵהן  ְקָצִרים,  יֶהן  ּתֵ ׁשְ ְיֵמי 
ָנכֹונּו.  רּוִתי  ְלׁשֵ ִבירֹות  ַהּגְ ְוֵאּלּו 

ֶרְך, ַלּדֶ יֹוֵצא  ה  ַאּתָ ֶאְרֶאה,  אֹוְתָך  ה  ִהּנֵ
ֲאַנְחנּו. ִנְפָרִדים  ַאְך  ים  ַחּיִ ּבַ עֹוֵדנּו 

273-267 ה!״  ַמִרּיָ ַסְנָטה  ם  ׁשֵ ּבְ ֱאמֹר,  ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה 

בבוא  וכי  בשלום,  מקומו  על  יבוא  הכול  עוד  תדאג,  לבל  בעיניו,  ודמעות  לה  משיב  אל־סיד 
בנותיו. את  ישיא  היום 

הארוך  המונולוג  זהו   .)365-330 )שורות  ארוכה  תפילה  חימנה  דוניה  נושאת   18 בבית 
ביותר ביצירה כולה, והמקרה היחיד בו עושה המחבר שימוש בדמויות היסטוריות־מקראיות, 
את  הבורא לשמור  את  חימנה מבקשת  דוניה  הנרטיב.  הכרונולוגית של  מן המסגרת  החורגות 
הנביא  יונה  דוגמת  אלוה,  בחסד  להינצל  שזכו  במקרא  לדמויות  אותו  וממשילה  בעלה,  נפש 

ודניאל: 

ָיַרד; צּולֹות  ַלּמְ ֵעת  יֹוָנה  ֶאת  ְעּתָ  הֹוׁשַ
אל;  ִנּיֵ ּדָ ֶאת  ְצּתָ  ִחּלַ ָהֲאָריֹות  ִמּגֹב 
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מלמעלה,  בהתערבות  הוא  אף  שניצל  הקדוש,  סבסטיאן  של  מקרהו  את  מביאה  היא  כן,  כמו 
מותו  בין  הקצר  שעות(   48( הזמן  בפרק  הנוצרי  ישוע  שביצע  התופת  על  הפשיטה  את  וכן 
רחל(  לאה,  דוד,  יעקב,  )אברהם,  משפחתו  קרובי  את  משם  חילץ  כאשר  לתחייתו,  הצלב  על 

בעדן.  אותם  והושיב 
האמונה  בהליכות  בקיאה  חימנה  דוניה  כי  לקורא  המוכיח  משמעות,  ורב  נאה  מונולוג  אכן 
יודעת פרק בכתבי הקודש. אולם אין בדברים כל היבט אינטימי האומר דבר מה על האישה  ואף 
לאו.  ותו  המתחוללת  בדרמה  אביזר  הנה:  עד  שהייתה  כפי  נותרת  והיא  התפילה,  את  הנושאת 
כלל. שומעים  איננו  הבנות  שתי  את  הראשון.  בקנטאר  הנשים  של  אזכורן  מסתיים  בכך 

קנטאר  הוא  השני,  בקנטאר  נערך  משפחתו  בחיק  הסיד  את  פוגשים  אנו  בו  הבא  האירוע 
החומק  לכאורה,  משני  פרט  בוולנסיה.  ובנותיו  רעייתו  פני  את  מקבל  הסיד  כאשר  הכלולות, 
האב  אל  והבנות  הרעיה  שבות  בו  זה,  מרגש  שבמפגש  העובדה  הוא  הקורא,  מעיני  לרוב 
אין  ולנסיה,  אל  מבורגוס  הארוכה  הדרך  את  שעשו  ולאחר  ארוכות  פרידה  שנות  מקץ  והבעל 
של  בואם  לעת  זאת,  לעומת  המבוצרת.  בעיר  להן  מצפה  והוא  פניהן,  את  לקבל  יוצא  הסיד 
זאת  עושה  שהוא  אלא  לקראתם,  רוכב  שהסיד  בלבד  זו  לא  לוולנסיה,  ברמודס  ופדרו  מינאיה 

בדחיפות. קרי:   ,a priessa

a priessa cavalga a reçebir los salio;

sonrrisos mio Çid e bien los abraço

ִליָחיו. ׁשְ ֵני  ּפְ ֶאת  יל  ִהְקּבִ ַנִים,  ְ ַהּשׁ ִלְקַראת  ִמֵהר 
 1916 חֹם:  ּבְ אֹוָתם  ק  ִחּבֵ י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְך  ִחּיֵ

להניח  וסביר  ולנסיה,  כיבוש  הושלם  טרם  והבנות  הרעיה  של  בואן  שלעת  לציין  הראוי  מן 
לא  אליה  ולבאים  כבושה  העיר  וברמודס,  מינאיה  שבבוא  בעוד  מסוכנות,  היו  שהדרכים 

סכנה.  כל  נשקפת 
האינפנטים,  של  הנישואין  הצעת  בדבר  הבשורה  ועמו  מקסטיליה  מינאיה  של  שובו  עם 
את  ליידע  כלל  מואיל  אינו  והבעל  האב  בלבד.  הסיד  לביו  בינו  מתנהלת  אודותיה  השיחה 
גדת הנהר טאחו,  והאינפנטים באים לפגוש את הסיד על  רב עובר, המלך  זמן  בנושא.  הנשים 
חתניו  שני  עם  אל־סיד  בורגוס;  אל  שב  נפרד,  המלך  הכלולות.  טקס  בדבר  דיון  נערך  שם 
האב  מיידע  משכבם,  על  עלו  שהכול  לאחר  בלילה,  מאוחר  אז,  ורק  ולנסיה;  אל  שב  לעתיד 

תשובתן:  הנה  בנושא.  הגבירות  שלוש  את  הקיצור,  בתכלית  וזאת  והבעל, 

ּוְבנֹוֶתיָה ַהּדֹוְנָיה  ֶאל־ִסיד  ְיֵדי  קּו  ״ָנׁשְ
ָתן: ִלְפֻקּדָ רֹות  ַהּסָ ָהֲאָמהֹות  ְוֵכן 

ָקן. ַהּזָ ַעב  יד  ְוַלּסִ ַלּבֹוֵרא  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ

ְצִליַח, ּתַ ֶאל־ִסיד,  ָיְדָך,  ַלח  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ
ְחַסְרָנה.״ ּתֶ לֹא  ֵהן  ָבר  ּדָ יָך  ַחּיֶ ְיֵמי  ּוְבָכל 

2195-2190 ר.״  עֹׁשֶ רֹב  ֵנַדע  ְלִאיׁש,  ָיֵדינּו  ן  ּתֵ ּתִ ״ְלֵעת 
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סקרנות  שומעים  איננו  הנושא.  אל  מתייחסות  הבנות  ולא  הֵאם  לא  בלבד.  תודה  מילות  ובכן, 
היא  העלילה.  מן  חימנה,  דוניה  האם,  נעלמת  זה  בשלב  לעתיד.  לחתנים  באשר  טבעית  נשית 

עוד. נשמע  לא  קולה  אולם  אמנם,  נוכחת 
כאשר  השלישי,  בקנטאר  הוא  הבנות  של  קולן  את  שומעים  שאנו  הראשונה  הפעם 

בעליהן: עם  קריון  אל  צאתן  בטרם  מאביהן  נפרדות  השתיים 

ֲאחֹוָתּה  ֶאְלִויָרה  ְודֹוְנָיה  סֹול  ּדֹוְנָיה  ָאז 
ַאדֹור: ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ מּול  יֶהן  ְרּכֵ ּבִ ַעל  ּכֹוְרעֹות 

מֹוִליֵדנּו, ָאִבינּו  ָהֵאל,  אֹוְתָך  מֹר  ״ִיׁשְ
הֹוָרֵתנּו, נּו  ִאּמֵ ָך.  ַחְסּדְ ָלנּו  ַהב 

ְניֹוָרה, ְוַהּסֶ ֶסְניֹור  אן,  ּכָ נּו  ִעּמָ ֵניֶכם  ׁשְ
ַקְריֹון. ְמחֹוזֹות  ֶאל  אֹוָתנּו  ׁשֹוְלִחים  ם  ַאּתֶ

ַאֲחֶריָה, א  ּוְנַמּלֵ ָלנּו  הּוא  ה  ֻקּדָ ּפְ ָבְרָך  ּדְ
ַקְריֹון ּבְ ְוֵאֵלינּו  ֶחֶסד  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ַאְך 

2600-2592 אֹוְתָך״.  ַהּקֹוֶרה  ַעל  ה  ֲחָדׁשָ ל  ּכָ ר  ּגֵ ׁשַ

מדברת  היא  כאשר  זאת  וגם  אלווירה,  דברי  את  שומעים  שאנו  והיחידה  האחת  הפעם  זו 
אחותה.  עם  במקהלה 

מן  החורג  משהו  העלמות  אחת  מפי  שומעים  אנו  בו  כולה  ביצירה  והיחיד  האחד  המקרה 
דוניה  של  דבריה  הוא  לשלומו,  ואיחולים  לאביהן  תודות  אמן,  אמירת  של  הבנאלית  השגרה 

קורפס:  ביער  בהן  המתעמרים  ולאחיו  לבעלה  סול 

ֲאַנְחנּו, נֹות  ִמְתַחּנְ ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  ם  ׁשֵ ״ּבְ
ָלֶכם, ֲחָרבֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּוֶפְרַנְנדֹו,  ֵיגֹו  ּדְ ּדֹון 

ָמּה ׁשְ קֹוָלָדה  ָהַאַחת  ְוַחד,  ה  ָקׁשֶ ַלֲהָבן 
ינּו,  ָראׁשֵ ֶהן  ּבָ ְרתּו  ּכִ ִטיסֹון.  ה  ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ

ּוַמאּוִרים ַהּנֹוְצִרים  ְך  ּכָ ִנְהֶיה.  ְקדֹוׁשֹות  ְמֻעּנֹות 
ְוֵחְטא.  ם  ָאׁשָ ַעל  לֹא  מֹוֵתנּו  א  ּבָ י  ּכִ ֵיְדעּו 

2731-2725 ָעֵלינּו...״  ָקלֹון  ת  ֶחְרּפַ ִמיטּו  ּתָ ָנא  ַאל  ן  ּכֵ ַעל 

במקהלה: השתיים  אומרות  מותן,  לבין  בינן  היה  שכפסע  לאחר  אביהן,  עם  בפגישה 

ַעל,  ִמּמַ ַלּבֹוֵרא  מֹו  ּכְ ֲאַנְחנּו  ְלָך  ״מֹודֹות 
2861-2860 נֹוַתְרנּו...״  ים  ַחּיִ ּבַ י  ּכִ ַעל  ה  ַאּתָ ם  ּגַ לֹו  הֹוֵדה 

אותן. נשמע  לא  שוב  היצירה  סוף  ועד  מכאן  הכל.  וזה 
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ביותר. להלן שש  נרחב  כי העיסוק בנושא, כראוי ללימודי מגדר באקדמיה, הוא  למותר לציין 
הנושא.� על  להרחבה  מומלצות  מסות 

אל־סיד אחרי שירת אל־סיד
יוגשו להלן  מתוך רשימה ארוכה של עיבודי האפוס הספרדי בשירה, דרמה, סיפורת וקולנוע, 
באל־סיד  וכלה  הנראה,  ככל  ה-14  המאה  מן  קצרה,  בבלדה  החל  מייצגות.  דוגמאות  חמש 

בקולנוע. 

ר. ֶאסקֹוּבָ דה  חואן  של  בעריכתו  האוסף  מתוך  בלדה  וחימנה.  רודריגו  פגישת   .1

 .1618 משנת  קסטרו  דה  גיליאן  מאת  אל־סיד  נעורי   .2
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לורן(  וסופיה  ֶהסטון  צ׳רלטון  של  )בכיכובם  מאן  אנתוני  של  סרטו  אל־סיד,   .5
.1961 משנת 
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בידי  נאסף  הצעיר,  דיאס  רודריגו  של  עלילותיו  את  המספרות  הרומנסות  של  ביותר  המקיף 
 historia הכותרת:  תחת  אור  וראה   ,1605 בשנת   Juan de escobar  – אסקובר  דה  חואן 
 del muy noble y valeroso caballero el Cid ruy Díez de vivar, en romances, en

��.lenguaje antiguo : por Juan de escobar
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.a Don Agapito Rey, ed. J. Roca Pons, Bloomington, Indiana University, 1980, pp. 93-116
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.Cantabria, 2000, pp. 1289-1298
 BLUESTINE, Carolyn, ”The Role of Women in the Poema de mio Cid”, Romance Notes 18 )1977-1978(, pp.  
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.31 )1961(, pp. 531-568
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העתיקה,  המקור  שפת  קרי:   ,lenguaje antiguo-ב נמסרים  השירים  הכותרת,  מן  כעולה 
כרונולוגי  רצף  להציג  מבקש  בלדות   96 הכולל  המכלול  אל־סיד.  של  עלילותיו  הוא  ונושאם 
בחיי הגיבור, החל בסיפור העלבון שהטיח הרוזן גומס באביו של רודריגו ושעליו שילם בחייו 

הגיבור.  של  מותו  ועד  בדו־קרב  אל־סיד  מידי 
לבה  אהוב  לרודריגו  להינשא  המוכנה  חימנה,  את  מציגה  לקורא  בזאת  המוגשת  הבלדה 
ופשוט,  תכליתי  קצר,  הכתוב  רודריגו.  של  תגובתו  את  וכן  אביה,  את  שהרג  העובדה  אף  על 
כי  אף  עצמה,  אל־סיד  שירת  של  והענייני  הריאליסטי  הסגנון  את  מסוימת  במידה  ומזכיר 

האלמוני. החוגָלר  של  עיניו  לנגד  שעמדה  הכוונה  הייתה  זאת  אם  יודעים  איננו 

.1702 משנת  ה״רומנסרו״  הוצאת 
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וחימנה רודריגו  פגישת 
יָור. ּבִ ִאיׁש  רֹוְדִריגֹו  ת  ִהּלַ ּתְ ִהיא  ה  ַרּבָ

ַבר. ּגָ ִסיד  אּוִרים  ַהּמַ ַמְלֵכי  ה  ָ ֲחִמּשׁ ַעל 
ַחְסּדֹו רֹב  ּבְ ֲאָבל  ָלָאֶרץ,  אֹוָתם  ִליְך  ִהׁשְ

בֹודֹו ּכְ ָעָלה  ְוָכְך  ָלֶלֶכת,  ָלֶהם  ָנַתן 
ֶאל־ִסיד. ָלִאיׁש  ָקְראּו  י  ּכִ ַעד  ֵעיֵניֶהם  ּבְ

ּוְלָתִמיד. אן  ִמּכָ ִיְהֶיה  ּנּויֹו  ּכִ ֶזה 

יָרה ַהּבִ ּבּוְרגֹוס  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶפְרִדיַנְנד  ֶאל 
ִביָרה. ַהּגְ ִחיֶמָנה  ֶזת  ְוֶנְחּפֶ ּפֹוַסַעת 

ה  ֵהּנָ ַעד  ּוְבבֹוָאּה  צֹוֶעֶדת,  ֲחָדָריו  ֶאל 
ִחיֶמָנה: ֵאָליו  ָרה  ּבְ ּדִ ְוָכְך  מּולֹו  ָעְמָדה 
ִנְמָהר. ִקּצֹו  ָהָיה  ֲאִני,  ּגֹוֶמס  ּדֹון  ת  ״ּבַ

יָור.  ּבִ ִאיׁש  רֹוְדִריגֹו  ָרב  ּקְ ּבַ אֹותֹו  ָקַטל 
ַהּיֹום עֹוד  ִלי  ָלֵתת  י,  ַמְלּכִ ָך,  ׁשְ ֲאַבּקֶ
ְוָאדֹון.  ְלַבַעל  רֹוְדִריגֹו  יר  ָהַאּבִ ֶאת 

ּוְכבֹוִדי ַרב,  ִרי  ָאׁשְ ְוִיְהֶיה  זֹאת  ה  ֲעׂשֵ
ְכִדי. ּבִ לֹא  זֹאת  ְוָכל  רֹום,  ַלּמָ ַיְרִקיַע 
ִלְגדֹולֹות, רֹוְדִריגֹו  נֹוַלד  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ

ַמֲהלּומֹות ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ מֹותֹו  ּכְ ְוֵאין 
ָיכֹול אֹוֵיב  ְוֵאין  ִליִריָביו,  ַלְחלֹק 

ִיּפֹל. ַחְרּבֹו  ּבְ י  ּכִ ר,  ּגָ ּתִ ָעָליו  ִלְקרֹא 
ִליָחה ַהּסְ ַאְך  ָנכֹון,  ָאִבי,  ֶאת  הּוא  ָקַטל 

רּוָכה. ַהּבְ ֵתנּו  ּדָ יֹות  ֵמָאׁשְ ִהיא  ֲהלֹא 
מֹוֶחֶלת״. ָלִאיׁש  ֲאִני  הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ן  ּכֵ ַעל 

ֶלְך.  ַהּמֶ ֵלב  ִחיֶמָנה  ְלִדְבֵרי  ֵמַח  ׂשָ
ְמַמֵהר ֶרת,  ִאּגֶ ּכֹוֵתב  נֹוָצה  נֹוֵטל 

מֹוֵסר ז,  ֶנְחּפָ ְוֶזה  ַעְבּדֹו  ַיד  ּבְ נֹוֵתן 
ֶרת, ָהִאּגֶ ֶאת  קֹוֵרא  יָור.  ּבִ ְלִאיׁש  אֹוָתּה 
ֶוֶרת ׁשְ ּמִ ּבַ הּוא  ן  ְרּבֵ ּדִ ֵיָקה  ּבְ ּבַ ֶאת  ֵמַח,  ׂשָ

ֶבר. ַהּגֶ יסֹוָתיו  ּגֵ ֶאל  ַהר  ּדָ ּוְלָפִנים 
ֵמֵעֶבר, ְוַאף  ֵמַעל  לֹו  ֶנֱאָמִנים  ַהּכֹל 

ֶגל, ַלּדֶ ִבים  ְתַיּצְ ַהּמִ ֵרִעים  ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ ַסְך 
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ֶרֶגל,  ף  ּכַ ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ּבֹוֵהק  ְריֹון  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ
ָדן. ּנָ ּבַ ַהֶחֶרב  ֶכם,  ׁשֶ ַעל  טֹוָבה  ִליָמה  ּגְ

ְוָנַתן ֶלְך  ַהּמֶ רֹוְדִריגֹו  ִלְקַראת  ָיָצא 
ְוֵרַע״, ִאיׁש  ״רֹוְדִריגֹו,  ִסיד.  ֶתף  ּכֶ ַעל  ָידֹו 

ֵמַח,  ׂשָ קֹולֹו  ָהָיה  ֶפְרִדיַנְנד,  לֹו  ָאַמר 
ׂשֹוָרה. ּבְ ִפי  ּבְ ה  ִהּנֵ ֱהֵיה,  י  ִעּמִ רּוְך  ״ּבָ

ָרה. ַהּבָ ִחיֶמָנה  ְלַבַעל  אֹוְתָך  רֹוָצה 
ָאִביָה ֶאת  ָהַרְגּתָ  דּו־ְקָרב  ּבְ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל 

יַח ַמּנִ ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל  ְלָך,  ִהיא  מֹוֶחֶלת 
ה  ְרּבֶ ּתַ ְזכּוָתּה  ּבִ י  ּכִ ָיָדּה,  ְדֶחה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ

ה״.  ַהְרּבֵ ְנָכִסים  עֹוד  ִקְנָיְנָך  ַעל  ְלהֹוִסיף 

יָרא.  ּתִ ָנא  ״ַאל  יד,  ַהּסִ יב  ֵהׁשִ ַהּטֹוב,״  י  ״ַמְלּכִ
ִביָרה״. ַהּגְ ֶאת  א  ֶאּשָׂ ִלי,  ֵהם  ַצו  ָבֶריָך  ּדְ

ָיֶדיָה ֶאת  לֹו  ָנְתָנה  ִחיֶמָנה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 
יֹוֵדַע. ֵאינֹו  ַנְפׁשֹו  ַמְסִמיק,  מּוָלּה  ָעַמד 

ֵמִביְך:  ַבר־ָמה  ּדְ ַלט  ּפָ ְלַבּסֹוף  ּה,  ּבָ יט  ַמּבִ
ָאִביְך.  ֶאת  י  ָהַרְגּתִ ֵלב  ֵמרַֹע  לֹא  ״ֵהן 

ר. ָלֶאְתּגָ ַנֲעֵניִתי  ֶזה,  ַעל  ֶזה  ָיָצאנּו 
ּוַמר ָהָיה  ה  ָקׁשֶ מֹו,  ּדָ ֶאת  י  ַפְכּתִ ׁשָ

רֹום,  ּבָ ָהֵאל  ם  ׁשֵ ּבְ י,  ִבְרּתִ ּגְ ן,  ּכֵ ַעל  ִקּצֹו, 
ַהּיֹום, בֹוא  ּבְ ֶאְהֶיה  ָראּוי  ָלְך  ְלַמַען 

ן  ִיּתֵ ָהֵאל  ְוִאם  ֵאֵצא,  ֵחם  ְלִהּלָ
ן, ִנְתַחּתֵ ֵאַלִיְך,  ָאבֹוא  ָאׁשּוב,  ְוַחי 

ָאֵמן״.  נֹאַמר  ְוַגם  ִנְהֶיה  ִרים  ָ ְמֻאּשׁ
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 LAS MOCEDADES DEL CID – בחרותו של אל־סיד
 )Guillén de Castro( מאת גיליאן דה קסטרו

 Siglo-ה הספרדי,  הזהב  תור  בימי  והמצליחים  המפורסמים  המחזות  מן  אל־סיד,  של  בחרותו 
כלומר:  חימנה,  לדוניה  נישואיו  בטרם  הצעיר  דיאס  רודריגו  של  קורותיו  את  מספר   ,de oro
נעדר ממנו הנרטיב  כי  לציין  ולמותר  זמנים את הפתיחה לשירה האפית,  לוח  מקדים מבחינת 
לנו משירת אל־סיד. המחזה עלה על הבמה לראשונה בשנת 1618, כלומר, 120 שנים  המוכר 
בין  לאחר שחרורה של ספרד מעול הכיבוש המאורי. סביר להניח שהצלחתו של המחזה באה 
והמדינית  הצבאית  השקיעה  לנוכח  זאת  עוצמה,  רב  לאומי  למנהיג  הכמיהה  רקע  על  היתר 
שלטונו  בימי  שיאה  אל  שהגיעה  שקיעה   ,)1598( הארמדה  תבוסת  לאחר  ספרד  שיודעת 

.)1621-1598( השלישי  פיליפ  של  הכושל 
המלא,  בשמו   )Guillén de Castro y Bellvis, 1569-1631( בלוויס  אי  קסטרו  דה  גיליאן 
וגה,  דה  לופה  של  חוגו  בני  על  נמנה  מדריד,  של  והדרמה  הספרות  בחוגי  ופעיל  ולנסיה  יליד 
אחר  רב  זמן  מעמד  החזיק  שלא  מעמד  הספרדית,  הבירה  של  הדרמה  מכוכבי  בשעתו  והיה 

מותו.
אבד,  מהם  שחלק  קסטרו,  דה  של  מקורותיו 
היו המסמכים שהוצגו במבוא לכרך זה וכן מכלול 
הנזכר  אסקובר  דה  חואן  בהוצאת  הרומנסות 

לעיל. 
אל־ שירת  של  האלמוני  למחברה  בדומה 

ההיסטורית  האמת  מן  קסטרו  דה  גם  חורג  סיד, 
לעוות  מבלי  זאת  עושה  הוא  אולם  לנו,  המוכרת 
את הביוגרפיה של רודריגו דיאס על־ידי המצאת 
פשוט  קסטרו  דה  נבראו.  ולא  היו  שלא  תכנים 
פיוטיים,  תכנים  היבשה  הכרונולוגיה  בחלל  מפיח 
האנושי.  טעמם  את  האירועים  לרצף  המעניקים 
הוא נוטל את הנחת היסוד של האתוס הפיאודלי, 
סביבה  ושוזר  והנאמנות,  הכבוד  סּוְגָית  היא 
הלכודים  ואישה  גבר  של  דרמטי  קונפליקט 
לעקרון  ובחובתם  גיסא,  מחד  לזה  זה  באהבתם 
קונפליקט  נמצא  ברקע  גיסא.  מאידך  הכבוד 

נוסף, והוא התוַאם ההרמוני בין רודריגו לאביו, המוצג לעינינו כנגד מערכת היחסים הצורמת 
הבכור.  בנו  סנצ׳ו,  לבין  הראשון  פרדיננד  המלך  בין 

בתואר  זכה  טרם  ההיא  שבעת  )מי  הצעיר  רודריגו  הם  לומר,  צורך  אין  האוהבים,  שני 
את  מגשימים  היו  פרדיננד,  המלך  של  בחיבתו  שנתברכו  השניים,  חימנה.  ודוניה  ״אל־סיד״( 
של  אביה  אושרם.  על  ולהעיב  להתערב  הגורל  ראה  אלמלא  נאה,  נישואין  בטקס  אהבתם 

קסטרו. דה   גיליאן 
.)?( ה-17  המאה  שלהי  אלמוני,  צייר 
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.1682 מדריד  קסטרו.  דה  של  מחזהו  שער 
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דייגו לאינז  רודריגו,  )Lozano( בגרסתו של דה קסטרו, סוטר לאביו של  לוזאנו  חימנה, הרוזן 
את  הורג  הוא  בו  בדו־קרב  אביו  עלבון  את  נוקם  ורודריגו  נקם,  דורש  הנפגע  האב   .)Laínez(
לאהבתה  כבת  חובתה  בין  קרוע  לבה  אביה,  מות  בשל  מתייסרת  חימנה  דוניה  כלתו.  אבי 
לגבר. רודריגו מבין שלא יוכל לשאת את אהובתו בשלב זה, ועל כן הוא נשבע לה, כי רק אם 
וינצח בחמישה קרבות רצופים,  ישיב את כבודו, קרי: ירחץ את חרפתו בדם הכובש המוסלמי 
על  לקונן  בינתיים  ומתפנה  האמיצה,  ההחלטה  על  מברכת  הדוניה  ידה.  את  ולבקש  לשוב  יעז 
מות אביה. לאחר שזכה בקרב הראשון פוגש רודריגו בקבצן מוכה צרעת, ומגלה כלפיו אהבה 
שהיה  מתברר  בבוקר  במיטתו.  עמו  ולישון  מצלחתו  לאכול  לו  מניח  הוא  כאשר  כנה  נוצרית 
כיוון  עתה,  בניסיון.  רודריגו  את  להעמיד  מנת  על  מצורע  של  דמות  שלבש  לזרוס  הקדוש  זה 
וכי  בתהילה  שיזכה  לו  ומבטיח  כוחות־על,  לזרוס  בו  מפיח  למופת,  נוצרי  אביר  והוא  שנמצא 
רודריגו,  הכופרים,  דם  את  הקיז  בהם  קרבות  חמישה  מקץ  קורה.  אכן  וכך  יובס.  לא  לעולם 
את  ונושא  המלך  חצר  אל  שב  נדרו,  את  שמילא  כיוון  מנוצח,  הבלתי  הלוחם  אל־סיד,  עתה 

חימנה.  דוניה 
גבורה  הסיד:  של  בנפשו  הנדיר  השילוב  את  מדגיש  והוא  מערכות,  שלוש  בן  המחזה 
המאורים  מלכי  את  קוטל  הוא  שאין  בלבד  זו  לא  מזה.  האויב  כלפי  לב  ורוחב  מזה,  עילאית 
ומסתפק בהטלת מס  גם משחרר אותם לעריהם  הוא  קניינם,  ואינו שודד את  הנופלים בשביו 

האדון.   – ״אל־סיד״  בתואר  אותו  ומכתירים  לאיש,  תודה  אסירי  הם  כך  על  עובד. 

Pierre Corneille, Le Cid – פייר קורניי, הסיד
מות  אחר  ספורות  שנים  כלומר   ,1636 בשנת  בפריס  הבמה  על  עלה  קורניי  פייר  של  מחזהו 
לו.  מחוצה  ואף  הפירנאי  האי  בחצי  לו  זכה  הספרדי  שהמחזה  ההצלחה  ולאור  קסטרו,  דה 
משוחרר ממגבלות זכויות יוצרים במאה ה-17, נטל קורניי 
תוך  לעתים  קסטרו,  מדה  היישר  במלואה  העלילה  את 
אולם  שלמים.  קטעים  של  בוטה  ספרותית  גנבה  כדי 
את  ביצירה  הפיח   – לזכותו  הדבר  ייאמר   – מנגד 
את  הספרדי:  המחזאי  של  בידו  עלה  שלא  מה 

צרפת.  של  המחזאים  מגדולי  אחד  של  גאוניותו 
של  הבסיסי  הקונפליקט  את  מעשיר  קורניי 
נסיכת  אּוָרָקה,  היא  נשית,  דמות  בהוספת  קודמו 
אולם  ברודריגו.  היא  אף  המאוהבת  קסטיליה, 
בשל פער המעמדות ביניהם מנועה אורקה, שארת 
הנמוכה,  האצולה  לאיש  להינשא  המלך,  של  בשרו 
חימנה  לטובת  אהבתה  על  מוותרת  נאצל  לב  וברוחב 
בתו   – הצרפתית  בגרסתה   )Chimene( שימיין  היא   –
אביו  דייגו,  קורניי(.  של  בגרסתו  )גֹורַמס  גֹוֶמס  הרוזן  של 
המלך  של  בכורו  סנצ׳ו,  של  מחנך  הוא  רודריגו,  של  קורניי פייר 
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לדו־ נגדו  לצאת  מסרב  אולם  לדייגו  סוטר  גורמס  לעצמו.  חומד  שגורמס  תפקיד  פרדיננד, 
שכמותו. זקן  של  בדמו  חרבו  להב  את  יזהם  לא  כי  בטענה  קרב, 

מבנו  ומבקש   – הסטירה  מן  מאשר  הסירוב  מן  יותר   – נשמתו  עמקי  עד  נפגע  דייגו 
לאהבתו.  או  לאביו  נאמן  להיות  האם  אכזרית,  בחירה  בפני  עומד  רודריגו  החרפה.  על  לנקום 
באחד  הבת.  את  לשאת  לכוונתו  במעשהו  קץ  ישים  גורמס,  את  ויהרוג  לדו־קרב  יצא  אם 

קורא: האומלל  רודריגו  הראשונה,  במערכה  המרגשים  המונולוגים 

אבחר  בה  הדרך  תהיה  אשר  ״תהיה 
נגזר״.  דיני  בזאת  מקרה  בכל  הלא 

עתה  בדו־קרב.  כלתו  של  אביה  את  הורג  והצעיר  האהבה,  על  גובר  הכבוד  וכה,  כה  בין 
מצביא  של  מותו  על  המצר  המלך,  ושל  אביה,  מות  את  המבכה  שימיין  של  בשנאתה  זכה 

צבאותיו.
שכבש  בגבר  לנקום  מבקשת  כבת,  חובתה  לבין  האומללת  אהבתה  בין  הקרועה  שימיין, 
להקריב  מוכן  רודריגו  בדעתו.  נמלך  המלך  רודריגו.  את  להעניש  המלך  מן  ודורשת  לבה,  את 
לי  קשה   / אלי  שנאתך  על  ״הידיעה  שכן:  אביה  לזכר  אהובתו  של  מָידה  ולמות  חייו  את 
לה  להניח  ממנו  מבקשת  והיא  אהובה,  את  להרוג  שימיין  של  בכוחה  אין  אולם  ממותי.״ 
אינו  שרודריגו  בלבד  זו  לא  אולם  המלך.  של  זעמו  מפני  להסתתר  לו  וממליצה  ולחרפתה, 
המוסלמים  את  ומכה  המלך,  צבאות  בראש  גורמס  הרוזן  של  מקומו  את  נוטל  הוא  מסתתר, 
הוא  בכלא  להירקב  תחת  כי  בגאון  רודריגו  מכריז  המלך  לו  שעורך  במשפט  ירך.  על  שוק 

״אל־סיד״. הכינוי  את  לו  ומעניק  הרוזן,  של  מותו  על  לו  מוחל  המלך  בקרב.  למות  מעדיף 
בה,  המאוהב  המלך  מאבירי  אביר  מסנצ׳ו,  מבקשת  המלך  החלטת  על  הזועמת  שימיין 

ידה.  את  לו  תעניק  בתמורה  הסיד.  מול  לדו־קרב  ולצאת  כבודה  את  להציל 
חובותיה,  את  שתשלים  כיוון  וכך,  בקרב  ינצח  שרודריגו  לבה  בעמקי  מקווה  שימיין 
הבטוחה  שימיין,  דם.  נוטפת  חרבו  לעיניה,  מופיע  סנצ׳ו  הדו־קרב  לאחר  לו.  להינשא  תוכל 
ומתוודה  בבכי  פורצת  והיא  נכנס  המלך  נפשה.  את  יודעת  איננה  אהובה,  את  קטל  שהאיש 
שרודריגו  לה  ואומר  בצערה  רואה  סנצ׳ו  אך  בפקודתה.  חלל  שנפל  מי  לרדריגו,  אהבתה  על 
בידיו  החרב  את  ומסר  במתת  חייו  את  לו  נתן  מנשקו,  סנצ׳ו  את  רק  ּפָ בקרב,  שניצח  זה  הוא 
היא  כבודה,  את  שהשיבה  כיוון  שעתה,  לה  מבטיח  המלך  חימנה.  לרגלי  להשליכה  מנת  על 
במעמד  זכה  זה  שכן  לרודריגו,  להינשא  חופשית  אורקה  גם  כעת  רודריגו.  את  לשאת  רשאית 

שימיין. לטובת  עליו  מוותרת  היא  אולם  רם, 
״הזמן  כי  הוא  המפורסמות  מן  שכן  שנה,  בעוד  רק  ייערך  הנישואין  טקס  כי  מצווה  המלך 
יכה בקרב את הפולש  ורודריגו  מרפא את הפצעים״. במהלך השנה תתאבל הדוניה על אביה, 
היצוקה  זרועו  כי  בקביעה  המחזה  את  ומסיים  המלך,  מצוות  את  מקבל  רודריגו  המאורי. 
ללפיד  בדומה  שלבו,  בעוד  המנצחים,  תהילת  את  לו  ותביא  בכופרים  תכה  מובחרת  מפלדה 
כפי   ,un cavalier parfait מושלם,  אביר  אכן  אהובתו.  את  לשאת  בתשוקתו  יכבה  לא  בוער, 

המחזאי.  אותו  שמכנה 
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אתנחתא אופראית
מאת   il Cid האחת  בנושא,  נתחברו  אופרות  שתי 
בכורה;  הופעת   –  )Sacchini( סקיני  אנטוניו 
מאסנה  ז׳ול  מאת   Le Cid השנייה   .1773 לונדון, 
וזו של  )Massenet( משנת 1885. שתי האופרות, 
הטקסט  אחר  בנאמנות  עוקבות  בפרט,  מאסנה 

קורניי. של  במחזהו 
פריט  אם  כי  עוד  איננה  לסקיני  שהסיד  בעוד 
של  מקום  לתפוס  זכה  למאסנה  הסיד  ביבליוגרפי, 

האופראי. ברפרטואר  כבוד 

רוברט סאותי – קורות הסיד
שבבוא  מי  הרומנטי,  המשורר  של  תרגומו־עיבודו 
היום יזכה בתואר הנכבד של משורר החצר, רוברט 
הכותרת  תחת   ,)Southey, 1774-1843( סאותי 
נסיון  הוא   ,1805 משנת   ”Chronicle of the Cid”
מקשה  לכלל  ושירה,  מסמכים  ִמצרף  של  מרתק 
ושעליו  היסטורי  בסיס  המעניק  המסמך  אחת. 
הפרק  מן  לקוח  עבודתו,  את  סאותי  השתית 
 ”Cronica General de-ה של  והאחרון  הרביעי 

הנזכר  אסקובר  חואן  בעריכת  הרומנסה  ולמכלול  אל־סיד  לשירת  הכוונה  בשירה   .espana”
לעיל. 

ואוהב  המדויקים  המדעים  איש  )החכם(,  העשירי  אלפונסו  של  בימיו  חוברה  הכרוניקה 
שירה דגול. אלפונסו )מלך על קסטיליה בשנים 1284-1252( חיבר את הכרוניקה ככל הנראה 
במו ידיו, או לפחות בשיתוף פעולה צמוד עם מומחה לדבר. המסמך מחולק לארבעה חלקים. 
מספר  ב׳  חלק  הוויזיגותים;  בידי  ספרד  כיבוש  ועד  העולם  בבריאת  כיאות  פותח  הראשון 
של  המלכות  לכס  עלותו  עד  קסטיליה  של  בקורותיה  עוסק  ג׳  חלק  המוסלמי;  הכיבוש  על 
ביותר, מספר את קורותיה של  פרדיננד הגדול במאה ה-11; החלק האחרון, המדויק והמרתק 
נכבד  זה  בפרק  אל־סיד  של  חלקו  עצמו.  המחבר  של  מלכותו  ימי  ועד  זה  משלב  קסטיליה 
שהוצגו  המסמכים  וביניהם  ההיא,  בעת  זמינים  שהיו  הכתובים  על  בתורו  נסמך  והוא  למדי, 
הוסיף סאותי  בכרוניקה  ושנתחברו במהלך המאה ה-12. אל המסופר בהרחבה  הנוכחי  במבוא 
במאה  העשירי  אלפונסו  של  חיבורו  את  המקדימה   ,”Chronica del Cid”-מ נוספים  פרטים 

יותר.  המאוחר  המסמך  מן  הנעדרים  פרטים  וכוללת  בקירוב  שנים 
)במושגי  בסמוך  בדפוס  אור  שראתה  אל־סיד,  שירת  כאמור  היה  סאותי  של  השני  המקור 
של  ראשון  לפרסום  זה  באופן  וזכתה  סאותי,  של  לתרגומו־עיבודו  ההיא(  העת  של  הזמן 
אסקובר,  בעריכת  הרומנסות  אוסף  הוא  המקור השלישי  ספרד.  לגבולותיה של  מחוץ  היצירה 

אל־סיד  בתפקיד  דומינגו  פלסידו 
מאסנה.  של   באופרה 

.2001 וושינגטון,  של  האופרה  בית 
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אור  ראתה  ומורחבת,  מתוקנת  שלהן,  שנייה  שהוצאה 
בעשור האחרון של המאה ה-18, זמן קצר בטרם פרסום 

סאותי. של  עבודתו 
מקיף  למסע  צעיר  בגיל  לצאת  זכה  סאותי  רוברט 
המסע:  מן  זיכרונותיו  פרסום  האיברי.  האי  בחצי 
 1797 משנת   ”Letters from Spain and Portugal“
הגדולה  אהבתו  על  מעיד  ההיא(  בעת   23 בן  )והוא 

חייו. ימי  כל  המשורר  את  שתלווה  ספרד  לתרבות 
היא  המתרגם־המעבד,  של  העיקרית  תרומתו 
בספרד,  ה-11  המאה  של  פנורמית  תמונה  בשרטוט 
כאשר רוב האירועים המרכזיים נעים על ציר הביוגרפיה 
ארוכה של  היצירה מתאר שורה  רובה של  של אל־סיד. 
זה  ובאופן  קרבות בהם מביס הסיד את הכובש המאורי, 
הספרדית  הרקונקיסטה  כהתגלמות  רק  לא  האיש  מוצג 
אלא כמי שהושיע את אירופה כולה מסכנת ההשתלטות 

המוסלמית.
בפני המחבר עמדה שורה של בעיות, שעיקרן סתירה בנתוני המסמכים בינם לבין עצמם, 
סּוְגָית  למשל  כך  אל־סיד.  בשירת  הנרטיב  לבין  ההיסטורית  הכרוניקה  בין  הסתירה  ובעיקר 
של  ביצירתו   29 )בפרק  הנושא  הצגת  מקריון.  האינפנטים  לשני  הסיד  של  בנותיו  נישואי 
זכר  לה  שאין  תמוהה  בסוגיה  שמדובר  מאחר  באפוס.  למסופר  מדויק  העתק  היא  סאותי( 
סול  ולא   – וכריסטינה  מריה  סיד,  של  שבנותיו  ברובם  המציינים  ההיסטוריים,  במסמכים 
סאותי  של  עיבודו  מעורר  סנצ׳ו(,  ודון  רמירו  )דון  ואראגון  נווארה  לנסיכי  נישאו   – ואלווירה 

האפשר.  ככל  אמינה  כרוניקה  להציג  המבקשת  ביצירה  אמינות  העדר 
נוטל המתרגם־המעבד את האגדה מן הרומנסה, לפיה ציווה אל־סיד לפני מותו  בין היתר 
ולצאת לקרב על האויב. הצו הוצא אל הפועל, המעשה  גופתו החמושה על סוס  להושיב את 

נפשו.  על  המאורי  האויב  נס  בידו  וחרב  הרכוב  הגיבור  ולמראה  הצליח, 
של  מקומה  גם  נפקד  אין  למיודענו,  מבצע  שסאותי  הכללית  הפנים  מתיחת  במסגרת 
אנטולינס  שמרטין  אלא  במלואו,  מסולק  ווידאס  לרחל  שהחוב  בלבד  זו  לא  היהודית.  הנקודה 
יגונה במצבו  רואה להתנצל מעומק לבו על כך שהמשכון היה מעשה הונאה, הגם שהכרח לא 
אל־ מופיע  בה  השנייה,  האפיזודה  להלוואה.  נואשות  ההיא  בעת  הנזקק  הסיד  של  העגום 
של  גופתו  מונחת  בה  בכנסייה  מתרחשת  הנוצרות,  חיק  אל  יהודים  משיב  של  בתפקיד  סיד 

הגיבור:

בפניו  מתבונן  והיה  הסיד,  של  גופתו  מול  מלכת  שעצר  יהודי  שם  ...ועבר 
לתפארת,  המקושר  העבות  ובזקנו  הנאה  בקלסתרו  המת,  של  הנאצלות 
המפוארת,  גלימתו  ובקישורי  הגופה  שלשמאל  בנדן  הנתונה  חרבו  ובטיסֹוָנה 
בתוכה.  שרוי  היהודי  ורק  מאדם  הייתה  ריקה  והכנסייה  אלפונסו.  המלך  מתת 

ליין  סמיואל  איור:  סאותי.  רוברט 
.1843  )Lane(
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רוי  של  ״גופתו  בלבו:  ואמר  תהה  מלבדו,  איש  אין  כי  היהודי  ראה  וכאשר 
הגיבור.  חי  בעוד  בזקנו  משך  לא  מעולם  איש  המסופר  ועל־פי  זו,  היא  דיאס 
ידו  את  היהודי  שלח  זה.״  לי  יעשה  מה  ואראה  בזקנו  ואמשוך  ידי  את  אשלח 
בזקן,  אצבעותיו  נגעו  בטרם  אבוי,  אולם  המת...  של  בזקנו  למשוך  וביקש 
חרבו  טיסונה  את  בימינו  הסיד  ושלף  המת  בגוף  נשמה  ממעל,  הבורא  ֵהפיח 
והחל  אימה  מוכה  והוא  לאחור  נפל  הדבר,  את  היהודי  ראה  וכאשר  מנדן, 
גרסיה  דון  הוא  המנזר,  ואבי  בחוץ.  בכיו  נשמע  כי  עד  גדול  בקול  להתייפח 
על  הרובץ  היהודי  את  הכומר  ויראה  הדבר.  מה  לראות  פנימה  פרץ  טולס, 
הלך  כנדהם.  והיה  בחרב,  אוחזת  הסיד  של  ימינו  ואת  אובדת,  והכרתו  הארץ 
וסיפר  וזה הקיץ מעלפונו  והתיז על פני היהודי,  ונטל מי קודש מאגן הטבילה 
הכומר  מן  וביקש  נפשו  על  התחנן  ברכיו,  על  וכרע  כולה,  האמת  את  לכומר 
הכומר  והטביל  הגדול.  הנס  את  עיניו  במו  שראה  כיוון  ישוע  בחיק  להכניסו 
שם  הנוכחים  וכל  גיל.  דייגו  שמו  וקרא  הקדוש,  השילוש  בשם  היהודי  את 
הסיד  של  מעשהו  את  והיללו  המוגמר  על  ברכה  נשאו  הודיה,  תפילת  נשאו 

במותו. 

רחב  האפוס  להצגת  המיטבי  האמצעי  הוא  שהקולנוע  ויכוח  להיות  יכול  ולא  אין  כי  דומה 
היוואתה,  ועד  האיליאדה  מן  האפית,  השירה  של  רובה  כי  העובדה  היא  לכך  ועדות  היריעה, 
בין  מבורכת  וזיקה  חשיבות  רב  חוזר  היזון  נתחולל  זה  במובן  הקולנועי.  המדיום  לחסדי  זכה 
הקולנוע, שהוא מדיום המוני, לבין הקלאסיקה הספרותית שהיא לכאורה נחלתם של מעטים. 
לכאורה, שכן ביסודה, קרי: ברובד הנרטיב הגלוי, העלילה האפית היא פשוטה, גולמית ובלתי 
שלא  ציבור  הטלוויזיה,  או  הקולנוע  צופי  של  הכללי  לציבור  נגישה  כה  כן  ועל  מתוחכמת, 
ויכולת  רחבה  השכלה  דורשת  שקריאתה  עצמה  היצירה  דפי  בין  לעלעל  בדעתו  עולה  היה 
דוגמה  הוא  מאן,  אנתוני  של  סרטו  זה  במובן  ומורכב.  ארכאי  לשוני  רובד  עם  התמודדות 

העשרים.�  במאה  הצופים  לקהל  הביניים  מימי  מופת  יצירת  להבאת  מעולה 
בהם  המקוריים  באתרים  היה,  ניתן  שרק  ככל  צולם,   1961 בדצמבר  למסכים  שיצא  הסרט 
למרב  דאגו  עצמו,  פידאל  של  בראשותו  יועצים  של  שורה  ההיסטורית.  העלילה  התרחשה 

בסרט. החומרית  התרבות  בהצגת  האותנטיות 
כמו  המוסלמים,  הצבאות  שליט  יוסוף,  האמיר  של  הג׳יהאד  בנאום  הפותחת  התמונה 

במנהטן:  התאומים  מגדלי  חורבן  שלאחר  מעידן  נלקחה 

בכל  אללה  תהילת  היא  איפה  ומלואה.  תבל  על  לשלוט  עלינו  ציווה  הנביא 
המדען,  המלחין,  הפייטן,  את  מזכירים  בכם  המדברים  אנדלוס?  ארץ  רחבי 
הרופא... היכן אנשי המלחמה. ואתם עוד מעזים לקרוא לעצמכם בני הנביא!? 

הייתם!  לנשים 

.Richard Fletcher, The Quest for El Cid, NY: Knopf, 1990 :להרחבה בנושא ראו   �

המסך
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הרופא  ימציא   – מלחמה  לאיש  הפייטן  יהיה   – באש  כתביכם  את  ַהעלו 
חדשה  מכונת מלחמה  המדע  איש  יבנה  החנית.  חוד  את  בו  למשוח  חדש  רעל 
ַהסיתו   – גבולכם  על  יושבים  כופרים  אש!  ַהציתו  ִהרגו!  ואזי  וקטלנית! 
ברעהו  איש  יד  וישלחו  ידיהם  ירפו  וכאשר  אחיו.  את  איש  יהרגו  למען  אותם 
תקום  בלתו  ואין  האחד  אללה  וממלכת  אפריקה,  מחופי  עליהם  אפשוט   –
ומלואה!  תבל  אל  ומשם  אירופה,  אל  ממנה   – כולה  ספרד  פני  על  ותשתרע 

של  שהטרגדיה  נסכים  לא  ״לעולם  קודמו:  דברי  את  ממשיך  כמו  שהצהיר,  בן־לאדן  זה  היה 
 ).2001 באוקטובר  ב-7  שהשמיע  )דברים  בפלשתין.״  עצמה  על  תחזור  אל־אנדלוס 

אל  בדרכו  רוכב   – הסטון  צ׳רלטון   – ביוואר  איש  דיאז  רודריגו   .1063 שנת  היא  השנה 
הרוזן  בתו של  היפה,  לורן –  סופיה  חימנה –  הוא אמור לשאת את  פרדיננד, שם  חצר המלך 
פונדמנטליסט מוסלמי המאיים להדביר את העולם  בן־יוסוף,  מול  נקלע לקרב  רודריגו  גומס. 
האמיר  את  משחרר  אולם  המאורי,  האויב  את  מביס  רודריגו  מוחמד.  של  עולו  תחת  כולו 
חימנה  של  אביה  מפרש  המלך  חצר  אל  בבואו  קסטיליה.  את  לתקוף  ישוב  לא  שזה  בתנאי 
פוגע  גומס  הרוזן  במהלכו  למשפט,  מובא  רודריגו  במלכות.  כבגידה  רודריגו  של  מעשהו  את 
לבין  בינו  המתחולל  ובדו־קרב  להתנצל,  מסרב  גומס  רודריגו.  של  אביו  דייגו,  דון  של  בכבודו 
האב  בפני  נשבעת  חימנה  כלתו.  של  אביה  את  זה  הורג   – אביו  כבוד  על  השומר   – רודריגו 
הגוסס לקחת נקם מבעלה לעתיד. השניים נישאים אמנם, אך אינם חולקים את משכבם בליל 
שתקדיש  ומוסיפה  בתוקף  מסרבת  זו  אולם  אהובתו,  עם  להשלים  מבקש  רודריגו  הכלולות. 

לו. תתמסר  לא  לעולם  וכי  אביה,  מות  על  לנקמה  נישואיה  את 
המחלוקת  ָקָלהֹורה.  העיר  על  הבעלות  בסוגיית  פרדיננד  על  חולק  רמירס,  אראגון,  מלך 
פרדיננד,  של  נציגו  רודריגו,  הִנצים.  המחנות  מייצגי  אבירים  שני  בין  דו־קרב  ידי  על  תיפתר 
לבין  לרודריגו  אהבתה  בין  קרוע  שלבה  מי  חימנה,  רֹוֶדס.  הוא  אראגון,  מלך  אבירי  גדול  מול 
יריבו  מידי  נופל  זה  אולם  רודריגו,  את  להרוג  מרודס  ולב  בלב  מבקשת  אביה,  לזכר  חובתה 

למנזר.  פורשת  האומללה  וחימנה  כקודם,  שב  המלך  בעיני  רודריגו  של  כבודו  בדו־קרב. 
החורשים  ואלפונסו,  סנצ׳ו  המלך,  של  בניו  שני  בין  המלוכה  נחלקת  פרדיננד  של  מותו  עם 
סנצ׳ו  של  למותו  מביאה  אלפונסו,  עם  אחת  בעצה  הצעירה,  אחותם  אּוָרָקה,  רעהו.  תחת  איש 
״אל־ כבר  עתה  רודריגו,  המאוחדת.  הממלכה  כס  על  לשבת  זוכה  ואלפונסו  בוגד,  של  מידיו 

להישבע  ממנו  ודורש  באלפונסו  חושד  מפוארים,  ניצחונות  של  בשורה  שזכה  לאחר  סיד״, 
בפומבי כי ידיו נקיות מרצח אחיו. אלפונסו הנפגע מגרש את אל־סיד מקסטיליה. בדרכו פוגש 
פורקים  בגלות. השניים  אליו  לחבור  ומציעה  חימנה, המבקשת את סליחתו  הגולה את  אל־סיד 
בלילה את תשוקתם זה לזו באסם סמוך. בצאתם בבוקר מן האסם, המון לוחמים מקבל את פני 
אל־סיד  המוסלמי.  העול  מן  ספרד  של  לשחרורה  במלחמותיו  אליו  להצטרף  ומבקש  אל־סיד 
ופוגש את  המנזר  אל  האיש  במאורים. מקץ שנים שב  להילחם  ויוצא  במנזר  חימנה  משאיר את 
יוצא לכבוש  רעייתו ואת שתי בנותיו התאומות, פרי הילולים של הלילה ההוא באסם. אל־סיד 
מקווה  הוא  באמצעותן  ערובה,  כבנות  בנותיה  שתי  ואת  חימנה  את  לוקח  אלפונסו  ולנסיה.  את 
לכפות את רצונו על אל־סיד. חימנה והבנות נמלטות אל האב והבעל. ולנסיה נכבשת, ואל־סיד 
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לורן. וסופיה  הסטון  צ׳רלטון  של  בכיכובם  מאן  אנתוני  של  סרטו   – אל־סיד 
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אלפונסו.  מלכו  לטובת  כתרו  על  מוותר  האציל  האיש  אולם  והמחוז.  העיר  מושל  בכתר  זוכה 
אל־סיד  במאורים.  במלחמה  ראוי  ברית  בעל  הוא  הסיד  כי  עתה  מבין  והוא  מתרכך,  המלך  לב 
האנושה  פגיעתו  ולהסתיר את  החץ  הוא מצליח לשבור את  גופו.  את  בקרב מחץ המפלח  נפגע 
עליו  הקרב,  שלפני  בלילה  ימות  אם  גם  יהיה,  אשר  יהיה  כי  מחימנה  מבקש  הוא  רואה.  מעין 
גיסותיו מול האויב. אל־סיד משיב את נשמתו לבורא. בבוקר מושיבים על  להוביל למחרת את 
נופל  הלוחם המהולל  בידה. למראה  ודגל ספרד  ראש  ועד  רגל  גופתו החמושה מכף  האוכף את 
ספרד.  אדמת  את  לעד  ונוטשים  ספינותיהם  על  עולים  מפניו,  נסים  הללו  המאורים.  על  פחד 

מותו.  אחרי  גם  בקרב  ינצח  אל־סיד  כי  המספרת  האגדה  מתגשמת  כך 
כדי שלא להסתבך  ואלווירה.  הן שמות שתי הבנות: סול  כן, הזכר היחיד לפואמה  כי  הנה 
האפוס,  מן  הבנות  של  האנמית  אלמוניותן  בעיית  את  לפתור  זאת  ועם  האינפנטים  בעלילת 
נוסף על אהבתה לאל־ כילדות רכות. לאורקה הסרט מעניק תפקיד חשוב  מציג אותן הבמאי 

סנצ׳ו.  ברצח  וחלקה  עריות  גילוי  של  מוטיב  נרמז   – סיד 
מוטיב רב חשיבות, הוא מערכת היחסים בין אל־סיד לבין בן בריתו האמיר מותמין – דמות 

נוצרי־מוסלמי.  לדו־קיום  נאה  ודוגמה  עצמו  אל־סיד  של  האחר  האני  אציל,  מאורי  של 
של  העדרה  מכאן  שלילה,  של  צל  ללא  השלמות  התגלמות  הוא  מאן  של  סרטו  גיבור 
בהן  המוקדמות,  השישים  שנות  של  הפוליטית  לתקינות  בהתאם  זאת  ווידאס,  רחל  פרשת 

האנטישמיות.�  נושא  את  מלהזכיר  הס 
ותסביכים  מזה  הקרה  המלחמה  הסרט:  עשיית  בעת  שעלו  פופולריים  נושאים  שני 
שנות  הפרוידיאנית.  פרשנותו  ואת  הכללית  מסגרתו  את  לסרט  מעניקים  מזה  אדיפאליים 

 Wicking, Christopher, and Barrie Pattison. הבמאי:  עם  הראיונות  שורת  את  ראו  הנושא  על  להרחבה    �
.”Interviews with Anthony Mann.״ Screen 10.4 )1969(

ואלווירה, סול  אל־סיד,  משירת  שמותיהן  את  לבנות  השאיר  הבמאי  בנותיו.  משתי  נפרד   אל־סיד 
רכה. ילדות  בגיל  להן  מניח  הוא  מקריון  האינפנטים  עלילת  עם  להסתבך  שלא  אולם 
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השישים בראשיתן נתונות תחת הצל הכבד של המלחמה הקרה והאיום הגרעיני. נביאי חורבן 
בין שתי המעצמות. ההתפשטות  מציגים כסיכוי סביר את כיליונו של כדור הארץ בהתנגשות 
לידי ביטוי בסיסמה  לו בבחינת הרע במיעוטו באות  והנכונות להיכנע  המהירה של הקומוניזם 
הסובייטי  האיום  הצגת  כן,  על  אשר   .Better red than dead ההיא:  בעת  תאוצה  הצוברת 
מאליה.  מובנת  ספרד,  בכיבוש  המוסלמי  האימפריאליזם  של  ההיסטורי  המשל  באמצעות 
המאורי  הפולש  להדיפת  הראשון  והקרב  הסרט,  בתחילת  יוסוף  של  הג׳יהאד  נאום  מכאן 
של  אנשיו   300 עוצרים  בו  ֶתרמּוּפילאי,  מַצר  קרב  של  לזו  הדומה  משמעות  בסרט  המקבל 

הפרסי. הפולש  את  ספרטה,  איש  ֵלאוניֶדס 
הפופולרית  האישיות,  בתפיסת  מכריע  כחלק  הפסיכואנליזה  אופנת  הוא  השני  המרכיב 
כהתגלמות  לאל־סיד  אלפונסו  בין  היחסים  מערכת  הצגת  והשישים.  החמישים  בשנות 
מרכזי  כציר  השניים  בין  הקונפליקט  בהבאת  הבמאי  את  היטב  שירתה  האדיפאלי,  התסביך 
של  למדי  משכנעת  תשתית  אמנם  קיימת  הסיד  כלפי  אלפונסו  של  לטינתו  העלילה.  של 
האמנותי־פסיכולוגי  ההיבט  מן  לפחות  כי  להודות  יש  אולם  לעיל(.  )וראו  היסטורים  נתונים 
מעניק פרויד גישה מרתקת יותר. הנה כי כן, דמותו של אלפונסו היא של עריץ גדוש גחמות 
שכל  לכך  ומודע  גברותו  את  יתרה  הצלחה  ללא  להוכיח  המבקש  עשרה  טיפש  בן  נעורים, 
הגבריות  התגלמות  שהוא  אל־סיד,  את  לחקות  בניסיון  נלעגת  פרודיה  אם  כי  אינם  מעשיו 
הערצתו,  מושא  כלפי  יוקדת  שנאה  מפתח  שהעלם  פלא  לא  לאלפונסו.  נואשות  החסרה 
היחסים  מערכת  אל־סיד.  את  להשפיל  מצדו  פוסקים  בלתי  בניסיונות  לביטוי  הבאה  שנאה 
הצופה  בעיני  משהו  תמוהה  ונראית  סאדו־מזוכיסטי  היבט  במהרה  הלובשת  השניים,  בין 
הביקורות  בשפע  נמצא  לכך  ועדות  ההיא,  בעת  המבקר  ידי  על  היטב  נתקבלה  ימינו,  בן 
סרטי  את  המאפיינת  הרדידות  לעומת  הסרט  של  האנושי״  ״עומקו  את  המדגישות  החיוביות 

ההוליבודיים.� הסימנסקופ 

ום הערת סי
ולהוציא  יש בכוונת החברה לשוב  כי   MGM יצאה הודעה רשמית מטעם אולפני  ביוני 2002 
מגדל  אסון  לאחר  באה  היוזמה  מחדש.  בעריכה  מאן  אנתוני  של  אל־סיד  את  למסכים 
השחקן  אקטואלי.  ממד  לנושא  המעניקה  הציוויליזציות״  ״מלחמת  רקע  על  התאומים, 
בתפקיד  הסטון  צ׳רלטון  את  להחליף  היה  אמור   )Banderas( בנדראס  אנטוניו  הספרדי 

הקסטיליאני.  הגיבור 
עריכת  תפקיד   .)Campbell( קמפבל  מרטין  הוא  המיועד  הבמאי  כי  נודע   2003 בנובמבר 
 .2005 לשנת  נקבע  הבכורה  הופעת  מועד  סמית.  ב.  סקוט  של  לידיו  נמסר  החדש  התסריט 
לחץ  בשל  נגנז  שהרעיון  טוענים  החברה  מקורבי  בנושא.  דבר  נשמע  לא  היום  ועד  מאז  אולם 

חבלה.  בפעולות  מרומזים  ואיומים  פוטנציאליים  משקיעים  על  סעודי 

 Clissold, Stephen. in Search of the Cid. London: Hodder, 1965; ;Coursodon, Jean-Pierre. :וראו בין היתר   �
 In Coursodon and Pierre Sauvage, American Directors. Vol, 1. New York: McGraw, Anthony Mann”.״ 

 . 1983; Fletcher, Richard. The Quest for El Cid. New York: Knopf, 1990
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תרגום
סרוונטס  מכון  של  הדיגיטלית  בספרייה  המעובדת  הגרסה  מן  בוצע  לעברית  היצירה  תרגום 

במדריד: 

Cantar de Mío Cid. 3 : Texto modernizado / Timoteo Riaño Rodríguez y 
M.ª del Carmen Gutíerrez Aja. >http://www.cervantesvirtual.com/

ֵלאֹוגרפית של  הּפָ עם זאת, במהלך עבודת התרגום הייתה מונחת לצד הנוסח המודרני הגרסה 
זו  גם  והיא  ה-20,  המאה  של  השנייה  במחצית  היצירה  של  החוקרים  מחשובי  סמית,  קולין 

העברי.� התרגום  לצד  המופיעה 
של  השונים  הנוסחים  בין  הפילולוגיים  ההבדלים  על  לעמוד  מתיימר  מטה  החתום  אין 
שעה,  לפי  האחרון  העדכון  ועד   1911 משנת  פידאל  מננדס  של  גרסתו  פרסום  מאז  היצירה, 
סמית  קולין  של  בגרסתו  הבחירה  ה-90.��  משנות  אורנט  ז׳ול  הבלגי  החוקר  של  עטו  פרי 

השונות.  הסוגיות  את  הבהירה  הגשתו  בזכות  בעיקר  באה 
הנה כי כן עומד המתרגם בפני החלטה כיצד לנהוג בכתוב שלפניו. האם ללכת בדרכו של 
בדרכו  לציין שהליכה  יותר. למותר  או  כלל קבוע פחות  או שמא לשמור על  המחבר המקורי, 
היא  ואחת  האפית,  בשירה  ערך  רב  מרכיב  משקל,  של  כהזנחה  להיראות  עלולה  המקור  של 
המאפיין  האלכסנדרין  או  האנגלית  השירה  מן  היאמבי  הפנטמטר  ההומרי,  ההקסמטר  זהו  אם 
שפת  את  ביותר  טוב  לדעתי  המייצג  במשקל  אפוא  בחרתי  הצרפתית.  העלילה  שירת  את 
של  במקרה  השביעית  )או  השישית  ההברה  לאחר  דמימה  עם  הברות   12 בת  שורה  היעד. 
הריתמי  לבסיס  מאוד  קרוב  גם  ובעונה אחת  ובעת  לעברית  נוח  מוטעמת(, משכן  בלתי  הברה 

הצרפתי.   Chanson-ה משקל  את  להעתיק  המבקש  המקורי, 

ֶדַמע. ּבְ ֵעיָניו  ָמְלאּו   / ֶהם,  ּבָ יט  ִהּבִ ָנה  ּפָ
ָנַפִים, ּכְ ְקרּועֹות  ָלתֹות  ּדְ  / ַער,  ַ ַהּשׁ ָהָיה  רּוץ  ּפָ

ּוְכסּות, ִחּפּוי  ֵאין  ּבְ  / ֵריִקים  ַהְיִציִעים 
הכל נחמס  שיער,  אדרת  לא  בגד  לא 

נֹוָצה. ּפֹוֵרס  ֵנץ  לֹא  ּבְ  / ז,  ַהּבַ עֹופֹות  ֵאין  ּבְ

החרוז
מעצם  בעייתית  היא  הביניים,  ימי  של  האפית  השירה  את  המאפיינת  האסוננסית  החריזה 
הדין  מן  יעד,  לשפת  המקור  משפת  חרוז  להריק  המבקש  ניסיון  כל  וראשונה  בראש  מהותה. 
במידה  מצמצם  הוא  התואם  החרוז  אחר  בחיפוש  שהרי  לו,  לא  לתכנים  המתרגם  את  שיסיט 
מכרעת את מבחר המלים האמורות להגיש לקורא את תוכנו של המקור. זאת בפרט בעברית, 

Poema de Mio Cid. ed. C. Smith, Madrid 1976. :ראו   �
Cantar de Mio Cid, ed. J. Horrent, Gent 1982.   ��
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ליצירה  הפתיחה  היא שורת  לכך  נאה  דוגמה  לספרדית.  אחר  או  אטימולוגי  כל קשר  הנעדרת 
העשרים:  המאה  מראשית  לאנגלית  התרגומים  באחד  שלפנינו, 

He turned and looked upon them, and he wept very sore. 
As he saw the yawning gateway and the hasps wrenched off the door.�

ל- חרוז  לעצמו  המבקש  המתרגם  של  אילוץ  הוא   and he wept very sore המשפט: 
שקילקל  הרי  היטב,  לחרוז  המתרגם  של  בידו  עלה  כי  אף  אולם   .wrenched off the door
גבר  של  תיאור  הן  כאב״,  ברוב  ״בכה  קרי:   ,wept very sore המילים  המשמעות.  שורת  את 
האיש  לא  קרי:   ,De sus ojos fuertemente llorando אומר:  הספרדי  המקור  מתייפח. 
וחומר  קל  ספרדי,  שדון  הדעת  על  יעלה  לא  כלל  דמעות.  שזולגות  הן  עיניו  אלא  מתייפח 
בדמע  הוכו  אמנם  שעיניו  מי  מאופק,  גבר  של  הוא  הדימוי  להפך,  בבכי.  יפרוץ  לאומי,  גיבור 
היה  ניתן  אלו שלא  בדברים  לומר  הכוונה  אין  בפנים קפואות.  יגונו  הוא עצמו מסתיר את  אך 
חריזה,  על  שמירה  אולם  המילים,  משמעות  את  לעוות  מבלי  גם  ולחרוז  הסוגיה  את  לפתור 
אסוננסית,  חריזה  מזאת,  יתרה  זמנו.  שעבר  נוהג  היא  הביניים,  מימי  ִשירֹות  בתרגום  בעיקר 
או  כפרודיה  להישמע  נוטה  בתנועה,  במילים המסתיימות  בעיקר  צלילי,  דמיון  בסיס  על  קרי: 
שבוצעו  אירופיות  שפות  לתשע  היצירה  של  תרגומים   21 מבדיקת  למשל  כך  חריזה.  ֶשל  ּכֶ
במחצית השנייה של המאה העשרים, נמצאו ארבעה בלבד השומרים על החרוז האסוננסי של 

לספרדית.  בתצליל  מאוד  הקרובות  ופורטגזית  באיטלקית  מהם  שניים  המקור, 

חלוקת היצירה: הקנטאר – הטיראדה – הכותרות
לשלושה  אל־סיד  שירת  את  שחילק  מי  במקור.  מצויה  אינה  חלקים  לשלושה  היצירה  חלוקת 
החלוקה   .1911 משנת  הנודעת  בעריכתו  פידאל  מננדס  ראמון  היה   – קנטאר   – שירה  פרקי 

הם:  וחלקיה  הנרטיב,  אירועי  בסיס  על  היא 

��Cantar del destierro  – ַהּגֹוֶלה  יַרת  ׁשִ  .1
Cantar de las bodas  – לּולֹות  ַהּכְ יַרת  ׁשִ  .2

 Cantar de la afrenta de Corpes  – ס  קֹוְרּפֶ ְקלֹון  יַרת  ׁשִ  .3

העלילה  בִשירֹות   laisses-ה של  הדוגמה  על־פי  זאת  בית־שיר,  היא   tirada  – הטיראדה 
החוגָלר  את  שימשו  שאלו  להניח  וסביר  טיראדות,   152 כוללת  אל־סיד  שירת  בצרפתית. 
בכמה  מאפשר  אינו  היד  כתב  של  הפגום  מצבו  שומעיו.  מול  היצירה  את  הקורא־מציג 
פידאל במחקרו  זה שקבע  הוא  הנוסח שנתקבל  לטיראדה.  להבחין במעבר מטיראדה  מקומות 

לעיל. הנזכר 
כלי  בבחינת   – בהן  הנכתב  את  הקיצור  בתכלית  המסכמות  הטיראדות  כותרות  את 
Miguel Garci-( גרסי־גומס  פרופ׳  של  האדיבה  ברשותו   – ברובן  נטלתי   – לקורא  עזר 

 The Lay of the Cid, translated by R. Selden Rose and Leonard Bacon, לאנגלית:  היצירה  תרגום  מתוך    �
.University of California Press, 1919

Cantar del destierro קרי: שירת הגוָלה. העדפתי ״גוֶלה״ על ״גוָלה״ בשל המטען האסוציאטיבי הנכרך ב״גוָלה״    ��
בעברית.
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שירת אל־סיד בימינו, מאתר  דיוק, ארה״ב, מגדולי החוקרים של  Gomez(, איש אוניברסיטת 
החוקר.�

״ִמיאֹו  הפואמה   – סיד  איל  הכותרת:  תחת  אטיאש  משה  של  תרגומו  זו  בהזדמנות  יצוין 
 1963 ובשנת  האיש  של  מזלו  שיחק  תשכ״ח.  ירושלים  הכהן.  חיים  רפאל  דפוס  הוצאת  סיד״. 

תרגומו.  את  לו  הקדיש  אף  אטיאש  בישראל,  החוקר  של  בביקורו  פידאל  מננדס  את  פגש 

  

Department of Romance Studies, Duke University, >http://aaswebsv.aas.duke.edu/cibertextos/MIO-   �
.>CID/RESUMEN.HTM









1936 צ’ילה,  סנטיאגו,   ,Poema del Cid-ל איור  לגלות.  יוצא  אל־סיד 
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ֶאל־ִסיד ִנְפָרד ִמִּביָור  .1

]...[
ֶדַמע. ּבְ ֵעיָניו  ָמְלאּו  ֶהם,  ּבָ יט  ִהּבִ ָנה,  ּפָ

ָנַפִים, ּכְ ְקרּועֹות  ָלתֹות  ּדְ ַער,  ַ ַהּשׁ ָהָיה  רּוץ  ּפָ
ּוְכסּות, ִחּפּוי  ֵאין  ּבְ ֵריִקים  ַהְיִציִעים 

ַהּכֹל,   ֶנְחַמס  ָער,  ׂשֵ ֶרת  ַאּדֶ לֹא  ֶגד  ּבֶ לֹא 
נֹוָצה. ּפֹוֵרס  ֵנץ  לֹא  ּבְ ז,  ַהּבַ עֹופֹות  ֵאין  ּבְ

ִסיד. ל  ׁשֶ ִלּבֹו  קֹוֵדר  ַצֲערֹו  ִמּכֶֹבד 
ַנַחת: ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ר  ּבֵ ּדִ אּות  ּיָ ּכַ ָאז 

ָרִקיַע, ְמרֹום  ּבִ ׁשֹוֵכן  ָאִבינּו,  ֱהֵיה,  רּוְך  ״ּבָ
ׂשֹוְנַאי.״ ה  ַמֲעׂשֵ ִהיא  ַהּזֹאת  ְרָענּות  ַהּפֻ

אֹותֹות ַּבֶּדֶרְך ְלּבּוְרגֹוס   .2

ֵהִאיצּו. ּוְבָדְרָבן  ִהְרּפּו  מֹוֵסרֹות  ֵהם 
עֹוְרִבים ִהְתעֹוְפפּו  יָור  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

מֹאָלם. ִלׂשְ ְלּבּוְרגֹוס,  ּוְבבֹוָאם  ִמין,  ִמּיָ
ְך: ָמׁשַ ּוִבְכֵתָפיו  רֹאׁשֹו  ָזַקף  ֶאל־ִסיד 

ָהָאֶרץ.״ ִמן  ִלינּו  ּגָ ַפְנֵיס,  ַאְלָבר  ״ֲעלֹז, 

ֶאל־ִסיד ָּבא ְּבַׁשֲעֵרי ּבּוְרגֹוס   .3

ָרַכב, א,  ּבָ ּבּוְרגֹוס  ֶאל  יַאס,  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 
ֶנֱאָמָניו. ַיד  ּבְ אּו  ִנּשְׂ ָגִלים  ּדְ ים  ִ ּשׁ ׁשִ

ים. ָנׁשִ ָבִרים,  ּגְ ָרב,  ַעם  ָיָצא  ִלְקָראתֹו  ם  ׁשָ
ַחּלֹונֹות ּבַ בּו  ָיׁשְ יֶהם  ְנׁשֵ ּבּוְרגֹוס,  ֵני  ּבְ
ֶאְבָלן. ָהָיה  ַרב  י  ּכִ ּדֹוְמעֹות  ְוֵעיֵניֶהן 

ְפֵתיֶהם: ׂשִ ַעל  א  ִנּשָׂ ֶאָחד  ט  ּפָ ִמׁשְ ְוַרק 
מֹוהּו.״ ּכָ ֲאדֹונֹו  לּו  גּול,  ּדָ ָוָסל  ״ֲאָהּה, 
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1. Presentación del héroe en gran desolación; referencia al estilo  
del Cantar

[…]
De los sos ojos | tan fuerte mientre lorando 
tornava la cabeça | y estava los catando. 
Vio puertas abiertas | e uços sin cañados,
alcandaras vazias | sin pielles e sin mantos 
e sin falcones e sin adtores mudados.

Sospiro mio Çid | ca mucho avie grandes cuidados.
Ffablo mio Çid | bien e tan mesurado:
«¡Grado a ti, señor, | padre que estas en alto!
¡Esto me an buelto | mios enemigos malos!»

2. el Cid, de camino a un destino incierto; agüeros; tenues esperanzas

Alli pienssan de aguijar, | alli sueltan las riendas. 
A la exida de Bivar | ovieron la corneja diestra 
y entrando a Burgos | ovieron la siniestra. 
Meçio mio Çid los ombros | y engrameo la tiesta: 
«¡Albriçia, Albar Ffañez, | ca echados somos de tierra!»

3.  entrada en Burgos; los burgaleses cierran sus puertas, pero con 
buenos deseos

Mio Çid Ruy Diaz | por Burgos entrava, 
en su compaña | .lx. pendones levava.

Exien lo ver | mugieres e varones,
burgeses e burgesas | por las finiestras son,
plorando de los ojos | tanto avien el dolor.
De las sus bocas | todos dizian una razon:
«¡Dios, que buen vassalo! | ¡Si oviesse buen señor!»
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ִאיׁש ֵאינֹו ְמַׁשֵּכן ֶאת ַהִּסיד   .4

ְלַהְמרֹות ֵהֵעּזּו  ַרק  לּו  ִסיד  ֶאת  ֵאְרחּו 
ֵאיָמה. ִטיל  ַהּמֵ ַאְלפֹוְנסֹו  ם  ַמְלּכָ י  ּפִ ֶאת 

ַמְלכּות ַצו  יַע  ִהּגִ ָהִעיר  ֶאל  ֶאֶמׁש  ַרק 
ְדָרׁש. ּנִ ּכַ ָטבּוַע  ּוְבחֹוָתם  ִמי  ִרׁשְ

25 יַאס,  ּדִ ְלרּוי  ּבּוְרגֹוס  ִאיׁש  ִמְקָלט  ן  ִיּתֵ לֹא  י  ּכִ
ָעְנׁשֹו, ִיְהֶיה  ֵבד  ּכָ ֶזה  ַצו  ֵפר  ְוַהּמֵ

ֵעיָניו, רּו  ְיֻנּקְ ם  ּגַ ְרכּוׁשֹו  ל  ּכָ ֻיְחַרם 
ַלֲעֵדי־ַעד. יֹאְבדּו  ָמתֹו  ְוִנׁשְ ּגּופֹו 

ַהּנֹוְצִרים ל  ׁשֶ ם  ַנְפׁשָ ָעְגַמת  ָהְיָתה  ֵבָדה  ּכְ
ָבר. ּדָ רּו  ּבְ ּדִ ְולֹא  ִסיד  ֵני  ִמּפְ ָנסּו  ֵהם 

יַע, ִהּגִ ְמעֹונֹו  ֶאל  יד,  ַהּסִ ם  ָ ִמּשׁ ָרַכב 
ִניָסה.  ַהּכְ ַער  ׁשַ ֶאת  ָנעּול  ָמָצא  אּוָלם 

לֹו, ִלְפּתַֹח  ֵסְרבּו  ַמְלכּות  ַצו  ַחד  ִמּפַ
ִניָמה. ּפְ כַֹח  ּבְ ִיְפרֹץ  ָאְמרּו,  ן,  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ
ַער ַ ַהּשׁ ֶאת  ִלְפּתַֹח  ְרׁשּו  ּדָ ֶאל־ִסיד  י  ַאְנׁשֵ

ַמֲעֶנה. קֹול  א  ּבָ לֹא  קֹום  ַהּמָ ִמן  ֲאָבל 

ַתח, ַהּפֶ מּול  ֶאל  ן  ְרּבֵ ּדִ ֶאל־ִסיד  סּוסֹו  ֶאת  ָאז 
ִנְפְרָצה לֹא  זֹו  ַאְך  ֶלת  ּדֶ ּבַ ָחָזק  ַעט  ּבָ

ּוְבִריַח. ֶסֶגר  ַעל  ֵהיֵטב  ִנְנֲעָלה  י  ּכִ

ע: ׁשַ ּתֵ ת  ּבַ ה  ְקַטּנָ ה  ַיְלָדּ ְלָפָניו  ָאה  ּבָ ָאז 
, ָחַגְרּתָ ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ָך  ַחְרּבְ ֶאת  ִסיד,  ״הֹו, 

ֶאֶמׁש ֵליל  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ָעֵלינּו  ה  ִצּוָ י  ּכִ ע  ּדַ
ָהִעיר, ֶאל  יַע  ִהּגִ ָחתּום  ַמְלכּות  ַצו  ּבְ

 – ָולֹא  ַהּזֹו,  ִעיר  ּבָ ִמְקָלט  ְלָך  ָלֵתת  לא 
נּו ְרכּוׁשֵ ינּו,  ּתֵ ּבָ ַהּכֹל,  ָלנּו  יֹאַבד 

ֵעיֵנינּו. ֵיָעְקרּו  עֹוד  ְלָכְך  ּוְבנֹוָסף 
ֶאל־ִסיד, ֶנה,  ּבָ ּתִ לֹא  ֵהן  ֵמֲאסֹוֵננּו 
ַרֲחָמיו.״ ֶחֶסד  ּבְ ָהֵאל  אֹוְתָך  ְיָבֵרְך 
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4.  Una niña de recia voluntad se enfrenta con el humillado Cid;  
salida de Burgos.

Conbidar le ien de grado| mas ninguno non osava;
el rey don Alfonsso | tanto avie la grand saña,
antes de la noche | en Burgos del entro su carta
con grand recabdo | e fuerte mientre sellada,
que a mio Çid Ruy Diaz | que nadi nol diesse(n) posada,
e aquel que gela diesse | sopiesse – vera palabra –
que perderie los averes | e mas los ojos de la cara
e aun demas | los cuerpos e las almas.
Grande duelo avien | las yentes christianas;
asconden se de mio Çid | ca nol osan dezir nada.

El Campeador | adeliño a su posada;
asi commo lego a la puerta | falola bien çerrada
por miedo del rey Alfonsso | que assi lo avien parado
que si non la quebrantas por fuerça | que non gela abriese nadi.

Los de mio Çid | a altas vozes laman,
los de dentro | non les querien tornar palabra.
Aguijo mio Çid, | a la puerta se legava,
saco el pie del estribera, | una feridal dava;
non se abre la puerta | ca bien era çerrada.

Una niña de nuef años| a ojo se parava:
«¡Ya Campeador | en buen ora çinxiestes espada!
El rey lo ha vedado, | anoch del entro su carta
con grant recabdo | e fuerte mientre sellada.
Non vos osariemos abrir | nin coger por nada;

si non, perderiemos | los averes e las casas
e demas | los ojos de las caras.
Çid, en el nuestro mal | vos non ganades nada;
mas ¡el Criador vos vala | con todas sus vertudes santas!»
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ביוואר. הולדתו,  בכפר  אל־סיד  של  פסלו  ֶדַמע.  ּבְ ֵעיָניו  ָמְלאּו  ֶהם,  ּבָ יט  ִהּבִ ָנה,  ּפָ
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בורגוס. פבלו,  סן  גשר  בריבית.  המלווים  היהודים  שני  להונאת  המיועדת  החול  תיבת  על  רגלו  אנטולינס.  מרטין 
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50 הֹוֶריָה.  ֶאל  ָבה  ְוׁשָ ָרה,  ּבְ ּדִ ה  ְלּדָ ַהּיַ ְך  ּכָ
ֶלְך, ַהּמֶ ב  ִמּלֵ ִחּנֹו  ָסר  י  ּכִ ֶאל־ִסיד  נֹוַכח 

ָהִעיר, ֵלב  ֶאל  ַהר  ּדָ ָנַטׁש,  יתֹו  ּבֵ ֲאַזי 
ף, ָהֻאּכָ ִמן  ָיַרד  ה  ַמִרּיָ ַסְנָטה  ַער  ׁשַ ּבְ

ָטהֹור ֵלב  ּבְ א  ָנׂשָ יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ּכֹוֵרַע 
ְוָדַהר ב  ׁשָ ם,  ִסּיֵ ָרה,  ּבָ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאת 

ַאְרַלְנסֹון, ֵני  ּפְ ָעַבר  ָעִרים,  ׁשְ ּבִ ָחַלף 
ׁשֹוֵטף ָנָהר  ַדת  ּגְ ַעל  ָלִעיר  ִמחּוץ  חֹוֶנה 

ָנָטה. ְוָאֳהלֹו  ַרק  ּפָ סּוסֹו  ֶאת  ם  ׁשָ

 – ָחַגר  ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ַחְרּבֹו   – יַאס  ּדִ ְלרּוי  ֵאין 
ָנָהר, ַדת  ּגְ ַעל  ָילּון  ִעיר,  ּבָ ִליָנה  ְמקֹום 

ו. ַיְחּדָ חֹוִנים  ָסִביב  ִעּמֹו  יו  ַוֲאָנׁשָ
ַכן. ׁשָ ֲעָרָבה  ּבַ לּו  מֹו  ּכְ ֶאל־ִסיד  ָלן  ְך  ּכָ
ִלְמּכֹר ה  ֻקּדָ ּפְ י  ּפִ ַעל  ֶנֱאַסר  ּבּוְרגֹוס  ּבְ

ָמזֹון, ַקת  ַאְסּפָ ל  ּכָ יו  ְוַלֲאָנׁשָ ְלִסיד 
ֶלֶחם. ת  ּפַ ְולּו  ִלְמּכֹר  ָיֵעז  לֹא  ִאיׁש  ן  ּכֵ ַעל 

ַמְרִטין ַאְנטֹוִליֶנס ָּבא ִמּבּוְרגֹוס   .5

ּבּוְרגֹוס, ִאיׁש  ָעִלים  ּפְ ַרב  ַאְנטֹוִליֶנס,  ַמְרִטין 
ְוַיִין. ג  ת־ּבַ ּפַ ֵהִביא  יו  ַוֲאָנׁשָ ִסיד  ֶאל 
ֵהם. ָהיּו  ְרכּוׁשֹו  י  ּכִ ִנְקנּו,  לֹא  ֶכֶסף  ּבְ

ָנִדיב. ָקה  ַאְסּפָ ְמַלאי  ים,  ַרּבִ ָמזֹון  סּוֵגי 
ַמַעׂש, ַרב  ד  ַהְמַפּקֵ ִסיד,  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  עֹוֵלז 

ַמֲחֵנהּו. י  ַאְנׁשֵ ֵרָעיו  ֶנֱאָמָניו,  ֵלב  טֹוב 
ִלְדָבָריו: יבּו  ַהְקׁשִ ר,  ּבֵ ּדִ ַמְרִטין  ּדֹון  ָאז 

ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ְיִליד  ַאדֹור,  ַקְמּפֶ ִסיד,  ״הֹו, 
ַחר, ׁשַ ִעם  ק  ּלֵ ְוִנְסּתַ ָנלּון  אן  ּכָ ְיָלה  ַהּלַ

75 ְלךָ  ֶעְזָרִתי  ַעל  ם  ָאׁשֵ ֵצא  ֶאּמָ ן  ּפֶ
ֶלְך. ַהּמֶ ד  ִמּיַ ָאסֹון  ִיְנַחת  י  ָראׁשִ ְוַעל 

ָוֶנֶפׁש, גּוף  ּבְ ֵלם  ׁשָ ָך  ִאּתְ ֵאֵלְך  ִאם  ַאְך 
ָהִרּבֹון, ִלי  ִיְסַלח  ְמֻאָחר  ּבִ אֹו  ם  ֻמְקּדָ ּבְ

ּום.״ ַהּשׁ ת  ְקִלַפּ ּכִ הּוא  ִרי  ָעׁשְ ל  ּכָ ֵהן   – לֹא  ִאם 
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Esto la niña dixo | e tornos pora su casa.
Ya lo vee el Çid | que del rey non avie graçia.
Partios de la puerta, | por Burgos aguijava,
lego a Santa Maria, | luego descavalga,
finco los inojos, | de coraçon rogava.
La oraçion fecha | luego cavalgava;

salio por la puerta | e (en) Arlançon p[a]sava.
Cabo essa villa | en la glera posava,
fincava la tienda | e luego descavalgava.

Mio Çid Ruy Diaz | el que en buen ora çinxo espada
poso en la glera | quando nol coge nadi en casa,
derredor del | una buena conpaña.
Assi poso mio Çid | commo si fuesse en montaña.
Vedada l’an compra | dentro en Burgos la casa
de todas cosas | quantas son de vianda;
non le osarien vender | al menos dinarada.

5.  Martín Antolínez se une al Cid y le ofrece algunos viveres. 

Martin Antolinez | el burgales complido
a mio Çid e a los suyos | abastales de pan e de vino;
non lo conpra, ca el selo avie consigo;
de todo conducho | bien los ovo bastidos.
Pagos mio Çid | el Campeador [conplido]
e todos los otros | que van a so çervicio.

Fablo Martin Antolinez, | odredes la que a dicho:
«¡Ya Canpeador | en buen ora fuestes naçido!
Esta noch y[a]gamos | e vay[a]mos nos al matino,
ca acusado sere | de lo que vos he servido;
en ira del rey Alfonsso | yo sere metido.

 Si con vusco | escapo sano o bivo
 aun çerca o tarde | el rey querer me ha por amigo;
 si non, quanto dexo | ¡no lo preçio un figo!»
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ֶאל־ִסיד מֹוֵצא ַּתְחּבּוָלה ְלִגּיּוס הֹון   .6

ָחַגר: ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ַחְרּבֹו  ָהִאיׁש,  ָאַמר 
ה! ָקׁשֶ ֱאגֹוז  ה  ַאּתָ ַאְנטֹוִליֶנס,  ״ַמְרִטין 

יל. ַאְכּפִ ָכְרָך  ׂשְ ֶאת  עֹוד  ִלְחיֹות  אֹוִסיף  ַרק  ִאם 
ְזָהִבי. לֹא  ם  ּגַ ֵאיֶנּנּו,  י  ְסּפִ ּכַ ֲאָבל 

ָלֶבַטח, זֹאת  ָיַדְעּתָ  ֵרִעי,  ָבר,  ּדָ ִלי  ֵאין 
ְלֵגיסֹוַתי. לּום  ׁשְ ּתַ רּוׁש,  ּדָ ָממֹון  ְוִלי 

ְלַתְחּבּולֹות. ֶאְפֶנה  ַאֵחר  מֹוָצא  ֵאין  ִאם 

ִמּדֹות, ֵזי  ַאְרּגְ ֵני  ׁשְ ֶעְזָרְתָך  ּבְ ַנְתִקין 
ָקל, ּוִמׁשְ ְלכֶֹבד  חֹול  ּבְ אֹוָתם  ִנְגּדֹׁש 
ָזָהב, יֶהם  ְוָראׁשֵ ַמְסְמרֹות  ם  ּבָ ן  ִנּתֵ

ֵהיֵטב.״ ר  ֻמְכׁשָ ִני  ׁשָ עֹור  ּבְ ה  ְנַצּפֶ ם  ּגַ

ַהֵּתבֹות נֹוֲעדּו ְלהֹונֹות ְׁשֵני ְיהּוִדים ִמּבּוְרגֹוס   .7

ִויָדס. ְוֶאת  ָרֵחל  ֶאת  ׂש  ְוַחּפֵ ֵצא  ה  ״ַעּתָ
ֶלְך ַהּמֶ ָעַלי  ָאַסר  ְוִכי  הֹוִאיל  ֱאמֹר, 

אֹוְצרֹוַתי, ֵהם  ֵבִדים  ּכְ ְוִכי  ִעיר  ּבָ ִלְסחֹר 
ָממֹון. מּוַרת  ּתְ אֹוָתם  ד  ְעּבֵ ְלׁשַ ים  ַאְסּכִ
ָלַקַחת ָצִריְך  אֹוָתם  ִיְרֶאה  נֹוְצִרי  ּוְלַבל 
ְוָכל ַהּטֹוב  ָהֵאל  ֵליל.  ִעם  בֹות  ַהּתֵ ֶאת 
נֹוְגִדים י  ַמֲעׂשַ י  ּכִ ָיִעידּו  יו  ְקדֹוׁשָ ֲעַדת 
ַאֵחר.״ מֹוָצא  ִלי  ֵאין  ֲאָבל  ְרצֹוִני  ֶאת 

ַאְנטֹוִליֶנס ָׁשב ֶאל ּבּוְרגֹוס   .8

, ִהְתַמְהֵמּהַ לֹא  ָקם,  ַאְנטֹוִליֶנס  ַמְרִטין 
צּוָדה, ַהּמְ ֶאל  ּוָבא  ּבּוְרגֹוס  ֶאל  ד  ִמּיָ ָיָצא 

100 ִויָדס.  ְוֶאת  ָרֵחל  ֶאת  חּוף  ּדָ ֵאָליו  קֹוֵרא 
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6.  el Cid, empobrecido, habla con Antolínez del truco de las  
arcas de arena. 

Fablo mio Çid | el que en buen ora çinxo espada:
«¡Martin Antolinez | sodes ardida lança!
Si yo bivo| doblar vos he la soldada.
Espeso e el oro | e toda la plata; 
bien lo vedes | que yo no trayo [nada], 
e huebos me serie | pora toda mi compaña; 
fer lo he amidos, | de grado non avrie nada. 

Con vuestro consego | bastir quiero dos archas; 
incamos las d’arena | ca bien seran pesadas, 
cubiertas de guadalmeçi | e bien enclaveadas.

7.  el empeño de las arcas como cuestión de vida o muerte. 

Los guadameçis vermejos | e los clavos bien dorados.
Por Rachel e Vidas | vayades me privado;
quando en Burgos me vedaron compra | y el rey me a airado,
non puedo traer el aver | ca mucho es pesado,
enpeñar gelo he | por lo que fuere guisado.
De noche lo lieven | que non lo vean christianos;
vealo el Criador | con todos los sos santos,
yo mas non puedo | e amidos lo fago.»

8.  Antolínez busca en Burgos a raquel y vidas, dos caros amigos.

Martin Antolinez | non lo detar[da]va,
por Rachel e Vidas | a priessa demandava.
Passo por Burgos, | al castiello entrava,
por Rachel e Vidas | a priessa demandava.
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ַאְנטֹוִליֶנס נֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ִעם ַהְּיהּוִדים. ַהֹּכל ָּבִאים ֶאל ָאֳהלֹו    .9 
ֶׁשל ַהִּסיד ְונֹוְׂשִאים ִעָּמם ֶאת ֵּתבֹות ַהחֹול

ם, ְסּפָ ּכַ ָסְפרּו  ו  ַיְחּדָ ּוִויָדס,  ָרֵחל  ֵניֶהם,  ׁשְ
ִהְרִויחּו. ֵמַהְלָואֹות  ית  ָהִרּבִ ֶאת  מֹוִנים 

ַאְנטֹוִליֶנס: ַמְרִטין  ָערּום,  ִלְקָראָתם,  א  ּבָ
ּוִויָדס? ָרֵחל  ַהּזּוג  ם,  ַאּתֶ ״ַהְיִדיַדי 

אי.״ ֲחׁשַ ּבַ ּבֹו  ָנדּון  ֲאֵליֶכם,  ִלי  סֹוד  ַבר  ּדְ

ֵעץ. ְלִהּוָ נּו  ּפָ ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ
ַהְבִטיחּו ָיד  מַֹעל  ּבְ ּוִויָדס,  ָרֵחל  ״ֵרַעי, 

נֹוְצִרי. אֹו  ַמאּוִרי  ִעם  דּו  ְבּגְ ּתִ לֹא  י  ּבִ י  ּכִ
ָבר. ּדָ ְחְסרּו  ּתֶ לֹא  ְרִויחּו,  ּתַ הֹון  ִלי  הֹודֹות 

ַאדֹור, ְמּפֶ ַהּקַ ָבה  ּגָ עֹוֵבד  ּוַמס  ר  ּכָ ֶאׁשְ
ְנָכָסיו, ֵהם  ים  ְמֻרּבִ ָידֹו,  ּבְ ַרב  ָממֹון 

ד, ּבֵ ְלִהְתּכַ ָראּוי  ֵנַתח  הּוא  ָידֹו  ּבְ ַמר  ׁשָ
אר, ַצּוָ ַעל  הּוא  ף  ִנְרּדָ ֶזה  הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל 

ֶלְך. ַהּמֶ יד,  ִמּסִ ַחְסּדֹו  ֵהִסיר  י  ּכִ ם  ְיַדְעּתֶ

יַח. ִהּנִ ַאֲחָריו  הּוא  ְוַנֲחָלתֹו  יו  ּתָ ּבָ
ָזָהב, ָהֲעמּוִסים  ִזים  ַאְרּגָ ֵני  ׁשְ ָידֹו  ּבְ

ּלּו, ִיְתּגַ ן  ּפֶ את  ָלׂשֵ ּנּו  ִמּמֶ ִנְבָצר  אֹוָתם 
יֵדיֶכם ּבִ אֹוָתם  ָלֵתת  רֹוֶצה  ן  ּכֵ ַעל 
ל. ֻקּבָ ּמְ ּכַ לֹו  ְלוּו  ּתַ ן  ְמֻזּמָ ּוִבְתמּוָרה 

ַלַהְלָוָאה. ּכֹון  ַמׁשְ ִיְהיּו  בֹות  ַהּתֵ י  ּתֵ ׁשְ
ּקֶֹדׁש ּבַ ַבע  ָ ְלִהּשׁ ִיְהֶיה  ֲעֵליֶכם  ַאְך 

ָנה.״ ָ ַהּשׁ זֹו  ֵצאת  ַעד  ֶהן  ּבָ יט  ְלַהּבִ לֹא 
יֵניֶהם: ּבֵ ּוִויָדס  ָרֵחל  נֹוֲעצּו  ָאז 

ְלָהִפיק, ֶרַוח  ֵהן  ָצִריְך  ִעְסָקה  ל  ״ִמּכָ
125 אּוִרים  ּמַ ּבַ ִמְלַחְמּתֹו  ּבְ ֶאל־ִסיד  ַיד  ּבְ י  ּכִ אי  ַוּדַ

ד, ּבֵ ְלִהְתּכַ ָראּוי  ָנַפל  ִמְלָחָמה  ַלל  ׁשְ
ִעּמֹו. ַרב  ֶסף  ּכֶ ׁשֶ ִאיׁש  ַנת  ׁשְ ה  ַקּלָ ְולֹא 
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9.  raquel y vidas, tras el trato con Antolínez,  
van a ver al Cid y recoger las arcas. 

Rachel e Vidas | en uno estavan amos 
en cuenta de sus averes, | de los que avien ganados. 
Lego Martin Antolinez | a guisa de menbrado: 
«¿O sodes, Rachel e Vidas, | los mios amigos caros? 
En poridad | f(l)ablar querria con amos.» 

Non lo detardan, | todos tres se apartaron: 
«Rachel e Vidas: | amos me dat las manos 
que non me descubrades | a moros nin a christianos; 
por siempre vos fare ricos, | que non seades menguados. 

El Campeador | por las parias fue entrado,
grandes averes priso | e mucho sobejanos;
retovo dellos | quanto que fue algo,
por en vino a aquesto | por que fue acusado.
Tiene dos arcas | lennas de oro esmerado.
Ya lo vedes | que el rey le a airado.
Dexado ha heredades | e casas e palaçios;
aquelas non las puede levar, | si non, ser ien ventadas;
el Campeador dexar las ha | en vuestra mano,
e prestalde de aver | lo que sea guisado.
Prended las archas | e meted las en vuestro salvo;
con grand jura | meted i las fes amos
que non las catedes | en todo aqueste año.»
Rachel e Vidas | seyen se consejando:
«Nos huebos avemos | en todo de ganar algo.

Bien lo sabemos | que el algo gaño,
quando a tierra de moros entro | que grant aver saco;
non duerme sin sospecha | qui aver trae monedado.
Estas archas | prendamos las amas,
en logar las metamos | que non sean ventadas.
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 Heroic Legends מתוך:  כספם...  את  מונים  יהודים  בריבית  מלווים   שני 
 .Illustrated by Helen Stratton. London, 1908

שני  מראה  הציור  לכן  ואישה,  בגבר  המדובר  כי  ידעה  לא  והמאיירת  פידאל,  של  חיבורו  אור  ראה  טרם   1908 בשנת 
הרב  הממון  את  מרוקנים  היהודים  בריבית  המלווים  ״שני  אומר:  הכתוב  אל־סיד.  של  זו  איננה  מאחור  התיבה  גברים. 

לסיד״.  המובטח  הסכום  את  ומונים  מתיבתם 
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 .Cantigas de Santa María מתוך:  המחודד.  והכובע  העקום  האף  ראו  בריבית.  מלוה   יהודי 

הלאומית. הספרייה  מדריד,  ה-13.  המאה  ספרד,  הקדושה(.  מריה  )מזמורי 
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ֵהיֵטב אֹוָתן  יר  ַנְסּתִ בֹות,  ַהּתֵ ֶאת  ח  ִנּקַ
ּפֹה. ֵאי  ֵהן  י  ּכִ ַיֲעֶלה  ִאיׁש  ַדַעת  ּבְ ְלַבל 

יד ַלּסִ רּוׁש  ּדָ כּום  ּסְ ַמה  ַאְנטֹוִליֶנס,  ּדֹון  ַאְך, 
ָנה?״ ְלׁשָ ּה  ּבָ ה  ִנְזּכֶ ית  ִרּבִ ִהיא  ְוֵאיזֹו 

ַח: ּקֵ ַהּפִ ֶבר  ַהּגֶ ַאְנטֹוִליֶנס,  ּדֹון  ָסח 
ָצִריְך, ֲאדֹוִני  ׁשֶ מֹון  ַהּמָ הּוא  ַרב  ״לֹא 

ֶנֱאָמָנה. ָיד  ּבְ ֻמְבָטח  ְזָהבֹו  ֲהלֹא 

ים, ַהְמֻרּבִ ֵרָעיו  ָצְרֵכי  דֹוִלים  ּגְ ֲאָבל 
ֵמאֹות.״ ש  ׁשֵ ַמְרִקים  אי  ַוּדַ ְעּתֹו  ּדַ יחּו  ַיּנִ

ְמָחה.״ ׂשִ ּבְ לֹו  ן  ״ִנּתֵ ָסחּו:  ּוִויָדס  ָרֵחל 
ִסיד ל  ׁשֶ ְזַמּנֹו  מּוָעט  ַרד,  ַלְיָלה  יטּו,  ״ַהּבִ
ֶסף.״ ַהּכֶ ֶאת  ָלנּו  נּו  ּתְ ָצִריְך,  מֹון  ַלּמָ הּוא 

ֶרְך, ַהּדֶ לֹא  זֹו  ״ִלְסחֹר  ּוִויָדס:  ָרֵחל  ָאְמרּו 
ַהַהְלָוָאה.״ ָאז  ַרק  ְטחֹונֹות,  ַהּבִ ִחיָלה  ּתְ

ָעַלי. ל  ״ְמֻקּבָ ָסח:  ַאְנטֹוִליֶנס  ַמְרִטין 
ד, ַהְמַפּקֵ ֵני  ּפְ ֶאל  בֹואּו  ּתָ י  ִאּתִ ֵניֶכם  ׁשְ

ֵרׁש, ִהּדָ ּכְ ֶעְזָרה  ָלֶכם  יט  נֹוׁשִ ם  ְוׁשָ
ִמְבָטִחים ל  ׁשֶ ְלָמקֹום  בֹות  ַהּתֵ ֶאת  את  ָלׂשֵ
ַיַחד.״ אּוִרים  ַהּמַ ּוִמן  ַהּנֹוְצִרים  ִמן  ר  ֻמְסּתָ

ְוָנֶאה, ְך  ּכָ ״ָיֶאה  ּוִויָדס:  ָרֵחל  ָאְמרּו 
ֵמאֹות.״ ׁש  ׁשֵ ַמְרק  לּו  ַקּבְ בֹות  ַהּתֵ י  ּתֵ ׁשְ ּבֹוא  ִעם 

ַאְנטֹוִליֶנס ַמְרִטין  ם  ָ ִמּשׁ ָרַכב  ד  ִמּיָ
150 ָרצֹון.  ֵבֵעי  ׂשְ ים,  ְמֻרּצִ ְוָרֵחל  ִויָדס  ִעם 

– ַחל  ּנַ ּבַ ְרּכֹו  ּדַ ָחָצה   – ר  ׁשֶ ּגֶ ַעל  ְך  ִהּלֵ לֹא  הּוא 
יו. ַמֲעׂשָ ּבְ ַיְחׁשֹד  ָהִעיר  ֵני  ִמּבְ ִאיׁש  ן  ּפֶ
אּו, ּבָ ֵהם  ל  ַהְמֻהּלָ ִסיד  ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  ֶאל 

ָיָדיו. י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  קּו  ְ ִנּשׁ ֲעֻמּקֹות,  ַקּדּו  ם  ּגַ
ְוָאַמר: ֲאֵליֶהם  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְך  ִחּיֵ

אֹוִתי? רּו  ֲהִתְזּכְ ְוָרֵחל,  ִויָדס  ּדֹון  ״ָהּה, 
ִליָמה, ּכְ עֹוֶטה  ּגֹוֶלה  ִנְמָלט,  ֲאִני  ה  ִהּנֵ

ַחְסּדֹו. ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ֵהִסיר  י  ֵמִעּמִ י  ּכִ
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Mas dezid nos del Çid: | ¿de que sera pagado,
o que ganançia nos dara | por todo aqueste año?»
Respuso Martin Antolinez | a guisa de menbrado:
«Mio Çid querra lo que ssea aguisado,
pedir vos a poco | por dexar so aver en salvo;
acogen sele omnes | de todas partes menguados;
a menester | seis çientos marcos.»
Dixo Rachel e Vidas: | «Dar gelos [hemos] de grado.»
«Ya vedes que entra la noch, | el Cid es presurado;
huebos avemos | que nos dedes los marchos.»
Dixo Rachel e Vidas: | «Non se faze assi el mercado.

Si non primero prendiendo | e despues dando.»
Dixo Martin Antolinez: | «Yo desso me pago.
Amos tred | al Campeador contado, 
e nos vos ayudaremos | que assi es aguisado 
por aduzir las archas | e meter las en vuestro salvo, 
que non lo sepan | moros nin christianos.»
Dixo Rachel e Vidas: | «Nos desto nos pagamos;
las archas aduchas, | prendet seyes çientos marcos.»
Martin Antalinez | cavalgo privado
con Rachel e Vidas | de voluntad e de grado.
Non viene a la pueent | ca por el agua a passado
que gelo non venta(n)ssen | de Burgos omne nado.
Afevos los a la tienda | del Campeador contado:
assi commo entraron | al Çid besaron le las manos,
sonrrisos mio Çid, | estavalos fablando:

«¡Ya don Rachel e Vidas | avedes me olbidado!
Ya me exco de tierra | ca del rey so airado;
a lo quem semeja | de lo mio avredes algo,
mientras que vivades | non seredes menguados.»

Don Rachel e Vidas | a mio Çid besaron le las manos.
Martin Antolinez | el pleito a parado
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ֶרַוח־ָמה, ִפיקּו  ּתָ ם  ַאּתֶ י  ֵמְרכּוׁשִ ַאְך 
ָבר.״ ּדָ ְחְסרּו  ּתֶ לֹא  יֶכם  ַחּיֵ נֹות  ׁשְ ְוָכל 

ּוִויָדס. ָרֵחל  ָיָדיו  ק  ֵ ְלַנּשׁ ָאז  ָחְזרּו 
ַח ְלִהְתַמּקֵ ֵהיִטיב  ַאְנטֹוִליֶנס  ַמְרִטין 

ֵמאֹות ׁש  ׁשֵ ַמְרק  ַיְלוּו  בֹות  ַהּתֵ י  ּתֵ ׁשְ ֲעבּור 
ָנה. ָ ַהּשׁ זֹו  ֵצאת  ַעד  אֹוָתן  ְוִיְנְצרּו 

ַבע ָ ְלִהּשׁ ָחְזרּו  ָתם,  ִמּלָ ֶאת  ָנְתנּו 
ָתְכָנן ּבְ יטּו  ְוַיּבִ ָיֵעּזּו  ִאם  י  ּכִ

ֲאַזי ָנה,  ָ ַהּשׁ ֵצאת  ֶטֶרם  ּבְ בֹות  ַהּתֵ ל  ׁשֶ
חּוָקה.  ׁשְ רּוָטה  ּפְ לֹא  ַאף  ית,  ִרּבִ לּו  ְיַקּבְ לֹא 

בֹות ַהּתֵ ֶאת  ״ַמֵהר,  ַאְנטֹוִליֶנס:  ר  ּבֵ ּדִ
ירּו, ַהְסּתִ אֹוָתן  ֵהיֵטב  ְוָרֵחל,  ִויָדס  ְקחּו, 

מֹון ַהּמָ ֶאת  ִנּטֹל  ְלֶעְזְרֶכם,  ָנבֹוא 
ָלֶלֶכת.״ ֶאל־ִסיד  ב  ַחּיָ ְכִוי  ׂשֶ ְקִריַאת  ִעם  י  ּכִ

ר, ֵמאֹׁשֶ ם  ִלּבָ ָעַלז  בֹות,  ַהּתֵ ֶאת  ָעְמסּו 
ָהָרב. ּכָֹחם  ַאף  ַעל  ִלְטעֹן  לּו  ׁשְ ּכָ ֲאָבל 

ַהּטֹוב, אֹוָצָרם  ּבְ ּוִויָדס  ָרֵחל  ְמחּו  ׂשָ
ָבר. ּדָ ֶיְחְסרּו  לֹא  ֵניֶהם  ׁשְ ְיֵמי  ֵקץ  ַעד 

בורגוס.  של  הקתדרלה  אל־סיד.  של   התיבה 

הכנסייה. מסמכי  לאחסון  ארוכה  תקופה  שימשה  התיבה 
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que sobre aquelas archas | dar le ien. vi. çientos marcos
e bien gelas guardarien | fasta cabo del año;
ca assil dieran la fe | e gelo avien jurado
que si antes las catassen | que fuessen perjurados,
non les diesse mio Çid | de la ganançia un dinero malo.

Dixo Martin Antolinez: | «Cargen las archas privado.
Levaldas, Rachel e Vidas, | poned las en vuestro salvo;
yo ire con vus[c]o | que adugamos los marcos,
ca a mover a mio Çid | ante que cante el gallo.»

Al cargar de las archas | veriedes gozo tanto:
non las podien poner en somo | mager eran esforçados.
Gradan se Rachel e Vidas | con averes monedados,
ca mientra que visquiessen | refechos eran amos.

אל־סיד.   תיבת 
בורגוס. גדאה,  סנטה  כנסיית  אחרת.  גרסה 
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ַהְּיהּוִדים עֹוְזִבים ְּבִלְוַית ַמְרִטין ַאְנטֹוִליֶנס   .10

אֹוֶמֶרת: ֶאל־ִסיד,  ְיֵדי  ָרֵחל  ָקה  ְ ִנּשׁ ְוׁשּוב 
175 ַחְרּבֹו,  ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ָחַגר  ַאדֹור,  ״ַקְמּפֶ

ַקְסִטיְלָיה, ֵמִעם  ֵלְך  ּתֵ ה  ָנְכִרּיָ ֶאֶרץ  ֶאל 
דֹול. ּגָ ְרכּוׁש  ְצּבֹר  ּתִ ִפיק,  ּתָ ְרָוִחים  רֹב 

ִלי ָהֵבא  ׁש,  ֲאַבּקֵ ם  ּגַ ָיְדָך,  ק  ֵ ֲאַנּשׁ ׁשּוב 
ַמאּוִרים.״ ּתֹוֶצֶרת  ֵמיַטב  ִני,  ְוׁשָ עֹור  ִליַמת  ּגְ
ְך, ּלָ ׁשֶ ּה  ּלָ ״ּכֻ יד,  ַהּסִ ָלּה  יב  ֵהׁשִ ַרב,״  עֶֹנג  ״ּבְ

ֶאְתַמְהֵמּהַ ְוִאם  ם,  ָ ִמּשׁ אֹוָתּה  ַלח  ֶאׁשְ
בֹות.״ ּתֵ ּבַ ׁשֶ ֵמהֹון  ּה  ֶעְרּכָ ֶאת  ַהְחִסיִרי 

ָעְמסּו בֹות  ַהּתֵ ֶאת  ְוָרֵחל  ִויָדס  ָאז 
בּו, ׁשָ ּבּוְרגֹוס  ֶאל  ֵניֶהם  ׁשְ ַאְנטֹוִליֶנס  ְוִעם 

ְוִנְזָהִרים. רּוִכים  ּדְ יָתם  ּבֵ ֶאל  ּוָבאּו 
ִטיַח ׁשָ ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ִלְפרֹס  ִמֲהרּו  ם  ּגַ

ח, ּבָ ּוְמׁשֻ ַצח  ָאִריג  ָסִדין,  ּוֵמָעָליו 
ע. ּצָ ַהּמַ ַעל  ָעְרמּו  ֶסף  ּכֶ ַמְרק  ֵמאֹות  לֹוׁש  ּוׁשְ

ַקל, ׁשָ ְולֹא  ָלַקח  ַמְרִטין,  ּדֹון  אֹותֹו  ָמָנה 
ָזָהב. ְקֵלי  ׁשִ ּבְ לֹו  מּו  ּלְ ׁשִ ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ עֹוד 

ַמְרִטין. ל  ׁשֶ ְנָעָריו  ת  ֲחֵמׁשֶ ַהּכֹל  ָעְמסּו 

ִנְגַמר: ַהּכֹל  ִלְכֶשׁ ָבָריו  ּדְ ם  ַמְעּתֶ ׁשְ ַאְך  לּו 
– בֹות  ַהּתֵ ּוִויָדס,  ָרֵחל  יֵדיֶכם,  ״ּבִ

ָהַעְמָלה?״ ַעל  ּוָמה  ְרכּוׁש.  ם  ְצַבְרּתֶ ם  ַאּתֶ

ַאְנטֹוִליֶנס ְמַקֵּבל ֶאת ַעְמָלתֹו. ֶאל־ִסיד, ְּבָידֹו ַהָּממֹון, יֹוֵצא ַלֶדֶרְך  .11

רּו: ְוִדּבְ ּוִויָדס  ָרֵחל  ִהְסּתֹוְדדּו 
ָנה. ַמּתָ לֹו  ן  ִנּתֵ ְזכּותֹו,  ּבִ ״ִהְרַוְחנּו 

ד, ְכּבָ ַהּנִ ּבּוְרגֹוס  ִאיׁש  ַאְנטֹוִליֶנס,  ַמְרִטין 
: ִהְרַוְחּתָ ִטְרָחה  ַכר  ׂשְ זֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשּוָרה,  ּתְ ל  ַקּבֵ

ֲהדּוָרה, ּוְכתֶֹנת  ִמְכָנַסִים  זּוג  ִליָמה,  ּגְ
טֹוב. ֶסף  ּכֶ ַמְרק  ים  לֹוׁשִ ׁשְ קֹל  ִנׁשְ ָיְדָך  ּבְ עֹוד 
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10.  Martín Antolínez regresa con raquel y vidas a Burgos;  
recibe seiscientos marcos. 

Rachel a mio Çid | la manol ba besar:
«¡Ya Campeador | en buen ora çinxiestes espada!
De Castiella vos ides | pora las yentes estrañas; 
assi es vuestra ventura, | grandes son vuestras ganançias, 
una piel vermeja | morisca e ondrada
Çid, beso vuestra mano | en don que la yo aya.»

«Plazme», dixo el Çid, | «D’aqui sea mandada;
si vos la aduxier d’alla; | si non, contalda sobre las arcas.»

En medio del palaçio | tendieron un almofalla,
sobr’ella una savana | de rançal e muy blanca;
a tod el primer colpe | .iii.ccc marcos de plata echa[va]n,
notolos don Martino, | sin peso los tomava;
los otros .ccc. | en oro gelos pagavan.

Cinco escuderos tiene don Martino, | a todos los cargava.
Quando esto ovo fecho | odredes lo que fablava:
«Ya don Rachel e Vidas | en vuestras manos son las arcas;
yo, que esto vos gane, | bien mereçia calças.»

11.  Antolínez se vuelve al Cid con el dinero; se disponen a marchar. 

Entre Rachel e Vidas | aparte ixieron amos:
«Demos le buen don | ca el no’ lo ha buscado.
Martin Antolinez | un burgales contado
vos lo mereçedes, | darvos queremos buen dado

de que fagades calças | e rica piel e buen manto;
damos vos en don | a vos .xxx. marchos.
Mereçer no’ lo hedes, | ca esto es aguisado,
atorgar nos hedes | esto que avemos parado.»
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אּות, ּיָ ּכַ יַע  ַמּגִ ָיֶפה,  ִטְרָחה  ַכר  ׂשְ ֶזה 
ְענּו.״ ּצַ ּבִ ׁשֶ זֹו  ְלִעְסָקה  ָעֵרב,  ה,  ַאּתָ ֵעד  י  ּכִ

200 ָממֹונֹו,  ֶאת  ָנַטל  ַמְרִטין,  ּדֹון  ָלֶהם  הֹוָדה 
ֵלב. טֹוב  ם  ָ ִמּשׁ ָנה  ּפָ ֵניֶהם,  ִלׁשְ יַח  ִהּנִ

ַאְרַלְנסֹון, ַעל  ָחַלף  ְלּבּוְרגֹוס,  ִמחּוץ  ָיָצא 
נֹוָלד. ל  ַמּזָ ּבְ ׁשֶ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  א  ּבָ

ׁשּוטֹות: ּפְ ּוְזרֹועֹוָתיו  ֶאל־ִסיד  אֹותֹו  ל  ִקּבֵ
ַהּטֹוב, ַאְנטֹוִליֶנס  ׁשּוְבָך,  רּוְך  ּבָ ״ְיִהי 

יב.״ ָאׁשִ מּוְלָך  ּגְ ַלּיֹום  ה  ְזּכֶ ּתִ עֹוד  ׁשֶ ּוְלַואי 
אּות. ּיָ ּכַ י  ִנְזַהְרּתִ י,  ָחַזְרּתִ ַאדֹור,  ״ַקְמּפֶ

ים. לֹוׁשִ ׁשְ ְוַעְמָלִתי  ָכְרָך,  ׂשְ ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ַמְרק 
ֶרְך. ַלּדֶ ד  ִמּיָ ָלֵצאת  ַהּכֹל,  ִלְצרֹר  ה  ַצּוֵ

ְכִוי ׂשֶ יַרת  ׁשִ ַמע  ִנׁשְ ַקְרֶדְנָיה  ה  ּדֶ ְדרֹו  ּפֶ ַסן  ּבְ
ִנְפּגֹׁש. ָרָמה  ִביָרה  ּגְ ַרְעָיְתָך,  ְוֶאת 

, ִנְתַמְהֵמּהַ ְולֹא  זֹו  ֵמֶאֶרץ  ֵנֵלְך 
ּוָבָאה.״  ָהֵעת  ְקֵרָבה  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ חּוף  ּדָ

ְּתִפַּלת ֶאל־ִסיד ְלַסְנָטה ַמִרָּיה   .12

ֶאל־ִסיד ֲאָהל.  ַהּמַ ּפַֹרק  ָבָריו,  ּדְ ם  ִסּיֵ
ף. ָהֻאּכָ ֶאל  ָחְפזּו  ֵמֵרָעיו  ְוֶחֶבר 

ה, ַמִרּיָ ַסְנָטה  ֶאל  יד  ַהּסִ סּוסֹו  ן  ְרּבֵ ּדִ
ָלב: ַהּצְ אֹות  ֶאת  ן  ִסּמֵ ְיִמינֹו;  ֶאת  ֵהִרים 

ָוָאֶרץ. רּום  ֵמי  ׁשְ ׁשֹוֵמר  ֵאִלי,  ְלָך,  ״ּתֹוָדה 

ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ַמִרּיָ ּכֵֹחְך,  י  ּבִ ָהִפיִחי 
ְסִטיְלָיה ִמּקַ עֶֹנׁש  ּכְ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  י  ִהְכַעְסּתִ

ַעם ּפַ ֵאי  ִאם  יֹוֵדַע  י  ֵאיֶנּנִ ּגֹוֶלה,  ֲאִני 
לּות, ּגָ ּבַ ִלי  ִעי  ַסּיְ ָאׁשּוב.  י  ֶחְלּדִ יֵמי  ּבִ
ה,  ִהּלָ ַהּתְ ת  ַרּבַ י  ִבְרּתִ ּגְ י,  ַנְפׁשִ ְמִרי  ׁשִ

ְוִאם ָוֵליל,  יֹום  ּבְ ְלֶעְזִרי  ּובֹוִאי 
ַהּגֹוָרל, ִלי  ָיִאיר  ָניו  ּפָ ְוֶאת  זֹאת  י  ֲעׂשִ ּתַ
ְפֶאֶרת, ּתִ ְוַרב  ָיָקר  י  ׁשַ ן  ֶאּתֵ ֵחְך  ִמְזּבְ ַעל 

225 ִלְכבֹוֵדְך.״  ִמיסֹות  ֶאֶלף  יר  ָלׁשִ ה  ַוֲאַצּוֶ
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Gradeçiolo don Martino | e reçibio los marchos;
grado exir de la posada | y espidios de amos.
Exido es de Burgos | e Arlançon a passado,
vino pora la tienda | del que en buen ora nasco;
reçibiolo el Çid | abiertos amos los braços:
«¿Venides, Martin Antolinez, | el mio fiel vassalo?

¡Aun vea el dia | que de mi ayades algo!»
«Vengo, Campeador, | con todo buen recabdo;
vos .vi. çientos | e yo .xxx. he ganados. 
Mandad coger la tienda | e vayamos privado, 
en San Pero de Cardeña | i nos cante el gallo; 

veremos vuestra mugier | menbrada fija dalgo; 
mesuraremos la posada | e quitaremos el reinado, 
mucho es huebos | ca çerca viene el plazo.»

12.  el Cid, orando en la catedral de Burgos, promete mil misas. 

Estas palabras dichas, | la tienda es cogida,
Mio Çid e sus conpañas | cavalgan tan aina.

La cara del cavallo | torno a Santa Maria,
alço su mano diestra, | la cara se santigua:
«¡A ti lo gradesco, Dios, | que çielo e tierra guias!
¡Valan me tus vertudes | gloriosa Santa Maria!
D’aqui quito Castiella | pues que el rey he en ira;

non se si entrare i mas | en todos los mios dias.
¡Vuestra vertud me vala | Gloriosa, en mi exida,
e me ayude e(l) me acorra | de noch e de dia!
Si vos assi lo fizieredes | e la ventura me fuere complida
mando al vuestro altar | buenas donas e ricas;
  esto e yo en debdo | que faga i cantar mill missas.»
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ַמְרִטין ַאְנטֹוִליֶנס ָׁשב ְלּבּוְרגֹוס ְלִהָּפֵרד ִמְּבֵני ֵּביתֹו  .13

ֶבר. ַהּגֶ אֹוֵמר  לֹום  ׁשָ ְוֶנֱאָמן,  ׁש  ִנְרּגָ
ֵהִאיצּו. ְוְבָדְרָבן  כֹות  מֹוׁשְ ִהְרּפּו  ַהּכֹל 

ֶנֱאָמן, ּבּוְרגֹוס  ִאיׁש  ַאְנטֹוִליֶנס,  ַמְרִטין 
ֶאְרֶאה, ַרְעָיִתי  ָהִעיָרה,  ״ָאׁשּוב  אֹוֵמר: 

ִעידּוד, ֵמֶהם  ַאב  ֶאׁשְ ֶאְפּגֹׁש,  יִתי  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת 
ַיְחִרים  ְוִאם  ִלְנהֹג,  יַצד  ּכֵ אֹוָתם  ַאְדִריְך 
ָבר. ַהּדָ ִלי  ת  ִאְכּפַ לֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ ִקְנָיִני  ֶאת 

ֶכם.״  ִאּתְ ֶאְהֶיה  ָאׁשּוב,  ַחר  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ִלְפֵני 

ֶאל־ִסיד ַּבֶּדֶרְך ְלַקְרֶדְנָיה   .14

ּבּוְרגֹוס. ֶאל  ב  ְוׁשָ ָנה  ּפָ ַאְנטֹוִליֶנס  ַמְרִטין 
ַקְרֶדְנָיה, ה  ּדֶ ְדרֹו  ּפֶ ַסן  ֶאל  יד  ַהּסִ ִלְדהֹר  ז  ֶנְחּפַ

ְלרּוחֹו. ַחִיל  ֵני  ּבְ ִעּמֹו,  יָריו  ְוַאּבִ

ַחר, ַ ַהּשׁ עֹוֶלה  ה  ִהּנֵ ְלֶפַתע,  ָקָרא  ְכִוי  ׂשֶ
ְדרֹו. ּפֶ ַסן  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ א  ּבָ ָהָרם  ַאדֹור  ַקְמּפֶ

ֱאָמן ַהּנֶ ַהּנֹוְצִרי  ַסְנצ‘ֹו  ּדֹון  ְנָזר  ַהּמִ ַאב 
ַחר. ׁשַ ִעם  ִפּלֹוָתיו  ּתְ ֶאת  ַהּזֹו  ֵעת  ּבָ א  ָנׂשָ

ָחֵמׁש ּה  ּוְלִצּדָ ִחיֶמָנה  ּדֹוְנָיה  ִעּמֹו 
ַאְמהֹוֶתיָה.  ֵהן  ֲהלֹא  ֶנֱאָצלֹות,  ִבירֹות  ּגְ

ְטרּוס: ּפֶ ַסן  ְוֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ אּו  ָנׂשְ ַהּבֹוֵרא  ֶאל 
ִסיד.״ ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ַעל  מֹר  ׁשְ ַהּמֹוִליֵכנּו,  ה,  ״ַאּתָ

ַהִּסיד ָּבא ֶאל ַהִּמְנָזר ְלִהָּפֵרד ֵמִאְׁשּתֹו ּוִמְּבנֹוָתיו   .15

ֶסר, ַהּמֶ ֶאת  ם  ׁשָ לּו  ִקּבְ ַער,  ַ ַהּשׁ ַעל  יׁשּו  ִהּקִ
ַסְנצ‘ֹו! ּדֹון  ִזיר  ַהּנָ ל  ׁשֶ רֹו  ָאׁשְ ַרב  ָמה  ֵאִלי, 

ָאצּו, ַתח  ַהּפֶ ְוֶאל  ְוֵנר  יד  ַלּפִ ָנְטלּו 
ָהאֹוֵרַח,  ֶאת  לּו  ִקּבְ ְוִגיל  צֹוֵהל  ֵלב  ּבְ

ֲאִני י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ״ָהּה,  טֹוָבה:  ָעה  ׁשָ ְיִליד 
ַסְנצ‘ֹו,   ּדֹון  ָהָאב  ר  ּבֵ ּדִ ָלֱאלִֹהים...״  מֹוֶדה 
ֶאְצֵלנּו.״ ן  ּכָ ִמׁשְ ּוְמָצא  ּבֹוא  ֶאְרֶאָך,  ׁשֶ ״ַעל 
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13.  Martín Antolínez regresa a Burgos a despedirse de su familia.

Spidios el caboso | de cuer e de veluntad. 
Sueltan las riendas | e pienssan de aguijar. 
Dixo Martin Antolinez: | «Vere a la mugier a todo mio solaz, 
castigar los he | commo abran a far. 
Si el rey melo quisiere tomar | ¡a mi non m’inchal!
Antes sere con vusco | que el sol quiera rayar.»

14.  el Cid se dirige a Cardeña, donde está su familia

Tornavas Martin Antolinez a Burgos | e mio Çid aguij[o] 
pora San Pero de Cardeña | quanto pudo a espol[on] 
con estos cavalleros | quel sirven a so sabor. 
A priessa cantan los gallos | e quieren quebrar albores 
quando lego a San Pero | el buen Campeador.
El abbat don Sancho | christiano del Criador
rezava los matines | abuelta de los albores;
i estava doña Ximena | con çinco dueñas de pro
rogando a San Pero | e al Criador:
«¡Tu que a todos guias | val a mio Çid el Campeador!»

15.  en Cardeña le reciben el abad don Sancho, Jimena, su mujer,  
y sus hijas 

Lamavan a la puerta, | i sopieron el mandado;
¡Dios, que alegre fue | el abbat don Sancho!
Con lumbres e con candelas | al corral dieron salto,

con tan grant gozo reçiben | al que en buen ora nasco: 
«¡Gradesco lo a Dios, mio Çid!» | dixo el abbat don Sancho;
«Pues que aqui vos veo | prendet de mi ospedado.»
Dixo el Çid: «Graçias, don abbat, | e so vuestro pagado.
Yo adobare conducho | pora mi e pora mis vassallos;
 mas por que me vo de tierra | dovos .l. marchos,
si yo algun dia visquier | servos han doblados.
Non quiero fazer en el monesterio | un dinero de daño;
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בורגוס. פבלו,  סן  גשר  קמפאדור.״  הסיד  ״אשת  חימנה 
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ָרצֹון: ַעת  ׁשְ ְיִליד  ֶאל־ִסיד,  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 
250 ֶאְהֶיה.  ּתֹוָדה  ֲאִסיר  ָאִבי,  ְלָך,  ״ּתֹוָדה 

ְוִלי,  י  ַלֲאָנׁשַ ָאִכין  ָרה  ּכֵ ה  ַעּתָ
ים, ִ ֲחִמּשׁ ַמְרק  ה  ִהּנֵ ֲאִני,  ּגֹוֶלה  ן  ּכֵ ׁשֶ

ֶזה.  ְסכּום  ְלָך  יל  ַאְכּפִ ֵרִעי,  ֶאְחֶיה,  ַאְך  ִאם 
ְנָזר. ַלּמִ ֶנֶזק  ל  ּכָ ִלְגרֹם  ְרצֹוִני  ּבִ ֵאין 

ִחיֶמָנה,  ּדֹוְנָיה  ֲעבּור  ּבַ ַמְרק,  ֵמָאה  עֹוד  ה  ִהּנֵ
ן  ִיּתֵ ִמי  ְוַאְמהֹוֶתיָה,  ִלְבנֹוֶתיָה  ַלּדֹוְנָיה, 

ֲאִני  ן,  ִעּמָ יִטיב  ּתֵ ַהּזֹאת  ָנה  ָ ּוַבּשׁ
ּכֹנּו. ִיׁשְ ֵחיְקָך  ּבְ ָיְדָך,  ּבְ אֹוָתן  ַמְפִקיד 

ַסְנצ‘ֹו, ּדֹון  ְנָזר  ַהּמִ ַאב  ֵהיֵטב,  ֲעֵליֶהן  מֹר  ׁשְ
נֹוַתי. ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ י  ּתִ ִאׁשְ ְחַסְרָנה  ּתֶ ָבר  ּדָ ְלַבל 

ְלעֹוד, ָזקּוק  ְוִתְהֶיה  ֶיֱאַזל  ֶסף  ַהּכֶ ְוִאם 
ְחַסר ּיֶ ׁשֶ ַמְרק  ל  ּכָ ַעל  ָלֶהן.  ִלְדאֹג  הֹוֵסף 

יֹוֵתר.״ לֹא  ִאם  ָעה,  ַאְרּבָ ְלִמְנָזְרָך  ֶאְתרֹם 

ֶצֶדק. ּוְבֵהן  ר  יֹׁשֶ ּבְ ָהָאב  לֹו  ִהְבִטיַח 
נֹוֶתיָה, ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ִעם  ָאה  ּבָ ָהֵאם  יַצד  ּכֵ ְראּו 

ָהֲאָמהֹות. ַאַחת  ל  ׁשֶ ָיָדּה  ּבְ אֹוֲחזֹות  ֵהן 
ִחיֶמָנה  ּדֹוְנָיה  ְרָעה  ּכָ ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ מּול 

יָקה: ִלְנׁשִ ָידֹו  ֶאת  ְונֹוֶטֶלת  ּדֹוַמַעת 
ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ְיִליד  ַאדֹור,  ַקְמּפֶ ״ֲאָהּה, 

ּוְמִזּמֹות.״ ָכִכים  ּתְ ִגין  ּבְ ה  ַאּתָ ּגֹוֶלה 

ִּדְבֵרי ּדֹוְנָיה ִחיֶמָנה ְלַבֲעָלּה ֶאל־ִסיד   .16

ְוָעב.  ָהדּור  ְזָקְנָך  ה,  ִהּלָ ַהּתְ ״ְלָך 
נֹוֶתיָך,  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ֲאִני  ְלָפֶניָך,  ִהְנִני 

ֲעַדִין, ְיָלדֹות  ֵהן  ְקָצִרים,  יֶהן  ּתֵ ׁשְ ְיֵמי 
ָנכֹונּו.  רּוִתי  ְלׁשֵ ִבירֹות  ַהּגְ ְוֵאּלּו 

ֶרְך, ַלּדֶ יֹוֵצא  ה  ַאּתָ ֶאְרֶאה,  אֹוְתָך  ה  ִהּנֵ
ֲאַנְחנּו. ִנְפָרִדים  ַאְך  ים  ַחּיִ ּבַ עֹוֵדנּו 

ה!״ ַמִרּיָ ַסְנָטה  ם  ׁשֵ ּבְ ֱאמֹר,  ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה 

של  בסרטו  חימנה  בתפקיד  לורן  סופיה 

אל־סיד. מאן,  אנתוני 
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evades aqui pora doña Ximena | dovos .c. marchos,
a ella e a sus fijas e a sus dueñas | sirvades las est año.

Dues fijas dexo niñas | e prendet las en los braços,
aquellas vos acomiendo a vos, | abbat don Sancho;
dellas e de mi mugier | fagades todo recabdo.
Si essa despenssa vos falleçiere | o vos menguare algo,
bien las abastad, | yo assi vos lo mando;

por un marcho que despendades | al monesterio dare yo quatro».
Otorgado gelo avie | el abbat de grado.
Afevos doña Ximena | con sus fijas do va legando,
señas dueñas las traen | e aduzen las adelant.
Ant’el Campeador | doña Ximena finco los inojos amos,

lorava de los ojos, | quisol besar las manos:
«¡Merçed, Campeador, | en ora buena fuestes nado!
Por malos mestureros | de tierra sodes echado.

16.  Jimena, con sus dos niñas tan pequeñitas, se entristece de su 
desamparo; se sugiere el tema de las honrosas bodas.

¡Merçed, ya Çid, | barba tan complida!
Fem ante vos | yo e vuestras fijas
– iffantes son | e de dias chicas –
con aquestas mis dueñas | de quien so yo servida.

Yo lo veo | que estades vos en ida
e nos de vos | partir nos hemos en vida:
¡Da(n)d nos consejo | por amor de Santa Maria!»
Enclino las manos | [el de] la barba velida,
 a las sus fijas | en braço’ las prendia,
legolas al coraçon | ca mucho las queria.
Lora de los ojos, | tan fuerte mientre sospira:
«¡Ya doña Ximena | la mi mugier tan complida,
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יל ּפִ ִהׁשְ ַהְמפָֹאר  ָקן  ַהּזָ ַעל  ּבַ ָאז 
275 נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָנַטל  ַוֲאֵליֶהן  ָיָדיו 

ְמאֹד. ֲאָהָבן  י  ּכִ ק  ִחּבֵ ִלּבֹו  ְוֶאל 

ֶבר: ַהּגֶ ם  ָנׁשַ ֵבדֹות  ּכְ ָמְלאּו,  ָמעֹות  ּדְ ֵעיָניו 
ַהְיָקָרה,  י  ּתִ ִאׁשְ ִחיֶמָנה,  ּדֹוְנָיה  ״ֲאָהּה, 

אּוָלם אֹוָתְך,  ֲאִני  אֹוֵהב  י  ַנְפׁשִ ֶאת  ּכְ
ה. ַעּתָ ֵרד  ְלִהּפָ ָעֵלינּו  י  ּכִ ַאּתְ  רֹוָאה 
זֹאת. ּבָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ָעַלִיְך  אן,  ִמּכָ ֵאֵלְך 
ה  ַמִרּיָ ה  דֹוׁשָ ְוַהּקְ ֱאלִֹהים  ִלי  נּו  ִיּתְ

ה,  ְלֻחּפָ ַחת  ִמּתַ ָאִביא  נֹוַתי  ּבְ ֶאת  י  ּכִ
טֹוב ל  ּוַמּזָ ים  ַחּיִ נֹות  ׁשְ ָלנּו  ַיֲעִניקּו 

ַרְעָיִתי.״ אֹוָתְך,  ֵרת  ֲאׁשָ ְלַמַען 

ֶאל־ִסיד יֹוֵצא ַלָּגלּות ְוִעּמֹו ֵמָאה ַוֲחִמָּׁשה־ָעָׂשר ִמְּבֵני ַקְסִטיְלָיה   .17

ֶלְך. ַהּמֶ ַיד  ּכְ ְסעּוָדה  עֹוְרִכים  ַאדֹור  ְמּפֶ ַלּקַ
ְדרֹו,  ּפֶ ַסן  ֲעמֹוֵני  ּפַ קֹוָלם  ּבְ ַיְרִעימּו 

ַקְסִטיְלָיה,  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ מּוָעה  ְ ַהּשׁ ּפֹוַרַחת 
ֵמֶאֶרץ. ּגֹוֶלה  ֶאל־ִסיד  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ י  ּכִ

תֹו. ֲאֻחּזָ ְוֵיׁש  יתֹו,  ּבֵ ַהּנֹוֵטׁש  ֵיׁש 
ַאְרַלְנסֹון ר  ׁשֶ ּגֶ ַעל  ָחְברּו  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ
ַחִיל, ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ר,  ה־ָעׂשָ ָ ַוֲחִמּשׁ ֵמָאה 

ַאדֹור. ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד,  ַאַחר  ׁשּו  ּקְ ּבִ ַהּכֹל 
ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ֶאל  ָחַבר  ַאְנטֹוִליֶנס  ַמְרִטין 

ֶבר ַהּגֶ ׁשֹוֵכן  ם  ׁשָ י  ּכִ ְדרֹו,  ּפֶ ַסן  ֶאל  ֵהם  ֵיְלכּו 
ָהֶרֶחם. ִמן  ֵהִגיַח  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ֶאל־ִסיד ַמְבִטיַח ִּכי ַהָּבִאים ִעּמֹו ְיֻפּצּו ַעל ָאְבַדן ִקְנָיָנם. ְלַאַחר    .18
ְּתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית יֹוֵצא ַהַּגִיס; ְּתִפַּלת ְּפֵרָדה ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ּדֹוְנָיה 

 ִחיֶמָנה; 
ֶאל־ִסיד ְוַאִּביָריו ּפֹוְרִצים ֶאת ַהְּגבּול ֶאל ַמְמֶלֶכת ַהַּמאּורים

ַרב י  ּכִ יָור,  ּבִ ִאיׁש  הּוא  יד,  ַלּסִ נֹוַדע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
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commo a la mi alma | yo tanto vos queria!
Ya lo vedes | que partir nos emos en vida,
yo ire | e vos fincaredes remanida.
¡Plega a Dios | e a Santa Maria
que aun con mis manos | case estas mis fijas,
o que de ventura | e algunos dias vida
e vos, mugier ondrada, | de mi seades servida!»

17.  Crecen las filas del Cid; se le acogen más de cien caballeros. 

Grand yantar le fazen | al buen Campeador. 
Tañen las campanas | en San Pero a clamor. 
Por Castiella | oyendo van los pregones 
commo se va de tierra | mio Çid el Campeador; 
unos dexan casas | e otros onores, 
en aques dia | a la puent de Arlançon 
çiento quinze cavalleros | todos juntados son; 
todos demandan | por mio Çid el Campeador.
Martin Antolinez | con ellos cojo; 
vansse pora San Pero | do esta el que en buen punto naçio.

18.  Generosas promesas del Cid a sus vasallos; oración de doña Jimena; 
despedidas, salida y paso del Duero. 

Quando lo sopo | mio Çid el de Bivar 
quel creçe compaña | por que mas valdra,
a priessa cavalga, | reçebir los sal(i)e,
tornos a sonrisar, | legan le todos, le manol ban besar.

Fablo mio Çid | de toda voluntad:
 «Yo ruego a Dios | e al Padre spirital,
vos, que por mi dexades | casas y heredades,
enantes que yo muera | algun bien vos pueda far,
lo que perdedes | doblado vos lo cobrar.»
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ַחִיל, ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ּובֹו  ִעּמֹו  ׁשֶ ִיס  ַהּגַ
ָיָצא.  ְוִלְקָראָתם  ף  ָהֻאּכָ ֶאל  ָעָלה 

ָידֹו. קּו  ָנׁשְ ֵאָליו,  נּו  ּפָ ַהּכֹל  ְך,  ִחּיֵ
300 ִאים:   ַהּבָ ֶאל  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ר  ּבֵ ּדִ ֵלב  טֹוב 

ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו  ָלֵאל,  ה  ִפּלָ ּתְ א  ״ֶאּשָׂ
י ּכִ ַעל  מֹוִתי,  ִלְפֵני  ֵאיִטיב  ֶכם  ִעּמָ י  ּכִ

ְוַאְרְצֶכם יְתֶכם  ּבֵ ם  ּתֶ ְנַטׁשְ ְלַמֲעִני 
ְפַלִים.״ ּכִ ָלֶכם  יב  ָאׁשִ דּו  ַאּבְ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל 

ַמֲחֵנהּו, ּגֶֹדל  ַעל  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  עֹוֵלז 
ִעּמֹו. ִאים  ַהּבָ ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ָהְיָתה 

ָלֶהם, נּו  ִנּתְ ר  ֲאׁשֶ ַהֶחֶסד  ְיֵמי  ה  ָ ּשׁ ִ ִמּשׁ
ֶלְך ַהּמֶ יֹוֵתר.  ְולֹא  נֹוְתרּו  ה  לֹוׁשָ ׁשְ עֹוד  ַרק 

ְלִהְתַחּקֹות, ה  ִצּוָ ֶאל־ִסיד  בֹות  ִעּקְ ַאַחר 
ָאֶרץ ּבָ אֹותֹו  ִיְלּכֹד  ָהֵעת  תֹם  ּבְ ִאם  י  ּכִ
ּוְבָזָהב. ֶכֶסף  ּבְ ָלֵצאת  יּוַכל  לֹא  ׁשּוב 

הּוא ה  ִצּוָ א,  ּבָ ְיָלה  ַהּלַ ה  ִהּנֵ ַהּיֹום,  ָנה  ּפָ
ס: ּנֵ ְלִהְתּכַ ִעּמֹו  ָלבֹוא,  יָריו  ַאּבִ ַעל 

יַרי, ַאּבִ ֲעֵליֶכם,  ה  ַאְקׁשֶ לֹא  יבּו,  ״ַהְקׁשִ
ֶחְלקֹו, ְלִאיׁש  ן  ֶאּתֵ י,  ִעּמִ ָזָהב  ְמַעט 

ָמָחר ֲעׂשּו:  ְוזֹאת  ֵהיֵטב  ֵלב  ימּו  ׂשִ ַאְך 
ד ִמּיָ ְרְנגֹול,  ַהּתַ ְקִריַאת  ִעם  ּבֶֹקר  ּבַ

 . ִיְתַמְהֵמּהַ ִאיׁש  ל  ּבַ ַהּסּוִסים,  ֶאת  ִאְכפּו 

ֲחִרית ׁשַ ְלִמיַסת  ְדרֹו  ּפֶ ַסן  ִמְנַזר  ֲאִבי 
תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  א  ִיּשָׂ ּוְלַמֲעֵננּו  ִיְקָרא 

ִלְרּכֹב ֵנֵצא  ֲאַזי  ַהּקֶֹדׁש.  ּלּוׁש  ׁשִ ֱאֵלי 
ֶרְך.״ ַהּדֶ ה  ַרּבָ ְועֹוד  ָקרֹוב  ַהּמֹוֵעד  י  ּכִ

יִרים. ָהַאּבִ אּו  ְיַמּלְ ִסיד  ל  ׁשֶ תֹו  ֻקּדָ ּפְ ֶאת 

ָקם, ַחר  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  ְיָלה,  ַהּלַ חֹוֵלף  ה  ִהּנֵ
ֶרְך.   ַלּדֶ ֵיְצאּו  ְוֵהם  ִנית  ׁשֵ ִיְקָרא  ְכִוי  ׂשֶ
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Plogo a mio Çid | por que creçio en la yantar,
plogo a los otros omnes todos | quantos con el estan. 
Los .vi. dias de plazo | passados los an,
tres an por troçir | sepades que non mas.

Mando el rey | a mio Çid (a) aguardar,
que si despues del plazo | en su tierral pudies tomar
por oro nin por plata | non podrie escapar.
El dia es exido, | la noch querie entrar,
a sus cavalleros | mandolos todos juntar:
«¡Oid, varones, | non vos caya en pesar!
Poco aver trayo, | dar vos quiero vuestra part.

Sed membrados | commo lo devedes far;
a la mañana | quando los gallos cantaran
non vos tardedes, | mandedes ensellar;
en San Pero a matines | tandra el buen abbat,
la missa nos dira, | esta sera de Santa Trinidad;
la missa dicha, | penssemos de cavalgar,
ca el plazo viene açerca, | mucho avemos de andar.»
Cuemo lo mando mio Çid | assi lo an todos ha far.
Passando va la noch, | viniendo la man;
a los mediados gallos | pienssan de [ensellar].
Tañen a matines | a una priessa tan grand;
mio Çid e su mugier | a la eglesia van.
Echos doña Ximena | en los grados delant’el altar
rogando al Criador | quanto ella mejor sabe
que a mio Çid el Campeador | que Dios le curias de mal:
«¡Ya Señor glorioso, | Padre que en çielo estas!
Fezist çielo e tierra, | el terçero el mar
fezist estrelas e luna | y el sol pora escalentar;
prisist encarnaçion | en Santa Maria madre,
en Belleem apareçist | commo fue tu veluntad;
pastores te glorifficaron, | ovieron [t]e a laudare,
tres reyes de Arabia | te vinieron adorar
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דֹול ּגָ זֹון  ִחּפָ ּבְ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ִצְלצּול 
325 ַהּקֶֹדׁש.  ית  ּבֵ ֶאל  ִאים  ּבָ ְוַרְעָיתֹו  ֶאל־ִסיד 

את  ְונֹוׂשֵ ִחיֶמָנה  ּכֹוַרַעת  יָמה  ַהּבִ מּול 
ַעל, ִמּמַ ַהּבֹוֵרא  ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ ּה  ִלּבָ ָכל  ּבְ

ָמר ִמׁשְ ל  ִמּכָ מֹר  ִלׁשְ ׁש  ַבּקֵ ּתְ ּנּו  ִמּמֶ
ַהּטֹוב, ֵאִלי  ״ֲאָהּה,  י:  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  לֹום  ׁשְ ַעל 

ָוָאֶרץ, ם  ַהּיָ ּבֹוֵרא  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו 
ֶמׁש, ֶ ְוַהּשׁ ַהר  ַהּסַ ְוכֹוָכִבים,  רֹום  ֵמי  ׁשְ

תּוָלה  ַהּבְ ִמְרָים  ֵמֶרֶחם  ר  ֲאׁשֶ ה  ַאּתָ

ְרצֹוְנָך, ֶזהּו  י  ּכִ ֵבית־ֶלֶחם  ּבְ ָיָצאָת 
ְמָך ׁשִ ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת  ָאְמרּו  ַהּצֹאן  רֹוֵעי 

ֵחֶפץ ּבְ אֹוְתָך  ָעְבדּו  ֲעָרב  ַמְלֵכי  ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ר, אּצַ ְלְטׁשַ ּוּבֵ ּיֹור  ֶמְלּכִ ר,  ַקְסּפָ מֹוֵתיֶהם  ּוׁשְ

ְלָפֶניָך. ִליכּו  ִהׁשְ ּוְלבֹוָנה  מֹר  ָזָהב, 

ָיַרד; צּולֹות  ַלּמְ ֵעת  יֹוָנה  ֶאת  ְעּתָ  הֹוׁשַ
אל; ִנּיֵ ּדָ ֶאת  ְצּתָ  ִחּלַ ָהֲאָריֹות  ִמּגֹב 

 , ְלּתָ ִהּצַ דֹוׁש  ַהּקָ ְסְטָיאן  ֶסּבַ ֶאת  רֹוָמא  ּבְ
סּוָזן. ֶאת  ַאְלּתָ  ּגָ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ּוֵמֵעֵדי 

ע,  ְוַאְרּבַ ים  לֹוׁשִ ׁשְ ִנים  ׁשָ ְכּתָ  ִהּלַ זֹו  ֶאֶרץ  ּבְ
פֹר. ִמּסְ ים  ַרּבִ ים  ִנּסִ ַהּטֹוב,  ֵאִלי  ה,  עֹוׂשֶ

ֶלֶחם, ְלַפת  ְוֶאֶבן  ְלַיִין  ַמִים  ָהַפְכּתָ 
ים, ַלַחּיִ ְבּתָ  ֵהׁשַ ֶבר  ִמּקֶ ֶאְלָעָזר  ֶאת 

הּוִדים ַהּיְ יֵדי  ּבִ ָך  ַנְפׁשְ ָמַסְרּתָ 
ְצָלב, ַעל  אֹוְתָך  ָנְתנּו  ָהָהר  ַעל  ה  ְוֵאּלֶ
ה.  ֵהּנָ ַעד  קֹום  ַהּמָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ א  ְלּגְֹלָתּ ּגֻ

ׁשֹוֵכן ֵמֶהם  ֶאָחד  ָך,  ִעּמְ ִבים  ּנָ ּגַ ֵני  ׁשְ
350 ל.  ּזָ ַהּמַ לֹו  ֵחק  ׂשִ לֹא  ִני  ֵ ַהּשׁ ֵעֶדן,  ּבְ

דֹול. ּגָ ֵנס  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ְעּתָ  ּצַ ּבִ ָצלּוב  עֹוְדָך 
ָדתֹו, ִמּלֵ סּוָמא  לֹוְנִגינּוס,  ר  ִעּוֵ ָהָיה 

ׁשֹוֵטף ְמָך  ּדָ ַרץ  ּפָ ֶחֶרב,  ּבְ ְרָך  ׂשָ ּבְ ַקר  ּדָ
ָיָדיו י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ִהְרִטיב  ַהב,  ַהּלַ ַעל  קֹוֵלַח 
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– Melchior | e Gaspar e Baltasar –
oro e tus e mirra | te offreçieron commo fue tu veluntad;
[salvest] a Jonas | quando cayo en la mar,
salvest a Daniel | con los leones en la mala carçel,
salvest dentro en Roma | al señor San Sabastian,
salvest a Santa Susanna | del falso criminal;
por tierra andidiste .xxxii. años, | Señor spirital,
mostrando los miraclos | por en avemos que fablar:
del agua fezist vino | e de la piedra pan,
resuçitest a Lazaro | ca fue tu voluntad;
a los judios te dexeste prender; | do dizen monte Calvarie
pusieron te en cruz | por nombre en Golgota,
dos ladrones contigo, | estos de señas partes,
  el uno es en paraiso | ca el otro non entro ala;
estando en la cruz | vertud fezist muy grant:

Longinos era çiego | que nunquas vio alguandre,
diot con la lança en el costado | dont ixio la sangre,
corrio la sangre por el astil ayuso, | las manos se ovo de untar,
alçolas arriba, | legolas a la faz,
abrio sus ojos, | cato a todas partes,
en ti crovo al ora | por end es salvo de mal;
en el monumento | resuçitest,
fust a los infiernos | commo fue tu voluntad,
quebrantaste las puertas | e saqueste los santos padres. 

Tu eres rey de los reyes | e de tod el mundo padre,
a ti adoro e creo | de toda voluntad,
e ruego a San Peydro | que me ayude a rogar
por mio Çid el Campeador | que Dios le curie de mal,
¡quando oy nos partimos | en vida nos faz juntar!»
La oraçion fecha, | la missa acabada la an,
salieron de la eglesia, | ya quieren cavalgar.



שירת אל־סיד

114

״אמן״(.  העונה  הנדרסת  האסקופה   – הגבירה  הפרק:  מבואות,  ראו  )לפרטים  התופת  על   הפשיטה 

אברהם,  את  מחלץ  הוא  עתה  מאחוריו.  ומשה  חוה  אדם,  משפחתו.  קרובי  את  מחלץ   ישוע 

.1512 דירר,  אלברכט  המלך.  דוד  עד  וכך  רחל...  לאה,  שרה,  יעקב, 
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.1865 לתנ״ך,  איורים  דורה,  גוסטב  האריות.  בגוב  דניאל 
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יַח, ִהּנִ ָניו  ּפָ ְוַעל  ְלַמְעָלה  אֹוָתן  ֵהִרים 
ד ִמּיָ ְסִביבֹו,  יט  ִהּבִ ַקח,  ּפָ ֵעיָניו  ֲאַזי 

ע. ֵמֶרׁשַ ָהִאיׁש  ָנִקי  ן  ּכֵ ַעל  ָך,  ּבְ ֶהֱאִמין 

ַהּתֶֹפת, ֶאל  ּוָבאָת  ֶבר  ַהּקֶ ִמן  ָעִליָת 
ים דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֶתיָך   , ְרּתָ ּבַ ׁשִ ָעָריו  ׁשְ ֶאת 

ֶמֶלְך הּוא  ה  ַאּתָ ן  ּכֵ ַעל  אֹול.  ְ ַהּשׁ ִמן  ְצּתָ  ִחּלַ
ּוְמלֹוָאּה.  ַהֶחֶלד  ִרּבֹון  ָלִכים,  ַהּמְ ל  ּכָ
י. ִלּבִ ָכל  ּבְ ד  ַוֲאַכּבֵ ְלַבד,  ּבִ ָך  ּבְ ַאֲאִמין 

ְלַמַען ה  ִפּלָ ּתְ א  ֶאּשָׂ דֹוׁש  ַהּקָ ְטרּוס  ּפֶ ֶאל 
ַעל, ִמּמַ ָהֵאל  ָעָליו  מֹר  ִיׁשְ י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 
י.״ ַחּיַ יֵמי  ּבִ ִלְראֹותֹו  ָאׁשּוב  ְועֹוד  ן  ִיּתֵ ִמי 

קֹום ַהּמָ ִמן  ְרׁשּו  ּפָ ְלָמה,  ִנׁשְ יָסה  ַהּמִ
ֶרְך. ַלּדֶ ָלֵצאת  ָהיּו  ּוְנכֹוִנים  ם,  ּלָ ּכֻ

ִחיֶמָנה, ִביָרה  ַהּגְ ֶאת  ק  ִחּבֵ ֶאל־ִסיד,  ָנה  ּפָ
ֶקת. נֹוׁשֶ ֲעָלּה  ּבַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאת  ַהּדֹוְנָיה 

ִהיא. אֹוֶבֶדת  ֵעצֹות  ִחיֶמָנה,  ֵעיֵני  ּדֹוְמעֹות 
ִים. ּתַ ְ ַהּשׁ נֹוָתיו  ּבְ ִלְקַראת  ְוָהַלְך  ב  ׁשָ ְוהּוא 

ֶאְתֶכן ַמְפִקיד  ֲאִני  ַרְעָיִתי  יֵדי  ״ּבִ
ִנְפָרִדים, ִהְננּו  ַעל.  ִמּמַ ָהֵאל  ּוִביֵדי 

ִנית.״ ׁשֵ ֵגׁש  ְוִנּפָ ָהֱאלִֹהים  ן  ִיּתֵ

375 ֲעַדִין,  ָרָאה  לֹא  ִאיׁש  ִליׁש  ׁשָ ָמעֹות  ּדְ ּבֹוִכים 
ִצּפֶֹרן. ר  ׂשָ ִמּבָ מֹו  ּכְ ֵמֵרֵעהּו  ִאיׁש  ִנְקָרִעים 

ָסִלים. ַהּוָ ִעם  ִלְרּכֹב  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ָנכֹון 
ָאחֹוָרה. רֹאׁשֹו  ֵהֵסב  לֹו,  ה  ְמַחּכֶ ִיס  ַהּגַ

 
ֵאָליו: ר  ּבֵ ּדִ ְדָבֵעי  ּכִ ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ַאְלָבר 

הֹוָרְתָך ֵמֶרֶחם  ה?  ַאּיֵ ּכֲֹחָך  ״ִסיד, 
ֵאפֹוא ּתּוָגְתָך  ֶאת  ָיָצאָת.  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ּבְ

ֶרְך ַלּדֶ ֵנֵצא  ָהָבה  רֹוֶאה,  ֵמֵעין  ר  ַהְסּתֵ
ר. אֹׁשֶ ְלרֹב  הֹוֶפֶכת  עֹוד  ְרֶאה  ּתִ ַעְצבּוְתָך  ֶאת 

ָיֵדינּו.״ ּבְ ַע  ְיַסּיֵ ַעל  ִמּמַ ְוַהּבֹוֵרא 
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El Çid a doña Ximena | iva la abraçar,
doña Ximena al Çid | la manol va besar,
lorando de los oios | que non sabe que se far.

Y el a las niñas | torno las a catar: 
«A Dios vos acomiendo, fijas, | e a la mugier e al Padre spirital;
agora nos partimos, | Dios sabe el ajuntar.»
Lorando de los ojos | que non viestes atal,
 asis parten unos d’otros | commo la uña de la carne. 

Mio Çid con los sos vassallos | pensso de cavalgar;
a todos esperando | la cabeça tornando va.
A tan grand sabor | fabio Minaya Albar Fañez:
«Çid ¿do son vuestros esfuerços? | En buen ora nasquiestes de madre!

Pensemos de ir nuestra via, | esto sea de vagar.
Aun todos estos duelos | en gozo se tornaran;
Dios que nos dio las almas | consejo nos dara.»
Al abbat don Sancho | tornan de castigar
commo sirva a doña Ximena | e a la[s] fijas que ha,
e a todas sus dueñas | que con ellas estan;
bien sepa el abbat | que buen galardon dello prendra.

Tornado es don Sancho | e fabio Albar Fañez:
«Si vieredes yentes venir| por connusco ir, abbat,
dezildes que prendan el rastro | e pienssen de andar,
ca en yermo o en poblado | poder nos han alcançar.»
Soltaron las riendas, | pienssan de andar;
çerca viene el plazo | por el reino quitar.

Vino mio Çid yazer | a Spinaz de Can;
grandes yentes sele acogen | essa noch de todas partes.
Otro dia mañana | pienssa de cavalgar.
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ַסְנצ‘ֹו,  ּדֹון  ִמְנָזר,  ְלַאב  ְמַיֲעִצים  ְוׁשּוב 
ּוְבנֹוֶתיָה ִחיֶמָנה  ְלדֹוְנָיה  ִיְדַאג  יַצד  ּכֵ

אֹוָתן, ְרתֹות  ַהְמׁשָ ָלֲאָמהֹות  ְוֵכן 
ָראּוי. ְגמּול  ּבִ ה  ִיְזּכֶ הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ְוִכי 

ר: ּבֵ ּדִ ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ְלָאחֹור,  ַסְנצ‘ֹו  ַסב 
ֵאֵלינּו, ַלְחּבֹר  ְרצֹוָנם  ּבִ ְרֶאה  ּתִ ים  ֲאָנׁשִ ״ִאם 

בֹוֵתינּו, ִעּקְ ּבְ ָלבֹוא  ָאִבי,  ָלֶהם,  ֱאמֹר 
ֶדה.״ ּשָׂ ּבַ אֹו  ִעיר  ּבָ אֹוָתנּו  ׁשּו  ִיְפּגְ ְך  ּכָ

ֶרְך. ַלּדֶ יִרים  ָהַאּבִ ָיְצאּו  כֹות  מֹוׁשְ ים  ַמְרּפִ

ְמָלָכה ַהּמַ בּול  ּגְ ֶאת  ָלֵצאת  ָהֵעת  ָקְרָבה 
ָקאן,  ה  ּדֶ יָנס  ְסּפִ ִעיר  ּבָ ּכֹחֹו  ֶאל־ִסיד  ַיְחִליף 

ֶרְך, ּדֶ ּבַ ִלְרּכֹב  ָיׁשּוב  ְלָמֳחָרת  ם  ֻמְקּדָ
ֶזה  ַלְיָלה  ּבְ ֵאָליו  חֹוְבִרים  ים  ַרּבִ ָיסֹות  ּגְ

ִלּבֹו  רֹוֵגׁש  ֲאַזי  ׁשֹוִנים.  קֹומֹות  ִמּמְ
ֶנֱאָמן,  ַחִיל  ן  ּבֶ ַאדֹור  ַקְמּפֶ ִסיד,  ל  ׁשֶ
ָאה.  ַהּנָ ֶרת  ַהּקֶ ן,  ֶאְסֶטּבַ ַסן  מֹאל  ִמּשְׂ

אּוִרים. ַהּמַ ִליַטת  ׁשְ ּבִ ֵהם   – ַאִיּיֹון  ֵלי  ִמְגּדְ ִמין  ִמּיָ
ַקְסִטיְלָיה, בּול  ּגְ ִהיא   – ָחַלף  ֵיְלָיה  ַאְלקֹוּבְ ֵני  ּפְ ַעל 

400 דּוָמה,  ַהּקְ ֶרְך  ַהּדֶ  – יֵנָאה  ַהּקִ ֶאת  ָעַבר 
ַהּדּוֶארֹו. ֶאת  ָצַלח  לֹוס  ּפַ י  ּדֵ ּוְבַנּבֹוס 

ִפיֶגרּוֶאָלה, ּבְ ֶאל־ִסיד  ַמֲחֵנהּו  ֶאת  ָנָטה 
ַחִיל. ֵני  ּבְ ֵאָליו  חֹוְבִרים  ָהֲעָבִרים  ל  ִמּכָ

ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל ְמַנֵחם ֶאת ֶאל־ִסיד ַּבֲחלֹומֹו   .19

ִליׁשֹן. ֶאל־ִסיד  ַרׁש  ּפָ ָהֲארּוָחה  ַאַחר 
חֹוֵלם הּוא  לֹו,  ָעְרָבה  ה  ָהֲעֻמּקָ ָנתֹו  ׁשְ

לֹו: אֹוֵמר  ְבִריֵאל,  ּגַ הּוא  ַמְלָאְך,  ּוַבֲחלֹומֹו 
ִאיׁש עֹוד  ָזָכה  לֹא  י  ּכִ ַאדֹור,  ַקְמּפֶ ִסיד  ״ְרַכב, 

עֹו. ְלַמּסָ ָלֵצאת  ה  ִמּזֶ טֹוב  ְלֶרַגע 
ֶאל־ִסיד.״ ִיְצַלח,  ָיְדָך  ּבְ ַהּכֹל  ְחֶיה  ּתִ עֹוד  ל  ּכָ
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Ixiendos va de tierra | el Campeador leal;
de siniestro Sant Estevan | – una buena çipdad –
de diestro Alilon las torres | que moros las han,
passo por Alcobiella | que de Castiella fin es ya, 
 la Calçada de Quinea | iva la traspassar, 
sobre Navas de Palos el Duero va pasar, 
a la Figeruela | mio Çid iva posar. 
Vanssele acogiendo | yentes de todas partes.

19.  el ángel Gabriel consuela al Cid en un sueño.

I se echava mio Çid | despues que fue çenado.
Un sueñol priso dulçe, | tan bien se adurmio. 

El angel Gabriel | a el vino en [vision]: 
«Cavalgad, Çid, | el buen Campeador, 
ca nunqua en tan buen punto | cavalgo varon; 
mientra que visquieredes | bien se fara lo to.» 
Quando desperto el Çid | la cara se santigo; 
sinava la cara, | a Dios se acomendo.

20.  el último día del plazo llegan a la sierra de Mieres,frontera de Castilla. 

Mucho era pagado | del sueño que a soñado.
Otro dia mañana | pienssan de cavalgar; 
es dia a de plazo, | sepades que non mas. 
A la sierra de Miedes | ellos ivan posar.

21.  el Cid cuenta entre los suyos trescientos hombres. 

Aun era de dia, | non era puesto el sol, 
mando ver sus yentes | mio Çid el Campeador; 
sin las peonadas | e omnes valientes que son 
noto trezientas lanças | que todos tienen pendones.
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ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ְּבַקְסִטיְלָיה   .20

ָניו ּפָ ַעל  הּוא  ָנַתן  ֶבר  ַהּגֶ ֵנעֹור  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָלֵאל ה  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ֵרְך,  ּבֵ ָלב,  ַהּצְ אֹות  ֶאת 

ִלּבֹו. ָכל  ּבְ ַמח  ׂשָ ְיָלה  ַהּלַ ֲחלֹום  ְוַעל 

ֶרְך. ַלּדֶ ָלֵצאת  ֶנֶעְרכּו  ְלָמֳחָרת  ּבֶֹקר  ּבַ
ּפֹוַקַעת. ֵעת  ֶטֶרם  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ַהּיֹום 
ּכַֹח, ֶהְחִליפּו  ָחנּו,  ֵיֶדס  ַהּמְ ַהְרֵרי  ּבְ

ִמְפַקד ֵּגיסֹות ֶאל־ִסיד   .21

ֶמׁש. ֶ ַהּשׁ ְקָעה  ׁשָ לֹא  עֹוד  ַהּיֹום,  ָנה  ּפָ לֹא  עֹוד 
ד, ּקֵ ְלִהְתּפַ ה  ִצּוָ ַמֲחֵנהּו  ַעל  ֶאל־ִסיד 

ַחִיל  ֵני  ּבְ ִמְנַין  ּוְבִלי  ַרְגִלים  יסֹות  ּגֵ ְללֹא 
 419 ֶדֶגל.   ּבְ ְקׁשּורֹות  ֲחִנית  ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ הּוא  ָמָנה 

ֶאל־ִסיד יֹוֵצא ֶאת ְּגבּול ַמְמֶלֶכת ַהּנֹוְצִרים    .22 
ּוַמִּציב ַמֲאָרב ְּבַקְסֶטחֹון

ָהֵאל, ִעּמֹו  סּוסֹו  ְלַהֲאִביס  ים  ְקּדִ ״ַהּמַ
ב. ִיְרּכַ ּלֹא,  ׁשֶ ּוִמי  יֹאַכל  ּיֹאַכל  ׁשֶ ִמי 

ּוֶפֶרא. הּוא  בֹוּהַ  ּגָ ָהֶרֶכס,  ֶאת  אן  ּכָ ֶנֱחֶצה 
ֵרד, ִנּפָ ְיָלה  ַהּלַ ַאְלפֹוְנסֹו  ְלכּות  ִמּמַ ְך  ּכָ

ִיְמָצֵאנּו.״ אֹוָתנּו  ׁש  ַהְמַבּקֵ ל  ּכָ ֲאַזי 
425 ּבֶֹקר  ְוִעם  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ָהֶרֶכס  ֶאת  ֵהם  ָחצּו 

ה. ַמּטָ ָלֶרֶדת  ָהָהר  ִמְדרֹון  ּבְ ֵהֵחּלּו 

ָיַדִים, ַרֲחַבת  ְקסּוָמה,  ָהֲעָרָבה,  ֵני  ּפְ ַעל 
ַהּסּוִסים,  ֶאת  ְלַהֲאִביס  ֶאל־ִסיד,  ה  ִצּוָ ַלְחנֹות 

ַלִיל. ֶטֶרם  ּבְ ֵיְצאּו  יַצד  ּכֵ ם  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ
תֹו, ֻקּדָ ּפְ ֶאת  זֹוְכִרים  ָסִלים,  ַהּוָ לֹו  ׁשֹוְמִעים 
ַחִיל. ן  ּבֶ ּתֹם  ַעד  א  ְיַמּלֵ ד  ַהְמַפּקֵ ַצו  ֶאת  י  ּכִ

ָלֵצאת ֶנֱעָרִכים  ַהּכֹל  ֵליל  ֶטֶרם  ּבְ
ְלִאיׁש. נֹוַדע  ּלֹא  ׁשֶ ֶאל־ִסיד,  ְך  ּכָ זֹאת  ְכֵנן  ּתִ
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22.  el Cid dispone la emboscada contra Castejón,  
en el reino moro de toledo.

«¡Temprano dat çebada, | si el Criador vos salve! 
El que quisiere comer; | e qui no, cavalge.
Passaremos la sierra | que fiera es e grand;
la tierra del rey Alfonso | esta noch la podemos quitar.
Despues qui nos buscare | fallar nos podra.»
 De noch passan la sierra, | venida es la man,
e por la loma ayuso | pienssan de andar;
en medio d’una montaña | maravillosa e grand
fizo mio Çid posar | e çevada dar.

Dixoles a todos | commo querie trasnochar;
vassallos tan buenos | por coraçon lo an,
mandado de so señor | todo lo han a far.
Ante que anochesca | pienssan de cavalgar,
por tal lo faze mio Çid | que no lo ventasse nadi.
Andidieron de noch | que vagar non se dan.

O dizen Castejon | el que es sobre Fenares
mio Çid se echo en çelada | con aquelos que el trae.

23.  Castejón cae en poder del Cid; merodeos por Alcalá. 

Toda la noche yaze en çelada | el que en buen ora nasco 
commo los consejava Minaya Albar Fañez.
«¡Ya Çid | en buen ora çinxiestes espada!

Vos con .c. | de aquesta nuestra conpaña
pues que a Castejon | sacaremos a çelada. . .»
«Vos con los .cc. | id vos en algara;
ala vaya Albar A[l]barez e | Albar Salvadorez sin falla,
e Galin Garçia | – una fardida lança –
cavalleros buenos | que aconpañen a Minaya.
Aosadas corred | que por miedo non dexedes nada.
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ָלנּוַח. ֶנֶעְצרּו  לֹא  ְיָלה,  ַהּלַ ל  ּכָ ֵהם  ָרְכבּו 
ֶאָנֶרס, ִלְגדֹות  ר  ֲאׁשֶ ַקְסֶטחֹון,  ָמּה  ׁשְ ִעיר  ּבְ

ַמֲאָרב,  ַמְלּכֶֹדת,  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ּכֹוֵנן 
ּבֹו. ַכב  ׁשָ נֹוַלד  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ָהִאיׁש 
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Fita ayuso | e por Guadalfajara 
fata Alcala | legen las alg[aras], 
e bien acojan | todas las ganançias, 
que por miedo de los moros | non dexen nada.
 
E yo con lo[s] .c. | aqui fincare en la çaga;
 terne yo Castejon | don abremos grand enpara. 
Si cueta vos fuere | alguna al algara 
fazed me mandado | muy privado a la çaga; 
¡d’aqueste acorro | fablara toda España!» 

Nonbrados son | los que iran en el algara, 
e los que con mio Çid | ficaran en la çaga 
Ya quiebran los albores | e vinie la mañana, 
ixie el sol, | ¡Dios, que fermoso apuntava!
En Castejon | todos se levantavan,
abren las puertas, | de fuera salto davan
por ver sus lavores | e todas sus heredades.
Todos son exidos, | las puertas abiertas han dexadas
con pocas de gentes | que en Castejon fincar[a]n;
las yentes de fuera | todas son deramadas.

El Campeador | salio de la çelada,
corrie | a Castejon sin falla.

Moros e moras | avien los de ganançia,
e essos gañados | quantos en derredor andan.
Mio Çid don Rodrigo | a la puerta adeliñava;
los que la tienen | quando vieron la rebata
ovieron miedo | e fue desemparada.

Mio Çid Ruy Diaz | por las puertas entrava,
en mano trae | desnuda el espada,
quinze moros matava | de los que alcançava.
Gaño a Castejon | y el oro e la plata.
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ֶאל־ִסיד ּוַפְנֵיס ִמיַנאָיה רֹוְקִמים ָּתְכִנית ְלַהְתָקָפה.    .23 
ַהַּגִיס ּכֹוֵבׁש ֶאת ַקְסֶטחֹון ְוֶאת ַאְלָקָלה

ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  ַאְלָבר  יד  ַלּסִ ָיַעץ  זֹאת  ּכָ
, ָחַגְרּתָ ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ָך  ַחְרּבְ ֶאת  ִסיד,  ״הֹו, 

ֲאָרב;  ּמַ ּבַ יל  ַנּפִ ֲאַנְחנּו  ַקְסֶטחֹון  ֶאת 
ֶאל־ִסיד.״ ֲעֵליֶהם,  ֵצא  ַחִיל  ֵני  ּבְ ֵמָאה  רֹאׁש  ּבְ

ִאיׁש  ָמאַתִים  רֹאׁש  ״ּבְ ִסיד,  לֹו  ָאַמר  ה,״  ״ַאּתָ
ה  ְרִסּיָ ּגַ ִלין  ּגַ ְוִעם  ַאְלָבֶרס,  ִעם  ְרַכב  ֵצא, 

ַסְלָבדֹוֶרס  ְוִעם  ְקׁשּוָחה,  ַחְרּבֹו  ר  ֲאׁשֶ
ִלְבזֹז,  ָלל  ׁשָ ְלכּו  לֹו.  ִני  ׁשֵ ֵאין  ֶבר  ַהּגֶ

ּוַפַחד, ֶחְמָלה  ְללֹא  זֹאת,  ֲעׂשּו  ּבֹון  ֶחׁשְ ְללֹא 
ּוַבּמֹוָרד ֵמִהיָטה,  ִטים  ַהּפֹוׁשְ ָיאּוצּו 

ַאְלָקָלה, ֶאל  ָיבֹואּו  וַוַדַלַחָרה  ּגְ ֶדֶרְך  ּבְ
ר, ְועֹׁשֶ ְסחֹוָרה  ֵמיַטב  ָלל  ָ ַהּשׁ ִמן  ִחְמסּו 

אּוִרים. ַהּמַ ִמן  ַחד  ִמּפַ ִאיר  ְלַהׁשְ ֵאין  ָבר  ּדָ
עֶֹרף, ּבָ ָלֶכם  ה  ֲאַחּכֶ ָאה  ַהּמֵ ִעם  ֲאִני 

450 ִנְמָצא.  ִמְסּתֹור  ּוָבּה  ֶאְכּבֹׁש,  ַקְסֶטחֹון  ֶאת 
יָטה, ׁשִ ּפְ ּבַ ְלטַֹרח  ְלעּו  ּקָ ּתִ ִאם  ְוָהָיה 
ָהעֶֹרף, ֶאל  ִליַח  ׁשָ ְמֵהָרה  ּבִ ִלי  רּו  ּגְ ׁשַ

ָאֶרץ.״ ּבָ ל  ָמׁשָ ְיִהי  ע  ׁשַ ַהּיֶ ה  ּוַמֲעׂשֵ

ִלְפׁשֹט, ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ מֹות  ׁשְ נּו  ֻצּיְ
ִסיד. ִעם  ַהּנֹוָתִרים  ַהּלֹוֲחִמים  מֹות  ּוׁשְ

זֹוַרַחת א,  ּבָ ַהּבֶֹקר  ָקם,  ַחר  ַ ַהּשׁ ה  ִהּנֵ
ִהיא! ָפה  ּיָ ַמה  ַעד  ֵאִלי,  רֹום,  ּמָ ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ֲעֵרי ׁשַ ֶאת  ָקִמים,  ַהּכֹל  ַקְסֶטחֹון  ּבְ
ְרָחב ַהּמֶ ֶאל  יֹוְצִאים  ָרָחב,  ּפֹוְתִחים  ָהִעיר 

ְוָאחּו. ַכר  ּבְ דֹות,  ׂשָ יבּוֵלי  ּבִ ִלְראֹות 

ָעִרים. ְ ַהּשׁ תּוִחים  ּפְ ַהחּוָצה,  ָיְצאּו  ַהּכֹל 
ַקְסֶטחֹון, ּבְ נֹוְתרּו  ָהִעיר  ֵני  ִמּבְ קֶֹמץ  ַרק 

ֵעֶבר. ְלָכל  ֵהם  זּוִרים  ּפְ חּוץ  ּבַ ׁשֶ ְוֵאּלּו 
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Sos cavalleros | legan con la ganançia,
 dexan la a mio Çid, | todo esto non preçia nada.

Afevos los .cciii. | en el algara,
e sin dubda corren; | fasta Alcala lego la seña de Minaya,
e desi arriba | tornan se con la ganançia
Fenares arriba | e por Guadalfajara.

Tanto traen | las grandes ganançias
muchos gañados | de ovejas e de vacas
e de ropas | e de otras riquizas largas.

Derecha viene | la seña de Minaya;
non osa ninguno | dar salto a la çaga.
Con aqueste aver | tornan se essa conpaña,
fellos en Castejon | o el Campeador estava.
El castielo dexo en so poder; | el Campeador cavalga,
saliolos reçebir | con esta su mesnada.
Los braços abiertos | reçibe a Minaya:
«¿Venides, Albar Fañez, | una fardida lança?

¡Do yo vos enbias | bien abria tal esperança!
Esso con esto | sea ajuntado;
dovos la quinta | si la quisieredes, Minaya.»

24.  Minaya renuncia a su parte del botín con un voto esperanzador  
y ambicioso. 

«Mucho vos lo gradesco, | Campeador contado;
d’aquesta quinta | que me avedes mand[ad]o
pagar se ia della | Alfonsso el Castellano.
Yo vos la suelt[o] | e avello quitado.

A Dios lo prometo, | a aquel que esta en alto:
fata que yo me page | sobre mio buen cavallo
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ֵהִגיַח, ַאדֹור  ַקְמּפֶ ֲאָרב  ִמּמַ ֲאַזי 
לֹות. ּכְ ַעד  ַדד  ׁשָ ַזז,  ּבָ ֶאל־ִסיד,  ָהִעיר  ַעל  ָעט 

ָלל, ְלׁשָ לֹו  ָהיּו  אּוִרים  ַהּמַ ּוְבֵני  ְנׁשֹות 
ְלהֹוִליכֹו. ר  ֶאְפׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַהַחי  ְוָכל 

ָהִעיר.  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ָלבֹוא  ֶאל־ִסיד  ָנה  ּפָ
ָעֶליָה,  ִטים  ַהּפֹוׁשְ ֶאת  ֶרת  ַהּקֶ ׁשֹוְמֵרי  ָראּו 
ֻמְפֶקֶרת.  נֹוְתָרה  ְוִהיא  ַחד  ַהּפַ אֹוָתם  ַקף  ּתָ

ָהִעיר, ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ יַאס,  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  א  ּבָ
ד ּוִמּיָ ֶבר,  ַהּגֶ ַחְרּבֹו  ֶהְחִזיק  ָידֹו  ּבְ

אּוִרים. ַהּמַ ין  ִמּבֵ ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ּה  ּבָ ָקַטל 

ְוֶכֶסף. ָזָהב  רֹב  ּה  ּבָ ַקְסֶטחֹון  ֶאת  ַבׁש  ּכָ
יחּו ַיּנִ ָלל,  ׁשָ ָיָדם  ּבְ יָריו,  ַאּבִ ֵהם  ה  ִהּנֵ

475 ֵעֶרְך.  ַקל  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ֶאל־ִסיד,  ְפֵני  ּבִ אֹותֹו 
ר ֲאׁשֶ ה  לֹוׁשָ ְ ְוַהּשׁ אַתִים  ַהּמָ ֶאת  ְראּו 

ָלל. ׁשָ ִלְבזֹז  ִלְפׁשֹט,  סּוֵסיֶהם  ַעל  ָיְצאּו 

ַאְלָקָלה ֵני  ּפְ ַעל  א  ִנּשָׂ ִמיַנאָיה,  ֵנס  הּו  ִהּנֵ
ֶאָנֶרס.  ִלְגדֹות  ר  ֲאׁשֶ וַוַדַלַחָרה  ּגְ ֶדֶרְך  ּבְ
ָעצּום, ִמְלָחָמה  ַלל  ׁשְ ָידֹו  ּבְ ב,  ׁשָ ִיס  ַהּגַ

ּוֶבֶגד. ה  ֶחְמּדָ ִכּיֹות  ׂשְ ָוצֹאן,  ָקר  ּבָ ֶעְדֵרי 
ִמיַנאָיה,  ּדֹון  ל  ׁשֶ ְגלֹו  ּדִ מּוָנף  אֹון  ּגָ רֹב  ּבְ
ֵמעֶֹרף. יר  ָהַאּבִ ֶאת  ִלְתקֹף  ָיֵעז  לֹא  ִאיׁש 

ר. ָועֹׁשֶ ְנָכִסים  רֹב  ִעּמֹו  ב,  ׁשָ ִיס  ַהּגַ

ַאדֹור, ְמּפֶ ַהּקַ ם  ׁשָ יטּו,  ַהּבִ ַקְסֶטחֹון  ּבְ
ָנַטׁש ְבָצר  ַהּמִ ֶאת  ָמר,  ִמׁשְ י  ַאְנׁשֵ ף  ֻמּקָ

ָנה, ּפָ ַהּלֹוֲחִמים  ֵני  ּפְ ֶאת  ל  ּוְלַקּבֵ
ִמיַנאָיה. ֶאת  ַנַחת  ּבְ ל  ִקּבֵ ׁשּוטֹות,  ּפְ ָיָדיו 

, ְעּתָ ִהּגַ ְקׁשּוָחה,  ֲחִנית  ַפְנֵיס,  ַאְלָבר  ה  ״ִהּנֵ
ֶאְרֶצה אֹוְתָך,  ַלח  ֶאׁשְ ֵאָליו  ָמקֹום  ְלָכל 
יֵנינּו. ּבֵ ֵרִעי,  ִיְהיּו,  ָבִרים  ַהּדְ ֵני  ּפְ ְך  ּכָ י  ּכִ

ִהיא.״ ָך  ּלְ ׁשֶ ָלל,  ָ ַהּשׁ ִמן  ית  ֲחִמיׁשִ ִהיא  ה  ִהּנֵ
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lidiando | con moros en el campo, 
 que enpleye la lança | e al espada meta mano 
e por el cobdo ayuso | la sangre destelando 
ante Ruy Diaz | el lidiador contado, 
non prendre de vos | quanto vale un dinero malo. 

Pues que por mi ganaredes | ques quier que sea d’algo
todo lo otro | afelo en vuestra mano.»

25.  el Cid vende su parte a los moros; teme que  
Alfonso salga a buscarle.

Estas ganançias | alli eran juntadas.
Comidios mio Çid | el que en buen ora fue nado
al rey Alfonsso | que legarien sus compañas,
quel buscarie mal | con todas sus mesnadas.

Mando partir | tod aqueste aver [sin falla]
sos quiñoneros | que gelos diessen por carta.
Sos cavalleros | i an arribança,
a cada uno dellos | caen .c. marchos de plata
e a los peones | la meatad sin falla;
toda la quinta | a mio Çid fincava.

Aqui non lo pueden vender | nin dar en presentaja,
nin cativos nin cativas | non quiso traer en su compaña;
fablo con los de Castejon | y envio a Fita e a Guadalfagara,
esta quinta | por quanto serie conprada;
aun de lo que diessen | oviessen grand ganançia.

Asmaron los moros | .iii. mill marcos de plata;
plogo a mio Çid | d’aquesta presentaja.
A terçer dia | dados fueron sin falla.
Asmo mio Çid | con toda su conpaña
 que en el castiello | non i avrie morada,
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ִמיַנאָיה נֹוֵדר ֶנֶדר   .24

גּול, ּדָ ַאדֹור  ַקְמּפֶ ֵלב,  ֶרב  ִמּקֶ ״ּתֹוָדה 
ִלי, ְעּתָ  ִהּצַ ר  ֲאׁשֶ ית  ַהֲחִמיׁשִ זֹו  ַעל 

ֵמַח ׂשָ אי  ַוּדַ ָהָיה  ְסִטיְלָיה  ִמּקַ ַאְלפֹוְנסֹו 
ֶקּנּו.  ַחּלְ ּתְ י  ּכִ ָעִדיף  אּוָלם  ת,  ּתָ ַהּמַ ַעל 

עֹוד ל  ּכָ י  ּכִ י  ִהְבַטְחּתִ ָמרֹום  ֶלֱאלֵֹהי 
ְך, ָהַרּמָ ַעל  רֹוֵכב   – אִתי  ּבָ לֹא  ִסּפּוִקי  ַעל 

ּדֹוֵקר ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ אּוִרים  ַהּמַ ְבֵני  ּבִ קֹוֵטל 
500  – ֶחֶרב  ּבַ ף  ּסֵ ּוְמׁשַ ֲחִנית  חֹד  ּבְ אֹוָתם 

ָזב  לֹא  ִקי  ְרּפֵ ִמּמַ ּכֹוְפִרים  ם  ּדַ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ
ַהַחִיל, ְבֵני  ּבִ גּול  ַהּדָ י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְלֵעין 
חּוק. ׁשָ ֲאִסימֹון  ם  ּגַ ְולּו  ָך  ִמּמְ ח  ֶאּקַ לֹא 
ֵעֶרְך, ַעל  ּבַ ִלְדַבר־ָמה  ה  ְזּכֶ ּתִ ְזכּוִתי  ּבִ ְך  ּכָ
ַהּטֹובֹות.״ ָיֶדיָך  ּבְ ַהּכֹל  ֶאת  ֵאפֹוא  מֹר  ׁשְ

ַהִּסיד מֹוֵכר ֶאת ֶחְלקֹו ַּבָּׁשָלל ַלַּמאּוִרים ְּתמּוַרת ְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ַמְרק    .25
ֶּכֶסף. נֹוֵטׁש ֶאת ַקְסֶטחֹון ֵמֲחָׁשׁש ְלַהְתָקָפה ֶׁשל ַאְלפֹוְנסֹו

ַאַחת, ַלֲעֵרָמה  ֶנֶאְספּו  ז  ַהּבַ אֹוְצרֹות 
ֻמְצַלַחת, ָעה  ׁשָ ְיִליד  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ִהְרֵהר 

יסֹוָתיו ּגֵ ֶאת  ְוֵאיְך  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ַאְלפֹוְנסֹו  ַעל 
ִעּמֹו. ֵחם  ְלִהּלָ ָיבֹואּו  ְלֵעת  ִיְתקֹף 

ָלל  ָ ַהּשׁ ַפע  ׁשֶ ֶאת  ַלְחלֹק  ֶאל־ִסיד  ַקד  ּפָ
ֵהיִטיבּו  ֵחם  ְלִהּלָ ר  ֲאׁשֶ יָריו  ְלַאּבִ

ָלֶהם.  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ ֶאת  ְקָלף  ַעל  ם  ָרׁשַ ְוַגם 
– ֶתר  ְוַלּיֶ ֶסף,  ּכֶ ַמְרק  ֵמָאה  ֶאָחד  ְלָכל 

ה.   ַהּזֶ כּום  ַהּסְ ַמֲחִצית   – ַרְגִלי  ֵלי  ַחּיָ ֵהם 
ֶאל־ִסיד, יֵדי  ּבִ נֹוְתָרה  ּה  ּלָ ּכֻ ית  ַהֲחִמיׁשִ

ָלֵתת. י  ׁשַ אֹו  אֹוָתּה  ִלְמּכֹר  ן  ִנּתַ לֹא  אן  ּכָ

ַיַחד,  ם  ּגַ ָבִרים  ּגְ ים  ָנׁשִ אּוִרים,  ַהּמַ ֲאִסיֵרי  ַאְך 
לֹוֲחָמיו. ֶקֶרב  ּבְ ֶאל־ִסיד  ֶהם  ּבָ ָחַפץ  לֹא 
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e que serie retenedor | mas non i avrie agua.
«Moros en paz, | ca escripta es la carta,
buscar nos ie el rey AlEonsso | con toda su mesnada.
Quitar quiero Castejon: | ¡oid, escuellas e Min(y)aya!

26.  el Cid sale para tierras de Zaragoza. 

Lo que yo dixier | non lo tengades a mal.
En Castejon | non podriemos fincar;
çerca es el rey Alfonsso | e buscar nos verna.
Mas el castielo | non lo quiero hermar;
çiento moros e çiento moras | quiero las quitar,
por que lo pris dellos | que de mi non digan mal.

Todos sodes pagados | e ninguno por pagar.
Cras a la mañana | pensemos de cavalgar,
con Alfonsso mio señor | non querria lidiar.»
Lo que dixo el Çid | a todos los otros plaz.

Del castiello que prisieron | todos ricos se parten;
los moros e las moras | bendiziendol estan.
Vansse Fenares arriba | quanto pueden andar,
troçen las Alcarias | e ivan adelant,
por las Cuevas d’Anquita | ellos passando van,
passaron las aguas, | entraron al campo de Torançio,
por essas tierras ayuso | quanto pueden andar,
entre Fariza e Çetina | mio Çid iva albergar.
Grandes son las ganançias que priso | por la tierra do va.
Non lo saben los moros | el ardiment que an.
 Otro dia movios | mio Çid el de Bivar
e passo a Alfama, | la Foz ayuso va,
passo a Bovierca | e a Teca que es adelant 
e sobre Alcoçer | mio Çid iva posar 
en un otero redondo | fuerte e grand; 
açerca corre Salon, | agua nol pueden(t) vedar.
Mio Çid don Rodrigo | Alcoçer cueda ganar.



שירת אל־סיד

132

וַוַדַלַחָרה,  ּגְ ּבִ ַאל  ׁשָ ר,  ּבֵ ּדִ ַקְסֶטחֹון  ֵני  ּבְ ִעם 
ה  ַכּמָ ּבְ ָלַדַעת  ׁש  ּוִבּקֵ ִהיָטה,  ּבְ

ֶרַוח. ּבְ ִיְזּכּו  ְועֹוד  ָלל  ָ ַהּשׁ ֶאת  ִיְקנּו 
ֶסף. ּכֶ ַמְרק  ַאְלֵפי  ה  לֹוׁשָ ׁשְ אּוִרים  ַהּמַ לֹו  יעּו  ִהּצִ

ֶאל־ִסיד,  אֹוָתּה  ל  ִקּבֵ ַמח,  ׂשָ ָעה  ַלַהּצָ
לּום. ׁשְ ַהּתַ יַע  ִהּגִ ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֵצאת  ּבְ

525 ַיַחד  ַהַחִיל  ִעם  י  ּכִ י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ב  ֵ ִחּשׁ
ַקְסֶטחֹון. ל  ׁשֶ ְבָצר  ּמִ ּבַ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ יּוְכלּו  לֹא 

ִים.  ִמּמַ ק  ְמֻנּתָ ַאְך  ָאְמָנם  מּוָגן  קֹום  ַהּמָ
ַאְלפֹוְנסֹו לֹום,  ׁשָ ַרת  ּכָ אּוִרים  ַהּמַ ִעם  ׁשֶ יָון  ״ּכֵ

ָעֵלינּו. ֵגיסֹוָתיו  ּבְ ַיֲעֶלה  ָלֶבַטח 
ָלֶסֶגת.״ ְסֶטחֹון  ִמּקַ ְרצֹוִני  ּבִ ֵיׁש  ן  ּכֵ ַעל 

ֶאל־ִסיד נֹוֵטׁש ֶאת ַהָּמקֹום ּוְבַדְרּכֹו ֶאל ְמצּוַדת ַאְלקֹוֶסר ּפֹוֵׁשט ַעל    .26
ׁשּוָרה ֶׁשל ְמקֹומֹות ִיּׁשּוב ְולֹוֵקַח ָׁשָלל ַרב

ּוִמיַנאָיה, ַחִיל  ֵני  ּבְ ִלְדָבַרי,  יבּו  ״ַהְקׁשִ
קֹוֶדֶרת. ָמָרה,  ׂשֹוָרה  ּבְ ֶהם  ּבָ ְראּו  ּתִ ְוַאל 
ַאְלפֹוְנסֹו ֵאר.  ָ ְלִהּשׁ ַקְסֶטחֹון  ּבְ נּוַכל  לֹא 
ינּו. ֲאָנׁשֵ ֶאת  ִלְתקֹף  ָחֵפץ  ְלָכאן,  ָקרֹוב 

ְבָצר, ַהּמִ ֶאת  ְלַהְחִריב  רֹוֶצה  ֲאִני  ֵאין  ַאְך 
ֵמָאה ְוַגם  ָבִרים  ּגְ ַמאּוִרים  ְלֵמָאה  ן  ּכֵ ַעל 

רּו ְיַדּבְ לֹא  י  ּבִ ְך  ּכָ ָלֶלֶכת.  ן  ֶאּתֵ ים,  ָנׁשִ
י.  ּתִ ַבׁשְ ּכָ ְבָצר  ַהּמִ ֶאת  ֵמֶהם  י  ּכִ ַאף  ָסָרה, 

ְגמּול, ּתַ ְללֹא  נֹוַתר  לֹא  ִאיׁש  ם,  ּלַ ׁשֻ ַכְרֶכם  ׂשְ
ע.   ּסָ ַלּמַ ִהּכֹונּו  ַחר,  ׁשַ ִעם  ָנקּום  ָמָחר 

ַאְלפֹוְנסֹו.״ ֲאדֹוִני  ּבַ ִלְלחֹם  רֹוֶצה  ֵאיִני 
ָנְטׁשּו  ֶאל־ִסיד.  ִלְדַבר  ִיס  ַהּגַ ְלַבב  ַמח  ׂשָ

ְמֵלאֹות. ִויֵדיֶהם  ַהּכֹל  ְבָצר  ַהּמִ ֶאת 
ֶרְך. ַלּדֶ אֹוָתם  ְרכּו  ּבֵ אּוִרים  ַהּמַ ּוְנׁשֹות  ָבִרים  ּגְ

ֶאָנֶרס, ְמבֹואֹות  ֶאל  ְלַמְעָלה  ׁשֹוֲעִטים  ֵהם 
ָקִדיָמה, ְודֹוֲהִרים  ַאְלָקִריַאס  ֵני  ּפְ ַעל  חֹוְלִפים 

דּומֹות, ַהּקְ ַאְנִקיָטה  ְמָערֹות  ֶאת  חֹוִצים 
ָטָרְנץ. ִמיׁשֹוֵרי  ֶאל  ָנָהר  ֵמיֵמי  צֹוְלִחים 



133
שירת אל־סיד

27.  el Cid acampa sobre Alcocer.

Bien puebla el otero, | firme prende las posadas,
los unos contra la sierra | e los otros contra la agua.

El buen Canpeador | que en buen ora nasco
derredor del otero, | bien çerca del agua,
a todos sos varones | mando fazer una carcava
que de dia nin de noch | non les diessen arebata,
que sopiessen que mio Çid | alli avie fincança.

28.  Alcocer comienza a pagar parias al Cid.

Por todas esas tierras | ivan los mandados 
que el Campeador mio Çid | alli avie poblado, 
venido es a moros, | exido es de christianos. 

En la su vezindad | non se treven ganar tanto. 
Agardando se va mio Çid | con todos sus vasallos; 
el castiello de Alcoçer | en paria va entrando.

29.  estratagema del Cid y toma del castillo de Alcocer.

Los de Alcoçer a mio Çid | yal dan parias de grado
e los de Teca e los de Ter[rer] la casa; 
a los de Calatayuth | sabet, ma[l] les pesava. 

Ali yogo mio Çid | complidas .xv. semanas. 
Quando vio mio Çid | que Alcoçer non sele dava 
 el fizo un art | e non lo detardava:
dexa una tienda fita | e las otras levava,
cojo[s] Salon ayuso | la su seña alçada,
las lorigas vestidas | e cintas las espadas
a guisa de menbrado | por sacar los a çelada.
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ם, ָ ִמּשׁ ּדֹוֲהִרים  ֵהם  יּוְכלּו  ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ
ְלֶסִטיָנה. ָפִריָזה  ין  ּבֵ ַמֲחָנם  ֶאת  נֹוִטים 
– ָיבֹואּו  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ָלל  ָ ַהּשׁ הּוא  ֵבד  ּכָ

550 ֶאל־ִסיד.  ַנת  ּוָ ּכַ ֶאת  ָיְדעּו  לֹא  אּוִרים  ַהּמַ

ַאְלָפָמה, ֵני  ּפְ ַעל  ֶאל־ִסיד  ַהר  ּדָ ְלָמֳחָרת 
ְלֶטָקה. ם  ָ ִמּשׁ ָהְלָאה  ּבֹוְבֶיְרָקה,  ֵני  ּפְ ַעל  ָחַלף 

א ִנּשָׂ ָמצּוק  רֹאׁש  ּבְ ַאְלקֹוֶסר,  ֶאל  ָקרֹוב 
ַמֲחֵנהּו ֶאל־ִסיד  ֵהִקים  ל  ּוְמֻעּגָ לּול  ּתָ

ַקת ַאְסּפָ ֶאת  ִאיׁש  ְך  ּכָ ַחל,  ַהּנַ ַחאלֹון  ִלְגדֹות 
ִלְמנַֹע. יסֹוָתיו  ִמּגֵ ָיכֹל  לֹא  ִים  ַהּמַ

ִלְכּבֹׁש. ַאְלקֹוֶסר  ֶאת  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ָחַפץ 

ֶאל־ִסיד ֵמִקים ֶאת ַמֲחֵנהּו מּול ַאְלקֹוֶסר   .27

ֵמֶהם צּוק,  ַהּמָ ַעל  יו  ֲאָנׁשָ ֶאת  ק  ִחּלֵ
ַחל. ַהּנַ ֵמי  ֶאת  ֵמֶהם  ָהָהר,  ֵני  ּפְ ֶאת  צֹוִפים 

ָרצֹון,  ַעת  ׁשְ ְיִליד  ָהָרם,  ַאדֹור  ַקְמּפֶ
ֵהיֵטב, ר  ּצֵ ְלִהְתּבַ יו  ֲאָנׁשָ ַעל  ַקד  ּפָ

ְיָלה ּלַ ּבַ אֹוֵיב  אֹוָתם  יַע  ַיְפּתִ לֹא  ְלַמַען 
ֶזהּו י  ּכִ ַהּכֹל  ֵיְדעּו  ְוָכְך  ּיֹום,  ּבַ ְולֹא 

ַאדֹור. ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד  ל  ׁשֶ ַבע  ַהּקֶ ן  ּכַ ִמׁשְ

ֶחְרַדת ַהַּמאּוִרים   .28

ָהָאֶרץ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ָנפֹוָצה 
ָנַטׁש ֶאל־ִסיד,  ָקַבע  נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֶאת  אן  ּכָ י  ּכִ

ַמאּוִרים. ֶקֶרב  ּבְ ׁשֹוֵכן  ַהּנֹוְצִרים,  ֶאֶרץ  ֶאת 

ַמֲחֵנהּו, ֶאל  ָסמּוְך  דֹוָתיו  ׂשְ ד  ִעּבֵ לֹא  ִאיׁש 
ָסִלים. ַהּוָ ְוֶחֶבר  ֶאל־ִסיד  ְך  ּכָ ַעל  חּו  ּקְ ּפִ
עֹוֵבד. ַמס  לֹו  ם  ּלֵ ׁשִ ָהַאְלקֹוֶסר  ִמְבַצר 
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Veyen lo los de Alcoçer, | ¡Dios, commo se alabavan!
«Falido a a mio Çid | el pan e la çevada.
Las otras abes lieva, | una tienda a dexada;
de guisa va mio Çid | commo si escapasse de arrancada
Demos salto a el | e feremos grant ganançia
antes quel prendan | los de Ter[rer] [la casa];
si non, | non nos daran dent nada.
La paria qu’el a presa | tornar nos la ha doblada.»
Salieron de Alcoçer | a una priessa much estraña;
mio Çid quando los vio fuera | cogios commo de arrancada,
cojos Salon ayuso, | con los sos abuelta [anda].

Dizen los de Alcoçer: | «¡Ya se nos va la ganançia!»
Los grandes e los chicos | fuera salto da[valn,
al sabor del prender | de lo al non pienssan nada;
abiertas dexan las puertas | que ninguno non las guarda.

El buen Campeador | la su cara tornava,
vio que entr’ellos y el castiello | mucho avie grand plaça;
mando tornar la seña, | a priessa espoloneavan:
«¡Firid los, cavalleros, | todos sines dubdança,
con la merçed del Criador | nuestra es la ganançia!»

Bueltos son con ellos | por medio de la laña,
 ¡Dios, que bueno es el gozo | por aquesta mañana!
Mio Çid e Albar Fañez | adelant aguijavan,
tienen buenos cavallos | sabet, a su guisa les andan,
entr’ellos y el castiello | en essora entravan.
Los vassallos de mio Çid | sin piedad les davan,
en un ora e un poco de logar | .ccc. moros matan.
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ֶאל־ִסיד רֹוֵקם ִמִּזָּמה ֻמְצַלַחת ְוכֹוֵבׁש ֶאת ִמְבַצר ַאְלקֹוֶסר   .29

צּוָדה. ַהּמְ י  ַאְנׁשֵ חֹוָבם  ְרעּו  ּפָ ָאֵכן 
ְרָיה, ַהּקִ ֶטרּוֶאל  ֶטָקה,  י  ַאְנׁשֵ ם  ּגַ מֹוָתם  ּכְ

ַקְלַעָתיּוד. ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ָהָיה  ֵבד  ּכָ

י ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ב  ָיׁשַ בּועֹות  ׁשָ ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ
ִנְכָנע, ָהַאְלקֹוֶסר  ֵאין  י  ּכִ ָרָאה  ְלֵעת 

575  . ִהְתַמְהֵמּהַ ְולֹא  ְכִסיס  ּתַ ֶאל־ִסיד  ְכֵנן  ּתִ
ֵהִניַח. ֶאָחד  ְוַרק  אָֹהָליו  ֶאת  ל  ִקּפֵ

ַהַחאלֹון, ַנַחל  ֶאל  ָרַכב  מּוָנף  ְגלֹו  ּדִ
ם, ַחְרּבָ ָדן  ּוַבּנָ ְריֹוָנם  ׁשִ ֶאת  ים  חֹוְבׁשִ
ַאְלקֹוֶסר,  ֵני  ּבְ ָראּו  יִרים.  ָהַאּבִ ָרְכבּו 

לּו, ַהּלָ ְמַחת  ׂשִ ָהְיָתה  ה  ַרּבָ ָמה  הֹו,  ֵאִלי, 
ֶבן, ְוַהּתֶ ֶחם  ַהּלֶ ״ָאַזל  ָאְמרּו:  ם  ִלּבָ ּבְ
אֶֹהל,  ֵהִניַח  ה  ִהּנֵ ַלֲהִזיָנם,  יּוַכל  לֹא 

בּוָסה, ּתְ ֵני  ִמּפְ ׁש  ָחׁשַ לּו  מֹו  ּכְ ֶאל־ִסיד  רֹוֵכב 
ַרב ֶסף  ּכֶ ַנְרִויַח  ְוָכְך  אֹותֹו  ִנְרּדֹף 

ְלָלְכדֹו, ַיְצִליחּו  רּוֶאִלים  ַהּטֶ ֶטֶרם  ּבְ
ַכְסּפֹו, ּבְ נּו  ִעּמָ ַיְחלֹקּו  לֹא  לּו  ַהּלָ

ְפַלִים.״ ּכִ ֶפל  ּכֶ יב  ָנׁשִ נּו  ּלָ ׁשֶ ס  ַהּמַ ֶאת  ְך  ּכָ
ֵסֶדר. ְללֹא  ֵהם  ְרצּו  ּפָ ֵמַאְלקֹוֶסר  ְוָכְך 

ַפַחד, ּבְ ִנְמַלט  לּו  מֹו  ּכְ ם  ָ ִמּשׁ ָרַכב  ֶאל־ִסיד 
יָריו. ַאּבִ ִעם  ַהר  ּדָ ַחל  ַהּנַ ּוְבמֹוַרד 

ָנס!״ ָלֵלנּו  ׁשְ ה  ״ִהּנֵ ַאְלקֹוֶסר:  ֵני  ּבְ אֹוְמִרים 
ַלְחׁשֹב. ִלי  ִמּבְ ָאִצים  ים  ַטּנִ ַהּקְ ִעם  דֹוִלים  ּגְ
ַעת, ּדַ ּקּול  ׁשִ ַעל  ַמֲאִפיל  ְלקֹוַח  ּמַ ּבַ ַהֵחֶפץ 

אֹוָתם. נֹוֵצר  לֹא  ִאיׁש  ָעִרים,  ְ ַהּשׁ תּוִחים  ּפְ
רֹוֶאה ָאחֹור,  רֹאׁשֹו  ֵמֵסב  ַהּטֹוב  ֶאל־ִסיד 

ה. ֵהּנָ ַעד  ְבָצר  ַהּמִ ין  ּבֵ ְרָחק  ַהּמֶ הּוא  ַרב  י  ּכִ
ָאחֹור.  ִלְפנֹות  ָלׁשּוב,  ֶגל  ַהּדֶ ַעל  הּוא  ּפֹוֵקד 

נּו ּלָ ׁשֶ ׁש,  ֲחׁשָ ְללֹא  ַחִיל,  ֵני  ּבְ ֶהם,  ּבָ ״ַהּכּו 
נּו.״ ִעּמָ ָהֵאל  ְיִהי  ָלל,  ָ ְוַהּשׁ ז  ַהּבַ
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Dando grandes alaridos | los que estan en la çelada
dexando van los delant, | por el castiello se tornavan,
las espadas desnudas | a la puerta se paravan;
Luego legavan los sos | ca fecha es el arrancada.
Mio Çid gaño a Alcoçer, | sabe(n)t, por esta maña.

30.  Pero Bermúdez coloca la seña en lo más alto del castillo. 

Vino Pero Vermuez | que la seña tiene en mano, 
metiola en somo | en todo lo mas alto. 
Fablo mio Çid Ruy Diaz | el que en buen ora fue nado: 
«¡Grado a Dios del çielo | e a todos los sos santos: 
ya mejoraremos posadas: | a dueños e a cavallos!

31.  el Cid decide no decapitar a los moros; prefiere valerse  
de sus servicios. 

¡Oid a mi, Albar Fañez | e todos los cavalleros! 
En este castiello | grand aver avemos preso; 
los moros yazen muertos, | de bivos pocos veo.
Los moros e las moras | vender non los podremos,
que los descabeçemos | nada non ganaremos;
cojamos los de dentro. | ca el señorio tenemos,
posaremos en sus casas | e dellos nos serviremos.»

32.  el rey de valencia reúne tres mil moros para recobrar Alcocer.

Mio Çid con esta ganançia | en Alcoçer esta;
fizo enbiar por la tienda | que dexara alla.
 Mucho pesa a los de Teca | e a los de Ter[rer] non plaze,
e a los de Calatayuth | [sabet, pesando va]. 
Al rey de Valençia | enbiaron con mensaje: 
que a uno que dizien | mio Çid Ruy Diaz de Bivar 
airolo el rey Alfonsso, | de tierra echado lo ha, 
vino posar sobre Alcoçer | en un tan fuerte logar, 
sacolos a çelada, | el castiello ganado a.
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ֵאִלי, ָרב,  ַהּקְ ֶנֱעַרְך  ֶוְך,  ּתָ ּבַ ִמיׁשֹור,  ֵני  ּפְ ַעל 
600 ב!  ּלֵ ּבַ ׂשֹון  ַהּשָׂ הּוא  ַרב  ָמה  ֶזה  בֶֹקר  ּבְ

ַפְנֵיס. ַאְלָבר  ְלִצּדֹו  רֹאׁש,  ּבָ ֶאל־ִסיד  ּדֹוֵהר 
ִדים  ְוִנְלּכָ רֹוְכִבים  אּוִרים,  ַהּמַ סּוֵסי  טֹוִבים 

י. ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  יסֹות  ּגֵ ְלֵבין  ְבָצר  ַהּמִ ין  ּבֵ
יִרים,  ָהַאּבִ ֶהם  ּבָ קֹוְטִלים  ַרֵחם  ְללֹא 

ַעִין.  ֶהֶרף  ּכְ נֹוְפִלים  ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ ַמאּוִרים  ְך  ּכָ

ַנאי. ּגְ ל  ׁשֶ ְקִריאֹות  צֹוֵעק  ֲאָרב  ּמַ ּבַ ִיס  ַהּגַ
ְבָצר, ַהּמִ ֶאל  רֹוְכִבים  ֲחִזית  ּבַ לּו  ַהּלָ

ָעִרים, ְ ַהּשׁ מּול  ֶאל  עֹוְצִרים  לּוָפה,  ׁשְ ם  ַחְרּבָ
ַחת.  ִנּצַ ָלה  ּפָ ַהּמַ ַחִיל,  ֵני  ּבְ ָלֶהם  חֹוְבִרים 
ַבׁש. ּכָ ַתְחּבּוָלה  ּבְ ַאְלקֹוֶסר  ֶאת  ִסיד  ְך  ּכָ

ֶּבְרמּוֶדס קֹוֵבַע ֶאת ַהֶּדֶגל ַעל ִמְגַּדל ַהִּמְבָצר   .30

ֶגל, ַהּדֶ ּוְבָידֹו  ְרמּוֶדס  ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ א  ּבָ
ָהַאְלקֹוֶסר. ל  ִמְגּדַ ְמרֹום  ּבִ אֹותֹו  ָקַבע 

יַח: ֵהׂשִ ָרצֹון,  ַעת  ׁשְ ְיִליד  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 
ּתֹוָדה. יו,  ְקדֹוׁשָ ְוָכל  ָמרֹום  ״ֶלֱאלֵֹהי 

ל ְוׁשֶ ַהּסּוִסים  ל  ׁשֶ ָנם  ּכָ ִמׁשְ ֶאת  ה  ַעּתָ
יַח.״ ּבִ ּוְלַהׁשְ ר  ּפֵ ְלׁשַ נּוַכל  ֲעֵליֶהם  ּבַ

ּגֹוַרל ַהַּמאּוִרים ַהְּׁשבּוִיים   .31

יַרי, ְוַאּבִ ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ִלי,  יבּו  ״ַהְקׁשִ
ַרב. ר  עֹׁשֶ ַפְסנּו  ּתָ ה  ַהּזֶ ְבָצר  ּמִ ּבַ י  ּכִ

נֹוְתרּו, ָצָתם  ִמּקְ ַרק  ִתים,  ּמֵ ּבַ אּוִרים  ַהּמַ
ִלְמּכֹר, נּוַכל  לֹא  ֵהן  ְלַעְבדּות  ֵאּלּו  ֶאת 
ִנְכרֹת?  יֶהם  ָראׁשֵ ִאם  ַנְרִויַח  ָבר  ּדָ ְוִכי 

ָיֵדינּו, ּבְ ְבָצר  ַהּמִ ֵהן  ֵאפֹוא,  אֹוָתם,  ַנְכִניס 
אֹוָתנּו.״ ְרתּו  ְיׁשָ ֵהם  יֶהם,  ָבּתֵ ּבְ ּכֹן  ִנׁשְ
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«Si non das consejo | a Teca e a Ter[rer] perderas,
perderas Calatayuth | que non puede escapar, 
ribera de Salon | todo ira a mal, 
assi ffera lo de Siloca | que es del otra part.»

Quando lo oyo el rey Tamin | por cuer le peso mal: 
«Tres reyes veo de moros | derredor de mi estar; 
non lo detardedes, | los dos id pora alla,
tres mill moros levedes | con armas de lidiar,
con los de la frontera | que vos ayudaran
prendet melo a vida, | aduzid melo deland;
por que entro en mi tierra | derecho me avra a dar.»
Tres mill moros cavalgan | e pienssan de andar;
ellos vinieron a la noch | en Sogorve posar.

Otro dia mañana | pienssan de cavalgar,
vinieron a la noch | a Çelfa posar;
por los de la frontera | pienssan de enviar,
non lo detienen, | vienen de todas partes.
Ixieron de Çelfa | la que dizen de Canal,
 andidieron todo’l dia | que vagar non se dan,
vinieron essa noch | en Calatayu[t]h posar.
Por todas essas tierras | los pregones dan,
gentes se ajuntaron | sobejanas de grandes
con aquestos dos reyes | que dizen Ffariz e Galve;
al bueno de mio Çid | en Alcoçer le van çercar.

33.  Fáriz y Galve cercan al Cid en Alcocer. 

Fincaron las tiendas | e prenden(d) las posadas,
creçen estos virtos | ca yentes son sobejanas.
Las arobdas | que los moros sacan
de dia e de noch | enbueltos andan en armas;
muchas son las arobdas | e grande es el almofalla.
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ֶמֶלְך ָוֶלְנְסָיה, ְּברֹאׁש ְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ַמאּוִרים,    .32 
ְמַבֵּקׁש ִלְכֹּבׁש ֵמָחָדׁש ֶאת ַאְלקֹוֶסר

ָידֹו, ּבְ ָלל  ָ ְוַהּשׁ ֶאל־ִסיד  ַאְלקֹוֶסר  ּבְ
ַהּנֹוָתר. ָהאֶֹהל  ֶאת  ְלָהִביא  הּוא  ַלח  ׁשָ

ָהִעיר, ֶטרּוֶאל  ַעל  ס  ַהּמַ א  ַמּשָׂ ֵבד  ּכָ
625 ָרצֹון,  ֵבֵעי  ׂשְ ֵאיָנם  ֶטָקה  ֵבי  ּתֹוׁשָ ם  ּגַ

ַקְלַעָתיּוד. י  ַאְנׁשֵ יֹוְדִעים  ֵאין  ְוַנַחת 

ָוֶלְנְסָיה, ּבְ ֶלְך  ַלּמֶ רּוז  ּכְ ִרים  ּגְ ְמׁשַ ֵהם 
יָור,   ִמּבִ א  ּבָ יַאס,  ּדִ רּוי  ֶאל־ִסיד  מֹו  ּוׁשְ ִאיׁש  י  ּכִ

ּגַֹרׁש, ְמַלְכּתֹו  ִמּמַ ַאְלפֹוְנסֹו,  ַעל  הּוא  נּוא  ׂשָ
ָחָנה,  – מּוָגן  ִמְבָצר   – ְלַאְלקֹוֶסר  ָסמּוְך 

ַאְלקֹוֶסר. ֶאת  ַבׁש  ּכָ ח,  ּפַ ּבַ אֹוָתם  יל  ִהּפִ
ְוֶטרּוֶאל ֶטָקה  ְלֵעֶזר,  בֹוא  ּתָ לֹא  ״ִאם 

ָהִעיר, ַקְלַעָתיּוד  ְוָכְך  ְלָך,  יֹאְבדּו 
ֵמֵעֶבר. ר  ֲאׁשֶ ָהִעיר  ִסילֹוָקה,  ֵעת  ּוְבבֹוא 

ב.״ ּצָ ַהּמַ ָיֵגַע  ַחל  ַהּנַ ַחאלֹון  ִלְגדֹות 

ֶלְך. ַהּמֶ ַטִמין  ֶנֱעַצב  ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ
י, ְלִצּדִ אן  ּכָ עֹוְמִדים  ֲעָרב  ַמְלֵכי  ה  לֹוׁשָ ״ׁשְ

חּוי, ּדִ ְללֹא  ם  ְלׁשָ ֵיְצאּו  ם  ִמּכֶ ַנִים  ׁשְ
ָרב ַלּקְ ִדים  ְמֻצּיָ ִאיׁש  ֲאָלִפים  ת  לֹׁשֶ ּוׁשְ
בּול. ַהּגְ ַעל  ִיס  ַלּגַ נֹוָסף  ּבְ ֶכם  ִאְתּ ִיְהיּו 

ֵאַלי. אֹותֹו  ּוְתנּו  ים  ַחּיִ אֹותֹו  ִלְכדּו 
ּנּו.״ ִמּמֶ ְמִחיר  ה  ֶאְגּבֶ ְך  ּכָ ַעל  בּוִלי,  ּגְ ַרץ  ּפָ

ִלְרּכֹב, סּוֵסיֶהם  ֶאת  אּוִרים  ַהּמַ ַאְלֵפי  אֹוְכִפים 
ִסיְגרֹוֶבה. ּבְ ִיס  ַהּגַ ַיֲחֶנה  יל  ַהּלֵ בֹוא  ּבְ
ֶרְך, ַהּדֶ ֶאל  ָנכֹונּו  ְלָמֳחָרת  ַחר  ׁשַ ִעם 

ּבֶֹקר. ַעד  ָחנּו  ּוָבּה  אּו,  ּבָ ֶסְלָפה  ֶאל  ֵליל  ִעם 
ְוָכְך בּול,  ַהּגְ ַמר  ִמׁשְ ְלֵחיל  ִלְקרֹא  ְלחּו  ׁשָ

ִהּיֹות. ׁשְ ְללֹא  טּו  ׁשְ ּפָ ָהֲעָבִרים  ל  ִמּכָ
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A los de mio Çid | ya les tuellen el agua;
mesnadas de mio Çid | exir quieren a la batalla,
el que en buen ora nasco | firme gelo vedava.
Tovieron gela en çerca | complidas tres semanas.

34.  el Cid, tras consultar con sus hombres, presenta a los moros  
batalla campal; la necesidad de pan justifica la guerra;  
valor de Pero Bermúdez.

A cabo de tres semanas, | la quarta querie entrar,
mio Çid con los sos | tornos a acordar:
«El agua nos an vedada, | exir nos ha el pan;
que nos queramos ir de noche | no nos lo consintran.
Grandes son los poderes | por con ellos lidiar;
dezid me, cavalleros, | commo vos plaze de far.»
Primero fablo Minaya | un cavallero de prestar:
«De Castiella la gentil | exidos somos aca;
si con moros non lidiaremos | no nos daran del pan.

Bien somos nos .vi. çientos, | algunos ay de mas;
¡en el nombre del Criador | que non pase por al,
vayamos los ferir | en aquel dia de cras!»
Dixo el Campeador: | «A mi guisa fablastes.
Ondrastes vos, Minaya, | ca aver vos lo iedes de far.»
Todos los moros e las moras | de fuera los manda echar
que non sopiesse ninguno | esta su poridad.
El dia e la noche | pienssan se de adobar.
Otro dia mañana | el sol querie apuntar,
armado es mio Çid | con quantos que el ha.

Fablava mio Çid | commo odredes contar:
«Todos iscamos fuera, | que nadi non raste
si non dos peones solos | por la puerta guardar;
si nos murieremos en campo | en castiello nos entraran,
si vençieremos la batalla | creçremos en rictad.
E vos, Pero Vermuez, | la mi seña tomad;
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650 ָקָנל,  ל  ּדֶ ם  ּגַ רּוָיה  ַהּקְ ִנְפְרדּו,  ְלָפה  ִמּסֶ
ַקְלַעָתיּוד. ִעיר  ּבָ ָחנּו  ֵליל  ִעם  ְוָכְך 

ֶאֶרץ,   ַחְבֵלי  ֵאּלּו  ּבְ ָטה  ׁשְ ּפָ ְך  ּכָ ַעל  מּוָעה  ׁשְ
ָמם, ׁשְ ְוַגְלֶבה  ָפִריס  אּוִרים,  ַהּמַ ַמְלֵכי  ֵני  ׁשְ ֶאל 

ָלצּור ִאים  ּבָ ַהּכֹל  דֹול,  ּגָ ָהמֹון  חֹוֵבר 
ַאְלקֹוֶסר. ּבְ ב  יֹוׁשֵ י,  ּלִ ׁשֶ ַהּטֹוב  ִסיד  ַעל 

ָפִריס ְוַגְלֶבה ִנְכָנִעים ְלֶאל־ִסיד ְּבַאְלקֹוֶסר   .33

ֵהִקימּו, ּוַמֲחֶנה  ָנטּו  ָאֳהֵליֶהם 
ֵאָליו. חֹוְבִרים  ים  ַרּבִ ִיס,  ַהּגַ יֹום־יֹום  ֵדל  ּגָ

אּוִרים, ַהּמַ ַמְלֵכי  ְלחּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ִרים  ּיָ ַהּסַ
ַלח, ְוׁשֶ ְריֹון  ׁשִ עֹוִטים  ָוֵליל,  יֹום  ּבְ רֹוְכִבים 

ַהַחִיל; דּוִדים  ּגְ ְוַרב  ִרים,  ּיָ ַהּסַ ים  ַרּבִ
ִים. ַהּמַ ַקת  ַאְסּפָ ֶאת  י  ּלִ ׁשֶ ְלִסיד  קֹוְטִעים 

ֵחם, ְלִהּלָ ָלֵצאת  ֶאל־ִסיד  י  ַאְנׁשֵ ְרצֹון  ּבִ
ּתֶֹקף. ָכל  ּבְ זֹאת  אֹוֵסר  ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ְיִליד  ַאְך 

ִרים. ְמֻכּתָ בּו  ָיׁשְ בּועֹות  ׁשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְוָכְך 

ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַעץ ַּבֲאָנָׁשיו יֹוֵצא ֶאל־ִסיד ַלִּמְלָחָמה.    .34 
ֶּבְרמּוֶדס ְמַקֵּבל ֶאת ְזכּות ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה

ָהְרִביִעי,  בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ֵהֵחל  צֹור  ַהּמָ ֵעת 
ְלמֹוָעָצה: ֶאל־ִסיד  לֹוֲחָמיו  ֶאת  ָאַסף 

ַמִים, ל  ׁשֶ ָקה  ַאְסּפָ לֹא  עֹוד,  ֶלֶחם  ָלנּו  ״ֵאין 
אּוִרים, ַהּמַ נּו  ּבָ ַיּכּו  ֵנֵצא  ִאם  ְיָלה  ּלַ ּבַ

נּו. ֵמִאּתָ ֵהם  ים  ַרּבִ ָלֶהם,  נּוַכל  לֹא  י  ּכִ
ִלְפעֹל?״ ָלנּו  ָעִדיף  ָהֵכיַצד  ִלי,  ִאְמרּו 

ַחִיל: ן  ּבֶ גּול  ּדָ יר  ַאּבִ ִמיַנאָיה,  ר  ּבֵ ּדִ ִראׁשֹון 
ְלָכאן, אָוה  ַהּנָ ְסִטיְלָיה  ִמּקַ נּו  ״ּגַֹרׁשְ

ֵחם? ִנּלָ לֹא  ם  ּבָ ִאם  ינּו  ּפִ ֶאל  ִביא  ּנָ ּוַמה 

675 ה,  ִמּזֶ יֹוֵתר  ְוַאף  ֵמאֹות,  ׁש  ׁשֵ ֲאַנְחנּו 
– ְלֶעְזֵרנּו  ָנא  ֱהֵיה   – ַעל  ִמּמַ ּבֹוֵרא  ם  ׁשֵ ּבְ

ֵנֵצא.״ ְלַהְתָקָפה  ּבֶֹקר  ּבַ ָמָחר  ד  ִמּיָ
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commo sodes muy bueno | tener la edes sin ar[t]h; 
mas non aguijedes con ella | si yo non vos lo mandar.»
Al Çid beso la mano, | la seña va tomar.
Abrieron las puertas, | fuera un salto dan;
vieron lo las arobdas de los moros, | al almofalla se van tornar.

¡Que priessa va en los moros! | e tornaron se a armar; 
ante roido de atamores | la tierra querie quebrar;
veriedes armar se moros, | a priessa entrar en az.

De parte de los moros | dos señas ha cabdales,
e fizieron dos azes de peones mezclados, | ¿qui los podrie contar?
 Las azes de los moros | yas mueven adelant
por a mio Çid e a los sos | a manos los tomar.
«Quedas sed, me[s]nadas, | aqui en este logar;
non deranche ninguno | fata que yo lo mande.»

Aquel Pero Vermuez | non lo pudo endurar,
la seña tiene en mano, | conpeço de espolonear:
«¡El Criador vos vala, | Çid Campeador leal!
Vo meter la vuestra seña | en aquela mayor az;
¡los que el debdo avedes | veremos commo la acorr[a]des!»
Dixo el Campeador: | «¡Non sea, por caridad!»

Respuso Pero Vermuez: | «¡Non rastara por al!»
Espolono el cavallo | e metiol en el mayor az;
moros le reçiben | por la seña ganar.
dan le grandes colpes | mas nol pueden falssar.
Dixo el Campeador: | «¡Valelde, por caridad!»

35.  Los vasallos del Cid atacan para socorrer a Bermúdez.

Enbraçan los escudos | delant los coraçones,
abaxan las lancas | abue[l]tas de los pendones,
enclinaron las caras | de suso de los arzones,
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ֵהם. ְלרּוִחי  ָבֶריָך  ״ּדְ ַאדֹור,  ְמּפֶ ַהּקַ ָסח 
.״ ָנַהְגּתָ ֵרִעי,  ָראּוי,  ּכָ ִמיַנאָיה,  ְלָך,  בֹוד  ַהּכָ

ַיַחד, ם  ּגַ ָבִרים  ּגְ ים  ָנׁשִ אּוִרים,  ַהּמַ בּוֵיי  ׁשְ ל  ּכָ ֶאת 
ַהחּוָצה,  ְבָצר  ַהּמִ ִמן  ְלהֹוִציא  ֶאל־ִסיד  ה  ִצּוָ

אּוִרים.  ַהּמַ ין  ִמּבֵ ְלִאיׁש  ַהּסֹוד  ַדע  ִיּוָ ן  ּפֶ
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ָנכֹונּו  ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוַגם  ּיֹום  ּבַ

ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ָזְרָחה  לֹא  עֹוד  ְלָמֳחָרת,  ַחר  ׁשַ ִעם 
ַלח. ֶ ַהּשׁ ֵמיַטב  ָיָדם  ּבְ יָריו,  ְוַאּבִ ֶאל־ִסיד 

ְמעּו: ׁשְ ּתִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ם,  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ זֹאת  ּכָ
ֵאר, ָ ִיּשׁ אן  ּכָ ִאיׁש  ל  ּבַ ֵאפֹוא,  ֵנֵלְך  ״ָהָבה 

ַער. ַ ַהּשׁ ת  ַלֲהַגּנַ נֹוִתיר  ַרְגִלי  ֵני  ׁשְ ַרק 

ְבָצר. ַלּמִ ָיבֹואּו  ֵהם  ִנּפֹל,  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ִאם 
ָממֹון. רֹב  ּבְ ה  ִנְזּכֶ ה,  ַנּכֶ אֹוֵיב  ּבָ ִאם 
ְגִלי, ּדִ ָיְדָך  ּבְ א  ׂשָ ה  ַאּתָ ְרמּוֶדס,  ּוּבֶ

ֵאהּו. ׂשָ ַגֲאָוה  ּבְ ַחִיל,  ן  ּבֶ ה  ַאּתָ ֵהן  י  ּכִ
ָך.״ ֲאַצּוֶ ְך  ּכָ ִאם  ַרק  ַהר  ּדְ ָקִדיָמה  ֲאָבל 

ֶגל. ַהּדֶ ָנַטל  ָנה,  ּפָ ֶאל־ִסיד,  ַיד  ֶאת  ק  ֵ ִנּשׁ
ִיס. ַהּגַ ִמּתֹוכֹו  ַרץ  ּפָ ַער,  ַ ַהּשׁ ח  ִנְפּתַ ָרָחב 

ֲחֶנה. ַלּמַ ָרְכבּו  זֹאת,  ָראּו  אֹוֵיב  ֵרי  ַסּיָ
הּות, ׁשְ ְללֹא  ָקם  ִנׁשְ אּוִרים  ַהּמַ יסֹות  ּגֵ ים  חֹוְבׁשִ

יֶהן   ּתֵ ׁשְ ֻעְצּבֹות,  י  ּתֵ ִלׁשְ אּוִרים  ַהּמַ ַמֲחֵנה  ֶנְחַלק 
לּו. ַהּלָ פֹר  ִמּסְ ים  ַרּבִ ַרְגִלי,  ֵלי  ַחּיָ ֵערּוב 

700 ָקִדיָמה,  ה  ַעּתָ ָנעֹות  ו  ַיְחּדָ ָהֻעְצּבֹות  י  ּתֵ ׁשְ
ַחִיל. ֵני  ּבְ יָריו  ְוַאּבִ י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ַעל  עֹולֹות 

ְלַבל ֶאל־ִסיד,  ּפֹוֵקד  אן,  ּכָ ְלֵהָעֵרְך  ״ִעְצרּו 
ה.״ ֲאַצּוֶ ֶטֶרם  ּבְ ּורֹות  ַהּשׁ ִאיׁש  ּבֹר  ִיׁשְ

ִיְצרֹו, ּכֹוֵבׁש  לֹא  ׁשּוב  ְרמּוֶדס  ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ ַאְך 
ַהר: ּדָ ן,  ְרּבֵ ּדִ סּוסֹו  ָידֹו,  ּבְ ֶגל  ַהּדֶ

ַאדֹור, ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד  ָהֵאל,  ְלָך  ״ַיֲעזֹר 
ֶגד, ִמּנֶ ה  ָהֻעְצּבָ ֶאל  א  ֶאּשָׂ ְגְלָך  ּדִ ֶאת 
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ivan los ferir | de fuertes coraçones.
A grandes vozes lama | el que en buen ora na[çi]o:
«¡Ferid los, cavalleros, | por amor de caridad!
¡Yo so Ruy Diaz el Çid | Campeador de Bivar!»
Todos fieren en el az | do esta Pero Vermuez;
trezientas lanças son, | todos tienen pendones;
seños moros mataron, | todos de seños colpes;
  a la tornada que fazen | otros tantos son.

36.  Los moros son derrotados.

Veriedes tantas lanças | premer e alçar,
tanta adagara | foradar e passar,
tanta loriga | falsa[r e] desmanchar,
tantos pendones blancos | salir vermejos en sangre,
tantos buenos cavallos | sin sos dueños andar.
Los moros laman «¡Mahomat!» | e los christianos «¡Santi Yagu[e]!
Cayen en un poco de logar | moros muertos mill e .ccc. ya.

37.  Distinguidos caballeros de armas cristianos. 

¡Qual lidia bien | sobre exorado arzon
mio Çid Ruy Diaz | el buen lidiador!
Minaya Albar Fañez | que Çorita mando,
Martin Antolinez | el burgales de pro,
Muño Gustioz | que so criado fue,
Martin Muñoz | el que mando a Mont Mayor
Albar Albarez | e Albar Salvadorez,
Galin Garçia | el bueno de Aragon,
Felez Muñoz | so sobrino del Campeador:
desi adelante | quantos que i son
acorren la seña | e a mio Çid el Campeador.
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אֹוֵיב.״ ד  ִמּיַ צֹו  ְלַחּלְ ּתּוְכלּו  יַצד  ּכֵ ִנְרֶאה 
ֲחַדל!״ ָהֵאל,  ם  ׁשֵ ״ּבְ ַאדֹור:  ְמּפֶ ַהּקַ ָסח 
ֲחָזָרה.״ ֶרְך  ּדֶ ״ֵאין  ְרמּוֶדס:  ּבֶ לֹו  יב  ֵהׁשִ

ֶגד. ִמּנֶ ה  ָהֻעְצּבָ ֶאל  ַהר  ּדָ ן,  ְרּבֵ ּדִ סּוסֹו 
ָלַקַחת, ְגלֹו  ּדִ ׁשּו  ּקְ ּבִ אּוִרים,  ַהּמַ אֹותֹו  ְקפּו  ּתָ

ְריֹונֹו. ׁשִ ֶאת  ִלְפרֹץ  לּו  ׁשְ ּכָ ַאְך  ּבֹו  ָהְלמּו 
לֹו!״ ִעְזרּו  ָהֱאלִֹהים,  ם  ׁשֵ ״ּבְ ֶאל־ִסיד,  ָקָרא 

ַהָּוָסִלים ֶׁשל ֶאל־ִסיד ּתֹוְקִפים ַעל ְמָנת ַלֲעזֹר ְלֶּבְרמּוֶדס   .35

ילּו ּפִ ִהׁשְ ֶהָחֶזה,  ַעל  יֶהם  ָמִגּנֵ ָנְתנּו 
ס, ַהּנֵ ִעם  ַיַחד  ּבְ ֲחִניתֹו  ֶאת  ִאיׁש  ִאיׁש 
ַעת ְרּדַ ַהּמַ מֹוט  ֵמַעל  יֶהם  ָראׁשֵ ינּו  ִהְרּכִ

ּוְבאֶֹמץ. נֹוָעז  ֵלב  ּבְ אּוִרים  ַהּמַ ַעל  ְוָעטּו 
קֹול: ּבְ ָלֶהם  קֹוֵרא  ל  ּזָ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ְיִליד 

ַהֶחֶסד, ֵמַאֲהַבת  ַחִיל,  ֵני  ּבְ ֶהם,  ּבָ ״ַהּכּו 
יָור!״ ּבִ ַאדֹור  ַקְמּפֶ יַאס,  ּדִ רּוי  ִסיד  הּוא  ֲאִני 

יִרים,   ָהַאּבִ ָהְלמּו  ְרמּוֶדס  ּבֶ ם  ׁשָ ָמקֹום  ּבְ
ֵנס, ּבְ ן  ּלָ ּכֻ ְקׁשּורֹות  ֲחִנית  ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ ּבִ
ַחִיל,  ֵני  ּבְ ד  ִמּיַ ָנְפלּו  אּוִרים  ַהּמַ ִמְנַין  ְוֶזה 

725 נֹוֶסֶפת.  ַהְתָקָפה  ּבְ ה  ַהּזֶ ר  ְסּפָ ְוַכּמִ

ְּתבּוַסת ַהַּמאּוִרים   .36

את, ְוִנּשֵׂ ֶלת  ּפֶ ֻמׁשְ ֲחִנית  ם  ׁשָ ְרִאיֶתם 
ִרים, ּוְמֻדּקָ סּוִעים  ׁשְ פֹר  ִמּסְ ים  ַרּבִ ים  ָמִגּנִ
ַוֲחתּוכֹות, ְקרּועֹות  פֹר  ִמּסְ ַרּבֹות  ְריֹות  ׁשִ

ִני. ׁשָ ָדם  ּבְ ְצבּוִעים  פֹר  ִמּסְ ים  ַרּבִ ים  ִנּסִ

ָרׁש. ּפָ ְללֹא  ּתֹוִעים  פֹר  ִמּסְ ים  ַרּבִ סּוִסים 
ְו״ַסְנְטָיאגֹו!״ אּוִרים,  ַהּמַ צֹוֲעִקים  ד!״  ״מּוַחּמַ

ֵמאֹות לֹוׁש  ּוׁשְ ֶאֶלף  ַהּנֹוְצִרים.  ֵחיל  עֹוֶנה 
ָרב. ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ רּוִעים  ׂשְ אּוִרים,  ַהּמַ ַחְלֵלי  ֵהם 
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38.  Minaya, en un aprieto, es ayudado por el Cid, que hiere a Fáriz. 

A Minaya Albar Fañez | mataron le el cavallo, 
bien lo acorren | mesnadas de christianos; 
la lança a quebrada, | al espada metio mano, 
mager de pie | buenos colpes va dando.

Violo mio Çid | Ruy Diaz el Castelano:
acostos a un aguazil | que tenie buen cavallo,
 diol tal espadada | con el so diestro braço
cortol por la çintura | el medio echo en campo.
A Minaya Albar Fañez | ival dar el cavallo:
«¡Cavalgad, Minaya, | vos sodes el mio diestro braço!

Oy en este dia | de vos abre grand bando;
firme[s] son los moros, | aun nos van del campo.»
Cavalgo Minaya | el espada en la mano,
por estas fuerças | fuerte mientre lidiando;
a los que alcança | valos delibrando. 

Mio Çid Ruy Diaz | el que en buen ora nasco 
al rey Fariz | .iii. colpes le avie dado,
los dos le fallen | y el unol ha tomado,
por la loriga ayuso | la sangre destellando;
bolvio la rienda | por ir se le del campo.
Por aquel colpe | rancado es el fonssado.

39.  Alegría entre los cristianos; huida de los moros.

Martin Antalinez | un colpe dio a Galve,
las carbonclas del yelmo | echo gelas aparte,
cortol el yelmo | que lego a la carne;
sabet, el otro | non gel oso esperar.
Arancado es | el rey Fariz e Galve:
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ִצּיּון ַלֶּׁשַבח ֶׁשל ַאִּביֵרי ַהּנֹוְצִרים   .37

ֵמַעל י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ֵחם  ְלִהּלָ ֵמיִטיב 
ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ַאְלָבר  מֹוהּו  ּכָ ז,  ַהּפָ ף  ֻאּכַ
ַאְנטֹוִליֶנס, ַמְרִטין  סּוִריָטה.  ד  ְמַפּקֵ הּוא 

ּגּוְסְטיֹוס, מּוְניֹו  מֹוָתם  ּכְ ִמּבּוְרגֹוס.  ַהּטֹוב  ָהִאיׁש 
מֹוְנְטָמיֹור; ּבְ ָאדֹון  מּוְניֹוס,  ַמְרִטין  יר;  ַאּבִ

ַאְלָבֶרס; ְוַאְלָבר  ַסְלָבדֹוֶרס  ַאְלָבר 
ֵמָאָרגֹון. ָהִאיׁש  ה,  ְרִסּיָ ּגַ ִלין  ּגַ ם  ִעּמָ

ַאדֹור. ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד  ַאְחַין  מּוְניֹוס,  ֶפֶלס 
זֹאת ּבָ ַהּנֹוְכִחים  ל  ּכָ ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ

ְגלֹו. ּדִ ּוְסִביב  ֶאל־ִסיד  ְלַצד  ֲחמּו  ִיּלָ

ִמיַנאָיה ְּבַסָּכָנה, ֶאל־ִסיד ַמֶּכה ֶאת ָפִריס   .38

סּוסֹו,  יו  ְחּתָ ּתַ ָנַפל  ַהַחִיל,  ן  ּבֶ ִמיַנאָיה 
ֶות, ִמּמָ ילֹו  ְלַהּצִ ַהּנֹוְצִרים  ֵחיל  ק  ִזּנֵ

ִמיַנאָיה, ַחְרּבֹו  ָנַטל  ָהִאיׁש.  ֲחִנית  בּוָרה  ׁשְ
ַלֲהלֹם.  הּוא  ֵמיִטיב  זֹאת  ִעם  ַרְגִלי,  ָאְמָנם 

ָרָאהּו, ְמצּוָקתֹו  ּבִ יַאס,  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 
ֻמְבָחר, סּוס  ַעל  רֹוֵכב  ָוִזיר  ֶאל  הּוא  ָקַרב 

750 ף  ּסֵ ְוׁשִ ּבֹו  ָהַלם  יִמינֹו  ּבִ ַהֶחֶרב 
ַאְרָצה.  צֹוֵנַח  ֶחְציֹו  אּוִרי,  ַהּמַ ֶאת  מֶֹתן  ּבְ
ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ְלַאְלָבר  ְך  ָהַרּמָ ֶאת  ָמַסר 

ה, ַאּתָ ְיִמיִני  ַיד  ִמיַנאָיה,  ָעָליו,  ״ֲעֵלה 
ִלי.״ ְהֶיה  ּתִ ַרב  ְלֵעֶזר  ַהּיֹום  ה  ַהּזֶ ָרב  ּקְ ּבַ

ְלָחָמה. ּמִ ּבַ עֹוְמִדים  אּוִרים,  ַהּמַ יסֹות  ּגֵ ְקׁשּוִחים 
ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  רֹוֵכב  ָידֹו  ּבְ ַהֶחֶרב 

אֹוֵיב, י  ּסֵ ַקְלּגַ ין  ּבֵ ֶבר  ַהּגֶ עֹז  ּבְ לֹוֵחם 
ִמיַנאָיה. ֶהם  ּבָ ה  ַמּכֶ ְלִאיׁש,  ר  ְיַוּתֵ לֹא 

טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  יַאס,  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 
לֹוׁש ׁשָ ַמֲהלּומֹות  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ָפִריס  ּבְ

ָהִאיׁש, ר  ְבׂשַ ּבִ ְגָעה  ּפָ ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַרק  ָהַלם. 
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¡Tan buen dia | por la christiandad
ca fuyen los moros | de la [e de la] part!
Los de mio Cid | firiendo en alcaz,
el rey Fariz | en Ter[rer] se fue entrar,
e a Galve | nol cogieron alla;
para Calatayu[t]h | quanto puede se va.
El Campeador | ival en alcaz,
fata Calatayu[t]h | duro el segudar.

40.  Minaya puede cumplir su voto con el gran botín; el Cid ordena  
el envio de treinta caballos a Alfonso. 

A Minaya Albar Fañez | bien l’anda el cavallo,
d’aquestos moros | mato .xxxiiii.;
espada tajador, | sangriento trae el braço,
por el cobdo ayuso | la sangre destellando.
Dize Minaya: | «Agora so pagado,
que a Castiella | iran buenos mandados
que mio Çid Ruy Diaz | lid campal a [arrancada].»

Tantos moros yazen muertos | que pocos vivos a dexados,
ca en alcaz | sin dubda les fueron dando.
Yas tornan | los del que en buen ora nasco.
Andava mio Çid | sobre so buen cavallo,
la cofia fronzida: | ¡Dios, commo es bien barbado!

Almofar a cuestas, | la espada en la mano. 
Vio los sos | commos van alegando: 
«¡Grado a Dios | aquel que esta en alto, 
quando tal batalla | avemos arancado!» 
Esta albergada | los de mio Çid luego la an robada 
de escudos e de armas | e de otros averes largos; 
de los moriscos | quando son legados 
ffallaron | .dx. cavallos. 
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ֶלְך, ְוַהּמֶ קֹוֵלַח  ְרָיתֹו  ִ ִמּשׁ ם  ַהּדָ
ָרב. ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ ִנְמַלט  כֹות,  ַהּמֹוׁשְ ֶאת  ְחֵרר  ׁשִ

אּוִרים. ַהּמַ יסֹות  ּגֵ הּוְבסּו  ַהּזֹאת  ֲחָבָטה  ּבַ

ִׂשְמָחה ְּבֶקֶרב ַהּנֹוְצִרים; ַּגְלֶבה ָּפצּוַע   .39

קֹוָבעֹו  ּבְ ָהַלם  ַאְנטֹוִליֶנס  ַמְרִטין 
ִליל ּכָ אֹותֹו  ץ  ִנּתֵ ְדקֹוד,  ּקָ ּבַ ְלֶבה  ּגַ ל  ׁשֶ

ָמַחץ. רֹאׁשֹו  ְוֶאת  ַנִים  ִלׁשְ אֹותֹו  ף  ּסֵ ׁשִ
אּוִרי. ַהּמַ ה,  ַמּכָ ְלעֹוד  ָזקּוק  לֹא  ָלֶבַטח 

ְלֶבה ּגַ ְוֵכן  ֶלְך  ַהּמֶ ָפִריס  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ַלּנֹוְצִרים. הּוא  ַחג  יֹום  ַהּיֹום  ְוֶזה  הּוְבסּו, 

ַהּמּוָבס, אּוִרי  ַהּמַ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ ִנְמַלט 
יַאס. ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  יסֹות  ּגֵ אֹותֹו  רֹוְדִפים 

ֶלְך,  ַהּמֶ ָפִריס  ָלבֹוא  ָחַפץ  ְלֶטרּוֶאל 
775 ִמְקָלט.   ָלֵתת  ָאבּו  לֹא  ְלַגְלֶבה  ם  ׁשָ ַאְך 

ְמַמֵהר, אּוִרי  ַהּמַ ַקְלַעָתיּוד  ֶאל  ָאז 
ֶלְך. ַהּמֶ ַאֲחֵרי  רֹוֵדף  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ַאְך 

ָהִעיר. ַקְלַעָתיּוד  ַעד  ְך  ִנְמׁשַ ף  ְרּדָ ַהּמִ ְך  ּכָ

ִמיַנאָיה נֹוַכח ְּבִקּיּום ְׁשבּוָעתֹו. ֶאל־ִסיד ֵמִכין ַמָּתת –    .40 
ְׁשלֹוִׁשים סּוִסים ַלֶּמֶלְך ַאְלפֹוְנסֹו 

הּוא קֹוֵטל  ִלְרּכֹב,  ֵמיִטיב  סּוסֹו  ַעל  ִמיַנאָיה 
ָעה, ְוַאְרּבָ ים  לֹוׁשִ ׁשְ אּוִרים  ַהּמַ יסֹות  ּגֵ ין  ִמּבֵ

קֹוֵלַח, ְזרֹועֹו  ַעל  ם  ּדָ ֶחֶרב,  ַלַהב  ּבְ ּכֹוֵרת 
ָלָאֶרץ. רֹות  נֹוׁשְ ם  ַהּדָ ִטּפֹות  ק  ְרּפֵ ַהּמַ ִמן 

ָרצֹון, ַבע  ׂשְ ִהְנִני  ה  ״ַעּתָ ָסח:  ִמיַנאָיה 
ֶאל־ִסיד טֹובֹות,  ׂשֹורֹות  ּבְ ַקְסִטיְלָיה  ַדע  ּתֵ ו  ַעְכׁשָ

ַח.״ ִנּצֵ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ יַאס,  ּדִ רּוי  ַאדֹור  ַקְמּפֶ
עֹוד, ְרדּו  ׂשָ ים  ְמַעּטִ ַרק  ִתים,  ּמֵ ּבַ אּוִרים  ַהּמַ

ַרֵחם. ְללֹא  ֶהם  ּבָ ָקְטלּו  ף  ְרּדָ ּמִ ּבַ י  ּכִ
טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  ב,  ׁשָ ֶבר  ַהּגֶ ה  ִהּנֵ

ַהּטֹוב, סּוסֹו  יו  ְחּתָ ּתַ י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  רֹוֵכב 
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Grand alegreya | va entre essos christianos; 
mas de quinze de los sos | menos non fallaron. 
Traen oro e plata | que nón saben recabdo, 
refechos son todos esos christianos | con aquesta ganançia. 
A sos castiellos a los moros | dentro los an tornados; 
mando mio Çid | aun que les diessen algo.

Grant a el gozo mio Çid | con todos sos vassalos.
Dio a partir estos dineros | y estos averes largos,
en la su quinta | al Çid caen .c. cavallos;
¡Dios, que bien pago | a todos sus vassallos
a los peones | e a los encavalgados!
Bien lo aguisa | el que en buen ora nasco;
quantos el trae | todos son pagados.

«¡Oid, Minaya, | sodes mio diestro braço!
D’aquesta riqueza | que el Criador nos a dado
a vuestra guisa | prended con vuestra mano.
Enbiar vos quiero | a Castiella con mandado
desta batalla | que avemos arancada.

Al rey Alfonsso | que me a airado
quierol enbiar | en don .xxx. cavallos
todos con siellas | e muy bien enfrenados,
señas espadas | de los arzones colgadas.»
Dixo Minaya Albar Fañez: | «Esto fare yo de grado.»

41.  el Cid cumple su promesa de mil misas en Santa Maria y envia  
dinero a su mujer. 

«Evades aqui | oro e plata, 
una uesa leña, | que nada nol minguava:
en Santa Maria de Burgos | quitedes mill missas, 
lo que romaneçiere | daldo a mi mugier e a mis fijas,
que rueguen por mi | las noches e los dias;
  si les yo visquier | seran dueñas ricas.»
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ְוׁשֹוֵפַע, ָעב  ְזָקנֹו  ָהִאיׁש,  ת  ַקְסּדַ ְקמּוָטה 
ָידֹו, ּבְ ַהֶחֶרב  ִליְך,  ִהׁשְ ְרָיתֹו  ׁשִ ֶאת 

ד: ַהְמַפּקֵ ֶאל  ְקֵרִבים  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֶאת  רֹוֶאה 
י ּכִ ַעל  ְמרֹוִמים  ׁשֹוֵכן  ֶלֱאלֹּהַ  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ
ָלנּו.״ הּוא  חֹון  ּצָ ַהּנִ ַהּיֹום  ָרב  ַהּקְ ֶזה  ּבְ

ֶאל־ִסיד, י  ַאְנׁשֵ ָעִטים  אּוִרים  ַהּמַ ַמֲחֵנה  ַעל 
ר. עֹׁשֶ ְורֹב  ַלח  ְוׁשֶ ָמֵגן  ָלל,  ָ ַהּשׁ ַרב 
ַמֲחֵנהּו ּבְ ִיְמָצא  אּוִרי  ַהּמַ ׁשּוב  ּיָ ִלְכׁשֶ

ְלַבד. ּבִ ָרה  ַוֲעׂשָ ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  סּוִסים 
ַהּנֹוְצִרים, ֶקֶרב  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ִהיא  ה  ַרּבָ

ה. ֵהּנָ ַעד  ֶנֱעָדִרים  ְלַבד  ּבִ ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ
יֵדיֶהם,   ּבִ פֹר  ִמּסְ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ים  ַרּבִ

800 ְלקֹוַח.  ּוִמּמַ ז  ִמּבַ ַהּנֹוְצִרי  הּוא  יר  ָעׁשִ

ַהּמּוָבס, אּוִרי  ַהּמַ חֹוֵזר  ְבָצר  ַהּמִ ֶאל 
ָלל. ָ ַהּשׁ ִמן  ָלֶהם  ַלְחלֹק  ֶאל־ִסיד  ה  ִצּוָ

ָסִלים. ַהּוָ ֵלב  ְוטֹוב  ֶאל־ִסיד  ְמַחת  ׂשִ ה  ַרּבָ
ָסִפים, ַהּכְ ֶאת  ַלְחלֹק  יֵניֶהם  ּבֵ הּוא  ַקד  ּפָ
ר.  ָהעֹׁשֶ ְפַעת  ׁשִ ְוֶאת  ָהַרב  ָהְרכּוׁש  ֶאת 

סּוִסים. ֵמָאה  ִסיד,  ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ית  ַהֲחִמיׁשִ

ָסִלים, ַלּוָ הּוא  ם  ּלֵ ׁשִ ֵהיַאְך  ַהּטֹוב,  ֵאִלי 
ַיַחד! ם  ּגַ ים  ּוְלָפָרׁשִ ַרְגִלי  ֵלי  ְלַחּיָ

ל, ּזָ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ְיִליד  ק  ִחּלֵ ָחְכָמה  רֹב  ּבְ
״ִמיַנאָיה,״ ָרצֹון.  ֵבֵעי  ׂשְ ּנּו  ִמּמֶ ָיְצאּו  ַהּכֹל 

ה, ַאּתָ ְיִמיִני  ״ַיד  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ר  ּבֵ ּדִ
ָהֵאל, ָלנּו  ן  ִזּמֵ ֶזה,  ַפע  ֶ ִמּשׁ ן  ּכֵ ַעל 
ֶגת. ַמּשֶׂ ָיְדָך  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ ַקח  ּנּו  ִמּמֶ

ִמיַנאָיה,  אֹוְתָך,  ַלח  ֶאׁשְ ַקְסִטיְלָיה  ֶאל  ִהְנִני 
ָרב. ּקְ ּבַ חֹון  ּצָ ּנִ ַעל  ׂשֹוָרה  ּבְ ּוְבָיְדָך 

ֵרׁש, ּגֵ אֹוִתי  ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  ְוֶאל 
יַאס, ּדִ ֵמרּוי  ת  ַמּתָ סּוִסים,  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ַלח  ֶאׁשְ

ֶלֶמת ֻמׁשְ ִרְתָמה  ְוַגם  ְך  ַרּמָ ְלָכל  ף  ֻאּכָ
ְלחּוד.״ ף  ֻאּכָ ְלָכל  ׁשּוָרה  ַהּקְ ְוֶחֶרב 

ֵאֵצא.״ ֵלב  ֵחֶפץ  ״ּבְ ִמיַנאָיה,  ַפְנֵיס  יב  ֵהׁשִ
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42.  Salida de Minaya y su comitiva para Castilla. 

Minaya Albar Fañez | desto es pagado; 
por ir con el | omnes son contados.
Agora davan çevada, | ya la noch era entrada,
mio Çid Ruy Diaz | con los sos se acordava:

43.  el Cid despide a la comitiva; nueva justificación de la guerra.

«¿Hides vos, Minaya, | a Castiella la gentil?
A nuestros amigos | bien les podedes dezir:
Dios nos valio | e vençiemos la lid(it).
A la tornada | si nos fallaredes aqui;
si non, do sopieredes que somos | indos conseguir.
Por lanças e por espadas | avemos de guarir;
si non, en esta tierra angosta | non podriemos bivir.»

44.  el Cid gestiona la venta de Alcocer a los moros.

Ya es aguisado, | mañanas fue Minaya,
y el Campeador | con su mesnada.
La tierra es angosta | e sobejana de mala.
Todos los dias | a mio Çid aguardavan
moros de las fronteras | e unas yentes estrañas;
sano el rey Fariz, | con el se consejavan.

Entre los de Techa | e los de Terlrer] la casa
e los de Calatayut | que es mas ondrada
asi lo an asmado | e metudo en carta:
vendido les a Alcoçer | por tres mill marchos de plata. 
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ֶאל־ִסיד ְמַמֵּלא ֶאת ַהְבָטָחתֹו ִּבְדַבר ֶאֶלף ַהִּמיסֹות    .41 
ְוׁשֹוֵלַח ֶּכֶסף ְלִאְׁשּתֹו ְוִלְבנֹוָתיו

ָוֶכֶסף, ָזָהב  ְלָך  ה  ״ִהּנֵ ֶאל־ִסיד:  ָאַמר 
ָחֵסר. לֹא  ּבֹו  ָבר  ּדָ ֶהם,  ּבָ דּוׁש  ּגָ ָחִריט 

ּבּוְרגֹוס ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ַמִרּיָ ת  ְכֵנִסּיַ ּבִ
ֶסף ַהּכֶ ִיְתַרת  ְוֶאת  ִמיסֹות,  ֶאֶלף  ַעל  ם  ּלֵ ׁשַ

ְלַמַען   נֹוַתי  ּבְ י  ּתֵ ִלׁשְ ְוֵכן  י  ּתִ ְלִאׁשְ ן  ּתֵ
ְיָלה ּלַ ּבַ ְוַגם  ּיֹום  ּבַ ָתן  ִפּלָ ּתְ אָנה  ּשָׂ ּתִ

825 ֶאְמָצא  רֹד,  ֶאׂשְ ַאְך  ִאם  ְוָכְך  ְלַמֲעִני, 
טֹובֹות.״  ֲעָלמֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְוֵהן  ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ

ִמיַנאָיה ְּברֹאׁש ְּבֵני ָּפַמְלָיה יֹוֵצא ְלַקְסִטיְלָיה   .42

הּוא קֹוֵרא  ָבר,  ַהּדָ ַעל  ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ַמח  ׂשָ
ִעּמֹו. ֵיְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ מֹות  ׁשְ ּבִ

י, ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ָחִציר;  ֵהם  קּו  ִחּלְ ַרד,  ְיָלה  ַהּלַ
יו. ֲאָנׁשָ ִעם  נֹוַעץ  ַאדֹור  ַקְמּפֶ יַאס  ּדִ רּוי 

ֶאל־ִסיד ִנְפָרד ִמִּמיַנאָיה   .43

ִמיַנאָיה. ֵצא,  ּתֵ ה  ַאּתָ אָוה,  ַהּנָ ַקְסִטיְלָיה  ״ֶאל 
ָהֵאל ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ ֵרֵעינּו  ְלָכל  ֱאמֹר 

ְלָכאן, ּוְבׁשּוְבָך  ְחנּו.  ִנּצַ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ
ַאֲחֵרינּו, ָנא  ׂש  ַחּפֵ לֹא,  ִאם  ִנְהֶיה  ּפֹה  ִאם 

ׁשּוב. ֵאֵלינּו  ֲחבֹר  ְמָצא,  ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְלִהְתּגֹוֵנן, ָעֵלינּו  ְוֶחֶרב  ֲחִנית  ּבַ י  ּכִ

ַהּזֹאת.״ ֲעָרָבה  ּבָ נֹאַבד  לֹא־ֵכן  ִאם  ׁשֶ

ֶאל־ִסיד נֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ִעם ַהַּמאּוִרים ַעל ְמִכיַרת ַהִּמְבָצר   .44

ִמיַנאָיה,  ָיָצא  ם  ֻמְקּדָ ָערּוְך.  ַהּכֹל  ה  ַעּתָ
ָהָאֶרץ יסֹוָתיו.  ּגֵ ִעם  ָנַטׁש  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ

בּולֹוֶתיָה ִמּגְ צֹוִפים  ַוֲעָקָרה,  ה  ּלָ ּדַ
ַיַחד. ם  ּגַ ַוֲאֵחִרים  אּוִרים  ַהּמַ י  ּלִ ׁשֶ יד  ּסִ ּבַ
ִעּמֹו. נֹוָעִצים  ֵהם  ֶלְך,  ַהּמֶ ָפִריס  ֶהְחִלים 
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45.  La venta de Alcocer reporta a todos buenas ganancias. 

Mio Cid Ruy Diaz | a Alco(l)çer [ha] ven[d]ido;
¡que bien pago | a sus vassalos mismos!
A cavalleros e a peones | fechos los ha ricos,
en todos los sos | non fallariedes un mesquino.
  Qui a buen señor sirve | siempre bive en deliçio.

46.  el Cid sale de Alcocer acompañado de buenos deseos y buenos 
agüeros; asienta sus reales sobre el poyo de Monreal.

Quando mio Çid | el castiello quiso quitar 
moros e moras | tomaron se a quexar: 
«¿Vaste, mio Çid? | ¡Nuestras oraçiones vayante delante! 
Nos pagados finca[m]os | señor, de la tu part.»
Quando quito a Alcoçer | mio Çid el de Bivar
moros e moras | compeçaron de lorar.
Alço su seña, | el Campeador se va;
paso Salon ayuso, | aguijo cabadelant,
al exir de Salon | mucho ovo buenas aves.

Plogo a los de Terer | e a los de Calatayut mas;
peso a los de Alcoçer | ca pro les fazie grant.
Aguijo mio Çid, | ivas cabadelant
y ffinco en un poyo | que es sobre Mont Real;
alto es el poyo, | maravilloso e grant,
non teme guerra | sabet, a nulla part.

Metio en paria | a Daroca enantes,
desi a Molina | que es del otra part,
la terçera Teruel | que estava delant;
en su mano tenie | a Çelfa la de Canal.
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ֶרת, ַהּקֶ ְוֶטרּוֶאל  ֶטָקה  י  ַאְנׁשֵ ם  ּגַ יָנם  ּבֵ
ֵמֶהם. ָהֲאִמיִדים  ַקְלַעָתיּוד  ּוְבֵני 

ָתב, ּכְ ַעל  ְוֶהֱעלּו  ְויֹו  ׁשָ ֶאת  ֶהֱעִריכּו 
ֵמאֹות לֹוׁש  ׁשְ ּבִ ָלֶהם  ָמַכר  ַאְלקֹוֶסר  ֶאת 

טֹוב.  ֶסף  ּכֶ ַמְרק,  ַאְלֵפי 

ְמִכיַרת ַאְלקֹוֶסר ִהיא ִעְסָקה ַהִּמְׁשַּתֶּלֶמת ְלֻכָּלם   .45

ַאְלקֹוֶסר. ֶאל  ִסיד  א  ּבָ
ָוָסִלים, ַלֲחבּוַרת  ֶבר  ַהּגֶ ם  ּלֵ ׁשִ ֵהיֵטב 

ר.  עֹׁשֶ רֹב  ּבְ ַרְגִלי  ְוַגם  יר  ַאּבִ דֹו  ִמּיָ ָזכּו 
ֶאָחד; ֶאְביֹון  ְולּו  יו  ֲאָנׁשָ ין  ּבֵ ְמָצא  ּתִ לֹא 

850 ֶיְחַסר.  לֹא  הּוא  ָבר  ּדָ ָראּוי,  ָאדֹון  עֹוֵבד 

ֶאל־ִסיד עֹוֵזב ֶאת ַאְלקֹוֶסר ְמֻלֶּוה ְּבאֹותֹות ְמעֹוְדִדים. ַהַּגִיס חֹוֶנה    .46
ְּבִמיׁשֹור מֹוְנֵרַאל 

ְבָצר, ַהּמִ ֶאת  ִלְנטֹׁש  ֶאל־ִסיד  ׁש  ּקֵ ּבִ ְלֵעת 
ים, ָנׁשִ ְוַגם  ָבִרים  ּגְ אּוִרים,  ַהּמַ ב  ִמּלֵ ְרצּו  ּפָ

נֹוֵטׁש, ה  ַאּתָ ִסיד,  ״הֹו,  ַמר:  ּוֶבִכי  ִקיָנה 
ָך, ַדְרּכְ ּבְ ָך  ִעּמְ ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ָנא  ִיְהיּו 

ַנַחת!״ רֹב  ְלטֹוְנָך  ׁשִ ּבְ ֲאדֹוִני,  ַבְענּו,  ׂשָ
ֵהֵחּלּו ֵמַאְלקֹוֶסר  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ּוְבֵצאת 

ַח. ְלִהְתַיּפֵ קֹול  ּבְ אּוִרים  ַהּמַ ּוְנׁשֹות  ָבִרים  ּגְ
ַאדֹור. ַקְמּפֶ ָרַכב  ֶאל־ִסיד,  ְגלֹו  ּדִ ֵהִניף 

ן ְוִדְרּבֵ ַחל  ַהּנַ ַחאלֹון  חֹוף  ֶאל  ָיַרד 
ָהיּו.  טֹוִבים  ָהאֹותֹות  ָקִדיָמה.  ַהר  ּדָ סּוסֹו, 

ַקְלַעָתיּוד  ּוְבֵני  ֶטֶרר  י  ַאְנׁשֵ ָעְלצּו 
ָהִעיר י  ַאְנׁשֵ ָקְדרּו  ַאְלקֹוֶסר  ּבְ ֲאָבל 

יַאס. ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ם  ִעּמָ ֵהיִטיב  י  ּכִ ַעל 

ַהר, ּדָ ּוְלָפִנים  ֶאל־ִסיד  סּוסֹו  ן  ְרּבֵ ּדִ
ְלמֹוְנֶטֵרַאל. ָסמּוְך  ְבָעה  ּגִ רֹאׁש  ַעל  ָעַצר 

ְוֶנֱהָדר, לּול  ּתָ  , בֹוּהַ ּגָ ל,  ַהּתֵ א  ִנּשָׂ
ֶאל־ִסיד אֹותֹו.  ִלְתקֹף  ָיֵעז  לֹא  ִאיׁש 
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47.  el rey Alfonso acepta el regalo de manos de Minaya, perdona a éste y 
pospone para más adelante su decisión sobre el Cid. 

¡Mio Çid Ruy Diaz | de Dios aya su graçia!
Ido es a Castiella | Albar Fañez Minaya;
treinta cavallos| al rey los enpresentava.

Violos el rey, | fermoso sonrrisava:
«¿Quin los dio estos? | ¡Si vos vala Dios, Minaya!»
 «Mio Çid Ruy Diaz | que en buen ora çinxo espada
vençio dos reyes de moros | en aquesta batalla;
sobejana es, señor | la su ganançia.
A vos, rey ondrado, | enbia esta presentaja;
besa vos los pies | e las manos amas
quel ay[a]des merçed, | ¡si el Criador vos vala!»
Dixo el rey: | «Mucho es mañana
omne airado | que de señor non ha graçia
por acogello | a cabo de tres semanas.
Mas despues que de moros fue | prendo esta presentaja;
aun me plaze de mio Çid | que fizo tal ganançia.

Sobr’esto todo | a vos quito, Minaya,
honores e tierras | avellas condonadas;
hid e venit, | d’aqui vos do mi graçia;
mas del Çid Campeador | yo non vos digo nada.

48.  el rey autoriza a todo el que quiera unirse al Cid. 

Sobre aquesto todo | dezir vos quiero, Minaya: 
de todo mio reino | los que lo quisieren far
buenos e valientes | por a mio Çid huyar
suelto les los cuerpos | e quito les las heredades.»
Beso le las manos | Minaya Albar Fañez:
«¡Grado e graçias, rey, | commo a señor natural!
Esto feches agora. | al feredes adelant.»
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השישי.   אלפונסו 

מדריד. סּבאטיני,  בגני  מוצב   1753,  )Corral( קוראל  פרננדו  ידי  מעשה  הפסל, 



הנוצרי.  הַגיס  בפני  מתחננים   מאורים 

הלאומית. הספרייה  מדריד,  ה-13.  המאה  ספרד,  הקדושה(.  מריה  )מזמורי   Cantigas de Santa María מתוך: 
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– מֹוִליָנה  ַעל  ַאֲחֶריָה  רֹוָקה,  ּדָ ַעל  ַמס  ית  ֵהׁשִ
ַהְרֵחק,  ֶטרּוֶאל  ַעל  ׁשֹוֶכֶנת,  ִני  ׁשֵ ד  ִמּצַ

עֹוֵבד. ַמס  הּוא  ֵהִטיל  ָקָנל  ל  ּדֶ ֶסְלָפה  ַעל 

ַאְלפֹוְנסֹו ַהֶּמֶלְך ְמַקֵּבל ִמיֵדי ִמיַנאָיה ֶאת ַהַּמָּתת, מֹוֵחל ָלִאיׁש,    .47
ּוַמְבִטיַח ִלְמחֹל ְלֶאל־ִסיד

ָהֱאלִֹהים. ְרכֹו  ּבֵ יַאס,  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 
ִמיַנאָיה,  ַפְנֵיס  ָיָצא  ַקְסִטיְלָיה  ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ֶלְך. ַהּמֶ ַיד  ּבְ ת  ַמּתָ יׁש  ִהּגִ סּוִסים  ים  לֹוׁשִ ׁשְ
ֲהָנָאה, ּבַ ְך  ִחּיֵ ֶלְך,  ַהּמֶ אֹוָתם  ָרָאה 

ִמיַנאָיה?״ ַהּטֹוב,  ֵאִלי  ַהּנֹוֵתן,  ״ּוִמיהּו 

875 ָחַגר.  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ּבְ ַחְרּבֹו  י,  ּלִ ׁשֶ ״ֶאל־ִסיד 
אּוִרים, ַהּמַ ַמְלֵכי  ֵני  ׁשְ ֶאת  ֶבר  ַהּגֶ ָרב  ּקְ ּבַ ֵהִביס 

ׁשֹוֵלַח ַהּטֹוב,  י  ַמְלּכִ ְרכּוׁשֹו,  הּוא  יר  ּבִ ּכַ
ַהּזֹאת, ת  ּתָ ַהּמַ ֶאת  ַלֲאדֹוִני  ֶאל־ִסיד 

ָיֶדיָך י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ְוַגם  ק  ֵ ְמַנּשׁ ַרְגֶליָך 
ָחֵפץ.״ ָך  ַחְסּדְ ּבְ ָהֱאלִֹהים  ם  ּוְבׁשֵ

״ְלגֹוֶלה ֶלְך,  ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ י,״  ִמּדַ ם  ״ֻמְקּדָ
ה לֹוׁשָ ׁשְ ָסר,  ּנּו  ִמּמֶ ֲאדֹונֹו  ֶחֶסד  ׁשֶ

אֹותֹו. יב  ָאׁשִ ְוֵאיְך  ָחְלפּו,  ְלַבד  ּבִ בּועֹות  ׁשָ

ת, ּתָ ַהּמַ אּוִרים  ַהּמַ ן  ּמִ ׁשֶ יָון  ּכֵ אּוָלם 
מַֹע ִלׁשְ ם  ּגַ י  ַמְחּתִ ׂשָ ֶלּנּו.  ַוֲאַקּבְ ים  ַאְסּכִ

ַפע. ּוְבׁשֶ ר  עֹׁשֶ ּבְ ָזָכה  י  ּלִ ׁשֶ יד  ּסִ ׁשֶ
ִמיַנאָיה, ְלָך,  ֲאִני  מֹוֵחל  זֹאת  ּבָ ְוַגם 

ְנָין. ְוַהּקִ ָהְרכּוׁש  ָהֲאֻחּזֹות,  ָך  ּלְ ׁשֶ

אן ִמּכָ בֹוא,  ּתָ ְוִאם  ֵלְך  ּתֵ ִאם  ִהיא  ַאַחת 
ל. ַקּבֵ ְוָחסּוִתי  ִתי  ְרּכָ ּבִ ְוָהְלָאה 

ָבר.״ ּדָ ְלָך  אַֹמר  לֹא  יד,  ַלּסִ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַאְך 
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49.  Aumentan las correrias y la fama del Cid; Minaya, con doscientos 
caballeros, se reúne con el Cid. 

«Hid por Castiella | e dexen vos andar, Minaya;
si[n] nulla dubda | id a mio Çid buscar ganançia.»

Quiero vos dezir | del que en buen ora (nasco e) çinxo espada:
 aquel poyo | en el priso posada; 
mientra que sea el pueblo de moros | e de la yente christiana
el Poyo de mio Çid | asil diran por carta.
Estando alli | mucha tierra preava, 
el [val] de rio Martin | todo lo metio en paria. 

A Saragoça | sus nuevas legavan, 
non plaze a los moros, | firme mientre les pesava. 
Ali sovo mio Çid | conplidas .xv. semanas. 

Quando vio el caboso | que se tardava Minaya 
con todas sus yentes | fizo una trasnochada; 
dexo el Poyo, | todo lo desemparava, 
alen de Teruel | don Rodrigo passava, 
en el pinar de Tevar | don Roy Diaz posava. 
Todas essas tierras | todas las preava, 
a Saragoça | metuda l’a en paria. 

Quando esto fecho ovo | a cabo de tres semanas 
de Castiella | venido es Minaya, 
dozientos con el | que todos çiñen espadas; 
non son en cuenta | sabet, las peonadas. 

Quando vio mio Cid | asomar a Minaya 
el cavallo corriendo | valo abraçar sin falla; 
beso le la boca | e los ojos de la cara, 
todo gelo dize | que nol encubre nada. 
El Campeador | fermoso sonrrisava: 
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ַהֶּמֶלְך ַמִּתיר, ְלָכל ַהְמַבֵּקׁש, ְלִהְצָטֵרף ֶאל ְצָבאֹו ֶׁשל ֶאל־ִסיד   .48

ִמיַנאָיה, ְלָך,  אַֹמר  ַהּכֹל  ֵמַעל  ״אּוָלם 
ָהרֹוִצים ַחִיל  ֵני  ּבְ י  ַמְמַלְכּתִ ּבְ ֵיׁש  ִאם 

יַאס, ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ל  ׁשֶ ְלֶעְזָרתֹו  ָלֵצאת 
יַח.״ ַאּנִ ּוְלִקְנָיָנם  ן  ֶאּתֵ ֵחרּוָתם  ֶאת 

ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ק  ֵ ִנּשׁ
ַהּטֹוב, י  ַמְלּכִ ְלָך,  ֲאִני  ּתֹוָדה  ״ֲאִסיר 

ָך ְוַחְסּדְ יד  ַהּסִ ַלֲאדֹוִני  ר  ּוַבֲאׁשֶ
ָהֵעת.״ בֹוא  ּבְ ַמע  ׁשְ ּתִ ְך  ּכָ ַעל  ה,  ַעּתָ ִעּמֹו 

ִמיַנאָיה, ְפַחד,  ּתִ ְוַאל  ְרַכב  ַקְסִטיְלָיה  ֵני  ּפְ ״ַעל 
 898 ׁש.״  ּקֵ ּבַ ָלל  ׁשָ ַאַחר  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ֶאל  ֵלְך 

ֶאל־ִסיד ּפֹוֵׁשט ַעל ָהאֹוֵיב, ִמיַנאָיה חֹוֵבר ֵאָליו ִעם ָמאַתִים    .49 
לֹוֲחִמים ַקְסִטיְלָיִנים

ָעָליו, ָבִרים  ּדְ זֹאת  ּבָ לֹוַמר  ְרצֹוִני  ּבִ ֵיׁש 
900 ל.  ַמּזָ ַעת  ׁשְ ּבִ ָחַגר  ַחְרּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש 

ַמֲחֵנהּו ֶאת  ֵהִקים  רֹאׁשֹו  ּבְ ַההּוא,  ל  ַהּתֵ
נֹוְצִרים אֹו  ַמאּוִרים  ל  ׁשֶ ַאְרָצם  ּבְ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ

יַאס. ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ל  ּתֵ מֹו  ׁשְ ִיְהֶיה  ּכֹן,  ִיׁשְ
ים. ַרּבִ ְמחֹוזֹות  ַזז  ּבָ ָעָליו  ב  יֹוׁשֵ עֹודֹו 

עֹוֵבד. ְלַמס  ָנַתן  ָהֵעֶמק  ַמְרִטין  ל  ּכָ ֶאת 
ׂשֹוָרה, ַהּבְ יָעה  ִהּגִ ָסָרגֹוָסה  ֶאל  ְך  ּכָ ַעל 
אּוִרי, ַהּמַ זֹאת  מַֹע  ִלׁשְ ָהָיה  ר  ָ ְמֻאּשׁ לֹא 

בּועֹות ׁשָ ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ָעָליו.  יד  ִהְכּבִ ָהעֹל 
ִמיַנאָיה. ִהְתַאֵחר  ַאְך  ה,  ְמַחּכֶ ם  ׁשָ ב  ָיׁשַ

ֶרְך. ַלּדֶ ֵליל  ִעם  ָיָצא  יו  ֲאָנׁשָ ִעם  ֲאַזי 
ָעֶליָה, ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְבָעה  ַהּגִ ֶאת  ָנַטׁש 

ְוָחָנה רֹוְדִריגֹו,  ֶטרּוֶאל  ֶאת  ָעַבר 
ֶטָבר. חּוצֹות  ּבְ ׁשֶ ֳאָרִנים  ַיַער  ּבְ

ִהְכִניַע  ֶאל־ִסיד,  ַבׁש  ּכָ ָהֵהם  חֹוזֹות  ַהּמְ ֶאת 
ֵבד. ּכָ ֵהִטיל  עֹוֵבד  ַמס  ָסָרגֹוָסה  ַעל 
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«¡Grado a Dios | e a las sus vertudes santas! 
  ¡Mientra vos visquieredes | bien me ira a mi, Minaya!»

50.  Alegría de todos por las buenas noticias que les trae Minaya.

¡Dios, commo fue alegre | todo aquel fonssado 
que Minaya Albar Fañez | assi era legado, 
diziendo les saludes | de primos e de hermanos 
e de sus compañas | aquelas que avien dexadas!

51.  el Cid se alegra del cumplimiento del voto y de los saludos de su 
mujer y sus hijas. 

¡Dios, commo es alegre | la barba velida 
que Albar Fañez | pago las mill missas 
e quel dixo saludes | de su mugier e de sus fijas! 
¡Dios, commo fue el Çid pagado | e fizo grant alegria! 
«¡Ya Albar Fañez | bivades muchos dias!»

52.  Correrias por las tierras de Alcañiz.

Non lo tardo | el que en buen ora nasco:
tierras d’Alcañ[i]z | negras las va parando
e a derredor | todo lo va preando. 
Al terçer dia | don ixo i es tornado.

53.  Los que conocen al Cid no temen ultraje. 

Hya va el mandado | por las tierras todas.
Pesando va a los de Monçon | e a los de Huesca;
por que dan parias | plaze a los de Saragoça,
de mio Çid Ruy Diaz | que non temien ninguna fonta.

54.  Avanzan los del Cid hasta llegar a tierras amparadas por el conde  
de Barcelona.

Con estas ganançias | a la posada tornando se van;
todos son alegres, | ganançias traen grandes.
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ָחַזר בּועֹות  ׁשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ץ  ִמּקֵ לֹוֵחם,  עֹודֹו 
ִעּמֹו ִאיׁש  ָמאַתִים  ְסִטיְלָיה,  ִמּקַ ִמיַנאָיה 

ַרְגִלי. ֵחיל  ְספֹר  ְוֵאין  ַחִיל,  ֵני  ּבְ ם  ַחְרּבָ חֹוְגִרים 
י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  רֹוֵכב,  אֹותֹו  ָרָאה  ְלֵעת 

ְזרֹועֹוָתיו, ּבִ אֹותֹו  ק  ִחּבֵ ֵאָליו,  ַהר  ּדָ
ֶבר. ַהּגֶ ֵעיֵני  ְוֶאת  ִמיַנאָיה  ְפֵתי  ׂשִ ק  ֵ ִנּשׁ

ּנּו.  ִמּמֶ ָבר  ּדָ יר  ִהְסּתִ ְולֹא  ַהּכֹל  ר  ִסּפֵ
ֲהָנָאה,  ּבַ יַאס  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְך  ִחּיֵ

ַמִים, ׁשָ ּוְלַחְסֵדי  ַבח  ֶ ַהּשׁ ״ָלֱאלִֹהים 
ָיֶמיָך, ֶאת  ִמיַנאָיה,  ֲאִריְך,  ּתַ ׁשֶ ָכל  ּכְ

925 ַאְצִליַח.״   י  ַדְרּכִ ּבְ ן  ּכֵ

ַהֹּכל ְׂשֵמִחים ַּבְּבׂשֹוָרה ֶׁשֵּמִביא ִמיַנאָיה   .50

ָהְיָתה ה  ַרּבָ ָמה  ָהּה, 
ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ְלבֹוא  יִרים  ָהַאּבִ ְמַחת  ׂשִ

רֹוב ּוִמּקָ ֵמָאח  לֹום  ׁשָ ת  ִריׁשַ ּדְ ָמַסר 
הֹוִתירּו. ם  ׁשָ ֵאי  אֹוָתן  נֹות־זּוָגם,  ִמּבְ ְוֵכן 

ֶאל־ִסיד ְמֻאָּׁשר ַּבֲחָדׁשֹות ֶׁשִּקֵּבל ֵמַרְעָיתֹו ּוִמְּבנֹוָתיו    .51

ַהּטֹוב! ֵאִלי  רֹו,  ָאׁשְ ַרב  ָמה  ְוַעב־ָזָקן 
ִמיסֹות ֶאֶלף  ַעל  ם  ּלֵ ׁשִ ַפְנֵיס  ַאְלָבר  י  ּכִ ַעל 

יד ַהּסִ ֵמַרְעַית  ֵהִביא  ׂשֹוָרה  ּבְ ְוַגם 
ֶבר. ַהּגֶ ׂשֹון  ׂשְ ַרב  ָמה  ֵאִלי,  נֹוָתיו.  ּוִמּבְ

יָך!״ ַחּיֶ נֹות  ׁשְ ַיֲאִריכּו  ַפְנֵיס,  ַאְלָבר  ״ֲאָהּה, 

ֶאל־ִסיד עֹוֵבר ְּבַנֲחלֹות ַאְלַקְנֵיס   .52

ַעל יֹוֵצא  ֶהה,  ּתַ ִיׁשְ לֹא  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ְיִליד 
עֹוֶלה, ַאְלַקְנֵיס,  ִהיא  חָֹרה,  ְ ַהּשׁ ָהָאֶרץ 

ְסִביבֹוֶתיָה. ַעל  ֵמִטיל  ּוַמס  אֹוָתּה  ַמְחִריב 
ַח. ַהְמַנּצֵ ָחַזר  ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ץ  ִמּקֵ
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Plogo a mio Çid | e mucho a Albar Fañez.
Sonrrisos el caboso | que non lo pudo endurar:
«¡Ya cavalleros! | dezir vos he la verdad:
qui en un logar mora siempre | lo so puede menguar;
cras a la mañana | penssemos de cavalgar,
 dexat estas posadas | e iremos adelant.»
Estonçes se mudo el Çid | al puerto de Alucat,
dent corre mio Çid | a Hues(c)a e a Mont Alvan;
en aquessa corrida | .x. dias ovieron a morar
Fueron los mandados | a todas partes
que el salido de Castiella | asi los trae tan mal.
Los mandados son idos | a todas partes.

55.  el conde de Barcelona toma muy a mal las incursiones del Cid. 

Llegaron las nuevas | al conde de Barçilona
que mio Çid Ruy Diaz | quel corrie la tierra toda;
ovo grand pesar | e tovos lo a grand fonta.

56.  el Cid trata de pacificar al conde; éste desconfia del Cid y le  
presenta batalla.

El conde es muy folon | e dixo una vanidat: 
«¡Grandes tuertos me tiene | mio Çid el de Bivar! 
Dentro en mi cort | tuerto me tovo grand: 
firiom el sobrino | e non lo enmendo mas. 

Agora correm las tierras | que en mi enpara estan;
non lo desafie | nil torne enemistad,
mas quando el melo busca | ir gelo he yo demandar.»
Grandes son los poderes | e a priessa se van legando;
gentes se le alegan grandes | entre moros e christianos.
Adeliñan tras mio Çid | el bueno de Bivar,
tres dias e dos noches | penssaron de andar,
alcançaron a mio Çid | en Tevar y el pinar;
asi viene esforçado | que el conde a manos sele cuido tomar.
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ַהְּבׂשֹוָרה ִּבְדַבר ִנְצחֹונֹוָתיו ֶׁשל ֶאל־ִסיד ִמְתַּפֶּׁשֶטת   .53

ָהָאֶרץ, ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ָנפֹוָצה 
הּוֶאְסָקה. י  ַאְנׁשֵ קֹוְדִרים  מֹוְנסֹון,  י  ַאְנׁשֵ בּוִרים  ׁשְ

ַהּכֶֹפר, לּוֵמי  ַתׁשְ ּבְ ָסָרגֹוָסה  ֵני  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ
ֵהם. ְיֵרִאים  ֵאין  יד  ַהּסִ ְזרֹוַע  ַנַחת  ֶאת  ְך  ּכָ י  ּכִ

ֵּגיסֹות ַהִּסיד עֹוְבִרים ִּבְמחֹוז ָחסּות ֶׁשל רֹוֵזן ַּבְרֶצלֹוָנה   .54

ִיס, ַהּגַ ֲחֶנה  ַלּמַ חֹוֵזר  ָלל  ׁשָ ָידֹו  ּבְ
ְלקֹוַח. ַהּמַ ַפע  ׁשֶ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ם  ִלּבָ ַהּכֹל 

ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  ִעּמֹו  יד,  ַהּסִ ָרצֹון  ַבע  ׂשָ
, ִהְתַמְהֵמּהַ לֹא  ׁשּוב  ָהָרם,  ַהּדֹון  ְך  ִחּיֵ
ָהֱאֶמת, ֶאת  ָלֶכם  אַֹמר  יַרי,  ַאּבִ ״ָהּה, 
רֹו ָעׁשְ ְזַמן,  ְלאֶֹרְך  ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ ר  ַהּדָ

ַחר ׁשַ ִעם  ָמָחר  ן  ּכֵ ַעל  ְוֶיֱאַזל.  ֵיֵלְך 
סּוסֹו, ַעל  ִאיׁש  ַיֲעֶלה  קֹום.  ַהּמָ ֶאת  ִנְנטֹׁש 

950 י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ֲאַזי  ָקִדיָמה.״  אן  ִמּכָ ב  ִנְרּכַ
ם ָ ִמּשׁ ָנֵמל,  ִעיר  ִהיא  ַאִליַקְנֶטה,  ֶאל  ָרַכב 
הּוֶאְסָקה. ַעל  ה  ּנָ ִמּמֶ ן,  מֹוְנַטְלּבָ ַעל  ָעָלה 

ֶכת. ִנְמׁשֶ ֶאל־ִסיד  יַטת  ׁשִ ּפְ ָיִמים  ָרה  ֲעׂשָ ְך  ּכָ

רֹוֵזן ַּבְרֶצלֹוָנה ְמַאֵּים ַעל ַהִּסיד   .55

ּוְלִפיָה ָאֶרץ,  ּבָ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ָנפֹוָצה 
ע,  ְוֶרׁשַ ימּות  ַאּלִ ּבְ ַקְסִטיְלָיה  ּגֹוֵלה  נֹוֵהג 

ְרֶצלֹוָנה, ִמּבַ ָהרֹוֵזן  ָאְזֵני  ֶאל  יָעה  ִהּגִ
ַאְדמֹוָתיו. ַעל  ט  ּפֹוׁשֵ יַאס,  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  י  ּכִ

ִלּבֹו. ָכל  ּבְ ָהִאיׁש  ְוֶנֱעַלב  ָרַגז 

ֶאל־ִסיד ְמַבֵּקׁש ְלַהְרִּגיַע ֶאת ָהרֹוֵזן ַאְך ַמֲאַמָּציו ּכֹוְׁשִלים.    .56 
ֵאין ָמנֹוס ִמְּקָרב

ֶהֶבל: ַבר  ּדְ ָהרֹוֵזן  ָסח  א,  ּוִמְתַנּשֵׂ ָיִהיר 
ְוָעַלב י  ּבִ ַגע  ּפָ יַאס  ּדִ רּוי  ֶאל־ִסיד  ״ָקׁשֹות 
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Mio Çid don Rodrigo | trae ganançia grand;
diçe de una sierra | e legava a un val.
 Del conde don Remont | venido l’es mensaje;
mio Çid quando lo oyo | enbio pora alla:
«Digades al conde | non lo tenga a mal;
de lo so non lievo nada, | dexem ir en paz.»
Respuso el conde: | «¡Esto non sera verdad!

Lo de antes e de agora | todom lo pechara;
¡sabra el salido | a quien vino desondrar!»
Tornos el mandadero | quanto pudo mas;
essora lo connosçe | mio Çid el de Bivar
que a menos de batalla | nos pueden den quitar.

57.  el Cid arenga a los suyos con sus planes estratégicos. 

«¡Ya cavalleros | apart fazed la ganançia!
A priessa vos guarnid | e metedos en las armas;
el conde don Remont | dar nos ha grant batalla,
de moros e de christianos | gentes trae sobejanas,
a menos de batalla | non nos dexarie por nada.

Pues adellant iran tras nos, | aqui sea la batalla;
apretad los cavallos | e bistades las armas.
Ellos vienen cuesta yuso | e todos trahen calças,
e las siellas coçeras | e las çinchas amojadas;
nos cavalgaremos siellas gallegas | e huesas sobre calças.

¡Çiento cavalleros | devemos vençer aquelas mesnadas! 
Antes que ellos legen a[l] laño | presentemos les las lanças;
por uno que firgades | tres siellas iran vazias.
¡Vera Remont Verengel | tras quien vino en alcança
oy en este pinar de Tevar | por toler me la ganançia!»
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ָאִחי ן  ּבֶ ֶאת  ה  ִהּכָ ְלֵעת  ֲחֵצִרי;  ּבַ
י. ִעּמִ ִלים  ִהׁשְ ְולֹא  ְך  ּכָ ַעל  ל  ִהְתַנּצֵ לֹא 

ָאֶרץ. ּבָ ַאְדמֹוַתי  ַעל  ָהִאיׁש  ט  ּפֹוׁשֵ ה  ַעּתָ
ִמְלָחָמה, י  ִהְכַרְזּתִ לֹא  ֶנְגּדֹו,  ּכְ י  ִהְתַרְסּתִ לֹא 
ִעּמֹו.״ ּבֹון  ֶחׁשְ ֶאְסּגֹר  ֵאַלי,  ָיבֹוא  ְלֵעת  ַאְך 

חֹוְבִרים ּוִבְמֵהָרה  ָהִאיׁש,  יסֹות  ּגֵ ים  ַרּבִ
ַיַחד, ּוַמאּוִרים  נֹוְצִרים  ַחִיל,  ֵני  ּבְ ֲהמֹון  ֵאָליו 

יָור. ּבִ ִאיׁש  רֹוְדִריגֹו  יד  ַהּסִ ַעל  ֵהם  עֹוִלים 
ּדֹוֲהִרים, ֵהם  ֵלילֹות  ֵני  ּוׁשְ ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ּבֹו. ים  ּפֹוְגׁשִ ֶטָבר  ְלַיד  ֳאָרִנים  ַיַער  ּבְ
טּוַח ּבָ ְוָהרֹוֵזן  יסֹוָתיו,  ּגֵ ֵהם  ים  ַרּבִ

ִיּפֹל. ָיָדיו  ּבְ ְוֶזה  ָיִביס  יד  ַהּסִ ֶאת  י  ּכִ
רֹוְדִריגֹו, ּדֹון  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ְמאֹד  ָלל  ָ ַהּשׁ ַרב 

975 א.  ּבָ ָהֵעֶמק  ְוֶאל  ָהָהר  ִמן  הּוא  יֹוֵרד 
ֶסר; ַהּמֶ ָידֹו  ֶאל  א  ּבָ ָרמֹון  ָהרֹוֵזן  ִמן 

ַמֲעֵנהּו: ֶאת  ַלח  ׁשָ ֶהֱאִזין  ׁשֶ ְלַאַחר 
ֵמֲחרֹונֹו. ַלְחּדֹל  ָלרֹוֵזן  לֹו  ״ֱאמֹר 
ן ּכֵ ְוַעל  לֹוֵקַח,  ֵאיִני  ּלֹו  ֶ ִמּשׁ ָבר  ּדָ
לֹום.״ ׁשָ ּבְ ָלֶלֶכת  ָהִאיׁש  ִלי  יַח  ַיּנִ

ִיְהֶיה! ְולֹא  ָיקּום  ״לֹא  ָהרֹוֵזן:  לֹו  יב  ֵהׁשִ
ה, ַעּתָ יו  ַמֲעׂשָ ַעל  ָעָבר,  ֶעְלּבֹונֹות  ַעל 
ִיְלַמד ַהּגֹוֶלה  עֹוד  ַהּכֹל.  ַעל  ִלי  ם  ּלֵ ְיׁשַ

ִלְפּגַֹע.״ ז  ַהּלָ ֶאל־ִסיד  ֵהֵעז  ִמי  ל  ׁשֶ ְכבֹודֹו  ּבִ

ָיכֹל. ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַמֵהר  ָהָרץ  ָחַזר 
ַיְצִליַח ְקָרב  ּבִ ַרק  ׁשֶ יד  ַהּסִ ֵהִבין  ֲאַזי 

ַהַחִיל: ֵני  ּבְ ֶאל  ָקָרא  קֹום.  ַהּמָ ֶאת  ַלֲעזֹב 

ֶאל־ִסיד ַמִּציג ִלְפֵני ֲאָנָׁשיו ֶאת ָּתְכִנית ַהְּקָרב   .57

ה, ּדָ ַהּצִ ָלל  ָ ַהּשׁ ֶאת  יַרי,  ַאּבִ יחּו,  ״ַהּנִ
ֶלֱאחֹז, ק  ְוֶנׁשֶ ְרָיה  ׁשִ ַלְחּבֹׁש  ַמֲהרּו 

ָהרֹוֵזן. ָעֵלינּו  עֹוֶלה  ְלִמְלָחָמה 
ַיַחד. ּוַמאּוִרים  ּנֹוְצִרים  ָהִאיׁש,  יסֹות  ּגֵ יםִּ  ַרּבִ

 קולדה.
לאחר  אל־סיד  זכה  בה   החרב 

רמון.  דון  על   נצחונו 
www.medievalware.com/ פי:  על 
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58.  victoria del Cid, quien toma al conde prisionero y se se adueña  
de Colada 

Todos son adobados | quando mio Çid esto ovo fablado; 
las armas avien presas | e sedien sobre los cavallos.
Vieron la cuesta yuso | la fuerça de los francos;
al fondon de la cuesta, | çerca es de[l] laño,
mando los ferir mio Çid | el que en buen ora nasco;
esto fazen los sos | de voluntad e de grado, 
los pendones e las lanças | tan bien las van enpleando
a los unos firiendo | e a los otros derocando.
Vençido a esta batalla | el que en buen ora nasco;
al conde don Remont | a preson le an tomado.

59.  el conde, en prisión, se declara en huelga de hambre. 

Hi gaño a Colada | que mas vale de mill marcos de plata, 
i bençio esta batalla | por o ondro su barba;
priso lo al conde, | pora su tie[nd]a lo levava,
a sos creenderos | guardar lo mandava.

De fuera de la tienda | un salto dava,
de todas partes | los sos se ajunta[valn;
plogo a mio Çid | ca grandes son las ganançias.
A mio Çid don Rodrigo | grant cozinal adobavan;
el conde don Remont | non gelo preçia nada,
aduzen le los comeres, | delant gelos paravan,
el non lo quiere comer, | a todos los sosañava: 
«¡Non combre un bocado | por quanto ha en toda España,
antes perdere el cuerpo | e dexare el alma
pues que tales malcalçados | me vençieron de batalla!»
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ָמנֹוס. ָרב  ַהּקְ ִמן  ֵאין  ֶחְפֵצנּו  ָלֵצאת  ִאם  ּבְ
ָעֵלינּו ָולֹא,  ו,  ַעְכׁשָ ֵחם  ְלִהּלָ ָעִדיף 

ק, ׁשֶ ּנֶ ּבַ ֶאֱחזּו  ן  ּכֵ ַעל  ְך.  ּכָ ַאַחר  טּו  ִיְפׁשְ ֵהם 
ף.  ָהֻאּכָ ֶאל  ֲעלּו 

ּמֹוָרד, ּבַ ֵהם  רֹוְכִבים 
ׁשֹוֵקיֶהם,  ַעל  חֹוָתלֹות  ְך.  ַרּמָ כֹות  מֹוׁשְ ִהְרּפּו 

ֲאַנְחנּו ָתם  ְלֻעּמָ ַעת.  ַמְרּדַ ִפים  ָלֻאּכָ
ַפִים  ּוַמּגָ ב,  ִנְרּכַ ִליְסָיה  ּגָ ֵפי  ֻאּכְ ַעל 

יִרים ַאּבִ ֵמָאה  ּבְ ירּו.  ַיְסּתִ ַהחֹוָתלֹות 
ָהרֹוֵזן. יסֹות  ּגֵ ֶאת  ְלָהִביס  ָעֵלינּו 

ֲחִנית, יל  ּפִ ַנׁשְ ֵיְרדּו,  ָהֵעֶמק  ֶאל  ֶטֶרם  ּבְ
לּו. ִיּפְ ֵמֶהם  ה  לֹוׁשָ ׁשְ נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ַמּכָ ל  ּכָ ִעם 

ִלְפׁשֹט, ֵהֵעז  ִמי  ַעל  ֶרְנֶגר  ּבֶ עֹוד  ִיְלַמד 
ַיַער ּבְ אֹוְצרֹוָתיו  ֶאת  ִלְגזֹל  ָרָצה  י  ִמּמִ

ֶטָבר.״ חּוצֹות  ּבְ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ָהֳאָרִנים 

ֶאל־ִסיד ֵמִביס ֶאת ָהרֹוֵזן ְולֹוֵקַח אֹותֹו ַּבֶּׁשִבי   .58

1000 ַהַחִיל,  ָרב  ַלּקְ ָנכֹון  יְנַתִים  ּבֵ יד,  ַהּסִ ר  ּבֵ ּדִ
ַלח. ְוׁשֶ ָמֵגן  ָנְטלּו  סּוֵסיֶהם,  ֶאת  ָאְכפּו 

ַהְפַרְנִקים ֵחיל  ֶאת  ל  ַהּתֵ מֹוַרד  ּבְ ֵהם  ָראּו 
יׁשֹור. ַהּמִ ֶאל  ָקרֹוב  לֹוָתיו,  ְלַמְרּגְ ָנע 

ַקד ּפָ טֹוָבה,  ָעה  ׁשָ ְיִליד  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 
ָיסֹות, ַהּגְ לֹו  ַנֲענּו  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ִלְתקֹף. 

ֵהיֵטב, ְמַלאְכָתם  ים  עֹוׂשִ ּוַבֲחִנית  ֵנס  ּבְ
ף. ָהֻאּכָ ִמן  אֹוֵיב  יִלים  ּוַמּפִ ים  ַמּכִ

ּנֹוַלד ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ַח  ִנּצֵ ה  ַהּזֶ ָרב  ּקְ ּבַ
ָרמֹון.  ּדֹון  ֶאת  ִבי  ׁשְ ּבִ ָלַקח  ל,  ַמּזָ ַעת  ׁשְ ּבִ

ֵמֶאֶלף יֹוֵתר  ה  ֶעְרּכָ קֹוָלָדה,  ּבְ הּוא  ָזָכה 
ָרב. ּקְ ּבַ ָהאֹוֵיב  ֶאת  ְוֵהִביס  ֶסף,  ּכֶ ַמְרק 
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60.  el Cid amonesta al conde a que coma.

Mio Çid Ruy Diaz | odredes lo que dixo:
«Comed, conde, deste pan | e beved deste vino; 
si lo que digo fizieredes | saldredes de cativo 
si non, en todos vuestros dias | non veredes christianismo.»

61.  Dura negativa del conde en el tercer dia de su abstinencia.

Dixo el conde don Remont: | «Comede, don Rodrigo, 
e penssedes de folgar,
que yo dexar m’e morir, | que non quiero comer.»

Fasta terçer dia | nol pueden acordar;
ellos partiendo | estas ganançias grandes
nol pueden fazer comer | un muesso de pan.

62.  el Cid promete al conde la libertad inmediata; alegría del conde y fin de 
su abstinencia; el Cid obsequia al conde y le despide amigablemente. 

Dixo mio Çid: | «Comed, conde, algo,
ca si non comedes | non veredes christianos;
e si vos comieredes | don yo sea pagado
a vos | e dos fijos dalgo
quitar vos he los cuerpos | e darvos e de mano.»

Quando esto oyo el conde | yas iva alegrando:
«Si lo fizieredes, Çid, | lo que avedes fablado,
tanto quanto yo biva | sere dent maravillado.»
«Pues comed, conde, | e quando fueredes yantado
a vos e a otros dos | dar vos he de mano;
mas quanto avedes perdido | e yo gane en canpo
sabet, non vos dare | a vos un dinero malo,
mas quanto avedes perdido | non vos lo dare
ca huebos melo he | e pora estos mios vassallos
que conmigo andan lazrados, | ¡e non vos lo dare!
Prendiendo de vos e de otros | ir nos hemos pagando;
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ָהרֹוֵזן ַמְכִריז ַעל ְׁשִביַתת ָרָעב ַּבֶּכֶלא   .59

יַאס. ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ד  ּבֵ ּכִ ְזָקנֹו  ֶאת  ְך  ּכָ
ָלאֶֹהל, אֹותֹו  הֹוִליְך  ָרמֹון,  ֶאת  הּוא  ָנַטל 

ֵהיֵטב. ָעָליו  מֹר  ִלׁשְ ָליו  ַחּיָ ַעל  ה  ִצּוָ

יו ֲאָנׁשָ ַצד  ל  ִמּכָ קֹום.  ַהּמָ ִמן  ָיָצא 
ָלל. ׁשָ רֹב  ּבְ יד  ַהּסִ ַמח  ׂשָ ֵאָליו;  ָחְברּו 

רֹוְדִריגֹו, י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ֵהִכינּו 
ְלַטֲעמֹו  ֵאיָנּה  ֶלְך.  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ְסעּוָדה 
ר  ֲאׁשֶ ֲאָכל  ַהּמַ  – ָהרֹוֵזן  ָרמֹון  של 

ָהרֹוֵזן, ּבֹו  ע  ִיּגַ לֹא  ַהּדֹון  ִלְפֵני  הּוָבא 
ה   ִמּזֶ ְמַעט  לֹא  ״ַאף  יו:  ּפִ ֶאת  ל  ְיַנּבֵ ַרק 
ּה. ּלָ ּכֻ ְסָפַרד  ְמִחיר  ּבִ ֲאִפּלּו  י  ּפִ ֶאל  ָאִביא 

ִלְזנַֹח, ּגּוִפי  ְוֶאת  י  ַנְפׁשִ ֶאת  ִלי  ָעִדיף 
ָרב!״ ּקְ ּבַ אֹוִתי  ֵהִביס  ף  ַמּגָ ל  ּדַ ִיס  ּגַ י  ּכִ

ֶאל־ִסיד ַמְבִטיַח ָלרֹוֵזן ֶׁשִאם יֹאַכל ִיְהֶיה ָחְפִׁשי   .60

יַאס: ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְלִדְבֵרי  יבּו  ַהְקׁשִ
1025 ֵתה.  ׁשְ ְוַיִין  רֹוֵזן,  ֶחם,  ַהּלֶ ת  ּפַ ֶאת  ״ֱאכֹל 

לֹא, ִאם  ֵחרּוְתָך,  ּבְ ה  ְוִתְזּכֶ ִלי  ת  ַצּיֵ
ַהּנֹוְצִרים.״ ֶאֶרץ  ֶאת  ְרֶאה  ּתִ לֹא  ׁשּוב  ְלעֹוָלם 

ָהרֹוֵזן ֲעַדִין עֹוֵמד ְּבֵסרּובֹו   .61

ֵתה ׁשְ רֹוְדִריגֹו,  ּדֹון  ַמח,  ״ׂשְ ָרמֹון:  ּדֹון  לֹו  יב  ֵהׁשִ
ה.״ ִמּזֶ ָבר  ּדָ אַֹכל  לֹא  י  ּכִ מֹוִתי,  ִלְכבֹוד 

ִפּיּותֹו, ׁשְ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ׁשֹו  ּקְ ּבִ ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ָלל ָ ַהּשׁ ֶאת  קּו  ִחּלְ הֹוִעיל.  ְללֹא  אּוָלם 

ָנַגס לֹא  ֶזה  ֲאָבל  ְלקֹוַח,  ְוַהּמַ ָהַרב 
ֶלֶחם.  ל  ׁשֶ רּור  ּפֵ לֹא  ַאף 
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abremos esta vida | mientra plogiere al Padre santo, 
commo que ira a de rey | e de tierra es echado.» 
Alegre es el conde | e pidio agua a las manos, 
  e tienen gelo delant | e dieron gelo privado. 

Con los cavalleros | que el Çid le avie dados
comiendo va el conde | ¡Dios, que de buen grado!
Sobr’el sedie | el que en buen ora nasco:
«Si bien non comedes, conde, | don yo sea pagado
aqui feremos la morada, | no nos partiremos amos.»
Aqui dixo el conde: | «¡De voluntad e de grado!»
Con estos dos cavalleros | a priessa va yantando;
pagado es mio Çid | que lo esta aguardando
por que el conde don Remont | tan bien bolvie las manos.

«Si vos ploguiere, mio Çid, | de ir somos guisados;
mandad nos dar las bestias | e cavalg[a]remos privado.
Del dia que fue conde | non yante tan de buen grado,
el sabor que dend e | non sera olbidado.»
Dan le tres palafres | muy bien ensellados
e buenas vestiduras | de peliçones e de mantos.

El conde don Remont | entre los dos es entrado;
fata cabo del albergada | escurriolos el Castelano:
«¡Hya vos ides, conde, | a guisa de muy franco!
¡En grado vos lo tengo | lo que me avedes dexado!

Si vos viniere emiente | que quisieredes vengalo
si me vinieredes buscar | fallar me podredes;
e si non, mandedes buscar. | o me dexaredes
de lo vuestro | o de lo mio levaredes algo» 
«¡Folgedes, ya mio Çid, | sodes en vuestro salvo! 
 Pagado vos he | por todo aqueste año 
de venir vos buscar | sol non sera penssado.»



שירת אל־סיד

178

ֶאל־ִסיד ְמַגֶּלה ְיִדידּות ְּכַלֵּפי ָהָאִסיר ְוֶזה ׁשֹוֵבר ֶאת ַרֲעבֹונֹו.    .62 
ַהִּסיד ַמְחִמיא ָלִאיׁש ּוְמַׁשֵּלַח אֹותֹו ַלָחְפִׁשי

יד, ַהּסִ ָאַמר  ״רֹוֵזן״, 
ַהּנֹוְצִרים. ֶאֶרץ  ֶאת  ְרֶאה  ּתִ לֹא  ן  ּפֶ ״ֱאכֹל, 

יַע ּבִ ׂשְ ּתַ ּוְרצֹוִני  ְמַעט  ּתֹאַכל  ַאְך  ִאם 
י.״ ַלָחְפׁשִ יָך  ֲאָנׁשֶ ֵני  ּוׁשְ אֹוְתָך  ַלח  ֶאׁשְ

ָהרֹוֵזן: ֵלב  ָעַלץ  ָבָריו  ּדְ ַמע  ׁשָ ְלֵעת 
, ָאַמְרּתָ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ֶאת  ִסיד,  זֹאת,  ם  ַקּיֵ ּתְ ״ִאם 
ְך.״ ּכָ ַעל  אֹות  ּתָ ְלִהׁשְ יְך  ַאְמׁשִ ֶאְחֶיה  עֹוד  ל  ּכָ

ָהֲארּוָחה  ְגַמר  ּבִ ֱאכֹל;  ְך,  ּכָ ׁשֶ יָון  ״ּכֵ
ְהיּו.  ּתִ ְחָרִרים  ְמׁשֻ יָך  ַוֲאָנׁשֶ ה  ַאּתָ

ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ְלָך  ָאַבד  ׁשֶ ל  ּכָ זֹאת,  ִעם 
ְרֶאה ּתִ לֹא  ּנּו  ִמּמֶ ָנַפל,  ּוְבָיִדי 

ְדּתָ ִאּבַ ׁשֶ ל  ּכָ חּוק.  ׁשָ ֲאִסימֹון  ם  ּגַ
אֹותֹו י  ּכִ ֵאֶליָך,  ַיְחזֹר  לֹא  ׁשּוב  ָלַעד 
ָוָסִלים, ְלֵבין  יִני  ּבֵ ַלְחלֹק  ָצִריְך  ֲאִני 
ִסְבלֹוַתי. ֶאת  י  ִעּמִ ַהחֹוְלִקים  ֵמֵאּלּו 

ְלֵהֶפְך, ִאם  י  ּכִ ָבר,  ּדָ ל  ַקּבֵ ּתְ לֹא  ן  ּכֵ ַעל 
ָלַקַחת. ָלל  ׁשָ יְך  ַנְמׁשִ מֹוְתָך  ּכְ ְוׁשֶ ָך  ִמּמְ

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו  עֹוד  ל  ּכָ ִיְהֶיה  זֹאת  ּכָ
ָהִאיׁש ּגֹוַרל  ִיְהֶיה  ֶזה  י  ּכִ ָכְך;  ּבְ ִיְרֶצה 

ּגֹוֶלה.״ ּוֵמַאְרצֹו  ָהִרּבֹון  ַעל  נּוא  ׂשָ

ִלְרחֹץ. ָיָדיו  ׁש  ּקֵ ּבִ ָהרֹוֵזן,  ֵמַח  ׂשָ
 1050 ְלָפָניו.  ַמִים  ד  ּכַ ֵהִביאּו  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא 

– י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ְחֵרר  ׁשִ  – יִרים  ָהַאּבִ ֵני  ׁשְ ִעם 
ק. ֵחׁשֶ ּבְ ְמזֹונֹו  ֶאת  ָהרֹוֵזן  ּבֹוֵלַע 

ְואֹוֵמר: ּבֹו  צֹוֶפה  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ְיִליד 
אֶֹכל, ּבָ ְנָהְגָך  ִמּמִ ָרצֹון  ע  ּבַ ֶאׂשְ לֹא  ״ִאם 

ֵרד.״  ְלִהּפָ נּוַכל  ולֹא  י  ִעּמִ ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ
ָוֵחֶפץ.״ ֵתָאבֹון  ״ּבְ ָהרֹוֵזן:  לֹו  יב  ֵהׁשִ

ַנִים, ְ ַהּשׁ יָריו  ַאּבִ ִעם  ז  ְוֶנְחּפָ הּוא  סֹוֵעד 
ָלנּוַח, ִלי  ִמּבְ ָרמֹון  ַהּדֹון  ְיֵדי  טֹוְרחֹות 

ְעּתֹו. ּדַ ְוָנָחה  י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ּבֹו  יט  ַמּבִ
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63.  infundados recelos del conde sobre la lealtad del Cid; éste y los suyos, 
con sus enormes riquezas, están listos para la gesta por antonomasia.

Aguijava el conde | e penssava de andar 
tornando va la cabeça | e catandos atras 
miedo iva aviendo | que mio Çid se repintra 
lo que non ferie el caboso | por quanto en el mundo ha 
– una deslea[l]tança – | ca non la fizo alguandre. 

Hido es el conde, | tornos el de Bivar; 
juntos con sus mesnadas, | conpeçolas de legar
de la ganançia que an fecha | maravillosa e grand.

   





ה-13 המאה  שלהי   .)Cantigas de Santa María( מרים״  הקדושה  ״שירי  מתוך:  כלולות.  טקס 
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ֶאל־ִסיד ּפֹוֵתַח ְּבַמַּסע ִמְלָחָמה ַעל ָוֶלְנְסָיה   .64

י  ּכִ ַעד  ַרב  ּכֹה  יו  ֲאָנׁשָ יֵדי  ּבִ ר  ָהעֹׁשֶ
קֹוֵבַע ְלַהֲעִריְך.  ְויֹו  ׁשָ יֹוְדִעים  ֵאיָנם 

ַאְלקּוד.  ָנֵמל,  ִעיר  ּבְ ַמֲחֵנהּו  ֶאת  ֶאל־ִסיד 
ָהָאֶרץ, ִנים  ּפְ ֶאת  ָעַזב  ָסָרגֹוָסה,  ֶאת  ָנַטׁש 

ן, מֹוְנַטְלּבָ ּוְלֶפֶלְך  ְלהּוֶאְסָקה  יַח  ִהּנִ
ֵחם. ְלִהּלָ ָנה  ּפָ לּוַח  ַהּמָ ם  ַהּיָ ְוֶאל 

הּוא. ָהַלְך  ם  ְלׁשָ עֹוָלה,  ְזָרח  ּמִ ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
ַאְלֶמָנר, ֶחִריָקה,  אֹוְנָדה,  ֶאת  ֶאל־ִסיד  ּתֹוֵפס 

ָיד. חֶֹזק  ּבְ ּכֹוֵבׁש  ּבּוְרָיאָנה  ַאְדמֹות  ל  ּכָ ֶאת 

ִּכּבּוׁש מּוְרְבֶיְדרֹו   .65

ָידֹו, ּבְ ַע  ְמַסּיֵ ָרִקיַע  ְמרֹום  ּבִ ָהֵאל 
מּוְרְבֶיְדרֹו ֶאת  ֶאל־ִסיד  ַבׁש  ּכָ ֵעת  זֹאת  ֵהִבין 

לֹוַמר ּוְלמֹוָתר  ָוֶלְנְסָיה.  י  ַאְנׁשֵ ָחְרדּו 
ָנִעים. ֵאינֹו  ּוְכָלל  ֵבד  ּכָ ׁש  ַהֲחׁשָ י  ּכִ

ַהַּמאּוִרים ֶׁשל ָוֶלְנְסָיה ַמִּקיִפים ֶאת ֵּגיסֹות ֶאל־ִסיד   .66

ָמצֹור.  ָעָליו  ים  ָלׂשִ ֶהְחִליטּו  ּמֹוָעָצה  ּבַ
1100 ְיָלה,  ּוַבּלַ ּבֶֹקר  ּבַ ְלָמֳחָרת  ֵהם  ָרְכבּו 

מּוְרְבֶיְדרֹו. ָלִעיר  ָסמּוְך  ַמֲחָנם  ֶאת  ָנטּו 

ֶבר. ַהּגֶ ִלּבֹו  ּבְ ַמח  ׂשָ ֶאל־ִסיד,  אֹוָתם  ָרָאה 
ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ״ֵאִלי  יד,  ִהּגִ ְלָך,״  ״ּתֹוָדה 

ֲאַנְחנּו,  ַוֲאסֹוָנם  ַאְרָצם  ּבְ ִהְננּו 
ׁשֹוִתים. ֵייָנם  ְוֶאת  ַלְחָמם  ת  ּפַ ֶאת  אֹוְכִלים 

ָעֵלינּו. ָצִרים  ְוֵהם  ה  ֵהּנָ אּו  ּבָ ֶצֶדק  ּבְ
ְכִריַע.  ּיַ ׁשֶ הּוא  ָרב,  ַהּקְ זּוַלת  רֹון  ּתָ ּפִ ֵאין 

ַלח ִנׁשְ ֶעְזָרה  ָלנּו  יטּו  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ֵאּלּו  ֶאל 
ֶחִריָקה, ֶאל  ֵמֶהם  ִהּיֹות.  ׁשְ ְללֹא  ִליִחים  ׁשְ
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64.  el Cid comienza su campaña hacia valencia

Aquis conpieça la gesta | de mio Çid el de Bivar.
Tan ricos son los sos | que non saben que se an.
Poblado ha mio Çid | el puerto de Aluca(n)t,
dexado a Saragoça | e las tierras duca
e dexado a Hues(c)a | e las tierras de Mont Alvan.

Contra la mar salada | conpeço de guerrear.
A orient exe el sol | e tornos a essa part.
Mio Çid gaño a Xerica | e a Onda e Almenar,
tierras de Borriana | todas conquistas las ha.

65.  toma de Murviedro.

Ayudol el Criador, | el Señor que es en çielo.
El con todo esto | priso a Murviedro;
ya vie mio Çid | que Dios le iva valiendo.
Dentro en Valençia | non es poco el miedo.

66.  Los moros valencianos cercan al Cid; éste se ve necesitado  
a defenderse.

Pesa a los de Valençia | sabet, non les plaze;
prisieron so consejo | quel viniessen çercar;
trasnocharon de noch, | al alva de la man
açerca de Murviedro | tornan tiendas a fincar.

Violo mio Çid, | tomos a maravillar:
«¡Grado a ti | Padre spirital! 
En sus tierras somos | e femos les todo mal, 
bevemos so vino | e comemos el so pan; 
si nos çercar vienen | con derecho lo fazen. 
A menos de lid | aquesto nos partira. 
Vayan los mandados | por los que nos deven ayudar: 
los unos a Xerica | e los otros a Alucad, 
desi a Onda | e los otros a Almenar, 
los de Borriana | luego vengan aca.
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ַאְלֶמָנר, ֶאל  ֵיְלכּו  ַאִליַקְנֶטה,  ֶאל  ֵמֶהם 
ְלֶעְזֵרנּו. ּבּוְרָיאָנה  י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ַיְזִעיקּו 

ֱאלִֹהים ּבָ ֵנֵצא,  יְנַתִים  ּבֵ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאל 
נּו.״ ִעּמָ ֵייִטיב  ְוהּוא  ֵאמּוֵננּו  ֶאת  ן  ִנּתֵ

ְוַהּנֹוָלד ֶנֶאְספּו  ם  ּלָ ּכֻ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ
– י  ֲאָנׁשַ יבּו,  ״ַהְקׁשִ ר:  ּבֵ ּדִ ל  ַמּזָ ַעת  ׁשְ ּבִ

ֵמָאז  – ֶעְזְרֶכם  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ִיְהֶיה 
ְוָדָבר ָעַזְבנּו  נֹוְצִרים  ַאְרצֹות  ֶאת  ׁשֶ
ֵזָרה, ַהּגְ ֶאת  ַלֲהפְֹך  ָהָיה  לֹא  ָיֵדינּו  ּבְ

ֶחְלֵקנּו. ַפר  ׁשָ ֲהלֹא  ָלֵאל,  ּתֹוָדה  זֹאת,  ִעם 
ַמֲחֵננּו, ַעל  ָמצֹור  מּו  ׂשָ ָוֶלְנְסָיה  י  ַאְנׁשֵ

ְצִריִכים זֹו  ֶאֶרץ  ּבְ ִנְרֶצה  רֹד  ִלׂשְ ְוִאם 
ָעֵלינּו.״ ִמים  ַהּקָ ֶאת  ְלַהּכֹות  ֲאַנְחנּו 

ְנאּום ֶאל־ִסיד ַלֲאָנָׁשיו   .67

ַחר ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ְוִעם  ְיָלה,  ַהּלַ ַיְחלֹף  ה  ״ִהּנֵ
ַלח, ֶ ַהּשׁ ּוְבַיְדֶכם  ף  ָהֻאּכָ ֶאל  ֲעלּו 

1125 אֹוֵיב  ַמֲחֵנה  ַעל  ְלַהְתָקָפה  ֵנֵצא 
ְכִרים. ַהּנָ ֶאֶרץ  ּבְ ַהּגֹוֶלה  ֶדֶרְך  ּכְ

ָראּוי.״ ָכרֹו  ׂשְ ּלִ ׁשֶ ֵחם,  ִיּלָ ַחִיל  ן  ּבֶ

ִמיַנאָיה ַמִּציג ֶאת ָּתְכִנית ַהְּקָרב ַעל ָהִעיר. ִנְצחֹון ֵּגיסֹות ַהּנֹוְצִרים.    .68
ִּכּבּוׁש ֶסבֹוְלָיה 

ִמיַנאָיה: ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ְלִדְבֵרי  יבּו  ַהְקׁשִ
ֶחְפְצָך. ֶאת  ים  ַנְגׁשִ ֲאַנְחנּו  ַאדֹור,  ״ַקְמּפֶ

יֹוֵתר, ָצִריְך  ֵאיִני  ִלי,  ֵמָאה  יִרים  ַאּבִ ַהב 
ֲעֵליֶהם. ֵער  ִהְסּתַ ֵצא,  ָהֲאֵחִרים  ָכל  ּבְ
ּוַפַחד, ָמגֹור  ְללֹא  ֵהיֵטב  ֶהם  ּבָ ה  ַהּכֵ
ָהֲאַגף. ִמן  ֶאְתקֹף  י  ּלִ ׁשֶ ָאה  ַהּמֵ ִעם 

ַיַחד.״ ם  ּגַ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ּוׂשְ נּו,  ִעּמָ ָהֵאל  ְיִהי 
י.  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ֵלב  ּבְ ֵחן  ִמיַנאָיה  ְבֵרי  ּדִ ָמְצאּו 
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Conpeçaremos | aquesta lid campal
yo fio por Dios que en nuestro pro eñadran.»
Al terçer dia | todos juntados s’[a]n.
El que en buen ora | nasco compeço de fablar:
«¡Oid, mesnadas! | ¡Si el Criador vos salve!
Despues que nos partiemos | de la linpia christiandad
– non fue a nuestro grado | ni nos non pudiemos mas – grado a Dios | lo 
nuestro fue adelant.
Los de Valençia | çercados nos han:
si en estas tierras | quisieremos durar
firme mientre son estos | a escarmentar.

67.  el Cid justifica la guerra por ir dirigida contra hombres  
de tierra extraña. 

Passe la noche | e venga la mañana, 
aparejados me sed | a cavallos e armas. 
Hiremos ver | aquela su almofalla;
commo omnes exidos | de tierra estraña
¡ali pareçra | el que mereçe la soldada!»

68.  Minaya presenta el plan de batalla. victoria del Cid y toma de Cebolla.

Oid que dixo | Minaya Albar Fañez:
«Campeador, | fagamos lo que a vos plaze.
A mi dedes .c. cavalleros, | que non vos pido mas;
vos con los otros | firades los delant,
bien los ferredes, | que dubda non i avra;
yo con los çiento | entrare del otra part.
¡Commo fio por Dios | el campo nuestro sera!»
Commo gelo a dicho | al Campeador mucho plaze.
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ק, ׁשֶ ַהּנֶ ֵלי  ּכְ ֶאת  ּתֹוְפִסים  ַהּכֹל  ָקם,  ַחר  ַ ַהּשׁ
ָעָליו. ַהּמּוָטל  ֶאת  יֹוֵדַע  ֵהיֵטב  ִאיׁש  ִאיׁש 
ָרב: ַלּקְ ֶאל־ִסיד  יֹוֵצא  ַחר,  ַ ַהּשׁ אֹור  ּבֹוֵקַע 

דֹוׁש, ַהּקָ ַסְנְטָיאגֹו  ם  ּוְבׁשֵ ָהֵאל  ם  ׁשֵ ״ּבְ
ְוֵחֶפץ, ַאֲהָבה  ּבְ עֹז,  ּבְ יַרי,  ַאּבִ ם,  ּבָ ַהּכּו 

יָור!״ ּבִ ִאיׁש  יַאס  ּדִ רּוי  ִסיד  הּוא  ָאנִֹכי  י  ּכִ
ָהאָֹהִלים ַחְבֵלי  ְספֹר  ֵאין  ְרִאיֶתם  לּו 

ָלָאֶרץ. קֹוְרִסים  בּוִרים,  ׁשְ ּוַמּטֹות  ם  ׁשָ ְקרּוִעים 
ת, ֵ ְלִהְתַעּשׁ ֶחְפָצם  ם,  ׁשָ אּוִרים  ַהּמַ ים  ַרּבִ

ָהֲאַגף. ִמן  אֹוָתם  ּתֹוֵקף  ַפְנֵיס  ֲאָבל 

אּוִרים. ַהּמַ ִנְכָנִעים  אֹו  ָנִסים  ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ
ֶטת, ּפֹוׁשֶ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ְמָחה,  ַהּשִׂ ִהיא  ה  ַרּבָ

ְמָלִכים.  ֵני  ׁשְ אּוִרים  ּמַ ּבַ נֹוְפִלים  ף  ְרּדָ ּוַבּמִ
יָטה, ׁשִ ַהּפְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ָוֶלְנְסָיה  ֵתי  ַיְרּכְ ַעד 

1150 י.  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  יֵדי  ּבִ נֹוֵפל  ָעצּום  ָלל  ׁשָ
מֹוָצאֹוֶתיָה, ְוֶאת  ֶסבֹוְלָיה  ֶאת  ֵהם  ים  ּכֹוְבׁשִ

ַדַהר. ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ִנְמַלט  ָיכֹל  ַרק  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ֵהֵסּבּו ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאת  ְזזּו  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ּוְבָיָדם טּו  ׁשְ ּפָ מּוְרְבֶיְדרֹו  ְוַעל  ָאחֹור 
טּוִחים ּבְ ָהיּו  ים.  ַרּבִ ָלל  ְוׁשָ ַמְלקֹוַח 

ַמע ְלִמׁשְ ַחד  ַהּפַ ָוֶלְנְסָיה  ּבְ הּוא  ַרב  י  ּכִ
ִנְצחֹונֹוָתיו. ְוַעל  ִסיד  ַעל  ַהֲחָדׁשֹות 

ַהְּקָרב ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ָוֶלְנְסָיה   .69

ים. ּמִ ַלּיַ ֵמֵעֶבר  ׂשֹוָרה  ַהּבְ ֶטת  ּפֹוׁשֶ
ִעּמֹו, יו  ַוֲאָנׁשָ י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ים  ְמֻרּצִ

ִלְגּבֹר ָיָדם  ּבְ ַע  ִסּיֵ ָהֱאלִֹהים  י  ּכִ ַעל 
– ָלל  ׁשָ ּבֹוְזֵזי  הּוא  ׁשֹוֵלַח  ָהאֹוֵיב.  ַעל 

ּגּוֶחָרה, ֶאל  יעּו  ַיּגִ ִטים,  ּפֹוׁשְ ֵהם  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ׁשֹוֶכֶנת. ם  ַהּיָ ַפת  ִלׂשְ אּו,  ּבָ ַחִטיָבה  ְוַעד 

אּוִרים. ַהּמַ ְמחֹוזֹות  ֶאת  ְוׁשֹוְדִדים  חֹוְמִסים 
ּוֵמָאחֹור ָפִנים  ִמּלְ ַקְדֵיְלָיה,  ְנָיה  ּפֶ ֶאת 
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Mañana era | e pienssan se de armar;
quis cada uno dellos | bien sabe lo que ha de far.
Con los alvores | mio Çid ferir los va:
«¡En el nombre del Criador | e del apostol Santi Yague
ferid los, cavalleros, | d’amor e de grado e de grand voluntad
ca yo so Ruy Diaz | mio Çid el de Bivar!»
Tanta cuerda de tienda | i veriedes quebrar,
arancar se las estacas | e acostar se a todas partes los tendales.
Moros son muchos, | ya quieren reconbrar.

Del otra part | entroles Albar Fañez,
mager les pesa | ovieron se a dar e a arancar.
Grand es el gozo | que va por es logar.
Dos reyes de moros | mataron en es alcaz,
fata Valençia | duro el segudar.
Grandes son las ganançias | que mio Çid fechas ha,
prisieron Çebola | e quanto que es i adelant,
de pies de cavallo | los ques pudieron escapar;
robavan el campo | e pienssan se de tornar,
entravan a Murviedro | con estas ganançias que traen grandes.

Las nuevas de mio Çid | sabet, sonando van;
miedo an en Valençia | que non saben que se far.
Sonando van sus nuevas | alent parte del mar.

69.  Correrías del Cid por el sur de valencia. 

Alegre era el Çid | e todas sus compañas 
que Dios le ayudara | e fiziera esta arrancada. 
Davan sus corredores | e fazien las trasnochadas, 
legan a Gujera | e legan a Xativa,
aun mas ayusso | a Deyna la casa;
cabo del mar tierra de moros | firme la quebranta, 
ganaron Peña Cadiella | las exidas e las entradas.



הקרב.   סערת 

.1924 ששון,  בן  רנה   ,Robert Southey, Chronicle of the Cid-ל איורים  מתוך 



במאורים.  טובחים   הנוצרים 

.1924 ששון,  בן  רנה   ,Robert Southey Chronicle of the Cid-ל איורים  מתוך 
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ֶאל־ִסיד ּכֹוֵבׁש ֶאת צּוק ַקְדֵיְלָיה, ֶחְרָדָתם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ָוֶלְנְסָיה   .70

ַקְדֵיְלָיה, ֶאת  ַבׁש  ּכָ ּוְלֵעת  יד,  ַהּסִ ּכֹוֵבׁש 
ְוגּוֶחָרה, ַחִטיָבה  ַעל  ָיְרָדה  ֵבָדה  ּכְ ּתּוָגה 

ָוֶלְנְסָיה. ּבְ ָהֶעֶצב  ָהָיה  ִמּכֹל  ַרב  ַאְך 

ִּכּבּוׁש ְמחֹוז ָוֶלְנְסָיה   .71

ְסקּו, ּפָ לֹא  אּוִרים  ַהּמַ ֶאֶרץ  ּבְ ּוַבז  יָטה  ׁשִ ּפְ
ְיָלה. ּלַ ּבַ ְודֹוֲהִרים  ּיֹום  ּבַ ִנים  ְיׁשֵ ֵהם 

ֶאל־ִסיד ַבׁש  ּכָ ִנים  ׁשָ לֹוׁש  ׁשָ ַמֲהַלְך  ּבְ
ָהֵהן,  ֶהָעִרים  ֶאת  י  ּלִ ׁשֶ

ֶאל־ִסיד ָׂשם ָמצֹור ַעל ָוֶלְנְסָיה. ִסְבלֹות ַהַּמאּוִרים. ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ִסיד.    .72
ִסיד קֹוֵרא ַלּנֹוְצִרים ְלִהְתַּגֵּיס ִלְצָבאֹו

ְלָוֶלְנְסָיה ְך  ּכָ
ָיֵעּזּו לֹא  ה  ְוֵאּלֶ ְואֹות,  ִסיָמן  ר  ּגֵ ׁשִ

ְוַגן, ע  ַמּטָ ָעַקר  ִלְקָרב.  מּולֹו  ָלֵצאת 
ָמזֹון. ֵמֶהם  ָמַנע  לּו  ַהּלָ ִנים  ָ ּוַבּשׁ

1175 ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  ּתֹוִהים  ָוֶלְנְסָיה,  י  ַאְנׁשֵ סֹוְבִלים 
ֶלֶחם. ל  ׁשֶ ת  ּפַ יֶהם  ּפִ ֶאל  ְלָהִביא  ֶרְך  ּדֶ ֵאין 

ְלָאִביו, ן  ּבֵ ְולֹא  ִלְבנֹו  עֹוֵזר  לֹא  ָאב 
ֲחֵברֹו. ֶאת  ְלַנֵחם  ָיכֹול  ָאָדם  ְוֵאין 

ֶלֶחם, ל  ׁשֶ ְלַפת  ָרָעב  ַרּבֹוַתי,  הּוא,  נֹוָרא 
ֵמִתים ִויָלִדים  ים  ָנׁשִ ִלְראֹות  נֹוָרא 

יַע.  מֹוׁשִ ָלֶהם  ְוֵאין  ְוֵסֶבל,  ָרָעב  ְמֵזי 

ת ׁשַ ּקָ ּבַ ֵהם  רּו  ּגְ ׁשִ ָמרֹוקֹו  ּבְ ֶלְך  ַלּמֶ
אֹוֵיב ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ָלַחם  ֲאָבל  ֶעְזָרה, 

ָלבֹוא ָיכֹל  ְולֹא  מֹוְנֶטְקָלרֹוס,  ּבְ ְוׁשֹוֵכן 
ֶאל־ִסיד, ְך  ּכָ ַעל  ָלַמד  ְלֶעְזָרָתם.  ֵאפֹוא 

מּוְרְבֶיְדרֹו, ֶאת  ְיָלה  ּלַ ּבַ ָעַזב  ִלּבֹו,  ָעַלז 
ֶפֶלְך ּבְ אֹותֹו  ָמָצא  ַהּבֶֹקר  ִלְפׁשֹט.  ָיָצא 

ֶדֶרְך ּבְ ִליָחיו  ׁשְ ָיְצאּו  מֹוְנֶטֵרַאל.  ל  ׁשֶ ֲאָדמֹות 
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70.  Dolor de los valencianos por la toma de Peña Cadielia por el Cid.

Quando el Cid Campeador | ovo Peña Cadiella
ma[l] les pesa en Xativa | e dentro en Gujera;
non es con recabdo | el dolor de Valençia.

71.  Penas y trabajos en la conquista de la región valenciana. 

En tierra de moros | prendiendo e ganando
e durmiendo los dias | e las noches tranochando
en ganar aquelas villas | mio Çid duro .iii. años.

72.  el cid asedia valencia; apuros de los moros,alegría del Cid;  
pregón del Cid invitando al combate a los que deseen  
valerosamente enriqueserse. 

A los de Valençia | escarmentados los han,
non osan fueras exir | nin con el se ajuntar;
tajava les las huertas | e fazia les grand mal;
en cada uno destos años | mio Çid les tolio el pan.
Mal se aquexan los de Valençia | que non saben(t) ques far;
de ninguna part que sea | non les vinie pan,
nin da conssejo padre a fijo | nin fijo a padre,
nin amigo a amigo | nos pueden consolar.
Mala cueta es | señores, aver mingua de pan,
fijos e mugieres | ver lo murir de fanbre.

Delante veyen so duelo, | non se pueden huviar,
por el rey de Marruecos | ovieron a enbiar;
con el de los Montes Claros | avien guerra tan grand
non les dixo consejo | nin los vino huviar.
Sopolo mio Çid, | de coraçon le plaz;
salio de Murviedro | una noch en trasnochada,
amaneçio a mio Çid | en tierras de Mon Real.
Por Aragon e por Navarra | pregon mando echar,
a tierras de Castiella | enbio sus menssajes:
«Quien quiere perder cueta | e venir a rritad
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ַקְסִטיְלָיה ְמחֹוזֹות  ֶאל  גֹון,  ְוָאָרַ ָנָואָרה 
ָלנּוס ֶהָחֵפץ  ל  ״ּכָ ֵהִביאּו:  ׂשֹוָרה  ַהּבְ ֶאת 

ר, עֹׁשֶ ַפע  ׁשֶ ּבְ ִלְזּכֹות  ּוְרצֹונֹו  ֵמעִֹני 
ִלְכּבֹׁש ֱעָרְך  ַהּנֶ י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ֶאל  ַיְחּבֹר 

ַלּנֹוְצִרים.״  ָוֶלְנְסָיה  ֶאֶרץ  ֶאת  יב  ּוְלָהׁשִ

ֶאל־ִסיד ְמַצֶּפה ְלתֹוְצאֹות ְקִריָאתֹו   .73

ָוֶלְנְסָיה ְוַעל  י,  ִעּמִ ָלבֹוא  ֶהָחֵפץ  ל  ״ּכָ
ַהּטֹוב ֵמְרצֹונֹו  ַרק  ָיבֹוא  ים,  ָלׂשִ ָמצֹור 

ְלַבד ּבִ ָיִמים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְואֶֹנס.  ה  ִפּיָ ּכְ ְללֹא 
ָניו.״ ּפָ ִלְראֹות  ה  ֲאַצּפֶ ֶסְלָפה  ה  ּדֶ ָקָנל  ְלַיד 

ַרִּבים חֹוְבִרים ֵאָליו ְּבִתְקָוה ִלְזּכֹות ְּבָׁשָלל. ִּכּבּוׁש ָוֶלְנְסָיה   .74

טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  יד,  ַהּסִ ָברֹו  ּדְ ָאַמר 
ַבׁש, ּכָ אֹוָתּה  ָהִעיר  ב,  ׁשָ מּוְרְבֶיְדרֹו  ְוֶאל 

ְלָכל  ִליָחיו  ׁשְ ָיְצאּו  ַלּקֹוֵרא.  דּוַע  ּיָ ּכַ
ר, עֹׁשֶ ּבְ ֲחֵפִצים  ּבַ ְמָלָכה.  ַהּמַ ֶחְלֵקי 

יעּו, ִהּגִ פֹר  ִמּסְ ים  ַרּבִ  . ִהְתַמְהֵמּהַ לֹא  ִאיׁש 
ָהֲאִציָלה. ְצרּות  ַהּנַ ְמֶלֶכת  ִמּמַ ַחִיל  ֵני  ּבְ

1200 ְמָחה,   ׂשִ ּוְבִלּבֹו  יד  ַהּסִ אֹוָתם  רֹוֶאה 
יַאס. ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ל  ׁשֶ רֹו  ָעׁשְ ּגֹוֵבר  ְוָכְך 

. ְלִהְתַמְהֵמּהַ ּלֹא  ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ׁש  ּקֵ ּבִ
ָעֶליָה, ָמצֹור  ם  ְוׂשָ ָוֶלְנְסָיה  ַעל  הּוא  עֹוֶלה 

יֹוֵצא. ְוֵאין  א  ּבָ ֵאין  ָסִביב,  אֹוָתּה  יף  ִהּקִ
ָהָאֶרץ, ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ֶטת  ּפֹוׁשֶ יד  ַהּסִ ׂשֹוַרת  ּבְ

אֹותֹו. ים  ַהּנֹוְטׁשִ ִמן  ֵאָליו  חֹוְבִרים  ים  ַרּבִ
ְלִמְקֶרה ֶחֶסד  ל  ׁשֶ מֹוֵעד  ָלֶהם  ֶהֱעִניק 

יָלם. ְלַהּצִ ָלבֹוא  ִיְרֶצה  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ה, ּוְמַחּכֶ ָצר  הּוא  ָעה  ׁשְ ּתִ ְיָרִחים  ְך  ּכָ
ָהִעיר. נֹוָאׁש  ָאְמָרה  יִרי  ָהֲעׂשִ בֹוא  ּבְ

ֵאֶליָה,  ּוָבא  יד  ַהּסִ אֹוָתּה  ַבׁש  ּכָ ּוְלֵעת 
ְוִגיל. ְמָחה  ׂשִ טּו  ׁשְ ּפָ ּלֹו  ּכֻ ֲחֶנה  ּמַ ּבַ
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viniesse a mio Çid | que a sabor de cavalgar;
¡çercar quiere a Valençia | por a christianos la dar!»

73.  el Cid espera el resultado del pregón.

«Quien quiere ir comigo | çercar a Valençia
todos vengan de grado, | ninguno non ha premia.
tres dias le sperare | en Canal de Çelfa.»

74.  Muchos acuden en busca de ganancias; cerco y toma de valencia

Esto dixo mio Çid | el que en buen ora nasco.
Tornavas a Murviedro | ca el se la a ganada.
Andidieron los pregones | sabet, a todas partes;
al sabor de la ganançia | non lo quieren detardar,
grandes yentes se le acojen | de la buena christiandad.
Creçiendo va riqueza | a mio Çid el de Bivar.
Quando vio mio Çid las gentes juntadas | compeços de pagar.
Mio Çid don Rodrigo | non lo quiso detardar;
adeliño pora Valençia | e sobr’ellas va echar,
bien la çerca mio Çid, | que non i avia hart,
viedales exir | e viedales entrar.

Sonando van sus nuevas | todas a todas partes;
mas le vienen a mio Çid | sabet, que nos le van.
Metiola en plazo | si les viniessen huviar;
nueve meses complidos | sabet, sobr’ella yaz,
quando vino el dezeno | ovieron gela a dar.
Grandes son los gozos | que van por es logar
quando mio Çid gaño a Valençia | y entro en la çibdad;
los que fueron de pie | cavalleros se fazen,
el oro e la plata | ¿quien vos lo podrie contar?

Todos eran ricos | quantos que alli ha.
Mio Çid don Rodrigo | la quinta mando tomar;
en el aver monedado | .xxx. mill marcos le caen
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ירּות, ַאּבִ תַֹאר  ּבְ ָזָכה  ַרְגִלי  ל  ַחּיָ
ְוֶכֶסף? ָזָהב  אׄוְצרׄות  יּוַכל  ִלְסּפֹר  ּוִמי 

ַרב. ר  עֹׁשֶ ּבְ ָזָכה  ם  ְלׁשָ ְקָרה  ּנִ ׁשֶ ל  ּכָ
– ָלל  ׁשָ ית  ֲחִמיׁשִ הּוא   – ֶחְלקֹו  יד  ַהּסִ ׁש  ּקֵ ּבִ

ים לֹוׁשִ ׁשְ כּום  ַהּסְ ָהָיה  ַע.  ַמְטּבֵ ּבְ לֹו  ִלְמנֹות 
ֶיֶתר ֶאת  ִיְמֶנה  ּוִמי  טֹוב,  ֶסף  ּכֶ ַמְרק  ַאְלֵפי 

ַמְלקֹוַח. ָידֹו  ּבְ ָנְפלּו  ר  ֲאׁשֶ ָכִסים  ַהּנְ

ַאְלקֹוֶסר ַעל  הּוַנף  ְגלֹו  ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַעּתָ
ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוִעּמֹו  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ַמח  ׂשָ

ֶמֶלְך ֶסִביְלָיה ְמַבֵּקׁש ִלְכֹּבׁש ֵמָחָדׁש ֶאת ָוֶלְנְסָיה    .75

ָוֶלְנְסָיה, ּבּוׁש  ּכִ ְדַבר  ּבִ ׂשֹוָרה  ַהּבְ יָעה  ִהּגִ
ֶסִביְלָיה.  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ָמֵגן,  ְללֹא  ָהִעיר 

יַע, ִהּגִ ל,  ַחּיָ ַאְלֵפי  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ָיסֹות,  ּגְ רֹאׁש  ּבְ
1225 ָרב.  ַהּקְ יָנם  ּבֵ ַרץ  ּפָ ע  ּטָ ַהּמַ ֶאל  ָסמּוְך 

ה ִהּכָ ָיֵרְך  ַעל  ׁשֹוק  ְזָקנֹו,  ָארְֹך  יד,  ַהּסִ
ַחִטיָבה. ֶאל  ַעד  ַאֲחָריו  ָרַדף  ָהאֹוֵיב,  ֶאת 

ַחל, ַהּנַ חּוָקר  ְלחֹוף  ִלְראֹות  ם  ׁשָ ם  ְיָכְלּתֶ
לֹוֲחִמים אּוִרים  ַהּמַ ֵעצֹות  אֹוְבֵדי  יַצד  ּכֵ

ְרָחם ּכָ ַעל  ּבְ ְוֵאיְך  ָהר  ַהּנָ ֶזֶרם  ּבְ
רֹוקֹו ִמּמָ ֶלְך  ַהּמֶ ַחל.  ַהּנַ ֵמי  ֶאת  ׁשֹוִתים 

לֹוׁש. ׁשָ ַחּבּורֹות  ּבְ ה  ֻמּכֶ ם  ָ ִמּשׁ ִנְמַלט 
ָלרֹב. ה  ּזָ ּבִ ָידֹו  ּבְ י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ָחַזר 

ָוַרב, ָעצּום  הּוא  ַאף  ָוֶלְנְסָיה  ַלל  ׁשְ ָהָיה 
יֹוֵתר, ה  ַהְרּבֵ ִרְוִחי   – ּתֹודּו  אי  ַוּדַ  – ְוַאף 

ַהּזּוָטִרים לּו  ִקּבְ ֶסף  ּכֶ ַמְרק  ֵמָאה  ְוָכְך 
י, ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ת  ִהּלַ ּתְ יד.  ַהּסִ ֵגיסֹות  ּבְ ׁשֶ

ְוַלּנֹוְצִרים  ָטה  ׁשְ ּפָ טֹוָבה,  ָעה  ׁשָ ְיִליד 
ֵהִביָאה.  ב  ּלֵ ּבַ ְמָחה  ׂשִ
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e los otros averes | ¿quien los podrie contar?
Alegre era el Campeador | con todos los que ha
quando su seña cabdal | sedie en somo del alcaçar.

75.  el rey de Sevilla intenta recobrar valencia.

Ya folgava mio Çid | con todas sus conpañas. 
[A] aquel rey de Sevilla | el mandado legava 
que presa es Valençia, | que non gela enparan; 
vino los ver | con .xxx. mill de armas. 

Apres de la uerta | ovieron la batalla,
arrancolos mio Çid | el de la luenga barba;
fata dentro en Xativa | duro el arrancada,
en el passar de Xucar | i veriedes barata,
moros en aruenço | amidos bever agua;
aquel rey de [Sevilla] | con tres colpes escapa.
Tornado es mio Çid | con toda esta ganançia.

Buena fue la de Valençia | quando ganaron la casa,
mas mucho fue provechosa | sabet, esta aranca(n)da;
a todos los menores | cayeron .c. marcos de plata.
Las nuevas del cavallero | ya vedes do legavan.

76.  La barba intonsa del Cid; su esplendidez en el premio y dureza  
en el castigo. 

Grand alegria es | entre todos essos christianos
con mio Çid Ruy Diaz | el que en buen ora nasco.
Yal creçe la barba | e vale allongando.
Dixo mio Çid | de la su boca atanto:
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ֶאל־ִסיד ֵאינֹו ּגֹוֵזז ֶאת ְזָקנֹו ֶׁשֵּכן ָנַדר ֹלא ַלֲעׂשֹות זֹאת ָּכל    .76 
עֹוד הּוא ַּבָּגלּות. ִׂשְמָחה ְּבַמֲחֵנהּו ַעל ֹּגֶדל ַהָּׁשָלל

 
ָעבֹת, ְזָקנֹו  ָהָיה 

יד: ַהּסִ ר  ּבֵ ּדִ זֹאת  ּכָ ְוָגֵדל.  צֹוֵמַח 
ֵרׁש ּגֵ ׁשֶ ַאְלפֹוְנסֹו  ֶלְך  ַלּמֶ ַאֲהָבִתי  ״ּבְ
ין ַסּכִ ַיֲעֶלה  לֹא  ְמַלְכּתֹו,  ִמּמַ אֹוִתי 

ֲעָרה, ׂשַ ּבֹו  ּפֹל  ּתִ ְולֹא  ָקן  ַהּזָ ַעל 
ַיַחד״. אּוִרים  ַהּמַ ּוְבֵני  ַהּנֹוְצִרים  זֹאת  ֵיְדעּו 

ַיַחד ָוֶלְנְסָיה  ּבְ ָנח  רֹוְדִריגֹו,  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 
ִעּמֹו. ִמיד  ּתָ ָהִאיׁש   – ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ִעם 

דֹול, ּגָ ְרכּוׁש  ּבִ ָיְצאּו  ֵאָליו  ָחְברּו  ׁשֶ ִמי 
ְוַנֲחָלה. ָוֶלְנְסָיה  ּבְ ָלֶהם  ק  ִחּלֵ ים  ּתִ ּבָ

ַאֲהָבָתם ה  ַרּבָ ַהּכֹל,  ִרים  ָ ְמֻאּשׁ
ִעּמֹו ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ם  ּגַ י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ֶאל 

ַנַחת. רֹב  רֹוִוים  ֵאָליו  ָחְברּו  ׁשֶ ְוֵאּלּו 

ָיָדם, ּבְ ר  ָהעֹׁשֶ ִעם  ׁשֶ יד  ַהּסִ רֹוֶאה 
1250 ָלֶבַטח.  ים  נֹוְטׁשִ ָהיּו  ָלֶהם  ן  ִנּתַ ַאְך  לּו 

ִמיַנאָיה, ֲעַצת  י  ּפִ ַעל  יד,  ַהּסִ ַקד  ּפָ ן  ּכֵ ַעל 
ָידֹו  ק  ָנׁשַ ּלֹא  ׁשֶ יו,  ֵמֲאָנׁשָ ִאיׁש  י  ּכִ

ִנְמָלט ֵפס  ִיּתָ ִאם  ְרׁשּות,  ל  ִקּבֵ ְולֹא 
מֹוט. ַעל  יּוַקע  ְוָהִאיׁש  ִקְנָינֹו,  ֶאת  לּו  ִיּטְ

רֹון, ּתָ ַהּפִ ִנְמָצא  ַלּכֹל  י  ּכִ ִסיד  ָרָאה 
ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ּבְ ֵעץ  ְלִהּוָ ָנה  ּפָ

ִמְנַין ֶאת  ָלַדַעת  ְרצֹוִני  ּבִ ״ִמיַנאָיה, 
ָלל. ָ ּשׁ ּבַ י  ָחַלְקּתִ ם  ִעּמָ ׁשֶ ַחִיל  ֵני  ּבְ

ָרם. ִמְסּפָ ֶאת  ֵנַדע  ְכָתב,  ּבִ מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ִעם 
ִנְפָקד, יָמה  ֵמְרׁשִ אֹו  ָינּוס  ֵמֶהם  ִמי  ְוִאם 

י, ַלֲאָנׁשַ ָללֹו  ׁשְ ִלְמסֹר  ָעָליו  ִיְהֶיה 
ִמיַנאָיה: ְך  ּכָ ַעל  ָאַמר  ָוֶלְנְסָיה.״  חֹומֹות  ׁשֹוְמֵרי 

בערך  ספרדי  בול  על  דיוקן  אל־סיד. 

אחת. פזטה  של 
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«Por amor del rey Alffonsso | que de tierra me a echado
nin entrarie en ela tigera | ni un pelo non avrie tajado,
e que fablassen desto | moros e christianos.»
Mio Çid don Rodrigo | en Valençia esta folgando,
con el Minaya Albar Ffañez | que nos le parte de so braço.

Los que ixieron de tierra | de ritad son abondados,
a todos les dio en Valençia | casas y heredades de que son pagados;
el amor de mio Çid | ya lo ivan provando.
Los que fueron con el e los de despues | todos son pagados
veelo mio Çid | que con los averes que avien tomados
que sis pudiessen ir | fer lo ien de grado.

Esto mando mio Çid, | Minaya lo ovo conssejado:
que ningun omne de los sos | ques le non spidies o nol besas la mano
sil pudiessen prender | o fuesse alcançado
tomassen le el aver | e pusiessen le en un palo;
afevos todo aquesto | puesto en buen recabdo.
Con Minaya Albar Fañez | el se va consegar:

«Si vos quisieredes | Minaya, quiero saber recabdo
de los que son aqui | e comigo ganaron algo;
meter los he en escripto | e todos sean contados
que si algunos furtare | o menos le fallaren
el aver me avra atornar | [a] aquestos mios vassalos
que curian a Valençia | e andan arobdando.»
Ali dixo Minaya: | «Consejo es aguisado.»

77.  Alegría del Cid, que cuenta seiscientos hombres; proposito de seguir 
aumentando sus riquezas; nuevos presentes para el rey,  
para que deje salir a su mujer e hijas.

Mando los venir a la corth | e a todos los juntar. 
Quando los fallo | por cuenta fizo los nonbrar
tres mill e seis çientos | avie mio Çid el de Bivar.
Alegras le el coraçon | e tornos a sonrrisar:
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ְּבִמְפַקד ַהְּגָיסֹות ִנְמִנים ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש. ֶאל־ִסיד ֵמִכין ַמָּתת ֲחָדָׁשה    .77
 ַלֶּמֶלְך – ֵמָאה סּוִסים, ַהַּפַעם – ַעל ְמָנת ֶׁשַּיִּניַח 

ְלַרְעָיתֹו ְוִלְבנֹוָתיו ַלְחֹּבר ֶאל ָהָאב ְוַהַּבַעל

ָיסֹות ַהּגְ ַעל  ה  ִצּוָ נּוָנה.״  ׁשְ ְכִנית  ּתָ ״ָאֵכן 
ו. ַיְחּדָ ס  ּנֵ ְלִהְתּכַ ֶהָחֵצר,  ֶאל  ָלבֹוא 

ָרם, ִמְסּפָ ֶאת  ָמָנה  אֹוָתם  ָמָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֵמאֹות, ׁש  ְוׁשֵ ֲאָלִפים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֵהם  ָהיּו  ם,  ָרׁשַ

ְך: ִחּיֵ צֹוֵהל,  ִלּבֹו  יָור.  ִמּבִ ִסיד  יסֹות  ּגֵ
ִאּמֹו. ּוְלִמְרָים  ִמיַנאָיה,  ָלֵאל,  ״ּתֹוָדה 

יָור. ִמּבִ ֵצאֵתנּו  ּבְ ָהִיינּו  ים  ְמַעּטִ ַאְך 

ַפע. ֶ ַהּשׁ ל  ִיְגּדַ ְועֹוד  ַרב  ֵרנּו  ָעׁשְ ה  ַעּתָ
ָעֶליָך, ה  ַמְקׁשֶ ֵאינֹו  ִמיַנאָיה,  ָבר,  ַהּדָ ִאם 

ֵנינּו, ִלׁשְ ַנֲחָלה  ֵיׁש  ּה  ּבָ ַקְסִטיְלָיה,  ֶאל  ֵצא 
ֵיׁש  ַאְלפֹוְנסֹו.  ַהחֹק,  י  ּפִ ַעל  ֲאדֹוִני  ֶאל 
ָלַקְחנּו, ָלל  ָ ַהּשׁ ִמן  י  ׁשַ לֹו  ָלֵתת  ְרצֹוִני  ּבִ
ֵאָליו. ָך  ִאּתְ ּתֹוִביל  אֹוָתם  סּוִסים,  ֵמָאה 

1275 תֶֹקף  ּבְ ִאיׁש  ּבָ ְוַהְפֵצר  ִמי  ׁשְ ּבִ ָידֹו  ק  ֵ ַנּשׁ
יַח, ַיּנִ ְוִלְבנֹוַתי  י  ּתִ ְלִאׁשְ ְלַמַען 

ַלח ֶאׁשְ ֵאַלי.  ַלְחּבֹר  ֲאִדיבּותֹו,  רֹב  ּבְ
ֶסר: ַהּמֶ ֶאת  ֵאפֹוא  ְלַמד  ָלבֹוא.  ֵאַלי  אֹוָתן 

נֹוָתיו, ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ יד,  ַהּסִ יַאס,  ּדִ רּוי  ל  ׁשֶ ּתֹו  ’ִאׁשְ
נּו, ַבׁשְ ּכָ ה  ְכִרּיָ ַהּנָ זֹו  ֶאֶרץ  ֶאל  ֵיְצאּו 

ה.״ ֵהּנָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִיְזּכּו  דֹול  ּגָ ּוְבָכבֹוד 

זֹאת.״ ה  ֶאֱעׂשֶ ֵלב  ֵחֶפץ  ״ּבְ ִמיַנאָיה:  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 
ֵהֵחּלּו. ְלִהְתּכֹוֵנן  ֲאַזי  ָבָרם,  ּדְ ָאְמרּו 

ִמיַנאָיה ַיד  ּבְ ָמַסר  י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ִאיׁש  ֵמָאה 
ִהְפִקיד ּוְבָידֹו  ְרתֹו,  ְלׁשָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ַסְנצ‘ֹו  ּדֹון  ַיד  ּבְ ִלְמסֹר  ֶסף  ּכֶ ַמְרִקים  ֶאֶלף  ם  ּגַ
ְדרֹו.  ּפֶ ַסן  ִמְנַזר  ֲאִבי 
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«¡Grado a Dios, Minaya, | e a Santa Maria madre!
Con mas pocos ixiemos | de la casa de Bivar;
agora avemos riquiza, | mas avremos adelant.

Si a vos ploguiere, Minaya, | e non vos caya en pesar,
enbiar vos quiero a Castiella | do avemos heredades,
al rey Alfonsso | mio señor natural; 
destas mis ganançias | que avemos fechas aca 
dar le quiero .c. cavallos | e vos id gelos levar. 
Desi por mi besalde la mano | e firme gelo rogad 
por mi mugier e mis fijas | quenlas dexe sacar. 

Enbiare por ellas, | e vos sabed el mensage:
la mugier de mio Çid | e sus fijas las iffantes
de guisa iran por ellas | que a grand ondra vernan
a estas tierras estrañas | que nos pudiemos ganar.»
Essora dixo Minaya: | «¡De buena voluntad!»
Pues esto an fablado | pienssan se de adobar.
Çiento omnes le dio | mio Çid a Albar Fañez
por servirle en la carrera | [la toda su voluntad],
e mando mill marcos de plata | a San Pero levar
e que los [.d.] diesse | al abbat don Sancho.

78.  el obispo don Jerónimo, entendido en armas y letras,  
llega a valencia; alegría del Cid.

En estas nuevas | todos se(a) alegrando 
de parte de orient | vino un coronado: 
el obispo don Jeronimo | so nombre es lamado, 
bien entendido es de letras | e mucho acordado, 
de pie e de cavallo | mucho era areziado.
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בורגוס. פבלו,  סן  גשר  חרונימו.  דון  הכומר 
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ַהִּביׁשֹוף ֵחרֹוִנימֹו, ֹּכֶמר ְולֹוֵחם, חֹוֵבר ֶאל ַהִּסיד ְּבָוֶלְנְסָיה   .78

ֵמִחים ׂשְ ַהּכֹל  עֹוד  ּבְ
ְזָרח ִמּמִ יַע  ִהּגִ לּו,  ַהּלָ ֲחָדׁשֹות  ּבַ

ַהּקֶֹדׁש, ִלי  ּכְ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶזה  ֵחרֹוִנימֹו  ּדֹון  יׁשֹוף,  ּבִ
ְקַטּנֹות. אֹוִתּיֹות  ּבְ ִקי  ּבָ גּול,  ּדָ ַלְמָדן 

אֹוִנים. ְוַרב  ר  ֻמְכׁשָ  – ף  ֻאּכָ ַעל  אֹו  ַרְגִלי 

ַהּכֶֹמר,  ִלְלמֹד  ׁש  ּקֵ ּבִ יד  ַהּסִ ֲעִלילֹות  ֶאת 
ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ אּוִרים  ּמַ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ ֶחְפצֹו 

הֶֹגן, ּכַ ה  ַיּכֶ ם  ּבָ ׁשֶ ַאַחר  ִיּפֹל  ִאם  י  ּכִ
ָיָמיו. ֵקץ  ּבְ אֹותֹו  ְיַבּכּו  לֹא  ַהּנֹוְצִרים 

ַמח: ׂשָ ִלּבֹו  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  אֹותֹו  ַמע  ׁשָ
ַעל ִמּמַ ָהֵאל  ם  ׁשֵ ּבְ ִמיַנאָיה,  ַפְנֵיס  ב,  ״ַהְקׁשֵ

נּו. ִעּמָ ֵהיִטיב  י  ּכִ ַעל  לֹו  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו 

ָוֶלְנְסָיה ּבְ אן  ּכָ ְלכֹוֵנן  יׁשֹוף  ּבִ ס  ּכֵ ְרצֹוִני  ּבִ ֵיׁש 
1300 ה.  ַהּזֶ ַהּטֹוב  ַהּנֹוְצִרי  יֵדי  ּבִ ּוְלָמְסרֹו 

ְלַקְסִטיְלָיה.״ ָנא  ָהֵבא  ַהּזֹאת  ׂשֹוָרה  ַהּבְ ֶאת 

ַהֹּכֶמר זֹוֶכה ְּבַמֲעַמד ַהִּביׁשֹוף ֶׁשל ָוֶלְנְסָיה   .79

רֹוְדִריגֹו. ל  ׁשֶ ֶסר  ּמֶ ּבַ ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ַמח  ׂשָ
יׁשֹוף, ּבִ ל  ׁשֶ ְפִקיד  ּתַ ָמְסרּו  ֵחרֹוִנימֹו  ּדֹון  ַיד  ּבְ

ּבֹו. ָלדּור  ָנֶאה  ן  ּכָ ִמׁשְ ָוֶלְנְסָיה  ּבְ לֹו  ָנְתנּו 

ַהּנֹוְצִרים, ל  ּכָ ְמַחת  ׂשִ ה  ַרּבָ ָמה  הֹו  ֵאִלי, 
ָוֶלְנְסָיה! ּבְ יׁשֹוף  ַהּבִ בֹוד  ּכָ ׁשֹוֵכן  י  ּכִ ַעל 
ֵרד. ְלִהּפָ א  ּבָ ם  ּגַ ִמיַנאָיה,  ר  ָ ְמֻאּשׁ ָהָיה 

ִמיַנאָיה עֹוֵזב ֶאת ָוֶלְנְסָיה ִעם ַהַּמָּתת ַלֶּמֶלְך   .80

ָוֶלְנְסָיה. ְמחֹוזֹות  ְכנּו  ׁשָ לֹום  ּוְבׁשָ ַנַחת  ּבְ
ַקְסִטיְלָיה. ַמְלכּות  ֱאֵלי  ִמיַנאָיה  ְרּכֹו  ּדַ ה  ָעׂשָ

ֶרְך, ּדֶ ּבַ ֲחנֹות  ַהּתַ ַעל  ג  ַוֲאַדּלֵ מּוָטב 
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Las provezas de mio Çid | andava las demandando,
sospirando (el obispo) ques viesse | con moros en el campo,
que sis fartas lidiando | e firiendo con sus manos
a los dias del sieglo | non le lorassen christianos.

Quando lo oyo mio Çid | de aquesto fue pagado:
«¡Oid, Minaya Albar Fañez: | por aquel que esta en alto,
quando Dios prestar nos quiere | nos bien gelo gradescamos!
En tierras de Valençia | fer quiero obispado
e dar gelo | a este buen christiano.
Vos quando ides a Castiella | levaredes buenos mandados.»

79.  Don Jerónimo es hecho obispo de valencia,donde puede creerse rico. 

Plogo a Albar Fañez | de lo que dixo don Rodrigo.
A este don Jeronimo | yal otorgan por obispo,
dieron le en Valençia | o bien puede estar rico;

¡Dios, que alegra era | todo christianismo
que en tierras de Valençia | señor avie obispo!
Alegre fue Minaya | e spidios e vinos.

80.  Minaya sale para Castilla con los regalos para Alfonso.

Tierras de Valençia | remanidas en paz,
adeliño pora Castiella | Minaya Albar Fañez;
dexare vos las posadas, | non las quiero contar.
Demando por Alfonsso | do lo podrie fallar;
fuera el rey a San Fagunt | aun poco ha,
tornos a Carrion, | i lo podrie fallar.

Alegre fue de aquesto | Minaya Albar Fañez;
con esta present[a]ja | adeliño pora alla.
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ָמם. ׁשְ ּבִ קֹומֹות  ַהּמְ ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ַטַעם  ֵאין 
ַאְלפֹוְנסֹו. ֶאת  הּוא  ִיְמָצא  ֵהיָכן  ָהִאיׁש  ַאל  ׁשָ

ֶלְך, ַהּמֶ ה  ַעּתָ ֶזה  ַאְך  ַסַהגּון  ֶאל  ָיָצא 
ר. ֶאְפׁשָ ְלָמְצאֹו  ּה  ּבָ ַקְריֹון,  ִקְרַית  ֶאל  ב  ׁשָ

ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ׂשֹוָרה  ַהּבְ ַעל  ַמח  ׂשָ
ֶרְך. ַלּדֶ ָהִאיׁש  ָיָצא  ִעּמֹו,  יד  ַהּסִ ת  ַמּתַ

ִמיַנאָיה ְמָבֵרְך ֶאת ַהֶּמֶלְך ְלָׁשלֹום   .81

יָסה, ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  ָיָצא 
ֲאַזי,  ִלְקָראתֹו  א  ּבָ ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ַאְלָבר 

ְלַרְגֵלי  ּכֹוֵרַע  ם  ּלָ ּכֻ ּוְלֵעיֵני 
ְלַאַחר ִקיָנה.  ַזֲעַקת  ּוְבִפיו  ֶלְך  ַהּמֶ

ֲהָלָכה: ּכַ ר  ּבֵ ּדִ ק,  ֵ ִנּשׁ ָיָדיו  ֶאת  ׁשֶ

ִׂשיַחת ִמיַנאָיה ִעם ַהֶּמֶלְך. ִקְנָאתֹו ֶׁשל ַּגְרִסי אֹוְרדֹוְנֵיס. ַהֶּמֶלְך ְמַצֶּוה    .82
ְלַלּוֹות ֶאת ִמְׁשַּפַחת ֶאל־ִסיד ַעד ְּגבּול ָוֶלְנְסָיה. ַהֶּמֶלְך ֵמִׁשיב ְלִסיד 

ֶאת ְרכּוׁשֹו ּוֵמִסיר ֶאת ַהֵחֶרם. ָהִאיְנַפְנִטים ִמַּקְריֹון ַמֲעִלים ֶאת 
סּוְגַית ַהִּנּׂשּוִאים ִלְבנֹוָתיו ֶׁשל ַהִסיד

ָהָאדֹון, ַאְלפֹוְנסֹו  ָעֶליָך,  ָהֵאל  ת  ְרּכַ ״ּבִ
ק, ֵ ְמַנּשׁ ָיֶדיָך  ַחִיל,  ִאיׁש  י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 

ַהּטֹוב ֲאדֹונֹו  י  ּכִ ְוָיֶדיָך,  ַרְגֶליָך 
ָהִאיׁש. ַעל  ּתָ  ַרׂשְ ּפָ ָך  ַחְסּדְ ֶאת  ה,  ַאּתָ  

1325 יד,  ַהּסִ ֶאת  ּתָ  ַרׁשְ ּגֵ ֵמַאְרְצָך  ָאְמָנם 
זֹאת ִעם  ַאְך  ּנּו,  ִמּמֶ ָך  ַחְסּדְ ֵהַסְרּתָ 
ֵנָכר. ַמְמְלכֹות  ּבְ ֶבר  ַהּגֶ ְיֵדי  ָצְלחּו 

 – אֹוְנָדה  ֶאת  ְוַגם  ַבׁש  ּכָ ֶחִריָקה  ֶאת  הּוא  ה  ִהּנֵ
ַאְלֶמָנר, מּוְרְבֶיְדרֹו,  ָיָדיו  ּבְ ָנְפלּו  ָמּה,  ׁשְ ֶזה 

ַקְסֶטחֹון ֶסבֹוְלָיה,   – ם  ָ ִמּשׁ ּוְרחֹוקֹות 
ָמצּוק. ַעל  ׁשֹוֶכֶנת   – ַקְדֵיְלָיה  ְנָיה  ּפֶ ְוַאף 
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81.  Minaya saluda al rey.

De missa era exido | essora el rey Alfonsso; 
¡afe Minaya Albar Fañez | do lega tan apuesto! 
Finco sos inojos | ante tod el pueblo, 
a los pies del rey Alfonsso | cayo con grand duelo, 
besava le las manos | e fablo tan apuesto:

82.  Minaya hace ante la corte la apología del Cid; complacencia del rey, 
disgusto de Garci Ordóñez; el rey manda escoltar a la familia del Cid 
hasta valencia; el rey ordena se levante la confiscación de los bienes 
del Cid y los suyos; los infantes de Carrión contemplan su provechoso 
casamiento con las hijas del Cid. 

«¡Merçed, señor Alfonsso, | por amor del Criador!
Besava vos las manos | mio Çid lidiador
los pies e las manos | commo a tan buen señor
quel ayades merçed, | ¡si vos vala el Criador!

Echastes le de tierra, | non ha la vuestra amor;
mager en tierra agena | el bien faze lo so:
ganada a Xerica | e a Ond(r)a por nombre,
priso a Almenar | e a Murviedro que es miyor,
assi fizo Çebolla | e adelant Castejon,
e Peña Cadiella | que es una peña fuert;
con aquestas todas | de Valençia es señor,
obispo fizo de su mano | el buen Campeador
e fizo çinco lides campales | e todas las arranco.

Grandes son las ganançias | quel dio el Criador,
fevos aqui las señas, | verdad vos digo yo:
çient cavallos | gruessos e corredores,
de siellas e de frenos | todos guarnidos son;
besa vos las manos | (e) que los prendades vos,
razonas por vuestro vassallo | e a vos tiene por señor.»
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ָוֶלְנְסָיה, ַעל  הּוא  ָאדֹון  ֶבר  ַהּגֶ ַלּכֹל,  ּוֵמַעל 
ַאדֹור. ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד  ּכֹוֵנן  יׁשֹופּות  ּבִ ּה  ּבָ
ַח, ְמַנּצֵ ב  ׁשָ ָיָצא,  ָרב  ַלּקְ ָחֵמׁש  ָעִמים  ּפְ

לֹו. ָנַתן  ָהֱאלִֹהים  ָידֹו,  ּבְ ָלל  ָ ַהּשׁ ַרב 

ֵעיֶניָך, מֹו  ּבְ ְרֵאה  ַההֹוָכָחה,  ה  ִהּנֵ
ְלַדַהר, ּוְמִהיִרים  ְקׁשּוִחים  ֵמָאה  סּוִסים 

ִצּיּוָדם. הּוא  ִנְבָחר  ֶרֶסן  ַעד  ף  ָהֻאּכָ ִמן 
ת, ּתָ ַהּמַ ֶאת  ל  ַקּבֵ ק,  ֵ ְמַנּשׁ ָיֶדיָך 
ָוָסל.״ ְלָך  ְוהּוא  ה  ַאּתָ ֲאדֹונֹו  י  ּכִ

ב: ִהְצַטּלֵ ַאְלפֹוְנסֹו,  ֶלְך  ַהּמֶ ָידֹו  ֵהִרים 
– ּבֹו  ָזָכה  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ דֹול,  ַהּגָ ַפע  ֶ ״ַהּשׁ
ְמאֹד. ים  ַמְרׁשִ ָאֵכן   – ִאיִזידֹור  ִלי  ַיֲעזֹר 
יד, ַהּסִ ַחְדׁשֹות  ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ם  ּגַ י  ַמְחּתִ ׂשָ

ָאְמָנם סּוָסיו.״  ת  ַמּתַ ל  ֲאַקּבֵ ֵחֶפץ  ּבְ
אֹוְרדֹוְנֵיס  ְרִסי  ּגַ ַאְך  ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ֵמַח  ׂשָ

יד ַהּסִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ״ּדֹוֶמה  אֹוֵמר:  זֹוֵעף, 
אּוִרים, ַהּמַ ַמְמְלכֹות  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ְבתֹוְך  ּכִ ה  עֹוׂשֶ

ֶלְך: ַהּמֶ ָלרֹוֵזן  ָסח  ם.״  ׁשָ ה  ַחּיָ ֶנֶפׁש  עֹוד  ֵאין 
ְרֵתִני.״ ְמׁשָ הּוא  ָך  ִמּמְ טֹוב  י  ּכִ ְלָך,  ״ֲחַדל 

1350 ֶנְחָרצֹות:  ֶגֶבר,  ּכְ ִמיַנאָיה  ר  ּבֵ ּדִ ֲאַזי 
נֹוָתיו ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  יד,  ַהּסִ ׁש  ּקֵ ּבִ ָך  ַחְסּדְ ״ֶאת 

ִביָרה  ַהּגְ ִחיֶמָנה  ַרְעָיתֹו  ְוֵכן 
ֵהן ּבֹו  ְנָזר  ַהּמִ ִמן  ָלַקַחת  ׁש  ְמַבּקֵ הּוא 

ָוֶלְנְסָיה, ֶאל  בֹאָנה  ּתָ ְלַמַען  ה,  ַעּתָ ׁשֹוְכנֹות 
ֶלְך: ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַעל  ַאדֹור.״  ְמּפֶ ַהּקַ ֶאל 

ֵציָדה ָאִכין  ְוַגם  לֹו,  ֵאָעֶנה  ֵחֶפץ  ״ּבְ
ַאְרִצי, ֵני  ּפְ ַעל  חֹוְלפֹות  עֹוָדן  ְלַמֲעָנן, 
בֹוָדן ּכְ ְוַעל  ּתֹוְקָפן  ֵני  ִמּפְ אֹוָתן  ֶאְנצֹר 

ִבירֹות ַהּגְ ְעָנה  ּגַ ּתַ ר  ְוַכֲאׁשֶ מֹר.  ֶאׁשְ
יַאס, ּדִ רּוי  ְודֹון  ה  ַאּתָ ְראּו,  ַאְרִצי,  בּול  ּגְ ֶאל 

רֹוֶצה ֵאיִני  ן  ּכֵ ׁשֶ ֵהיֵטב.  אֹוָתן  ֵרת  ְלׁשָ
ַבר־ָמה. ּדְ ְולּו  יֹאַבד  ַאדֹור  ְמּפֶ ּקַ ּלַ ׁשֶ

ֶלְך: ַהּמֶ ְנִתיֵני  ל  ּכָ זֹאת,  ּבָ ָבַרי  ּדְ ְמעּו  ׁשִ

אלפונסו.   המלך 

אלמוני. צייר  ה-16.  המאה  משלהי  איור 



207
שירת אל־סיד

Alço la mano diestra, | el rey se santigo:
«De tan fieras ganançias | commo a fechas el Campeador
¡si me vala Sant Esidro! | plazme de coraçon,
e plazem de las nuevas | que faze el Campeador;
reçibo estos cavallos | quem enbia de don.»

Mager plogo al rey | mucho peso a Garçi Ordoñez:
«¡Semeja que en tierra de moros | non a bivo omne
quando assi faze a su guisa | el Çid Campeador!»
Dixo el rey al conde: | «Dexad essa razón,
que en todas guisas | mijor me sirve que vos.»
Fablava Minaya i | a guisa de varon:

«Merçed vos pide el Çid, si vos cayesse en sabor,
por su mugier doña Ximena | e sus fijas amas a dos:
saldrien del monesterio | do elle las dexo
e irien pora Valençia | al buen Campeador.»

Essora dixo el rey: | «Plazme de coraçon;
hyo les mandare dar conducho | mientra que por mi tierra fueren,
de fonta e de mal | curial[l]as e de desonor;
quando en cabo de mi tierra | aquestas dueñas fueren 
catad commo las sirvades | vos y el Campeador. 

¡Oid me, escuellas | e toda la mi cort! 
Non quiero que nada pierda | el Campeador; 
a todas las escuellas | que a el dizen señor 
por que los deserede | todo gelo suelto yo; 
sirvan le[s] sus her[e]dades | do fuere el Campeador. 

Atrego les los cuerpos | de mal e de ocasion, 
por tal fago aquesto | que sirvan a so señor.» 
Minaya Albar Fañez | las manos le beso; 
sonrrisos el rey, | tan velido fablo: 
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לֹו, ָקָרא  ָאדֹון  ָהַלְך,  יד  ַהּסִ ִעם  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
יבֹו, ְמׁשִ ִהְנִני  י,  ֶהְחַרְמּתִ ְרכּוׁשֹו  ְוֶאת 
יד. ַהּסִ ֵיֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְנָין  ַהּקִ הּוא  ּלֹו  ׁשֶ

ֶנֶזק, ל  ּכָ ֵני  ִמּפְ ָלִאיׁש  ָעֵרב  ֲאִני  זֹאת  ּבָ
ֵהיֵטב.״ ֲאדֹונֹו  ֶאת  ֵרת  ְיׁשָ ְלַמַען 

ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ק  ֵ ִנּשׁ
ר: ּבֵ ּדִ ּוָרה  ְוַכּשׁ ֶלְך  ַהּמֶ ֲאַזי  ְך  ִחּיֵ

ַאדֹור ְמּפֶ ַהּקַ ֶאל  ְרצֹונֹו  ּבִ ׁשֶ ִמי  ל  ״ּכָ
ֵאל. ּוְבֶחֶסד  ה  ִיְזּכֶ ִתי  ִבְרּכָ ּבְ ַלְחּבֹר, 

ָקלֹון.״ עֹוד  ּבְ ְולֹא  ֶחְלֵקנּו  ֶזה  ּבָ ִייַטב 
ְבֵריֶהם: ּדִ ִמיעּו  ִהׁשְ ַקְריֹון  ׁשֹוֵעי  ֲאַזי 

ה, ִלְתִהּלָ ָיָצא  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ם  ״ׁשֵ
ִעּתֹו,  ּבְ ַמַעׂש  הּוא  נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  את  ָלׂשֵ

1375  – ינּו  ּפִ מֹו  ּבְ זֹאת  לֹוַמר  ַנְרִהיב  לֹא  עֹז  ִאם  ם  ּגַ
ַקְריֹון.״ ְנִסיֵכי  ֵהן  ְוָאנּו  יָור  ּבִ ִאיׁש  הּוא 

ם. ּתַ יַח  ַהּשִׂ ְוָכאן  ְלִאיׁש  ָבר  ּדָ ָאְמרּו  לֹא 

ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ֶלְך  ַלּמֶ לֹום  ׁשָ ָאַמר 
ם, ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֵלְך  ִמיַנאָיה,  יֹוֵצא,  ה  ״ַאּתָ

ְלתֹוֶעֶלת. הּוא  ִיְהֶיה  ִליַח,  ׁשָ ָך  ִאּתְ ְוַקח 
ֵהיֵטב, ְרֵתן  ׁשָ ָך,  ִעּמְ בֹאָנה  ּתָ ָברֹות  ַהּגְ ְוִאם 

ֶמִדיָנה. ּבֹוֲאֶכם  ַעד  ְחַסְרָנה  ּתֶ ָבר  ּדָ ְלַבל 
ָלֶבַטח.״ ָלֶהן  ִיְדַאג  ְוָהְלָאה  ם  ָ ִמּשׁ יד  ַהּסִ

ֶהָחֵצר. ֶאת  ָעַזב  ִמיַנאָיה,  לֹום  ׁשָ ָאַמר 

ָהִאיְנַפְנִטים ִמַּקְריֹון מֹוְסִרים ֶאת ִּבְרָּכָתם ְלֶאל־ִסיד. ִמיַנאָיה יֹוֵצא    .83
ֶאל ַהִּמְנָזר ְונֹוֵטל ִמָּׁשם ֶאת ּדֹוְנָיה ִחיֶמָנה ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה. ַאִּביִרים ַרִּבים 

ִמְצָטְרִפים ֶאל ְצָבאֹו ֶׁשל ַהִּסיד. ִמיַנאָיה ְמַׁשֵּלם ַלֲאִבי ַהִּמְנָזר. ָרֵחל 
ּוִויָדס מֹוִפיִעים ְלֶפַתע ּוִמְתַחְּנִנים ְלַקֵּבל ֶאת ַּכְסָּפם ַּבֲחָזָרה. ִמיַנאָיה 

ַמְבִטיַח ַּבֲחִצי ֶּפה. ַהֹּכל חֹוְזִרים ְלָוֶלְנְסָיה. ֶּבְרמּוֶדס יֹוֵצא ִלְקַראת 
ַהָּבִאים. ִאְּבן־ַּגְלּבֹון ַהַּמאּוִרי חֹוֵבר ֵאָליו ְויֹוֵצא ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהְּגִבירֹות

ִמיַנאָיה:  ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ֶאל  ַקְריֹון  ׁשֹוֵעי  ָחְברּו 
ם, ּלָ ּכֻ ים  ֲעׂשִ ּמַ ּבַ ן  ְצַטּיֵ ַהּמִ ה  ״ַאּתָ
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«Los que quisieren ir | se[r]vir al Campeador
de mi sean quitos | e vayan a la graçia del Criador;
mas ganaremos en esto | que en otra desonor.»
Aqui entraron en fabla | los iffantes de Carrion:
«Mucho creçen las nuevas | de mio Çid el Campeador;
bien casariemos con sus fijas | pora huebos de pro.

Non la osariemos acometer | nos esta razon,
¡mio Çid es de Bivar | e nos de los condes de Carrion!»
No lo dizen a nadi | e finco esta razon.
Minaya Albar Fañez | al buen rey se espidio:
«¿Hya vos ides, Minaya? | ¡Id a la graçia del Criador!

Levedes un portero, | tengo que vos avra pro;
si levaredes las dueñas | sirvan las a su sabor,
fata dentro en Medina | denles quanto huebos les fuer;
desi adelant | piensse dellas el Campeador.»
Espidios Minaya | e vasse de la cort.

83.  Los infantes de Carrión envian saludos al Cid; Minaya va al monasterio 
por doña Jimena y sus hijas; muchos caballeros se deciden a ir a 
valencia; Minaya recompense al abad; raquel y vidas se le acercan a 
recordarle el asunto pendiente de las arcas. 

Los iffantes de Carrion | dando ivan conpaña a Minaya Albar Fañez:
«En todo sades pro, | en esto assi lo fagades:
saludad nos | a mio Çid el de Bivar,
somos en so pro | quanto lo podemos far;
el Çid que bien nos quiera | nada non perdera.»

Respuso Minaya: | «Esto non me a por que pesar.»
Hido es Minaya, | tornansse los iffantes.
Adeliño pora San Pero | o las dueñas estan,
tan grand fue el gozo | quandol vieron assomar;
deçido es Minaya, | a Ssan Pero va rogar.
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לֹום.  ׁשָ ת  ִריׁשַ ּדְ יד  ַלּסִ ּוְמסֹר  זֹאת  ם  ּגַ ה  ֲעׂשֵ
ֲאַנְחנּו, ֶנֱאָמָניו  נּוַכל  ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ָלֶבַטח.״  ֵזק  ִיּנָ לֹא  ֵרֵענּו,  ִיְהֶיה  ְוִאם 

ֵמִעְנָיִני.״ ֶזה  ״ֵאין  ִמיַנאָיה:  ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ
ַקְריֹון. ׁשֹוֵעי  ָחְזרּו  ָרַכב;  ּוְלַדְרּכֹו 

יד. ַהּסִ ָברֹות  ּגְ ן  ּכַ ִמׁשְ ְדרֹו,  ּפֶ ַסן  ֶאל  הּוא  ִמֵהר 
אֹותֹו. ָראּו  ְלֵעת  ָרן  ָאׁשְ ָהָיה  דֹול  ּגָ

ְנָזר, ַהּמִ ֶאל  ָנה  ּפָ ַאְרָצה,  ִמיַנאָיה  ָיַרד 
ָברֹות: ַהּגְ ֶאת  ִלְפּגֹׁש  ב  ְוׁשָ ה  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ
ִחיֶמָנה, ּדֹוְנָיה  י  ִבְרּתִ ּגְ מּוֵלְך,  ַקד  ״ִהְנִני 

ַגע ּפֶ אֹו  ָנה  ּכָ ִמּסַ ָהֵאל  אֹוָתְך  מֹר  ִיׁשְ
ׁשֹוֵלַח י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  נֹוַתִיְך.  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ְוֵכן 

ָלֶכן. תֹו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  נֹו  ּכָ ִמׁשְ ם  ׁשָ קֹום  ִמּמְ
ר. עֹׁשֶ רֹב  ָידֹו  ּבְ ִריא,  ּבָ י,  ָעַזְבּתִ ׁשֶ ּכְ הּוא,  ָהָיה 

1400 ָלֶלֶכת,  ָלֶכן  ָנַתן  ַחְסּדֹו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ
– ָיֵדינּו  ּבְ ִהיא  ה  ַעּתָ  – ָוֶלְנְסָיה  ָלִעיר  ן  ּכֵ ַעל 

יד ַהּסִ ִיְרֶאה  ְלֵעת  י.  ִעּמִ ֶאְתֶכן  ח  ֶאּקַ
ַגע, ּפֶ ּוְללֹא  ִריאֹות  ּבְ נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ּתֹו  ִאׁשְ

ָאגֹות. ִמּדְ י  ָחְפׁשִ ָהִאיׁש,  ר  ָ ְמֻאּשׁ ִיְהֶיה 

הּוא.״ ָהֱאלִֹהים  ״ְרצֹון  ָסָחה:  ִחיֶמָנה  ּדֹוְנָיה 
ה, לֹוׁשָ ׁשְ יִרים  ַאּבִ ּבְ ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ַחר  ּבָ

ָוֶלְנְסָיה: ּבְ ׁשֶ יד  ַהּסִ ֲאדֹונֹו,  ֶאל  ַלח  ׁשָ
י  ּכִ ִאְמרּו  ָהֵאל,  אֹותֹו  מֹר  ִיׁשְ יַאס,  ּדִ ״ְלרּוי 

ֶלְך, ַהּמֶ ָיִדי  ּבְ ָנַתן  נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ּתֹו  ִאׁשְ
ָלנּו ִהְבִטיַח  ִנְהֶיה  ַאְרצֹו  ּבְ עֹוד  ְוָכל 

ָעֵלינּו. ּוְלָהֵגן  ק  ְלַסּפֵ ְצָרֵכינּו 

– אֹוָתנּו  מֹר  ִיׁשְ ָהֵאל   – ט״ו  ָיִמים  עֹוד  ּבְ
נֹוָתיו ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ּתֹו  ִאׁשְ ֲאִני,  ֵאָליו,  ָנבֹוא 
ְותַֹאר.״ ִיחּוס  ַרּבֹות  ִבירֹות,  ַהּגְ ל  ּכָ ְוֵכן 

ה. ֻקּדָ ַהּפְ ֶאת  אּו  ְיַמּלְ יִרים,  ָהַאּבִ נּו  ּפָ



211
שירת אל־סיד

Quando acabo la oraçion | a las dueñas se [fue] torn[ar]:
«Omilom, doña Ximena, | ¡Dios vos curie de mal!
¡Assi ffaga | a vuestras fijas amas!
Saluda vos mio Çid | alla ond(d)e elle esta,
sano lo dexe | e con tan grand rictad.
El rey por su merçed | sueltas me vos ha
por levaros a Valençia | que avemos por heredad.
Si vos viesse el Çid | sanas e sin mal
todo serie alegre | que non avrie ningun pesar.»
Dixo doña Ximena: | «¡El Criador lo mande!»
Dio tres cavalleros | Minaya Albar Fañez,
enviolos a mio Çid | a Valençia do esta:
«Dezid al Canpeador | – ¡que Dios le curie de mal! –
que su mugier e sus fijas | el rey sueltas me las ha;
mientra que fueremos por sus tierras | conducho nos mando dar.

De aquestos .xv. dias | – si Dios nos curiare de mal – 
seremos yo e su mugier | e sus fijas que el a 
hy todas las dueñas con ellas | quantas buenas ellas han.» 
Hidos son los cavalleros | e dello penssaran; 
remaneçio en San Pero | Minaya Albar Fañez.

Veriedes cavalleros | venir de todas partes, 
hir se quieren a Valençia | a mio Çid el de Bivar, 
que les toviesse pro | rogavan a Albar Fañez;
diziendo estla] Mi(a)naya: | «Esto fere de veluntad.»
A Minaya .lxv. cavalleros | acreçidol han 
y el se tenie .c. | que aduxiera d’alla; 
por ir con estas dueñas | buena conpaña se faze.

Los quinientos marcos de | dio Minaya al abbat;
los otros quinientos | dezir vos he que faze:
Minaya a doña Ximena | e a sus fijas que ha
e a las otras dueñas | que las sirven delant 
el bueno de Minaya | pensolas de adobar
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ְרִאיֶתם לּו  ַאר,  ִנׁשְ ְדרֹו  ּפֶ ַסן  ּבְ ִמיַנאָיה 
ָהָאֶרץ, ַקְצוֹות  ל  ִמּכָ אּו  ּבָ ַחִיל  ֵני  ּבְ יַצד  ּכֵ
ְלָוֶלְנְסָיה. ָלֶלֶכת  ַלְחּבֹר,  ִסיד  ֶאל  ֶחְפָצם 

יב ֵמׁשִ ֶהם.  ּבָ ִלְבחֹר  ִמיַנאָיה  ּבְ ֵהם  ַמְפִציִרים 
ֵלב.״ ֵחֶפץ  ּבְ יַרי,  ״ַאּבִ ַפְנֵיס:  ַאְלָבר  ָלֶהם 
ַחִיל, ֵני  ּבְ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָליו  חֹוְבִרים 

ֶרְך. ַלּדֶ ָיָצא  ם  ִעּמָ ָאה  ַהּמֵ ַעל  נֹוָסף 

ִבירֹות. ַהּגְ ֶאת  ה  ַהְמַלּוֶ ַהֶחֶבר  ָנֶאה  ָאֵכן 
ְרִקים ַהּמַ ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ֶאת  ְנָזר  ַהּמִ ַאב  יֵדי  ּבִ

ֵמאֹות ּוַבֲחֵמׁש  ִמיַנאָיה.  ַפְנֵיס  ָמַסר 
ִמיַנאָיה. ָנַהג  יַצד  ּכֵ יבּו,  ַהְקׁשִ ַהּנֹוָסִפים, 

נֹוֶתיָה ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ְוֵכן  ִחיֶמָנה  ִביָרה  ַהּגְ ֶאת 
אֹוָתן ְרתֹות  ַהְמׁשָ ָהֲאָמהֹות  ְוֶאת 

1425 ֶרךְ  ַלּדֶ ִצּיּוד  ֵמיַטב  ָלֶהן  ִלְרּכֹׁש  ׁש  ּקֵ ּבִ
ֻמְבָחר, ְוסּוס  ה  ְרּדָ ּפִ ּבּוְרגֹוס.  ּבְ צּוי  ַהּמָ ִמן 

ּוְלֵעת ֵמיָטָבן,  ּבְ ָרֶאיָנה  ּתֵ ְלַמַען 
ַהּטֹוב ַפְנֵיס  ׁש  ּקֵ ּבִ ֵהיֵטב  אֹוָתן  ד  ִצּיֵ

ְלֶפַתע, ַאְך  ֶרְך,  ַלּדֶ ִבירֹות  ַהּגְ ִעם  ָלֵצאת 
ּוִויָדס:  ָרֵחל  נֹוְפִלים  ְלַרְגָליו  ָנא,  ְראּו 

ַהֶחֶסד, ְוַרב  ַהּטֹוב  יר  ָהַאּבִ ״ִמיַנאָיה, 
ָיֵדנּו ּבְ ַע  ְלַסּיֵ יד  ַהּסִ יֹוִאיל  לֹא  ִאם 

ר  ְנַוּתֵ ֲאַנְחנּו.  ִלים  ְמֻחּסָ ָאז  י  ּכִ
ֶרן.״ ַהּקֶ ָלנּו  ב  ּתּוׁשַ ַרק  ִאם  ית  ָהִרּבִ ַעל 

לֹו. אַֹמר  זֹאת  ֶאְרֶאּנּו  ָהֵאל,  ֶעְזַרת  ּבְ ״ִאם, 
ָנאֹות.״ ִלְגמּול  ָראּוי  יֶתם  ֲעׂשִ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ָהֵאל, ֶעְזַרת  ּבְ ״ְיִהי  ּוִויָדס:  ָרֵחל  ָאְמרּו 

ַאֲחָריו.״ ׁש  ּוְנַבּקֵ ִמּבּוְרגֹוס  ֵנֵלְך  לֹא,  ִאם 
ְדרֹו, ּפֶ ַסן  ֶאל  ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ַאְלָבר  חֹוֵזר 

ִמיַנאָיה, ִלְרּכֹב  ַמְחִליט  ֵאָליו.  חֹוְבִרים  ים  ַרּבִ
ַנְפׁשֹו: ָעְגַמת  ה  ַרּבָ הּוא,  ִנְפָרד  ְנָזר  ַהּמִ ֵמַאב 

ַמִים. ׁשָ ְמרֹום  ּבִ ָהֵאל  ֶעְזָרְתָך  ּבְ ״ְיִהי 
ַאדֹור, ְמּפֶ ַהּקַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ִמי  ׁשְ ּבִ ק  ֵ ַנּשׁ

ַיְצִליַח, ִיְפַעל  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָכל  ָהִאיׁש  ה  ּגֶ ִיׂשְ
נּו.״ ּלָ ׁשֶ ְנָזר  ַהּמִ ֶאת  יד  ַהּסִ ח  ּכַ ִיׁשְ ּוְלַבל 
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de los mejores guarnimientos | que en Burgos pudo falar, 
palafres e mulas, | que non parescan mal.

Quando estas dueñas | adobadas las han
el bueno de Minaya | penssar quiere de cavalgar.
Afevos Rachel e Vidas | a los pies le caen:
«¡Merçed, Minaya, | cavallero de prestar!
Desfechos nos ha el Çid | sabet, si no nos val;
soltariemos la ganançia | que nos diesse el cabdal.»

«Hyo lo vere con el Çid | si Dios me lieva ala;
por lo que avedes fecho | buen cosiment i avra.»
Dixo Rachel e Vidas: | «¡El Criador lo mande!
Si nan, dexaremos Burgos, | ir lo hemos buscar.»
Hido es pora San Pero | Minaya Albar Fañez;
muchas yentes sele acogen, | pensso de cavalgar.
Grand duelo es | al partir del abbat:
«¡Si vos vala el Criador | Minaya Albar Fañez!
Por mi al Campeador | las manos le besad;
aqueste monesterio | no lo quiera olbidar
todos los dias del sieglo | en levar lo adelant
el Çid | siempre valdra mas.»

Respuso Minaya: | «¡Fer lo he de veluntad!»
Hyas espiden | e pienssan de cavalgar
el portero con ellos | que los ha de aguardar;
por la tierra del rey | mucho conducho les dan.
De San Pero fasta Medina | en .V. dias van; 
felos en Medina | las dueñas e Albar Fañez. 

Direvos de los cavalleros | que levaron el menssaje: 
al ora que lo sopo | mio Çid el de Bivar 
plogol de coraçon | e tornos a alegrar, 
de la su boca | conpeço de fablar: 
«¡Qui buen mandadero enbia | tal deve sperar! 
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ִמיַנאָיה.  ַפְנֵיס  יב  ֵהׁשִ לֹו,״  אַֹמר  ֵלב  ֵחֶפץ  ״ּבְ
ִמיַנאָיה, ִלְרּכֹב  ָיָצא  ְפְרדּו,  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶרְך ּדֶ ּבַ אֹוָתם  ה  ְמַלּוֶ ֶהם  ִעּמָ ִליַח  ָ ַהּשׁ

1450 ם.  ִעּמָ ה  ַרּבָ ֵציָדה  ְמָלָכה.  ַהּמַ בּול  ּגְ ַעד 
ֶרְך ַלּדֶ ֵצאָתם  ְלַאַחר  י  ַהֲחִמיׁשִ ּיֹום  ּבַ

ְלֶמִדיָנה. ִיס,  ַהּגַ ְדרֹו,  ּפֶ ן  ִמּסַ יַע  ִהּגִ
ַפְנֵיס. ּוְבַאְלָבר  ָברֹות  ּגְ ּבַ יטּו  ַהּבִ

ֵהִביאּו ׂשֹוָרה  ַהּבְ ׁשֶ ִליִחים  ְ ַהּשׁ ַעל  ה  ַעּתָ
לֹו ּנֹוַדע  ִלְכׁשֶ ד  ִמּיָ ְמעּו:  ׁשִ י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ֶאל 

ָהָיה. ר  ָ ּוְמֻאּשׁ י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ַמח  ׂשָ

ֶבר: ַהּגֶ ָלֶהם  ָאַמר  ְוכֹה  יו,  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ
טֹוָבה. ׂשֹוָרה  ּבְ ִעּמֹו  ֵמִביא  טֹוב  ִליַח  ״ׁשָ

ִמּבּוְרגֹוס,  ֶנֱאָמִני  ַאְנטֹוִליֶנס,  ַמְרִטין 
ּגּוְסְטיֹוס, מּוְניֹו  ה,  ַאּתָ ְרמּוֶדס,  ּבֶ ְדרֹו  ּוּפֶ

ן, ְמֻצּיָ קֶֹדׁש  ִלי  ּכְ ֵחרֹוִנימֹו,  יׁשֹוף  ְוַהּבִ
ָרב ַלּקְ כֹוִנים  ַהּנְ ַחִיל  ֵני  ּבְ ֵמָאה  רֹאׁש  ּבְ
א ּבָ ה  ַמִרּיָ ַסְנָטה  ֵני  ּפְ ַעל  ָחַלף  רֹוֵכב, 

ְוָהְלָאה. ם  ָ ִמּשׁ ּכֹן  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ מֹוִליָנה  ֶאל 
לֹום, ׁשָ ְוִאיׁש  ֵרִעי  ּה,  ּבָ יט  ּלִ ׁשַ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ

ָמר. ִמׁשְ ָלֶכם  ִיְהֶיה  יר  ַאּבִ ֵמָאה  רֹאׁש  ּבְ

, ְלִהְתַמְהֵמּהַ ִלי  ִמּבְ ֶמִדיָנה  ֶאל  ְצאּו  ן  ּכֵ ַעל 
אֹוָתם, ִלְמצֹא  ּתּוְכלּו  ָנֵקל  ּבְ י  ּכִ ִלי  ִנְמַסר 
ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ן  ִעּמָ נֹוַתי,  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ י  ּתִ ִאׁשְ

יבּו. ָהׁשִ אֹוָתן  ֵאַלי  ִויָקר  בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ
ִלי, ָעְלָתה  ָעֵתק  הֹון  זֹו  ָוֶלְנְסָיה,  ּבְ אן  ּכָ ֶאֱהֶיה 

ֶלת. ִאּוֶ ה  ַמֲעׂשֵ ִיְהֶיה  אֹוָתּה  ִלְנטֹׁש  ן  ּכֵ ַעל 
ֵאר.״ ָ ֶאּשׁ ּה  ּבָ ן  ּכֵ ַעל  ִהיא,  י  ְרכּוׁשִ ָוֶלְנְסָיה 

ַדַהר, ּבְ יד  ַהּסִ ִליֵחי  ׁשְ ָיְצאּו  ָברֹו.  ּדְ ם  ִסּיֵ
1475 ְלֶרַגע.  ַיַעְצרּו  לֹא  יּוְכלּו,  ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ְפרֹוְנָטֵאל ּבִ ָחְלפּו,  ה  ַמִרּיָ ַסְנָטה  ֵני  ּפְ ַעל 
מֹוִליָנה. ֶאל  יעּו  ִהּגִ ּוְלָמֳחָרת  ָחנּו, 

לֹו נֹוַדע  ָבר  ַהּדָ ֵעת  אּוִרי,  ַהּמַ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ
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Tu, Muño Gustioz | e Pero Vermuez delant 
e Martin Antolinez | un burgales leal, 
el obispo don Jeronimo | coronado de prestar, 
cavalguedes con çiento | guisados pora huebos de lidiar; 
por Santa Maria | vos vayades passar, 
vayades a Molina | que yaze mas adelant, 
tienela Avengalvon | – mio amigo es de paz – 
con otros çiento cavalleros | bien vos conssigra; 
hid pora Medina | quanto lo pudieredes far;
mi mugier e mis fijas | con Minaya Albar Ffañez 
asi commo a mi dixieron | hi los podredes falar, 
con grand ondra | aduzid melas delant.

E yo fincare en Valençia | que mucho costadom ha,
gran locura serie | si la desenparas;
yo ffincare en Valençia | ca la tengo por heredad.»
Esto era dicho, | pienssan de cavalgar
e quanto que pueden | non fincan de andar.
Troçieron a Santa Maria | e vinieron albergar a Fron[chales],
y el otro dia vinieron | a Molina posar.

El moro Avengalvon | quando sopo el menssaje
saliolos reçebir | con grant gozo que faze:
«¿Venides, los vassallos | de mio amigo natural?
¡A mi non me pesa | sabet, mucho me plaze!»
Fablo Muño Gustioz, | non spero a nadi:
«Mio Çid vos saludava | e mandolo recabdar
con çiento cavalleros | que privadol acorrades.

Su mugier e sus fijas | en Medina estan;
que vayades por ellas, | adugades gelas aca
e ffata en Valençia | dellas non vos partades.» 
Dixo Avengalvon: | «¡Fer lo he de veluntad!» 
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בורגוס. פבלו,  סן  גשר  אבן־גלבון. 
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אורי.
מ

ה
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חו
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ְוִגיל: ְמָחה  ׂשִ רֹב  ּבְ אֹוָתם  ל  ִקּבֵ ָיָצא, 
ם.  ְעּתֶ ִהּגַ ה  ִהּנֵ ַהּטֹוב,  ֵרִעי  ל  ׁשֶ ״ָוָסִלים 

ָבר.״ ַהּדָ ִלי  ָרצּוי  הּוא,  ַנֲהפֹוְך  ִלי,  ַצר  לֹא 
ְלִאיׁש: ה  ִחּכָ לֹא  הּוא  ּגּוְסְטיֹוס,  מּוְניֹו  ר  ּבֵ ּדִ
הּוא ה  ִצּוָ י,  ּלִ ׁשֶ יד  ִמּסִ ל  ַקּבֵ לֹום  ׁשָ ת  ִריׁשַ ״ּדְ

ֵמָאה. ים  ָפָרׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ְלֶעְזרֹו  י  ּכִ

 – ֶמִדיָנה  ּבְ לֹו  ְמַיֲחלֹות  נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ּתֹו  ִאׁשְ
ְולֹא ְלָכאן  ֵאָליו  ִביֵאן  ּתְ י  ּכִ ׁש  ּקֵ ּבִ

ָוֶלְנְסָיה.״ ּבְ הּוא  עֹוד  ל  ּכָ ֵעיֶניָך  ֵמֶהן  ְגַרע  ּתִ
זֹאת.״ ה  ֶאֱעׂשֶ ֵלב  ֵחֶפץ  ״ּבְ ְלּבֹון:  ן־ּגַ ִאּבְ יב  ֵהׁשִ

ֵהם ׁשּו  ּקְ ּבִ ִלְרּכֹב.  ָיְצאּו  ַחר  ׁשַ ִעם  ְלָמֳחָרת 
ָמאַתִים. ִעם  א  ּבָ הּוא  ַאְך  ֵמָאה  ים  ָרׁשִ ּפָ ַרק 

ָחצּו,  ְרִאי  ּפִ א  ִנּשָׂ ֶהָהִרים  ֶרֶכס  ֶאת 
ָטָרְנץ, ה  ּדֶ ַמַטה  ַעל  ָחְלפּו  ׁש  ֲחׁשָ ְללֹא 

ַאְרּבּוֶחלֹו.  ֵעֶמק  ֶאל  ְלַהְנִמיְך  ֵהֵחּלּו 

ָמר ׁשְ ַהּמִ ַעל  עֹוְמִדים  ֶמִדיָנה  ּבְ יְנַתִים  ּבֵ
ִמיַנאָיה ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ַלח  ׁשָ  – יִרים  ַאּבִ ֵני  ׁשְ

ַנִים. ְ ַהּשׁ בּו  ִהְתַעּכְ לֹא  ָהֱאֶמת.  ֶאת  ִלְלמֹד 
ִמיַנאָיה: ֶאל  ב  ׁשָ ֵרעֹו  ם,  ִעּמָ ַאר  ִנׁשְ ֶאָחד 

אֹוָתנּו. ׁש  ְלַבּקֵ א  ּבָ ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ״ֵחיל 

ְרמּוֶדס ּבֶ ְדרֹו  ּוּפֶ ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  ה  ִהּנֵ
1500 ּבּוְרגֹוס,  ִאיׁש  ֶהם  ְוִעּמָ אֹוְתָך,  ָהאֹוֲהִבים 

ֵחרֹוִנימֹו, יׁשֹוף  ַהּבִ ַאְנטֹוִליֶנס.  ַמְרִטין 
ר  ֲאׁשֶ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ ֶנֱאָמן,  קֶֹדׁש  ִלי  ּכְ
ִעּמֹו, ְוֵגיסֹוָתיו  ְבָצר  ַהּמִ ַעל  ל  מֹוׁשֵ
ִלּבֹו ְמַחת  ּוְלׂשִ י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ִלְכבֹוד 

יעּו.״  ַיּגִ ָקָצר  ְזַמן  עֹוד  ֶאָחד,  ִאיׁש  ּכְ ִאים  ּבָ
ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  קֹוֵרא  ף!״  ָהֻאּכָ ״ֶאל  ֲאַזי, 

. ִהְתַמְהֵמּהַ לֹא  ִאיׁש  ִלְרּכֹב,  ָחְפזּו  ַהּכֹל 
ַהֶחֶבר. ָהָיה  ָנֶאה  יֹוֵתר,  לֹא  ִאם  ֵמָאה, 

ַאְפָסר, ֵלי  ְוִעְנּבְ ִרְתָמה  סּוִסים,  ֵמיַטב 
ָמֵגן,  אָרם  ְלַצּוָ י,  ֶמׁשִ ל  ׁשֶ ִליָמה  ּגְ סּוָתם  ּכְ
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Essa noch | conducho les dio grand; 
a la mañana | pienssan de cavalgar;
çientol pidieron | mas el con dozientos va 
Passan las montañas | que son fieras e grandes, 
passaron Mata de Toranz | de tal guisa que ningun miedo non han,
por el val de Arbux[uel]o | pienssan a deprunar. 
Y en Medina | todo el recabdo esta: 
envio dos cavalleros Minaya Albar Fañez | que sopiessen la verdad,
esto non detard[an] | ca de coraçon lo han 
el uno finco con ellos | y el otro torno a Albar Fañez:
«Virtos del Campeador | a nos vienen buscar 
Afevos aqui Pero Vermuez e Muño Gustioz | que vos quieren sin hart,
e Martin Antolinez | el burgales natural 
y el obispo don Jeronimo | cor[o]nado leal
y el alcayaz Avengalvon | con sus fuerças que trahe
por sabor de mio Çid | de grand ondral dar
todos vienen en uno, | agora legaran.»

Essora dixo Minaya: | «¡Vay[a]mos cavalgar!»
Esso ffue a priessa fecho | que nos quieren detardar;
bien salieron den çiento | que non pareçen mal,
en buenos cavallos | a petrales e a cascaveles
e a cuberturas de çendales | y escudos a los cuellos
y en las manos lanças | que pendones traen,
que sopie(n)ssen los otros | de que seso era Albar Fañez
o cuemo saliera de Castiella | Albar Fañez con estas dueñas que trahe.

Los que ivan mesurando | e legando delant
luego toman armas | e tomanse a deportar;
por çerca de Salon | tan grandes gozos van.
Don legan los otros | a Minaya Albar Fañez se van homilar.
Quando lego Avengalvon | dont a ojo [lo] ha
sonrrisando se de la boca | hivalo abraçar,
en el ombro lo saluda | ca tal es su husaje:
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ם.  ָהרֹׁשֶ ַרת  ְלַהְגּבָ ְוֵנס,  ֲחִנית  ָיָדם  ּבְ
ַפְנֵיס ַאְלָבר  ִמיהּו  ִיְראּו  ַהּכֹל  ְלַמַען 

ִעּמֹו. ָברֹות  ְוַהּגְ ְסִטיְלָיה  ִמּקַ א  ּבָ ְוֵאיְך 
ַהר, ּדָ ּוַבֲחִזית  ִיס  ַהּגַ ֲחלּוץ  ָרַכב 

עֹוִלים ֵמִניף.  ָעל  ֶאל  קֹו,  ִנׁשְ ֶאת  ִאיׁש  נֹוֵטל 
ר.  ְואֹׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ְצִליֵלי  ַחל  ַהּנַ ַחאלֹון  דֹות  ִמּגְ

ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ְפֵני  ּבִ ַקּדּו  ָאר  ְ ַהּשׁ בֹוא  ּבְ
ְוָרָאהּו, יַע  ִהּגִ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ ּוְלֵעת 

קֹו ְלַחּבְ הּוא  ׁש  ִנּגַ ָניו,  ּפָ ֵהִאיר  ִחּיּוְך 
ָהִאיׁש. ִמְנַהג  ֶזה  ּכָ ָנַפל.  ֵתפֹו  ּכְ ְוַעל 

ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ַהּיֹום,  ְלָך  טֹוב  ״יֹום 
נּו. ֶעְרּכֵ אי  ַוּדַ ַיֲעֶלה  ּתֹוִליְך  ִבירֹות  ּגְ ְזכּות  ּבִ

ּה ִעּמָ נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ַחִיל  ן  ּבֶ יד  ַהּסִ ַרְעַית 
ֲאִפּלּו  ּגֹוָרלֹו,  ֶזה  נּו.  ּלָ ּכֻ ד  ְנַכּבֵ

1525 נּוַכל.  לֹא  לֹו  ְלָהַרע  ָרָעתֹו,  נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ
ֶחְלֵקנּו. ּבְ הּוא  ה  ִיְזּכֶ ִמְלָחָמה,  ּבְ אֹו  לֹום  ׁשָ ּבְ

יֹוֵדַע.״  ֵאינֹו  ּזֹאת  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֵעיַני  ּבְ ִסיל  ּכְ

ַהֹּכל ָנִחים ְּבֶמִדיָנה. ִמָּׁשם ְלמֹוִליָנה ּוִמֶּמָּנה ְלָוֶלְנְסָיה   .84

ִמיַנאָיה.  ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ֵני  ּפְ ַעל  ָעָלה  ִחּיּוְך 
ה. ַאּתָ ֱאֶמת  ְיִדיד  ְלּבֹון,  ן־ּגַ ִאּבְ ״ָאֵכן, 
ָאבֹוא יד  ַהּסִ ְפֵני  ּבִ ָהֵאל  ֶעְזַרת  ּבְ ִאם 
ָיֶדיָך ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  ָלֶבַטח  ָהִאיׁש,  ְוַחי 

ָהֶעֶרב.״ ִלְסעֹד  ב  ֵנׁשֵ ּבֹוא,  ַאְך  ֵזק.  ּנָ ּתִ לֹא 
ַמח. ֶאׂשְ ְנִדיבּוְתָך  ״ּבִ ְלּבֹון,  ן־ּגַ ִאּבְ ָאַמר 

ְפַלִים.״ ּכִ ְלָך  יב  ָאׁשִ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ֶטֶרם  ּבְ

ִמיַנאָיה. אֹוָתם  ֵאַרח  ֶמִדיָנה,  ֶאל  ֵהם  ִאים  ּבָ
ּבֹו, ָזכּו  רּות  ֵ ַהּשׁ ִמן  ָרצֹון  ְבעּו  ׂשָ ַהּכֹל 

ֶלְך. ַהּמֶ יר  ִמּצִ ָיְצָאה  ֲאַזי  לּום  ׁשְ ּתַ ת  ֻקּדַ ּפְ
י ּכִ ַעל  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ בֹוד  ּכְ ָוֶלְנְסָיה  ּבְ ַרב 
ֶלְך. ַהּמֶ ַיד  ּכְ ה  ּתֶ ִמׁשְ ֶמִדיָנה  ּבְ הּוא  ָעַרְך 

ִמיַנאָיה. ָבר  ּדָ ב  ַחּיָ לֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ ם  ּלֵ ׁשִ ַהּכֹל  ַעל 
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«¡Tan buen dia con vusco | Minaya Albar Fañez!
Traedes estas dueñas | por o valdremos mas,
mugier del Çid lidiador | e ssus ffijas naturales;
ondrar vos hemos todos | ca tal es la su auze,
mager que mal le queramos | non gelo podremos f[a]r,
en paz o en gerra | de lo nuestro abra;
muchol tengo por torpe | qui non conosçe la verdad.»

84.  Parada en Medina, obsequios de Abengalbón; salida para valencia. 

Sonrrisos de la boca | Minaya Albar Fañez:
«¡Hy[a] Avengalvon | amigol sodes sin falla!
Si Dios me legare al Çid | e lo vea con el alma
desto que avedes fecho | vos non perderedes nada.
Vayamos posar | ca la çena es adobada.»

Dixo Avengalvon: | «Plazme desta presentaja 
antes deste te[r]çer dia | vos la dare doblada.»
Entraron en Medina, | sirvialos Minaya;
todos fueron alegres | del çervicio que tomar[a]n.
El portero del rey | quitar lo mandava;
ondrado es mio Çid | en Valençia do estava
de tan grand conducho | commo en Medinal sacar[a]n;
el rey lo pago todo | e quito se va Minaya.

Passada es la noche, | venida es la mañana,
oida es la missa | e luego cavalgavan;
salieron de Medina | e Salon passavan,
Arbuxuelo arriba | privado aguijavan
el campo de Torançio | luegol atravessavan,
vinieron a Molina | la que Avengalvon mandava.
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ַחר.  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  ָעָלה  ְיָלה,  ַהּלַ ָחַלף  ה  ִהּנֵ
ֶרְך. ַלּדֶ ָיְצאּו  ָרְכבּו,  ֲחִרית,  ׁשַ ִמיַסת  ְלקֹול 
ַהַחאלֹון, ֶאת  ָצְלחּו  ֶמִדיָנה,  ָהִעיר  ָנְטׁשּו 
ָחצּו ִלְדהֹר,  ִמֲהרּו  ַמְעָלה  ַאְרּבּוֶחלֹו  ֶאל 
– מֹוִליָנה  ֶאל  ּוָבאּו  ָטָרְנץ  ִמיׁשֹוֵרי  ֶאת 

ֵחרֹוִנימֹו, יׁשֹוף  ַהּבִ ּה.  ּבָ ל  מֹוׁשֵ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ
ֵאין, ְודִֹפי  סּול  ּפְ ּבֹו  ְוטֹוב,  ָהגּון  נֹוְצִרי 

ָחמּוׁש, ִבירֹות,  ַהּגְ ֶאת  ְוַלְיָלה  יֹום  ּבְ נֹוֵצר 
ִליִמינֹו. צֹוֵעד  ֻמְבָחר  ִמְלָחָמה  סּוס 

ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ו  ַיְחּדָ ְוִעּמֹו  הּוא 
1550 ר.  ְועֹׁשֶ ָהָדר  ת  ַרּבַ  – אּו  ּבָ מֹוִליָנה  ָלִעיר 

ֵאֵרַח,  אֹוָתם  ֵהיֵטב  אּוִרי  ַהּמַ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ
ָבר,  ּדָ ֵמֶהם  ֶהְחִסיר  לֹא  לּו,  ִקּבְ ׁשּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ל  ּכָ

ֵאִלי, ָהִאיׁש.  ם  ּלֵ ׁשִ סּוִסים  ְרזּול  ּפִ ֲעבּור  ּבַ
ָברֹות! ְוַהּגְ ַפְנֵיס  ֶאת  הּוא  ד  ּבֵ ּכִ ָמה  ַעד 

ָוֶלְנְסָיה ְוַעד  ָרְכבּו,  ְלָמֳחָרת  ּבֶֹקר  ּבַ
ְודִֹפי. ֵלאּות  ְללֹא  י  אּוִרִ ַהּמַ אֹוָתם  ֵרת  ׁשֵ
ָבר. ּדָ ֵמֶהם  ָנַטל  לֹא  ם,  ּלֵ ׁשִ ַהּכֹל  יסֹו  ִמּכִ

ְמָחה ּוְבׂשִ ִגיל  ּבְ טֹובֹות,  ׂשֹורֹות  ּבְ רֹב  ּבְ
ה. ּנָ ִמּמֶ ְרָסאֹות  ּפַ לֹוׁש  ׁשָ ָוֶלְנְסָיה,  ֶאל  ֵהם  ָקְרבּו 

רּו ּגְ ׁשִ טֹוָבה,  ָעה  ׁשָ ְיִליד  י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ֶאל 
ִפיו. ּבְ ׂשֹוָרה  ְוַהּבְ ָוֶלְנְסָיה,  ֶאל  ִליַח  ׁשָ

ֶאל־ִסיד ְמַׁשֵּגר עֹוד ֵחיל ִמְׁשָמר ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהָּבִאים   .85

ר, ָ ְמֻאּשׁ ּכֹה  יד  ַהּסִ ָהָיה  לֹא  עֹוד  ֵמעֹוָלם 
ׂשֹוָרה. ַהּבְ יָעה  ִהּגִ יָריו  ּקִ ִמּיַ ן  ּכֵ ׁשֶ

לַֹח, ִלׁשְ ד  ִמּיָ ה  ִצּוָ יִרים  ַאּבִ ָמאַתִים 
ְלַחּלֹות. ִמיַנאָיה  ּוְפֵני  ָברֹות  ַהּגְ ֵני  ּפְ

יֹוֵדַע אֹוָתּה,  נֹוֵצר  ַאר,  ִנׁשְ הּוא  ָוֶלְנְסָיה  ּבְ
ָמר. ׁשְ ַהּמִ ַעל  ְועֹוֵמד  ִמיַנאָיה  ֶנֱעַרְך  י  ּכִ
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El obispo don Jheronimo | – buen christiano sin falla –
las noches e los dias | las dueñas aguarda[va]
e buen cavallo en diestro | que va ante sus armas
entre el e Albar Fañez | hivan a una compaña.

Entrados son a Molina, | buena e rica casa
el moro Avengalvon | bien los sirvie sin falla,
de quanto que quisieron | non ovieron falla
aun las ferraduras | quitar gelas mandava;
a Minaya e a las dueñas | ¡Dios, commo las ondrava!

Otro dia mañana | luego cavalgavan;
fata en Valençia | sirvialos sin falla,
lo so despendie el moro | que del[l]os non tomava nada.
Con estas alegrias | e nuevas tan ondradas
apres son de Valençia | a tres leguas contadas.

85.  el Cid envia otra comitiva al encuentro de los viajeros.

A mio Çid | el que en buen ora nasco
dentro a Valençia | lievan le el mandado;
alegre fue mio Çid | que nunqua mas nin tanto 
ca de lo que mas amava | yal viene el mandado. 

Dozi[en]tos cavalleros | mando exir privado 
que reçiban a Mi(a)naya | e a las dueñas fijas dalgo; 
el sedie en Valençia | curiando e guardando 
ca bien sabe que Albar Fañez | trahe todo recabdo.
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ּדֹון ֵחרֹוִנימֹו יֹוֵצא ִלְפֵני ֻּכָּלם ְלַנֵּצַח ַעל ֶטֶקס ַהְּכִניָסה ָלִעיר   .86

ִמיַנאָיה, ֵני  ּפְ ֶאת  ַהּכֹל  לּו  ִקּבְ יַצד  ּכֵ ְראּו 
ַמְלָיה.  ּפָ ּוְבנֹות  ֲעָלמֹות  ֶנֱאָצלֹות,  ִבירֹות  ּגְ

מֹר ִלׁשְ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ַעל  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ה  ִצּוָ
ְוֶאת ִלים  ְגּדָ ַהּמִ ֶיֶתר  ֶאת  ַאְלקֹוֶסר,  ֶאת 

ִויִציאֹות, ִניסֹות  ּכְ ם,  ּלָ ּכֻ ָעִרים  ְ ַהּשׁ
ָקָצר  ְזַמן  ֶזה  ָהָיה  ֵיָקה.  ּבְ ּבַ ֶאת  לֹו  ּוְלָהִביא 

יד ַהּסִ ָיַדע  לֹא  עֹוד  ָזָכה.  ּבֹו  ׁשֶ ְלַאַחר 
ִאם ּבְ  – ָחַגר  ַחְרּבֹו  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ  –

1575 ק.  ִיְתַאּפֵ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ְלַמֵהר  לֹו  ָעִדיף 

ֶבר, ַהּגֶ מּוָגן  ֶהם  ּבָ ָוֶלְנְסָיה,  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ
נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ּתֹו  ִאׁשְ ְפֵני  ּבִ יד  ַהּסִ ׁש  ּקֵ ּבִ

ִבירֹות ַהּגְ ֶאת  לּו  ִקּבְ ֶחֶרב.  ּבַ ֵאר  ְלִהְתּפָ
יׁשֹוף  ַהּבִ ֵחרֹוִנימֹו  ָוֵחן,  בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ

ּפֹוֵסַע ּוְלָפִנים  ְלסּוסֹו  ֵהִניַח 
ָקבּוַע ּוְבמֹוֵעד  ה.  ֵנִסּיָ ַהּכְ ית  ּבֵ ֶאל 

ֶצָחה ִליָמה  ּגְ ים  חֹוְבׁשִ ֵאָליו,  חֹוְבִרים  ים  ַרּבִ
יל ְלַהְקּבִ ֵהם  ּפֹוִנים  ָחָזם,  ַעל  ֶסף  ּכֶ ְצַלב 

ַהּטֹוב. ַפְנֵיס  ְוַאְלָבר  ַהֵחן  ִבירֹות  ּגְ ֵני  ּפְ ֶאת 

. ִמְתַמְהֵמּהַ ֵאינֹו  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ְיִליד 
ּבֹו. ּגַ ַעל  סּות  ּכְ ְרסּו  ּפָ ֶנֱאַכף,  ֵיָקה  ּבְ ּבַ
ַלח, ֶ ַהּשׁ ָידֹו  ּבְ ֵמֵעץ  יד,  ַהּסִ ָעָליו  ָרַכב 
ְוָעב. ְזָקנֹו  ָארְֹך  ָהָדר,  ִליַמת  ּגְ ָלבּוׁש 

, מּוּהַ ּתָ ַמְרֶאה  ָאֵכן  ַדַהר,  ּבְ ָהִאיׁש  ָיָצא 
יטּו, ִהּבִ ַהּכֹל  ָרַכב,  ֵיָקה  ּבְ ּבַ מֹו  ּוׁשְ סּוס  ַעל 

ְוָהְלָאה אן  ִמּכָ ָזָכה  ָהיּו.  ְוִנְפָעִמים 
ְסָפַרד. ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ֵיָקה  ּבְ ּבַ ה  ִלְתִהּלָ

ֶבר, ַהּגֶ ַרד  ְוַאְרָצה  ְמרּוָצתֹו  ֶאת  ם  ִסּיֵ
ּפֹוֵסַע. יד  ַהּסִ נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ּתֹו  ִאׁשְ ִלְקַראת 

נֹוֶפֶלת: ּוְלַרְגָליו  ִחיֶמָנה  אֹותֹו  רֹוָאה 



225
שירת אל־סיד

86.  Don Jerónimo se adelanta para presidir la procesión; a la entrada  
de valencia; el Cid cabalga a encontrar a su muier e hijas;  
entrada en la ciudad.

Afevos todos aquestos | reçiben a Minaya
e a las dueñas e a las niñas | e a las otras conpañas.

Mando mio Çid | a los que ha en su casa
que guardassen el alcaçar | e las otras torres altas
e todas las puertas | e las exidas e las entradas,
e aduxiessen le a Bavieca | – poco avie quel ganara,
aun non sabie mio Çid | el que en buen ora çinxo espada
si serie corredor | o ssi abrie buena parada –;
a la puerta de Valençia | do fuesse en so salvo
delante su mugier e de sus fijas | querie tener las armas.

Reçibidas las dueñas | a una grant ondrança
el obispo don Jheronimo | adelant se entrava,
i dexava el cavallo, | pora la capiella adeliñava;
con quantos que el puede | que con oras se acordar[a]n,
sobrepeliças vestidas | e con cruzes de plata,
reçibir salien las dueñas | e al bueno de Minaya.

El que en buen ora nasco | non lo detardava;
ensiellan le a Bavieca, | cuberturas le echavan,
mio Çid salio sobr’el | e armas de fuste tomava;
vistios el sobregonel; | luenga trahe la barba;
por nombre el cavallo | Bavieca cavalga;
fizo una corrida; | esta fue tan estraña
quando ovo corrido | todos se maravillavan; 
des dia se preçio Bavieca | en quant grant fue España. 

En cabo del cosso | mio Çid desca[va]lgava, 
adeliño a su mugier | e a sus fijas amas. 
Quando lo vio doña Ximena | a pies se le echava: 
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.1961 מאן,  אנתוני  של  סרטו  אל־סיד,  חימנה.  בתפקיד  לורן  סופיה 
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ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ּבִ חֹוֵגר  ַחְרּבֹו  ַאדֹור,  ״ַקְמּפֶ
. ַאְלּתָ ּגָ ה  ַהֶחְרּפָ ִמן  אֹוִתי  ׁשֶ ַעל  ּתֹוָדה 

נֹוֶתיָך, ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ֶסְניֹור,  ָך,  ּתְ ִאׁשְ ֶאת  ְרֵאה 
ְלִתְפֶאֶרת.״ ֵהן  ְדלּו  ּגָ ַבח,  ֶ ַהּשׁ ְוָלֵאל  ְלָך 

אֶֹמץ. ּבְ ּתֹו,  ִאׁשְ ְוֶאת  יד  ַהּסִ נֹוָתיו  ּבְ ק  ִחּבֵ
1600 ר.  ְואֹׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ְמעֹות  ּדִ ֵמֵעיֵניֶהם  ָזְלגּו 

ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ יגּו  ִהּצִ ֶחְדָוָתם  ֶאת  ֲאַזי 
ֶמה.  ּדֶ ִטירֹות  ֶהְחִריבּו  דּו־ְקָרבֹות,  ּבְ ָיְצאּו 

ֻמְצַלַחת: ָעה  ׁשָ ְיִליד  ָהִאיׁש,  ַבר  ּדְ ֶאת  ְמעּו  ׁשִ
ן ַאּתֶ נֹוַתי,  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ַחס  ַהּיַ ָרַמת  י  ּתִ ״ִאׁשְ

ו  ַיְחּדָ י  ִעּמִ ּבֹואּו  ָמִתי,  ְוִנׁשְ י  ִלּבִ
ר  ֲאׁשֶ ֲחָלה  ַהּנַ ָוֶלְנְסָיה,  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

ָהֵאם ָיָדיו  קּו  ָנׁשְ י.״  ּתִ ַבׁשְ ּכָ ְלַמַעְנֶכן 
אּו. ּבָ ָהִעיָרה  ַהּכֹל  בֹוד  ּכָ ּוְברֹב  נֹות  ְוַהּבָ

ְּכִניַסת ַהָּנִׁשים ְלַאְרמֹון ַהִּסיד,    .87
ַמָּבט ַעל ָהִעיר ְוַהָּים

ָעָלה ַאְלקֹוֶסר,  ֶאל  יד  ַהּסִ אֹוָתן  הֹוִליְך 
ְבָצר. ַהּמִ ְצִריַח  ְמרֹום  ֶאל  ו  ַיְחּדָ ן  ִעּמָ
ֵעֶבר. ְלָכל  ְטָנה  ּבֵ ּתַ אוֹות  ַהּנָ ֵעיֵניֶהן 

ָהְרָחָבה, ָהִעיר  ָוֶלְנְסָיה,  ֶאת  ֵהן  רֹואֹות 
ְרָחק. ּמֶ ּבַ ֵהן  רֹואֹות  ֶגד  ִמּנֶ ם  ַהּיָ ְוֶאת 

ָיַדִים. ְרַחב  ָעבֹת,  ן,  ְסּתָ ַהּבֻ הּו  ִהּנֵ
ָלֱאלִֹהים,  הֹודּו  ְיֵדיֶהן,  ֵהִרימּו 

ְוִתְפֶאֶרת. ר  עֹׁשֶ ִליל  ּכְ ָלל,  ָ ַהּשׁ הּוא  ַרב  י  ּכִ
ּוֵמֵרָעיו. י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ עֹוֵלז 

ַתח. ּפֶ ּבַ ב  ִנּצַ ִניָסן  ַהחֶֹרף,  ְיֵמי  ָחְלפּו 
ֵמֵעֶבר ֵאַרע  ׁשֶ ֶאת  ָלֶכם  ֶאְמסֹר  זֹאת  ּבָ

ָמרֹוקֹו.  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ יּוסּוף  ֵאֶצל  ם  ַלּיָ
בבייקה.  סוסו  על   אל־סיד 

 La ENCICLOPEDIA CATÓLICA, 1908  מתוך: 

ידוע. לא  צייר  ה-18,  המאה 
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«¡Merçed, Campeador | en buen ora çinxiestes espada! 
Sacada me avedes | de muchas verguenças malas; 
afe me aqui, señor, | yo [e] vuestras fijas amas,
con Dios e con vusco | buenas son e criadas.»
A la madre e a las fijas | bien las abraçava
del gozo que avien | de los sos ojos loravan
Todas las sus mesnadas | en grant dele[i]t estavan
armas tenien(do) | e tablados quebranta[van].
Oid que dixo | el que en buen ora [çinxo espada]:
«Vos [doña Ximena] | querida mugier e ondrada,
e amas mis fijas | mi coraçon e mi alma
entrad comigo | en Valençia la casa,
en esta heredad, | que vos yo he ganada.»
Madre e fijas | las manos le besavan;
a tan grand ondra | ellas a Valençia entravan.

87.  Subida al Alcázar y contemplación de la ciudad y el mar.

Adeliño mio Çid | con ellas al alcaçar 
ala las subie | en el mas alto logar.
Ojos velidos | catan a todas partes,
miran Valençia | commo yaze la çibdad
e del otra parte | a ojo han el mar;
miran la huerta | espessa es e grand;
alçan las manos | por a Dios rogar
desta ganançia | commo es buena e grand.
Mio Çid e sus compañas | tan a grand sabor estan.
El ivierno es exido | que el março quiere entrar.

Dezir vos quiero nuevas | de alent partes del mar,
de aquel rey Yuçef | que en Marruecos esta.
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ֶמֶלְך ָמרֹוקֹו ְמַבֵּקׁש ִלְכֹּבׁש ֵמָחָדׁש ֶאת ָוֶלְנְסָיה   .88

רֹוְדִריגֹו: י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ַעל  רֹוָקִאי  ַהּמָ ָרַגז 
ָעמֹק, ֶהן  ּבָ ָחַדר  ַבׁש,  ּכָ ַנֲחלֹוַתי  ״ֶאת 

ַהּנֹוְצִרי.״ ְלֵיׁשּו  ִאם  י  ּכִ יֹוֶדה  ְולֹא 
1625 ִעּמֹו,  יסֹוָתיו  ּגֵ ֶאת  ָמרֹוקֹו  יט  ּלִ ׁשַ ס  ּנֵ ּכִ

ַלח. ֶ ַהּשׁ ֵמיַטב  ָיָדם  ּבְ ָחֵמׁש,  ְרָבבֹות  ֵהם 

ִפינֹות, ַהּסְ ַעל  ָעלּו  ם,  ַהּיָ חֹוף  ֶאל  נּו  ּפָ
רֹוְדִריגֹו. ּדֹון  ֶאת  ׁשּו  ּקְ ּבִ טּו,  ׁשָ ָוֶלְנְסָיה  ְוֶאל 

ִיס. ַהּגַ ֵמֶהן  ָיַרד  ֶלְך,  ַהּמֶ ְסִפינֹות  ָעְגנּו 

ַהֲחָדׁשֹות ַמִּגיעֹות ְלָאְזָניו ֶׁשל ֶאל־ִסיד   .89

יד. ַהּסִ אֹוָתּה  ַבׁש  ּכָ אּו,  ּבָ ָוֶלְנְסָיה  ְוֶאל 
ַהּכֹוְפִרים.  ֵחיל  ָנָטה  ַמֲחֵנהּו  ָלה  ָסמּוְך 
י. ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְפֵני  ּבִ ֶסר  ַהּמֶ ֶאת  ֵהִביאּו 

ַהִּסיד ָׂשֵמַח ְּבִלּבֹו, ּדֹוְנָיה ִחיֶמָנה ֲחֵרָדה   .90

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ ְלָאִבינּו  ַבח  ְוׁשֶ ָלֵאל  ״ּתֹוָדה 
ְלֵעיַני. הּוא  ה  ִהּנֵ ָזִכיִתי  ּבֹו  ר  ָהעֹׁשֶ

ָוֶלְנְסָיה, ֶאת  י  ּתִ ַבׁשְ ּכָ דֹול  ּגָ ַמֲאָמץ  ּבְ
ֶות ַהּמָ ַרק  ה  ּנָ ִמּמֶ ה,  ַעּתָ ַנֲחָלִתי  ִהיא 
ָמרֹום ֶלֱאלֵֹהי  ַבח  ֶ ַהּשׁ אֹוִתי.  ַיְפִריד 

ַרְעָיִתי י  ּכִ ַעל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ּוְלַמִרּיָ
ו. ַיְחּדָ י  ִעּמִ ׁשֹוְכנֹות  ן  ּלָ ּכֻ נֹוַתי,  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ

ָעַלי עֹוִלים  ם  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  ְמָחִתי  ְלׂשִ
ָיִדי, ֶאְמׁשְֹך  לֹא  ֵהן  ָרב  ִמּקְ ּכֹוְפִרים.  יסֹות  ּגֵ

ַרְעָיִתי ְרֶאה  ּתִ נֹות,  ַהּבָ ְרֶאיָנה  ּתִ
ָאֶרץ ּבָ ֵאיְך  ְרֶאיָנה  ּתִ ִנְלָחם,  ֲעָלּה  ּבַ יַצד  ּכֵ

יֵתנּו. ּבֵ ֶאת  ֵהַקְמנּו  ַהּזֹאת  ה  ְכִרּיָ ַהּנָ
ֶלֶחם.״ ְלַהְרִויַח  ֵאיְך  ְלַמְדָנה  ּתִ ֵעיֵניֶהן  ּבְ
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88.  el rey de Marruecos quiere recobrar valencia y la cerca. 

Pesol al rey de Marruecos | de mio Çid don Rodrigo:
«¡Que en mis heredades | fuerte mientre es metido
y el non gelo gradeçe | si non a Jhesu Christo!»
Aquel rey de Marruecos | ajuntava sus virtos,
con .l. vezes mill de armas | todos fueron conplidos;

entraron sobre mar, | en las barcas son metidos,
van buscar a Valençia | a mio Çid don Rodrigo.
Arribado an las naves, | fuera eran exidos.

89.  Llegan al Cid las noticias del cerco.

Legaron a Valençia | la que mio Çid a conquista; 
fincaron las tiendas | e posan las yentes descreidas.
Estas nuevas | a mio Çid eran venidas:

90.  el Cid se alegra, teme doña Jimena. 

«¡Grado al Criador | e a[l] Padre espirital! 
Todo el bien que yo he | todo lo tengo delant; 
con afan gane a Valençia | y ela por heredad,
a menos de muert | no la puedo dexar.

¡Grado al Criador | e a Santa Maria madre
mis fijas e mi mugier | que las tengo aca!
Venidom es deliçio | de tierras d’alent mar;
entrare en las armas, | non lo podre dexar;
mis fijas e mi mugier | verme an lidiar,
en estas tierras agenas | veran las moradas commo se fazen,
¡afarto veran por los ojos | commo se gana el pan!»

Su mugier e sus fijas | subiolas al alcaçar,
alçavan los ojos, | tiendas vieron fincadas:
«¿Ques esto, Çid? | ¡Si el Criador vos salve!»
«¡Ya mugier ondrada | non ayades pesar!
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הֹוִליְך. ְבָצר  ַהּמִ ֶאל  ּתֹו  ִאׁשְ ְוֶאת  נֹוָתיו  ּבְ
יטּו: ִהּבִ ֲאָהל  ּמַ ּבַ ֵעיֵניֶהן,  ֶאת  אּו  ָנׂשְ

יד?״ ַהּסִ ֶזה,  ַמהּו  ַאְך  ָהֵאל,  אֹוְתָך  מֹר  ״ִיׁשְ
ר ָהעֹׁשֶ ַרב  ַחד,  ּפַ ַאל  ֱאֶצֶלת,  ַהּנֶ י  ִבְרּתִ ״ּגְ

ֵעיַנִיְך. זֹאת  ּבָ רֹואֹות  ר  ֲאׁשֶ ָלל  ָ ְוַהּשׁ

ְלָפַנִיְך, אּו  ּבָ ֵהם  ָלבֹוא,  ְמַעט  ִאַחְרּתְ 
ְוִלְבנֹוַתִיְך,  ָלְך  ָלֵתת  ת  ַמּתָ ּוִבְרצֹוָנם 

 1650 אָנה.״   ׂשֶ ּנָ ּתִ ְלֶגֶבר  ֵאּלּו  ֶטֶרם  ּבְ ְנדּוְנָיה 
ָאִבינּו.״ ְוַלּבֹוֵרא,  יד,  ַהּסִ ְלָך,  ״ּתֹוָדה 
י, ּתִ ִאׁשְ ֲאִרי,  ָ ִהּשׁ ה  ַהּזֶ ַאְרמֹון  ּבָ אן  ״ּכָ
ְוִאם ַאְלקֹוֶסר.  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ ּתּוְכִלי  ָולֹא, 
ְך. ִלּבֵ ֵהל  ִיּבָ ַאל  ִנְלָחם,  אֹוִתי  ְרִאי  ּתִ

ה, ַמִרּיָ ה  דֹוׁשָ ְוַהּקְ ֱאלִֹהים  ֶחֶסד  ּבְ
ְואֶֹמץ. עֹז  ִלי  ּתֹוִסיף  י  ִעּמִ נֹוְכחּוֵתְך 

ֶעְליֹוָנה.״ ַעל  ְהֶיה  ּתִ ָיִדי  ָהֵאל  ֶעְזַרת  ּבְ

ַהִּסיד ַמְרִּגיַע ֶאת ַרְעָיתֹו ּוְבנֹוָתיו ּוַמְבִטיַח ָלֶהן ִנָּצחֹון   .91

ָנכֹון. אֹוֵיב  ַמֲחֵנה  ַחר,  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  עֹוֶלה 
ְוַרַעם. אֹון  ׁשָ קֹול  ּבְ ַמע  ִנׁשְ ים  ּפִ ַהּתֻ ְצִליל 

ַהּיֹום.״ טֹוב  ״יֹום  ְוָסח:  י  ִלּ ׁשֶ יד  ַהּסִ צֹוֵהל 
ַחד, ִמּפַ ר  ּבַ ִנׁשְ ּה  ִלּבָ יד,  ַהּסִ ַרְעַית  ַאְך 

ָוָיה. ַהּלְ ּוְנׁשֹות  נֹות  ַהּבָ מֹוָה  ּכָ
ֵמֶרֶחם. ָיְצאּו  ֵמָאז  ְך  ּכָ ל  ּכָ ִנְתָיְראּו  לֹא 

ָהָעב: ְזָקנֹו  ף  ִלּטֵ ַאדֹור  ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ
ִיְתרֹוְנֶכן. הּוא  זֹאת  ל  ּכָ ִבירֹוַתי,  ּגְ ַחד,  ּפַ ״ַאל 

יֹוִאיל, ַהּבֹוֵרא  ִאם  ט״ו,  ָיִמים  תֹוְך  ּבְ
ּתּוַכְלָנה יֵדיֶכן,  ּבִ יַח  ַנּנִ ים  ּפִ ַהּתֻ ֶאת 

ן ִנּתֵ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  צּוָרָתם,  ֶאת  ִלְראֹות 
ַהּטֹוב,  ֵחרֹוִנימֹו  יׁשֹוף,  ַלּבִ ים  ּפִ ַהּתֻ ֶאת 

ה, ַמִרּיָ ַסְנָטה  ִמְנַזר  ּבְ אֹוָתם  ִיְתֶלה  ְוהּוא 
ֶנֶדר. ֵהם  יד  ַהּסִ ְבֵרי  ּדִ ַהּבֹוֵרא.״  ל  ׁשֶ ִאּמֹו 

רּוָחן. ב  ַמּצַ ְוטֹוב  ִבירֹות  ַהּגְ ֵלב  ַקט  ׁשָ
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Riqueza es que nos acreçe | maravillosa e grand;
¡a poco que viniestes | presend vos quieren dar;
por casar son vuestras fijas: | aduzen vos axuvar!»
«¡A vos grado, Çid, | e al Padre spirital!»
«Mugier, sed en este palaçio, | e si quisieredes en el alcaçar.

Non ayades pavor | por que me veades lidiar;
con la merçed de Dios | e de Santa Maria madre
creçem el coraçon | por que estades delant
¡con Dios aquesta lid | yo la he de arrancar!»

91.  el Cid tranquiliza a su mujer e hijas, asegurándoles de su victoria. 

Fincadas son las tiendas | e pareçen los alvores,
a una grand priessa | tañien los atamores
alegravas mio Çid e dixo: | «¡Tan buen dia es oy!»

Miedo a su mugier | e quierel quebrar el coraçon,
assi ffazie a las dueñas | e a sus fijas amas a dos;
del dia que nasquieran | non vieran tal tremor.
Prisos a la barba | el buen Çid Campeador:
«Non ayades miedo | ca todo es vuestra pro;
antes destos .xv. dias | si plogiere a[l] Criador
aquelos atamores a vos los pondran delant | e veredes qua(n)les son,
desi an a sser | del obispo don Jheronimo,
colgar los han en Santa Maria | madre del Criador.» 
Vocaçion es que fizo | el Çid Campeador.

Alegre[s] son las dueñas, | perdiendo van el pavor.
Los moros de Marruecos | cavalgan a vigor
por las huertas adentro | estan sines pavor.
92. Los cristianos atacan y dan muerte a quinientos moros. 
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ְואֶֹמץ. עֹז  ּבְ ּדֹוֵהר  רֹוקֹו  ִמּמָ אּוִרי  ַהּמַ
ָיבֹואּו.  ן  ַהּגַ ֵלב  ֶאל  ָמגֹור,  ם  ִלּבָ ּבְ ֵאין 

ֵּגיס ַהּנֹוְצִרים ּתֹוֵקף ּוַמִּפיל ָחָלל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַמאּוִרים   .92

ֲעמֹון. ּפַ ּבַ ִצְלֵצל  אֹוָתם,  ָרָאה  ַהּצֹוֶפה 
ָרב, ַלּקְ ַהּנֹוְצִרים  ל  ׁשֶ ָיסֹות  ַהּגְ ָנכֹונּו 

1675 ָהִעיר,  ֲעֵרי  ַ ִמּשׁ ְרצּו  ּפָ ָקם,  ִנׁשְ ָאֲחזּו 
ן ַהּגַ ִמן  ְרׁשּוהּו  ּגֵ ָעטּו,  אּוִרי  ַהּמַ ֵחיל  ַעל 

ְנטּוָיה  ְזרֹוַע  ּבִ דֹול,  ּגָ יֹון  ִבּזָ ּבְ
ילּו. ִהּפִ ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ֵמֶהם  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש 

ַהָּוָסִלים ָׁשִבים ֶאל ָהִעיר, ֻּכָּלם ְּפָרט ְלַאְלָבר ַסְלָבדֹוֶרס.    .93 
ָּתְכִנית ַהִּמְלָחָמה

ַמֲאָהל. ַתח  ּפֶ ַעד  אֹוָתם,  ָרְדפּו  אר  ַצּוָ ַעל 
ם.  ָ ִמּשׁ ִלְרּכֹב  ָאְמרּו  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְכלֹות  ּכִ

אּוִרים.  ַהּמַ ִבי  ׁשְ ּבִ ָנַפל  ַסְלָבדֹוֶרס  ַאְלָבר 
ֲאדֹוָנם, ֶאל  ָחְזרּו  ִסיד  ל  ׁשֶ ַלְחמֹו  אֹוְכֵלי 

ֵהם. ם  ּגַ לֹו  ידּו  ִהּגִ יד  ַהּסִ ָרָאה  ׁשֶ ֶאת 

ִיס: ַהּגַ ֲעִלילֹות  ּבַ ִסיד  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  עֹוֵלז 
ה. ּנֶ ּתַ ִיׁשְ לֹא  ָבר  ּדָ יַרי,  ַאּבִ יבּו,  ״ַהְקׁשִ

ּנּו. ִמּמֶ טֹוב  ַאף  ָמָחר  ִיְהֶיה  ַהּיֹום,  טֹוב  יֹום 
ַלח, ְוׁשֶ ָמֵגן  ֶאֱחזּו  ַחר  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ִלְפֵני 

ֵחרֹוִנימֹו, ּדֹון  א  ִיּשָׂ ְלַמֲעֵננּו  ה  ִפּלָ ּתְ
ִלְרּכֹב, ָהֲערּוִכים  ְוָאנּו,  ִיְמַחל  ֵחְטא  ַעל 
ַסְנְטָיאגֹו, ר  ְוַהְמַבּשֵׂ ָהֵאל  ֶעְזַרת  ּבְ ֵנֵצא 
ֵהן י  ּכִ ֶהם,  ּבָ ה  ַנּכֶ ַהּכֹוְפִרים,  ַעל  ָנעּוט 

נּו.״ ּבָ ֵהם  ַיּכּו  ְלַבל  ְלָהִביָסם  ָעִדיף 
ָוֵחֶפץ.״ ַאֲהָבה  ״ּבְ ם:  ּלָ ּכֻ ָאְמרּו  ֲאַזי 

ב: ְלִהְתַעּכֵ ּלֹא  ׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ָסח,  ִמיַנאָיה 
יָמה.  ְמׂשִ עֹוד  ָעַלי  ָהֵטל  ִסיד,  ְרצֹוְנָך,  ״ּכִ
ָרב ַלּקְ כֹוִנים  ַהּנְ ַחִיל  ֵני  ּבְ ים  לֹוׁשִ ּוׁשְ ֵמָאה 
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Violo el atalaya | e tanxo el esquila;
prestas son las mesnadas | de las yentes christianas,
adoban se de coraçon | e dan salto de la villa;
dos fallan con los moros | cometien los tan aina,
sacan los de las huertas | mucho a fea guisa,
quinientos mataron dellos | conplidos en es dia.

93.  Los vasallos regresan a la ciudad, excepto Alvar Salvadórez;  
arenga del Cid y plan de batalla.

Bien fata las tiendas | dura aqueste alcaz;
mucho avien fecho, | pienssan de cavalgar;
Albar Salvadorez | preso finco alla.
Tornados son a mio Çid | los que comien so pan,
el selo vio con los ojos, | cuentan gelo delant.
Alegre es mio Çid | por quanto fecho han:

«¡Oid me, cavalleros, | non rastara por al!
Oy es dia bueno | e mejor sera cras;
por la mañana prieta | todos armados seades,
el obispo don Jheronimo | soltura nos dara,
dezir nos ha la missa, | e penssad de cavalgar.
¡Hir los hemos fferir | en el nombre del Criador e del apostol Santi 
Yague; 
mas vale que nos los vezcamos | que ellos cojan el pan!» 

Essora dixieron todos: | «¡D’amor e de voluntad!» 
Fablava Minaya, | non lo quiso detardar: 
«Pues esso queredes | Çid, a mi mandedes al: 
dadme .cxxx. cavalleros | pora huebos de lidiar; 
quando vos los fueredes ferir | entrare yo del otra part, 
o de amas o del una | Dios nos valdra.» 
Essora dixo el Çid: | «¡De buena voluntad!»
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ָהאֹוֵיב ַעל  ֵצא  ּתֵ ְלֵעת  ַהְפֵקד,  ָיִדי  ּבְ
ָהֵאל ֶעְזַרת  ּבְ ְך  ּכָ ָהֲאַגף.  ִמן  ֶאְתקֹף 

ֹוֵנא.״ ַהּשׂ ֶאת  ָנִביס  ִים  ּתַ ׁשְ אֹו  ַאַחת  ֲחִזית  ּבַ
ֵלב.״   ְוֵחֶפץ  ְמָחה  ׂשִ ״ּבְ ד:  ִמּיָ יד  ַהּסִ יב  ִ ֵהּשׁ

ַהִּביׁשֹוף ְמַבֵּקׁש ֶאת ְזכּות ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה   .94

א. ּבָ ְיָלה  ַהּלַ ה  ִהּנֵ ַהּיֹום,  ָעַבר  ָחַלף 
 1700  . ִיְתַמְהֵמּהַ לֹא  ֶנֱעָרְך,  ַהּנֹוְצִרי  ִיס  ַהּגַ

ֵחרֹוִנימֹו יׁשֹוף  ַהּבִ ַחר,  ׁשַ ִעם  ְכִוי  ׂשֶ קֹוֵרא 
ֲאַזי אֹוָתּה,  ם  ִסּיֵ יָסה.  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ א  נֹוׂשֵ
ַהַחִיל: ֵני  ּבְ ַעל  ית  ֵמׁשִ ּוְמִחיָלה  ְסִליָחה 

ִיּפֹל,  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְקַרב  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ״ָהִאיׁש 
ַנְפׁשֹו. ָהֵאל  ּוְבַיד  ֲעוֹונֹוָתיו  ָעַלי 

ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ּבִ ַחְרּבֹו  ָחַגר  יד  ַהּסִ ה,  ַאּתָ
אִתי, ָנׂשָ ֶזה  בֶֹקר  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ְולֹו 
יד, ַהּסִ ָך,  ַחְסּדְ ֶאת  ִדי  ִעּמָ ָנא  ה  ֲעׂשֵ

ִתיָחה.״ ּפְ ְלַמֲהלּוַמת  כּות  ַהּזְ מּוִלי  ּגְ ִיְהֶיה 
כּות.״ ַהּזְ ָך  ּלְ ׁשֶ זֹאת  ״ּבָ ַאדֹור:  ְמּפֶ ַהּקַ ָסח 

ַהְּקָרב. יּוסּוף מּוָבס. ִּביֵדי ַהְּמַנְּצִחים ָׁשָלל ַּכִּביר.    .95 
ַהִּסיד ְמָבֵרְך ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ְּבנֹוָתיו; הּוא ְמַבֵּקׁש ְלַהִּׂשיא ֶאת ְּבנֹות 

ַהְּלָוָיה ֶׁשל ּדֹוְנָיה ִחיֶמָנה ְלַאִּביָריו ְוָלֵתת ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן ָמאַתִים 
ַמְרק ִמן ַהָּׁשָלל. ֲחֻלַּקת ַהָּׁשָלל ַהָּגדֹול

ִיס, ַהּגַ ד  ְמֻצּיָ יֹוֵצא  ָוֶלְנְסָיה  חֹומֹות  ין  ִמּבֵ
ֲהָלָכה. ּכַ יד  ַהּסִ ָסִלים  ַהּוָ ֶאת  ַמְנֶחה 

ַער. ַ ַהּשׁ ֶאת  ֵהם  ים  נֹוְטׁשִ ּוְזִהיִרים  ּבֹוְטִחים 
ֵיָקה, ּבְ ּבַ סּוסֹו,  ב  ּגַ ַעל  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ק  ִזּנֵ
ַלח. ֶ ַהּשׁ ֵמיַטב  ָידֹו  ּבְ ֶבר,  ַהּגֶ ֵהיֵטב  ָחמּוׁש 

ֶלְנְסָיה,  ִמּוָ ֵהם  חֹוְפִזים  ִמְתנֹוֵפף,  ֶגל  ַהּדֶ
ַחִיל ֵני  ּבְ ים  לֹוׁשִ ׁשְ ָחֵסר  ֲאָלִפים  ַעת  ַאְרּבָ
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94.  el obispo ansia dar los primeros golpes.

El dia es salido e la noche entrada es.
Nos detardan de adobasse | essas yentes christianas.
A los mediados gallos | antes de la mañana
el obispo don Jheronimo | la missa les cantava;
la missa dicha | grant sultura les dava:
«El que aqui muriere | lidiando de cara
prendol yo los pecados | e Dios le abra el alma.
A vos, Çid don Rodrigo | – ¡en buen ora çinxiestes espada! –
hyo vos cante la missa | por aquesta mañana;
pido vos un don | e seam presentado:
las feridas primeras | que las aya yo otorgadas.»

Dixo el Campeador: | «Des aqui vos sean mandadas.» 
Salidos son todos armados | por las torres de Va[le]nçia.

95.  Dura batalla; derrota de Yúcef; riquisimo botin; el Cid saluda a su 
rnuier e hijas; decide casar a las dueñas de Jimena, dotándoles  
de doscientos marcos; repartición del gran botín y selección  
de la tienda de Yúcef para Alfonso.

Mio Çid a los sos vassalos | tan bien los acordando,
dexan a las puertas | omnes de grant recabdo.
Dio salto mio Çid | en Bavieca el so cavallo,
de todas guarnizones | muy bien es adobado. 

La seña sacan fuera, | de Valençia dieron salto, 
quatro mill menos .xxx. | con mio Çid van a cabo, 
a los cinquaenta mill | van los ferir de grado. 
Alvar Alvarez | e Minaya Albar Fañez 
entraron les | del otro cabo; 
plogo al Criador | e ovieron de arrancarlos. 
Mio Çid enpleo la lança, | al espada metio mano, 
atentos mata de moros | que non fueron contados, 
por el cobdo ayuso | la sangre destellando; 
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ָהֶאֶלף. ים  ִ ֲחִמּשׁ ַעל  ְמָחה  ׂשִ רֹב  ּבְ ָעִטים 
ַסְלָבדֹוֶרס  ַאְלָבר  ִמיַנאָיה,  ַפְנֵיס  ַאְלָבר 

ָהֲאַגף, ִמן  עֹוִלים  ַאְלָבֶרס  ְוַאְלָבר 
ֵהִביסּו. ָהאֹוֵיב  ֶאת  ָהֵאל  ְמַחת  ּוְלׂשִ

י, ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ַיד  ּבְ ְוַהֶחֶרב  ָהרַֹמח 
פֹר, ִמּסְ נֹוָתיו  ָקְרּבְ ים  ַרּבִ אֹוָתם,  קֹוֵטל 

ּוְמַטְפֵטף. ם  ַהּדָ קֹוֵלַח  ק  ְרּפֵ ַהּמַ ִמן 
1725 יּוסּוף,  ֶלְך  ּמֶ ּבַ יד  ַהּסִ ָהַלם  לֹוׁש  ׁשָ ָעִמים  ּפְ

יו, ְחּתָ ּתַ ַהּסּוס  ָזִריז  ל,  ִנּצַ ֵמַחְרּבֹו  ֶזה 
ֶלְך. ַהּמֶ ִמְקָלט  ָמָצא  ּגּוֶחָרה  ּוְבִמְבַצר 

י, ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ַאֲחָריו  ָרַדף  צּוָדה  ַהּמְ ַעד 
בֹוָתיו. ִעּקְ ּבְ ַהר  ּדָ ָסִלים  ַהּוָ ִמן  ִמְבָחר 
טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  ב  ְוׁשָ ָנסֹוג  ם  ָ ִמּשׁ

ָנַפל, ָיָדם  ּבְ ׁשֶ ָלל  ָ ּשׁ ּבַ ֵמַח  ׂשָ
ֵיָקה. ּבְ ּבַ ֶאת  ַח  ּבֵ ׁשִ ָזָנב  ְוַעד  ֵמרֹאׁש 

ְוַרב. ָעצּום  ָלל  ׁשָ יד  ַהּסִ ַמְחִזיק  ָידֹו  ּבְ
– ֶאָחד  ֶאָחד  ִנְמנּו   – ָהֶאֶלף  ים  ִ ֵמֲחִמּשׁ

ם. ַנְפׁשָ טּו  ִמּלְ ְלַבד  ּבִ ָעה  ְוַאְרּבָ ֵמָאה 

אּוִרים. ַהּמַ ַמֲחֵנה  ֶאת  ִסיד  ל  ׁשֶ ֵחילֹו  ַזז  ּבָ
ָלרֹב ָזָהב  ְוַגם  ֶסף  ּכֶ ַמְרק  ַאְלֵפי  ים  לֹוׁשִ ׁשְ

פֹר. ִמּסְ ְוַרב  ָעצּום  ַמְלקֹוַח  ִקְנָין,  ְועֹוד 
ָסִלים, ַהּוָ ֵלב  ְוטֹוב  יד  ַהּסִ ָהָיה  ר  ָ ְמֻאּשׁ

ָהאֹוֵיב.  ַעל  ְברּו  ּגָ ָהֵאל  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ
רֹוקֹו. ִמּמָ ֶלְך  ַהּמֶ ָרב  ּקְ ּבַ הּוַבס  ְוָכְך 

ְלקֹוַח, ַהּמַ ֶאת  ִלְמנֹות  ַפְנֵיס  ַאְלָבר  נֹוַתר 
ֵמָאה. יִרים  ַאּבִ ּבְ יד  ַהּסִ ב  ׁשָ ָוֶלְנְסָיה  ֶאל 

ָניו, ּפָ ִבים  ָ ְמֻיּשׁ ֶבר,  ַהּגֶ קֹו  ִנׁשְ ַרק  ּפָ
ֵיָקה. ּבְ ּבַ ב  ּגַ ַעל  רֹוֵכב  ָידֹו,  ּבְ ַהֶחֶרב 

ִגיל. ּבְ ָניו  ּפָ לּו  ִקּבְ ִבירֹות,  ַהּגְ ינּו  ִהְמּתִ
ַהּסּוס: כֹות  מֹוׁשְ ָידֹו  ּבְ יד,  ַהּסִ מּוָלן  ָעַצר 

ָזִכיִתי ֲעבּוְרֶכן  ּבַ ִבירֹוַתי,  ּגְ ִלי,  ״ְלָכבֹוד 
ָוֶלְנְסָיה, ַעל  אן  ּכָ ן  ַמְרּתֶ ׁשְ עֹוד  ּבְ דֹול,  ּגָ ְפָרס  ּבִ

יוסוף.   האמיר 
1908  ,La ENCICLOPEDIA CATÓLICA  מתוך: 

ידוע. לא  צייר  ה-18,  המאה 
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al rey Yuçef | tres colpes 
le ovo dados,
salios le de sol espada 
| ca muchol andido el 
cavallo,
metios le en Gujera, | un 
castiello palaçiano;
mio Çid el de Bivar | 
fasta alli lego en alcaz
con otros quel consigen | 
de sus buenos vassallos.

Desd’alli se torno | el 
que en buen ora nasco;
mucho era alegre | de lo 
que an caçado.
Ali preçio a Bavieca | de 
la cabeça fasta a cabo;
toda esta ganançia | en 
su mano a rastado.
Los .l. mill | por cuenta 
fueron notados;
non escaparon | mas de çiento e quatro.
Mesnadas de mio Çid | robado an el canpo,
entre oro e plata | fallaron tres mill marcos,
[de] las otras ganançias | non avia recabdo.

Alegre era mio Çid | e todos sos vassallos
que Dios le ovo merçed | que vençieron el campo.
Quando el rey de Marruecos | assi lo an arrancado
dexo [a] Albar Fañez | por saber todo recabdo.
Con .c. cavalleros | a Valençia es entrado: 
fronzida trehe la cara, | que era desarmado,
assi entro sobre Bavieca | el espada en la mano.

 אל־סיד. 
.1986 בורגוס,  פסטיבל 
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1750 ָהֵאל  ְרצֹון  ֶזה  ָהָיה  י.  ְחּתִ ִנּצַ ָרב  ּקְ ּבַ ֲאִני 
ֵאֵלינּו יֲעֶכן  ַהּגִ ִעם  י  ּכִ יו  ְקדֹוׁשָ ְוָכל 

ר.  ְועֹׁשֶ ָלל  ׁשָ רֹב  ּבְ זֹאת  ּבָ דֹו  ִמּיָ ה  ִנְזּכֶ

ם ַהּדָ ֵזָעה,  נֹוְטֵפי  ַהּסּוִסים  ֶאת  ְרִאיֶתן 
ְקָרב ֵדה  ׂשְ ּבִ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ַהֶחֶרב?  ִמן  קֹוֵלַח 

ַלּבֹוֵרא אּו  ׂשְ ה  ִפּלָ ּתְ אּוִרים.  ַהּמַ ֶאת  ֵהַבְסנּו 
ֲעבּוְרֶכן. ּבַ ַיֲאִריְך  י  ַחּיַ נֹות  ׁשְ ְלַמַען 

קּו.״ ָ ִיּשׁ ְיֵדיֶכן  ֶאת  ַיְרִקיַע,  בֹוְדֶכן  ּכְ ֲאַזי 
סּוסֹו. ב  ִמּגַ ָיַרד  ְוַאְרָצה  יד  ַהּסִ ר  ּבֵ ּדִ

ְרַקע, ַהּקַ ַעל  ַרְגָליו  ָראּוהּו,  עֹוֵמד  ְלֵעת 
ַחס ַהּיַ ָרַמת  ּתֹו  ִאׁשְ ָוָיה,  ַהּלְ נֹות  ּבְ נֹוָתיו,  ּבְ

יֶהן: ְרּכֵ ּבִ ַעל  ְרעּו  ּכָ ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ מּול 
יָך.״ ַחּיֶ ְיֵמי  ֶיֶאְרכּו  ּכֹן,  ִנׁשְ ָך  ַחְסּדְ ״ּבְ

בֹאָנה,  ּתָ ִעּמֹו  ו  ַיְחּדָ ָהַאְרמֹון  ֶאל  ֲאַזי 
ְבָנה.  ׁשֵ ּתֵ ִעּמֹו  ו  ַיְחּדָ ֵאר  ּפְ ַסְפְסֵלי  ַעל 

י ּנִ ִמּמֶ ּתְ  ׁשְ ּקַ ּבִ ֲהלֹא  ִחיֶמָנה,  ּדֹוְנָיה  י,  ּתִ ״ִאׁשְ
אֹוָתְך עֹוְבדֹות  ר  ֲאׁשֶ ִבירֹות  ַהּגְ ֵאּלּו  י  ּכִ

ֶהם? ּבָ ְבָחִרים  ַהּנִ יַרי,  ְלַאּבִ יא  ַאּשִׂ
ֶסף, ּכֶ ַמְרִקים  ָמאַתִים  ן  ֶאּתֵ ַאַחת  ְלָכל 

ם. ַחְסּדָ ְרסּו  ּפָ ִמי  ַעל  ַקְסִטיְלָיה  ּבְ ם  ׁשָ ֵיְדעּו 
ָהֵעת.״ בֹוא  ּבְ ָנדּון  נֹוַתִיְך  ּבְ ּוְבִעְנַין 

ְוָקמּו. יד  ַהּסִ ְיֵדי  קּו  ָנׁשְ ּכֹוְרעֹות  עֹוָדן 

ַחת, ְוַהּנַ ר  ָהאֹׁשֶ ָהיּו  ים  ַרּבִ ַאְרמֹון  ּבָ
יד. ַהּסִ ִמְצַות  י  ּפִ ַעל  ִהְתַנֲהלּו  ַהּכֹל 
ִעּמֹו יו  ַוֲאָנׁשָ ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ַאְלָבר 

ְוֶהֱעִריכּו, בּו  ְ ִחּשׁ ָמנּו,  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ
ְפֶאֶרת, ּתִ ְגֵדי  ּבִ ְלֵבין  ַלח  ְוׁשֶ אָֹהִלים  ין  ּבֵ

ְלָתֲארֹו. ֵאין  ׁשֶ ְלקֹוַח  ַהּמַ הּוא  ַרב  ּכֹה 
ָלֶכם: לֹוַמר  ְרצֹוִני  ּבִ ר  ָהִעּקָ ֶאת  אּוָלם 
ַדַהר ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ִלְסּפֹר  לּו  ׁשְ ּכָ ַהּסּוִסים  ֶאת 

יּוַכל ִאיׁש  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ִכים  ָהַרּמָ ָיְצאּו 

לוויה.   בנות 
אוסף  העשירית.  המאה  ספרד, 
 )H. de Vielcastel( ווילקסטל, 

בריסל. העירונית,  הספריה 
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Reçibien lo las dueñas | que lo estan esperando,
mio Çid finco ant’ellas, | tovo la rienda al cavallo;
«¡A vos me omillo, dueñas! | Grant prez vos he gañado,
vos teniendo Valençia | e yo vençi el campo;
esto Dios se lo quiso | con todos los sos santos
quando en vuestra venida | tal ganançia nos an dada.
Vedes el espada sangrienta | e sudiento el cavallo,
¡con tal cum esto | se vençen moros del campo!

Roga(n)d al Criador | que vos biva algunt año,
entraredes en prez | e besaran vuestras manos.»
Esto dijo mio Çid | diçiendo del cavallo;
quandol vieron de pie, | que era descavalgado,
las dueñas e las fijas | e la mugier que vale algo
delant el Campeador | los inojos fincaron:

«¡Somos en vuestra merçed | e bivades muchos años!»
En buelta con el | entraron al palaçio
e ivan posar con el | en unos preçiosos escaños:
«¡Hya mugier d[o]ña Ximena! | ¿Nom lo aviedes rogado?
Estas dueñas que aduxistes | que vos sirven tanto
quiero las casar | con de aquestos mios vassallos;
a cada una dellas | do les .cc. marcos (de plata),
que lo sepan en Castiella | a quien sirvieron tanto.

Lo de vuestras fijas | venir se a mas por espaçio.»
Levantaron se todas | e besaron le las manos;
grant fue el alegria | que fue por el palaçio,
commo lo dixo el Çid | assi lo han acabado.

Minaya Albar Fañez | fuera era en el campo
con todas estas yentes | escriviendo e contando;
entre tiendas e armas | e vestidos preçiados
tanto fallan desto | que cosa es sobejana.
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קֹומֹות ַהּמְ ֵמֵאּלּו  אּוִרים  ַהּמַ אֹוָתם.  ִלְלּכֹד 
ָלל. ָ ַהּשׁ ִמן  ָזכּו  ז,  ּבַ ּבַ ָיָדם  ְלחּו  ׁשָ

ַאדֹור ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ָזָכה  ַהּכֹל  ַאף  ַעל 
ָלל. ׁשָ סּוִסים  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ּבְ

י, ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ַיד  ּבְ ְלקֹוַח  ַהּמַ הּוא  ַרב  ִאם 
ֶחְלָקם. ַרע  ִיּגָ לֹא  ַהּכֹל,  ִיְהיּו  טּוִחים  ּבְ
לּוִפים ּגְ ּוְלמֹוטֹות  ָלאָֹהִלים  ְספֹר  ֵאין 

ָסִלים. ַהּוָ ְוֶחֶבר  יד  ַהּסִ יֵדי  ּבִ ָנְפלּו 

ֶהם, ּבָ ַהְמפָֹאר  ָמרֹוקֹו,  יט  ּלִ ׁשַ ַמֲאַהל 
ָזָהב. צּוִקים  ַהּיְ ִנְתַמְך  מֹוטֹות  ֵני  ׁשְ ּבִ
יד,  ַהּסִ ֶזה,  אֶֹהל  ּבְ ָלַגַעת  ּלֹא  ׁשֶ ה  ִצּוָ
ם. ָ ִמּשׁ אֹותֹו  ִלּטֹל  ַהּנֹוְצִרי  ַעל  ָאַסר 

רֹוקֹו ִמּמָ א  ּבָ ר  ״ֲאׁשֶ ָאַמר,  ֶזה,״  ״אֶֹהל  י  ּכִ
ַקְסִטיְלָיה, ִאיׁש  ַאְלפֹוְנסֹו  ֶאל  ְרצֹוִני  ּבִ לַֹח  ִלׁשְ

ְלִפיֶהן  ֲחָדׁשֹות  ּבַ ַיֲאִמין  ְלַמַען 
פֹר.״ ִמּסְ ָהאֹוָצרֹות  ים  ַרּבִ יד  ַהּסִ יֵדי  ּבִ
אּו. ּבָ ָאז  ָלל  ָ ַהּשׁ ִעם  ָוֶלְנְסָיה  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

ַחת, ּדַ ַהּפַ לּוַח  ּגְ ֵחרֹוִנימֹו,  יׁשֹוף  ַהּבִ
ְספֹר, ֵאין  ֵמֲחָבטֹות  ָעְיפּו  ְזרֹועֹוָתיו  י  ּתֵ ׁשְ
ֶבר. ַהּגֶ ִלְמנֹות  ָחַדל  אּוִרים  ַהּמַ ַחְלֵלי  ֶאת 
רֹוְדִריגֹו, י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ְוַרב.  ֶחְלקֹו  ָעצּום 

ּלֹו   ׁשֶ ית  ֵמֲחִמיׁשִ טֹוָבה,  ָעה  ׁשָ ְיִליד 

ִׂשְמַחת ַהּנֹוְצִרים. עֹוד ַמָּתת ַלֶּמֶלְך   .96

צֹוֵהל ֵלם.  ׁשָ ר  ַמֲעׂשֵ ַהּכֶֹמר  יֵדי  ּבִ ָמַסר 
ָוֶלְנְסָיה ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ַהּנֹוְצִרים  ִעם  ׂש  ְוׂשָ

1800 ַלח.  ְוׁשֶ סּוִסים  ֵמיַטב  ר,  ָהעֹׁשֶ ָידֹו  ּבְ ַרב  י  ּכִ
נֹוֶתיָה  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ִעם  ו  ַיְחּדָ ִחיֶמָנה  ּדֹוְנָיה  ֵלב  טֹוב 

ָנכֹונּו.  ּוִאים  ּשׂ ַלּנִ ִבירֹות  ַהּגְ ְוֶיֶתר 
ָבר: ּדָ ּדֹוֶחה  ֵאינֹו  ַהּטֹוב  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד 

ִדי, ִנְכּבָ ה,  ֵהּנָ סּור  ִמיַנאָיה,  ה,  ַאּתָ ה  ״ַאּיֵ
ֵרִעי. ֶחְלְקָך,  ַעל  ּתֹוֶדה  י  ּכִ צֶֹרְך  ֵאין 
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Quiero voz dezir | lo que es mas granado: 
non pudieron ellos saber | la cuenta de todos los cavallos 
que andan arriados | e non ha qui tomalos, 
los moros de las tierras | ganado se an i algo; 
mager de todo esto | el Campeador contado 
de los buenos e otorgados | cayeron le mill e .d. cavallos; 
quando a mio Çid | cayeron tantos 
los otros bien pueden | fincar pagados. 

¡Tanta tienda preçiada | e tanto tendal obrado 
que a ganado mio Çid | con todos sus vassallos! 
La tienda del rey de Marruecos | que de las otras es cabo
dos tendales la sufren, | con oro son labrados; 
mando mio Çid Ruy Diaz | que fita soviesse la tienda 
e non la tolliesse | dent christiano: 
«Tal tienda commo esta | que de Maruecos es passada 
enbiar la quiero | a Alfonsso el Castellano 
que croviesse sos nuevas | de mio Çid que avie algo.» 

Con aquestas riquezas tantas | a Valençia son entrados. 
El obispo don Jheronimo | caboso coronado 
quando es farto de lidiar | con amas las sus manos
non tiene en cuenta | los moros que ha matados; 
lo que caye a el | mucho era sobejano.

Mio Çid don Rodrigo | el que en buen ora nasco
de toda la su quinta | el diezmo l’a mandado.

96.  Aumenta la alegría de los cristianos; nuevos presentes para el rey.

Alegres son por Valençia | las yentes christianas,
tantos avien de averes | de cavallos e de armas;
alegre es doña Ximenae | sus fijas amas
e todas la[s] otras dueñas | que[s] tienen por casadas.
El bueno de mio Çid | non lo tardo por nada: 
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י, ּבִ ֶאְחזֹר  ְולֹא  אַֹמר  י,  ּלִ ׁשֶ ית  ַהֲחִמיׁשִ ה  ִהּנֵ
ָהַנח. ַהּנֹוָתר  ֶאת  טֹל.  ה  ּנָ ִמּמֶ ְרצֹוְנָך  ּכִ

ִהּיֹות ׁשְ ְללֹא  ֵצא  ּתֵ ָחר  ַהּמָ בֶֹקר  ּבְ
י, ּלִ ׁשֶ ית  ֲחִמיׁשִ ּבַ ָזִכיִתי  ַהּסּוִסים  ִעם 
ְוֶחֶרב; ִרְתָמה  ֵמיַטב  ְך,  ַרּמָ ְלָכל  ף  ֻאּכָ
ְוִלְבנֹוֶתיָה,  י  ּתִ ְלִאׁשְ ָהַאֲהָבה  ְזכּות  ּבִ

ר. ָהאֹׁשֶ ן  ּוְבִלּבָ ִלי  ַלח  ׁשָ אֹוָתן  ְך  ּכָ י  ּכִ
ְלַאְלפֹוְנסֹו,  ֵהם  ת  ַמּתָ ַהּסּוִסים  ָמאַתִים 
ָוֶלְנְסָיה.״ ּבְ ׁשֶ יא  ְצּבִ ַהּמַ ת  ּבַ ּדִ יֹוִציא  ְלַבל 

ִמיַנאָיה. ִעם  ָלֶלֶכת  ְרמּוֶדס  ּבֶ ַעל  ה  ִצּוָ

ַדַהר ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ ָיְצאּו  ְלָמֳחָרת  ּבֶֹקר  ּבַ
ָמר, ְלִמׁשְ ָמאַתִים  ַחִיל  ֵני  ּבְ ֶהם  ְוִעּמָ

ֶלְך ַהּמֶ ְיֵדי  ק  נֹוׁשֵ  – יד  ַהּסִ ֵמֵאת  ּוְבָרכֹות 
ָמאַתִים, סּוִסים  ת,  ַמּתָ זֹאת  ּבָ לֹו  ׁשֹוֵלַח 

י, ּבִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ עֹוד  ל  ״ּכָ ָרב.  ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ ָלל  ׁשָ
ָאסּור.״ תֹו  ִלְפֻקּדָ

ְׁשִליחּות נֹוֶסֶפת ְלִמיַנאָיה   .97

ֶרְך. ּדֶ ּבַ ִלְרּכֹב  ָיְצאּו  ָוֶלְנְסָיה,  ֶאת  ֵהם  ָעְזבּו 
ֵהיֵטב. ְמרֹו  ְלׁשָ ֵיׁש  ָיָדם,  ּבְ ׁשֶ ר  ָהעֹׁשֶ

ֶהָהִרים ֶאת  ָצְלחּו  ָוֵליל,  יֹום  ּבְ רֹוְכִבים 
ׁשֹונֹות. ֲאָרצֹות  ין  ּבֵ ְפִריד  ַהּמַ ֶרֶכס  ּבָ

1825 ֶלְך.  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  ַאַחר  ׁש  ְלַבּקֵ ֵהֵחּלּו 

ֶּבְרמּוֶדס ּוִמיַנאָיה ְּבָוָלדֹוִליד   .98

ְוַיַער, ָהִרים  ֵני  ּפְ ַעל  חֹוְלִפים  ָנָהר,  צֹוְלִחים 
ַאְלפֹוְנסֹו. יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ּה  ּבָ ָיבֹואּו,  ָוָלדֹוִליד  ֶאל 

ֶרת ִאּגֶ ְרמּוֶדס  ּוּבֶ ִמיַנאָיה  ׁשֹוְלִחים  ֵאָליו 
– ֶאְצלֹו  ל  ְלִהְתַקּבֵ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֵהם  ּוָבּה 
ת. ַמּתָ לֹו  ׁשֹוֵלַח  ָוֶלְנְסָיה,  ֲאדֹון  יד,  ַהּסִ
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«¿Do sodes, caboso? | Venid aca, Minaya: 
de lo que a vos cayo | vos non gradeçedes nada; 
desta mi quinta | – digo vos sin falla – 
prended lo que quisieredes, | lo otro remanga; 
e cras ha la mañana | ir vos hedes sin falla 
con cavallos desta quinta | que yo he ganada
con siellas e con frenos | e con señas espadas;
por amor de mi mugier | e de mis fijas amas
por que assi las enbio | dond ellas son pagadas
estos dozientos cavallos | iran en presentajas
que non diga mal el rey Alfonso | del que Valençia manda.»

Mando a Pero Vermuez | que fuesse con Minaya.
Otro dia mañana | privado cavalgavan
e dozientos omnes | lievan en su conpaña
con saludes del Çid | que las manos le besava;
desta lid | que ha arrancada
.cc. cavallos | le enbiava en presentaja:
«¡E servir lo he sienpre | mientra que ovisse el alma!»

97.  Nueva embajada de Minaya.

Salidos son de Valençia | e pienssan de andar;
talles ganançias traen | que son a aguardar.
Andan los dias e las noches | [que vagar non se dan]
e passada han la sierra | que las otras tierras parte;
por el rey don Alfonsso | toman sse a preguntar.

98.  Minaya y Pero Bermúdez llegan a valladolid. 

Passando van las sierras | e los montes e las aguas, 
legan a Valadolid | do el rey Alfonsso estava. 
Enviava le mandado | Pero Vermuez e Minaya 
que mandasse reçebir | a esta conpaña,
mio Çid el de Valençia | enbia su presentaja.
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ַהֶּמֶלְך יֹוֵצא ִלְפֹּגׁש ֶאת ַהִּמְׁשַלַחת. ַהֹּכל ְמֻאָּׁשִרים ְּפָרט ְלַגְרִסי    .99
אֹוְרדֹוְנֵיס ַוֲעָׂשָרה ִמֵּמֵרָעיו

ָרָאהּו. ְך  ּכָ ֶטֶרם  ִאיׁש  ֶלְך,  ַהּמֶ ְמַחת  ׂשִ ה  ַרּבָ
ִלְדהֹר, הּוי  ׁשִ ְללֹא  יָריו  ַאּבִ ַעל  ה  ִצּוָ

ֶלְך ַהּמֶ ַמר  ִמׁשְ רֹאׁש  ּבְ רֹוֵכב  ַעְצמֹו  ְוהּוא 
טֹוָבה. ָעה  ׁשָ ְיִליד  ֶבר,  ַהּגֶ ִליֵחי  ׁשְ ִלְקַראת 

ם. ׁשָ ָהיּו   – ֵיָאֵמן  לֹא   – ֵהם  ם  ּגַ ַקְריֹון  ׁשֹוֵעי 
הּוא. ם  ּגַ ִסיד,  ל  ׁשֶ אֹוְיבֹו  ִסיְך,  ַהּנָ ה  ְרִסּיָ ּגַ ּדֹון 

ִלּבֹו. ר  ּמַ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש  ִלּבֹו,  ׂש  ּשָׂ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 
טֹוָבה,  ָעה  ׁשָ ְיִליד  י  ַאְנׁשֵ אֹוָתם  ָראּו 

אּוִרים, ַהּמַ יסֹות  ּגֵ י  ַאְנׁשֵ ֵאּלּו  ן  ּפֶ ָחְרדּו  ה  ִחּלָ ּתְ
ֶמת. ֻמְקּדֶ ַאְזָהָרה  ִלי  ּבְ ִיס  ַהּגַ ָרַכב  ן  ּכֵ ׁשֶ

ב, ִהְצַטּלֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנסֹו  ֲאַזי  אּוָלם 
ִמיַנאָיה. ִעּמֹו  ְרמּוֶדס,  ּבֶ ָיָצא  ּוְלָפִנים 

ְרַקע, ַהּקַ ַעל  ָעְמדּו  ף,  ָהֻאּכָ ִמן  ָיְרדּו 
ִים, ְרּכַ ּבִ ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנסֹו  ְפֵני  ּבִ ְרעּו  ּכָ
ָהָאֶרץ: ֲעַפר  ְוֶאת  ַרְגָליו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  קּו  ָנׁשְ

ד, ַהְמֻכּבָ ֶלְך  ַהּמֶ ַהֶחֶסד,  ַרב  ״ַאְלפֹוְנסֹו 
ַרְגֶליָך. ִקים  נֹוׁשְ ָאנּו  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ם  ׁשֵ ּבְ

ה. ַאּתָ ַוֲאדֹונֹו  ָוָסל,  ְלָך  יד  ַהּסִ י  ּכִ

רֹאׁשֹו,  ַעל  ִהְרַעְפּתָ  ָהַרב  בֹוד  ַהּכָ ַעל 
ה ִהּנֵ יד,  ַהּסִ ְלָך  מֹוֶדה  ִלּבֹו  ָכל  ּבְ
חֹון ִנּצָ ּבְ ָזָכה  ר  ִמְסּפָ ָיִמים  ִלְפֵני 

1850 מֹו.   ׁשְ יּוסּוף  ָמרֹוקֹו,  ֶמֶלְך  מּול  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ
ַאְלֵפי ים  ִ ֲחִמּשׁ ֶאת  ָיֵרְך  ַעל  ׁשֹוק  ה  ִהּכָ

ּבֹו, ָזָכה  ָלל  ָ ַהּשׁ ַרב  ְקָרב.  ֵדה  ׂשְ ּבִ אּוִרים  ַהּמַ
ָוָסִלים, יֵדי  ּבִ ָנַתן  ְמפָֹאר  ַמְלקֹוַח 

ָמאַתִים  סּוִסים  יד,  ַהּסִ ׁשֹוֵלַח  ת  ַמּתָ ּוְלָך 
ֶלְך: ַהּמֶ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָסח  ָיֶדיָך.״  ק  נֹוׁשֵ ְוַגם 
ַהּזֹאת, ׁשּוָרה  ַהּתְ ֶאת  ֶאּטֹל  ֵלב  ֵחֶפץ  ״ּבְ
ִלי ַלח  ׁשָ ת  ּתָ ַהּמַ ַעל  יד  ַלּסִ אֹוֶדה  ְוַגם 

יב.״ ָאׁשִ מּולֹו  ּגְ ֶאת  ּבֹו  ַלּיֹום  ה  ַוֲאַקּוֶ
ֶלְך. ַהּמֶ ַיד  ֶאת  קּו  ָנׁשְ ים,  ַרּבִ ָבָריו  ּדְ חּו  ּמְ ׂשִ
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99.  el rey sale a recibir a los enviados del Cid; muchos se alegran,  
Garci Ordóñez con diez de sus parientes se muestra irritado.

Alegre fue el rey, | non viestes atanto; 
mando cavalgar a priessa | to(s)dos sos fijos dalgo, 
hi en los primeros | el rey fuera dio salto 
a ver estos mensajes | del que en buen ora nasco. 

Los ifantes de Carrion | sabet, is açertaron, 
[y] el conde don Garçia | so enemigo malo; 
a los unos plaze | e a los otros va pesando. 
A ojo lo avien | los del que en buen ora nasco, 
cuedan se que es almofalla | ca non vienen con mandado;
el rey don Alfonsso | seyse santiguando.

Minaya e Per Vermuez | adelante son legados;
firieron se a tierra, | deçendieron de los cavalos,
ant’ el rey Alfonsso | los inojos fincados
besan la tierra | e los pies amos:

«¡Merçed, rey Alfonsso, | sodes tan ondrado!
Por mio Çid el Campeador | todo esto vos besamos;
a vos lama por señor | e tienes por vuestro vassallo;
mucho preçia la ondra | el Çid quel avedes dado.

Pocos dias ha, rey, | que una lid a arrancado;
a aquel rey de Marruecos | Yuçeff por nombrado
con çinquaenta mill | arrancolos del campo;
las ganançias que fizo | mucho son sobejanas,
ricos son venidos | todos los sos vassallos;
y embia vos dozientos cavallos | e besa vos las manos.»

Dixo el rey don Altonsso: | «Reçibolos de grado;
gradesco a mio Çid | que tal don me ha enbiado,
aun vea ora | que de mi sea pagado.»
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ה. ְרִסּיָ ּגַ ּדֹון  ל  ׁשֶ ַאּפֹו  ְמאֹד  ָחָרה  ֲאָבל 
ְוָהְלָאה: ם  ָ ִמּשׁ ָצַעד  ְקרֹוָביו  ִמְנַין  ִלְוַית  ּבְ
ִסיד, ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ּגֹוֵבר  יַצד  ּכֵ ֵיָאֵמן  ״לֹא 

ה. ַהּזֶ בֹוד  ַהּכָ ַעל  ם  ּלֵ ְנׁשַ ָאנּו  עֹוד 
ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ְמָלִכים  הּוא  ֵמִביס  ה  ּבּוׁשָ ְללֹא 

ָיִביא. סּוֵסיֶהם  ֶאת  ֵמִתים  ְמָצָאם  לּו  מֹו  ּכְ
נּו.״ ּלָ ּכֻ רֹאׁש  ַעל  ָאסֹון  עֹוד  יֹוִריד  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ

ַהֶּמֶלְך טֹוב ֵלב ְוָנִדיב   .100

ֵאִלי  ״ּתֹוָדה,  ר:  ּבֵ ּדִ ַאְלפֹוְנסֹו  ּדֹון  ֶלְך  ַהּמֶ
ֵלאֹון, ֲאדֹון  דֹוׁש  ַהּקָ ְוִאיִזידֹור  ַהּטֹוב 

זֹאת, ּבָ ִלי  ׁשֹוֵלַח  ָמאַתִים  סּוִסים  יד  ַהּסִ
ָהִאיׁש. י  ַמְמַלְכּתִ ֶאת  ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ ֵרת  ְיׁשָ

ְרמּוֶדס, ּבֶ ְדרֹו  ּוּפֶ ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ם,  ְוַאּתֶ
ְלִתְפֶאֶרת ַלח  ׁשֶ ּבְ ֲאַצו  ֶאְתֶכם  ד  ְלַצּיֵ

ֲחמּודֹות, ֶבֶגד  ּבְ ָלֵתת  ּגּוְפֶכם  ְוֶאת 
אּות. ּיָ ּכַ ּתֹוִפיעּו  ִסיד  ְפֵני  ּבִ ְלַמַען 

ֵאּלּו. אַתִים  ִמּמָ ְטלּו  סּוִסים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְוַגם 
1875 ָבִרים,  ַהּדְ ֵני  ּפְ ְוָכְך  ִלי  אֹוֵמר  י  ִלּבִ ֵכן  ִכי 

ֻמְצָלח.״ סֹוָפן  ְיִהי  לּו  ַהּלָ ָהֲעִלילֹות 

ָהִאיְנַפְנִטים ִמַּקְריֹון ׁשֹוְטִחים ִּבְפֵני ַאְלפֹוְנסֹו ֶאת ַּבָּקָׁשָתם    .101 
ָלֵׂשאת ֶאת ְּבנֹוָתיו ֶׁשל ַהִּסיד

ָלנּוַח. ְמַעט  ְרׁשּו  ּפָ ְוָקמּו,  קּו  ָנׁשְ ָיָדיו 
ֶחְפָצם. ק  ּוְלַסּפֵ ֵהיֵטב,  ה  ִצּוָ ְרָתם  ְלׁשָ

יַח. ָאׂשִ ְריֹון  ּקַ ּמִ ׁשֶ ָהִאיְנַפְנִטים  ַעל  ה  ַעּתָ
ֶתר: ּסֵ ּבַ ָבָרם  ּדְ ׁשֹוְמִרים  ֵרֵעהּו,  ִעם  ִאיׁש  רּו  ּבְ ּדִ

ֵהן, טֹובֹות  ָאֵכן  יד  ַהּסִ ְדַבר  ּבִ ״ַהֲחָדׁשֹות 
את. ָלׂשֵ נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ֵאפֹוא  ׁש  ְנַבּקֵ ּבֹוא 

בֹוֵדנּו.״ ּכְ ה  ַנְרּבֶ ְוָכְך  ה,  ַנֲעׂשֶ ַחִיל  ְך  ּכָ
ְוהֹוִסיפּו:  ִמיעּו  ִהׁשְ ַאְלפֹוְנסֹו  ְפֵני  ּבִ סֹוָדם 
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Esto plogo a muchos | e besaron le las manos.
Peso al conde don Garçia | e mal era irado,
con .x. de sus parientes | a parte davan salto:
«¡Maravilla es del Çid | que su ondra creçe tanto!

En la ondra que el ha | nos seremos abiltados;
¡por tan biltada mientre | vençer reyes del campo,
commo si los falasse muertos | aduzir se los cavallos!
Por esto que el faze | nos abremos enbargo.»

100.  el rey se muestra amable y generoso.

Fablo el rey don Alfonsso | e dixo esta razan: 
«Grado al Criador | e al señor Sant Esidro el de Leon 
estos dozientos cavallos | quem enbia mio Çid. 
Mio reino adelant | mejor me podra servir. 

A vos, Minaya Albar Fañez | e a Pero Vermuez aqui 
mando vos los cuerpos | ondrada mientre servir e vestir 
e guarnir vos de todas armas | commo vos dixieredes aqui,
que bien parescades | ante Ruy Diaz mio Çid;
dovos .iii. cavallos | e prended los aqui.
Assi commo semeja | e la veluntad melo diz
todas estas nuevas | a bien abran de venir.»

101.  Los infantes de Carrión expresan al rey sus deseos de casar con  
las hijas del Cid.

Besaron le las manos | y entraron a posar;
bien los mando servir | de quanto huebos han.
De los iffantes de Carrion | yo vos quiero contar,
fablando en su conssejo, | aviendo su poridad:
«Las nuevas del Çid | mucho van adelant;
demandemos sus fijas | pora con ellas casar;
creçremos en nuestra ondra | e iremos adelant.»
Vinien al rey Alfonsso | con esta poridad:
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ַהֶּמֶלְך ַנֲעֶנה ְלַבָּקַׁשת ָהִאיְנַפְנִטים. הּוא מּוָכן ִלְמחֹל ְּבֻפְמֵּבי ְלֶאל־ִסיד    .102
ּוְמַׁשֵּגר ֶאת ִמיַנאָיה ְלָוֶלְנְסָיה ַעל ְמָנת ְלַזֵּמן ֵאָליו ֶאת ֶאל־ִסיד. ִמיַנאָיה 

ָׁשב ְלָוֶלְנְסָיה, ְמַדֵּוַח ַלִּסיד, ְוֶזה ַמִּציַע ְלִהָּפֵגׁש ִלְגדֹות ְנַהר ַהַּטחֹו

ְנַיֵחל ֲאדֹוֵננּו,  נּו  ַמְלּכֵ ָך,  ַחְסּדְ ״ֶאת 
ֵמנּו ׁשְ ּבִ ׁש  ּוְתַבּקֵ ָלנּו  ַע  ַסּיֵ ּתְ י  ּכִ

ְלַמַען נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ַאדֹור  ַקְמּפֶ יד  ִמּסִ
ְלתֹוֶעֶלת.״ ְוָלנּו  ָהֵהן,  ִבירֹות  ַהּגְ בֹוד  ּכְ

ֶלְך: ַהּמֶ ָבָרם  ּדְ ַקל  ׁשָ ְלַאט,  רֹאׁש,  כֶֹבד  ּבְ
י, ּתִ ַרׁשְ ּגֵ זֹו  ֵמֶאֶרץ  ַאדֹור  ַקְמּפֶ ִסיד  ״ֶאת 

ִלי. ַמל  ּגָ ֲחָסִדים  ּבַ ָהָרָעה  ַעל  אּוָלם 

לּו ַהּלָ ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני 
ֶחְפְצֶכם ֶזה  ִאם  ַאְך  לֹא.  אֹו  ְלרּוחֹו  ֵהם 

ִהּיֹות ׁשְ ְללֹא  ֲאַזי  ְנׂשֹוֵחַח.״  י  ּכִ מּוָטב 
ְרמּוֶדס ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ֵאָליו  ן  ִזּמֵ

ְלֶחֶדר ם  ִעּמָ ַרׁש  ּפָ ִמיַנאָיה,  ַפְנֵיס  ְוֶאת 
ִמיַנאָיה ִלי,  יבּו  ״ַהְקׁשִ ָאַמר:  ְוָכְך  ִנְפָרד 

ֵהיֵטב  אֹוִתי  ֵרת  ׁשֵ ְרמּוֶדס,  ּבֶ ְדרֹו  ּוּפֶ
י ּנִ ִמּמֶ ִלְזּכֹות  ְזכּותֹו  ַאדֹור,  ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ

ֵנינּו ׁשְ י  ּכִ ֵאפֹוא  מּוָטב  ּוְמִחיָלה.  ִלְסִליָחה 
ֵרֵעהּו.  ֶאת  ִאיׁש  ִנְפּגֹׁש   – ְרצֹונֹו  ֶזהּו  ִאם   –

1900 י:  ּלִ ׁשֶ ֶהָחֵצר  ִמן  ֵאָליו  ׂשֹוָרה  ּבְ ְועֹוד 
– ָאִחיו  הּוא   – ּוְדֵיגֹו  ֶפְרַנְנדֹו  ַקְריֹון,  ׁשֹוֵעי 

ִסיד. ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ִלׁשְ א  ׂשֵ ְלִהּנָ ֶחְפָצם 
ֶכם, ׁשְ ֲאַבּקֶ ְוזֹאת  ִמְצָוה  ִליֵחי  ׁשְ ֱהיּו 
ַאדֹור, ַקְמּפֶ יד  ַלּסִ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ִאְמרּו 

ָהִאיְנַפְנִטים, ֵני  ׁשְ ִיְהיּו  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ִאם  י  ּכִ
רֹו.״ ָעׁשְ ִיְהֶיה  ְוַרב  ְמאֹד  בֹודֹו  ּכְ ה  ּגֶ ִיׂשְ

ַנְמִליץ, ְלָפָניו  ם  ּגַ ָבֶריָך,  ּדְ ֶאת  לֹו  ״ִנְמסֹר 
ְרצֹונֹו.״  ּכִ הּוא  ַיְחִליט  ִלְנהֹג  יַצד  ּכֵ ֲאַזי 

ְרמּוֶדס. ּבֶ ל  ׁשֶ ְלרּוחֹו  ִמיַנאָיה  ׁשּוַבת  ּתְ ָהְיָתה 
טֹוָבה,  ָעה  ׁשָ ְיִליד  יַאס,  ּדִ ְלרּוי  ידּו  ״ַהּגִ
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102.  Platican en secreto con el rey; el rey pondera la petición; se decide  
a perdonar públicamente al Cid; le pide vistas; Minaya, de regreso  
en valencia, le informa al Cid; éste escoge el tajo como lugar  
de las vistas.

«¡Merçed vos pedimos | commo a rey e señor natural! 
Con vuestro conssejo | lo queremos fer nos 
que nos demandedes | fijas del Campeador;
casar queremos con ellas | a su ondra e a nuestra pro.»
Una grant ora | el rey pensso e comidio: 
«Hyo eche de tierra | al buen Campeador, 
e faziendo yo ha el mal | y el a mi grand pro 
del casamiento | non se sis abra sabor; 
mas pues bos lo queredes | entremos en la razon.» 
A Minaya Albar Fañez e a Pero Vermuez 
el rey don Alfonso | essora los lamo, 

a una quadra | ele los aparto: 
«Oid me, Minaya, | e vos, Per Vermuez: 
sirvem | mio Çid el Campeador, 
el lo mereçe | e de mi abra perdon; 
viniessem a vistas | si oviesse dent sabor. 
Otros mandados ha | en esta mi cort: 
Diego e Ferrando | – los iffantes de Carrion –
sabor han de casar | con sus fijas amas a dos. 

Sed buenos menssageros | e ruego vos lo yo 
que gelo digades | al buen Campeador; 
abra i ondra | e creçra en onor
por conssagrar | con los iffantes de Carrion.»
Fablo Minaya | e plogo a Per Vermuez:
«Rogar gelo emos | o que dezides vos;
despues faga el Çid | lo que oviere sabor.»
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ָכל ּבְ יר,  ָהַאּבִ ֶאת  ִלְפּגֹׁש  ְמאֹד  ַמח  ֶאׂשְ י  ּכִ
י. ִעּמִ ְלִהְתַוֵעד  ּבֹו  ִיְבַחר  ָראּוי  ָמקֹום 

ִלְפעֹל.״ ְלַמֲענֹו  ֶאְרֶצה  ֵעת  ָכל  ּבְ י  ּכִ
ַנִים ְ ַהּשׁ ם  ָ ִמּשׁ ָיְצאּו  ֶלְך,  ַלּמֶ לֹום  ׁשָ ָאְמרּו 

ם. ִעּמָ יֶהם  ְוַאְנׁשֵ ְלָוֶלְנְסָיה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ְך, ּכָ ַעל  ַמע  ׁשָ ַהּטֹוב  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ֵעת 

ִליָחיו. ׁשְ ֵני  ּפְ ֶאת  יל  ִהְקּבִ ַנִים,  ְ ַהּשׁ ִלְקַראת  ִמֵהר 
חֹם: ּבְ אֹוָתם  ק  ִחּבֵ י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְך  ִחּיֵ
ִמיַנאָיה. ה,  ַאּתָ ְוֵכן  ְרמּוֶדס,  ּבֶ  , ״ָחַזְרּתָ

ֵנָכר. ַמְמְלכֹות  ּבְ מֹוֶכם  ּכְ ים  ְמַעּטִ ַאְך 

ַאְלפֹוְנסֹו? ַהּדֹון  ִפי  ּבְ ׂשֹורֹות  ַהּבְ ּוָמֵהן 
ׁשּוָרִתי?״ ּתְ ֶאת  ל  ֲהִקּבֵ ָהִאיׁש,  ַמח  ׂשָ ַהִאם 
ָוֶנֶפׁש. ֵלב  ּבְ ״ָעַלז  ִמיַנאָיה,  יב  ֵהׁשִ ל,״  ״ִקּבֵ

ֶלְך.״ ַהּמֶ ְלָך  נֹוֵתן  תֹו  ְוִחּבָ ַחְסּדֹו 
1925 ַעל.״   ִמּמַ ָלֱאלִֹהים  ״ּתֹוָדה  יד:  ַהּסִ יב  ֵהׁשִ

ֵהֵחּלּו  ָלדּון  ִתיָחה  ּפְ ְבֵרי  ּדִ תֹם  ּבְ ה  ַעּתָ
ֵלאֹון, ִאיׁש  ַאְלפֹוְנסֹו  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ

ֵני ִלׁשְ יד  ַהּסִ ן  ִיּתֵ נֹוָתיו  ּבְ ֶאת  י  ּכִ לֹוַמר:  ּכְ
בֹודֹו ּכְ זֹאת  ּבָ ה  ּגֶ ִיׂשְ ְריֹון,  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 

ַמְמִליץ ִלּבֹו  ָכל  ּבְ ִיְהֶיה.  רֹו  ָעׁשְ ְוַרב 
ְבֵריֶהם ּדִ ֶאת  ַמע  ׁשָ ֶלְך.  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  ְך  ּכָ ַעל 
ָהִאיׁש. ִהְרֵהר  ַרב  ְזַמן  ַאדֹור.  ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד 

ַהּנֹוְצִרי. ְלֵיׁשּוַע  ֲאִני  מֹוֶדה  ְך  ּכָ ״ַעל 
בֹוִדי. ּכְ ִנְרַמס  ֶלָעָפר  ֵמַאְרִצי,  י  ּתִ ּגַֹרׁשְ

ְרׁשּוִתי, ּבִ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ָזִכיִתי  ָעָמל  רֹב  ּבְ
ֶלְך. ַהּמֶ ַחְסֵדי  ֵאַלי  בּו  ׁשָ י  ּכִ ָלֵאל  ּתֹוָדה 
נֹוַתי, ּבְ ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֵהם  ה  ַעּתָ

ְריֹון. ִמּקַ ִאיְנַפְנִטים  ֵני  ִלׁשְ א  ׂשֵ ְלִהּנָ
ְמאֹד, ְיִהיִרים  ם  ּגַ ַנִים,  ְ ַהּשׁ ָחֵצר  י  ַאְנׁשֵ

נֹוַתי. ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלרּוִחי  לֹא 
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«Dezid a Ruy Diaz | el que en buen ora nasco
quel ire a vistas | do fuere aguisado;
do el dixiere | i sea el mojon,
andar le quiero | a mio Çid en toda pro.»

Espidiensse del rey, | con esto tornados son,
van pora Valençia | ellos e todos los sos.
Quando lo sopo | el buen Campeador
a priessa cavalga, | a reçebir los salio;
sonrrisos mio Çid | e bien los abraço:
«¿Venides, Minaya, | e vos, Per Vermuez?

¡En pocas tierras | a tales dos varones!
¿Commo son las saludes | de Alfonsso mio señor?
¿Si es pagado | o reçibio el don?»
Dixo Minaya: | «D’alma e de coraçon
es pagado, | e davos su amor.»
Dixo mio Çid: | «¡Grado al Criador!»

Esto diziendo | conpieçan la razon
lo quel rogava | Alfonsso el de Leon
de dar sus fijas | a los ifantes de Carrion,
quel connosçie i ondra | e creçie en onor,
que gelo conssejava | d’alma e de coraçon.

Quando lo oyo | mio Çid el buen Campeador
una grant ora | pensso e comidio:
«¡Esto gradesco a Christus | el mio señor!
Echado fu de tierra | e tollida la onor,
con grand afan gane | lo que he yo;
a Dios lo gradesco | que del rey he su [amor]
e piden me mis fijas | pora los ifantes de Carrion.
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זֹאת, ׁש  ְמַבּקֵ ּנּו  ִמּמֶ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ִאם  ֲאָבל 
ֶתר. ּסֵ ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ָנדּון  סֹוֵדנּו,  יק  ַנְמּתִ ִאם  טֹוב 

ַעל.״ ִמּמַ ֲעָצתֹו  ֶאת  ָהֵאל  ָלנּו  ן  ִיּתֵ

ַאְלפֹוְנסֹו  ְוָסח  הֹוִסיף  לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ״ַעל 
ְבַחר, ּתִ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ָך  ׁשְ ִלְפּגָ ַמח  ִיׂשְ י  ּכִ

ַחְסּדֹו. ְלָך  יב  ָיׁשִ ְלַמַען  ׁש  ּקֵ ּבִ ִלְראֹוְתָך 
ִלְנהֹג.״ יַצד  ּכֵ ְחִליט  ּתַ ַוֲאַזי  לֹו  ב  ַהְקׁשֵ
ים ַאְסּכִ י  ִלּבִ ָכל  ״ּבְ ד:  ִמּיָ יד  ַהּסִ יב  ֵהׁשִ

ְהֶיה.״ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְהֶיה  ּתִ ַהּזֹו,  ַלִהְתַוֲעדּות 
ֹוֵפט.״  ַהּשׁ ּה  ּבָ ה  ״ַאּתָ ִמיַנאָיה,  ָברֹו  ּדְ הֹוִסיף 

1950 ה  ִגיׁשָ ַהּפְ ַעד  ָחֵפץ  ַאְלפֹוְנסֹו  ׁשֶ ֶלא  ּפֶ ״ֵאין 
ֶדּנּו.  ּוְנַכּבְ נֹוִקיר  ַאֲחָריו,  ׁש  ְנַבּקֵ י  ּכִ

ֶחְפֵצנּו.  – ֶחְפצֹו  ן  ּכֵ ַעל  הּוא  ָהָאֶרץ  יט  ּלִ ׁשַ
ָיַדִים, ְרַחב  ׁשֹוֵטף  חֹו,  ַהּטַ ְנַהר  ִלְגדֹות 

ֵעד.״ ְלִהּוָ נּוַכל  ָחֵפץ,  ֲאדֹוִני  ִאם 
יד ַהּסִ אֹוָתּה  ָחַתם  ֶרת,  ִאּגֶ ְתבּו  ּכָ בּו,  ָיׁשְ
ַחִיל. ֵני  ּבְ יִרים  ַאּבִ ֵני  ׁשְ ַיד  ּבְ אֹוָתּה  ר  ּגֵ ׁשִ

ַהֶּמֶלְך קֹוֵבַע מֹוֵעד ַלִהְתַוֲעדּות ּוֵמִכין ֶאת ֲאָנָׁשיו ָלֵצאת ֶאל ַהָּמקֹום   .103
ַלּפַֹעל. יד  ַהּסִ יֹוִציא  ֶלְך  ַהּמֶ ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ

ֶרת. ָהִאּגֶ ֶאת  ָנְתנּו  ֶלְך,  ַהּמֶ בֹודֹו,  ּכְ ְפֵני  ּבִ
ַאְלפֹוְנסֹו: ּדֹון  ֵלב  ָעַלז  אֹוָתּה  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָרצֹון. ַעת  ׁשְ ּבִ ַחְרּבֹו  ָחַגר  יד  ַהּסִ רּוְך  ״ּבָ
ָהֲעֶצֶרת, ֶאל  ָנבֹוא  בּועֹות  ׁשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ תֹוְך  ּבְ

ָלֶבַטח.״ ם  ְלׁשָ ָאבֹוא  ֶאְהֶיה,  ים  ַחּיִ ּבַ ִאם 

יד, ַהּסִ ֶאל  ֵהם  ִבים  ׁשָ ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ִלי  ִמּבְ
ֲעֶצֶרת. ִלְקַראת  ם  ׁשָ ם  ּגַ ּפֹה  ם  ּגַ ֶנֱעָרִכים 

ְך, ּכָ ל  ּכָ ים  ַרּבִ ָרִדים  ּפְ ַקְסִטיְלָיה  ּבְ עֹוד  ָרָאה  ִמי 
ְוַדַהר, ֵמרֹוץ  סּוֵסי  צּוָרה,  ְנאֹות  ָרדֹות  ּפְ

ָורַֹמח, ֲחִנית  חֹד  ּבְ ְקבּוִעים  ֵאר  ּפְ י  ִנּסֵ
ָזָהב, ֲעטּור  ָמֵגן  ֶכֶסף,  ּבְ ְרקּוָעה  ה  ִצּנָ

ה.  ֵמַאְדִרּיָ יָרִאין  ְוׁשִ ְרָוה  ּפַ ִלימֹות  ּגְ ֲהמֹון 
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Ellos son mucho urgullosos | e an part en la cort,
deste casamiento | non avria sabor;
mas pues lo conseja | el que mas vale que nos
f(l)ablemos en ello, | en la poridad seamos nos.
Afe Dios del çiello: | ¡que nos acuerde en lo mijor!»
«Con todo esto | a vos dixo Alfonsso
que vos vernie a vistas | do oviessedes sabor;
querer vos ie ver | e dar vos su amor,
acordar vos iedes despues | a todo lo mejor.»

Essora dixo el Çid: | «¡Plazme de coraçon!»
«Estas vistas | o las ayades vos»
– dixo Minaya – | «Vos sed sabidor.»
«Non era maravilla | si quisiesse el rey Alfonsso,
fasta do lo fallassemos | buscar lo iremos nos
por dar le grand ondra | commo a rey [e señor];
mas lo que el quisiere | esso queramos nos.

Sobre Tajo | que es una agua [mayor]
ayamos vistas | quando lo quiere mio señor.»
Escrivien cartas, | bien las sello,
con dos cavalleros | luego las enbio.
Lo que el rey quisiere | esso fera el Campeador.

103.  el rey fija el plazo para las vistas; se dispone con sus hombres para 
asistir a ellas. 

Al rey ondrado | delant le echaron las cartas;
quando las vio | de coraçon se paga:
«Saludad me a mio Çid | el que en buen ora çinxo espada;
sean las vistas | destas .iii. semanas;
s’yo bivo so | ali ire sin falla.»

Non lo detardan, | a mio Çid se tornavan.
Della part e della | pora la[s] vistas se adobavan:
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ַאְלפֹוְנסֹו  ּדֹון  לַֹח  ִלׁשְ ה  ִצּוָ ָלרֹב  ֵציָדה 
ֵגׁש. ְלִהּפָ נֹוֲעדּו  ם  ׁשָ חֹו,  ַהּטַ דֹות  ּגְ ֶאל 
ֶלְך, ַלּמֶ ָחְברּו  טֹוִבים  ְלָוָיה  ֵני  ּבְ ים  ַרּבִ

1975 טֹוָבה.   רּוָחם  ַקְריֹון,  ׁשֹוֵעי  ּוֵביֵניֶהם 
ָפה,  ַהּקָ ּבְ ִיְקנּו  ְוָכאן  מּו  ּלְ ְיׁשַ אן  ּכָ

ר ַהּכֵ ִלְבִלי  ָרם  ָעׁשְ ל  ִיְגּדַ י  ּכִ ֵהם  ְסבּוִרים 
ַרב. ְוֶכֶסף  ָזָהב  ָיָדם  ּבְ ִיְהיּו  ְוִכי 

ַאְלפֹוְנסֹו, ּדֹון  ֶלְך  ַהּמֶ סּוסֹו  ב  ּגַ ַעל  ז  ֶנְחּפַ
ִיס.  ַהּגַ ְמאֹד  ֵבד  ּכָ ְוׁשֹוַע,  ָנִסיְך  ִעּמֹו 
ַקְריֹון, ֲאִציֵלי  ל  ׁשֶ ַמְלָיָתם  ּפָ דֹוָלה  ּגְ

ֶלְך, ַהּמֶ ְלַצד  רֹוֵכב  ְוֵלאֹון  ִליְסָיה  ּגָ ֵחיל 
ַקְסִטיְלָיה. ֵחיל  הּוא  פֹר  ִמּסְ ַרב  י  ּכִ ָלֶכם  ּוְדעּו 

ָהֲעֶצֶרת. ֶאל  רֹוְכִבים  ְך,  ַרּמָ כֹות  מֹוׁשְ ִהְרּפּו 

ֲהָכנֹות ֶאל־ִסיד ַלִּמְפָּגׁש. ַהְּיִציָאה ִמָּוֶלְנְסָיה. ַהֶּמֶלְך ְוֶאל־ִסיד ִנְפָּגִׁשים    .104
ִלְגַדת ַהַּטחֹו. ַהִּסיד ּדֹוֵרׁש ְמִחיָלה ֻּפְמִּבית. ַהֶּמֶלְך ַמְסִּכים. ַהֶּמֶלְך 

ְמַבֵּקׁש ֵמֶאל־ִסיד ְלַהִּׂשיא ֶאת ְּבנֹוָתיו ִלְׁשֵני ָהִאיְנַפְנִטים. ַהִּסיד מֹוֵסר 
ֶאת ְּבנֹוָתיו ַלֶּמֶלְך. ַהִּסיד ְמַחֵּלק ַׁשי ּוַמָּתת ָלרֹב. ַהֶּמֶלְך מֹוֵסר ִליֵדי 

ַהִּסיד ֶאת ָהִאיְנַפְנִטים, ַעָּתה ֲחָתָניו

ַאדֹור ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ִניָמה  ּפְ ּוְבָוֶלְנְסָיה 
ְלֶרַגע.  ֶהה  ּתַ ִיׁשְ לֹא  ׁש,  ְפּגָ ַהּמִ ֶאל  ֶנֱעָרְך 

ְמפָֹאר, ְוֶרֶכׁש  ִריִאים  ּבְ ָרִדים  ּפְ ֲהמֹון 
ַלח, ֶ ַהּשׁ ֵמיַטב  ְוַגם  ַרְגַלִים  י  ַקּלֵ סּוִסים 

ם, ּלָ ּכֻ ַמְרֶאה  טֹוֵבי  ֶרת,  ַאּדֶ ְרָוה,  ּפַ ס,  ְרּדָ ּבַ
ְוָקט. דֹול  ּגָ עֹוִטים  ַסְסּגֹוִני  ּוֶבֶגד 

ְרמּוֶדס, ּבֶ ְדרֹו  ּוּפֶ ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ַאְלָבר 
ּוְלִצּדֹו מּוְניֹוס  ַמְרִטין  ּבּוְרגֹוס,  ׁשֹוֵעי 
ֵחרֹוִנימֹו, יׁשֹוף  ַהּבִ ַאְנטֹוִליֶנס.  ַמְרִטין 
ַחת, ּדַ ּפַ לּוֵחי  ּגְ ין  ִמּבֵ ן  ְמֻצּיָ קֶֹדׁש  ִלי  ּכְ

ַאְלָבֶרס, ְוַאְלָבר  ַסְלָבדֹוֶרס  ַאְלָבר 
מֹוהּו, ּכָ ֵאין  ַחִיל  ן  ּבֶ ּגּוְסְטיֹוס,  מּוְניֹו  יר  ָהַאּבִ
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¿quien vio por Castiella | tanta mula preçiada
e tanto palafre | que bien anda,
cavallos gruessos | e coredores sin falla,
tanto buen pendon | meter en buenas astas,
escudos boclados | con oro e con plata,
mantos e pielles | e buenos çendales d’Andria?
 
Conduchos largos | el rey enbiar mandava
a las aguas de Tajo | o las vistas son aparejadas.
Con el rey | atantas buenas conpañas.
Los iffantes de Carrion | mucho alegres andan,
lo uno adebdan | e lo otro pagavan;
commo ellos tenien | creçer les ia la ganançia,
quantos quisiessen | averes d’oro o de plata.

El rey don Alfonsso | a priessa cavalgava,
cuendes e podestades | e muy grandes mesnadas;
los ifantes de Carrion | lievan grandes conpañas.
Con el rey van leoneses | e mesnadas galizianas;
non son en cuenta | sabet, las castellanas.
Sueltan las riendas, | a las vistas se van adeliñadas.

104.  Solemnes preparativos del rey y sus hombres; salida de valencia;  
el rey y el Cid se avistan a orillas del tajo; el Cid pide perdón público; 
el rey lo otorga; convites; el rey pide al Cid sus hijas para los infantes 
de Carrión; el Cid agradecido se las confia al rey; el Cid obsequia 
ricamente a los presentes; el rey le confia al Cid los infantes de 
Carrión en calidad de hijos.

Dentro en Vallençia | mio Çid el Campeador
non lo detarda, | pora las vistas se adobo:
¡tanta gruessa mula | e tanto palafre de sazon,
tanta buena arma | e tanto buen cavallo coredor,
tanta buena capa | e mantos e pelliçones!
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ֶבר, ַהּגֶ ֵמָאָרגֹון  ה,  ְרִסּיָ ּגַ ִלין  ּגַ ְוֵכן 
ַלח, ְוׁשֶ ָמֵגן  חֹוְגִרים  ָהֲאֵחִרים  ְוָכל 
ַאדֹור.  ְמּפֶ ַהּקַ ִעם  ָלֵצאת  ֶנֱעָרִכים 

ָאָרגֹון ִאיׁש  ְוַגִלין  ַסְלָבדֹוֶרס  ַאְלָבר  ַעל 
2000 ְלָהֵגן  ָוֶלְנְסָיה  ַעל  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ּפֹוֵקד 

ָתם. ִלְפֻקּדָ ִרים  ּוַבּסָ ּוְבֵלב,  ֶנֶפׁש  ּבְ

ָעִרים ְ ַהּשׁ ִיְהיּו  ְסגּוִרים  ָוֵליל  יֹום  ּבְ
ּתֹו ִאׁשְ חֹומֹוָתיו  ין  ּבֵ ׁשֹוְכנֹות  ַאְלקֹוֶסר.  ֶאל 
– ּוְלָבבֹו  ִסיד  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו   – נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ

ָנכֹונּו. רּוָתן  ְלׁשֵ ִבירֹות  ַהּגְ ְוֶיֶתר 
ּדֹוֵאג, לֹוָמן  ׁשְ ּלְ ׁשֶ ֶגֶבר  ּכְ אֹוָתן  ִהְזִהיר 

צּוָדה ַהּמְ ְלחֹומֹות  ִמחּוץ  ָלֵצאת  ּלֹא  ׁשֶ
טֹוָבה.  ָעה  ׁשָ ְיִליד  ִסיד,  ל  ׁשֶ ׁשּובֹו  ְלֵעת  ַעד 

ָדְרָבן ּבְ ֵהִאיצּו  ָוֶלְנְסָיה,  ֶאת  ֵהם  ָעְזבּו 
ְוַדַהר. ְרָסה  ּפַ י  ַקּלֵ ים,  ַרּבִ סּוֵסיֶהם,  ֶאת 
ת. ַמּתָ לֹו  יׁשּו  ִהּגִ לֹא  ְקָרב,  ּבִ ֶהם  ּבָ ָזָכה 

קֶֹדם יֹום  י.  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ִלְפּגֹׁש  יֹוֵצא 
ַאְלפֹוְנסֹו. ּדֹון  ֶלְך,  ַהּמֶ ה  ִגיׁשָ ַלּפְ יַע  ִהּגִ
ַאדֹור, ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ א  ּבָ י  ּכִ ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְוֶטֶקס. בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ ָניו  ּפָ יל  ְלַהְקּבִ ָיְצאּו 

טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  אֹוָתם  ָרָאה  ְלֵעת 
ִלְקבּוַצת ָרט  ּפְ ִלְבלֹם,  יו  ֲאָנׁשָ ַעל  ַקד  ּפָ

– ָאַהב  ִלּבֹו  ָכל  ּבְ אֹוָתם  ׁשֶ ַחִיל  ֵני  ּבְ
ָלָאֶרץ. יד  ַהּסִ ָיַרד  ם  ִעּמָ  – ָהיּו  ט״ו 

טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  ְכֵנן  ּתִ ּזֹאת  ׁשֶ ּוְכִפי 
יַח, ִהּנִ ָיָדיו  ְוֶאת  יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ָלָאֶרץ 

ִים. ּנַ ִ ַהּשׁ ין  ּבֵ ָנַטל  ֶדה  ַהּשָׂ ב  ֵעׂשֶ ֶאת 
ר, ָואֹׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ֵמרֹב  ָמעֹות  ּדְ ֵעיָניו  ָזְלגּו 

ֶלְך. ַלּמֶ ִניָעתֹו  ּכְ ֶאת  יַע  ַיּבִ זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ
2025 ַח.  ּטֵ ּתַ ְוִהׁשְ ָנַפל  ָאֵכן  ְלַרְגָליו  ְך  ּכָ
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Chicos e grandes | vestidos son de colores.
Minaya Albar Fañez | e aquel Pero Vermuez,
Martin Muñoz | e Martin Antolinez el burgales de pro, 
el obispo don Jeronimo | cor[o]nado mejor,
Alvar Alvarez | e Alvar Sa[l]vadorez,
Muño Gustioz | el cavallero de pro,
Galind Garçiaz | el que fue de Aragon:
estos se adoban | por ir con el Campeador
e todos los otros | que i son.

Alvar Salvadorez | e Galind Garçiaz el de Aragon
a aquestos dos | mando el Campeador
que curien a Valençia | d’alma e de coraçon
e todos los que | en poder dessos fossen;
las puertas del alcaçar | que non se abriessen de dia nin de noch.
dentro es su mugier | e sus fijas amas a dos
en que tiene su alma | e su coraçon,
e otras dueñas | que las sirven a su sabor;
recabdado ha | – commo tan buen varon –
que del alcaçar | una salir non puede
fata ques torne | el que en buen ora na[çi]o.
Salien de Valençia, | aguijan [a] espolon:
tantos cavallos en diestro | gruessos e corredores 
mio Çid selos gañara, | que no gelos dieran en don.
Hyas va pora las vistas | que con el rey paro.
De un dia es legado | antes el rey don Alfonsso;
quando vieron que vinie | el buen Campeador
reçebir lo salen | con tan grand onor.

Dont lo ovo a ojo | el que en buen ora na[çi]o 
a todos los sos | estar los mando 
si non a estos cavalleros | que querie de coraçon; 
con unos .xv. | a tierras firio 
commo la comidia | el que en buen ora naçio; 
los inojos e las manos | en tierra los finco,
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ַאְלפֹוְנסֹו. ּדֹון  ֶלְך,  ַהּמֶ ְוַצַער  ְמבּוָכה  ָחׁש 

ַאדֹור, ַקְמּפֶ ִסיד  הֹו,  ַרְגֶליָך,  ַעל  ״קּום  ָאַמר: 
ַרְגַלי. ּפֹות  ּכַ ֶאת  לֹא  ק,  ֵ ַנּשׁ ָיַדי  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת 
ָך.״ ִמּמְ י  ַחְסּדִ ֶאְמַנע  ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹא  זֹאת  ִאם 

ֶרְך: ּבֶ ּכֹוֵרַע  ַאר  ִנׁשְ ַאדֹור  ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ
ִדין, ּבְ י  ַמְלּכִ ַמְפִציר,  ֲאִני  ָך  ״ְלַחְסּדְ

ְלָפֶניָך ּכֹוֵרַע  עֹוִדי  ּבְ ִלי  ְמַחל  ָנא 
נּו.״ ִעּמָ ְמָצִאים  ַהּנִ ְמעּו  ִיׁשְ ְלַמַען 

ֵלב. ֵחֶפץ  ּבְ ה  ֶאֱעׂשֶ ״זֹאת  ֶלְך:  ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ

י, ְבּתִ ֵהׁשַ י  ַחְסּדִ ְוֶאת  י  ָסַלְחּתִ ְלָך  זֹאת  ּבָ
ָלבֹוא.״ ה  ַאּתָ י  ָחְפׁשִ ּה  ּלָ ּכֻ י  ַמְמַלְכּתִ ּבְ

י. ַמְלּכִ ְלָך,  ּתֹוָדה  ַאְלפֹוְנסֹו,  ״ּדֹון  לֹו:  יב  ֵהׁשִ
ְלָך ְוַאֲחָריו  ָלֱאלִֹהים  ּתֹוָדה 

ַחִיל.״ ֵני  ּבְ יִרים  ָהַאּבִ ָסִביב,  ים  ֻסּבִ ְוַלּמְ
ַאְלפֹוְנסֹו, ּדֹון  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּכֹוֵרַע,  עֹודֹו  ק,  ֵ ִנּשׁ

ק. ָנׁשַ ָפָתיו  ׂשְ ְוֶאת  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 
ה. ַהּזֶ ֲעָמד  ּמַ ּבַ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ֵלב  טֹוב 

מֹוהּו ּכָ רּוחֹו,  ָקְדָרה   – אֹוְרדֹוְנֵיס  ה  ְרִסּיָ ּגַ
י:  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ָבָריו  ּדְ א  ָנׂשָ יַאס.  ּדִ ַאְלָבר 

ד ִמּיַ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ַעל  ָלֵאל  ֲאִני  ״מֹוֶדה 
ּוְמִחיָלה, ְלֶחֶסד  ֲאדֹוִני  ַאְלפֹוְנסֹו 

ּוַבּיֹום. ְיָלה  ּלַ ּבַ ֱאלִֹהים  ְמֵרִני  ִיׁשְ

ֶלְך.״ ַהּמֶ אֹוְרִחי,  ֱהֵיה  ָך,  ִלּבְ טֹוב  ִאם  ה,  ְוַעּתָ
ַהּיֹום. ָנֶאה  ֶזה  ״ֵאין  ַאְלפֹוְנסֹו:  ּדֹון  לֹו  יב  ״ֵהׁשִ

ֵמֶאֶמׁש. אן  ּכָ ֲאַנְחנּו   , ְעּתָ ִהּגַ ה  ַעּתָ ֶזה  ֵהן 
ַאדֹור, ַקְמּפֶ אֹוְרִחי,  ה  ַאּתָ ֵאפֹוא  ֱהֵיה 

 2050 ָחֵפץ.״  ָך  ּבְ ּלִ ׁשֶ ֶאת  ה  ַנֲעׂשֶ ָחר  ְוַלּמָ

ֶלְך. ַהּמֶ ַיד  ֶאת  ק  ֵ ִנּשׁ יד,  ַהּסִ ִעּמֹו  ים  ִהְסּכִ
ַקְריֹון. ֲאִציֵלי  ֵני  ׁשְ מּולֹו  בּו  ִנּצְ ֲאַזי 

ידּו:  ִהּגִ ן  ֻמְרּכָ ּוְברֹאׁש  ְלָפָניו,  ַקּדּו  ֵהם 

אלפונסו.  מול  ברך  כורע   הסיד 
 The Medieval Knight at War מתוך: 

.)Robards( רוברדס  ברוק  בעריכת 
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las yerbas del campo | a dientes las tomo
lorando de los ojos, | tanto avie el gozo mayor,
asi sabe dar omildança | a Alfonsso so señor.

De aquesta guisa | a los pies le cayo.
Tan grand pesar | ovo el rey don Alfonsso:
¡Levantados en pie | ya Çid Campeador!
Besad las manos, | ca los pies no;
si esto non feches | non avredes mi amor.»

Hinojos fitos | sedie el Campeador:
«¡Merçed vos pido | a vos mio natural señor!
Assi estando | dedes me vuestra amor,
que lo oyan | quantos aqui son.»
Dixo el rey: | «¡Esto fere d’alma e de coraçon!
Aqui vos perdono | e dovos mi amor,
[y] en todo mio reino | parte desde oy.»

Fablo mio Çid | e dixo [esta razon]:
«¡Merçed! Yo lo reçibo, | Alfonsso mio señor;
¡gradescolo a Dios del çielo | e despues a vos
e a estas mesnadas | que estan aderredor!»
Hinojos fitos | las manos le beso,
levos en pie | y en la bocal saludo.
Todos los demas | desto avien sabor;
peso a.Albar Diaz | e a Garçi Ordoñez.

Fablo mio Çid | e dixo esta razon:
«¡Esto gradesco | al Criador 
quando he la graçia | de don Alfonsso mio señor; 
valer me a Dios | de dia e de noch! 
Fuessedes mi huesped | si vos plogiesse, señor.» 

Dixo el rey: | «Non es aguisado oy; 
vos agora legastes | e nos viniemos anoch 



שירת אל־סיד

266

טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  נּו,  ִהּנֵ ֲחִוים  ּתַ ״ִמׁשְ
ְלַמַעְנָך.״ ִנְפַעל  נּוַכל,  ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ַעל.״ ִמּמַ ָהֵאל  ְרצֹון  ״ֶזה  י:  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ יב  ֵהׁשִ

ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ְיִליד  יַאס,  ּדִ רּוי  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ
ַאְלפֹוְנסֹו. ּדֹון  ל  ׁשֶ אֹוְרחֹו  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ָהָיה 

ּנּו. ִמּמֶ ֵעיָניו  ַרע  ּגָ לֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ אֹותֹו  ָאַהב 
יט. ִהּבִ ְוָעב,  דֹול  ּגָ  – י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ל  ׁשֶ ְזָקנֹו  ּבִ

ּנּו. ִמּמֶ ֲעלּו  ִהְתּפַ ם  ּלָ ּכֻ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ְך  ּכָ
א, ּבָ ְיָלה  ַהּלַ ה  ִהּנֵ ָעַבר,  ָחַלף  ַהּיֹום 

ֶמׁש. ֶ ַהּשׁ ַקְרֵני  ָזְרחּו  ָקם,  ַחר  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד 
ְרָתיו ְמׁשָ ַעל  ה  ִצּוָ ַאדֹור  ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ

ֵמֶאֶמׁש. ים  ֻסּבִ ַהּמְ ְלָכל  ה  ּתֶ ִמׁשְ ַלֲערְֹך 

אֹוְרָחיו. ָרצֹון  ְבעּו  ׂשָ יד,  ַהּסִ ם  ִעּמָ ֵהיִטיב 
ִנים ׁשָ לֹוׁש  ׁשָ ֶזה  י  ּכִ ם  ּלָ ּכֻ ִעים  ּדֵ ִמיֵמי  ּתְ

יֶהם. ּפִ ֶאל  ִנְקְרָתה  לֹא  ִמּזֹו  טֹוָבה  ְסעּוָדה 
ה, ַחּמָ ַקְרֵני  ֵצאת  ּבְ ַחר,  ׁשַ ִעם  ַהּיֹום  ְלָמֳחָרת 

ִמיָסה. ּבְ קֹולֹו  ָנַתן  ֵחרֹוִנימֹו  יׁשֹוף  ַהּבִ

ו, ַיְחּדָ ּפֹוְסִעים  עֹוָדם  יָסה,  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ְגַמר  ּבִ
ַוּיֹאֶמר: יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ ֶלְך,  ַהּמֶ ָהה  ּתַ ִהׁשְ לֹא 

ְוׁשֹוַע. ָנִסיְך  ָנִתין,  ִלְדָבַרי,  יבּו  ״ַהְקׁשִ
ַאדֹור, ַקְמּפֶ יד  ִמּסִ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ה  ִהּנֵ

ַהּנֹוְצִרי. ֵיׁשּוַע  ֶעְזָרתֹו  ּבְ ְיִהי 

2075 ְוֶאְלִויָרה,  סֹול  ִבירֹות  ַהּגְ נֹוֶתיָך,  ּבְ ֶאת  י  ּכִ ֶחְפִצי 
ַקְריֹון. ַלֲאִציֵלי  ִים,  ּתַ ְ ַהּשׁ ְיֵדי  ן,  ּתֵ ּתִ
ּוְלתֹוֶעֶלת. ְלָכבֹוד  ּוִאים  ּשׂ ַהּנִ ִיְהיּו 

י. ִמּפִ ה  ֻקּדָ ּפְ ְוזֹו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ת  ׁשַ ּקָ ּבַ זֹו 
ָך, ּלְ ׁשֶ ְוַגם  י  ּלִ ׁשֶ ָוָסִלים,  ָלנּו  ִיְהיּו 

ה. ׁשָ ּקָ ַלּבַ עֹוְתִרים  זֹאת,  ּבָ ֶאְספּו  ּנֶ ׁשֶ
ָהֵאל.״ אֹוְתָך  מֹר  ִיׁשְ ָיָדן,  ֶאת  ָלנּו  ן  ּתֵ
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mio huesped seredes, | Çid Campeador, 
e cras feremos | lo que plogiere a vos.» 
Beso le la mano, | mio Çid lo otorgo.
Essora sele omillan | los iffantes de Carrion:
«Omillamos nos, Çid: | ¡en buen ora nasquiestes vos!
En quanto podemos | andamos en vuestro pro.»

Respuso mio Çid: | «¡Assi lo mande el Criador!»
Mio Çid Ruy Diaz | que en ora buena na[çi]o
en aquel dia | del rey so huesped fue;
non se puede fartar del, | tantol querie de coraçon,
catandol sedie la barba | que tan ainal creçi[o].

Maravillan se de mio Çid | quantos que i son.
Es dia es passado | y entrada es la noch.
Otro dia mañana | claro salie el sol:
el Campeador | a los sos lo mando
que adobassen cozina | pora quantos que i son;
de tal guisa los paga | mio Çid el Campeador
todos eran alegres | e acuerdan en una razon:
passado avie .iii. años | no comieran mejor.

Al otro dia mañana | assi commo salio el sol
el obispo don Jheronimo | la missa canto;
al salir de la missa | todos juntados son,
non lo tardo el rey, | la razon conpeço:
«¡Oid me, las escuellas, | cuendes e ifançones!

Cometer quiero un ruego | a mio Çid el Campeador;
¡asi lo mande Christus | que sea a so pro!
Vuestras fijas vos pido, | don Elvira e doña Sol,
que las dedes por mugieres | a los ifantes de Carrion.
Semejam el casamiento | ondrado e con grant pro;
ellos vos las piden | e mando vos lo yo.
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יָאן ַמּשִׂ ָהִייִתי  לֹא  ״ָאְמָנם  יד:  ַהּסִ יב  ֵהׁשִ
ְלִפְרָקן, יעּו  ִהּגִ ֶטֶרם  ֲעַדִין,  יָלן  ּגִ ַרְך  י  ּכִ

ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  מֹוִניִטין  ַרב  זֹאת  ִעם 
ּתֹוֶעֶלת, ְוַרב  ד  ִנְכּבָ ר,  ׁשֶ ַהּקֶ ֵעיַני  ּבְ טֹוב 
ֵמֶהן. ְליֹוֵתר  ַאף  ִלְבנֹוַתי,  ֵהם  ְראּוִיים 
. ְלּתָ ּדַ ּגִ ה  ַאּתָ אֹוָתן  ַאְך  אֹוָתן,  י  הֹוַלְדּתִ

ֲאַנְחנּו. ָחסּוְתָך  ֵני  ּבְ ְוָאנִֹכי  יֶהן  ּתֵ ׁשְ
ֶאְלִויָרה, ְיֵדי  ְוֶאת  סֹול  ּדֹוְנָיה  ַיד  ֶאת  ַקח 

ְמָצא, ּתִ ָנכֹון  ּלְ ׁשֶ ְלִמי  אֹוָתן  ְוֵתן 
ֶלְך, ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ ״ּתֹודֹות,״  י.״  ְעּתִ ּדַ ְוָנָחה 

ָחֵצר.״ ּבֶ ֶנס  ַהּכֶ ֵאי  ּבָ ּוְלָכל  ״ְלָך 

ְריֹון ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ַרְגֵליֶהם  ַעל  ֲאַזי 
ָרצֹון ַעת  ׁשְ ְיִליד  ְיֵדי  ְוֶאת  ָעְמדּו 
ֶלְך ַהּמֶ ּוְלֵעיֵני  ּתֹוָדה,  רֹב  ּבְ קּו  ָנׁשְ

ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ָסח  ֲאַזי  ֲחָרבֹות.  ֶהְחִליפּו 
ָלֵאל, ּתֹוָדה  ית,  ״ֵראׁשִ יִטיב:  ַהּמֵ ֶלְך  ַהּמֶ

ָסִלים, ּוָ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב  ְלָך,  ּתֹודֹות  ְוַרב 
ְלָמְסָרן נֹוֶתיָך  ּבְ ָנַתּתָ  ָיַדי  ּבְ י  ּכִ ַעל 
נֹוֵטל ֲאִני  זֹאת  ּבָ ַקְריֹון.  ַלֲאִציֵלי 

ֶאְלִויָרה, ִביָרה  ַהּגְ ֶאת  סֹול,  ּדֹוְנָיה  ֶאת  ָיִדי  ּבְ
ְריֹון. ִמּקַ ָלִאיְנַפְנִטים  חֹק  ּכַ יָאן  ְלַהּשִׂ

נֹוֶתיָך, ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  יא  ַמּשִׂ ֲאִני  ָך  ְעּתְ ּדַ ַעל 
 2100 רּוַח.  ַנַחת  ּבְ ה  ְוִתְזּכֶ ָהֵאל  ְלָך  ן  ִיּתֵ

ַקְריֹון, ל  ׁשֶ ָהִאיְנַפְנִטים  ָיֶדיָך,  ּבְ ֵהם  ה  ִהּנֵ
חֹוֵזר. ְוָאנִֹכי  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ָך  ִאּתְ ֵיְלכּו 

ִאיְנַפְנִטים, ּבָ י  ַמְכּתִ ּתָ ֶסף  ּכֶ ַמְרק  ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ ּבִ
ַאֶחֶרת. ְלהֹוָצָאה  אֹו  ּוִאין  ִנּשׂ ְלֶטֶקס  ִאם 

ָיסּורּו, ְתָך  ִלְפֻקּדָ ִתי  ַרּבָ ָוֶלְנְסָיה  ּבְ
ְיָלֶדיָך. ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ה,  ּלָ ְוַהּכַ ֶהָחָתן 

ַאדֹור.״ ַקְמּפֶ ֶהם,  ּבָ ה  ֲעׂשֵ ֶחְפְצָך  ּכְ
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Della e della part | quantos que aqui son
los mios e los vuestros | que sean rogadores;
¡dandos las, mio Çid, | si vos vala el Criador!»
«Non abria fijas de casar» | – respuso el Campeador –
«ca non han grant heda(n)d | e de dias pequeñas son.

De grandes nuevas son | los ifantes de Carrion,
perteneçen pora mis fijas | e aun pora mejores.
Hyo las engendre amasve criastes las vos;
entre yo y ellas | en vuestra merçed somos nos,
afellas en vuestra mano | don Elvira e doña Sol:
dad las a qui quisieredes vos | ca yo pagado so.»

«Graçias» – dixo el rey – | «A vos e a tod esta cort.»
Luego se levantaron | los iffantes de Carrion,
ban besar las manos | al que en ora buena naçio;
camearon las espadas | ant’el rey don Alfonsso.
Fablo el roy don Alfonsso | commo tan buen señor:
«Grado e graçias, Çid, commo tan bueno, | e primero al Criador,
quem dades vuestras fijas | pora los ifantes de Carrion.
D’aqui las prendo por mis manos | don Elvira e doña Sol
e dolas por veladas | a los ifantes de Carrion.

Hyo las caso a vuestras fijas | con vuestro amor;
¡al Criador plega | que ayades ende sabor!
Afellos en vuestras manos | los ifantes de Carrion;
ellos vayan con vusco | ca d’aquen me torno yo.
Trezientos marcos de plata | en ayuda les do yo
que metan en sus bodas | o do quisieredes vos.

Pues fueren en vuestro poder | en Valençia la mayor
los yernos e las fijas | todos vuestros fijos son;
lo que vos plogiere | dellos fet, Campeador.»
Mio Çid gelos reçibe, | las manos le beso:
«¡Mucho vos lo gradesco | commo a rey e a señor!
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ָיָדיו, ק  ֵ ִנּשׁ יד,  ַהּסִ ּנּו  ִמּמֶ אֹוָתם  ל  ִקּבֵ
ַוֲאדֹוִני. י  ַמְלּכִ ְלָך,  ּתֹודֹות  ״ַרב  ָסח: 

אֹוָתן.״ יא  ּשִׂ ַהּמַ הּוא  ה  ַאּתָ נֹוֵתן,  ֵאיִני 
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְזִריַחת  ִעם  י  ּכִ ַהּכֹל  מּו  ִסּכְ ֲאַזי 

ֶאָחד ל  ּכָ ָיׁשּובּו  ֳחָרת  ַהּמָ בֶֹקר  ּבְ
יַע. ִהּגִ ׁש  ְפּגָ ַהּמִ ֶאל  ּנּו  ִמּמֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל 

יַע. ִהְפּתִ ַאדֹור,  ַקְמּפֶ י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְוָכאן 
אֹוָנם, יא  ׂשִ ּבְ ָרִדים  ּפְ ְקָרבֹות,  סּוֵסי  ֵאר  ּפְ

יד. ַהּסִ ת  ַמּתָ ָנַתן  ׁש,  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ִמי  ְלָכל 

ֲחמּודֹות ּוֶבֶגד  ָהָדר  ִלימֹות  ּגְ ֵמיַטב 
ֵמִאיׁש. ָחְסכּו  ְולֹא  ּדֹוֵרׁש,  ְלָכל  קּו  ֻחּלְ
י.  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ָמַסר  סּוִסים  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ְוַגם 

ֶנס, ּכֶ ּבַ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ָהיּו  ָרצֹון  ֵבֵעי  ׂשְ
ֵרד. ְלִהּפָ ׁשּו  ּקְ ּבִ ַהּכֹל  ַרד,  ְיָלה  ַהּלַ

ֶלְך, ַהּמֶ ָיָדיו  ּבְ ָנַטל  ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ ְיֵדי 
ְוָסח: אֹוָתם  מֹוֵסר  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ִלְרׁשּות 

ֵהם. ֶניָך  ּבָ ן  ּכֵ ַעל  ֲחָתֶניָך,  ֵהם  ״ְרֵאה, 
יד.״ ַהּסִ הּוא,  ָיֶדיָך  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ּגֹוַרל  ה  ֵמַעּתָ

י. ַ ַהּשׁ ֶאת  י  ְלּתִ ִקּבַ י,  ַמְלּכִ ְלָך,  ״ּתֹוָדה 
ה.״ ַהּזֶ ת  ּתָ ַהּמַ ַעל  ֱאלִֹהים  ִלי  ִיְגמֹל 
י: ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ק  ִזּנֵ ֵיָקה,  ּבְ ּבַ כֹו,  ַרּמָ ַעל 

 Merveilles du מתוך:  גבירות.  ושתי  מחזרים  שני 

ה-13. המאה  משלהי  יד  כתב   .Monde
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Vos casades mis fijas | ca non gelas do yo.»
Las palabras son puestas | que otro dia mañana quando salie el sol
ques tornasse cada uno | don salidos son. 

Aquis metio en nuevas | mio Çid el Campeador: 
tanta gruessa mula | e tanto palafre de sazon
conpeço mio Çid a dar | a quien quiere prender so don, 
tantas buenas vestiduras | que d’alfaya son;
cada uno lo que pide | nadi nol dize de no.

Mio Çid de los cavallos | .lx. dio en don;
todos son pagados de las vistas | quantos que i son.
Partir se quieren | que entrada era la noch.
El rey a los ifantes | a las manos les tomo
metiolos en poder | de mio Çid el Campeador:
Evad aqui vuestros fijos | quando vuestros yernos son,
de oy mas | sabed que fer dellos, Campeador.»
«Gradescolo, rey, | e prendo vuestro don;
¡Dios que esta en çielo | de[vos] dent buen galardon!»
Sobr’el so cavallo Bavieca | mio Çid salto d[io]:
«Aqui lo digo | ante mio señor el rey Alfonsso:
qui quiere ir comigo a las bodas | o reçebir mi don
d’aquend vaya comigo; | cuedo quel avra pro.

בחתונה.  מופיעה  שחקנים   קבוצת 

ה-13. המאה   ,Guarin de Loherane היד  כתב  מתוך 
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ֶאל־ִסיד ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְמסֹר ְּבַעְצמֹו ֶאת ְּבנֹוָתיו ָלִאיְנַפְנִטים ּוְמַבֵּקׁש    .105
ִמן ַהֶּמֶלְך ְלַמּנֹות ְלֵׁשם ָּכְך ָנִציג ִמַּטֲעמֹו. ַהֶּמֶלְך ּבֹוֵחר ְּבִמיַנאָיה 

ַאְלפֹוְנסֹו,  י  ַמְלּכִ ְפֵני  ּבִ ַמְכִריז  ֲאִני  זֹאת  ״ּבָ
ּוִאין ּשׂ ַהּנִ ֶטֶקס  ֶאל  ָלבֹוא  ֶהָחֵפץ  ל  ּכָ

ָלֶבַטח י,  ִעּמִ ָיבֹוא  י,  ׁשַ ּבְ ִלְזּכֹות  ִדי  ִמּיָ אֹו 
ִדין, ּבְ י  ַמְלּכִ זֹאת,  ּבָ ּתֹוֶעֶלת.  ְך  ִמּכָ ָיִפיק 

ֲהלֹא  ֶחְפְצָך  ּכְ ַאל.  ֶאׁשְ ָך  ְלַחְסּדְ
ַקְריֹון. ַלֲאִציֵלי  יא  ּשִׂ ּתַ נֹוַתי  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת 

ְלֵאּלּו, ְלָמְסָרן  ִאיׁש  ֵאפֹוא  ֲעֵליֶהן  ן  ּתֵ
ן.״ ּבָ ָזכּו  ַדי  ִמּיָ י  ּכִ לּו  ִיְתַהּלְ ְלַבל 

טֹל ּבֹוא  ַפְנֵיס,  ַאְלָבר  ״ְרֵאה,  ָסח:  ֶלְך  ַהּמֶ
ָהִאיְנַפְנִטים ֵני  ׁשְ יֵדי  ּבִ אֹוָתן  ּוְמסֹר  ָיָדן 

ַעְצִמי, ּבְ זֹאת  ה  עֹוׂשֶ ָהִייִתי  ֲאִני  לּו  מֹו  ּכְ
לּולֹות. ַהּכְ ֶטֶקס  ּבְ ק  ַסְנּדָ ָלֶהן  ֶוֱהֵיה 

ָבר.״ ּדָ ָנַפל  יַצד  ּכֵ ִלי  ר  ַסּפֵ ֵגׁש  ּפָ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  יב  ֵהׁשִ ֲאדֹוִני,״  ִלי,  ״ְלָכבֹוד 

ֶאל־ִסיד ִנְפָרד ִמן ַהֶּמֶלְך. ׁשּוב ֲחֻלַּקת ַמָּתת ְוַׁשי   .106
ָכְך. ּבְ טּוִחים  ּבְ ֱהיּו  ָערּוְך,  ַהּכֹל  אּות  ּיָ ּכַ

ד, ְכּבָ ַהּנִ ַאְלפֹוְנסֹו  ֲאדֹוִני,  ֶלְך,  ״ַהּמֶ
י, ׁשַ י  ּנִ ִמּמֶ ל  ַקּבֵ ׁש  ְפּגָ ַהּמִ ְלֵזֶכר 

ֵהיֵטב ִדים  ְמֻצּיָ א  ַמּשָׂ סּוֵסי  ִרים  ֶעׂשְ
ְרָסה. ּפַ י  ַקּלֵ ְקָרבֹות  סּוֵסי  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ְועֹוד 

ק.״ נֹוׁשֵ ֲאִני  ָיְדָך  ֵאּלּו,  ְוֶאת  ֵאּלּו  ַקח 
. ֵהַבְכּתָ אֹוִתי  ״ָאֵכן,  ַאְלפֹוְנסֹו:  ּדֹון  לֹו  יב  ֵהׁשִ

. ְעּתָ ִהּצַ ָפַני  ּלְ ׁשֶ ת  ּתָ ַהּמַ ֶאת  ל  ֲאַקּבֵ

ַיַחד, ם  ּגַ יו  ְקדֹוׁשָ ְוָכל  ָהֵאל  ְרצֹון  ְיִהי 
2150 ְלַמֲעִני.   ָעְלָך  ּפָ ָנֶאה  ְגמּול  ּבִ ה  ְיַזּכֶ

יַאס, ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ִלי,  ִהְנַחְלּתָ  בֹוד  ַהּכָ ַרב 
ָנַחת רֹב  ִלי  ֵהֵסּבּו  סּוִרים  ַהּמְ רּוֶתיָך  ׁשֵ
י, ּנִ ִמּמֶ ִלְגמּול  ה  ְזּכֶ ּתִ ָאנִֹכי  ַחי  עֹוד  ל  ּכָ

ֶרְך, ַלּדֶ יֹוֵצא  ֲאִני  ָך.  ִאּתְ ָהֵאל  ְיִהי 
ֵהיֵטב.״ ַיֲעֶלה  ְוַהּכֹל  ָהֱאלִֹהים  ן  ִיּתֵ
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105.  el Cid pide al rey que nombre a un representante suyo para los 
casamientos, el rey nombra a Minaya como manero y padrino.

Yo vos pido merçed a vos, rey natural:
pues que casades mis fijas | asi commo a vos plaz
dad manero a qui las de | quando vos las tomades;
non gelas dare yo con mi mano | nin dend non se alabaran.»

Respondio el rey: | «Afe aqui Albar Fañez: 
prendellas con vuestras manos | e daldas a los ifantes 
assi commo yo las prendo d’aquent | commo si fosse delant; 
sed padrino dell[a]s a tod el velar. 
Quando vos juntaredes comigo | quem digades la verdat.»
Dixo Albar Fañez: | «Señor, afe que me plaz.»

106.  el Cid se despide del rey; entrega de regalos. 

Tod esto es puesto | sabed, en grant recabdo.
«¡Hya rey don Alfonsso | señor tan ondrado!

Destas vistas que oviemos | de mi tomedes algo:
trayo vos .xx. palafres, | estos bien adobados,
e .xxx. cavallos coredores, | estos bien enssellados;
tomad aquesto, | e beso vuestras manos.»

Dixo el rey don Alfonsso: | «¡Mucho me avedes enbargado!
Reçibo este don | que me avedes mandado;
¡plega al Criador | con todos los sos santos
este plazer quem feches | que bien sea galardonado! 
Mio Çid Ruy Diaz: | mucho me avedes ondrado,
de vos bien so servido | e tengon por pagado;
¡aun bivo seyendo | de mi ayades algo!
A Dios vos acomiendo, | destas vistas me parto.
¡Afe Dios del çielo: | que lo ponga en buen logar!»
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ַרִּבים ֵמַאְנֵׁשי ַהֶּמֶלְך חֹוְבִרים ֶאל ַהִּסיד. ֶּפְדרֹו ֶּבְרמּוֶדס ּומּוְניֹו    .107
ּגּוְסְטיֹוס ּדֹוֲאִגים ְלַׁשֵּכן ֶאת ָהִאיְנַפְנִטים ִמַּטֲעמֹו ֶׁשל ֶאל־ִסיד

ַאְלפֹוְנסֹו,  ַלֲאדֹונֹו  יד  ַהּסִ לֹום  ׁשָ ָאַמר 
ִחיׁש. ָיָצא  ְלַלּוֹותֹו,  לֹא  ֶלְך  ַהּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ

ִלְראֹות, ם  ׁשָ ם  ְיָכְלּתֶ יִרים,  ָהַאּבִ ים  ַרּבִ
ּנּו. ִמּמֶ ְוִנְפָרִדים  ַאְלפֹוְנסֹו  ְיֵדי  ִקים  נֹוׁשְ

ֶלְך ַהּמֶ ָלנּו  ְוָסַלח  ֶחֶסד  נּו  ִעּמָ ה  ״ָעׂשָ
ִסיד. ל  ׁשֶ תֹו  ִלְפֻקּדָ ֲאַנְחנּו  ָסִרים  י  ּכִ ַעל 

ֶחְלֵקנּו ח  ִנּקַ ֵנֵצא,  ִתי  ַרּבָ ָוֶלְנְסָיה  ֶאל 
ַקְריֹון ֲאִציֵלי  ל  ׁשֶ לּולֹות  ַהּכְ ֶטֶקס  ּבְ

ְוֶאְלִויָרה.״ סֹול  ִבירֹות  ַהּגְ י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ נֹות  ּבְ ִעם 

ֶלְך. ַהּמֶ אֹוָתם  ַטר  ּפָ ֵלב,  ְוטֹוב  ֵמַח  ׂשָ
ֶלְך. ַהּמֶ ֲעַדת  ְקֵטָנה  ֶאל־ִסיד,  יסֹות  ּגֵ ֵדִלים  ּגְ

ַאדֹור ְמּפֶ ַהּקַ ִעם  ַההֹוְלִכים  ֵהם  ים  ַרּבִ
יד ַהּסִ ַבׁש  ּכָ אֹוָתּה  ָוֶלְנְסָיה,  ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ְרמּוֶדס ּוּבֶ ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  ֶאת  ָרצֹון.  ַעת  ׁשְ ּבִ
– ֵאּלּו  ַנִים  ְ ִמּשׁ טֹוִבים  ִסיד  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ֵאין   –

ָהִאיְנַפְנִטים, ֶצֶמד  ל  ׁשֶ ַצֲעֵדיֶהם  מֹר  ִלׁשְ ם  ׂשָ
– ּגֹוְנָסֶלס  ַאסּור  ם  ִעּמָ ּוֶפְרַנְנדֹו.  ֵיגֹו  ּדְ ֵהם 

ַאֶחֶרת.  ה  ְסֻגּלָ ֲחַסר  ָהִאיׁש,  ְסָרק  ל  ׁשֶ ָרן  ּבְ ּדַ
בֹוד. ּכָ ְורֹב  ְיָקר  ֵהם  נֹוְתִנים  ַקְריֹון  ִלְבֵני 

2175  – יד  ַהּסִ אֹוָתּה  ַבׁש  ּכָ  – ָוֶלְנְסָיה  ֶאל  אּו  ּבָ ֵהם 
יל. ִמּגִ ם  ִלּבָ ָעַלץ  ָהִעיָרה  ּוְבבֹוָאם 

ּגּוְסְטיֹוס: מּוְניֹו  ְוֶאל  ְדרֹו  ּפֶ ֶאל  יד  ַהּסִ ר  ּבֵ ּדִ
ִלְמגּוִרים. ָמעֹון  ָהִכינּו  ַקְריֹון  ״ִלְבֵני 

ָלֶכם. ִתי  ֻקּדָ ּפְ זֹו  ו,  ַיְחּדָ ם  ִעּמָ ֱהיּו 

ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ְזִריַחת  ְלֵעת  ַחר,  ַ ַהּשׁ קּום  ּבְ ד  ִמּיָ
ְוֶאְלִויָרה.״ סֹול  ִבירֹות  ַהּגְ ּלֹות,  ַהּכַ ֶאת  ִיְראּו 
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107.  el rey autoriza a todo el que quiera que vaya a las bodas; son muchos 
los que marchan con el Cid; a Pero Bermúdez y Muño Gustioz les cae 
la distinción de escoltar de cerca a los infantes de Carrión.

Hyas espidio mio Çid | de so señor Alfonsso;
non quiere quel escura, | quitol dessi luego.
Veriedes cavalleros | que bien andantes son
besar las manos, | espedir se del rey Alfonsso:

«Merçed vos sea | e fazed nos este perdon:
hiremos en poder de mio Çid | a Valençia la mayor;
seremos a las bodas | de los ifantes de Carrion
he de las fijas de mio Çid, | de don Elvira e doña Sol.»

Esto plogo al rey | e a todos los solto; 
la conpaña del Çid creçeve la del rey mengo, 
grandes son las yentes | que van con el Canpeador; 
adeliñan pora Valençia | la que en buen punto gano, 
e a don Fernando e a don Diego | aguardar los mando
a Pero Vermuez | e Muño Gustioz
– en casa de mio Çid | non a dos mejores –
que sopiessen sos mañas | de los ifantes de Carrion.

E va i Asur Gonçalez | que era bulidor,
que es largo de lengua | mas en lo al non es tan pro.
Grant ondra les dan | a los ifantes de Carrion.
Afelos en Valençia | la que mio Çid gaño;
quando a ella assomaron | los gozos son mayores.
Dixo mio Çid a don Pero | e a Muño Gustioz:
«Dad les un reyal | (e) a los ifantes de Carrion;
vos con ellos sed | que assi vos lo mando yo.

Quando viniere la mañana | que apuntare el sol
veran a sus esposas, | a don Elvira e a doña Sol.»
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ֶאל־ִסיד ְמַבֵּׂשר ְלדֹוְנָיה ִחיֶמָנה ֶאת ְּבׂשֹוַרת ַהִּנּׂשּוִאין   .108
ָבם, ּכָ ִמׁשְ ַעל  ָעלּו  ַהּכֹל  ֶזה  ַלְיָלה  ּבְ

ָעָלה. ַאְלקֹוֶסר  ֶאל  ַאדֹור  ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ

ּוְבנֹוֶתיָה: ִחיֶמָנה  ַהּדֹוְנָיה  ָניו  ּפָ לּו  ִקּבְ
ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ּבִ ַחְרּבֹו  חֹוֵגר  ְלָך,  לֹום  ״ׁשָ

ִנים.״ ׁשָ רֹב  עֹוד  ָך  ּבְ ְוֶנֱחֶזה  ן  ִיּתֵ ִמי 

ַחס,  ַהּיַ ָרַמת  י  ּתִ ִאׁשְ י,  ְעּתִ ִהּגַ ָלֵאל,  ״ּתֹוָדה 
בֹוד. ּכָ רֹב  ַיְנִחילּונּו  ַהֲחָתִנים,  י  ְוִעּמִ

אִתי.״ ִהּשֵׂ ֶאְתֶכן  י  ּכִ ַעל  ִלי  הֹודּו  נֹוַתי,  ּבְ ן,  ְוַאּתֶ

ַהְּגִבירֹות מֹודֹות ְלֶאל־ִסיד ְוִלָּבן ָׂשֵמַח ַעל ִּכי ָצפּוי ָלֶהן עֶֹׁשר ַרב    .109
ּוְבנֹוֶתיָה ַהּדֹוְנָיה  ֶאל־ִסיד  ְיֵדי  קּו  ָנׁשְ

ָתן: ִלְפֻקּדָ רֹות  ַהּסָ ָהֲאָמהֹות  ְוֵכן 
ָקן. ַעב־ַהּזָ יד  ְוַלּסִ ַלּבֹוֵרא  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ

ְצִליַח, ּתַ ֶאל־ִסיד,  ָיְדָך,  ַלח  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ
ְחַסְרָנה.״ ּתֶ לֹא  ֵהן  ָבר  ּדָ יָך  ַחּיֶ ְיֵמי  ּוְבָכל 

ר.״ עֹׁשֶ רֹב  ֵנַדע  ְלִאיׁש,  ָיֵדינּו  ן  ּתֵ ּתִ ״ְלֵעת 

ַהִּסיד ַמְדִּגיׁש ֶאת ְמעָֹרבּותֹו ָהִאיִׁשית ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ְּבִעידּוד ַהִּנּׂשּוִאין,    .110
ְּבעֹוד הּוא ַעְצמֹו – ִלּבֹו ָחצּוי 

ַלּבֹוֵרא, ַבח  ֶ ַהּשׁ ִחיֶמָנה,  ּדֹוְנָיה  י,  ּתִ ״ִאׁשְ
ָלֶבַטח סֹול,  ְודֹוְנָיה  ֶאְלִויָרה  ּדֹוְנָיה  נֹוַתי,  ּבְ

בֹוֵדנּו. ּכְ ֶאת  ילּו  ַיְגּדִ לּו  ַהּלָ ּוִאים  ּשׂ ַהּנִ

י. ָיַזְמּתִ אֹוָתם  ֲאִני  ּלֹא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ַאְך 
2200 ִלּבֹו   ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַאְלפֹוְנסֹו  ּדֹון  ֶזה  ָהָיה 

ְיֵדיֶכן, ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ ִהְתַלֲהבּות  ּוְברֹב 
ְרצֹונֹו ַעל  ַלְחלֹק  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ׁשּוב  י  ּכִ ַעד 

ְלַבּסֹוף. י  ָנַתּתִ ָיָדיו  ּבְ יֶכן  ּתֵ ׁשְ ְוֶאת 
ֶלְך.״ ַהּמֶ ֶאְתֶכן  יא  ַמּשִׂ ָאנִֹכי,  לֹא  ן  ּכֵ ַעל 
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108.  el Cid anuncia a doña Jimena el bueno y honroso casamiento  
de las hijas. 

Todos essa noch | fueron a sus posadas;
mio Çid el Campeador al alcaçar entrava,
reçibiolo doña Ximenave sus hjas amas:

«¿Venides, Campeador? | ¡En buen ora çinxiestes espada!
¡Muchos dias vos veamos | con los ojos de las caras!»
«¡Grado al Criador, | vengo, mugier ondrada!
Hyernos vos adugo | de que avremos ondrança;
¡gradid melo, mis fijas, | ca bien vos he casadas!»

Besaron le las manos | la mugier e las fijas amas,
e todas las dueñas | que las sirven [sin falla]:

109.  Doña Jimena y las hijas se alegran de que van a ser ricas.

«¡Grado al Criador | e a vos, Çid, barba velida!
Todo lo que vos feches | es de buena guisa;
¡non seran menguadas | en todos vuestros dias!» 

«Quando vos nos casaredes | bien seremos ricas.»

110.  el Cid hace resaltar la intervención personal del rey en el arreglo de 
los casamientos

«¡Mugier doña Ximena, | grado al Cria(a)dor!
A vos digo, mis fijas | don Elvira e doña Sol:
deste vu[e]stro casamiento | creçremos en onor,
mas bien sabet verdad | que non lo levante yo;

pedidas vos ha e rogadas | el mio señor Alfonsso
atan firme mientre | e de todo coraçon
que yo nulla cosa | nol sope dezir de no.
Metivos en sus manos | fijas, amas a dos;
bien melo creades | que el vos casa, ca non yo.»
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ָהַאְרמֹון מּוָכן ְלֶטֶקס ַהְּכלּולֹות. ִמיַנאָיה, ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, מֹוֵסר ֶאת    .111
ַהַּכּלֹות ַלֲחָתֵני ַהִּׂשְמָחה. ַהִּביׁשֹוף ְמָבֵרְך ַעל ְּבִרית ַהִּנּׂשּוִאין. ֲחִמָּׁשה 

ָעָׂשר ְיֵמי ִמְׁשֶּתה. ָהאֹוְרִחים ָׁשִבים ְלַקְסִטיְלָיה ֲעמּוֵסי ַמָּתנֹות. 
ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ְּבָוֶלְנְסָיה. ַהְמַסֵּפר ִנְפָרד ִמַּמֲאִזיָניו 

ט. ֵ ְלַקּשׁ ֵהֵחּלּו  ָהאּוָלם  ֶאת  ֲאַזי 
ֵאר, ּפְ ִטיֵחי  ׁשְ ְרׂשּו  ּפָ ה  ִרְצּפָ ְוַעל  ִקיר  ַעל 

ָזָהב. ָרקּום  ָיָקר,  ָמן  ַאְרּגָ י  ֶמׁשִ ד  ּבַ
ם ְיָכְלּתֶ ַאְך  לּו  ֵמִחים  ׂשְ אי  ַוּדַ ּבְ ֲהִייֶתם 

ִלְסעֹד. ֶכם  ִלּבְ ְוֶאת  אּוָלם  ּבָ ֶבת  ָלׁשֶ

ם, ּלָ ּכֻ יִרים  ָהַאּבִ ֶנֱאָסִפים  ד  ִמּיָ
ַקְריֹון. ִלְבֵני  ִלְקרֹא  ִליַח  ׁשָ ָיָצא  ֲאַזי 

ָהאּוָלם, ֶאל  ֵניֶהם  ּפְ ָהִאיְנַפְנִטים,  ֵני  ׁשְ רֹוְכִבים 
ֵהיֵטב. ִדים  ְמֻצּיָ ר,  ָועֹׁשֶ ֵאר  ּפְ סּוָתם  ּכְ

ֶרֶגל. ּבָ ָמתּון  ְסעּו  ּפָ ֵלִוים  ׁשְ ֵאִלי,  ֲאָהּה, 

ָסִלים. ַהּוָ ְוֶחֶבר  יד  ַהּסִ ֵניֶהם  ּפְ לּו  ִקּבְ
יֶהם, ָראׁשֵ ינּו  ִהְרּכִ ּתֹו  ִאׁשְ ּומּול  מּולֹו 

ֶבת. ָלׁשֶ נּו  ּפָ ֲאַזי  ָהדּור  ב  מֹוׁשָ ְוֶאל 
י, ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ י  ַאְנׁשֵ בֹוד,  ּכָ ֶהם  ּבָ ָנֲהגּו 

ָרצֹון. ַעת  ׁשְ ְיִליד  ֶאל  ְנׂשּואֹות  ֵעיֵניֶהם 
ְוָסח: ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 
? ְתַמְהֵמּהַ ּנִ ַמה  ַעל  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ״ָחתּום 

אֹוְתָך, אַֹהב  ֲהלֹא  ה,  ֵהּנָ ּבֹוא  ַפְנֵיס,  ַאְלָבר 
ֵרִעי. ַאְפִקיד,  ָיְדָך  ּבְ נֹוַתי  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ְרֵאה, 

י, ִהְבַטְחּתִ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ְלַאְלפֹוְנסֹו  י  ּכִ ַדע  ּתֵ
ם. ְסּכָ ַהּמֻ ִמן  ָבר  ּדָ ִלְגרַֹע  רֹוֶצה  ֵאיִני 

2225 ִים,  ּתַ ְ ַהּשׁ ְיֵדי  ֶאת  ן  ּתֵ ַקְריֹון  ַלֲאִציֵלי 
נּו.״ ּלָ ׁשֶ ּבְ ְוָאנּו  יָנה,  ְזּכֶ ּתִ ין  ִקּדּוׁשִ ּבְ

ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  יב  ֵהׁשִ זֹאת,״  ה  ֶאֱעׂשֶ ֵלב  ֵחֶפץ  ״ּבְ
ְיֵדיֶהן. ֶאת  ָלֶהם  ָמַסר  ם,  ּבָ ּגַ ָזְקפּו 

ִמיַנאָיה: ר  ּבֵ ּדִ זֹאת  ּכָ ָהִאיְנַפְנִטים  ֶאל  ֲאַזי 
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111.  el palacio se prepara para las bodas; distinguida personalidad de los 
infantes de Carrión; Minaya, actuando en nombre del rey, entrega las 
hijas del Cid a los infantes de Carrión; el obispo bendice la unión y 
celebra la misa; grandes festejos durante quince dias; obsequios a los 
que regresan a Castilla; duradera felicidad de todos los de valencia; 
despedida al público con invocación divina; fin del cantar.

Penssaron de adobar | essora el palaçio;
por el suelo e suso | tan bien encortinado,
tanta porpola e tanto xamed | e tanto paño preçiado:
¡sabor abriedes de ser | e de comer en el palaçio!
Todos sus cavalleros | a priessa son juntados,
por los iffantes de Carrion | essora enbiaron,
cavalgan los iffantes, | adelant adeliñavan al palaçio
con buenas vestiduras | e fuerte mientre adobados;
de pie e a sabor | ¡Dios, que quedos ent[r]aron!

Reçibio los mio Çid | con todos sus vasallos,
a el e (e) a ssu mugier | delant sele omillaron
e ivan posar | en un preçioso escaño.
Todos los de mio Çid | tan bien son acordados,
estan parando mientes | al que en buen ora nasco;
el Campeador | en pie es levantado:
«Pues que a fazer lo avemos | ¿por que lo imos tardando?
¡Venit aca, Albar Fañez, | el que yo quiero e amo!

Affe amas mis fijas, | metolas en vuestra mano;
sabedes que al rey | assi gelo he mandado,
no lo quiero falir por nada | de quanto ay parado;
a los ifantes de Carrion | dad las con vuestra mano
e prendan bendiciones | e vayamos recabdando.»
Estoz dixo Minaya: | «¡Esto fare yo de grado!»
Levantan se derechas | e metiogelas en mano;
a los ifantes de Carrion | Minaya va fablando:

«Afevos delant Minaya; | amos sodes hermanos.
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ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ְפֵני  ּבִ עֹוְמִדים  ם,  ַאּתֶ ״ַאִחים 
ַיְדֶכם ּבְ ַאְלפֹוְנסֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ָעַלי  ה  ִצּוָ

ֶנֱאָצלֹות, ִבירֹות  ּגְ ֶאל־ִסיד,  נֹות  ּבְ ֶאת  ָלֵתת 
ּוְבָכבֹוד.״ חֹק  ּכַ ִלְהיֹות  ְנׁשֹוֵתיֶכם 

ר,  ְואֹׁשֶ ַאֲהָבה  ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ אֹוָתן  לּו  ִקּבְ
ְוַרְעָיתֹו. יד  ַהּסִ ְיֵדי  ק  ֵ ְלַנּשׁ נּו  ּפָ

ֶרְך ּדֶ ּבַ ָהאּוָלם  ֶאת  ְוָנְטׁשּו  זֹאת  ָעׂשּו 
ֵחרֹוִנימֹו ּדֹון  ז  ֶנְחּפַ ה.  ַמִרּיָ ַסְנָטה  ית  ּבֵ ֶאל 

ה ֵנִסּיָ ַהּכְ ְמבֹוא  ּבִ ַלְחּבֹׁש.  ִליָמתֹו  ּגְ ֶאת 
ָנַתן ּוְבבֹוָאם  ַהּכֶֹמר  ָלֶהם  ה  ִחּכָ

ר. ׁשָ יָסה  ַהּמִ ְוֶאת  תֹו,  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ָלֶהם 
זֹון, ִחּפָ ּבְ ָעְזבּו  קֹום  ַהּמָ ֶאת  ֲאַזי 

ֲהרּו. ּדָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָוֶלְנְסָיה  ִמיׁשֹור  ְוֶאל 

ָסִלים ְוַהּוָ יד  ַהּסִ ֵהיִטיבּו  ה  ּמָ ּכַ ֵאִלי, 
ֶהְחִליף לֹוׁש  ׁשָ ָעִמים  ּפְ יַנִים.  ּבֵ ְקַרב  ּבִ ִלְלחֹם 

ָרָאה. ׁשֶ ֶאת  ָאַהב  ְוַגם  יד,  ַהּסִ סּוָסיו 
ֵהיִטיבּו. ִלְרּכֹב  סּוס  ַעל  ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 

בּו. ׁשָ ָוֶלְנְסָיה  ְוֶאל  ִבירֹות  ַהּגְ ִעם  ָרְכבּו 

2250 ַאְלקֹוֶסר  ִטיַרת  ּבְ לּולֹות  ַהּכְ ֶטֶקס  ם  ׁשָ
יד  ַהּסִ ה  ִצּוָ ְלָמֳחָרת  ָנחֹג.  ֵאר  ּפְ רֹב  ּבְ

ּוְבֶטֶרם ְלָהִקים,  ֶמה  ּדֶ ִמְבְצֵרי  ְבָעה  ׁשִ
צּו. ֻנּפְ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ְלָחן,  ֻ ַלּשׁ ֵהֵסּבּו 

ּוִאין, ּשׂ ַהּנִ ֵפי  ִנׁשְ ָאְרכּו  ָיִמים  ט״ו 
ָהֲאִציִלים. אֹוְרָחיו  ָעְזבּו  סֹוָפם  ִלְקַראת 
ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ְיִליד  רֹוְדִריגֹו,  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ

ֶרֶגל, ַקל  ְקָרבֹות  ְוסּוס  ה  ְלִפְרּדָ ֶרֶכׁש  ין  ּבֵ
ת, ּוַמּתָ י  ׁשַ ֵמָאה,  ָמַסר  ֵהמֹות  ַהּבְ ִמן 

ֲחמּודֹות, ּוֶבֶגד  ִלימֹות  ּגְ ְספֹר,  ֵאין  ְרוֹות  ּפַ
ִלְסּפֹר. ָטַרח  לֹא  ִאיׁש  ִנים  ַהְמֻזּמָ ְוֶאת 

ָלֵתת י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ל  ׁשֶ ָסִלים  ַהּוָ ימּו  ִהְסּכִ

 אל־סיד. 
המוצב  )פרט(  הקסטיליאני  הגיבור  של  פסלו 

קליפורניה. דייגו,  סן  בילבאו,  בפרק 
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Por mano del rey Alfonsso | – que a mi lo ovo mandado –
dovos estas dueñas | – amas son fijas dalgo –
que las tomassedes por mugieres | a ondra e a recabdo.»

Amos las reçiben | d’amor e de grado,
a mio Çid e a su mugier | van besar la mano.
Quando ovieron aquesto fecho | salieron del palaçio
pora Santa Maria | a priessa adeliñando;
el obispo don Jheronimo | vistios tan privado,
a la puerta de la eclegia | sediellos sperando,
dioles bendictiones, | la missa a cantado.

Al salir de la ecclegia | cavalgaron tan privado,
a la glera de Valençia | fuera dieron salto;
¡Dios, que bien tovieron armas | el Çid e sus vassalos!
Tres cavallos cameo | el que en buen ora nasco.

Mio Çid de lo que veye | mucho era pagado,
los ifantes de Carrion | bien an cavalgado.
Tornan se con las dueñas, | a Valençia an entrado,
ricas fueron las bodas | en el alcaçar ondrado;
e al otro dia fizo mio Çid | fincar .vii. tablados,
antes que entrassen a yantar | todos los quebrantaron.
Quinze dias conplidos | en las bodas duraron,
hya çerca de los .xv. dias | yas van los fijos dalgo.

Mio Çid don Rodrigo | el que en buen ora nasco
entre palafres e mulas | e corredores cavallos
en bestias sines al | .c. son mandados,
mantos e pelliçones | e otros vestidos largos;
non fueron en cuenta | los averes monedados.
Los vassallos de mio Çid | assi son acordados
cada uno por si | sos dones avien dados.



ושמחה.  ששון  כלולות,   נשף 

.1924 ששון,  בן  רנה   ,Robert Southey, Chronicle of the Cid-ל איורים  מתוך: 



שבועות.  שלושה  נמשכו  הנישואין   חגיגות 

.1924 ששון,  בן  רנה   ,Robert Southey, Chronicle of the Cid-ל איורים  מתוך: 
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ַעְצָמם. ל  ֶ ִמּשׁ ת  ַמּתָ  – יָכְלּתֹו  ּכִ ִאיׁש  ל  ּכָ  –
ּה.  ּבָ ָזָכה  ֵלב  רַֹחב  ּבְ ׁש,  ּקֵ ּבִ ׁשּוָרה  ּתְ ׁשֶ ִמי 

ְלַקְסִטיְלָיה  ף  ׁשֶ ַהּנֶ אֹוְרֵחי  ָיָדם,  ּבְ ָממֹון 
ָלֶלֶכת. ים  ֻסּבִ ַהּמְ ֵהֵחּלּו  ה  ַעּתָ ָחְזרּו. 

יַאס, ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַלּסִ ֵרָדה  ּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ָנְתנּו 
ַוֲאדֹוִנים ִבירֹות  ּגְ ָרצֹון.  ַעת  ׁשְ ְיִליד 
יו. ַוֲאָנׁשָ יד  ּסִ ּבַ ם  ִלּבָ ְוטֹוב  עֹוְזִבים 

ְוָכָראּוי. אּות  ּיָ ּכַ יחּו  ָיׂשִ ְבָחם  ׁשִ ּבְ ם  ּגַ
ּוֶפְרַנְנדֹו, ֵיגֹו  ּדְ ֵהם  ִרים  ָ ְמֻאּשׁ לֹות  ּכְ ַעד 

ְוׁשֹוַע. ָהִאיׁש  רֹוֵזן  ּגֹוְנָסלֹו,  ּדֹון  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ
ְלַקְסִטיְלָיה. בּו  ְוׁשָ יד  ַהּסִ אֹוְרֵחי  נּו  ּפָ

ָוֶלְנְסָיה. ּבְ ֵהם  נֹוְתרּו  ַוֲחָתָניו,  ֶאל־ִסיד 
ָהִאיְנַפְנִטים, ּה  ּבָ ְכנּו  ׁשָ ֵקרּוב  ּבְ ָנַתִים  ׁשְ

ֶחֶסד. ּוְברֹב  אֹוָתם  ִזּכּו  ַאֲהָבה  ּבְ

ָסִלים. ַהּוָ ם  ּגַ ְוָכְך  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ַמח  ׂשָ
ה ַמִרּיָ ה  דֹוׁשָ ְוַלּקְ ָלֵאל  ְתֶכם  ִפּלַ ּתְ אּו  ׂשְ

ַהְצָלָחה, ּבְ ַיֲעלּו  לּו  ַהּלָ לּולֹות  ַהּכְ ׁשֶ
2275 אֹוָתם.  ְוַהּיֹוֵזם  יַאס  ּדִ רּוי  ִסיד  ְלַמַען 

ִסּיּוָמם. ֶאל  ִאים  ּבָ יר  ִ ַהּשׁ ֲחרּוֵזי  אן  ּכָ
ם. ּלָ ּכֻ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִעם  ָהֵאל  ֶאְתֶכם  מֹר  ִיׁשְ
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Qui aver quiere prender | bien era abastado,
ricos tornan a Castiella | los que a las bodas legaron.
Hyas ivan partiendo | aquestos ospedados,
espidiendos de Ruy Diaz | el que en buen ora nasco
e a todas las dueñas | e a los fijos dalgo;
por pagados se parten | de mio Çid e de sus vassallos,
grant bien dizen dellos | ca sera aguisado.

Mucho eran alegres | Diego e Ferrando,
estos fueron fijos del conde don Gonçalo.
Venidos son a Castiella | aquestos ospedados,
el Çid e sos hyernos | en Valençia son rastados;
hi moran los ifantes | bien çerca de dos años,
los amores que les fazen | mucho eran sobejanos;
alegre era el Çid | e todos sus vassallos.

¡Plega a Santa Maria | e al Padre santo
ques page des casamiento mio Çid | o el que lo ovo algo.
Las coplas deste cantar | aquis van acabando:
¡El Criador vos valla | con todos los sos santos!
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ֶאל־ִסיד ִנְרָּדם ַעל ַסְפָסל ַּבֲחֵצרֹו. ֲאִרי ּפֹוֵרץ ִמּסּוַגר. ָהִאיְנַפְנִטים    .112
 ִמְסַּתְּתִרים ִמַּפַחד. ַהָּוָסִלים ִנָּצִבים ַלֲהָגַנת ֲאדֹוָנם ַהָּיֵׁשן. 

 ָהֲאִרי ִנְכָנע ַלִּסיד. ַהָּוָסִלים ִמְׁשָּתִאים. 
ַלַעג ָלִאיְנַפְנִטים ֶּבָחֵצר ַהֶּנֱעָלִבים ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמָתם

ִעּמֹו, יו  ַוֲאָנׁשָ ָוֶלְנְסָיה  ּבְ ִסיד  ב  ָיׁשַ
ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֲחָתָניו,  ֵני  ׁשְ ְוֵכן 

ַאדֹור, ְמּפֶ ַהּקַ ָנח  ַכב,  ׁשָ ַסְפָסל  ֵני  ּפְ ַעל 
ָאסֹון. ֲהֵרה  ִמְקֶרה  ֵאַרע  ֲאַזי  ן.  ָיׁשַ

ַרב ַפַחד  ּבְ ִנְמַלט.  ִמּסּוָגרֹו  ַאְרֵיה 
ִסיד, ל  ׁשֶ ֲחֵצרֹו  ּבַ ְמָצא  ַהּנִ ל  ּכָ ִנְתַקף 
ְוָאצּו ִליָמה  ּגְ ׁשּוֵלי  ַהּכֹל  ָאְספּו  ֲאַזי 
ְפָסל. ַהּסַ ַעל  ם  ַהּנָ ֲאדֹוָנם  ַעל  ְלָהֵגן 

ְריֹון,  ִמּקַ ֹוַע  ַהּשׁ ּגֹוְנָסֶלס,  ן  ּבֶ ֶפְרַנְנדֹו 
ל. ִמְגּדָ לֹא  ֶחֶדר  לֹא  ִמְסּתֹור,  ְמקֹום  ָמָצא  לֹא 

ַחד. ִמּפַ רֹוֵעד  ִנְדַחק  ְפָסל  ַהּסַ ַחת  ּתַ ָאז 
צֹוֵרַח: ָלתֹות,  ּדְ ַרץ  ּפָ ּגֹוְנָסֶלס,  ֵיגֹו  ּדְ ָאִחיו, 

ָזַחל  ּוְמבָֹעת  ֶאְרֶאה.״  לֹא  ׁשּוב  ַקְריֹון  ״ֶאת 
ְגּדֹו  ּבִ ם,  ָ ִמּשׁ יֹוֵצא  ַיִין.  ת  ּגַ ֵמֲאחֹוֵרי 

ֶמת. ֻמְכּתֶ ּוְגִליָמתֹו  ְוֶנֱאָלח  ְמזָֹהם 

טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  ָהִאיׁש,  ֵנעֹור  ֲאַזי 
ְסִביבֹו. ֶאְספּו  ּנֶ ׁשֶ יו  ֲאָנׁשָ ֶאת  ָרָאה 

ַאל. ׁשָ ָרה?״  ּקָ ּוַמה  י?  ּנִ ִמּמֶ ְרצֹוְנֶכם  ״ָמה 
ִנְבַהְלנּו.״ ָהֲאִרי  ִמן  ״ֲאדֹוִני,  יבּו:  ֵהׁשִ

ַרְגָליו, ַעל  ָקם  יד,  ַהּסִ קֹו  ַמְרּפֵ ַעל  ַען  ִנׁשְ
ּפֹוֵסַע. ָהֲאִרי  ֶאל  ֵהִניף,  ִליָמתֹו  ּגְ ֶאת 

רֹאׁשֹו ין  ִהְרּכִ ִנְכַלם,  ַחל,  ַ ַהּשׁ אֹותֹו  ָרָאה 
ַח. ּטֵ ּתַ ִהׁשְ ָלָאֶרץ  ְוֵתֶכף  ֶאל־ִסיד  ְפֵני  ּבִ

2300 ארֹו,  ַצּוָ ּבְ יַאס  ּדִ רּוי  יד  ַהּסִ אֹותֹו  ָנַטל 
ָנַעל. ּוְבסּוַגר  ָהֲאִרי  ֶאת  הֹוִליְך 
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112.  Presentación de los personages de la acción: el Cid, dormido; un león 
que se escapa de la red los infantes y vasallos se asustan; los infantes 
se esconden, los vasailos acuden a proteger al Cid; el león se humilla 
ante el Cid; se maravillan los vasallos; éstos se burlan de los infantes; 
el Cid prohibe las burlas; los infantes se consideran ultrajados. 

En Valençia seye mio Çid | con todos sus vassallos,
con el amos sus yernos | los ifantes de Carrion.

Yazies en un escaño, | durmie el Campeador;
mala sobrevienta | sabed que les cuntio:
salios de la red | e desatos el leon.
En grant miedo se vieron | por medio de la cort;
enbraçan los mantos | los del Campeador
e çercan el escaño | e fincan sobre so señor.

Ferran Gonçalez non vio alli dos alçasse, | nin camara abierta nin torre,
metios so’l escaño | tanto ovo el pavor;
Diego Gonçalez | por la puerta salio
diziendo de la boca: | «¡Non vere Carrion!»

Tras una viga lagar | metios con grant pavor,
el manto y el brial | todo suzio lo saco.
En esto desperto | el que en buen ora naçio,
vio çercado el escaño | de sus buenos varones:
«¿Ques esto, mesnadas, | o que queredes vos?»

«¡Hya señor ondrado | rebata nos dio el leon!»
Mio Çid finco el cobdo, | en pie se levanto,
el manto trae al cuello | e adeliño pora[l] leon;
el leon quando lo vio | assi envergonço 
ante mio Çid la cabeça premio | y el rostro finco; 
 mio Çid don Rodrigo | al cuello lo tomo 
e lieva lo adestrando, | en la red le metio. 
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יטּו, ִהּבִ ִליָאה  ּפְ רֹב  ּבְ ָהיּו  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ָלַאְרמֹון. בּו  ְוׁשָ ֶהָחֵצר,  ִמן  נּו  ּפָ

ָמָצא. ְולֹא  ֶאל־ִסיד,  ֲחָתָניו,  ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ
יב. ֵהׁשִ לֹא  ִאיׁש  אּוָלם  ָלֶהם,  ָקְראּו  ָאְמָנם 

ַחד. ִמּפַ ִרים  ִחּוְ ֵניֶהם  ׁשְ אֹוָתם.  ָמְצאּו  ְלַבּסֹוף 
ּובּוז. זֹאת  ּכָ ִניָנה  ׁשְ עֹוד  ְרִאיֶתם  לֹא  ֵמעֹוָלם 

ַעג. ִמּלַ ַלְחּדֹל  ה  ִצּוָ ַאדֹור  ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ
ְריֹון, ִמּקַ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָיְדעּו  ָקלֹון  ת  ֶחְרּפַ

יׁש.  ַהּבִ ְקֶרה  ַהּמִ ַעל  ם  ִלּבָ ָהָיה  ֵבד  ּכָ

מדריד. הלאומית,  הספרייה  ה-14.  המאה  מן  איור  ספרד.  חופי  על  פושט  המאורי  הצי 
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A maravilla lo han | quantos que i son 
e tornaron se al (a)palaçio | pora la cort.

Mio Çid por sos yernos | demando e no los fallo, 
mager los estan lamando | ninguno non responde. 
Quando los fallaron | assi vinieron sin color; 
¡non viestes tal guego | commo iva por la cort! 
Mandolo vedar | mio Çid el Campeador. 
Muchos tovieron por enbaidos | los ifantes de Carrion; 
fiera cosa les pesa | desto que les cuntio.

ולנסיה.  חופי  על  פושט  המאורי   הצי 
מדריד. הלאומית,  הספרייה  ה-14.  המאה  מן  איור 
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ַהֶּמֶלְך ּבּוָקר ִמָּמרֹוקֹו עֹוֶלה ַעל ָוֶלְנְסָיה   .113

ַצַער, ּבְ קּוִעים  ׁשְ ְוֵהם  ָבם  ַמּצָ ֶזהּו  עֹוד 
ָוֶלְנְסָיה. ַעל  ְוָצרּו  ָמרֹוקֹו  יסֹות  ּגֵ ָעלּו 

אָֹהִלים. ֶאֶלף  ים  ִ ֲחִמּשׁ ְוַרב,  ָעצּום  ַמֲחֶנה 
ם. ַמְעּתֶ ׁשְ ָהִאיׁש  ַעל  ִאם  ֶלְך,  ַהּמֶ ּבּוָקר  ם  רֹאׁשָ ּבְ

ָהִאיְנַפְנִטים ּפֹוֲחִדים ָלמּות ַּבְּקָרב. מּוְניֹו ּגּוְסְטיֹוס ְמַגֶּלה זֹאת ַלִּסיד.    .114
ֶאל־ִסיד נֹוֵזף ַּבֲחָתָניו

רֹוִנים. ַהּבָ ֵלב  ָעַלץ  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ַמח  ׂשָ
ּוַבז. ָלל  ׁשָ ִיְרּבּו  ַלּבֹוֵרא,  ַבח  ֶ ַהּשׁ

ָהִאיְנַפְנִטים, ֵלב  ִנְטַרד   – ָלֶכם  עּו  ּדְ זֹאת   – אּוָלם 
ֶהָעצּום אּוִרי  ַהּמַ ִיס  ַהּגַ ְלַמְרֵאה  י  ּכִ

ָסרּו, ה  ּדָ ַהּצִ ֲאַזי  ַנַחת.  ַנִים  ְ ַהּשׁ ְבעּו  ׂשָ לֹא 
ַהֶהְפֵסד. ֶאת  לֹא  ַאְך  ֶרַוח,  ״ָצִפינּו  אֹוְמִרים: 

ֵחֶלק, ָלַקַחת  ָרב  ּקְ ּבַ ָעֵלינּו  ִיְהיּו  ה  ַעּתָ
ַקְריֹון, ֶאת  ׁשּוב  ִלְראֹות  לֹא  טּוָחה  ּבְ ֶרְך  ּדֶ זֹו 

ְלַאְלָמנֹות.״ ַלֲהפְֹך  ִסיד  ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ְוֶאת 
ְוָאץ, ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  סֹוָדם  ִלְדַבר  ֶהֱאִזין 

2325 ַאדֹור:  ַקְמּפֶ ִסיד  ֶאל  ַהֲחָדׁשֹות,  ָידֹו  ּבְ
ֶאל־ִסיד, ַהּפֹוֲחִדים,  ֲחָתֶניָך  ֶאת  ״ְרֵאה 
ם, ִלּבָ יֹוֵצא  ָרב  ַלּקְ לֹא  י  ּכִ רּוָחם!  ץ  ַאּמֵ

רּוָחם, ץ  ְוַאּמֵ ֵצא  ַקְריֹון.  ֶאל  הּוא  ֶחְפָצם 
לֹום ׁשָ ּבְ ָנא  בּו  ֵיׁשְ ָהֵאל.  ְלָך  ַיֲעזֹר 

ָך, ִעּמְ ָרב.  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ֶחְלָקם  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ָלנּו.״ הּוא  חֹון  ּצָ ַהּנִ ַלּבֹוֵרא,  ַבח  ֶ ַהּשׁ

רֹוְדִריגֹו: ּדֹון  ּפֹוֵסַע  ָפָתיו  ׂשְ ַעל  ַבת־ְצחֹוק  ּבְ
ַקְריֹון, ֵני  ּבְ ִאיְנַפְנִטים  ָהֵאל,  ״ַיֲעָזְרֶכם 
ֶמׁש. ֶ ַהּשׁ אֹור  ּכְ ַצחֹות  יֵדיֶכם,  ּבִ נֹוַתי  ּבְ

ַקְריֹון. ּוְרצֹוְנֶכם  ָרב,  ַלּקְ ָלֵצאת  ְרצֹוִני  ּבִ
ּוְבַנַחת. ׂשַֹבע  ּבְ ָוֶלְנְסָיה,  ּבְ ֵאפֹוא  בּו  ׁשְ

ֵאּלּו, ְלַמאּוִרים  ֻמְמֶחה  ָאנִֹכי  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַבח.״  ֶ ַהּשׁ ְוַלּבֹוֵרא  ָלֶבַטח,  אֹוָתם  ָאִביס 
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113.  el rey Búcar ataca a valencia.

Ellos en esto estando | don avien grant pesar, 
fuerças de Marruecos | Valençia vienen çercar; 
çinquaenta mill tiendas | fincadas ha de las cabdales,
aqueste era el rey Bucar, | sil oyestes contar.

114.  Los infantes temen morir en la batalia; Muño Gustioz los espia y se lo 
revela al Cid; éste excusa a los infantes del combate.

Alegravas el Çid | e todos sus varones
que les creçe la ganançia | ¡grado al Criador!
Mas, sabed, de cuer les pesa | a los ifantes de Carrion
ca veyen tantas tiendas de moros | de que non avien sabor.
Amos hermanos | apart salidos son:

«Catamos la ganançia | e la perdida no; 
ya en esta batalla | a entrar abremos nos,
¡esto es aguisado | por non ver Carrion,
bibdas remandran | fijas del Campeador!»
Oyo la poridad | aquel Muño Gustioz,
 vino con estas nuevas | a mio Çid Ruy Diaz el Campeador:
«¡Evades que pavor han vuestros yernos: | tan osados son,
por entrar en batalla | desean Carrion!
Hid los conortar, | ¡si vos vala el Criador!

Que sean en paz | e non ayan i raçion,
¡nos con vusco la vençremos | e valer nos ha el Criador!»
Mio Çid don Rodrigo | sonrrisando salio:
«¡Dios vos salve, yernos, | ifantes de Carrion!
¡En braços tenedes mis fijas | tan blancas commo el sol
Hyo desseo lides | e vos a Carrion;
en Valençia folgad | a todo vuestro sabor
ca d’aquelos moros | yo so sabidor:
arrancar melos trevo | con la merçed del Criador.»
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)קטע חסר במקור( ֶאל־ִסיד ְׂשַבע ָרצֹון ִמִּבּצּוֵעי ֲחָתָניו ַּבְּקָרב,    .115
ְמַבֵּקׁש ִמֶּפְדרֹו ֶּבְרמּוֶדס ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ַהְּׁשַנִים

]...[
מּוְלָך ּגְ ֶאת  ּה  ּבָ ָהֵעת  בֹוא  ּתָ ְועֹוד  ן  ִיּתֵ ״ִמי 

ו. ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ ָחְזרּו  ם.״  ּלֵ ֲאׁשַ ְפַלִים  ּכִ
ר. ֵ ְמַאּשׁ ְדרֹו  ּפֶ ּדֹון  ל,  ִמְתַהּלֵ ֶפְרַנְנדֹו 

ִעּמֹו. יו  ַוֲאָנׁשָ י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ֵלב  טֹוב 

ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו  ָהֵאל,  ֶעְזַרת  ּבְ ״עֹוד 
ְקָרב.״ ֵדה  ׂשְ ּבִ ַחִיל  רֹב  ֲחָתַני  ֵני  ׁשְ ַיֲעׂשּו 

יו. ֲאָנׁשָ ימּו  ִהְסּכִ יד,  ַהּסִ ָאַמר  זֹאת  ּכָ

ים, ּפִ ּתֻ קֹול  יַע  ִהּגִ אּוִרים  ַהּמַ ֲחֵנה  ִמּמַ
 – יעּו  ִהּגִ רֹוב  ִמּקָ ֶזה   – ַהּנֹוְצִרים  ִמן  ים  ַרּבִ
זֹאת. ּכָ ָאְזָנם  ְמָעה  ׁשָ לֹא  עֹוד  ן  ּכֵ ׁשֶ ֵמִהים,  ּתְ

ּוֶפְרַנְנדֹו, ֵיגֹו  ּדְ ֵהם  יֹוֵתר  ִאים  ּתָ ּוִמׁשְ
ְלָכאן. ִאים  ּבָ ָהיּו  לֹא  ַהּטֹוב  ֵמְרצֹוָנם  י  ּכִ

2350 ָרצֹון:  ַעת  ׁשְ ְיִליד  ְלִדְבֵרי  יבּו  ַהְקׁשִ
ַהּטֹוב! ִרי  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ְרמּוֶדס,  ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ ״ָהּה, 

ּוֶפְרַנְנדֹו, ֵיגֹו  ּדְ ַעל  ְלַמֲעִני  ה  ַחּפֵ
אּוִרים ַהּמַ ְמאֹד.  אַֹהב  אֹוָתם  ֲחָתַני,  ֵני  ׁשְ

ֵאל.״  ַיַעְזֵרִני  ּכֹה  ָינּוסּו,  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ

ֶּבְרמּוֶדס ְמָסֵרב. ִמיַנאָיה ָאץ ְלִהָּלֵחם. ּדֹון ֵחרֹוִנימֹו ְמַבֵּקׁש    .116 
ֶאת ְזכּות ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה

ֶאל־ִסיד, ְלָך,  אַֹמר  ַהְיִדידּות,  ְמלֹוא  ״ּבִ
ָהִאיְנַפְנִטים, ְלֶצֶמד  ְלָוָיה  ן  ּבֶ ֶאְהֶיה  לֹא 

ַאֵחר. ְלָך  ׂש  ַחּפֵ ִעְנָין,  ם  ּבָ ֵאין  ִלי  י  ּכִ
ֲחִזית, ּבַ ַנְבִקיַע  י  ֲאָנׁשַ ִעם  ֲאִני 

עֶֹרף. ּבָ ֵהיֵטב  ַהְחֵזק  יָך,  ֲאָנׁשֶ ִעם  ה  ַאּתָ
בֹוא.״ ּתָ ְלֶעְזָרִתי  ַהּצֶֹרְך,  ַיֲעֶלה  ִאם 
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115.  (folio perdido); el Cid se complace del valor de sus yernos;  
éstos siguen sin entusiasmo alguno por pelear. 

[…]
«¡Aun vea el ora | que vos meresca dos tanto!»
En una conpaña | tornados son amos;
assi lo otorga don Pero | cuemo se alaba Ferrando.
Plogo a mio Çid | e a todos sos vassallos:
«¡Aun si Dios quisiere | y el Padre que esta en alto
amos los mios yernos | buenos seran en campo!»
Esto van diziendo | e las yentes se alegando,
en la ueste de los moros | los atamores sonando;
a marav[i]lla lo avien | muchos dessos christianos
ca nunqua lo vieran, | ca nuevos son legados.
Mas se maravillan | entre Diego e Ferando,
por la su voluntad | non senen alli legados.
 Oid lo que fablo | el que en buen ora nasco:
«¡Ala, Pero Vermuez, | el mio sobrino caro!
Curiec me a nievo | e curies me a don Fernando
mios yernos amos a dos, | las cosas que mucho amo, 
ca los moros – con Dios – | non fincaran en canpo.»

116.  Pero Bermúdez rehúsa cuidarse de los infantes; Minaya se muestra 
deseoso de combatir; don Jerónirno revela que su verdadera  
vocación es de matar moros.

«Hyo vos digo, Çid, | por toda caridad,
que oy los ifantes | a mi por amo non abran;
¡curielos qui quier, | ca dellos poco m’incal!
Hyo con los mios | ferir quiero delant,
vos con los vuestros | firme mientre a la çaga tengades;
si cueta fuere | bien me podredes huviar.»
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ִמיַנאָיה: ַפְנֵיס  ַאְלָבר  יַע  ַמּגִ ה  ִהּנֵ ה  ַעּתָ
ַאדֹור, ַקְמּפֶ ִסיד  ָהּה,  ִלְדָבַרי,  ָנא  ב  ״ַהְקׁשֵ

ַהּבֹוֵרא,  נּו  ִעּמָ ֵחם  ִיּלָ ֶזה  ְקָרב  ּבִ
ָזִכיָת, ֲהָלָכה  ּכַ ַחְסּדֹו  ּבְ ׁשֶ ה,  ְוַאּתָ

ָנכֹון. ְמָצא  ּתִ ׁשֶ ַצד  ל  ִמּכָ ִלְתקֹף  ה  ַצּוֵ
ַע, ְנַבּצֵ נּו  ּלָ ּכֻ ָעֵלינּו  ַהּמּוָטל  ֶאת 

ּוִבְזכּוְתָך.״ ָהֵאל  ֶעְזַרת  ּבְ זֹאת  ִנְרֶאה 
ִלְפעֹל.״ ְנַמֵהר  ״ַאל  י:  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ יב  ֵהׁשִ

ד, ּוְמֻצּיָ ָחמּוׁש  ֵחרֹוִנימֹו,  יׁשֹוף  ַהּבִ
ָקַרב: ל,  ּזָ ר־ַהּמַ ּבַ ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ֶאל 

ַהּקֶֹדׁש, ּלּוׁש  ׁשִ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  אִתי  ָנׂשָ ״ַהּיֹום 
אִתי, ּבָ ַאֲחֶריָך  י  ּכִ ַאְרִצי  ֶאת  י  ָעַזְבּתִ  
ַלֲהרֹג, אּוִרים  ּמַ ּבַ ְרצֹוִני  הּוא  ַרב  ְוִכי 

ִרי. ּוִמְסּדָ ָיַדי  ד  ֲאַכּבֵ ְלַמַען 

ְלַהּכֹות, אּוִרים  ּמַ ּבַ ִראׁשֹון  ֶאְהֶיה  ן  ּכֵ ַעל 
2375 ּוָמֵגן.  ֶגל  ּדֶ ַעל  א  ֶאּשָׂ ִבי  ַהּצְ אֹות  ֶאת 

ֵהיֵטב  ֶהם  ּבָ ה  ַאּכֶ ָהֵאל  ִיְרֶצה  ְוִאם 
י. ּבִ ַמח  ׂשְ ּתִ יד,  ַהּסִ ה,  ְוַאּתָ י.  ִלּבִ ְוַיֲעלֹז 

ַמֲהלּוַמת ְזכּות  ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ ְמַנע  ּתִ ִאם  ַאְך 
ַמֲחֶנָך.״ ֶאת  ִלְנטֹׁש  ִלי  ָעִדיף  ֲאַזי  ִתיָחה,  ּפְ

ֵלב. ֵחֶפץ  ּבְ ְלָך  ״ֵאָעֵתר  לֹו:  יב  ֵהׁשִ
ֶהם. ּבָ ְלַהּכֹות  ֵצא  אּוִרים,  ַהּמַ ה  ִהּנֵ ט,  ַהּבֵ

ַהּכֶֹמר.״  ִלְלחֹם  ֵמיִטיב  יַצד  ּכֵ ִנְרֶאה  אן  ִמּכָ

ַהִּביׁשֹוף ִנְלָחם ְּבעֹז. ֶאל־ִסיד יֹוֵצא ְלֶעְזָרתֹו   .117

ָקִדיָמה, ַהר  ּדָ סּוסֹו,  ֵחרֹוִנימֹו  ּדֹון  ן  ְרּבֵ ּדִ
ֲחֶנה. ַהּמַ ֲחִזית  ּבַ ָיסֹות  ַהּגְ ַעל  ְוָעט 

ָהֵאל, ּוְבֶעְזַרת  ָהַרב  לֹו  ְלַמּזָ
ַמאּוִרים. ֵני  ׁשְ ֲחִניתֹו  ּבַ ָקַטל  ִתיָחה  ּפְ ּבַ ָבר  ּכְ

ַהּכֶֹמר. ַחְרּבֹו  ַלף  ׁשָ ַהֲחִנית,  חֹד  ר  ּבַ ִנׁשְ
ַנִים ְ ַלּשׁ הֹוִסיף  ה  ִהּנֵ הּוא.  ִנְלַחם  ֵהיֵטב  ֵאִלי, 
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Aqui lego | Minaya Albar Fañez:
«¡Oid, ya Çid | Canpeador leal!
Esta batalla | el Criador la fera,
e vos tan dinno | que con el avedes part.
Mandad no’los ferir | de qual part vos semejar;
el debdo que a cada uno | a conplir sera.
¡Verlo hemos con Dios | e con la vuestra auze!»
Dixo mio Çid: | «Ayamos mas de vagar.»
Afevos el obispo don Jheronimo | muy bien armado,
paravas delant al Campeador | siempre con la buen auze:

«Oy vos dix la missa | de Santa Trinidade,
por esso sali de mi tierra | e vin vos buscar
por sabor que avia | de algun moro matar.
Mi orden e mis manos | querria las ondrar
e a estas feridas | yo quiero ir delant;
 pendon trayo a corças | e armas de señal,
si plogiesse a Dios | querria las ensayar,
mio coraçon | que pudiesse folgar
e vos, mio Çid, | de mi mas vos pagar.
Si este amor non feches | yo de vos me quiero quitar.»

Essora dixo mio Çid: | «Lo que vos queredes plaz me. 
Afe los moros a ojo, id los ensayar;
¡nos d’aquent veremos | commo lidia el abbat!»

117.  el obispo combate con furia; el Cid acude en su ayuda.

El obispo don Jheronimo | priso a espolonada 
e iva los ferir | a cabo del albergada: 
por la su ventura | e Dios quel amava
a los primeros colpes | dos moros matava de la lança;
el astil a quebrado | e metio mano al espada,
ensayavas el obispo, | ¡Dios, que bien lidiava!
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רולן.  שירת  מתוך  ֶטרפין.  האכיבישוף  של  מותו  הלוחם.   הכומר 

.)Goss( גוס  ז׳אן   ,1900 משנת  למהדורה  איורים 



והאגדה.  האיש   אל־סיד 

2007 מדריד,  ההיסטורית.  והאמת  הרקונקיסטה  גיבור  בסוגיית  מאמרים  לאסופת  שער 
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ֶחֶרב. ּבַ ָהִאיׁש  ף  ּסֵ ׁשִ אֹוָתם  ה,  ָ ֲחִמּשׁ עֹוד 
ּבֹו הֹוְלִמים  ֵאָליו,  ְקֵרִבים  אּוִרים,  ַהּמַ ְסִביבֹו  ים  ַרּבִ

ֵאיָתן. ָמִגּנֹו  ַאְך  ֶנֱאָמנֹות,  ַמּכֹות 

ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ְיִליד  ֵעיָניו  ֶאת  ּבֹו  נֹוֵתן 
ָהרַֹמח. חֹד  ֶאת  יל  ּפִ ִהׁשְ ֵהִרים,  תֹו  ִצּנָ ֶאת 

ַעט, ַ ַהּשׁ ְמִהיר  ְך  ַרּמָ ֵיָקה,  ּבְ ּבַ  – סּוסֹו  ן  ְרּבֵ ּדִ
אּוִרי. ַהּמַ ָהאֹוֵיב  ַעל  ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ּבְ ְוָעט 

ֵהִטיל ַהֲחִזית,  ֶאת  ַאדֹור  ַקְמּפֶ ַרץ  ּפָ
ָקַטל. ָעה  ְוַאְרּבָ ָלָאֶרץ  ֵמֶהם  ְבָעה  ׁשִ

אּוִרי, ַהּמַ ַנְפׁשֹו  ַעל  ָנס  ַהּבֹוֵרא,  ֵמַח  ׂשָ
ָהאֹוֵיב. ֶאת  רֹוְדִפים  יו  ַוֲאָנׁשָ ֶאל־ִסיד 

2400 ַהְיֵתדֹות,  ֶנֶעְקרּו  ָהאֶֹהל,  ַחְבֵלי  פּו  ּסְ ׁשֻ
ָלָאֶרץ.  קֹוְרִסים  בּוִרים,  ׁשְ ִרים  ְמֻעּטָ מֹוטֹות 

ּבּוָקר. י  ּסֵ ַקְלּגַ ֶאת  יד  ַהּסִ י  ַאְנׁשֵ ְרׁשּו  ּגֵ

ַהּנֹוְצִרים ְמִביִסים ֶאת ָהאֹוֵיב ַהַּמאּוִרי. ֶאל־ִסיד רֹוֵדף ַאַחר ַהֶּמֶלְך    .118
ַהִּנְמָלט. לֹוֵכד ְוהֹוֵרג אֹותֹו. זֹוֶכה ְּבַחְרּבֹו – ִטיסֹון 

יד. ַהּסִ אֹוָתם  רֹוֵדף  ֵמאֶֹהל,  אֹוָתם  קּו  ִסּלְ
ְזרּוִעים, ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ַלח  ְוׁשֶ ָלרֹב  ְריֹות  ׁשִ

ַטח,  ֶ ּשׁ ּבַ ִמְתּגֹוְלִלים  ה  ַקְסּדָ י  חֹוְבׁשֵ ים  ָראׁשִ
ּוּון. ּכִ ְלָכל  ָנִסים  ָרׁש  ּפָ ְללֹא  סּוִסים 

אּוִרים. ַהּמַ ף  ִמְרּדַ ָאַרְך  ִמימֹות  ּתְ ְרָסאֹות  ּפַ י  ּתֵ ׁשְ
ֶלְך: ַהּמֶ ּבּוָקר  ַאֲחֵרי  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ּדֹוֵלק 

ה, ֵהּנָ אָת  ּבָ  , ָצַלְחּתָ ים  ַיּמִ ּבּוָקר,  ״ֲחזֹר, 
ָקן. ַעב־ַהּזָ ָהִאיׁש  יד,  ַהּסִ ֶאת  גֹׁש  ּפְ ה  ַעּתָ

ִנְכרֹת.״ ַאֲחָוה  ִרית  ּבְ ם  ּגַ ֵרֵעהּו,  ִעם  ִאיׁש  ָנדּון 

לֹו. יב  ֵהׁשִ זֹו,״  ּכָ ִרית  ּבְ ַעל  ָהֵאל  ִקְלַלת  ִהי  ״ּתְ
ַהב, ַהּלַ ָיְדָך  ּבְ לּוי  ּגָ ַאֲחַרי,  רֹוֵדף  ה  ״ַאּתָ

ָעַלי. ְלַנּסֹותֹו  ה  ַאּתָ ָלהּוט  ּדֹוֶמה 
ִיְקרֹס, ְולֹא  ִיְכַרע  לֹא  י  ְחּתַ ּתַ ַהּסּוס  ִאם  ַאְך 
ם.״ ַהּיָ חֹוף  ֶאל  ּבֹוִאי  ַעד  ֵאַלי  ְתָקֵרב  ּתִ לֹא 
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Dos mato con lança | e .v. con el espada;
los moros son muchos, | derredor le çercavan,
davan le grandes colpes | mas nol falssan las armas.

El que en buen ora nasco | los ojos le fincava,
enbraço el escudo | e abaxo el asta,
aguijo a Bavieca | el cavallo que bien anda,
hiva los ferir | de coraçon e de alma;
en las azes primeras | el Campeador entrava,
abatio a .vii. | e a .iiii. matava.

Plogo a Dios | aquesta fue el arrancada.
Mio Çid con los suyos | cae en alcança:
 veriedes quebrar tantas cuerdas | e arrancar se las estacas
e acostar se los tendales, | con huebras eran tantas.
Los de mio Çid a los de Bucar | de las tiendas los sacan.

118.  Los cristianos derrotan al enemigo; el Cid persigue y da muerte a 
Biúcar; gana la espada tizón.

Sacan los de las tiendas, | caen los en alcaz;
tanto braço con loriga | veriedes caer apart,
tantas cabeças con yelmos | que por el campo caen,
cavallos sin dueños | salir a todas partes;
.vii. migeros conplidos | duro el segudar.

Mio Çid al rey Bucar | cayol en alcaz:
«¡Aca torna, Bucar! | Venist d’alent mar,
verte as con el Çid | el de la barba grant,
¡saludar nos hemos amos | e tajaremos amista[d]!»
Respuso Bucar al Çid: | «¡Cofonda Dios tal amistad!

El espada tienes desnuda en la mano | e veot aguijar,
asi commo semeja | en mi la quieres ensayar; 
mas si el cavallo non estropieça | o comigo non caye
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יב. ֵהׁשִ י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ִיְהֶיה,״  ְוליא  ָיקּום  ״לֹא 
אּוִרי, ַהּמַ יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ סּוסֹו  ִלְדהֹר  ֵמיִטיב 

ָסמּוְך אֹותֹו,  יג  ַמּשִׂ ֵיָקה  ּבְ ּבַ ְך  ָהַרּמָ ַאְך 
י.  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ אֹותֹו  יק  ִהְדּבִ ם  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ֶאל 

ֶנְחָרצֹות. ּבֹו  ָהַלם  קֹוָלָדה,   – ַחְרּבֹו  ֵהִניף 
ץ, ִנּפֵ ַהְמפָֹאָרה  תֹו  ַקְסּדָ ֲעֶטֶרת 

ְלּגֶֹלת, ַהּגֻ ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ַנִים,  ִלׁשְ אֹוָתּה  ַרס  ּפָ
ּמֶֹתן. ּבַ ְוֶנֱעַצר  ַהב  ַהּלַ ִלְגזֹר  ֶהֱעִמיק 

2425 ים.  ּמִ ַלּיַ ֵמֵעֶבר  ֶלְך  ַהּמֶ ּבּוָקר,  ֵמת  ְך  ּכָ
ּה. ֶעְרּכָ ז  ּפָ ַמְרק  ֶאֶלף  ִטיסֹון,  ְבּ ִסיד  ָזָכה 

ֶאל־ִסיד, ּבֹו  ַח  ִנּצֵ ָרב,  ַהּקְ ָהָיה  הֹוד  ַרב 
יָריו. ְוַאּבִ ָהִאיׁש  ָזכּו  ה  ְתִהּלָ ּבִ

ָׁשָלל ָעצּום ְוַרב. ִסיד ּוִמיַנאָיה ְמַהְּלִלים ֶאת ְּגבּוַרת ַהֲחָתִנים.    .119 
ַהָּללּו חֹוְׁשִבים זֹאת ְלַלַעג. ַהֹּכל ְׂשֵמִחים ַּבָּׁשָלל

ר. ָהעֹׁשֶ ְוַרב  דֹול  ּגָ ּוְבָיָדם  ֵהם  חֹוְזִרים 
ֵהיִטיבּו. ָלבֹז  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאת  י  ּכִ ם  ְיַדְעּתֶ

ָלֶהם ה  ִצּפָ ָרְכבּו,  ֲאָהל  ַלּמַ ֲאַזי 
ֵמֶרֶחם, ָיָצא  ָרצֹון  ֵעת  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש 

י. ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ יַאס,  ּדִ רּוי  ַאדֹור,  ְמּפֶ ַהּקַ הּוא 

ֵהיֵטב,  הֹוִקיר  אֹוָתן  ֲחָרבֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָיָדיו  ּבְ
ְמִהירּות, ּבִ ּפֹוֵסַע  ֲהֵרָגה  ֵדה  ׂשְ ֵני  ּפְ ַעל 

מּוט, ׁשָ ְוקֹוָבעֹו  ָהָיה  ָקמּוט  ִמְצחֹו 
ַוֲאַזי  רּוַע,  ּפָ ָערֹו  ׂשְ ַעל  ס  ְרּדָ ַהּבַ

עֹוֵדד. רּוחֹו  ֶאת  ׁשֶ ָבר  ּדָ יד  ַהּסִ ָרָאה 
מּולֹו. ר  ַהְיׁשֵ יט  ִהּבִ ָהִאיׁש,  ֵעיָניו  א  ָנׂשָ

ּגֹוְנָסֶלס,  ּדֹון  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ֵהם  ּוֶפְרַנְנדֹו,  ֵיגֹו  ּדְ ֶאת 
ְך ִחּיֵ ִלּבֹו,  ָעַלץ  ֵאָליו.  ְקֵרִבים  ָרָאה 

״ּוְבֵכן ָלֶהם:  אֹוֵמר  ֹוִעים,  ַהּשׁ ֶצֶמד  ֶאל 
ם, ַאּתֶ ִנים  ּבָ ִלי  ֵהן  ֲחָתַני,  ם,  ְעּתֶ ִהּגַ

ַנַחת. רֹב  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ אי  ַוּדַ ּבְ ְמָצאֶתם 

את  שקטל  לאחר  אל־סיד  זכה  בו  החרב  טיסון. 
 XYFOS חברת  מייצור  החרב,  המאורי.  בוקר 

נשק  כלי  מחקר  בסיס  על  יוצרה   בספרד 
ה-11.  במאה 
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¡non te juntaras comigo | fata dentro en la mar!»
Aqui respuso mio Çid: | «¡Esto non sera verdad!»
Buen cavallo tiene Bucar | e grandes saltos faz
mas Bavieca el de mio Çid | alcançando lo va.

Alcançolo el Çid a Bucar | a tres braças del mar,
arriba alço Colada, | un grant golpe dadol ha,
las carbonclas del yelmo | tollidas gela[s] ha,
cortol el yelmo | e – librado todo lo hal –
fata la çintura | el espada legado ha.

Mato a Bucar | al rey de alen mar
e gano a Tizon | que mill marcos d’oro val.
Vençio la batalla | maravillosa e grant.
Aquis ondro mio Çid | e quantos con el son.

119.  Grandes ganancias; el Cid y Minaya alaban a los infantes de Carrión; 
las alabanzas a escar nio; las gananclas les agradan. 

Con estas ganançias | yas ivan tornando; 
sabet, todos de firme | robavan el campo. 
A las tiendas | eran legados 
do estava | el que en buen ora nasco. 

Mio Çid Ruy Diaz | el Campeador contado 
con dos espadas | que el preçiava algo 
por la matança | vinia tan privado, 
la cara fronzida | e almofar soltado, 
cofia sobre los pelos | fronzida della yaquanto.

Algo vie mio Çid | de lo que era pagado:
alço sos ojos, | est[a]va adelant catando
e vio venir | a Diego e a Fernando
– amos son fijos | del conde don Gonçalo –.
Alegros mio Çid, | fermoso sonrrisando: 
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ָלֶבַטח, ַקְריֹון  ה  ְזּכֶ ּתִ טֹובֹות  ֲחָדׁשֹות  ּבַ
ֶלְך. ַהּמֶ ּבּוָקר  הּוַבס  יַצד  ּכֵ ר  ְיֻסּפַ ּה  ּבָ
ִעּמֹו יו  ְקדֹוׁשָ ּוְבָכל  ֶאְבַטח  ֱאלִֹהים  ּבָ
ּתֹוֶעֶלת.״ ָנִפיק  ה  ַהּזֶ חֹון  ּצָ ַהּנִ ִמן  י  ּכִ

ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ַאְלָבר  יַע  ִהּגִ ֶזה  ֶרַגע  ּבְ
ָנקּוב, ּלֹו  ּכֻ לּוי  ּתָ ארֹו  ְלַצּוָ ֵגן  ַהּמָ

 2450 ְוָהרַֹמח.  ַהֶחֶרב  ְלַמְדֵקרֹות  ְספֹר  ֵאין 
ּבֹו. ִלְפּגַֹע  אֹוְיָביו  יֵדי  ּבִ ָעָלה  לֹא  ַאְך 

קֹוֵלַח, ְמַטְפֵטף,  ם  ּדָ ָלָאֶרץ  ק  ְרּפֵ ַהּמַ ִמן 
יֹוֵתר. לֹא  ִאם  ִרים,  ֶעׂשְ אּוִרים  ּמַ ּבַ ָהִאיׁש  ָקַטל 

ָוָסִלים, ֶנֱאָסִפים  ָהֲעָבִרים  ל  ִמּכָ
ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ּוְלָאִבינּו  ַלּבֹוֵרא  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ
טֹוָבה, ָעה  ׁשָ ְיִליד  יד,  ַהּסִ ְלָך,  ְוַגם 

ְחנּו, ִנּצַ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ֶלְך.  ַהּמֶ ּבּוָקר  קֹוֵטל 
ה. ַהּזֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ָסִלים  ְוַלּוָ ְלָך 
ְיֵגִעים, ֵהם  ה  ִהּנֵ ם,  ּגַ ַוֲחָתֶניָך 

אּוִרי.״  ַהּמַ ָהאֹוֵיב  מּול  ָרב  ּקְ ּבַ ֵהיֵטב  ָעְמדּו 
ֵהיֵטב ָלֲחמּו  ״ִאם  ֵמַח:  ׂשָ יד,  ַהּסִ יב  ֵהׁשִ

בֹוד.״ ּכָ רֹב  ּבְ ִיְזּכּו  ָהֵעת  בֹוא  ּבְ ה,  ַעּתָ
ַלַעג. ּכְ ָבָריו  ּדְ ְרׁשּו  ּפֵ ֵהם  ַאְך  יד  ַהּסִ ָחם  ּבְ ׁשִ

ָוֶלְנְסָיה, ֶאל  יַע  ִהּגִ ָהַרב  ָלל  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ
ִעּמֹו. יו  ַוֲאָנׁשָ ִסיד  ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ צֹוֵהל 

ֶאָחד. ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ֶסף  ּכֶ ְפַרְנק 
יד, ַהּסִ ַחְתֵני  ֵני  ׁשְ ֶחְלָקם  ָנְטלּו  ְלֵעת 

ַעְרבּות ה  ַהּזֶ ז  ַהּבַ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָהָיה 
ָבר. ּדָ ֶיְחְסרּו  לֹא  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ְלָכְך 

ְלקֹוַח:  ַהּמַ ִמן  ָיְדעּו  ָוֶלְנְסָיה  י  ַאְנׁשֵ ם  ּגַ
ֵאר. ּפְ ִלימֹות  ּגְ ְרוֹות,  ּפַ ַמֲאָכִלים,  ֵמיַטב 

ִעּמֹו. יָריו  ְוַאּבִ ַאדֹור  ַקְמּפֶ ֵלב  טֹוב 
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«¿Venides, mios yernos? | ¡Mios fijos sodes amos! 
Se que de lidiar | bien sodes pagados; 
a Carrion de vos | iran buenos mandados
commo al rey Bucar | avemos arrancado. 

¡Commo yo fio por Dios | y en todos los sos santos 
desta arrancada | nos iremos pagados!» 
Minaya Albar Fañez | essora es legado, 
 el escudo trae al cuello | e todo espad[ad]o; 
de los colpes de las lanças | non avie recabdo, 
aquelos que gelos dieran | non gelo avien logrado. 
Por el cobdo ayuso | la sangre destellando, 
de .xx. arriba | ha moros matado.

De todas partes | sos vassalos van legando:
«¡Grado a Dios | e al Padre que esta en alto
e a vos, Çid, | que en buen ora fuestes nado!
Matastes a Bucar | e’arrancamos el canpo;
todos estos bienes | de vos son e de vuestros vassallos.

E vuestros yernos | aqui son ensayados,
fartos de lidiar | con moros en el campo.»
Dixo mio Çid: | «Yo desto so pagado;
quando agora son buenos | adelant seran preçiados.»
Por bien lo dixo el Çid | mas ellos lo tovieron a mal.
 Todas las ganançias | a Valençia son legadas;
alegre es mio Çid | con todas sus conpañas
que a la raçion caye | seis çientos marcos de plata.
Los yernos de mio Çid | quando este aver tomaron 
esta arrancada, | que lo tenien en so salvo, 
cuidaron que en sus dias | nunqua serien minguados. 
Fueron en Valençia | muy bien arreados, 
conduchos a sazones, | buenas pieles e buenos mantos. 
Mucho(s) son alegres | mio Çid e sus vassallos.
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ֶאל־ִסיד ְמַהֵּלל ֶאת ָהִאיְנַפְנִטים   .120

ִסיד. ל  ׁשֶ ֲחֵצרֹו  ּבַ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  דֹול  ּגָ
ֶלְך, ַהּמֶ ּבּוָקר  ּומֹות  חֹון  ּצָ ַהּנִ ְכלֹות  ּכִ

2475 ְזָקנֹו:  ֶאת  ּה  ּבָ ָנַטל  יד,  ַהּסִ ָידֹו  ֵהִרים 
ּה. ּלָ ּכֻ ֵבל  ּתֵ ֲאדֹון  ְלֵיׁשּוַע,  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ

י, ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ֶאת  ֶאְרֶאה  ֵעיַני  ּבְ ׁשֶ ה  ַעּתָ
ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ לֹוֲחִמים  ֲחָתַני  ֶאת  י  ְלִצּדִ
ַקְריֹון, ָלִעיר  אן  ִמּכָ ֵצא  ּתֵ טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ּבְ

ָזכּו.״ ּוְבָכבֹוד  ם  ְרּכָ ּדַ ָצְלָחה  יַצד  ּכֵ

ֲחֻלַּקת ַהָּׁשָלל   .121

ְוַרב. ָעצּום  ָנַפל  ָיֵדינּו  ּבְ ׁשֶ ר  ״ָהעֹׁשֶ
ֵמר.״ ָ ִיּשׁ ֶתר  ַהּיֶ נּו,  ִעּמָ נֹוָתר  ֶחְלקֹו 

ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ְיִליד  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ה  ִצּוָ
חּו, ִנּצְ יסֹוָתיו  ּגֵ ּבֹו  ָרב,  ַהּקְ ת  ּזַ ִמּבִ י  ּכִ

ֵרׁש, ִהּדָ ּכְ ִיְזּכּו  ַמְלקֹוַח,  לּו  ִיּטְ ם  ּלָ ּכֻ
ּלֹו. ׁשֶ ית  ַהֲחִמיׁשִ ֶאת  ּכַֹח  ִלׁשְ ְוֵאין 

קּוָלה.  ׁשְ ם  ְעּתָ ּדַ י  ּכִ ימּו,  ִהְסּכִ ַהּכֹל  ְלָכְך 
ְמאֹד, ים  ַרּבִ ים  ַמּלִ ּגְ ִסיד  ל  ׁשֶ ית  ֲחִמיׁשִ ּבַ

סּוִסים.  ֵמאֹות  ׁש  ְוׁשֵ ָלרֹב  א  ַמּשָׂ ֲהמֹות  ּבַ

ְּדַבר ַהִּסיד ַעל ִּכּבּוׁש ָמרֹוקֹו. ִמְפַּגׁש ַהָּוָסִלים.    .122 
ָהִאיְנַפְנִטים ִמְתָּגִאים ְּבָעְׁשָרם

ַהּזֹאת. ְפָעה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ל  ׁשֶ
ִמּקֶֹדם עֹוָלם.  ֲאדֹון  ַלּבֹוֵרא,  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ

ִני. ִהּנֵ יר  ָעׁשִ ה  ַעּתָ ָהִייִתי,  ְוָרׁש  ֶאְביֹון 
ר עֹׁשֶ ַפע  ְוׁשֶ בֹוד  ּכָ ָזָהב,  ָיִדי,  ּבְ ַנֲחלֹות 
ַקְריֹון. ל  ׁשֶ ִאיְנַפְנִטים  ַנִים  ְ ַהּשׁ ַוֲחָתַני 
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120.  el Cid pondera la fama de sus yernos. 

Grant fue el dia | [por] la cort del Campeador 
 despues que esta batalla vençieron | e al rey Bucar mato. 
Alço la mano, | a la barba se tomo: 
«¡Grado a Christus | que del mundo es señor 
quando veo | lo que avia sabor, 
que lidiaron comigo en campo | mios yernos amos a dos! 
Mandados buenos | iran dellos a Carrion 
commo son ondrados | e aver [n]os [an] grant pro.

121.  reparto del botín.

Sobejanas son las ganançias | que todos an ganadas.
Lo uno es nuestro, | lo otro han en salvo.» 
Mando mio Çid | el que en buen ora nasco 
desta batalla | que han arrancado
que todos prisiessen | so derecho contado 
e la su quinta | non fuesse olbidado; 
assi lo fazen todos | ca eran acordados.

Cayeron le en quinta | al Çid seix çientos cavallos 
e otras azemillas | e camelos largos;
tantos son de muchos | que non serien contados.

122.  Monólogo del Cid sobre la invasión de Marruecos; se reúnen en  
corte todos los del Cid; agasajo a los infantes de Carrión.

Todas estas ganançias | fizo el Canpeador:
«¡Grado ha Dios | que del mundo es señor!
Antes fu minguado, | agora rico so,
que he aver e tierra | e oro e onor,
e son mios yernos | ifantes de Carrion;
arranco las lides commo plaze al Criador,
moros e christianos | de mi han grant pavor;
ala dentro en Marruecos | o las mezquitas son
 que abram de mi salto | quiçab alguna noch
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ָרב,  ּקְ ּבַ אֹוְיַבי  ָאִביס  ָהֱאלִֹהים  ְרצֹון  ּכִ
ַיַחד. ּוַמאּוִרים  נֹוְצִרים  י  ּנִ ִמּמֶ ִויֵרִאים 

ִדים, ִמְסּגָ ֶאֶרץ  ּבְ ָמרֹוקֹו  ּבְ רֹוָמה  ּדָ
2500 ַלְיָלה.  ִעם  אֹוָתם  ַאְתִקיף  ְלַבל  ֲחֵרִדים  ֵהם 

זֹאת, ּכָ ָנה  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ִלי  ֵאין  י  ּכִ ׁש,  ֲחׁשָ ַאל  ַאְך 
ָוֶלְנְסָיה, ּבְ אן  ּכָ ּכֹן  ֶאׁשְ אֹוָתם.  ֶאְרּדֹף  ְולֹא 

עֹוֵבד, ַמס  ִלי  ַיֲעלּו  ָהֵאל  ּוְבֶעְזַרת 
ה.״ ֲאַצּוֶ ׁשֶ ְלִמי  אֹו  אֹותֹו,  ַיֲעלּו  ִלי 
ָוֶלְנְסָיה. ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ְוָצֳהָלה  ְמָחה  ׂשִ

ַאדֹור, ַקְמּפֶ יַאס  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ִלְכבֹוד 
ָסִלים, ַהּוָ ֵלב  עֹוֵלץ  ְמִריִעים.  ַחִיל  ֵני  ּבְ

– ֲחָתָניו  ֵני  ׁשְ ֵלב  ּבְ ה  ַרּבָ ְמָחה  ְוַהּשִׂ
ָוֶנֶפׁש, ֵלב  ּבְ ָיְצאּו  ֵאָליו  ה  ַהּזֶ ָרב  ּקְ ּבַ

ַמְלקֹוַח,  ל  ׁשֶ ַפע  ׁשֶ ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵהם  ָזכּו 
טֹוב. ֶסף  ּכֶ ַמְרק  ַאְלֵפי  ת  ַלֲחֵמׁשֶ ֵעֶרְך  ֵוה  ׁשְ

ַנִים. ְ ַהּשׁ ַעְצָמם,  ֵעיֵני  ּבְ ְוהֹון  ְרכּוׁש  ֲעֵלי  ּבַ

ים. ֻסּבִ ַהּמְ ַאר  ׁשְ ִעם  ָיבֹואּו  ֶהָחֵצר  ֶאל 
ֵחרֹוִנימֹו, יׁשֹוף  ַהּבִ י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ִעם  אן  ּכָ
עֹז ַרב  לֹוֵחם,  יר  ַאּבִ ַהּטֹוב  ַפְנֵיס  ַאְלָבר 

ַאדֹור. ְמּפֶ ַהּקַ ת  ּפַ אֹוְכֵלי  ים  ַרּבִ ְועֹוד 
ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ הֹוִפיעּו  ֲאַזי 

ִמיַנאָיה: ֵניֶהם  ּפְ ל  ִקּבֵ י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ם  ׁשֵ ּבְ
נּו.״ ֶעְרּכֵ ְמאֹד  ָעָלה  ְזכּוְתֶכם  ּבִ ה,  ֵהּנָ ׁשּו  ״ּגְ

ַאדֹור: ְמּפֶ ַהּקַ ָסח  בֹוָאם,  ּבְ ֵמַח  ׂשָ
ֱאֶצֶלת, ַהּנֶ י  ּתִ ִאׁשְ ֲחָתַני,  יטּו,  ״ַהּבִ

ִבירֹות ַהּגְ י  ּתֵ ׁשְ ְוסֹול,  ֶאְלִויָרה  נֹוַתי,  ּבְ ה  ִהּנֵ
ֵצאָנה. ּתֵ ֶרְתֶכן  ּוְלׁשָ ְנַהְגָנה  ּתִ ֶכם  ּבָ רְֹך  ּבְ

ֵהַבְסנּו, ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ אּוִרים  ַהּמַ לֹוֲחֵמי  ֶאת 
ֶלְך. ַהּמֶ נֹוָדע,  ּבֹוֵגד  ּבּוָקר,  ֶאת  ָקַטְלנּו 
ֱאלֵֹהינּו. ֵאם  ִמְרָים,  ה  דֹוׁשָ ַלּקְ ַבח  ֶ ַהּשׁ

2525 בֹוד,  ּכָ רֹב  ּבְ ְזּכּו  ּתִ ה  ָהֵאּלֶ ּוִאים  ּשׂ ֵמַהּנִ
ְלַקְריֹון.״ ְעָנה  ּגַ ּתַ טֹובֹות  ַוֲחָדׁשֹות 
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ellos lo temen, | ca non lo piensso yo;
no los ire buscar, | en Valençia sere yo;
ellos me daran parias | con ayuda del Criador
que paguen a mi | o a qui yo ovier sabor.»

Grandes son los gozos | en Valençia [la mayor]
de todas sus conpañas | [del] mio Çid el Canpeador;
grandes son los gozos | de sus yernos amos a dos,
d’aquesta arrancada | que lidiaron de coraçon
valia de çinco mill marcos | ganaron amos a dos.
muchos tienen por ricos | los ifantes de Carrion.

Ellos con los otros | vinieron a la cort;
aqui esta con mio Çid | el obispo don Jheronimo,
el bueno de Albar Fañez | cavallero lidiador,
e otros muchos | que crio el Campeador.

Quando entraron | los ifantes de Carrion
reçibiolos Minaya | por mio Çid el Campeador:
¡Aca venid, cuñados, | que mas valemos por vos!»
Assi commo legaron | pagos el Campeador:
«Evades aqui, yernos, | la mi mugier de pro
e amas la[s] mis fijas | don Elvira e doña Sol;
bien vos abraçen | e sirvan vos de coraçon.

¡Grado a Santa Maria | madre de nuestro señor Dios! 
 Destos [v]uestros casamientos | vos abredes honor;
buenos mandados iran | a tierras de Carrion.»

123.  Palabras de agradecimiento de Fernando de Carrión; crecen las 
burlas de los vasallos; los infantes deciden marchar a Carrión.

A estas palabras | fablo Feran Gonçalez:
«¡Grado al Criador | e a vos, Çid ondrado!
Tantos avemos de averes | que no son contados;
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ִּדְבֵרי ּתֹוָדה ֶׁשל ָהִאיְנַפְנִטים ְלֶאל־ִסיד. ָהַרַהב ָהֵריק. ַלַעג ַהָּוָסִלים    .123
צֹוֵבר ְּתאּוָצה. ָהִאיְנַפְנִטים ַמְחִליִטים ָלֵצאת ְלַקְריֹון

ֶפְרַנְנדֹו: יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ יד  ַהּסִ ְבֵרי  ּדִ ַאַחר 
ָהָרם. ֶאל־ִסיד  ּוְלָך,  ַלּבֹוֵרא  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ

ֵמרֹב. ֵפר  ִיּסָ לֹא  ָיֵדינּו  ּבְ ר  ָהעֹׁשֶ

ָלַחְמנּו. ּוְלַמַעְנָך  ְזכּוְתָך,  ּבִ בֹוֵדנּו  ּכְ
ָבִרים, ַהּדְ ְלֶיֶתר  ֵאפֹוא  ָך  ִלּבְ ָהֵסב 

ָסִלים, ְוַהּוָ ָאַמר,  ֶחְלֵקנּו,״  ּבְ ָלנּו  י  ּדַ
ֵרֵעהּו. ֶאל  ִאיׁש  כּו  ִחּיְ י,  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  י  ַאְנׁשֵ

ַהר, ּדָ ף  ִמְרּדָ ּבְ אֹו  ָקׁשֹות  ַחם  ּלָ ׁשֶ ִמי 
ּוֶפְרַנְנדֹו.  ֵיגֹו  ּדְ ֶאת  ָרָאה  ֶאָחד  לֹא  ַאף 
ְלֶרַגע, ָחְדלּו  ּלֹא  ׁשֶ ֶלס  ַהּקֶ ְבֵרי  ּדִ ל  ׁשֶ ּבְ

ְלַלַעג, אֹוָתם  ִמים  ׂשָ ּוַבּיֹום  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ַעת. ַ ְמֻרּשׁ ְלַהְחָלָטה  ָהִאיְנַפְנִטים  יעּו  ִהּגִ

– ָהיּו  ַאִחים  ֲהלֹא   – ַנִים  ְ ַהּשׁ ִהְסּתֹוְדדּו 
ֵחֶלק: ְולֹא  ֵעֶסק  לֹא  ָלנּו  ֵאין  ִדְבֵריֶהם  ּבְ

ְלַקְריֹון, ׁשּוֵבנּו  ִחינּו  ּדָ ְוהֹוֵתר  י  ״ּדַ
ל ִמּכָ ְוָעצּום  ַרב  ר  עֹׁשֶ ָיֵדנּו  ּבְ ה  ַעּתָ
ינּו.״  ַחּיֵ ְיֵמי  ָכל  ּבְ נּוַכל  ַכּלֹות  ּלְ ׁשֶ

ָהִאיְנַפְנִטים זֹוְכִרים ֶאת ֶעְלּבֹון ָּפָרַׁשת ָהֲאִרי ַהִּנְמָלט, ּוַמְחִליִטים    .124
ִלְנקֹם ַעל ְיֵדי ְּפִגיָעה ְּבַכּלֹוֵתיֶהם. ֵהם אֹוְמִרים ְלֶאל־ִסיד ִּכי ְּבַכָּוָנָתם 

ָלֵצאת ְלַקְריֹון ַעל ְמָנת ְלַהְראֹות ָלֶהן ֶאת ְרכּוָׁשן. ַהִּסיד ַמְסִּכים 
ּוַמֲעִניק ְנדּוְנָיה ִלְבנֹוָתיו, ּוַמָּתת ַלֲחָתָניו ּכֹוֵלל ֶאת ְׁשֵּתי ַהֲחָרבֹות 

ִטיסֹון ְוקֹוָלָדה. ְּפֵרַדת ַהָּבנֹות ֵמהֹוֵריֶהן

ְנׁשֹוֵתינּו. ֶאת  יד  ִמּסִ ִלְדרֹׁש  ֵנֵצא  ה  ״ַעּתָ
ן, ִאּתָ יֹוְצִאים  ָאנּו  ַקְריֹון  ֶאל  י  ּכִ נֹאַמר 

ַנֲחָלָתן. ִהיא  ֵהיָכן  ְרֶאיָנה  ּתִ ְמָנת  ַעל  זֹאת 
– ְוָאז  אֹוָתן,  נֹוִציא  ִסיד  ל  ׁשֶ ֵמְרׁשּותֹו  ְך  ּכָ

– ַחל  ַ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּזּוי  ַהּבִ ַעל  ִנְנקֹם 
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por vos avemos ondra | e avemos lidiado,
vençiemos moros en campo | e matamos
a aquel rey Bucar, | traidor provado. 

Pensad de lo otro, | que lo nuestro tenemos lo en salvo.»
Vassallos de mio Çid | seyen se sonrrisando
quien lidiara mejor | o quien fuera en alcanço;
mas non fallavan i | a Diego ni a Ferrando.

Por aquestos guegos | que ivan levantando
e las noches e los dias | tan mal los escarmentando
tan mal se conssejaron | estos iffantes amos;
amos salieron apart | – vera mientre son hermanos –
desto que ellos fablaron | nos parte non ayamos:

«Vayamos pora Carrion, | aqui mucho detardamos;
los averes que tenemos | grandes son e sobejanos,
mientra que visquieremos | despender no lo podremos.

124.  Los infantes recuerdan el episodio del león y maquinan vengarse con 
el escarnecimiento de sus esposas; dicen al Cid que quieren lievar a 
sus mujeres a Carrión para que vean sus heredades; accede el Cid, 
que da a sus hijas un valioso ajuar, grandes riquezas a todos  
y especial regalo a sus yernos de Colada y tizón; las hijas se  
despiden de sus padres.

Pidamos nuestras mugieres | al Çid Campeador;
digamos que las levaremos | a tierras de Carrion,
enseñar las hemos | do las heredades son
sacar las hemos de Valençia, | de poder del Campeador,
despues en la carrera | feremos nuestro sabor
ante que nos retrayan | lo que cuntio del leon.
¡Nos de natura somos | de condes de Carrion!
 Averes levaremos grandes | que valen grant valor;
¡escarniremos | las fijas del Canpeador!»
«D’aquestos averes | sienpre seremos ricos omnes,
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ֶחְפֵצנּו. ּכְ ן  ּבָ ה  ַנֲעׂשֶ ֶלְנְסָיה  ִמּוָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
2550 ֲאַנְחנּו,  ַקְריֹון  רֹוְזֵני  ַחת  ּפַ ְלִמׁשְ ֵנֶצר  ֵהן 

ֶעְרּכֹו. ְוַרב  ָעצּום  ר,  עֹׁשֶ ָיֵדינּו  ּבְ ִיְהֶיה 
ִנְהֶיה.  ֲאִציִלים  ֵני  ּבְ ָלַעד  ֶעְזָרתֹו  ּבְ

ַאדֹור, ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ נֹות  ּבְ ַעל  ָנִמיט  ה  ֶחְרּפָ
ְוֵקיָסִרים.  ְמָלִכים  ִלְבנֹות  א  ׂשֵ ְוִנּנָ

ֲאַנְחנּו. ַקְריֹון  רֹוְזֵני  ֶצֱאָצֵאי  ֵהן  י  ּכִ

ִניָנה ּוׁשְ ְלַלַעג  ים  ָנׂשִ יד  ַהּסִ נֹות  ּבְ ֶאת 
ַחל.״ ַ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ה  ּזֶ ִנְתּבַ ֶטֶרם  ּבְ

ֶלָחֵצר. בּו  ְוׁשָ ימּו  ִהְסּכִ ה  ִזּמָ ַהּמְ ַעל 
ּגֹוְנָסֶלס: ן  ּבֶ ֶפְרַנְנדֹו  ים  ֻסּבִ ַהּמְ ֶאת  ה  ִהּסָ

ַאדֹור. ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ֶעְזְרָך,  ּבְ ״ָהֵאל 

ִביָרה, ַהּגְ ִחיֶמָנה  ִלְרצֹון  ָבַרי  ּדְ ִיְהיּו 
ים. ֻסּבִ ַהּמְ ּוְלָכל  ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  ִלְרצֹון 

אנּו,  ָנׂשָ ִדין  ּכְ אֹוָתן  נֹוֶתיָך,  ּבְ ֶאת  ָלנּו  ַהב 
ם. ׁשָ ַנֲחָלֵתנּו  ֶאל  ֵנֵצא,  ַקְריֹון  ְוֶאל 

יֶהן ּתֵ ִלׁשְ מַֹהר,  ּכְ ִהְבַטְחנּו  ָפִרים  ַהּכְ ֶאת 
נּו ְרכּוׁשֵ ְרֶאיָנה  ּתִ יֵדיֶהן.  ּבִ ִנְמסֹר 

ִליָלֵדינּו.״  נֹוִריׁש  ָהֵעת  בֹוא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ָלֶכם, נֹוַתי  ּבְ ן  ״ֶאּתֵ ַאדֹור:  ְמּפֶ ַהּקַ ָסח 
ה ִצּפָ ּלֹא  ׁשֶ יד,  ַהּסִ אֹוִסיף.״  י  ּלִ ֶ ּוִמּשׁ

ר: ּבֵ ּדִ זֹו,  ֶדֶרְך  ּבְ בֹודֹו  ּכְ ַגע  ִיּפָ י  ּכִ
ם, ְנַתּתֶ ְוַנֲחָלה  ָפר  ּכְ ִלְבנֹוַתי  מַֹהר  ״ּכְ

ֶסף, ּכֶ ְרק  ּמַ ַאְלֵפי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ן  ֶאּתֵ ה  ּלָ ּכַ ת  ַמּתַ
אֹוָנם, ְמלֹוא  ּבִ ָרִדים  ּפְ אֹוִסיף  ַוֲעֵליֶהם 

ֵמיָטָבם, ּבְ ְרָסה  ּפַ י  ַקּלֵ ְקָרבֹות  סּוֵסי 
י. ּוֶמׁשִ ְקִטיָפה  י  ּדֵ ּבַ ָלרֹב,  ים  ּוַמְלּבּוׁשִ

2575  – ְוִטיסֹון  קֹוָלָדה  ן,  ֶאּתֵ ֲחָרבֹות  י  ּתֵ ׁשְ
יֶהן. ּתֵ ׁשְ ּבִ ָזִכיִתי  ֶגֶבר  ּכְ ֵהן  ם,  ְיַדְעּתֶ

י, ָמַסְרּתִ יֵדיֶכם  ּבִ נֹוַתי  ּבְ ֶאת  ׁשֶ ה  ַעּתָ
י. ִלּבִ ְסגֹור  ֶאת  נֹוְטִלים  ְלָבַני,  ֲהִייֶתם 
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podremos casar con fijas | de reyes o de enperadores
¡ca de natura somos | de condes de Carrion!

Assi las escarniremos | a las fijas del Campeador
antes que nos retrayan | lo que fue del leon.»
Con aqueste conssejo | amos tornados son.
Fablo Feran Gonçalez | e fizo callar la cort:
«¡Si vos vala el Criador, | Çid Campeador!

Que plega a doña Ximena | e primero a vos
e a Minaya Albar Fañez | e a quantos aqui son:
dad nos nuestras mugieres | que avemos a bendiçiones,
levar las hemos | a nuestras tierras de Carrion,
meter las hemos | en las villas
que les diemos | por arras e por onores;
veran vuestras fijas | lo que avemos nos,
los fijos que ovieremos | en que avran partiçion.»
Dixo el Campeador: | «Darvos he mis fijas e algo de lo mio.»
El Çid que nos curiava | de assi ser afontado:

«Vos les diestes villas por arras | en tierras de Carrion;
hyo quiero les dar axuvar | .iii. mill marcos de [valor],
darvos e mulas e palafres | muy gruessos de sazon,
cavallos pora en diestro | fuertes e corredores
e muchas vestiduras | de paños e de çiclatones;
 dar vos he dos espadas, | a Colada e a Tizon,
bien lo sabedes vos | que las gane a guisa de varon.
Mios fijos sodes amos | quando mis fijas vos do;
alla me levades | las telas del coraçon.
¡Que lo sepan en Gallizia | y en Castiella y en Leon
con que riqueza enbio | mios yernos amos a dos!
A mis fijas sirvades, | que vuestras mugieres son;
si bien las servides | yo vos rendre buen galardon.»
Atorgado lo han esto | los iffantes de Carrion.
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ְוֵלאֹון ִליְסָיה  ּגָ ַקְסִטיְלָיה,  י  ַאְנׁשֵ ֵיְדעּו 
ר. ְועֹׁשֶ הֹון  ּבְ אן  ִמּכָ ֵיְצאּו  ֲחָתַני  י  ּכִ

ה, ַעּתָ ְנׁשֹוֵתיֶכם   – נֹוַתי  ּבְ ַעל  יחּו  ּגִ ַהׁשְ
הֹוֵגן.״ ְגמּול  ּבִ ְזּכּו  ּתִ ְך  ּכָ ַעל  ָלֶהן,  ֲאגּו  ּדַ

ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ַהְבָטָחָתם  ָנְתנּו 

ַאדֹור, ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ נֹות  ּבְ ל  ׁשֶ ֵניֶהן  ּפְ לּו  ִקּבְ
יד. ַהּסִ ְדַבר  ּכִ ת  ַמּתָ ִלְזרֹם  ָאז  ה  ֵהֵחּלָ

ָהִאיְנַפְנִטים,  ל  ׁשֶ ם  ְעּתָ ּדַ ָחה  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה  ַעּתָ
ה. ֻבּדָ ַהּכְ ֶאת  ְלַהֲעִמיס  ִצּוּו  ָרצֹון  ֵבֵעי  ׂשְ

ׂשֹוָרה, ַהּבְ ֶטת  ּפֹוׁשֶ ִתי  ַרּבָ ָוֶלְנְסָיה  ּבְ
רֹוְכִבים ּוְלַלּוֹות  ָקם,  ִנׁשְ נֹוְטִלים  ם  ּלָ ּכֻ

ַקְריֹון. ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַאדֹור  ַקְמּפֶ נֹות  ּבְ ֶאת 
ְלֵרֵעהּו, ִאיׁש  לֹום  ׁשָ אֹוְמִרים  ָלֵצאת,  ְנכֹוִנים 

ֲאחֹוָתּה  ֶאְלִויָרה  ה  ְודֹוְנְיָ סֹול  ּדֹוְנָיה  ָאז 
ַאדֹור: ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ מּול  יֶהן  ְרּכֵ ּבִ ַעל  ּכֹוְרעֹות 

מֹוִליֵדנּו, ָאִבינּו  ָהֵאל,  אֹוְתָך  מֹר  ״ִיׁשְ
הֹוָרֵתנּו, נּו  ִאּמֵ ָך.  ַחְסּדְ ָלנּו  ַהב 

ְניֹוָרה, ְוַהּסֶ ֶסְניֹור  אן,  ּכָ נּו  ִעּמָ ֵניֶכם  ׁשְ
ַקְריֹון. ְמחֹוזֹות  ֶאל  אֹוָתנּו  ׁשֹוְלִחים  ם  ַאּתֶ

ַאֲחֶריָה, א  ּוְנַמּלֵ ָלנּו  הּוא  ה  ֻקּדָ ּפְ ָבְרָך  ּדְ
ַקְריֹון ּבְ ְוֵאֵלינּו  ֶחֶסד  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ַאְך 

2600 אֹוְתָך.״  ַהּקֹוֶרה  ַעל  ה  ֲחָדׁשָ ל  ּכָ ר  ּגֵ ׁשַ
ק. ָנׁשַ יֶהן  ּתֵ ׁשְ ְוֶאת  יד  ַהּסִ אֹוָתן  ק  ִחּבֵ

ּדֹוְנָיה ִחיֶמָנה ִנְפֶרֶדת ִמְּבנֹוֶתיָה. ַהִּסיד ְמַלֶּוה ֶאת ַהּיֹוְצִאים.    .125 
אֹותֹות ְמַבְּׂשֵרי ַרע ְמעֹוְרִרים ֲחָׁשד ְּבִלּבֹו

הּו: ַמֲעׂשֵ ַעל  ָחְזָרה  ְוָהֵאם  זֹאת  ה  ָעׂשָ
ֶעְזַרְתֶכן. ּבְ ָהֵאל  ִויִהי  נֹוַתי,  ּבְ ״ְלכּו, 

ֲאִביֶכן, ל  ְוׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ אּו,  ׂשְ ֵתנּו  ְרּכָ ּבִ ֶאת 
ָמצּוי. ִקְנַיְנֶכן  ּה  ּבָ ְלכּו,  ַקְריֹון  ְוֶאל 

ּוֵאיֶכן.״ ִנּשׂ ְבִרית  ּבִ י  ָצַלְחּתִ י  ּכִ ּדֹוַמִני 
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Aqui reçiben | las fijas del Campeador,
conpieçan a reçebir | lo que el Çid mando.
Quando son pagados | a todo so sabor
hya mandavan cargar | iffantes de Carrion.
Grandes son las nuevas | por Valençia la mayor,
todos prenden armas | e cavalgan a vigor
por que escurren sus fijas del Campeador | a tierras de Carrion.

Hya quieren cavalgar, | en espidimiento son.
Amas hermanas | don Elvira e doña Sol
fincaron los inojos | ant’el Çid Campeador:
«¡Merçed vos pedimos, padre! | ¡Si vos vala el Criador!
Vos nos engendrastes, | nuestra madre nos pario;
delant sodes amos, | señora e señor.
Agora nos enviades | a tierras de Carrion,
debdo nos es a cunplir | lo que mandaredes vos.
Assi vos pedimos merçed | nos amas a dos
 que ayades vuestros menssajes | en tierras de Carrion.»
Abraçolas mio Çid | e saludolas amas a dos.

125.  Jimena se despide de sus hijas; el Cid cabalga para despedir a los 
viajeros; ciertos agüeros le hacen sospechar de los casamientos.

El fizo aquesto, | la madre lo doblava:
«¡Andad, fijas, | d’aqui el Criador vos vala!
De mi e de vuestro padre | bien avedes nuestra graçia.

Hid a Carrion | do sodes heredadas
assi commo yo tengo | bien vos he casadas.»
Al padre e a la madre | las manos les besavan;
amos las bendixieron | e dieron les su graçia.

Mio Çid e los otros | de cavalgar penssavan
a grandes guarnimientos, | a cavallos e armas.
Hya salien los ifantes | de Valençia la clara
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ָוָאב, ָהֵאם  ְיֵדי  נֹות  ַהּבָ י  ּתֵ ׁשְ קּו  ָנׁשְ
ֶרְך. ַלּדֶ ָתם  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ַנִים  ְ ַהּשׁ ָלֶהן  ָנְתנּו 

ִעּמֹו, יו  ַוֲאָנׁשָ ִלְרּכֹב,  יד  ַהּסִ ָנכֹון 
ַלח. ׁשֶ ּבְ ַוֲחגּוִרים  סּות  ַהּכְ ֵמיַטב  עֹוִטים 

ָפה, ַהּיָ ָוֶלְנְסָיה  ֶאת  ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ ים  נֹוְטׁשִ
בּוָדה, ּכְ ְוִלְגִביָרה  ְלֵרַע  לֹום  ׁשָ אֹוְמִרים 

ַלח, ֶ ַהּשׁ ָיָדם  ּבְ רֹוְכִבים,  ָוֶלְנְסָיה  ֵני  ְסּתְ ּבֻ ּבְ
יו. ֲאָנׁשָ ֶקֶרב  ּבְ ֵמַח  ׂשָ יד  ַהּסִ רֹוֵכב 

ָרצֹון ַעת  ׁשְ ּבִ ַחְרּבֹו  ַהחֹוֵגר  ֶבר  ַהּגֶ
ּוְבמֹוְפִתים, אֹותֹות  ּבְ ָבר,  ַהּדָ ֶאת  ָרָאה 

ּדִֹפי. ְללֹא  לּו  ַהּלָ ּוִאים  ּשׂ ַהּנִ ֵאין  י  ּכִ
יא. ִהּשִׂ יֶהן  ּתֵ ׁשְ ֶאת  י  ּכִ ּבֹו,  ַלְחזֹר  יּוַכל  לֹא  ַאְך 

ֶאל־ִסיד ׁשֹוֵלַח ֶאת ֶפֶלס מּוְניֹוס ְּבִעְּקבֹוֵתיֶהם, ִנְפָרד ִמן ַהּיֹוְצִאים    .126
ְוָׁשב ְלָוֶלְנְסָיה. ַהַּׁשָּיָרה ַמִּגיָעה ְלמֹוִליָנה. ִאֻּבן־ַּגְלּבֹון ַהַּמאּוִרי ְמַקֵּבל 

אֹוָתם ְּברַֹחב ָיד ְוֵלב. ָהִאיְנַפְנִטים, ָהרֹוִאים ֶאת ָעְׁשרֹו, רֹוְקִמים 
 ְלָרְצחֹו ֶנֶפׁש ְוִלְזּכֹות ִּבְרכּוׁשֹו. ַאַחד ַהַּמאּוִרים ַהּדֹוֵבר 

ַקְסִטיְלָיִנית ׁשֹוֵמַע ֶאת ִּדְבֵריֶהם ּומֹוֵסר ַלֲאדֹונֹו

ַהּטֹוב? ִרי  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ה,  ּכָ ַאּיֶ מּוְניֹוס,  ״ֶפֶלס 
ָוֶנֶפׁש ֵלב  ּבְ ן  ּכֵ ַעל  ה,  ַאּתָ נֹוַתי  ּבְ ּדֹוד  ן  ּבֶ

ַקְריֹון. ֶאל  ָלֶלֶכת  ָעֶליָך  ּפֹוֵקד  ֲאִני 
ָלֶהן, ֻהְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ָהְרכּוׁש  ֶאת  ְרֵאה 
ַאדֹור.״ ְמּפֶ ַהּקַ ֶאל  יָדע  ַהּמֵ ִעם  ְוׁשּוב 

מּוְניֹוס. ֶפֶלס  יב  ֵהׁשִ ֵאֵלְך,״  ֵלב  ֵחֶפץ  ״ּבְ

ִמיַנאָיה: ַפְנֵיס  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ְפֵני  ּבִ ב  ִנּצַ
2625 ֶאל־ִסיד.  ָנׁשּוב,  ָהָבה  ִתי  ַרּבָ ָוֶלְנְסָיה  ״ֶאל 

ַמִים, ׁשָ ֶלֱאלֵֹהי  ַלּבֹוֵרא,  ַבח  ֶ ַהּשׁ
אֹוָתן. ִלְראֹות  ֵנֵצא  ַקְריֹון  ְמחֹוזֹות  ֶאל  עֹוד 

ֶאְתֶכן מֹוְסִרים  ָאנּו  ְוֶאְלִויָרה,  סֹול  ִבירֹות  ַהּגְ
ֱהיּו.״ רֹות  ָ ְמֻאּשׁ ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  יֵדי  ּבִ

ַלּבֹוֵרא.״ ַבח  ֶ ״ַהּשׁ ַהֲחָתִנים:  ָענּו 
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esp[id]iendos de las dueñas | e de todas sus compañas;
por la huerta de Valençia | teniendo salien armas.
alegre va mio Çid | con todas sus compañas.

Violo en los avueros | el que en buen ora çinxo espada
que estos casamientos | non serien sin alguna tacha;
nos puede repentir, | que casadas las ha amas.

126.  envía con la comitiva a su sobrino Fé1ez Muñoz; después de 
despedirse regresa a valencia; los viajeros llegan a Molina; reciben 
generosa hospitalidad de Abengalbón los infantes codician las 
riquezas de Abengalbón y platican sobre darle muerte; un moro les 
espiaba y se lo cuenta a Abengalón.

«¿O eres, mio sobrino, | tu, Felez Muñoz?
Primo eres de mis fijas amas | d’alma e de coraçon.
Mandot que vayas con ellas | fata dentro en Carrion, 
veras las heredades | que a mis fijas dadas son;
con aquestas nuevas | vernas al Campeador.»
Dixo Felez Muñoz: | «Plazme d’alma e de coraçon.»

Minaya Albar Fañez | ante mio Çid se paro:
«Tornemos nos, Çid | a Valençia la mayor,
que si a Dios ploguiere | e al Padre Criador
hir las hemos ver | a tierras de Carrion.»
«A Dios vos hacomendamos | don Elvira e doña Sol;
atales cosas fed | que en plazer caya a nos.»

Respondien los yernos: | «¡Assi lo mande Dios!»
Grandes fueron los duelos | a la departiçion;
el padre con las fijas | loran de coraçon
assi fazian | los cavalleros del Campeador.
«¡Oyas, sobrino, | tu, Felez Muñoz!

Por Molina iredes, | i yazredes una noch,
saludad a mio amigo | el moro Avengalvon;
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ָהֶעֶצב. ֵרָדה,  ּפְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָהָיה,  ְמאֹד  ֵבד  ּכָ
ילּו. ִהּזִ ָיגֹון  ְמעֹות  ּדִ נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ָהָאב 
ַאדֹור. ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד  יֵרי  ַאּבִ ם  ּגַ מֹוָתם  ּכְ

ְרַכב ֵצא  מּוְניֹוס,  ֶפֶלס  ֵאִרי,  ׁשְ ִלי  ב  ״ַהְקׁשֵ
ְיָלה.  ַהּלַ ֶאת  ּה  ּבָ ה  ֲעׂשֵ מֹוִליָנה,  ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

לֹום. ׁשָ א  ׂשָ אּוִרי,  ַהּמַ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ ְלֵרִעי, 

ָכל ּכְ ֲחָתַני  ֶאת  ל  ְיַקּבֵ י  ּכִ ׁש  ּקֵ ּבַ
ָלִאיׁש ֱאמֹר  ְוַגם  ָלֵתת,  ָידֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ְלַקְריֹון, ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  נֹוַתי  ּבְ ֶאת  י  ּכִ

י.  ּנִ ִמּמֶ ְגמּול  ּבִ ה  ִיְזּכֶ יו  ַמֲעׂשָ ַעל  ְוִכי 
ֶחְפָצן, ָלֶהן  ן  ִיּתֵ ָנה,  ׁשְ ַבּקֵ ּתְ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ֶמִדיָנה.״ ְוַעד  ם  ָ ִמּשׁ אֹוָתן  ה  ִויַלּוֶ

ּפֶֹרן, ִמּצִ ע  ָהֶאְצּבַ ר  ׂשַ ּבְ מֹו  ּכְ ִנְפָרִדים  ֵהם 
ְלָוֶלְנְסָיה. ב  ׁשָ טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ְיִליד  ֲאַזי 

ֶרְך, ַלּדֶ יֹוְצִאים  ֵהם  ַאף  ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 
ַיְחנּו. ָרִסין  ַאְלּבָ ה  ּדֶ ה  ַמִרּיָ ַסְנָטה  ְלַיד 

ָהִאיְנַפְנִטים, ֵני  ׁשְ רֹוְכִבים  יּוְכלּו  ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ
אּוִרי, ַהּמַ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ מֹוִליָנה.  ּבְ ֵהם  ה  ִהּנֵ
הּוא,  ָיָצא  עֹוֵלץ  ֵלב  ּבְ לֹו,  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְוֶטֶקס. ָהָדר  רֹב  ּבְ אֹוְרָחיו  ֵני  ּפְ ֶאת  ל  ִקּבֵ

 2650 ֶבר.   ַהּגֶ ֶחְפָצם  ל  ּכָ ֶאת  א  ִמּלֵ יַצד  ּכֵ ֵאִלי! 

ַעל ַקד  ּפָ ם,  ִאּתָ ָרַכב  ּבֶֹקר  ּבַ ְלָמֳחָרת 
ֶרְך. ּדֶ ּבַ ְלַלּוֹוָתם  יִרים  ַאּבִ ָמאַתִים 

יעּו. ִהּגִ לּוזֹון  מֹו  ּוׁשְ ַהר  ֶרֶכס  ֶאל  ֲאַזי 
אּוִרי, ַהּמַ ׁשּורֹוָתיו,  ּתְ ֶאת  יד  ַהּסִ ִלְבנֹות  ָנַתן 
ַקְריֹון. ל  ׁשֶ ָלִאיְנַפְנִטים  טֹוִבים  סּוִסים  ֵני  ּוׁשְ

ַאְרּבּוֶחלֹו, ֶאת  ָצְלחּו  ַחאלֹון  ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ַאְנָסֶרָרה. מֹו  ׁשְ ָמקֹום  ּבְ ָנטּו  ְוָאֳהָלם 

ֶאל־ִסיד. ֵמַאֲהַבת  אּוִרי  ַהּמַ ה  ָעׂשָ זֹאת  ל  ּכָ
ָהִאיְנַפְנִטים, ֵני  ׁשְ ָראּו  רֹו  ָעׁשְ ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ָאְמרּו: ִגיָדה,  ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ָהַאִחים  ֵני  ׁשְ ָחְרׁשּו 
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reçiba a mios yernos | commo el pudier mejor.
Dil que enbio mis fijas | a tierras de Carrion.
De lo que ovieren huebos | sirvan las a so sabor,
desi escurra las fasta Medina | por la mi amor;
de quanto el fiziere | yol dar[e] por ello buen galardon.»
Cuemo la uña de la carne | ellos partidos son.
Hyas torno pora Valençia | el que en buen ora nasçio.

Pienssan se de ir | los ifantes de Carrion;
por Santa Maria d’Alvarrazin | fazian la posada,
aguijan quanto pueden | ifantes de Carrion;
felos en Molina | con el moro Avengalvon.
El moro quando lo sopo | plogol de coraçon,
saliolos reçebir | con grandes avorozes;
  ¡Dios, que bien los sirvio | a todo so sabor!

Otro dia mañana | con ellos cavalgo,
con dozientos cavalleros | escurrir los mando;
hivan troçir los montes | los que dizen de Luzon.
A las fijas del Çid | el moro sus donas dio,
buenos seños cavallos | a los ifantes de Carrion.
Troçieron Arbuxuelo | e legaron a Salon,
o dizen el Anssarera | ellos posados son.
Tod esto les fizo el moro | por el amor del Çid Campeador.

Ellos veyen la riqueza | que el moro saco,
entramos hermanos | conssejaron traçion:
«Hya pues que a dexar avemos | fijas del Campeador
si pudiessemos matar | el moro Avengalvon
quanta riquiza tiene | aver la iemos nos.

Tan en salvo lo abremos | commo lo de Carrion,
nunqua avrie derecho | de nos el Çid Campeador.»
Quando esta falssedad | dizien los de Carrion
un moro latinado | bien gelo entendio;
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ָזַמְמנּו, ִלְנטֹׁש  ִסיד  ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ֶאת  ׁשֶ יָון  ״ּכֵ
ַלֲהרֹג, ַנְצִליַח  ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ ֶאת  ִאם 
נּו ּלָ ְוׁשֶ אּוִרי,  ַהּמַ ִנְכֵסי  ָכל  ּבְ ה  ִנְזּכֶ

ַקְריֹון, ִהיא  נּו  ּלָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ רֹו,  ָעׁשְ ִיְהֶיה 
נּו. ֶנְגּדֵ יד  ַהּסִ ָבר  ּדָ ִלְטעֹן  יּוַכל  ְולֹא 

ְריֹון, ִמּקַ ַנִים  ְ ַהּשׁ ִגיָדה  ּבְ רֹוְקִחים  עֹוָדם 
ׁשֹוֵמַע. ָפָתם  ׂשְ ֶאת  ׁשֶ ַמאּוִרי  ם  ׁשָ ָלֶהם  ֶהֱאִזין 

ְלּבֹון: ן־ּגַ ִאּבְ ֶאל  ָאץ  ָהִאיׁש,  סֹודֹו  ׁשֹוֵמר  לֹא 
ָהִאיְנַפְנִטים. ֵני  ׁשְ ֵני  ִמּפְ ֶסְניֹור,  ָך,  ַנְפׁשְ מֹר  ״ׁשְ

ָחְרׁשּו.״ מֹוְתָך  ֶאת  ֵאיְך  ֲאדֹוִני,  י,  ַמְעּתִ ׁשָ

ִאְּבן־ַּגְלּבֹון, ִמּתֹוְך ַאֲהָבתֹו ְלֶאל־ִסיד, ֵאינֹו ַמֲעִניׁש אֹוָתם    .127

ְונֹוָעז, ַחִיל  ן  ּבֶ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ ָהָיה 
ַלח, ְוׁשֶ ָמֵגן  ָיָדם  ּבְ ִאיׁש,  ָמאַתִים  רֹאׁש  ּבְ

ָהִאיְנַפְנִטים, מּול  ב  ִנּצַ אּוִרי.  ַהּמַ ָרַכב  ָיָצא, 
ָאְזֵניֶהם: ּבְ ָבָריו  ּדְ ָנֲעמּו  לֹא 

ִאְּבן־ַּגְלּבֹון, ְלַאַחר ֶׁשִּלָּוה ֶאת ַהַּׁשָּיָרה ְּבַדְרָּכּה, ָׁשב ְלמֹוִליָנה.    .128
ַהּנֹוְסִעים, ְּכָבר ְּבֶׁשַטח ַקְסִטיְלָיה, עֹוִׂשים ֶאת ֵליָלם ְּבַיַער ַאּלֹוִנים 
ְּבקֹוְרֶּפס. ַּבֹּבֶקר ְמַצִּוים ָהִאיְנַפְנִטים ַעל ַאְנֵׁשיֶהם ְלַהְמִׁשיְך ָהְלָאה. 

ְלַאַחר ֶׁשּנֹוְתרּו ְלַבד ִעם ַּכּלֹוֵתיֶהם, ֵהם ַמִּכים אֹוָתן ַמּכֹות ֶרַצח 
ּוַמִּניִחים אֹוָתן ְלֹלא ַהָּכָרה, ֶטֶרף ְלַחַּית ַהַּיַער ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים

ידּו, ״ַהּגִ
2675 ְריֹון?  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  י,  ַגְעּתִ ּפָ ֶכם  ּבָ ְוִכי 

ִלְכבֹוְדֶכם, טֹוֵרַח  ֲאִני  ֵלב  תֹם  ּבְ עֹוד 
ֶנֶפׁש. ְלָרְצֵחִני  ֵאיְך  ֶתר  ּסֵ ּבַ ים  חֹוְרׁשִ ם  ַאּתֶ

ִיְצִרי, ֶאת  י  ּתִ ַבׁשְ ּכָ ֶאל־ִסיד  ְזכּות  ּבִ לּוֵלא 
ַאֲחִריתֹו  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ יִתי  ָעׂשִ ֶכם  ּבָ ָאז  י  ּכִ

ל. ְלָמׁשָ נֹוַדַעת  ַהֶחֶלד  ְמלֹוא  ּבִ ָהְיָתה 
ַלֲאִביֶהן, יב  ֵמׁשִ נֹוָתיו  ּבְ ֶאת  ָהִייִתי 



325
שירת אל־סיד

non tiene poridad, | dixolo [a] Avengalvon:
«Acayaz, curiate destos, | ca eres mio señor;
tu muert oi conssejer | a los ifantes de Carrion.»

127.  Abengalbón no les castiga por consideración al Cid. 

El moro Avengalvon | mucho era buen barragan,
con dozientos que tiene | iva cavalgar.
Armas iva teniendo, | paros ante los ifantes;
de lo que el moro dixo | a los ifantes non plaze:
 «Dezid me: ¿que vos fiz | ifantes de Carrion?
¡Hyo sirviendo vos sin art | e vos conssejastes pora mi muert!

128.  tras lamentarse y amonestar a los infantes, Abengalbón se torna a 
Molina; los viajeros, ya en Castilla, pasan la noche en el robledo de 
Corpes; a la mañana mandan a sus hombres partir; ellos se quedan y 
maltratan cruelmente a sus esposas; las dejaron por muertas.

Si no lo dexas | por mio Çid el de Bivar
tal cosa vos faria | que por el mundo sonas
e luego levaria sus fijes | al Campeador leal;
¡vos nunqua en Carrion | entrariedes jamas!
Aquim parto de vos | commo de malos e de traidores.
Hire con vuestra graçia, | don Elvira e doña Sol;
¡poco preçio las nuevas | de los de Carrion!
Dios lo quiera e lo mande, | que de tod el mundo es señor,
d’aqueste casamiento | que[s] grade el Campeador.»
Esto les ha dicho | y el moro se torno;
teniendo ivan armas | al troçir de Salon,
cuemmo de buen seso | a Molina se torno.

Ya movieron del Anssarera | los ifantes de Carrion;
acojen se a andar | de dia e de noch,
a ssiniestro dexan Ati[en]za | una peña muy fuert,
la sierra de Miedes | passaron la estoz,
por los Montes Claros | aguijan a espolon, 



ששון. בן  רנה  אלווירה.  ואת  סול  את  מכים  האינפנטים 
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.)Camerlech, 1878( קמרלך  פינסו  איגנציו  קורפס.  ביער  אל־סיד  בנות 
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ַקְריֹון. ָלִעיר  ִאים  ּבָ ֲהִייֶתם  לֹא  ׁשּוב  ם  ְוַאּתֶ
ַעל, ִלּיַ ּבְ ּוְבֵני  ּבֹוְגִדים  ם,  ִמּכֶ ֵרד  ֶאּפָ אן  ּכָ
ֶאְלִויָרה, ְודֹוְנָיה  סֹול  ּדֹוְנָיה  ּוִבְרׁשּוְתֶכן, 

ְריֹון. ִמּקַ לּו  ַהּלָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָעַלי  ְמאּוִסים 

ּוֵאי ּשׂ ִמּנִ ְלַמַען  ַעל  ִמּמַ ָהֵאל  ן  ִיּתֵ
ַנַחת.״ ְורֹב  ר  אֹׁשֶ ַאְך  יד  ַהּסִ ִיְרֶוה  נֹוָתיו  ּבְ

ָנה. ּפָ ּוְלָאחֹור  אּוִרי,  ַהּמַ ָבָריו  ּדְ ָאַמר 
ַחאלֹון. ֶאת  ֵהם  ָצְלחּו  ַלח,  ֶ ַהּשׁ ָיָדם  ּבְ עֹוד 

מֹוִליָנה. ִעירֹו  ֶאל  ב  ׁשָ ָנבֹון,  ְלִאיׁש  אּות  ּיָ ּכַ

ַאְנֶסֶרָרה.  ֶאת  ָנְטׁשּו  ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 
מֹאָלם, ִלׂשְ ַאְטֵיְנָסה  ָוַלְיָלה,  יֹום  ּבְ רֹוְכִבים 

א, ְוִנּשָׂ בֹוּהַ  ּגָ ָמצּוק  ֵני  ּפְ ַעל  ָחְלפּו 
ֵיֶדס, ַהּמְ ַהר  ֶרֶכס  ֶאת  ְוָחצּו  ילּו  ֶהְעּפִ

מֹוְנֶטְקָלרֹוס, ֶאת  עֹוְבִרים  ָדְרָבן,  ּבְ ֵהִאיצּו 
ָאָלמֹוס, אֹוָתּה  ב  ֵ ִיּשׁ  – מֹאָלם  ִמּשְׂ ִריָסה  ּגְ עֹוד 

ֶאְלָפה. ֶאת  ָאַסר  ֶהן  ּבָ ָערֹות  ַהּמְ ּוָבּה 

ַהְרֵחק, ִמיִמיָנם,  ן  ֶאְסֶטּבַ ַסן  ה  ַעּתָ
מֹו. ׁשְ ס  קֹוְרּפֶ יעּו,  ִהּגִ ַאּלֹוִנים  ַיַער  ֶאל 

ֶהָעָנן, ֶאת  יו  ּדָ ּבַ ִקים  נֹוׁשְ ָהַאּלֹון,  ָרם 
ֶרא. ַהּפֶ ַחּיֹות  י  ָחְפׁשִ ָסִביב  ּוְמׁשֹוְטטֹות 

2700 נֹוֵבַע.  ּוַמְעָין  ַיַער  ָקַרַחת  ָמְצאּו 
ְריֹון, ִמּקַ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָאֳהָלם  ֶאת  נֹוִטים 

ם. ִעּמָ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ קֹום  ּמָ ּבַ ָילּונּו 

ְיָלה, ּלַ ּבַ אֹוָתן  ָאֲהבּו  ְנׁשֹוֵתיֶהם,  ָנְטלּו 
ָתם. ְמִזּמָ ִנְגְלָתה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְזִריַחת  ִעם  ַאְך 

ָהֵעֶרְך, ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהֲעִמיס  ִצּוּו 
ְוָלנּו, ָאֲהבּו  ּבֹו  ָאֳהָלם,  ֶאת  ְרקּו  ּפָ

ִלְפֵניֶהם. ָלֶלֶכת  יָתם  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ְלחּו  ׁשָ
ן ּכֵ ַעל  ׁשֶ זֹאת  ִצּוּו  ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 

עֶֹרף ּבָ ֲארּו  ָ ִיּשׁ ה  ָ ִאּשׁ לֹא  ֶבר  ּגֶ לֹא 
ֶאְלִויָרה,  ַוֲאחֹוָתּה  סֹול  ִמּדֹוְנָיה  ְלַבד 
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a ssiniestro dexan a Griza | que Alamos poblo 
– alli son caños | do a Elpha ençerro –
a diestro dexan a Sant Estevan, | mas cae aluen; 
entrados son los ifantes | al robredo de Corpes,
los montes son altos, | las ramas pujan con las nues,
e las bestias fieras | que andan aderredor.
 Falaron un vergel | con una linpia fuent,
mandan fincar la tienda | ifantes de Carrion;
con quantos que ellos traen | i yazen essa noch.
Con sus mugieres en braços | demuestran les amor:
¡mal gelo cunplieron | quando salie el sol!

Mandaron cargar las azemilas | con grandes averes;
cogida han la tienda | do albergaron de noch,
adelant eran idos | los de criazon.
Assi lo mandaron | los ifantes de Carrion
que non i fincas ninguno, | mugier nin varon,
si non amas sus mugieres | doña Elvira e doña Sol;
deportar se quieren con ellas | a todo su sabor.

Todos eran idos, | ellos .iiii. solos son.
Tanto mal comidieron | los ifantes de Carrion:
«Bien lo creades | don Elvira e doña Sol:
aqui seredes escarnidas | en estos fieros montes;
oy nos partiremos | e dexadas seredes de nos,
non abredes part | en tierras de Carrion.
Hiran aquestos mandados | al Çid Campeador;
¡nos vengaremos aquesta | por la del leon!»

Alli les tuellen | los mantos e los pelliçones,
paran las en cuerpos | y en camisas y en çiclatones.
Espuelas tienen calçadas | los malos traidores,
en mano prenden las çinchas | fuertes e duradores.
Quando esto vieron las dueñas | fablava doña Sol:
 «¡Por Dios vos rogamos don Diego e don Ferando! 
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ס. ְלִהְתַעּלֵ ׁשּו  ּקְ ּבִ ן  ִעּמָ נֹות־זּוָגם,  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ
ָעה, ָהַאְרּבָ ְלַבד  נֹוְתרּו  ָעְזבּו,  ַהּכֹל 

ָהִאיְנַפְנִטים.  ֶצֶמד  ל  ׁשֶ ָתם  ְמִזּמָ ִהיא  זֹו  ּכָ
ֶאְלִויָרה,  ּדֹוְנָיה  ְוַגם  סֹול  ּדֹוְנָיה  ״ַהֲאִמינּו, 

ָקלֹון. ֲעֵליֶכן  ָנִמיט  ַער  ַהּיַ ֳעִבי  ּבָ אן  ּכָ
ַער, ּיַ ּבַ ֶאְתֶכן  ִנְנטֹׁש  ַהּיֹום,  ִמּפֹה  ֵנֵלְך 

ַקְריֹון. ֲאחּוזֹות  ּבַ ַיְדֶכן  ְהֶיה  ּתִ ְולֹא 
ַאדֹור, ְמּפֶ ַהּקַ ֶאל  ׂשֹוָרה  ַהּבְ יַע  ּגִ ּתַ

ַחל.״ ַ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ִנְקָמֵתנּו  זֹו  ְהֶיה  ּתִ

ּוַפְרָוה ֶרת  ַאּדֶ ֵמֶהן  טּו  ׁשְ ּפָ ֲאַזי 
ְוַרק ָהֲאָחיֹות  נֹוְתרּו  ְחּתֹון  ּתַ ְלבּוׁש  ּבִ

ַהּבֹוְגִדים  ֵני  ׁשְ ֲאַזי  ְלגּוָפן.  ּתֶֹנת  ּכֻ
ה. ֻנְקׁשֶ מּוָצק,  ְרּגֹול  ּפַ ָיָדם  ּבְ ְרָבן,  ּדָ ָחְבׁשּו 

סֹול: ּדֹוְנָיה  יָדה  ִהּגִ ִבירֹות,  ַהּגְ זֹאת  ָראּו 
2725 ֲאַנְחנּו,   נֹות  ִמְתַחּנְ ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  ם  ׁשֵ ״ּבְ

ָלֶכם, ֲחָרבֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּוֶפְרַנְנדֹו,  ֵיגֹו  ּדְ ּדֹון 
ָמּה ׁשְ קֹוָלָדה  ָהַאַחת  ְוַחד,  ה  ָקׁשֶ ַלֲהָבן 

ינּו,  ָראׁשֵ ֶהן  ּבָ ְרתּו  ּכִ ִטיסֹון.  ה  ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ
ּוַמאּוִרים ַהּנֹוְצִרים  ְך  ּכָ ִנְהֶיה.  ְקדֹוׁשֹות  ְמֻעּנֹות 

ְוֵחְטא.  ם  ָאׁשָ ַעל  לֹא  מֹוֵתנּו  א  ּבָ י  ּכִ ֵיְדעּו 
ָעֵלינּו, ָקלֹון  ת  ֶחְרּפַ ִמיטּו  ּתָ ָנא  ַאל  ן  ּכֵ ַעל 

ֵבד ּכָ ְקלֹוְנֶכם  ְיִהי  רּו,  ְתַעּמְ ּתִ נּו  ּבָ ִאם 
ּקֹוְרֶטס.״ ּבַ אֹו  ָחֵצר  ּבֶ ְך  ּכָ ַעל  ְוֵתָעְנׁשּו 

ָבר. ּדָ יֹוִעיל  ְולֹא  ְוא,  ָ ַלּשׁ ָתן  ִחּנָ ּתְ ַאְך 
ְריֹון, ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֵהֵחּלּו  ְלַהּכֹוָתן 

ִהְכִאיבּו, ַרֵחם  ְללֹא  ְרּגֹול,  ּפַ ּבַ ִהְצִליפּו 
ָהֲאָחיֹות.  ר  ׂשַ ּבְ ֶאת  ָקְרעּו  ְרָבן  ּדָ חֹד  ּבְ
י,  ׁשִ ַהּמֶ ּתֹונֹות  ּכֻ ַעל  ם  ַהּדָ ָטהֹור  ָקַלח 

ן. ִלּבָ ְסגֹור  ֶאת  חֹוֵדר  ִסְבָלן,  ָהָיה  נֹוָרא 
ָידֹו ָלֶהן  יט  הֹוׁשִ ָהֱאלִֹהים  ַרק  לּו 

ְלֶפַתע! אן  ּכָ הֹוִפיַע  ַאדֹור  ַקְמּפֶ ְוִסיד 
ָרָתן. ַהּכָ ָאְבָדה  ְלקֹות  ַהּמַ ֶבל  ִמּסֵ

ּתֶֹנת. ּכֻ ְוַעל  סּות  ּכְ ַעל  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ם  ּדַ קֹוֵלַח 
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Dos espadas tenedes | fuertes e tajadores
– al una dizen Colada | e al otra Tizon –
¡cortandos las cabeças, | martires seremos nos!
Moros e christianos | departiran desta razon,
que por lo que nos mereçemos | no lo prendemos nos; 
¡atan malos enssienplos | non fagades sobre nos!
Si nos fueremos majadas | abiltaredes a vos,
retraer vos lo an | en vistas o en cortes.»
Lo que ruegan las dueñas | non les ha ningun pro.

Essora les conpieçan a dar | los ifantes de Carrion,
con las çinchas corredizas | majan las tan sin sabor,
con las espuelas agudas | don ellas an mal sabor
roupien las camisas e las carnes | a ellas amas a dos;
linpia salie la sangre | sobre los çiclatones.

Ya lo sienten ellas | en los sos coraçones.
¡Qual ventura serie esta | si ploguiesse al Criador
que assomasse essora | el Çid Campeador!
Tanto las majaron | que sin cosimente son,
sangrientas en las camisas | e todos los çiclatones.

Canssados son de ferir | ellos amos a dos
ensayandos amos | qual dara mejores colpes.
Hya non pueden fablar | don Elvira e doña Sol,
por muertas las dexaron | en el robredo de Corpes.

129.  Las hijas del Cid, sin sentido, quedan expuestas a las aves y  
animales carnívoros.

Levaron les los mantos | e las pieles armiñas
 mas dexan las maridas | en briales y en camisas
e a las aves del monte | e a las bestias de la fiera guisa.
Por muertas la[s] dexaron | sabed, que non por bivas.
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ַנִים ְ ַהּשׁ ְלקֹות,  ַהּמַ ִמן  ָעְיפּו  ָבִרים  ַהּגְ ֵני  ׁשְ
ֶמֶרץ. ֶיֶתר  ּבְ ה  ַמּכֶ יֵניֶהם  ּבֵ ִמי  ִמְתָחִרים 

ְוֶאְלִויָרה,  סֹול  קֹוָלן  ִמיעּו  ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַער. ּיַ ּבַ אֹוָתן  ָנְטׁשּו  ֵמתֹות,  ֵהן  י  ּכִ ּמּו  ּדִ

ַהָּבנֹות רֹוְבצֹות ְלֹלא ַהָּכָרה, ֶטֶרף ְלַחּיֹות ַהַּיַער    .129

ַהחֶֹלד, ְרוֹות  ּפַ ְוֶאת  ִלימֹוֵתיֶהן  ּגְ ָנְטלּו 
2750 ְלגּוָפן,  ּתֶֹנת  ּכֻ יֶהן,  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ִהְפִקירּו 

ֶטֶרף ֶרא  ַהּפֶ ְלַחּיֹות  ָלָאֶרץ,  ִמְתּגֹוְללֹות 
ְלַעְצְמֶכם, ֲארּו  ּתָ ַמִים.  ׁשָ ּוְלעֹופֹות 

ֲעַדִין. ַחּיֹות  ְולֹא  ֵמתֹות  ֵהן  י  ּכִ בּו  ָחׁשְ
ַאדֹור. ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ הֹוִפיַע  ֲאַזי  ַרק  לּו 

ָהִאיְנַפְנִטים ֵּגִאים ַּבַּמֲעֶׂשה ֶׁשֵּכן ָנְקמּו ַעל ָּפָרַׁשת ָהֲאִרי   .130

ְריֹון, ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֵמתֹות,  ֵהן  י  ּכִ ּמּו  ּדִ
ן  ּכֵ ַעל  ַלֲאחֹוָתּה,  ה  ָ ִאּשׁ ָעְזָרה  לֹא  י  ּכִ

ִהְפִקירּו. ִבירֹות  ַהּגְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ס  קֹוְרּפֶ ַיַער  ּבְ
ָאִחיו: ֶאת  ִאיׁש  ְרכּו  ּבֵ ָהר,  ּבָ עֹוִלים  עֹוָדם 

ּוִאין. ּשׂ ַהּנִ חֹוב  ֶאת  ַרְענּו  ּפָ ה  ַעּתָ ה  ״ִהּנֵ

ָלֶהן, א  ׂשֵ ְלִהּנָ נּו  ּבָ ִהְפִצירּו  לּוֵלא 
ִים, ּתַ ְ ַהּשׁ ֶאת  ָלַקְחנּו  ים  ְלִפיַלְגׁשִ לֹא  ַאף 

ּיּוֲחִסין. ּבַ ָנְפלּו  נּו  ִאּתָ ּמֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַחל.״ ַ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ָנַקְמנּו  זֹאת  ּבָ ֲאַזי 

ְּבִלּבֹו ֶׁשל ֶפֶלס מּוְניֹוס ִמְתעֹוֵרר ֲחָׁשד. הּוא ָׁשב ַעל ִעְּקבֹוָתיו. מֹוֵצא    .131
ֶאת ַהְּנָערֹות ַּבַּיַער. ַמִּציל אֹוָתן ִמָּמֶות ּוְמִביָאן ְלַסן ֶאְסֶטַּבן. ַהְּבׂשֹוָרה 

ַמִּגיָעה ְלֶאל־ִסיד. ִמיַנאָיה יֹוֵצא ְלֶסן ֶאְסֶטַּבן ְלָהִביא ֶאת ַהְּנָערֹות. 
ֶּבְרמּוֶדס ּוַמְרִטין ַאְנטֹוִליֶנס חֹוְבִרים ֵאָליו

ְריֹון.  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֵמַרַהב,  ָחְדלּו  לֹא  ְך  ּכָ
ִלי:  יבּו  ַהְקׁשִ מּוְניֹוס  ֶפֶלס  ַבר  ּדְ ַעל  ה  ְוַעּתָ
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130.  Los infantes se ufanan, satisfechos de la venganza por lo del león.

¡Qual ventura serie | si assomas essora el Çid Campeador!
Los ifantes de Carrion | en el robredo de Corpes
por muertas las dexaron, 
que el una al otra | nol torna recabdo. 

Por los montes do ivan | ellos ivan se alabando: 
«De nuestros casamientos | agora somos vengados; 
non las deviemos | tomar por varraganas 
si non fuessemos | rogados, 
pues nuestras parejas | non eran pora en braços. 
¡La desondra del leon | assis ira vengando!»

131.  Un presentimiento hace retroceder a Félez Muñoz; busca a sus primas, 
las reanima y en su caballo las lleva hasta San esteban; al Cid le llega 
la noticia del escarnio y expresa sus esperanzas de casar bien a sus 
hijas; Alvar Fáñez, Pero Bermúdez y Martín Antolinez se encargan de ir 
a recogerlas; tierno encuentro.

Alabandos ivan | los ifantes de Carrion.
Mas yo vos dire | d’aquel Felez Muñoz,
sobrino era | del Çid Campeador:
mandaron le ir adelante | mas de su grado non fue.
En la carrera do iva | doliol el coraçon;
de todos los otros | aparte se salio,
en un monte espesso | Felez Muñoz se metio
fasta que viesse venir | sus primas amas a dos
o que an fecho | los ifantes de Carrion.
Violos venir | e oyo una razon,
ellos nol vien | ni dend sabien raçion;
sabet bien que si ellos le viessen | non escapara de muert.
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י. ּלִ ׁשֶ ִסיד  ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ָהִאיׁש  ָהָיה 
ָלֶלֶכת. ׁש  ּבֹוׁשֵ הּוא  ַאְך  ְלָפִנים,  ָלחּוהּו  ׁשְ

ְלֶפַתע, ִלּבֹו  ּבְ ָחׁש  ָהַלְך  ּה  ּבָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ֶרְך ַלּדֶ ֵרָעיו  ַאר  ְ ִמּשׁ ָהִאיׁש  ִנְפַרד  ן  ּכֵ ַעל 
ּנּו ִמּמֶ ִמְסּתֹור  ְמקֹום  ַעד,  ַיַער  ֶאל  ּוָבא 

ְלִהְתּבֹוֵנן  מּוְניֹוס  ֶפֶלס  ָהָיה  ָיכֹול 
ְקֵרִבים,  אֹוָתם  ִלְראֹות  ְריֹון,  ִמּקַ ִאיְנַפְנִטים  ּבָ

ָפֳעָלם. ּבְ ְוִלְצּפֹות  מַֹע,  ִלׁשְ יָחָתם  ׂשִ ֶאת 
ָבר. ּדָ ָיְדעּו  ְולֹא  ָראּוהּו  לֹא  ַנִים  ְ ַהּשׁ

ָהָיה  לֹא  ָראּוהּו  ִאּלּו  ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ֱהיּו 
ֶות. ִמּמָ ָהִאיׁש  ִנְמָלט 

2775 ִלְדהֹר.  ְמַמֲהִרים  ָהִאיְנַפְנִטים,  ֵני  ׁשְ רֹוְכִבים 
מּוְניֹוס, ֶפֶלס  ָיָצא  ָאחֹור  בֹוֵתיֶהם  ִעּקְ ַעל 

ָהיּו. ָלמּות  ְקרֹובֹות  ֲארֹוָתיו,  ׁשַ ָמָצא 
ָלָאֶרץ, ק  ִזּנֵ ָקָרא,  סֹול!״  ּדֹוְנָיה  ״ֶאְלִויָרה, 

ִים:  ּתַ ְ ַהּשׁ ִלְקַראת  ְוָאץ  ר  ָקׁשַ כֹו  ַרּמָ ֶאת 
ָאֵכן סֹול,  ְודֹוְנָיה  ֶאְלִויָרה  ּדֹוְנָיה  ״ֲאָהּה, 

ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֶכן  ּבָ לּו  ִהְתַעּלְ

ה, ַמִרּיָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִעם  ָהֱאלִֹהים  ן  ִיּתֵ
ַנִים.״ ְ ַהּשׁ ְרעּו  ִיּפָ עֹוד  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ְוַעל 

הֹוִעיל. ְללֹא  אּוָלם  יֶהן,  ּתֵ ׁשְ ֶאת  הּוא  הֹוֵפְך 
יֶהן. ִמּפִ ה  ִמּלָ ִלְפלֹט  ּתּוַכְלָנה  לֹא  ׁש,  ּתַ ּכָֹחן 

קֹול: ּבְ ָהִאיׁש  קֹוֵרא  ֵמֶעֶצב,  ִנְקַרע  ִלּבֹו 
ְועּורּו, ָנא  ָהִקיצּו  ָהֱאלִֹהים,  ם  ׁשֵ ״ּבְ

זֹאת  ֲעׂשּו  סֹול,  ְודֹוְנָיה  ֶאְלִויָרה  ֲארֹוַתי  ׁשַ
ַלְיָלה, ֶרֶדת  ּוְבֶטֶרם  ֵמִאיר  ַהּיֹום  עֹוד  ל  ּכָ

ַער.״ ּיַ ּבַ ַחּיֹות  ִריֵצי  ּפְ ְלֶטֶרף  ִנְהֶיה  ְלַבל 
ֵנעֹורּו, סֹול  ְודֹוְנָיה  ֶאְלִויָרה  ִבירֹות  ַהּגְ י  ּתֵ ׁשְ

ְרֶאיָנה. ּתִ מּוְניֹוס  ֶפֶלס  ֶאת  ֵעיֵניֶהן,  ֶאת  ְקחּו  ּפָ

ְועֹז. בּוָרה  ּגְ ִאְזרּו  ַלּבֹוֵרא,  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ
ַיְבִחינּו, ֵהָעְדִרי  ּבְ ָהִאיְנַפְנִטים  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ
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Vansse los ifantes, | aguijan a espolon.
Por el rastro | tornos Felez Muñoz,
fallo sus primas | amorteçidas amas a dos;
lamando «¡Primas, primas!» | luego descavalgo,
arrendo el cavallo, | a ellas adeliño:

«¡Ya primas, las mis primas | don Elvira e doña Sol!
¡Mal se ensayaron | los ifantes de Carrion!
¡A Dios plega e a Santa Maria | que dent prendan ellos mal galardon!»
Valas tornando | a ellas amas a dos;
tanto son de traspuestas | que non pueden dezir nada.
Partieron se le las tellas | de dentro del coracon,
lamando «¡Primas, primas | don Elvira e doñ[a] Sol!
¡Despertedes, primas | por amor del Criador!
Mientra es el dia, | ante que entre la noch,
¡los ganados fieros | non nos coman en aqueste mont!»
Van recordando | don Elvira e doña Sol,
abrieron los ojos | e vieron a Felez Muñoz.
«¡Esforçad vos, primas, | por amor del Criador!
De que non me fallaren | los ifantes de Carrion
a grant priessa | sere buscado yo;
si Dios non nos vale | aqui morremos nos.»
Tan a grant duelo | fablava doña Sol:
«¡Si vos lo meresca, mio primo, | nuestro padre el Campeador!

¡Dandos del agua, | si vos vala el Criador!»
Con un sombrero | que tiene Felez Muñoz
– nuevo era e fresco, | que de Valençial saco –
cogio del agua en el | e a sus primas dio;
mucho son lazradas | e amas las farto.
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ַאֲחַרי. ׂש  ּוְלַחּפֵ לַֹח  ִלׁשְ ְיַמֲהרּו 
נּו.״ ּלָ ּכֻ ַעל  ֵקץ  ָיבֹוא  ָהֵאל,  מֹר  ִיׁשְ ֲאַזי, 

ִסְבָלּה: ָהָיה  דֹול  ּגָ סֹול,  ּדֹוְנָיה  יָדה  ִהּגִ
ָאִבינּו, ַאדֹור  ַקְמּפֶ ְך  ּכָ ַעל  ְלָך  ״ִיְגמֹל 

ַמִים.״ ְמַעט  ָלנּו  ן  ּתֵ ָהֵאל,  ם  ׁשֵ ּבְ ה,  ְוַעּתָ

– ַמִים  ֶבר  ַהּגֶ ָנַטל  ֲאַזי  קֹוָבעֹו  ּבְ
2800  – ָוֶלְנְסָיה  ַלל  ׁשְ יַטב  ִמּמֵ ַהּקֹוַבע,  ָהָיה  ָחָדׁש 

ַוֲאחֹוָתּה.  סֹול  ּדֹוְנָיה  ְלִפי  ם  יׁשָ ְוִהּגִ
ִים. ַהּמַ ָהיּו  טֹוִבים  ִסְבָלן,  ָהָיה  דֹול  ּגָ

ָקמּו. ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ׁשֶ ַעד  ֶהן  ּבָ ִלְדחֹק  יְך  ִהְמׁשִ
ַע, ּוְמַסּיֵ ּתֹוֵמְך  אֹוָתן,  ְמעֹוֵדד  הּוא 

ָידֹו, ָלֶהן  יט  מֹוׁשִ ָלֶלֶכת.  ׁשֹות  ְמַבּקְ ֵהן 
ַהּסּוס, ב  ּגַ ַעל  אֹוָתן  יב  מֹוׁשִ ּוִבְמֵהָרה 
אֹוָתן. עֹוֵטף  ּוָבּה  ִליָמתֹו  ּגְ ֶאת  ּפֹוֵרׂש 

מֹוִליְך, סּוסֹו  ְוֶאת  כֹות  ַהּמֹוׁשְ ֶאת  נֹוֵטל 
ס. ַהּקֹוְרּפֶ ַאּלֹוֵני  ין  ּבֵ ָרְכבּו  ְלַבד  ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ

ַער, ִמּיַ ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ָיְצאּו  ִים  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ ַעת  ׁשְ ּבִ
ָסמּוְך ּבְ ּדּוֶארֹו,  ֵמיֵמי  ֶאל  ּוָבאּו 

מּוְניֹוס ֶפֶלס  ם  ְוׁשָ אּוָרָקה,  ּדֹוְנָיה  ל  ְלִמְגּדַ
ן. ֶאְסֶטּבַ ַסן  ָלִעיר  ָנה  ּפָ אֹוָתן,  ָעַזב 

ֶבר ַהּגֶ ֶטֶלס,  ֵיגֹו  ּדְ ִנְקָרה  ְרּכֹו  ּדַ ַעל  ם  ׁשָ
ִלּבֹו. ַאב  ּדָ ַמע,  ׁשָ ַפְנֵיס,  ַאְלָבר  י  ֵמַאְנׁשֵ

ָיָצא  יל  ּוְלַהְקּבִ ּוֶבֶגד,  ָנַטל  ְך  ַרּמָ
סֹול. ּדֹוְנָיה  ֵני  ּפְ ְוֶאת  ֶאְלִויָרה  ּדֹוְנָיה  ֵני  ּפְ ֶאת 

ן, ֶאְסֶטּבַ ַסן  ֶאל  ָהִעיָרה,  אֹוָתן  ה  ִלּוָ
ָיכֹל. ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ אֹוָתן  ד  ּבֵ ּכִ ְוַגם 

ם, ִלּבָ טּוב  ּבְ נֹוְדעּו  ן  ֶאְסֶטּבַ ַסן  י  ַאְנׁשֵ
ָבִרים. ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ ֵאפֹוא  ם  ַנְפׁשָ ָקְדָרה 

ַאדֹור, ְמּפֶ ַהּקַ ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָסֲעדּו 
ֶהְחִלימּו. ִליל  ּכָ ׁשֶ ַעד  ִעיר  ּבָ בּו  ָיׁשְ יֶהן  ּתֵ ׁשְ
ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  יכּו  ִהְמׁשִ ל  ְלִהְתַהּלֵ
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Tanto las rogo | fata que las assento;
valas conortando | e metiendo coraçon
fata que esfuerçan, | e amas las tomo
e privado | en el cavallo las cavalgo;
con el so manto | a amas las cubrio,
el cavallo priso por la rienda | e luego dent las part[io].

Todos tres señeros | por los robredos de Corpes
entre noch e dia | salieron de los montes;
a las aguas de Duero | ellos arribados son,
a la torre de don Urraca | elle las dexo.
A sant Estevan | vino Felez Muñoz,
fallo a Diego Tellez | el que de Albar Fañez fue; 
quando el lo oyo | pesol de coraçon, 
priso bestias | e vestidos de pro, hiva
reçebir | a don Elvira e a doña Sol: 
en Sant Estevan | dentro las metio, 
quanto el mejor puede | alli las ondro.

Los de Sant Estevan | siempre mesurados son;
quando sabien esto | pesoles de coraçon
a llas fijas del Çid | dan les esfuerço;
alli sovieron ellas | fata que sanas son.
Allabandos seyan | los ifantes de Carrion.

 De cuer peso esto | al buen rey don Alfonsso.
Van aquestos mandados | a Valençia la mayor;
quando gelo dizen | a mio Çid el Campeador
una grand ora | pensso e comidio;
alço la su mano, | a la barba se tomo:
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2825 יִטיב.  ַהּמֵ ַאְלפֹוְנסֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ַאף  ָאז  ָחָרה 
ֵאׁש ּכְ ַהֲחָדׁשֹות  ִתי  ַרּבָ ָוֶלְנְסָיה  ֶאל 

ַאדֹור. ַקְמּפֶ יד  ַלּסִ ְך  ּכָ ַעל  ר  ֻסּפַ טּו,  ׁשְ ּפָ

ּתֹוֶהה, ָהִאיׁש,  ַרב  ְזַמן  ִהְרהּוָריו  ּבְ ַקע  ׁשָ
ָנַטל: ְזָקנֹו  ְוֶאת  ֵהִרים  ָידֹו  ֲאַזי 

ֵבל, ַהּתֵ ְמלֹוא  ִרּבֹון  ָלֱאלִֹהים,  ״ּתֹוָדה 
הֹוִאילּו ָלֵתת  י  ּלִ ׁשֶ ָהַרב  בֹוד  ַהּכָ ַעל 

ְזָקִני, ּבִ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ְריֹון.  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 
ִלְמרֹט, ָערֹו  ׂשְ ֶאת  ִאיׁש  ַיד  ּבְ ָעָלה  ּלֹא  ׁשֶ

ע, ָהֶרׁשַ ַתְחּבּוַלת  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ לּו  ׁשְ ִיּכָ י  ּכִ
ָהָדר.״ ּוְברֹב  ין  ּדִ ּכַ יא  ַאּשִׂ נֹוַתי  ּבְ ְוִכי 

ִעּמֹו, ְוַחְצָרָניו  יד  ַהּסִ ָהָיה  ָעצּוב 
ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ָהָיה  ֵבד  ּכָ

ְרמּוֶדס ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ ִעם  ַיַחד  ּבְ ָהִאיׁש  ָרַכב 
ָהָאִציל ּבּוְרגֹוס  ִאיׁש  ַאְנטֹוִליֶנס  ּוַמְרִטין 
יד, ַהּסִ ָיָדם  ּבְ ִהְפִקיד  ָמאַתִים,  ים  ּוָפָרׁשִ

ָוֵליל, יֹוָמם  ִלְרּכֹב  תֶֹקף  ּבְ ֵמֶהם  ַרׁש  ּדָ
נֹוָתיו.  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ִתי  ַרּבָ ְלָוֶלְנְסָיה 

ד, ַהְמַפּקֵ י  ּפִ ֶאת  ְלַהְמרֹות  ָיֵעּזּו  לֹא 
ֶהֶרף. ְללֹא  ֵהם  רֹוְכִבים  ּוַבּיֹום  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ּגֹוְרָמס, ן  ֶאְסֶטּבַ ַסן  ִמְבַצר  ֶאל  יעּו  ִהּגִ

ְיָלה. ַהּלַ ֶאת  ּבֹו  ָעׂשּו  ם,  ׁשָ ָחנּו  ֵאיָתן,  ָמעֹז 
ָהִעיר, ן  ֶאְסֶטּבַ ַסן  ֶאל  ׂשֹוָרה  ַהּבְ יָעה  ִהּגִ

ָלַקַחת. ִבירֹות  ַהּגְ ֶאת  ִמיַנאָיה  ַפְנֵיס  א  ּבָ י  ּכִ

ן, ֶאְסֶטּבַ ַסן  י  ַאְנׁשֵ ָהיּו  ִנים  ּפָ יֵרי  ַמְסּבִ
ֶאֶרץ,  ֶדֶרְך  ּבְ לּו  ִקּבְ יו  ַוֲאָנׁשָ ַפְנֵיס  ֶאת 

ֶלְך. ַהּמֶ ַיד  ּכְ ָרה  ּכֵ ֵליל  ִעם  ַלֲערְֹך  ׁשּו  ּקְ ּבִ
2850 ְוָסח:  ֵסֵרב,  ֲאָבל  ִמיַנאָיה,  ָלֶהם  הֹוָדה 

ן. ֶאְסֶטּבַ ֵני  ּבְ ּתֹוָדה,  ה  ַהּזֶ בֹוד  ַהּכָ ״ַעל 
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«¡Grado a Christus | que del mundo es señor
quando tal ondra me an dada | los ifantes de Carrion!
¡Par aquesta barba | que nadi non messo
non la lograran | los ifantes de Carrion,
que a mis fijas | bien las casare yo!»

Peso a mio Çid | e a toda su cort
e [a] Albar Fañez | d’alma e de coraçon.
Cavalgo Minaya | con Pero Vermuez
e Martin Antolinez | el burgales de pro
con .cc. cavalleros | quales mio Çid mando;
dixoles fuerte mientre | que andidiessen de dia e de noch,
aduxiessen a ssus fijas | a Valençia la mayor.

Non lo detardan | el mandado de su señor,
a priessa cavalgan, | andan los dias e las noches; 
vinieron a (sant Estevan de) Gormaz | un castiello tan fuert,
hi albergaron | por verdad una noch.

A Sant Estevan | el mandado lego
que vinie Minaya | por sus primas amas a dos.
Varones de Sant Estevan | a guisa de muy pros
reçiben a Minaya | e a todos sus varones,
presentan a Minaya | essa noch grant enffurçion;
 non gelo quiso tomar, | mas mucho gelo gradio:
«Graçias, varones de Sant Estevan, | que sodes coñosçedores,
por aquesta ondra que vos diestes | a esto que nos cuntio.
Mucho vos lo gradeçe | alla do esta, mio Çid el Campeador;
assi lo fago yo | que aqui esto.

¡Affe Dios de los çielos: | que vos de dent buen galardon!»
Todos gelo gradeçen | e sos pagados son;
adeliñan a posar | pora folgar essa noch.
Minaya va ver | sus primas do son,
en el fincan los ojos | don Elvira e doña Sol:
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ַאדֹור ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ְמאֹד  ָלֶכם  מֹוֶדה 
ִמי, ׁשְ ּבִ ָלֶכם  ּתֹוָדה  ְוַגם  ם,  ׁשָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ַמִים.״ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו  ָהֵאל,  מּוְלֶכם  ּגְ ן  ִיּתֵ
ּתֹוָדה. ַוֲאִסיֵרי  ָלִאיׁש  מֹוִדים  ַהּכֹל 

ֲחָדֶריָה,  ּבַ ִליׁשֹן  ת  ּפֹוֶרׁשֶ ַהֲחבּוָרה 
ִמיַנאָיה. ִבירֹות,  ַהּגְ י  ּתֵ ׁשְ ְמגּוֵרי  ֶאל  ּפֹוֶנה 

ְוֶאְלִויָרה: סֹול  ּדֹוְנָיה  ֵעיֵניֶהן  ּבֹו  נֹוְתנֹות 
ַעל,  ִמּמַ ַלּבֹוֵרא  מֹו  ּכְ ֲאַנְחנּו  ְלָך  ״מֹודֹות 

נֹוַתְרנּו. ים  ַחּיִ ּבַ י  ּכִ ה  ַאּתָ ם  ּגַ לֹו  הֹוֵדה 
ֶקט, ְוׁשֶ לֹום  ׁשָ ְיֵמי  ָפֵנינּו,  ּלְ ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ

ְוָכַאְבנּו.״  ָסַבְלנּו  יַצד  ּכֵ ר  ְנַסּפֵ עֹוד 

ִּתְקָוה ְלִנּׂשּוִאין ֻמְצָלִחים יֹוֵתר ּוְלָנָקם צֹוֵדק.    .132 
ַהִּסיד יֹוֵצא ִלְקַראת ְּבנֹוָתיו

ילּו,  ִהּזִ ה  ַחּמָ ְמָעה  ּדִ ָברֹות  ְוַהּגְ ַפְנֵיס 
ָאַמר: ִלּבֹו,  ָעֵצב  ְרמּוֶדס,  ּבֶ ְדרֹו  ּוּפֶ

ְדַאְגָנה. ּתִ ּלֹא  ׁשֶ מּוָטב  ְוֶאְלִויָרה,  סֹול  ִבירֹות  ״ַהּגְ
ִאם ְוַגם  ן,  ֶהְחַלְמּתֶ ים,  ַחּיִ ּבַ ן  נֹוַתְרּתֶ

ֵמֶהם. טֹוִבים  ְמְצאּו  ּתִ ָעִלים,  ּבְ ן  ְדּתֶ ִאּבַ
יַע.״ ּגִ ּתַ ָקם  ַהּנָ ֵעת  ָיבֹוא  יֹום  עֹוד 

ְמָחה. ׂשִ ם  ּוְבִלּבָ ְיָלה,  ַהּלַ ֶאת  ם  ׁשָ ָעׂשּו 
ם, ֻמְקּדָ ִלְרּכֹב  ָיְצאּו  ֳחָרת  ַהּמָ בֶֹקר  ּבְ

ֶרְך ּדֶ ּבַ ן  ֶאְסֶטּבַ ֵני  ּבְ ַהּיֹוְצִאים  ֶאל  ָחְברּו 
אֹוָתם. ִלּוּו  ָאמֹור  ְנַהר  ּבֹוֲאָכה  ַעד 

ְלָאחֹור. ְוַסּבּו  ֵמֶהם  ִנְפְרדּו  ם  ׁשָ

ְוָהְלָאה, ם  ָ ִמּשׁ ָרְכבּו  ִבירֹות  ְוַהּגְ ַפְנֵיס 
 2875 ִמְבַצר  ִמיִמיָנם  ַאְלקֹוֶסָבה,  ֶאת  ָחצּו 

דֹוֵרי ְוָ מֹו  ׁשְ ָמקֹום  ּבְ ן.  ֶאְסֶטּבַ ַסן  ּגֹוְרָמס 
ְרַלְנָגה. ּבֶ ָמּה  ּוׁשְ ִעיר  ּבְ ּכָֹחם,  ֶאת  ַיְחִליפּו 

ם ֻמְקּדָ ִלְרּכֹב  ָיְצאּו  ֳחָרת  ַהּמָ בֶֹקר  ּבְ
ָלנּוַח, ַיֲחנּו  ּה  ּבָ ֶמִדיָנה,  ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

מֹוִליָנה. ֶאל  ָיבֹואּו  יֹוַמִים  ַעד  יֹום  ץ  ִמּקֵ
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«¡Atanto vos lo gradimos | commo si viessemos al Criador!
E vos a el lo gradid | quando bivas somos nos.
En los dias de vagar | toda nuestra rencura sabremos contar.»

132.  esperanzas de mejor casamiento y justa venganza; salída de San 
esteban; el Cid se adelanta a recibir a sus hijas.

Loravan de los ojos | las dueñas e Alvar Fañez 
e Pero Vermuez | otro tanto las ha: 

«Don Elvira e doña Sol: | cuidado non ayades
quando vos sodes sanas e bivas | e sin otro mal. 
Buen casamiento perdiestes, | mejor podredes ganar. 

¡Aun veamos el dia | que vos podamos vengar!»
Hi yazen essa noche, | e tan grand gozo que fazen.
Otro dia mañana | pienssan de cavalgar; 
los de Sant Estevan | escurriendo los van 
fata Rio d’Amor | dando les solaz
d’allent se espidieron dellos, | pienssan se de tornar, 
e Minaya con las dueñas | iva cabadelant. 
 Troçieron Alcoçeva, | a diestro de[xan] Gormaz, 
o dizen Bado de Rey | alla ivan p[a]sar, 
a la casa de Berlanga | posada presa han. 

Otro dia mañana | meten se a andar,
a qual dizen Medina | ivan albergar
e de Medina a Molina | en otro dia van.
Al moro Avengalvon | de coraçon le plaz,
saliolos a reçebir | de buena voluntad;
por amor de mio Çid | rica çena les da.
Dent pora Valençia | adeliñechos van.
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אּוִרי,  ַהּמַ ְלּבֹון  ן־ּגַ ִאּבְ ִלּבֹו  ּבְ ֵמַח  ׂשָ
ָיִכין ֵניֶהם,  ּפְ יל  ַיְקּבִ אֹוְרָחיו  ִלְקַראת  יֹוֵצא 

ֶלְך. ַהּמֶ ַיד  ּכְ ְסעּוָדה   – יד  ַלּסִ תֹו  ֵמִחּבָ  –
ָוֶלְנְסָיה. ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ר  ַהְיׁשֵ ָיְצאּו  ם  ָ ִמּשׁ
ׂשֹוָרה, ַהּבְ יָעה  ִהּגִ ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ַלּנֹוָלד 

ֵניֶהם. ּפְ ל  ְלַקּבֵ ָאץ  יֹוֵצא,  ִלְרּכֹב  ז,  ֶנְחּפָ
ֶבר. ַהּגֶ ר  ָ ּוְמֻאּשׁ ָעל  ֶאל  קֹו  ִנׁשְ ֵמִניף 

ַאֲהָבה ּבְ נֹוָתיו  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ק  ִחּבֵ
ִחּיּוְך: ָניו  ּפָ ְוַעל  ק,  ָנׁשַ יֶהן  ּתֵ ְוִלׁשְ

ָהֵאל. ֶאְתֶכן  מֹר  ִיׁשְ נֹוַתי,  ּבְ ן,  ַאּתֶ י  ״ִעּמִ
ְולֹא־ְכלּום. י  ָאַמְרּתִ לֹא  י,  ְמּתִ ִהְסּכַ ּוִאים  ּשׂ ַלּנִ

ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו  ָהֵאל,  ְרצֹון  ְיִהי 
ַרב.  ר  אֹׁשֶ ּבְ אֹות  ִנּשָׂ ֶאְתֶכן  ֶאְרֶאה  ְועֹוד 

ַנִים, ְ ַהּשׁ ּוַבֲחָתַני  ָהֵאל,  ֶעְזִרי  ּבְ ְיִהי 
נֹוָתיו. ּבְ ָידֹו  קּו  ְ ִנּשׁ ֶאְנקֹם.״  ַקְריֹון,  ׁשֹוֵעי 

ָהִעיָרה, ֲאַזי  ָרְכבּו  ַלח  ׁשֶ ּבְ ְמנֹוְפִפים 
ִלְראֹוָתן. ֶרת  ֶ ְמֻאּשׁ ִחיֶמָנה  ּדֹוְנָיה  ן  ִאּמָ
, ִהְתַמְהֵמּהַ לֹא  ָלל  ּכְ ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ְיִליד 
אֹוֵמר ָהִאיׁש,  ָאַסף  ַהְמקָֹרִבים  ֵרָעיו 

2900 ַקְסִטיְלָיה.  ּבְ ַאְלפֹוְנסֹו  ֶאל  ד  ִמּיָ ָלֵצאת  ֵיׁש  י  ּכִ

מּוְניֹו ּגּוְסְטיֹוס ְמֻצֶּוה ָלֶלֶכת ֶאל ַהֶּמֶלְך ְוִלְדרֹׁש ִמְׁשַּפט ֶצֶדק. ַהֶּמֶלְך    .133
 ִנְמָצא ְּבַסַהגּון. ּגּוְסְטיֹוס ְמַדֵּוַח ַלֶּמֶלְך. ַאְלפֹוְנסֹו ָחׁש ְּבַצַער ַרב 

ַעל ֶחְלקֹו ַּבָּפָרָׁשה. ַמְבִטיַח ְלַסֵּיַע ִּביֵדי ֶאל־ִסיד

ָסִלים? ּוָ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוב  ּגּוְסְטיֹוס,  ה,  ַאּתָ ״ֵהיָכן 
י. רֹוַמְמּתִ ָרצֹון  ֵעת  ּבְ ֲחֵצִרי  ּבַ אֹוְתָך 

ַקְסִטיְלָיה, ּבְ ֶלְך  ַלּמֶ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ֶאת  ָהֵבא 
ֲהֵריִני ִמי,  ׁשְ ּבִ ָידֹו  ֵלב  ֶרב  ִמּקֶ ק  ֵ ַנּשׁ

ַוֲאדֹוִני, י  ַמְלּכִ ְוהּוא  ּלֹו  ׁשֶ ָוָסל 
ְריֹון ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ָהֵכיַצד  לֹו  ר  ַסּפֵ

ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ בֹוִדי.  ּכְ ֶאת  ילּו  ּפִ ִהׁשְ
ַנְפׁשֹו. ְוֶתֱעַגם  ֶלְך  ַהּמֶ ְלַבב  ִיְדֶוה 

הרואי  הבלתי  פסלו  קמפאדור.  אל־סיד 
בורגוס. של  בקתדרלה  דיאס  רודריגו  של 
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Al que en buen ora nasco | legava el menssaje;
privado cavalga, | a reçebir los sale,
armas iva teniendo | e grant gozo que faze;
mio Çid a sus fijas | iva las abraçar,
besando las a amas | tornos de sonrrisar:

«¿Venides, mis fijas? | ¡Dios vos curie de mal!
Hyo tome el casamiento | mas non ose dezir al.
¡Plega al Criador | que en çielo esta
que vos vea mejor casadas | d’aqui en adelant,
de mios yernos de Carrion | Dios me faga vengar!»
Besaron las manos | las fijas al padre.
Teniendo ivan armas, | entraron se a la çibdad;
grand gozo fizo con ellasvdoña Ximena su madre.
El que en buen ora nasco | non quiso tardar;
fablos con los sos | en su poridad,
  al rey don Alfonsso de Castiella | pensso de enbiar:

133.  Muño Gustioz es encargado de ir a pedir justicia al rey; éste se 
encuentra en Sahagún; Muño le da el mensaje; el rey se arrepiente de 
haber ordenado los casamientos y promete ayudar al Cid.

«¿O eres, Muño Gustioz, | mio vassallo de pro?
¡En buen ora te crie | a ti en la mi cort!
Lieves el mandado | a Castiella al rey Alfonsso;
por mi besa le la mano | d’alma e de coraçon
– cuemo yo so su vassallo | y el es mio señor –
– desta desondra que me an fecha | los ifantes de Carrion
– quel pese al buen rey | d’alma e de coraçon.
– El caso mis fijas, | ca non gelas di yo;
– quando las han dexadas | a grant desonor
si desondra i cabe | alguna contra nos
la poca e la grant | toda es de mio señor.
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נֹוַתי. ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  יא  ִהּשִׂ הּוא  י  ּכִ ָאנִֹכי,  לֹא 
ילּו, ּפִ ִהׁשְ בֹוָדן  ּכְ ְוֶאת  ְלכּו,  ֻהׁשְ ׁשֶ ה  ַעּתָ

ה ַהֶחְרּפָ רֹוֶבֶצת  ֶלְך  ַהּמֶ ֲאדֹוִני  ַעל 
ַרב. ִאם  לֹון  ַהּקָ הּוא  מּוָעט  ִאם  ִהיא  ְוַאַחת 

ר, ָהעֹׁשֶ ָהָיה  דֹול  ּגָ ֵהם,  ְזלּו  ּגָ ִקְנָיִני  ֶאת 
ְלַצֲעִרי. ֶזה,  הּוא  ֶעְלּבֹון  ב  ּגַ ַעל  ֶעְלּבֹון 

ְלָפַני ַאְלפֹוְנסֹו  ֵאפֹוא  אֹוָתם  ָיִביא 
ֶלְך, ַהּמֶ ֲחַצר  ּבַ אֹו  ּקֹוְרֶטס  ּבַ ֲאֵסָפה,  ּבָ

ְריֹון, ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  נּו  ִיּתְ יָנם  ּדִ ְלַמַען 
י.״ ִלּבִ ַהְמַכְרֵסם  גֹון  ַהּיָ הּוא  ַרב  י  ּכִ

ּוְלִצּדֹו רֹוֵכב  ּגּוְסְטיֹוס,  מּוְניֹו  יֹוֵצא 
ְרתּוהּו, ְיׁשָ ֶבר  ַהּגֶ ְרצֹון  ּכִ יִרים,  ַאּבִ ֵני  ׁשְ

יתֹו. ּבֵ ֵני  ִמּבְ ָליו  ּכֵ ֵאי  נֹוׂשְ ֶהם  ְוִעּמָ
ִלְדהֹר  ִזים  ֶנְחּפָ ֵהם  ֶלְנְסָיה  ִמּוָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ְורַֹגע. ְמנּוָחה  ְללֹא  ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוַגם  ּיֹום  ּבַ

ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ֶאת  ּגּוְסְטיֹוס  ָמָצא  ַסַהגּון  ּבְ
ֵלאֹון, ַעל  ּוֶמֶלְך  ַקְסִטיְלָיה  ַעל  ֶמֶלְך  הּוא 

ַסְלָבדֹור. ַסן  בּול  ּגְ ַעל  הּוא,  ַאְסטּוְרָיה  יט  ּלִ ׁשַ
2925 ַסְנְטָיאגֹו,  ַעל  ֶמֶלְך  הּוא  ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  הּוא  ָאדֹון 

ם. ַמְלּכָ ֶאת  ּבֹו  רֹוִאים  ִליְסָיה  ּגָ רֹוְזֵני  ְוַאף 
ָרַכן  ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  ַרד,  ַאְרָצה  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ

ָלרֹום. ה  ִפּלָ ּתְ א  נֹוׂשֵ ים,  ְקדֹוׁשִ ַצְלֵמי  מּול  ֶאל 

ֶלְך, ַהּמֶ ֲחַצר  ֶאל  א  ּבָ ַרְגָליו,  א  ְוָנׂשָ ָקם 
ַלֲאדֹוָנם. ָמר  ִמׁשְ ִעּמֹו  יִרים  ַאּבִ ֵני  ׁשְ
ֶהָחֵצר ל  ׁשֶ ּתֹוָכּה  ֶאל  אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ

ּגּוְסְטיֹוס. ֶאת  הּוא  יר  ִהּכִ ֶלְך,  ַהּמֶ אֹוָתם  ָרָאה 
ֵאָליו. א  ַהּבָ ֵני  ּפְ ֶאת  ל  ִקּבֵ ָקם,  ֶלְך  ַהּמֶ

ֶגד, ִמּנֶ יו  ְרּכָ ּבִ י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  ַרע  ּכָ
ז:  ַהּלָ ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  ק  ֵ ִנּשׁ ַרְגָליו  ּפֹות  ּכַ
ַמְמָלכֹות,  ַעל  ָאדֹון  גּול,  ַהּדָ ״ַאְלפֹוְנסֹו 
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Mios averes se me an levado | que sobejanos son,
esso me puede pesar | con la otra desonor.
Aduga melos a vistas | o a juntas o a cortes
commo aya derecho | de ifantes de Carrion,
ca tan grant es la rencura | dentro en mi coracon.»
Muño Gustioz | privado cavalgo,
con el dos cavalleros | quel sirvan a so sabor
e con el escuderos | que son de criazon;
salien de Valençia | e andan quanto pueden,
nos dan vagar | los dias e las noches.
Al rey | en San Fagunt lo fallo.
Rey es de Castiella | e rey es de Leon
e de las Asturias | bien a San Çalvador,
 fasta dentro en Santi Yaguo | de todo es señor
e llos condes gallizianos | a el tienen por señor.

Assi commo descavalga | aquel Muño Gustioz
omillos a los santos | e rogo a[l] Criador;
adeliño pora’l palaçio | do estava la cort,
con el dos cavalleros | quel aguardan cum a sseñor.

Assi commo entraron | por medio de la cort
violos el rey | e connosçio a Muño Gustioz;
levantos el rey, | tan bien los reçibio.

Delant el rey | los inojos finco,
besaba le los pies | aquel Muño Gustioz:
«¡Merçed, rey Alfonsso: | de largos reinos a vos dizen señor!
Los pies e las manos | vos besa el Campeador;
ele es vuestro vassallo | e vos sodes so señor.

Casastes sus fijes | con ifantes de Carrion,
alto fue el casamien[t]o | ca lo quisiestes vos.
Hya vos sabedes la ondra | que es cuntida a nos,
cuemo nos han abiltados | ifantes de Carrion;
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ַאדֹור. ַקְמּפֶ ק  נֹוׁשֵ ְוַרְגֶליָך  ָיֶדיָך 
ה.  ַאּתָ ַוֲאדֹונֹו  ֶבר,  ַהּגֶ ְלָך  ָוָסל 

נֹוָתיו, ּבְ ֶאת  אָת  ִהּשֵׂ ְריֹון  ִמּקַ ָלִאיְנַפְנִטים 
ֶקס.  ַהּטֶ ֵאר  ּפְ רֹב  ּבְ ָנחֹג  ֶחְפְצָך  ּכְ

ָעֵלינּו, ִנַחת  ר  ֲאׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ַעל  ַדע  ּתֵ
ָהִאיְנַפְנִטים. אֹוָתנּו  ילּו  ּפִ ִהׁשְ ְוָהֵכיַצד 

ָמֶות, ַעד  ְמַעט  ּכִ ִהּכּו  ֶאל־ִסיד  נֹות  ּבְ ֶאת  יַצד  ּכֵ
ּוְבֵעירֹם  ֻמּכֹות  ְגעּו,  ּפָ ְכבֹוָדן  ּבִ ֵאיְך 

ס קֹוְרּפֶ ַיַער  ל  ׁשֶ ְסַבְך  ּבִ ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ֶאת  ִליכּו  ִהׁשְ
ּדֹוְרִסים. ּוְלעֹופֹות  ֶטֶרף  ַער  ַהּיַ ְלַחּיֹות 

ּתּוַכל. ִלְראֹוָתן  ם  ׁשָ ָוֶלְנְסָיה,  ּבְ ֵהן  ה  ַעּתָ

ֲאדֹונֹו, ל  ׁשֶ ָיָדיו  ֶאל־ִסיד  ק  נֹוׁשֵ ן  ּכֵ ַעל 
מּולֹו ַלֲהִביָאם  אֹוְתָך  ׁש  ּוְמַבּקֵ

זֹאת ֶלְך.  ַהּמֶ ֲחַצר  ֶאל  אֹו  ַהּקֹוְרֶטס  ֶאל 
 2950 יֹוֵתר.  ל  ּפַ ֻהׁשְ בֹוְדָך  ּכְ בֹודֹו,  ּכְ ּזּו  ּבִ ִאם  י  ּכִ

ֶלְך, ַהּמֶ ָך  ִלּבְ ֵבד  ּכָ ַהּכֹל,  ַדע  ּתֵ ה  ִהּנֵ  
ָהִאיְנַפְנִטים.״ ֶאת  ין  ַלּדִ ִלְתּבַֹע  יד  ַהּסִ ּדֹוֵרׁש 

ַדְעּתֹו: ּבְ ִנְמַלְך  ֶלְך,  ַהּמֶ ְזַמן־ָמה  ֶהְחִריׁש 
ָבר. ַהּדָ ִלי  ּכֹוֵאב  ָהֱאֶמת,  ״ְלַמַען 

הּוא ֲאִני  ּגּוְסְטיֹוס,  מּוְניֹו   , ָאַמְרּתָ ׁשֶ הּוא  ָנכֹון 
ָלִאיְנַפְנִטים. אִתי  ִהּשֵׂ ִסיד  ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ֶאת  ׁשֶ

ַח ּמֵ ְלׂשַ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ְלטֹוָבה,  י  ְנּתִ ּוַ ּכִ
י. ּבִ חֹוֵזר  ֲאִני  ַהּיֹום  ַאדֹור.  ַקְמּפֶ ֵלב  ֶאת 
ְכָלל. ּבִ מּו  ִנְתַקּיְ לֹא  ּוִאים  ּשׂ ְוַהּנִ ן  ִיּתֵ ִמי 

ָבר.  ַהּדָ ֶאת  ּכֹוֲאִבים  ְוָאנִֹכי  יד  ַהּסִ
ֵאל, ַיַעְזֵרִני  ּכֹה  ָידֹו,  ּבְ ַע  ֲאַסּיֵ

ַהּזֹאת. ֵעת  ּבָ ְלָכְך  יִתי  ִצּפִ לֹא  ָלל  ּכְ ֲהַגם 
ְמָלָכה, ַהּמַ ַחְבִלי  ְלָכל  ַלח  ֶאׁשְ ִציִרים 
טֹוֶלדֹו. ּבְ ַהּקֹוְרֶטס  ּנּוס  ּכִ ַעל  ַיְכִריזּו 

ָלֲעֶצֶרת, ָיבֹואּו  ַוֲאִציִלים  ׁשֹוִעים 
ָהִאיְנַפְנִטים, ֶצֶמד  ל  ׁשֶ ּבֹוָאם  ֶאת  ַאְבִטיַח 
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mal majaron sus fijas | del Çid Campeador,
majadas e desnudas | a grande desonor
desenparadas las dexaron | en el robredo de Corpes
a las bestias fieras | e a las aves del mont.
Afe las sus fijas | en Valençia do son.

Por esto vos besa las manos | commo vassallo a señor
que gelos levedes a vistas | o a juntas o a cortes.
 Tienes por desondrado, | mas la vuestra es mayor,
e que vos pese, rey, | commo sodes sabidor;
¡que aya mio Çid derecho | de ifantes de Carrion!»
El rey una grand ora | callo e comidio:

«Verdad te digo yo | que me pesa de coraçon.
e verdad dizes en esto | tu, Muño Gustioz,
ca yo case sus fijas | con ifantes de Carrion.
Fiz lo por bien, que ffuesse a su pro;
¡si quier el casamiento | fecho non fuesse oy!
Entre yo e mio Çid | pesa nos de coraçon.

Ayudar le [e] a derecho, | ¡sin salve el Criador!
Lo que non cuidava fer | de toda esta sazon.
andaran mios porteros | por todo mio reino,
pregonaran mi cort | pora dentro en Tolledo;
que alla me vayan | cuendes e ifançones,
mandare commo i vayan | ifantes de Carrion
e commo den derecho | a mio Cid el Campeador,
e que non aya rencura | podiendo yo vedallo.

134.  el rey convoca corte en toledo.

Dizid le al Campeador | que en buen ora nasco 
que destas .vii. semanas | adobes con sus vassallos; 
vengam a Tolledo, | estol do de plazo.
Por amor de mio Çid | esta cort yo fago.
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ֶצֶדק, ל  ׁשֶ ִדין  ּבְ ה  ִיְזּכֶ י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ְוִכי 
ִלְמנַֹע.״ כִֹחי  ּבְ ׁשֶ ַגע  ִמּפֶ ִיְסּבֹל  ְלַבל 

ַהֶּמֶלְך ְמַזֵּמן ְּפִגיַׁשת ַהּקֹוְרֶטס ְּבטֹוֶלדֹו   .134

ַאדֹור, ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד  ָרצֹון,  ַעת  ׁשְ ״ִליִליד 
אן ִמּכָ בּועֹות  ׁשָ ְבָעה  ׁשִ תֹוְך  ּבְ י  ּכִ ָנא  ד  ַהּגֵ

ָהִאיׁש  ָנכֹון  ִיְהֶיה   – לֹו  י  ִהְקַצְבּתִ ַמן  ַהּזְ ֶזה   –
טֹוֶלדֹו, ּבְ ַהּקֹוְרֶטס  ֶאל  ָסִלים  ַהּוָ ִעם  ָלבֹוא 

ֶאל־ִסיד.  ִלְכבֹוד  זֹאת  ּבָ ן  ְמַזּמֵ ִהְנִני 
ְיֵדיֶהם. ְחַזְקָנה  ּתֶ ִמי,  ׁשְ ּבִ אֹוָתם  ֵרְך  ּבָ

ָכבֹוד.״ ּבְ עֹוד  ִיְזּכּו  ם  ַנְפׁשָ ח  ַמּפַ ַעל  י  ּכִ
 2975 י.   ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ֶאל  ב  ׁשָ ּגּוְסְטיֹוס,  מּוְניֹו  ִנְפַרד 

ִהְבִטיַח.  ׁשֶ ֶאת  ם  ִקּיֵ ָאַמר,  ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ
. ִמְתַמְהֵמּהַ ֵאינֹו  ַאְלפֹוְנסֹו  ּדֹון  ֶלְך  ַהּמֶ
ּוְלַסְנְטָיאגֹו, ְלֵלאֹון  ד  ִמּיָ רֹות  ִאּגְ ר  ּגֵ ׁשִ

ַהּפֹוְרטּוֶגִזים, ְוֶאל  ִליְסָיה  ּגָ ְמחֹוזֹות  ֶאל 
ַקְסִטיְלָיה. ּוְלׁשֹוֵעי  ְריֹון  ִמּקַ ָלִאיְנַפְנִטים 

טֹוֶלדֹו ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ס  ְמַכּנֵ ַהּקֹוְרֶטס  ֶאת 
ְלהֹוִפיַע. ֲעֵליֶהם  בּועֹות,  ׁשָ ְבָעה  ׁשִ תֹם  ּבְ

ֶלְך. ַלּמֶ ָוָסל  ְיִהי  עֹוד  לֹא  ֱעָדר  ַהּנֶ
ִאים,  ּתָ ִמׁשְ ָהָאֶרץ  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ַהּכֹל 

ֶלְך. ַהּמֶ הֹוָרַאת  ֶאת  ָיֵפרּו  ְלַבל  ְיֵרִאים 

ְמַצְּדֵדי ָהִאיְנַפְנִטים ְמַבְּקִׁשים ִמן ַהֶּמֶלְך ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט.    .135 
 ַהֶּמֶלְך ְמָסֵרב. ַהֶּמֶלְך ְמַצֶּוה ַעל ִּכּנּוס ַהּקֹוְרֶטס. 

ֶאל־ִסיד ַמִּגיַע ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון. ִחּלּוֵפי ְּבָרכֹות ֵּבין ַהְּׁשַנִים

ְלֶבָהָלה.  ַקְריֹון  ׁשֹוֵעי  ּכְ עֹוד  ֵאין  ַאְך 
ם, ִמְתַקּיֵ ַהּקֹוְרֶטס  טֹוֶלדֹו  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ַאדֹור. ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ִמּבֹוא  ים  ׁשִ חֹוׁשְ ֵהם 
ּוְקרֹוֵביֶהם. יָתם  ּבֵ ֵני  ִמּבְ ֵעָצה  נֹוְטִלים 

ִמּבֹוא. אֹוָתם  ִלְפטֹר  ֶלְך  ַהּמֶ ְפֵני  ּבִ עֹוְתִרים 
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Saludad melos a todos, | entr’ellos aya espaçio;
desto que les abino | aun bien seran ondrados.»
Espidios Muño Gustioz, | a mio Çid es tornado.

 Assi commo lo dixo | suyo era el cuidado:
non lo detiene por nada | Alfonsso el Castellano,
enbia sus cartas | pora Leon e a Santi Yaguo
a los portogaleses | e a galizianos
e a los de Carrion | e a varones castellanos
que cort tazie en Tolledo | aquel rey ondrado,
a cabo de .vii. semanas | que i fuessen juntados;
qui non viniesse a la cort | non se toviesse por su vassallo.

Por todas sus tierras | assi lo ivan penssando,
que non faliessen | de lo que el rey avie mandado.

135.  Los del bando de Carrión quieren influenciar al rey a que desista de la 
corte; negativa rotunda del rey; convocación de la corte; preocupación 
del rey por la demora del Cid; intercambio de amables saludos.

Hya les va pesando | a los ifantes de Carrion
por que en Tolledo | el rey fazie cort;
miedo han que i verna | mio Çid el Campeador.
Prenden so conssejo | assi parientes commo son,
ruegan al rey | que los quite desta cort.

Dixo el rey: | «¡No lo fere, sin salve Dios!
Ca i verna | mio Çid el Campeador,
dar le [e]des derecho | ca rencura ha de vos.
Qui lo fer non quisiesse | o no ira [a] mi cort,
quite mio reino | ca del non he sabor.»
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ָולֹא, ״לֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ ֵאל,״  ְמֵרִני  ״ִיׁשְ
ַאדֹור, ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ יַע  ַמּגִ ַלּקֹוְרֶטס  י  ּכִ

ם. ִמּכֶ ּצּוי  ּפִ ּדֹוֵרׁש  ּתֹוֵבַע,  צֹוֵדק  ט  ּפָ ִמׁשְ
ְלטֹוֶלדֹו, א  ּבָ ְולֹא  ְלָכְך  ַהְמָסֵרב 

ּבֹו.״ ֵחֶפץ  ִלי  ֵאין  י  ּכִ י,  ְמַלְכּתִ ִמּמַ ִיְפרֹׁש 

ֵרָרה. ּבְ ָלֶהם  ֵאין  י  ּכִ ָהִאיְנַפְנִטים  ֵהִבינּו 
ּוְקרֹוֵביֶהם. יָתם  ּבֵ ֵני  ִמּבְ ֵעָצה  נֹוְטִלים 

– ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ָנַתן  ָהרֹוֵזן  ה  ְרִסּיָ ּגַ ּדֹון 
ָחֵפץ,  ָרָעתֹו  ּבְ י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַלּסִ ׂשֹוֵנא 

3000 ְריֹון.   ִמּקַ ָלִאיְנַפְנִטים  ֵעצֹות  יא  ּשִׂ ַהּמַ הּוא 
ָנכֹונּו. ָלבֹוא  ַהּכֹל  ַהּמֹוֵעד,  יַע  ִהּגִ

יִטיב. ַהּמֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנסֹו,  ם  ּלָ ּכֻ רֹאׁש  ּבְ
ִעּמֹו, ָהרֹוְזִנים  ֵני  ׁשְ ַאְנִריֶקה,  ְודֹון  ָרמֹון  ּדֹון 

ָרמֹון. ָהָיה  ַהּטֹוב  יָסר  ַהּקֵ ל  ׁשֶ ָאִביו 
ְלְטָרן, ּבֶ ּדֹון  ְוָהרֹוֵזן  ָהרֹוֵזן,  ְפרּוֶאָלה  ּדֹון 
חֹק ּבַ ִקיִאים  ַהּבְ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ֵעָדה  ם  ִעּמָ

ַקְסִטיְלָיה. ּבְ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ְמָלָכה,  ַהּמַ ֵמַרֲחֵבי 
ְריֹון, ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ָהרֹוֵזן,  ה  ְרִסּיָ ּגַ ּדֹון 

ּגֹוְנָסֶלס  ַאסּור  ְוֵכן  ַאסּוֶרס  ּגֹוְנָסלֹו 
ה, ֵהּנָ יעּו  ִהּגִ ֵניֶהם  ׁשְ ּוֶפְרַנְנדֹו,  ּוְדֵיגֹו 

ּוָבאּו ֶאְספּו  ּנֶ ׁשֶ ים  ַרּבִ ֶהם  ְוִעּמָ
ּקֹוְרֶטס,  ּבַ ָלֲעֶצֶרת  ׁשֹוִנים  קֹומֹות  ִמּמְ

ַאדֹור. ַקְמּפֶ יד  ּסִ ּבַ ִלְפּגַֹע  ָנה  ַכּוָ ּבְ

ָרצֹון. ַעת  ׁשְ ְיִליד  יד,  ַהּסִ א  ּבָ ֶטֶרם  ַאְך 
ִסיד. ל  ׁשֶ ִאחּורֹו  ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  רֹוֵגז 

הֹוִפיַע, י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ י  ַהֲחִמיׁשִ ּיֹום  ּבַ
ְלָפָניו, ׁשֹוֵלַח  ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ֶאת  הּוא 

ֶלְך, ַהּמֶ ְיֵדי  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ִמיַנאָיה  מֹו  ׁשְ ּבִ ק  נֹוׁשֵ
ֲאדֹונֹו. יַע  ַיּגִ ְיָלה  ַהּלַ י  ּכִ מֹוִדיַע 

ֶלְך. ַהּמֶ ָניו  ּפָ ִהְצִהיל  ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ
ִעּמֹו, דֹוָלה  ּגְ ֵעָדה  ַאְלפֹוְנסֹו,  ַהּדֹון  רֹוֵכב 

ֶלְך. ַהּמֶ יל  ַיְקּבִ טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ְיִליד  ֵני  ּפְ ֶאת 
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Hya lo vieron que es a fer | los ifantes de Carrion;
prenden conssejo | parientes commo son;
el conde don Garçia | en estas nuevas fue
– enemigo de mio Çid | que mal siemprel busco –
aqueste conssejo | los ifantes de Carrion.

 Legava el plazo, | querien ir a la cort: 
en los primeros | va el buen rey don Alfonsso, 
el conde don Anrrich | y el conde don Remond
– aqueste fue padre | del buen enperador –
el conde don Fruella | y el conde don Beltran.

Fueron i de su reino | otros muchos sabidores
de toda Castiella | todos los mejores:
el conde don Garçia | con ifantes de Carrion
e Asur Gonçalez | e Gonçalo Assurez
e Diego e Ferrando | i son amos a dos
e con ellos grand bando | que aduxieron a la cort
enbair le cuidan | a mio Çid el Campeador.
De todas partes | alli juntados son;
aun non era legado | el que en buen ora naçio,
por que se tarda | el rey non ha sabor.

Al quinto dia | venido es mio Çid el Campeador;
[a] Alvar Fañez | adelantel enbio
que besasse las manos | al rey so señor,
bien lo sapiesse | que i serie essa noch.
Quando lo oyo el rey | plogal de coraçon;
con grandes yentes | el rey cavalgo
e iva reçebir | al que en buen ora naçio.

Bien aguisado viene el Çid | con todos los sos,
 3025 buenas conpañas | que assi an tal señor.
Quando lo ovo a ojo | el buen rey don Alffonsso
firios a tierra | mio Çid el Campeador,
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יו ַוֲאָנׁשָ י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ֵהיֵטב  ד  ְמֻצּיָ
מֹוהּו. ּכָ ְלִאיׁש  ָראּוי  ּכָ ִנים,  ְמֻצּיָ ָיסֹות  ּגְ

יִטיב, ַהּמֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ָרָאהּו  ֵעת 
3025 ַאדֹור,  ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ָלָאֶרץ  ק  ִזּנֵ ִמֵהר, 

מּולֹו. ל  ּטֵ ּוִמְתּבַ ֲאדֹונֹו  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ
: ִהְתַמְהֵמּהַ לֹא  הּוא  ֶלְך,  ַהּמֶ זֹאת  ֶאת  ָרָאה 

ְלָכְך. ַמן  ַהּזְ ֶזה  ֵאין  ִאיִזידֹור,  ַסְנט  ם  ׁשֵ ״ּבְ
ָעֶליָך.  ז  ֶאְרּגַ ָולֹא,  ּוְרַכב,  יד  ַהּסִ ֲעֵלה 

ָוֶנֶפׁש, ב  ַהּלֵ ְמלֹוא  ּבִ ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ְנָבֵרְך 
קֹוֵרַע. י  ִלּבִ ְסגֹור  ֶאת  אְרָך  ַצּוָ ַעל  ָהעֹל 

נֹוְכחּוְתָך.״ ְכבֹוד  ּבִ ַהּקֹוְרֶטס  ֶאת  ה  ַזּכֵ ּבֹוא, 

ַאדֹור, ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ְך  ּכָ ַעל  יב  ֵהׁשִ ״ָאֵמן,״ 
ָפָתיו. ּוׂשְ ֶלְך  ַהּמֶ ַיד  ֶאת  ק  ֵ ִנּשׁ ֲאַזי 
ֲאדֹוִני, ֶאְרֶאָך,  י  ּכִ ַלּבֹוֵרא  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ

ָרמֹון, ּדֹון  ּוִבְפֵני  ֲאִני  ַקד  ָפֶניָך  ּבְ
ַהּנֹוְכִחים, ְוָכל  ַאְנִריֶקה  ַהּדֹון  ְפֵני  ּבִ

אֹוְתָך. ם  ּלָ ּכֻ ּוְברֹאׁש  ֵרֵעינּו  ָהֵאל  מֹר  ִיׁשְ

ַחס, ַהּיַ ָרַמת  י  ִבְרּתִ ּגְ ִחיֶמָנה,  ּדֹוְנָיה  י,  ּתִ ִאׁשְ
מֹוָה. ּכָ נֹוַתי  ּבְ י  ּתֵ ּוׁשְ ָיְדָך  ֶאת  ֶקת  נֹוׁשֶ
ָך.״ ִלּבְ ְסגֹור  ּבִ ְנצֹר  ָעֵלינּו,  ִנַחת  ר  ֲאׁשֶ

ַהּבֹוֵרא.״ ְמֵרִני  ״ִיׁשְ לֹו,  יב  ֵהׁשִ ָבר,״  ַהּדָ ְך  ״ּכָ

ַהֶּמֶלְך ִנְכָנס ְלטֹוֶלדֹו. ֶאל־ִסיד עֹוֶׂשה ֶאת ַהַּלְיָלה ְּבַסן ֶסְרַבְנדֹו   .136
ְלטֹוֶלדֹו,  ֶלְך  ַהּמֶ ָרַכב  ָאחֹור,  ָנה  ּפָ

ְיָלה: ַהּלַ י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ִיְצַלח  לֹא  חֹו  ַהּטַ ֶאת 
ָהֵאל. אֹוְתָך  מֹר  ִיׁשְ י,  ַמְלּכִ ָך,  ַחְסּדְ ״ּבְ

ַוֲאִני ָהִעיָרה,  ֲחזֹר  ֲאדֹוִני,  ׁשּוב, 
י. ֲאָנׁשַ ִעם  ֶאְחֶנה  עֹוד  ֶסְרַבְנדֹו  ַסן  ּבְ

ּוֵביְנַתִים יעּו,  ַיּגִ יסֹוַתי  ּגֵ ְיָלה  ַהּלַ
ַהּקֶֹדׁש. ְמקֹום  ֶזה  ּבְ ָמר  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ֶאֱעמֹד 

 3050 ְלטֹוֶלדֹו,  יַע  ַאּגִ ּבֶֹקר  ּבַ ם  ֻמְקּדָ ָמָחר 
ָאבֹוא.״ ַהּקֹוְרֶטס  ֶאל  ְסעּוָדה  ּוְבֶטֶרם 
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biltar se quiere | e ondrar a so señor. 
Quando lo [vio] el rey | por nada non tardo: 
«¡Par Sant Esidro | verdad non sera oy!

Cavalgad, Çid; si non, | non avria dend sabor; 
saludar nos hemos | d’alma e de coraçon. 
De lo que a vos pesa | a mi duele el coraçon; 
¡Dios lo mande que por vos | se ondre oy la cort!» 
«¡Amen!» | dixo mio Çid el Campeador. 
Beso le la mano | e despues le saludo: 

«¡Grado a Dios | quando vos veo, señor! 
Omillam a vos | e al conde don Remond 
e al conde don Anrrich | e a quantos que i son; 
¡Dios salve a nuestros amigos | e a vos mas, señor! 
Mi mugier doña Ximena | – dueña es de pro –
besa vos las manos | e mis fijas amas a dos 
desto que nos abino | que vos pese, señor.» 
Respondio el rey: | «¡Si fago, sin salve Dios!»

136.  el rey entra en toledo; el Cid cerebra vigilia en San Serván.

Por Tolledo | el rey tornada da.
Essa noch mio Çid | Tajo non quiso passar:
«¡Merçed, ya rey; | si el Criador vos salve!
Penssad, señor | de entrar a la çibdad,
e yo con los mios | posare a San Servan.
Las mis compañas | esta noche legaran;
terne vigilia | en aqueste santo logar.
Cras mañana | entrare a la çibdad
e ire a la cort | enantes de yantar.»
Dixo el rey: | «Plazme de veluntad.»
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ֶלְך. ַהּמֶ יד  ַלּסִ יב  ֵהׁשִ ֵמַח,״  ׂשָ י  ִלּבִ ָכְך  ״ּבְ
ֶלְך. ַהּמֶ א,  ּבָ ַאְלפֹוְנסֹו  ָהִעיר  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

ֶסְרַבְנדֹו. ַסן  ּבְ ַכן  ׁשָ יַאס,  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ

ַח, ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ֵנרֹות  ָלֵתת  יד  ַהּסִ ה  ִצּוָ
ָמר, ׁשְ ַהּמִ ַעל  ַיֲעמֹד  ַהּקֶֹדׁש  ּוִבְמקֹום 
יַח ָיׂשִ סֹוד  ּבְ ְוַגם  ָלֵאל,  ה  ִפּלָ ּתְ א  ִיּשָׂ

ִמיַנאָיה. ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ְוִעם  יו  ֲאָנׁשָ ִעם 

ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ָזְרָחה  לֹא  עֹוד  ָקם,  ַחר  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד 
ּוִמיָסה, ֲחִרית  ַ ַהּשׁ ת  ִפּלַ ּתְ ָאה  ִנּשְׂ ּוְכָבר 

ִהְלָכָתּה. ּכְ ת  ַמּתָ ֵלב  רַֹחב  ּבְ קּו  ִחּלְ
ה, ַאּתָ ְיִמיִני  ַיד  ִמיַנאָיה,  ַפְנֵיס  ״ַאְלָבר 

ֵחרֹוִנימֹו, יׁשֹוף  ַהּבִ ִעם  ו,  ַיְחּדָ ֵלְך  ּתֵ י  ִעּמִ
ְרמּוֶדס ּבֶ ְדרֹו  ּוּפֶ נּו  ִעּמָ ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו 
ַאְנטֹוִליֶנס, ַמְרִטין  ִמּבּוְרגֹוס,  ְוָהָאִציל 

ְרמּוֶדס, ּבֶ ְוַאְלָבר  ַסְלָבדֹוֶרס  ַאְלָבר 
ֻמְצַלַחת, ָעה  ׁשָ ְיִליד  מּוְניֹוס,  ַמְרִטין  ְוַגם 

נּו. ִעּמָ מּוְניֹוס,  ֶפֶלס  ַהּטֹוב,  ֵאִרי  ּוׁשְ

חֹק, ּבַ ָהִאיׁש  ִקי  ּבָ ַמַלְנָדה,  י  ִעּמִ ָיבֹוא 
ַהּטֹוב, ָאָרגֹון  ִאיׁש  ס,  ְרִסּיֵ ּגַ ְוַגִליְנד 

ינּו, ֲאָנׁשֵ ִכיֵרי  ּבְ ין  ִמּבֵ ֵמָאה  ַוֲעֵליֶהם 
ְריֹון. ִ ַלּשׁ ַחת  ִמּתַ ה  ַרּכָ ִליָמה  ּגְ ְלבּוׁש  ּבִ

ַהּזֹוַרַחת, ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְרָיה  ִ ַהּשׁ ּבֹוֶהֶקת 
3075 ְוחֶֹלד,  ַסּמּור  ְרַות  ּפַ נּו  ִיּתְ ְוָעֶליָה 

ֶיֶתר, ּבְ ֵהיֵטב  ָקׁשּור  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ירּו  ַיְסּתִ
ַהב. ַהּלַ ְוָנכֹון  ַחד  ְיִהי  רֹוֶאה  ֵאין  ּבְ

ָלבֹוא, ְרצֹוִני  ּבִ ֵיׁש  ֶלְך  ַהּמֶ ֲחַצר  ֶאל  ְך  ּכָ
לֹוַמר.  ָבִרי  ּדְ ְוֶאת  ִלְתּבַֹע  ְזֻכּיֹוַתי  ֶאת 

י,  ֶנְגּדִ ְכִנית  ּתָ רֹוְקִמים  ַקְריֹון  ׁשֹוֵעי  ְוִאם 
ַחד.״ ִמּפַ טּור  ּפָ ֶאְהֶיה  ֵאּלּו  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֵמָאה  ּבְ

ְרצֹוֵננּו.״  הּוא  ֶזה  ״ּכָ לֹו,  יבּו  ֵהׁשִ ״ָאדֹון,״ 
מּוָכן. ם  ּלָ ּכֻ ְלבּוׁש  ה,  ִצּוָ ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ
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El rey don Alfonsso | a Tolledo es entrado, 
mio Çid Ruy Diaz | en San Servan posado. 

Mando fazer candelas | e poner en el altar;
sabor a de velar | en essa santidad
al Criador rogando | e fablando en poridad. 
Entre Minaya | e los buenos que i ha 
acordados fueron | quando vino la man.

Matines e prima | dixieron faza’l alba.
Suelta fue la missa | antes que saliesse el sol 
e ssu ofrenda han fecha | muy buena e [a sazon]. 
«Vos, Minaya Albar Fañez | el mio braço mejor
vos iredes comigo | y el obispo don Jheronimo
e Pero Vermuez | e aqueste Muño Gustioz
e Martin Antolinez | el burgales de pro
e Albar Albarez | e Albar Salvadorez
e Martin Muñoz | que en buen punto naçio
e mio sobrino | Felez Muñoz;
comigo ira Malanda | que es bien sabidor
e Galind Garçiez | el bueno d’Aragon;
con estos cunplansse çiento | de los buenos que i son.

Velmezes vestidos | por sufrir las guarnizones,
de suso las lorigas | tan blancas commo el sol,
 sobre las lorigas | armiños e peliçones,
e que non parescan las armas, | bien presas los cordones;
so los mantos las espadas | dulçes e tajadores;
d’aquesta guisa | quiero ir a la cort
por demandar mios derechos | e dezir mi razon;
si desobra buscaren | ifantes de Carrion
¡do tales çiento tovier | bien sere sin pavor!»
Respondieron todos: | «¡Nos esso queremos, señor!»
Assi commo lo a dicho | todos adobados son.
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. ִמְתַמְהֵמּהַ ֵאינֹו  ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ְיִליד 
ְלַרְגָליו, הּוא  ּכֹוֵרְך  ֻמְבָחר  ד  ִמּבַ ְזָמק  ּפֻ

ְוטֹוב. ָהדּור  ף  ַמּגָ נֹוֵעל  ַוֲעֵליֶהן 
ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ אֹור  ּכְ ֶצָחה  ן,  ּתָ ׁשְ ִמּפִ ּתֶֹנת  ּכֻ

ְוֶכֶסף, ָטהֹור  ָזָהב  ם  ּלָ ּכֻ ַהֲחָפִתים 
יד. ַהּסִ ַרׁש  ּדָ זֹאת  ּכָ ָיָדיו,  ְרֵקי  ּפִ ּתֹוֲאִמים 
יָרִאין, ִ ַהׁשּ ֵמיַטב  י,  ׁשִ ִמּמֶ ִליָמה  ּגְ סּותֹו  ּכְ

ֵמָעֶליָה, ֶרת  ַאּדֶ ז.  ּפָ ֲעֶטֶרת  ְרקּוָמה 
ָהב,  ִמּזָ ִדיֶליָה  ּגְ ָמן,  ָהַאְרּגָ ְרַות  ּפַ

ִמיד. ּוִמּתָ ֵמָאז  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ סּות  ּכְ זֹו 
ֻמְבָחר, ְתָנה  ּכֻ ד  ִמּבַ ִמְצֶנֶפת  ָערֹו  ׂשְ ַעל 

ְלַמַען ַוֲעׂשּוָיה  ָזָהב  חּוֵטי  ְרקּוָמה 
ָערֹו. ׂשְ ֶאת  ִלְגזֹר  יד  ַהּסִ ִיְצָטֵרְך  לֹא 

ֶסֶרט, ּבְ ָסִביב  ָקׁשּור  ְוָעב,  ְזָקנֹו  ָארְֹך 
י. ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ נֹוֵצר  ּלֹו  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ַעל  ְך  ּכָ

ֵעֶרְך, ַרב  ָהדּור,  ְמִעיל  ָעָטה  ַהּכֹל  ְוַעל 
 3100 ְסִביבֹו.  ַהּנֹוְכִחים  ֵעיֵני  ל  ּכָ ֶאת  ְך  מֹוׁשֵ

ר, ְלִהְתַחּגֵ ה  ִצּוָ אֹוָתם  ֵמָאה,  רֹאׁש  ּבְ
ֶסְרַבְנדֹו. ַסן  ֶאת  נֹוֵטׁש  ף,  ָהֻאּכָ ֶאל  עֹוֶלה 

ַהּקֹוְרֶטס. ֶאל  ָיבֹוא  ָנָאה  ְכסּות  ּבִ ְוָכְך 

ֶאל־ִסיד ְּבִלְוַית ֵמיַטב ַהָּוָסִלים ָּבא ֶאל טֹוֶלדֹו. ִנְכָנס ֶאל ַהּקֹוְרֶטס.    .137
ַהֶּמֶלְך ַמִּציַע לֹו ְמקֹום ְיִׁשיָבה. ֶאל־ִסיד ְמָסֵרב. ַהֶּמֶלְך ּפֹוֵתַח ֶאת 

ַהִּמְׁשָּפט. ֶאל־ִסיד ּדֹוֵרׁש ְלַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת ְׁשֵּתי ַהֲחָרבֹות, ִטיסֹון 
ְוקֹוָלָדה. ָהִאיְנַפְנִטים מֹוְסִרים אֹוָתן ְּבָיָדיו ְוהּוא מֹוְסָרן ִליֵדי 

ַאְנטֹוִליֶנס ּוֶּבְרמּוֶדס. ַעָּתה ּדֹוֵרׁש ֶאל־ִסיד ַּבֲחָזָרה ְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ַמְרק 
ֶּכֶסף ְוָזָהב. ָהִאיְנַפְנִטים ְמִׁשיִבים ֶאת חֹוָבם ִּבְׁשֵוה ֵעֶרְך

ָלָאֶרץ, ָנֶאה  ָיַרד  טֹוֶלדֹו  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ
ָהִעיָרה. ֵלו,  ׁשָ ָמתּון,  יו  ֲאָנׁשָ ִעם  ִנְכַנס 

ֵמָאה. ַמר  ִמׁשְ ף  ֻמּקָ ְך,  ְיַהּלֵ ֶוְך  ּתָ ּבַ
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Nos detiene por nada | el que en buen ora naçio:
calças de buen paño | en sus camas metio,
sobr’ellas unos çapatos | que a grant huebra son;
vistio camisa de rançal | tan blanca commo el sol,
con oro e con plata | todas las presas son,
al puño bien estan, | ca el selo mando;
sobr’ella un brial | primo de çiclaton,
obrado es con oro, | pareçen por o son;
sobr’esto una piel vermeja, | las bandas d’oro son,
siempre la viste | mio Çid el Campeador;
una cofia sobre los pelos | d’un escarin de pro,
con oro es obrada, | fecha por razon,
que non le contalassen los pelos | al buen Çid Canpeador.

La barba avie luenga | e prisola con el cordon;
por tal lo faze esto | que recabdar quiere todo lo so.
De suso cubrio un manto | que es de grant valor,
 en el abrien que ver | quantos que i son.

Con aquestos çiento | que adobar mando
a priessa cavalga, | de San Servan salio;
assi iva mio Çid | adobado a lla cort.

137.  el Cid, con los más distinguidos de sus vasallos, va a toledo; entra en 
la corte; el rey le ofrece asiento en su escaño; el Cid rehúsa; el rey 
abre la sesión; el Cid presenta su demanda;reclama sus dos espadas, 
Colada y tizón; recibidas, se las entrega a Pero Bermúdez y a Martín 
Antolínez; nueva demanda del Cid: tres mil marcos en oro y plata; los 
infantes se ven obligados a pagar en especie. 

A la puerta de fuera | descavalga a sabor,
cuerda mientra entra mio Çid | con todos los sos,
el va en medio | e los çiento aderredor.



ששון. בן  רנה  שלצדו.  במושב  אל־סיד  את  מכבד  אלפונסו  המלך 



ששון. בן  רנה  דו־קרבות.  של  בשורה  יתגלה  הצדק 
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ָרצֹון, ַעת  ׁשְ ְיִליד  א  ּבָ י  ּכִ ָראּו  ְלֵעת 
יִטיב, ַהּמֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנסֹו,  ַרְגָליו  ַעל  ָקם 

ְוָרמֹון, יֶקה  ַאְנִרִ ָהרֹוְזִנים  מֹוהּו  ּכָ
ה, ָוַמּטָ ֵמֶהם  ְדעּו,  ּתֵ ֲהלֹא  ם,  ּלָ ּכֻ ְוָכְך 

ָרצֹון. ַעת  ׁשְ ְיִליד  ֶאת  בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ לּו  ִקּבְ

ַרְניֹון, ּגְ ִאיׁש  ֶאל־ְקֶרְסּפֹו  ָלקּום  ֵסֵרב  ֲאָבל 
ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  נּוְפַית  ּכְ ם  ּגַ ְוָכְך 

ֶאל־ִסיד,  ֶאְצִלי,  ב  ׁשֵ ״ּבֹוא  ֶלְך:  ַהּמֶ ָאַמר  ֲאַזי 
ׁשּוָרה. ּתְ ִלי  ָנַתּתָ  ר  ֲאׁשֶ ב  ַהּמֹוׁשָ ַעל 

יֵנינּו.״ ּבֵ ַהּטֹוב  ה  ַאּתָ ַאְך  ִנים,  ִנְרּגָ ֵיׁש  ָנכֹון, 

ְוָאַמר: לֹו  הֹוָדה  ָוֶלְנְסָיה  ּכֹוֵבׁש  ֲאַזי 
ּוֶמֶלְך, ה  ַאּתָ ָאדֹון  ַאְלפֹוְנסֹו,  ב,  ּמֹוׁשָ ּבַ ב  ״ׁשֵ

י.״ ֲאָנׁשַ ַמר  ִמׁשְ רֹאׁש  ּבְ ב  ֶאְתַיּצֵ אן  ּכָ ַוֲאִני 

ַאְלפֹוְנסֹו. ּדֹון  ל  ׁשֶ ְלָאְזנֹו  ֶאל־ִסיד  ְבֵרי  ּדִ ָנֲעמּו 
י, ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ב  ָיׁשַ ָנֶאה,  ָעטּור,  ַסְפָסל  ּבְ

ָמר. ִמׁשְ י  ַאְנׁשֵ ֵמָאה  ֵהֵסּבּו  ִביבֹו  ּוִמּסְ
ֶנס, ּכֶ ּבַ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ל  ּכָ יד  ּסִ ּבַ ֵעיָנם  ָנְתנּו 

ֶסֶרט. ּבְ ָקׁשּור  ָארְֹך,  ְזָקנֹו,  ּבִ יטּו  ִהּבִ

3125 ֶבר.   ַהּגֶ ָהָיה  ים  ַמְרׁשִ יו  ַמְלּבּוׁשָ ּבְ ָאֵכן, 
ּבֹו. יט  ְלַהּבִ ֵהֵעּזּו  לֹא  ִנְכָלִמים,  ָהִאיְנַפְנִטים, 

יִטיב: ַהּמֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנסֹו,  ַרְגָליו  ַעל  ָקם 
ָהֵאל, ַיֲעָזְרֶכם  י,  ֲאָנׁשַ יתּו,  ״ַהְסּכִ
ֲעַמִים ּפַ י  ְסּתִ ּנַ ּכִ ֶמֶלְך  ָהִייִתי  ֵמָאז 

ּבּוְרגֹוס. ּבְ ִני  ֵ ְוַהּשׁ ַקְריֹון  ּבְ ַהּקֹוְרֶטס,  ֶאת 
טֹוֶלדֹו ּבְ י  ְסּתִ ּנַ ּכִ ַהּיֹום  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶאת 
ָרצֹון. ַעת  ׁשְ ְיִליד  יד,  ַלּסִ ֵמַאֲהָבִתי 

ַקְריֹון, ל  ׁשֶ ֵמִאיְנַפְנִטים  ֶצֶדק  ין  ּדִ ָהִאיׁש  ע  ִיְתּבַ
נּו. ּלָ ּכֻ יֹוְדִעים  זֹאת  ֶאת  בֹודֹו,  ּכְ ֶאת  ילּו  ּפִ ִהׁשְ

ְוָכְך ין  ּדִ ּבַ בּו  ֵיׁשְ יֶקה  ַאְנִרִ ְודֹון  ָרמֹון  ּדֹון 
ַקְריֹון. י  ַאְנׁשֵ ֵאיָנם  ׁשֶ ֹוִעים  ַהּשׁ ֶיֶתר  ם  ּגַ
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Quando lo vieron entrar al que en buen ora naçio
levantos en pie | el buen rey don Alfonsso
y el conde don Anrrich | y el conde don Remont
e desi adelant | sabet, todos los otros;
a grant ondra lo reçiben | al que en buen ora naçio.

Nos quiso levantar | el Crespo de Grañon
nin todos los del bando | de ifantes de Carrion.
El rey dixo al Çid: | «Venid aca ser, Campeador,
en aqueste escaño | quem diestes vos en don.
¡Mager que [a] algunos pesa, | mejor sodes que nos!»
Essora dixo muchas merçedes | el que Valençia gaño:
«Sed en vuestro escaño | commo rey e señor;
aca posare | con todos aquestos mios.»

Lo que dixo el Çid | al rey plogo de coraçon.
En un escaño torniño | essora mio Çid poso,
los çiento quel aguardan | posan aderredor.
Catando estan a mio Çid | quantos ha en la cort,
a la barba que avie luenga | e presa con el cordon;
 ¡en sos aguisamientos bien semeja varon!

Nol pueden catar de verguença | ifantes de Carrion.
Essora se levo en pie | el buen rey don Alfonsso:
«¡Oid, mesnadas; | si vos vala el Criador!
Hyo de que fu rey | non fiz mas de dos cortes,
la una fue en Burgos | e la otra en Carrion.
Esta terçera | a Tolledo la vin fer oy
por el amor de mio Çid | el que en buen ora naçio
que reçiba derecho | de ifantes de Carrion.
Grande tuerto le han tenido, | sabemos lo todos nos.
Alcaldes sean desto | el conde don Anrrich y el conde don Remont
y estos otros condes | que del vando non sodes.
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יבּו, ַהְקׁשִ ֵהיֵטב  ן  ּכֵ ַעל  ם,  ַאּתֶ חֹק  ּבַ ִקיִאים  ּבְ
ְוָעֶול. ח  ּפָ ִמׂשְ ְולֹא  צֹוֵדק  ט  ּפָ ִמׁשְ ִחְרצּו 

ים. ּצִ ַהּנִ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ רֹר  ִיׂשְ ַהּזֹו  ּוָבֵעת 

י, ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ִאיִזידֹור  ַסְנט  ּבְ ַיְפִריַע,  לֹוִני  ּפְ ִאם  י  ּכִ
ּנּו. ִמּמֶ ָאִסיר  י  ַחְסּדִ י,  ְמַלְכּתִ ִמּמַ ְיגַֹרׁש   

ה.  ִיְזּכֶ ִתי  ִבְרּכָ ּבְ ין,  ּדִ ּבַ ְוַהּזֹוֶכה 
ַאדֹור. ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ִיְטַען  ָיבֹוא  ה  ַעּתָ

ְריֹון.״ ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  יבּו  ָיׁשִ ִביָעתֹו  ּתְ ַעל 
ֶלְך: ַהּמֶ ַיד  ֶאת  ק  ֵ ִנּשׁ יד,  ַהּסִ ַרְגָליו  ַעל  ָקם 

ַוֲאדֹוִני, י  ַמְלּכִ ֵלב,  ֶרב  ִמּקֶ ״ּתֹודֹות 
ָקָראָת. ְלַמֲעִני  ה  ַהּזֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַעל 

ַקְריֹון, ֵני  ּבְ ֵמִאיְנַפְנִטים  ִביָעִתי  ּתְ ִהיא  זֹאת  ּכָ
ילּו, ּפִ ִהׁשְ בֹוִדי  ּכְ ֶאת  לֹא  ִליכּו,  ִהׁשְ נֹוַתי  ּבְ ְלֵעת 

3150 ְתרֹוִנים.  ַהּפִ ְלָך  אָת,  ִהּשֵׂ אֹוָתן  ה  ַאּתָ
ָוֶלְנְסָיה  ּבְ עֹוד  נֹוַתי,  ּבְ ָנְטלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 

ַנִים ְ ַהּשׁ ֶאת  ֲעַדִין  י  ָאַהְבּתִ י  ִלּבִ ָכל  ּבְ
קֹוָלָדה, ְוֶאת  ִטיסֹון  ֶאת  ָיָדם  ּבְ י  ָנַתּתִ
ְלַמַען ן,  ּבָ ָזִכיִתי  ֶגֶבר  ּכְ ֲחָרבֹות  י  ּתֵ ׁשְ

ֵייִטיבּו. ֶרְתָך  ּוְלׁשָ בֹוָדם  ּכְ ַעל  ָיֵגּנּו 

ס, קֹוְרּפֶ ּבְ ַעד  ַיַער  ּבְ ָזְנחּו  נֹוַתי  ּבְ ְלֵעת 
ַאֲהָבִתי. דּו  ִאּבְ י,  ּנִ ִמּמֶ ַעְצָמם  קּו  ִנּתְ

עֹוד.״  ֵאיָנם  ֲחָתַני  י  ּכִ יבּו,  ָיׁשִ ַהֲחָרבֹות 

ָנכֹון.״ ַהּכֹל  אן  ּכָ ״ַעד  ְסקּו:  ּפָ ין  ּדִ ּבַ ִבים  ַהּיֹוׁשְ
ָהרֹוֵזן. ה  ְרִסּיָ ּגַ ּדֹון  ָאַמר  ְך,״  ּכָ ַעל  ״ָנדּון 
ָסרּו  ה  ּדָ ַהּצִ ָלדּון  ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ ֲאַזי 

ּה, ּלָ ּכֻ נּוְפָיה  ַהּכְ ְוִעם  יָתם  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם 
יעּו: ִהּגִ ּוְלַהְחָלָטה  זֹון  ִחּפָ ּבְ ְקלּו  ׁשָ

ַאדֹור, ְמּפֶ ַהּקַ ַרב  ֶחֶסד  נּו  ִעּמָ ה  ״עֹוׂשֶ
ַהּיֹום. נֹוָתיו  ּבְ ֶעְלּבֹון  ֶאת  ּתֹוֵבַע  ְולֹא 

ַאְלפֹוְנסֹו. ּדֹון  ִעם  ם  ְלֶהְסּכֵ ָנֵקל  ּבְ יַע  ַנּגִ
ֶחְפצֹו. ַלם  ֻיׁשְ ְוָכְך  ַחְרבֹוָתיו,  לֹו  יב  ָנׁשִ
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Todos meted i mientes, | ca sodes coñosçedores
por escoger el derecho, | ca tuerto non mando yo.
Della e della part | en paz seamos oy.

Juro por Sant Esidro, | el que bolviere mi cort
quitar me a el reino, | perdera mi amor.
Con el que toviere derecho | yo dessa parte me so.
Agora demande | mio Çid el Campeador;
sabremos que responden | ifantes de Carrion.»

Mio Çid la mano beso al rey | y en pie se levanto:
«Mucho vos lo gradesco | commo a rey e a señor
por quanto esta cort | fiziestes por mi amor.
Esto les demando | a ifantes de Carrion:
por mis fijas quem dexaron | yo non he desonor,
 ca vos las casastes, rey, | sabredes que fer oy;
mas quando sacaron mis fijas | de Valençia la mayor
– hyo bien las queria | d’alma e de coraçon –
diles dos espadas | a Colada e a Tizon
– estas yo las gane | a guisa de varon –
ques ondrassen con ellas | e sirviessen a vos.

Quando dexaron mis fijas | en el robredo de Corpes
comigo non quisieron aver nada | e perdieron mi amor;
¡den me mis espadas | quando mios yernos non son!»
Atorgan los alcaldes: | «Tod esto es razon.»
Dixo el conde don Garçia: | «A esto fablemos nos.»
Essora salien aparte | iffantes de Carrion
con todos sus parientes | y el vando que i son,
a priessa lo ivan trayendo | e acuerdan la razon:
«Aun grand amor nos faze | el Çid Campeador
quando desondra de sus fiias | no nos demanda oy;
bien nos abendremos | con el rey don Alfonsso.
Demos le sus espadas, | quando assi finca la boz,
e quando las toviere | partir se a la cort;
hya mas non avra derecho | de nos el Çid Canpeador.»
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ַהּקֹוְרֶטס, ָעָריו  ׁשְ ֶאת  ִיְנַעל  ה  ִעּלָ ֵאין  ּבְ
ִביָעה.״ ּתְ ל  ּכָ נּו  ֵמִאּתָ ְהֶיה  ּתִ לֹא  ׁשּוב  יד  ְוַלּסִ

ין: ַהּדִ ית  ּבֵ ֶאל  ָחְזרּו  ַהּזֹאת  ַהְחָלָטה  ּבַ
ַאְלפֹוְנסֹו, ּדֹון  נּו  ַמְלּכֵ ָהַרב,  ָך  ַחְסּדְ ״ּבְ
ַהֲחָרבֹות. ן  ַמּתַ ֶאת  ים  ַמְכִחיׁשִ ֵאיֶנּנּו 

ֲחָזָרה, ּבַ אֹוָתן  ּתֹוֵבַע  הּוא  ׁשֶ ה  ַעּתָ
ֵאָליו.״ יָבן  ַלֲהׁשִ ָפֶניָך  ּבְ ֶחְפֵצנּו 

3175 ְלָפָניו,   ֵהִביאּו  קֹוָלָדה  ְוֶאת  ִטיסֹון  ֶאת 
ֲאדֹוָנם. ֶלְך,  ַהּמֶ ַיד  ּבְ אֹוָתן  ָנְתנּו 

ִהְזִהירּו ַרב  בַֹהק  ּבְ ֶלְך,  ַהּמֶ אֹוָתן  ַלף  ׁשָ
ָטהֹור. ָזָהב  ה  ַמֲעׂשֵ ב,  ּצָ ְוַהּנִ ת  ַהּקַ

ִאים. ּתָ ִמׁשְ יטּו  ִהּבִ ַהּקֹוְרֶטס  ֲחַצר  ֵאי  ּבָ
ֶלְך, ַהּמֶ ְיֵדי  ק  ֵ ִנּשׁ ָנַטל,  ַהֲחָרבֹות 

ִמּקֶֹדם.  ָקם  ּנּו  ִמּמֶ בֹו,  מֹוׁשָ ֶאל  ב  ְוׁשָ
אּות. ּיָ ּכַ אֹוָתן  ּבֹוֵחן  ָיָדיו,  ּבְ ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ

ֵהיֵטב. יָרן  ִהּכִ י  ּכִ ְלַהְחִליָפן,  ָיְכלּו  לֹא 

ָפָתיו. ׂשְ ִחּיּוְך  ֵמִאיר  ר,  ֵמאֹׁשֶ קֹוֵרן  ּלֹו  ּכֻ
ָהָעב: ְזָקנֹו  ף  ִלּטֵ יד,  ַהּסִ ָידֹו  ֵהִרים 

– ִלְתלֹׁש  ֵהֵעז  לֹא  ִאיׁש   – ְזָקִני  ּבִ י  ְעּתִ ּבַ ״ִנׁשְ
ֶאְלִויָרה.״ ל  ְוׁשֶ סֹול  ל  ׁשֶ בֹוָדן  ּכְ ֶאְנקֹם  עֹוד  י  ּכִ

ְדרֹו, ּפֶ ּדֹון  רֹו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ם  ׁשֵ ּבְ ָקָרא  ֲאַזי 
ִטיסֹון:  ֶאת  לֹו  ָמַסר  ֵאָליו,  ָידֹו  יט  הֹוׁשִ
ָקֶחָה.״ ְרמּוֶדס,  ּבֶ ּדֹון  ְלָך,  ְראּוָיה  ״ִהיא 

ַאְנטֹוִליֶנס, ַמְרִטין  ִמּבּוְרגֹוס,  ְוָלָאִציל 
ָהַאֶחֶרת. ַהֶחֶרב  ֶהֱעִניק,  קֹוָלָדה  ֶאת 

ְוטֹוב. ָאִציל  ָוָסל  ַאְנטֹוִליֶנס,  ״ַמְרִטין 
ָרם, ׁשֹוַע  מּול  ְקָרב  ּבִ קֹוָלָדה  ּבְ ָזִכיִתי 

ֶרְנֶגר. ּבֶ ָרמֹון  ּדֹון  מֹו  ׁשְ ְרֶצלֹוָנה,  ּבַ ִאיׁש 
ָעֶליָה. ָמר  ִמׁשְ ל  ִמּכָ מֹר  ׁשְ א  ָאּנָ ִהיא,  ָך  ּלְ ׁשֶ

לּו ִיּפְ ֶעְזָרָתּה  ּבְ ַהֶחֶרב.  ְלָך  ְראּוָיה 
דֹוָלה.״  ּגְ ה  ּוְתִהּלָ בֹוד  ּכָ רֹב  ָיֶדיָך  ּבְ
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Con aquesta fabla | tornaron a la cort:
«¡Merçed, ya rey don Alfonsso, | sodes nuestro señor!
No lo podemos negar, | ca dos espadas nos dio;
quando las demanda | e dellas ha sabor
dar gelas queremos | dellant estando vos.»
 Sacaron las espadas | Colada e Tizon,
pusieron las en mano | del rey so señor;
saca las espadas | e relumbra toda la cort,
las maçanas e los arriazes | todos d’oro son,
maravillan se dellas | todos los omnes buenos de la cort.

Reçibio las espadas, | las manos le beso,
tornos al escaño | don se levanto;
en las manos las tiene | e amas las cato,
nos le pueden camear | ca el Çid bien las connosçe.
Alegros le tod el cuerpo, | sonrrisos de coraçon,

alçava la mano, | a la barba se tomo:
«¡Par aquesta barba | que nadi non messo
assis iran vengando | don Elvira e doña Sol!»
A so sobrino [don Pero] | por nonbrel lamo,
tendio el braço, | la espada Tizon le dio:

«Prendet la, sobrino, | ca mejora en señor.»
A Martin Antolinez | el burgales de pro
tendio el braço, | el espada Coladal dio:
«Martin Antolinez | mio vassalo de pro
prended a Colada | – ganela de buen señor
del conde d[on] Remont Verengel | de Barçilona la mayor –
por esso vos la do | que la bien curiedes vos. 
Se que si vos acaeçiere | con ella ganaredes grand prez e grand valor.»
Beso le la mano, | el espada tomo e reçibio.
Luego se levanto | mio Çid el Campeador:
 «¡Grado al Criador | e a vos, rey señor:
hya pagado so de mis espadas, | de Colada e de Tizon!
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ַהֶחֶרב.  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ָנַטל  ָיָדיו,  ק  ֵ ִנּשׁ
ַאדֹור: ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 

3200 ֶלְך,  ַהּמֶ ְוַלֲאדֹוִני  ַלּבֹוֵרא  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ
ַהֲחָרבֹות. א  נֹוׂשֵ ּבְ י  ְעּתִ ּדַ ָנָחה  י  ּכִ  

נֹוֶסֶפת. ַאַחת  ִביָעה  ּתְ ָהִאיְנַפְנִטים  ִמן  ִלי  ַאְך 
י ָנַתּתִ ָנְטלּו,  נֹוַתי  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ָוֶלְנְסָיה  ּבְ ֵעת 
ְוֶכֶסף. ָזָהב  ּבְ ַמְרק  ַאְלֵפי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ָיָדם  ּבְ

ָעֶול. ּבְ ִלי  ֶהְחִזירּו  ַהּזֹאת  ת  ּתָ ַהּמַ ַעל 
ֲחָתַני.״ ֵהם  ֵאין  ׁשּוב  י,  ְסּפִ ּכַ ֶאת  יבּו  ָיׁשִ

ָהִאיְנַפְנִטים. ֵני  ׁשְ ָמחּו  יַצד  ּכֵ ְרִאיֶתם  לּו 
’לֹא‘.״ אֹו  ן‘  ’ּכֵ יבּו  ״ָהׁשִ ָרמֹון:  ָהרֹוֵזן  ָסח 

ְך ּכָ ל  ׁשֶ ״ּבְ לֹו:  ָענּו  ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 
ַאדֹור, ַקְמּפֶ יד  ַלּסִ ֶהְחַזְרנּו  ַהֲחָרבֹות  ֶאת 

ּנּו. ִמּמֶ ִלְתִביעֹוָתיו  ים  ָלׁשִ ֵקץ  ְלַמַען 
ֶלְך.״ ַהּמֶ יר  ַיּתִ ּכֹה  ִאם  ׁשּוָבֵתנּו,  ּתְ זֹו  ה  ִהּנֵ

ם  ַאּתֶ ״ִלְתִביָעתֹו  ֶלְך:  ַהּמֶ ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ
ָלֶכם.״ ִמְצָוִתי  זֹו  ְלֵהָענֹות,  ִבים  ַחּיָ

יד: ִהּגִ ַאדֹור,  ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ַרְגָליו  ַעל  ָקם 
יבּו, ָהׁשִ ִלי  י,  ָנַתּתִ ַיְדֶכם  ּבְ ׁשֶ ״ַההֹון 

ְלָפַני.״ יגּו  ַהּצִ ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ָולֹא, 

ר ָהעֹׁשֶ ַרב  ָהִאיְנַפְנִטים.  ׁשּוב  ָסרּו  ה  ּדָ ַהּצִ
יד, ַלּסִ יבֹו  ַלֲהׁשִ ימּו  ַיְסּכִ לֹא  ְוָלֶבַטח 

ָהִאיְנַפְנִטים. ֵני  ׁשְ ּלּו  ּכִ ֻרּבֹו  ֶאת  ׁשֶ ם  ּגַ ַמה 
ֶנְחֶרֶצת: ַהְחָלָטָתם  ּיּון,  ַהּדִ ֶאל  ִבים  ׁשָ
נּו, ְרכּוׁשֵ ּבִ ָהִאיׁש  ֵעינֹו  נֹוֵתן  ר  ֲאׁשֶ ״ּכַ

ָוֶלְנְסָיה. ּכֹוֵבׁש  יד  ַהּסִ ֶלֶכת,  נּו  ִעּמָ ַמְרִחיק 
ַקְריֹון.״ ַקְרְקעֹות  ּבְ חֹוֵבנּו  ֶאת  לֹו  יב  ָנׁשִ

ֹוְפִטים, ַהּשׁ ֵהִעירּו  הֹודּו,״  ּוַבחֹוב  ״הֹוִאיל 
3225 ִסיד,   ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ נֹוָחה  ָעה  ַהַהּצָ ִמן  ״ִאם 

ְרעֹון ּפִ ֶאת  י  ּכִ ַנְתֶנה  ְואּוָלם  זֹאת,  יר  ַנּתִ
ט.״ ּפָ ִמׁשְ ֵבית  ּבְ לֹוַמר,  ּכְ מּו,  ְיַקּיְ אן  ּכָ ַהחֹוב 

בורגוס. בחנויות  הנמכר  צעצוע  אל־סיד. 
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Otra rencura he | de ifantes de Carrion:
quando sacaron de Valençia | mis fijas amas a dos
en oro y en plata | tres mill marcos (de plata) les di [y]o.

Hyo faziendo esto, | ellos acabaron lo so;
den me mis averes, | quando mios yernos non son.»
¡Aqui veriedes quexar se | ifantes de Carrion!
Dize el conde don Remond: | «Dezid de ssi o de no.»
Essora responden | ifantes de Carrion:

«Por essol diemos sus espadas | al Çid Campeador,
que al no nos demandasse, | que aqui finco la boz.» 
«Si ploguiere al rey | assi dezimos nos: 
a lo que demanda el Çid | quel recudades vos.»

Dixo el buen rey: | «Assi lo otorgo yo.»

Levant(ad)os en pie | el Çid Campeador:

«Destos averes | que vos di yo
si melos dades, | o dedes dello raçon.»
Essora salien aparte | ifantes de Carrion;
non acuerdan en conssejo | ca los haveres grandes son,
espesos los han | ifantes de Carrion.
Tornan con el conssejo | e fablavan a sso sabor:
«Mucho nos afinca | el que Valençia gaño
quando de nuestros averes | assil prende sabor;
pagar le hemos de heredades | en tierras de Carrion.»
Dixieron los alcaldes | quando manfestados son:
 «Si esso plogiere al Çid | non gelo vedamos nos;
mas en nuestro juvizio | assi lo mandamos nos:
que aqui lo entergedes | dentro en la cort.»
A estas palabras | fablo el rey don Alfonsso:
«Nos bien la sabemos | aquesta razon
que derecho demanda | el Çid Campeador.
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ֶלְך: ַהּמֶ ר  ְוִדּבֵ ָקם  ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ
ִלְפרַֹע,  חֹובֹו  יד  ַהּסִ ׁש  ְמַבּקֵ ֶצֶדק  ״ּבְ

ֲאָלִפים ת  לֹׁשֶ ְ ִמּשׁ נּו.  ּלָ ּכֻ יֹוְדִעים  זֹאת  ֶאת 
ָמאַתִים. ָיִדי  ּבְ ֵיׁש  ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ַמְרק 

ֶסף, ַהּכֶ ֶאת  ִלי  ָנְתנּו  ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 
חֹוב,  ִלְפרַֹע  ֲעֵליֶהם  עֹוד.  ּבֹו  רֹוֶצה  ֵאיִני 

ַרע. ִכי  ּבְ ָבם  ַמּצָ י  ּכִ יבֹו,  ַלֲהׁשִ ְרצֹוִני  ּבִ
ָרצֹון.״ ַעת  ׁשְ ְיִליד  ְלֶאל־ִסיד,  נּוהּו  ִיּתְ

ן.״ ְמֻזּמָ ָלנּו  ״ֵאין  ּגֹוְנָסֶלס:  ֶפְרַנן  ר  ּבֵ ּדִ
ָבָריו: ּדְ ַעל  לֹו  יב  ֵהׁשִ ָרמֹון  ּדֹון  ֹוַע  ַהּשׁ
יֶתם, ּלִ ּכִ ָהב  ְוַהּזָ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ׁשֶ ״ֵמַאַחר 

ֶלְך, ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  ְפֵני  ּבִ זֹאת  ּבָ ַמְכִריז  ֲאִני 
ְחִזירּו, ּתַ יד  ַלּסִ ַהחֹוב  ֶאת  ֵעֶרְך  ֵוה  ׁשְ ּבִ י  ּכִ

ָהִאיְנַפְנִטים  ׁשֶ ה  ַעּתָ ֵיאֹות.״  הּוא  ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ
ָמנֹוס ָלֶהם  יֵאין  ּכִ ֵהִבינּו  ְריֹון  ִמּקַ

אֹוָתם ְרִאיֶתם  לּו  חֹוָבם,  יב  ָהׁשִ ִמּלְ
ים, ְרָכׁשִ ֵעֶדר  ִעם  ֶהָחֵצר  ֶאל  ִאים  ּבָ

ּוְקָרב, ֵמרֹוץ  סּוֵסי  ֵבִדים,  ּכְ א  ַמּשָׂ ְרֵדי  ּפִ
ַלח. ְוׁשֶ ָמֵגן  ֵמיַטב  ְלִמְלָחָמה,  ִצּיּוד 

ׁשֹוְפָטיו.  ן  ֻאְמּדַ י  ּפִ ַעל  ֶאל־ִסיד  אֹוָתם  ל  ִקּבֵ
ֶלְך, ַהּמֶ ֵמַאְלפֹוְנס  ַמְרק  אַתִים  ַהּמָ ַעל  נֹוָסף 
ָרצֹון ַעת  ׁשְ ִליִליד  ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ מּו  ּלְ ׁשִ

3250 ם.  ְרכּוׁשָ ּבִ י  ּדַ לֹא  י  ּכִ ָלוּו,  ר  ֲאׁשֶ ן  ְמֻזּמָ ּבִ
ה ַהּזֶ ּפּור  ַהּסִ ִמן  אי,  ַוּדַ ְדעּו  ּתֵ ָאֵכן, 

ַחת. ִנּצַ ּוְתבּוָסָתם  ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ ָיְצאּו 

ַהְּתִביָעה ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשל ֶאל־ִסיד. ּדּו־ְקָרב   .138

ֵעֶרְך, ֵוה  ׁשְ ְנָין  ַהּקִ ֶזה  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ָנַטל 
ּבֹו. ל  ְלַטּפֵ ֵייִטיבּו  יו,  ֲאָנׁשָ לּוהּו  ִקּבְ

יׁשּו: ִהּגִ ִביָעה  ּתְ ְועֹוד  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ם  ּתַ ַאְך 
ֶדק, ַהּצֶ ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  י,  ַמְלּכִ ְלָך,  ״ּתֹוָדה 
ִלְפסַֹח. ָיכֹול  ֵאיִני  ָהָעֶול  ר  ִעּקַ ַעל  ַאְך 
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Destos .iii. mill marcos | los .cc. tengo yo,
entramos melos dieron | los ifantes de Carrion.
Tornar gelos quiero | ca t[an] d[e]sfechos son,
enterguen a mio Çid | el que en buen ora naçio 
quando ellos los an a pechar | non gelos quiero yo.»
Fablo Ferran Gonçalez: | «Averes monedados non tenemos nos.»
Luego respondio | el conde don Remond:

«El oro e la plata | espendiestes lo vos;
por juvizio lo damos | ant’el rey don Alfonsso:
pagen le en apreçiadura | e prendalo el Campeador.»
Hya vieron que es a fer | los ifantes de Carrion.

Veriedes aduzir | tanto cavallo corredor,
tanta gruessa mula, | tanto palafre de sazon,
tanta buena espada | con toda guarnizon;
reçibiolo mio Çid | commo apreçiaron en la cort.

Sobre los dozientos marcos | que tenie el rey Alfonsso
pagaron los ifantes | al que en buen ora na[çi]o;
enprestan les de lo ageno, | que non les cumple lo so.
Mal escapan jogados | sabed, desta razon.

138.  tercera demanda: los retos. 

Estas apreçiaduras | mio Çid presas las ha,
sos omnes las tienen | e dellas penssaran.
Mas quando esto ovo acabado | penssaron luego d’al:
«¡Merçed, ya rey señor | por amor de caridad!
La rencura mayor | non se me puede olbidar.
Oid me toda la cort | e pesevos de mio mal:
[a] los ifantes de Carrion | quem desondraron tan mal
a menos de riebtos | no los puedo dexar.



שירת אל־סיד

370

ֵחֶלק. ְקחּו  ּוְבִסְבִלי  ִלְדָבַרי,  יבּו  ַהְקׁשִ
בֹוִדי, ּכְ ֶאת  ילּו  ּפִ ִהׁשְ ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 
ּדּו־ְקָרב.״  ר  ֶאְתּגַ ְללֹא  ֵמֶהם  ה  ַאְרּפֶ ְולֹא 

ֶאל־ִסיד ַמֲאִׁשים ֶאת ָהִאיְנַפְנִטים ִּכי ֶהֱעטּו ָעָליו ָקלֹון   .139

י, ָעַלְבּתִ ֶכם  ּבָ ְוֵאיְך  ָמַתי  ִלי  ידּו  ״ַהּגִ
ָלצֹון? ּבְ אֹו  ְרִצינּות  ּבִ י,  ָאַמְרּתִ ַבר־ָמה  ּדְ ַהִאם 

ם.  ְעּתֶ ּסַ ׁשִ ֵמיָתָריו  ֶאת  י,  ָנַתּתִ ָלֶכם  י  ְלּבִ
ַיְכִריַע. ְוַהּקֹוְרֶטס  ֶאְתֶכם,  ע  ֶאְתּבַ זֹאת  ּבָ

י, ָנַתּתִ ַיְדֶכם  ּבְ נֹוַתי  ּבְ ֶלְנְסָיה  ִמּוָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ְוָזָהב. ֶכֶסף  ּבְ ר  ְועֹׁשֶ בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ

ּוַמַעל, ִגיָדה  ּבְ ְלֵבי  ּכַ ם,  ֲחַפְצּתֶ ֶהן  ּבָ ִאְלָמֵלא 
ם? ְלַקְחּתֶ אֹוָתן  יָתן,  ּבֵ ֶלְנְסָיה,  ִמּוָ ַמּדּוַע 

ָדְרָבן ּבְ ם  ְקַרְעּתֶ ָרן  ׂשָ ּבְ ֶאת  ה  ְוָלּמָ
ס, קֹוְרּפֶ ַיַער  ּבְ אֹוָתן  ם  ְזַנְחּתֶ ּוְבַאְפָסר? 

ִיד. ַהּצַ ּוְלעֹופֹות  ֶטֶרף  ַער  ַהּיַ ְלַחּיֹות 
ַמְדֵרָגה.  ֶפל  ׁשֵ ֶאל  ם  ְיַרְדּתֶ ָפָעְלֶכם  ּבְ

ָברֹו.״ ּדְ יֹאַמר  ַהּקֹוְרֶטס  יבּו,  ׁשִ ּתָ לֹא  ִאם  ר  ָלֶאְתּגָ

ַּגְרִסי אֹוְרדֹוְנֵיס ְמַבֵּקׁש ָלִׂשים ֶאת ֶאל־ִסיד ְלַלַעג   .140

ְוָסח: ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ה  ְרִסּיָ ּגַ ּדֹון  ָהרֹוֵזן  ָאז 
 3275 מֹוָך,  ּכָ ְסָפַרד  ּבִ ֵאין  י,  ַמְלּכִ ָך,  ַחְסּדְ ״ּבְ

ין. ַהּדִ ַלת  ְלַקּבָ ָנכֹון  ֶאל־ִסיד  ה  ִהּנֵ
ַהּתֹוֵבַע, ַח  ִצּמֵ ָעבֹת  ִמּדֹות  ְזַקן  ם  ּגַ
ִאים. ּתָ ׁשְ ַהּמִ ְוֵיׁש  ּנּו  ִמּמֶ ְיֵרִאים  ֵיׁש 

ָדה,  ִמּלֵ ֵהם  ׁשֹוִעים  ְריֹון  ִמּקַ ַנִים  ְ ַהּשׁ
נֹוָתיו, ּבְ ֶאת  ֵהם  ְצִריִכים  ים  ְלִפיַלְגׁשִ לֹא  ַאף 

ֵעֶרְך. וֹות  ְוִכׁשְ ין  ּדִ ּכַ ים  ָנׁשִ לֹא  ָוחֶֹמר  ַקל 
ֶדק. ַהּצֶ ָהָיה  ם  ִעּמָ אֹוָתן,  ָנְטׁשּו  ְוִאם 

ֵעֶרְך.״ ל  ּכָ ֲחַסר  יד  ַהּסִ ּיֹאַמר  ׁשֶ ל  ּכָ ן  ּכֵ ַעל 
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139.  imprecación del Cid.

Dezid: ¿que vos mereçi, | ifantes
en juego o en vero | o en alguna razon?
Aqui lo mejorare | a juvizio de la cort.

¿A quem descubriestes | las telas del coraçon?
A la salida de Valençia | mis fijas vos di yo
con muy grand ondra | e averes a nombre;
quando las non queriedes | – ¡ya canes traidores! –
¿por que las sacavades | de Valençia sus honores?
¿A que las firiestes | a çinchas e a espolones?
Solas las dexastes | en el robredo de Corpes
a las bestias fieras | e a las aves del mont:
¡por lo que les fiziestes | menos valedes vos!
Si non recudedes | vea lo esta cort.»

140.  Garci Ordóñez trata de poner en ridiculo al Cid; el Cid deja  
malparado a su enemigo.

El conde don Garçia | en pie se levantava:
«¡Merçed, ya rey | el mejor de toda España!
Vezos mio Çid | a llas cortes pregonadas;
dexola creçer | e luenga trae la barba,
los unos le han miedo | e los otros espanta.
 Los de Carrion | son de natura tal
non gelas devien querer | sus fijas por varraganas
¡o quien gelas diera | por parejas o por veladas!
Derecho fizieron | por que las han dexadas.
¡Quanto el dize | non gelo preçiamos nada!»



שירת אל־סיד

372

אֹוֵמר: ְזָקנֹו,  ָנַטל  ַאדֹור  ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד 
ַמִים, ְוׁשָ ָהָאֶרץ  יט  ּלִ ׁשַ ָלֵאל  ״ּתֹוָדה 
ֵהיֵטב. ּבֹו  י  ְלּתִ ִטּפַ ן  ּכֵ ׁשֶ ְזָקִני  ָארְֹך 

ִלְזָקִני? ְלּתָ  ִנְטּפַ ה,  ְרִסּיָ ּגַ ּדֹון  ה,  ּזֶ ַמה  ַעל 
ֵלב. ִלְתׂשּוַמת  ָזָכה  ִלְצמַֹח  ֵהֵחל  ֵמָאז 

כַֹח, ּבְ אֹותֹו  ָלַפת  לֹא  ה  ָ ִאּשׁ ְילּוד  ֵמעֹוָלם 
ַמאּוִרית, אֹו  נֹוְצִרית  ה  ָ ִאּשׁ ן  ּבֶ ּבֹו  ְך  ָמׁשַ ְולֹא 

ָרה ַקּבְ ִקְרַית  ּבְ ְלָך  יִתי  ָעׂשִ ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ
י. ּתִ ַלׁשְ ּתָ ְזָקְנָך  ְוֶאת  י  ּתִ ַבׁשְ ּכָ אֹוָתּה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְמַעט, ְולּו  ִלְמרֹט  ם  ׁשָ ל  ׁשַ ּכָ לֹא  ֶיֶלד  ם  ּגַ
ֲחָזָרה.״ ּבַ ָצַמח  לֹא  י  ָעַקְרּתִ ר  ַוֲאׁשֶ

ֶפְרַנְנדֹו ְמַבֵּקׁש ְלַבֵּטל ֶאת ִּדְבֵרי ֶאל־ִסיד ְּבַהְדָּגַׁשת    .141 
ַהַּפַער ַהֶחְבָרִתי ֵּבין ַהְּׁשַנִים 

ֹוַע. ַהּשׁ קֹולֹו  ֵמִרים  ֶפְרַנְנדֹו,  ַרְגָליו  ַעל  ָקם 
ְריֹון: ִמּקַ ּגֹוְנָסֶלס  ְלִדְבֵרי  יתּו  ַהְסּכִ

ִלְזנַֹח. ְלָך  מּוָטב  ַהּזֹאת  ִביָעה  ַהּתְ ״ֶאת 
ָכְך. ּבְ ְלָך  ְוַדי  ְלּתָ  ִקּבַ ָך  ְסּפְ ּכַ י  ּכִ

יֵנינּו. ּבֵ ִריָבה  ַהּמְ ֶאת  ר  ְלַדְרּדֵ צֶֹרְך  ֵאין 
ַקְריֹון, ִלְנִסיֵכי  ֲאַנְחנּו  ֶצֱאָצִאים 

נֹוַעְדנּו, א  ׂשֵ ְלִהּנָ ּוֶמֶלְך  ֵקיָסר  ִלְבנֹות 
ה. ְרּגָ ּדַ ְנחּות  זּוָטר,  ָאִציל  ִלְבנֹות  ְולֹא 

ינּו. ָעׂשִ ְך  ּכָ ׁשֶ ְוטֹוב  ָזַנְחנּו,  אֹוָתן  ן  ּכֵ ַעל 
3300 ַחת.״   ּפָ ְולֹא  ַדל  ּגָ ֵעיֵנינּו  ּבְ נּו  ֶעְרּכֵ

ֶאל־ִסיד ְמעֹוֵרר ֶאת ֶּבְרמּוֶדס ְלָהִׁשיב ְלֶפְרַנְנדֹו    .142

ְרמּוֶדס: ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ ּבְ י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ יט  ִהּבִ
ְוֵאֶלם, ָמָמה  ּדְ ל  ׁשֶ ִאיׁש  ְדרֹו,  ּפֶ ָבֶריָך,  ּדְ ״ֱאמֹר 

ְקרֹובֹות. ר  ׂשָ ּבָ ֲארֹות  ׁשַ ּוְלָך  ֵהן  נֹוַתי  ּבְ
ָאְזֶניָך. ׁשֹוְמעֹות  ֲאָבל  ֵאַלי,  ִרים  ְמַדּבְ ֵהם 

ַהּדּו־ְקָרב.״ ֶאל  ֵצא  ּתֵ לֹא  ֲאִני,  יֵבם  ֲאׁשִ ִאם 
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Essora el Campeador | prisos a la barba:
«¡Grado a Dios | que çielo e tierra manda! 
Por esso es luenga | que a deliçio fue criada.
¿Que avedes vos, conde, | por retraer la mi barba?
Ca de quando nasco | a deliçio fue criada,
ca non me priso a ella | fijo de mugier nada,
nimbla messo | fijo de moro nin de christiana
¡commo yo a vos, conde, | en el castiello de Cabra!
Quando pris a Cabra | e a vos por la barba
non i ovo rapaz | que non messo su pulgada;
¡la que yo messe | aun non es eguada!»

141.  Fernando de Carrión se pavonea de su nobleza de linaje y 
menosprecia al infanzón.

Ferran Gonçalez | en pie se levanto,
a altas vozes | o(n)dredes que fablo:
«¡Dexassedes vos, Çid, | de aquesta razon!
De vuestros averes | de todos pagado ssodes;
non creçies varaja | entre nos e vos.

¡De natura somos | de condes de Carrion!
Deviemos casar con fijas | de reyes o de enperadores
ca non perteneçien | fijes de ifançones.
Por que las dexamos | derecho fiziemos nos;
  mas nos preçiamos | sabet, que menos no.»

142.  el Cid incita a Pero Bermúdez a responder a Fernando.

Mio Çid Ruy Diaz | a Pero Vermuez cata:
«¡Fabla, Pero Mudo, | varon que tanto callas!
Hyo las he fijas | e tu primas cormanas
a mi lo dizen, | a ti dan las orejadas.
Si yo respondier | tu non entraras en armas.»
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ֶּבְרמּוֶדס ְמַגֶּלה ֶאת סֹודֹו ֶׁשל ֶפְרַנְנדֹו ַהַּפְחָדן ִּבְׂשֵדה ַהְּקָרב    .143
ֵבָדה, ּכְ ְלׁשֹונֹו  ַאְך  ְרמּוֶדס,  ּבֶ יו  ּפִ ַתח  ּפָ

ְדָבִרים. ּבִ ִלְפּתַֹח  ָהִאיׁש  ה  ֶ ּוִמְתַקּשׁ
ָחַדל: ְולֹא  ר  ּבֵ ּדִ ֵהֵחל,  ֶ ִמּשׁ אּוָלם 

ֵמָאז ָך  ְרּכְ ּדַ זֹו  ֶאל־ִסיד,  ְלָך,  ״אַֹמר 
ם, ָהִאּלֵ ְדרֹו  ּפֶ ּדֹון  ּקֹוְרֶטס  ּבַ ִלי  ִלְקרֹא 

ְוֶאת יֹוֵתר,  ַלֲעׂשֹות  י  ּנִ ִמּמֶ ִנְבָצר  י  ּכִ ַאף 
ְדָרׁש. ּנִ ּכַ ַע  ֲאַבּצֵ ָעַלי  ַהּמּוָטל  ל  ּכָ

ֶקר. ׁשֶ ָבֶריָך  ּדְ ְוָכל  ֶפְרַנְנדֹו,  ה,  ַאּתָ אי  ַרּמַ
. ּתָ ָרַכׁשְ ְוָכבֹוד  הֹון  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ְזכּות  ּבִ

אֹוָתן. ר  ַוֲאַסּפֵ ִלי  ְידּועֹות  ָרֶכיָך  ּדְ
ּבֹו ָוֶלְנְסָיה,  ְלַיד  ָרב  ַהּקְ ְלָך  ָזכּור 

ּפֹוַתַחת. ה  ְלַמּכָ ְזכּות  ֵמֶאל־ִסיד  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ
ְלַהּכֹות, אּוִרי  ּמַ ּבַ ָיָצאָת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 

ָניו. ִמּפָ ְוַנְסּתָ  ָהִאיׁש  ֶאת  ָרִאיָת 

אּוִרי. ַהּמַ ָך  ּבְ חֹוֵבט  ָהָיה  ֲאִני,  לּוֵלא 
י,  ַהְרּתִ ּדָ ַהּכֹוֵפר  ֶאל  ָיָצאִתי,  ְלֶעְזָרְתָך 

י,  ֵהַבְסּתִ ָהאֹוֵיב  ֶאת  ּבֹו.  י  ָהַלְמּתִ אּות  ּיָ ּכַ
י. ַמְרּתִ ׁשָ סֹוְדָך  ְוֶאת  י,  ָנַתּתִ ְלָך  סּוסֹו   

ְקלֹוְנָך. ֶאת  יִתי  ּלִ ּגִ לֹא  ְלִאיׁש  ֶזה  ֶרַגע  ַעד 

3325 הֹוַסְפּתָ  ם,  ּלָ ּכֻ ְפֵני  ּבִ י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ְפֵני  ּבִ
ַעְלּתָ ּפָ בּוָרה  ּגְ רֹב  ּבְ יַצד  ּכֵ ֵאר  ְלִהְתּפָ

אּוִרי. ַהּמַ ֶאת  ָקַטְלּתָ  ֶנֶפׁש  ַעז  ה  ּוְבַמֲעׂשֶ
ָהֱאֶמת. ֶאת  ָיַדע  לֹא  ִאיׁש  י  ּכִ ְלָך,  ֶהֱאִמינּו 

ָפל, ׁשָ ְחָדן  ּפַ אּוָלם  ה,  ַאּתָ ָנֶאה  ָאְמָנם 
?״ ֵהַעְזּתָ ר  ְלַדּבֵ ֵאיְך  ְסָרק.  ַלַהג  ּבְ ה  ַמְרּבֶ

ֶּבְרמּוֶדס ַמְזִּכיר ֶאת ָּפָרַׁשת ָהֲאִרי ְוטֹוֵען ִּכי ְּבנֹוָתיו ֶׁשל    .144 
ֶאל־ִסיד עֹולֹות ַעל ָהִאיְנַפְנִטים ְּבַמֲעָמָדן

ְכִחיׁש, ּתַ ְוַאל  הֹוֵדה  ֶפְרַנְנדֹו,  ּדֹון  ִלי,  ״ֱאמֹר 
ָוֶלְנְסָיה? ּבְ ַחל  ַ ַהּשׁ ְכרֹוְנָך  ִמּזִ ֲהִנְפַקד 
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143.  Perorata de Bermúdez, quien descubre la cobardia  
de Fernando en el combate. 

Pero Vermuez | conpeço de fablar;
detienes le la lengua, | non puede delibrar,
mas quando enpieça | sabed, nol da vagar:
«Direvos, Çid, | costumbres avedes tales!

¡Siempre en las cortes | Pero Mudo me lamades!
Bien lo sabedes | que yo non puedo mas;
por lo que yo ovier a fer | por mi non mancara.
¡Mientes, Ferrando, | de quanto dicho has!
Por el Campeador | mucho valiestes mas.

Las tus mañas | yo te las sabre contar:
¿miembrat quando lidiamos | çerca Valençia la grand?
Pedist las feridas primeras | al Campeador leal,
vist un moro, | fustel ensayar,
antes fuxiste | que a’l te alegasses.

Si yo non uvias | el moro te jugara mal;
passe por ti, | con el moro me off de ajuntar,
de los primeros colpes | of le de arrancar.
Did el cavallo, | toveldo en poridad,
fasta este dia | no lo descubri a nadi;
delant mio Çid e delante todos | oviste te de alabar
que mataras el moro | e que fizieras barnax;
crovieron telo todos, | mas non saben la verdad.
¡Y eres fermoso, | mas mal varragan!
¡Lengua sin manos! | ¿cuemo osas fablar?

144.  Pero Bermúdez echa en cara a Fernando lo del león; las hijas  
del Cid valen más que los lnfantes de Carrión.

Di, Ferrando, | otorga esta razon: 
¿non te viene en miente | en Valençia lo del leon, 



שירת אל־סיד

376

ַהּסּוַגר, ִמן  ֲאִרי  ִנְמַלט  יד,  ַהּסִ ָנם  עֹוד 
ְחָדן? ַהּפַ ֶפְרַנְנדֹו  יָת,  ָעׂשִ ה  ַאּתָ ּוָמה 
ֶאל־ִסיד ן  ָיׁשַ ָעָליו  ְפָסל  ַלּסַ ַחת  ִמּתַ
ַהּיֹום. בֹוְדָך  ּכְ ָפל  ׁשָ ן  ּכֵ ְוַעל   , ָזַחְלּתָ

ָהָאדֹון. ַעל  ְלָהֵגן  ְבנּו  ִנּצַ ְפָסל  ַהּסַ ְסִביב 
ָוֶלְנְסָיה, ּכֹוֵבׁש  ֶאל־ִסיד  ַאדֹור,  ַקְמּפֶ ֵהִקיץ 

ּפֹוֵסַע,  ָהֲאִרי  ֶאל  ַרְגָליו,  ַעל  ָקם  ֵלו  ׁשָ
אר ַצּוָ ּבְ לֹו,  ה  ְמַצּפֶ ַחל,  ַ ַהּשׁ רֹאׁשֹו  ין  ִהְרּכִ

ַהּסּוַגר.  ֶאל  ֲחָזָרה  יד  ַהּסִ אֹותֹו  הֹוִליְך 
ַאדֹור, ְמּפֶ ַהּקַ ב  ׁשָ ֵאֵלינּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ָסִביב, ִבים  ּצָ ַהּנִ ָסִלים  ַהּוָ ֶאת  ָרָאה 
אֹוָתם. ָמָצא  לֹא  ַאְך  ׂש,  ִחּפֵ ֲחָתָניו  ֶאת 

– ַעל  ִלּיַ ּבְ ּוֶבן  ּבֹוֵגד   – אֹוְתָך  ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל 
ָך, ּבְ ֵחם  ֶאּלָ אן  ּכָ ְלדּו־ְקָרב.  ּתֹוֵבַע 

ִסיד, ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ם  ׁשֵ ּבְ ֶלְך,  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  ֵני  ּפְ מּול 
סֹול. ַהּדֹוְנָיה  ּה  ְוִעּמָ ִביָרה  ַהּגְ ֶאְלִויָרה 

ּתֹם. ַעד  ל  ּפַ ֻהׁשְ בֹוְדָך  ּכְ  , ּתָ ָנַטׁשְ אֹוָתן  י  ּכִ ַעל 
ֶכם, ִהּנְ ָבִרים  ּגְ ם  ַאּתֶ ִים,  ּתַ ְ ַהּשׁ ן  ִהּנָ ים  ָנׁשִ

ֶכם. ֶעְרּכְ ַעל  עֹוֶלה  ֲערְֹך  ְלֵאין  ן  ֶעְרּכָ
 – ָחֵפץ  ַהּבֹוֵרא  ִאם   – יֵנינּו  ּבֵ ּדּו־ְקָרב  ְלֵעת 

3350 ַע,  ְמַתְעּתֵ ְלבֹוֵגד  ָראּוי  ִלְגמּול  ה  ְזּכֶ ּתִ
אֹוִכיַח.״ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ י  ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 

ַנִים.  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ּכּוַח  ַהּוִ יַע  ִהּגִ ִקּצֹו  ֶאל  אן  ּכָ

ְּדֵיגֹו ּדֹוֶחה ֶאת ִּדְבֵרי ֶּבְרמּוֶדס   .145

ּגֹוְנָסֶלס: ֵיגֹו  ּדְ ְבֵרי  ּדִ ֶאל  יתּו  ַהְסּכִ ה  ַעּתָ
ה,  ָהֲאֻצּלָ רֹום  ִמּמְ ֲאַנְחנּו  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֵני  ״ּבְ

אֹוָתן את  ָלׂשֵ ָהָיה  מֹוֵתנּו  ּכְ ְלׁשֶ ָאסּור 
ֶאל־ִסיד. ְלַחְתֵני  ָכְך  ּבְ ְוַלֲהפְֹך 

נּו. ָנַטׁשְ אֹוָתן  י  ּכִ ַעל  ִנְתָחֵרט  לֹא  ן  ּכֵ ַעל 
ּוְלקֹוֵנן, ִלְגנַֹח  ּתּוַכְלָנה  יֶהן  ַחּיֵ ל  ּכָ
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quando durmie mio Çid | y el leon se desato? 
E tu, Ferrando, | ¿que fizist con el pavor? 
¡Metistet tras el escaño | de mio Çid el Campeador! 
¡Metistet, Ferrando, | por o menos vales oy! 

Nos çercamos el escaño | por curiar nuestro señor 
fasta do desperto mio Çid | el que Valençia gaño, 
levantos del escaño | e fues pora’l leon; 
el leon premio la cabeça, | a mio Çid espero, 
dexas le prender al cuelo | e a la red le metio. 
Quando se torno | el buen Campeador 
a sos vassalos | violos aderredor, 
demando por sus yernos: | ¡ninguno non fallo! 

 Riebtot el cuerpo | por malo e por traidor; 
estot lidiare aqui | ant’el rey don Alfonsso 
por fijas del Çid, | don Elvira e doña Sol. 
¡Por quanto las dexastes | menos valedes vos! 
Ellas son mugieres | e vos sodes varones; 
en todas guisas | mas valen que vos. 

Quando fuere la lid | – si ploguiere al Criador –
tu lo otorgaras | a guisa de traidor;
de quanto he dicho | verdadero sere yo.»
D’aquestos amos | aqui quedo la razon.

145.  Diego de Carrión se pavonea de su nobleza de linaje;  
menosprecia al Cid.

Diego Gonçalez | odredes lo que dixo:
«¡De natura somos | de los condes mas limpios!
¡Estos casamientos | non fuessen apareçidos
por consagrar | con mio Çid don Rodrigo!
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ְמַחְקָנה. ּתִ לֹא  ָלֶנַצח  ָתן  ֶחְרּפָ ֶאת  ֲאָבל 
בֹוד.  ּכָ ָלנּו  הֹוִסיף  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ן  ּכֵ ַעל 

ֵלב.״ ַעז  יר  ַאּבִ ל  ּכָ מּול  אֹוִכיַח  דּו־ְקָרב  ּבְ זֹאת 

ַמְרִטין ַאְנטֹוִליֶנס לֹוֵעג ִלְדֵיגֹו ַעל ָּפָרַׁשת ָהֲאִרי    .146 
ּוַמְזִמין אֹותֹו ְלדּו־ְקָרב

ַאְנטֹוִליֶנס: ַמְרִטין  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 
ַעל, ִלּיַ ּבְ ּוֶבן  ְקָרן  ׁשַ ָפל,  ָ ַהּשׁ יָך  ּפִ לֹם  ״ּבְ
ַחל. ַ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַאל  ּוְלֶרַגע 

ֶהָחֵצר, ֶאל  ִנְמָלט  ֶלת,  ּדֶ ַרְצּתָ  ּפָ יַצד  ּכֵ
ַחד. ִמּפַ רֹוֵעד  א,  ֶנְחּבָ ַיִין  ת  ּגַ ֵמֲאחֹוֵרי 

ֶרת. ַאּדֶ ְולֹא  ִליָמה  ּגְ לֹא  ּתָ  ָלַבׁשְ לֹא  ׁשּוב  ֵמָאז 
ַאֶחֶרת. ֵאין  ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ אֹוִכיַח,  דּו־ְקָרב  ּבְ זֹאת 

ַאדֹור,  ְמּפֶ ַהּקַ ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ֶאת  ם  ּתֶ ְנַטׁשְ
מֹוֶכם. ּכְ ׁשֶ ֶצֶמד  ַעל  ֵהן  עֹולֹות  ּכֹל  ּבַ ן  ּכֵ ַעל 

ּוִפיָך ָכְך,  ּבְ ּתֹוֶדה  יֵנינּו  ּבֵ ָרב  ַהּקְ סֹוף  ּבְ
ַע.״ ּוְמַתְעּתֵ ה  ַאּתָ ּבֹוֵגד  ַאְך  י  ּכִ יֹאַמר 

3375 ַנִים.   ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ּכּוַח  ַהּוִ יַע  ִהּגִ ִקּצֹו  ֶאל  אן  ּכָ

ַאסּור ּגֹוְנָסֶלס ִנְכָנס ֶאל ַהּקֹוְרֶטס   .147

ּגֹוְנָסֶלס, ַאסּור  ִנְכַנס  ָהאּוָלם  ֶאל  ֲאַזי 
ַהחֶֹלד.  ְרַות  ּפַ ְוֶאת  ִליָמתֹו  ּגְ ֶאת  ּגֹוֵרר 

ָניו. ּפָ ְסמּוִקים  ן  ּכֵ ַעל  ִלּבֹו,  ָסַעד  ה  ַעּתָ ֶזה 
בּוָנה. ּתְ רֹב  ּבְ ָהִאיׁש  ְבֵרי  ּדִ ִנים  ִמְצַטּיְ לֹא 

ּגֹוְנָסֶלס ַמֲעִליב ֶאת ַהִּסיד   .148

ֶזה? ּכָ ָזדֹון  ָרָאה  עֹוד  ִמי  ֵרַעי,  ״ֲאָהּה, 
ָאְזֵנינּו? ּבְ ִמיַע  ַיׁשְ ֶאל־ִסיד  ׂשֹוַרת  ּבְ ֶאת  ִמי 

ֵרַחִים ַאְבֵני  ּוֵבין  אֹוִביְרָנה  דֹות  ּגְ ֶאל  ֵיֵלְך 
ֵמָאז. ִמְנָהגֹו  ּכְ ה,  ִיְגּבֶ ַעְמָלתֹו  ֶאת 

ַקְריֹון?״ ַחת  ּפַ ִמׁשְ ִעם  ן  ְלִהְתַחּתֵ לֹו  יר  ִהּתִ ִמי 
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Por que dexamos sus fijas | aun no nos repentimos,
mientra que bivan | pueden aver sospiros;
lo que les fiziemos | ser les ha retraido,
¡esto lidiare | a tod el mas ardido:
que por que las dexamos | ondrados somos nos!»

146.  Martín Antolínez echa en cara a Diego lo del león y le reta;  
las hijas del Cid valen más que los infantes de Carrión. 

Martin Antolinez | en pie se levantava:
«¡Cala, alevoso, | boca sin verdad! 
Lo del leon | non se te deve olbidar; 
saliste por la puerta, | metistet al coral, 
fusted meter | tras la viga lagar; 
mas non vesti[ste]d | el manto nin el brial.

Hyo llo lidiare, | non passara por al:
fijas del Çid | por que las vos dexastes
en todas guisas | sabed, que mas que vos valen.
¡Al partir de la lid | por tu boca lo diras
que eres traidor | e mintist de quanto dicho has!»
Destos amos | la razon finco.

147.  Ansur González entra en la corte.

Asur Gonçalez | entrava por el palaçio
manto armiño | e un brial rastrando;
  vermejo viene, | ca era almorzado;
en lo que fabio | avie poco recabdo:

148.  imprecación de Ansur contra el Cid.

«¡Hya varones! | ¿Quien vio nunca tal mal?
¡Quien nos darie nuevas | de mio Çid el de Bivar!
¡Fuesse a Rio d’Orvina | los molinos picar
e prender maquilas | commo lo suele far!
¿Quil darie | con los de Carrion a casar?»
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מּוְניֹו ּגּוְסְטיֹוס ְמַהֶּסה ֶאת ַאסּור ּגֹוְנָסֶלס ְוקֹוֵרא לֹו ְלדּו־ְקָרב.    .149
ִאיְנַפְנִטים ִמָּנָואָרה ְוָאָרגֹון ְמַבְּקִׁשים ֶאת ְיֵדי ְּבנֹוָתיו ֶׁשל ֶאל־ִסיד. 

ַהֶּמֶלְך ְמַאֵּׁשר ֶאת ַהָּצַעת ַהִּנּׂשּוִאין. ַאְלָבר ַפְנֵיס ַמְזִמין ְלדּו־ְקָרב 
ֶאת ַהְּׁשַנִים ִמַּקְריֹון. ּגֹוֶמס ֶּפַלֵיס ִמְצָטֵרף ָלֶאְתָּגר. ַהֶּמֶלְך ַמְגִּביל ֶאת 

 ַהּלֹוֲחִמים ִלְׁשלֹוָׁשה ִמָּכל ַצד, ְוקֹוֵבַע ֶאת ַהּמֹוֵעד ַלּדּו־ְקָרבֹות. 
ֶאל־ִסיד ְמַבֵּקׁש ַלְחזֹר ְלָוֶלְנְסָיה 

קֹוֵרא: ַרְגָליו,  ַעל  ָקם  ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  ֲאַזי 
ּובֹוֵגד ַע  ּפֹוׁשֵ ַעל,  ִלּיַ ּבְ ן  ּבֶ יְך,  ּפִ לֹם  ״ּבְ

ל. ּלֵ ִיְתּפַ ֶטֶרם  ּבְ ֵרסֹו  ּכְ א  ַהְמַמּלֵ
ַמֲאִזיֶניָך. ֵאֶצל  עֹוֵרר  ּתְ ּגַֹעל  ַאְך 

ֵרַע, אֹו  ָאדֹון  ּבְ ִאם  ִהיא  ַאַחת  ר,  ַדּבֵ ּתְ ְוא  ׁשָ
ַעל. ִמּמַ ּבֹוֵרא  ּבַ ּכֹל  ְוקֶֹדם  ּכֹל  ּבַ ּבֹוֵגד 

ֵחֶלק. לֹוֵקַח  ֵאיִני  ָך  ִאּתְ פּות  ּתָ ׁשֻ ּבְ
ָבַרי.״ ּדְ ָכל  ּבְ ְלהֹודֹות  ָעֶליָך  ה  ֲאַצּוֶ עֹוד 

עּוִנים. ַלּטִ ֵקץ  א  ״ּבָ ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ָסח  זֹאת,״  ״ּבָ
ָרב, ַלּקְ ֵיֵצא  ר  ּגָ ּתִ ָרא  ּקָ ׁשֶ ִמי  ה  ַעּתָ

ם ּתַ ּכּוַח  ַהּוִ ַאְך  ֵאל.״  ַיַעְזֵרִני  ּכֹה 
ַהּקֹוְרֶטס. ֶאל  ִנְכַנס  יִרים  ַאּבִ ְוֶצֶמד 
ִאיִניגֹו ְוִחיֶמֶנס  מֹו,  ׁשְ אֹוַחָרה  ֶאָחד 

הּוא, ָנָואָרה  ִאיְנַפְנט  ֶאָחד  ָהַאֵחר.  ם  ׁשֵ
יַע. ִהּגִ ֵמָאָרגֹון  ִאיְנַפְנט  ַוֲחֵברֹו 

ָהִאיְנַפְנִטים,  ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ִקים  נֹוׁשְ
ַאדֹור, ַקְמּפֶ נֹות  ּבְ ֶאת  את  ָלׂשֵ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֵהם 

ָאָרגֹון. ְוֶאֶרץ  ָנָואָרה  ַמְלכֹות  ִיְהיּו 
3400 ָראּוי.   בֹוד  ּכָ ן  ּוַמּתַ ָרָכה  ּבְ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֵהם 

ֶהָחֵצר. יָבה  ִהְקׁשִ ּמּו,  ּתַ ְבֵריֶהם  ּדִ זֹאת  ּבָ
ְוָאַמר: ָאז  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ַרְגָליו  ַעל  ָקם 
ַוֲאדֹוִני, י  ַמְלּכִ ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ֶחֶסד  ״ּבְ

ְך ּכָ ַעל  מֹוֶדה  ֲאִני  ָמרֹום  ֶלֱאלֵֹהי 
ְוָאָרגֹון. ָנָואָרה  ּבְ אֹוָתן  ים  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ

נֹוַתי, ּבְ ֶאת  אָת  ִהּשֵׂ ֲאִני,  ְולֹא  ה,  ַאּתָ
ָהֲעָלמֹות. ּגֹוַרל  ָיֶדיָך  ּבְ י  ּכִ ְרֵאה 

יָך.״ ּפִ ֶאת  אֹל  ִלׁשְ ִלי  ִמּבְ ָבר  ּדָ ה  ֶאֱעׂשֶ לֹא 
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149.  Muño Gustioz hace callar a Ansur como mentiroso y le reta; infantes 
de Navarra y de Aragón piden al Cid sus hijas para ser reinas; el rey 
otorga estos nuevos casamientos; Alvar Fáñez presenta su reto a los  
de Carrión; Gómez Pelayet responde al desafio; el rey limita los retos  
a los tres primeros y fija plazo; el Cid quiere irse para valencia, 
(folio perdido).

Essora Muño Gustioz | en pie se levanto:
«¡Cala, alevoso, | malo e traidor!
Antes almuerzas | que vayas a oraçion,
a los que das paz | fartas los aderredor.
Non dizes verdad | [a] amigo ni ha señor,
falsso a todos | e mas al Criador.
En tu amistad | non quiero aver raçion;
¡fazer telo [e] dezir | que tal eres qual digo yo!»

Dixo el rey Alfonsso: | «Calle ya esta razon.
Los que an rebtado | lidiaran, ¡sin salve Dios!»
Assi commo acaban | esta razon
affe dos cavalleros | entraron por la cort:
al uno dizen Ojarra | e al otro Yeñego Simenez,
el uno es [del] ifante | de Navarra [rogador],
y el otro | [del] ifante de Aragon;
besan las manos | al rey don Alfonsso,
piden sus fijas | a mio Çid el Campeador
por ser reinas | de Navarra e de Aragon
 e que gelas diessen | a ondra e a bendiçion.

A esto callaron | e ascucho toda la cort.
Levantos en pie | mio Çid el Campeador:
«¡Merçed, rey Alfonsso, | vos sodes mio señor!
¡Esto gradesco | yo al Criador
quando melas demandan | de Navarra e de Aragon!
Vos las casastes antes, | ca yo non;
afe mis fijas | en vuestras manos son,
sin vuestro mandado | nada non fere yo.»
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אּוָלם. ּבָ ֶקט  ׁשֶ ַעל  ה  ִצּוָ ָקם,  ֶלְך  ַהּמֶ
ַאדֹור, ַקְמּפֶ ָך,  ּבְ ַמְפִציר  ֲאִני  זֹאת  ״ּבָ

חֹוָתִמי, ֶאת  ן  ֶאּתֵ ה,  ַאּתָ ָרצֹון  ַבע  ׂשְ ִאם 
ּוִאים. ּשׂ ַהּנִ ִיְזּכּו  ַהּקֹוְרֶטס  ת  ּוְבִבְרּכַ

ְוַנֲחלֹוֶתיָך.״ בֹוְדָך  ּכְ ה,  ְרּבֶ ּתַ ְרָך  ָעׁשְ ְך  ּכָ

ֶלְך: ַהּמֶ ְיֵדי  ק  ֵ ִנּשׁ ֶאל־ִסיד,  ַרְגָליו  ַעל  ָקם 
ָמִתי.״ ַהְסּכָ ל  ַקּבֵ הּוא,  טֹוב  ֵעיֶניָך  ּבְ ״ִאם 

ַעל. ִמּמַ ָהֵאל  ְלָך  ״ִיְגמֹל  ָסח:  ֶלְך  ַהּמֶ
ְואֹוַחָרה,  ִחיֶמֶנס  ָלֶכם,  ר  ּוַבֲאׁשֶ

ָמִתי.  ַהְסּכָ זֹאת  ּבָ לּו  ַקּבְ ּוִאין  ּשׂ ַלּנִ
ְוֶאְלִויָרה,  סֹול  ִבירֹות  ַהּגְ ֶאל־ִסיד,  נֹות  ּבְ ְהֶייָנה  ּתִ

ְזּכּו ּתִ ְוָאָרגֹון,  ָנָואָרה  ׁשֹוֵעי  ְנׁשֹות 
ָרָכה.״ ּבְ ְוִאחּוֵלי  בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ ֶהן  ּבָ

ַאְלפֹוְנסֹו ְיֵדי  קּו  ְ ִנּשׁ ֶלְך.  ַהּמֶ ַרְגָליו  ַעל  ָקם 
ַנִים ְ ַהּשׁ ִחיֶמֶנס,  ְוִאיִניגֹו  אֹוַחָרה 

ַאדֹור, ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד  ְיֵדי  קּו  ְ ִנּשׁ ֲאַזי 
3425 ֶאֶרץ,   ֶדֶרְך  ּבְ אּות,  ּיָ ּכַ ֵניֶהם  ׁשְ עּו  ּבְ ִנׁשְ ם  ּגַ

ֵאת. ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ְוַאף  ָיֶפה  ַיֲעֶלה  ַהּכֹל  י  ּכִ

ּקֹוְרֶטס, ּבַ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ִמן  ים  ַרּבִ ָכְך  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ
ֵחָמה. ָמֵלא  ם  ִלּבָ ַקְריֹון  ׁשֹוֵעי  ְוַרק 

ִמיַנאָיה: ַפְנֵיס  ַאְלָבר  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 
ַאל, ֶאׁשְ ָך  ְלַחְסּדְ ַוֲאדֹוִני,  י  ״ַמְלּכִ

ַאדֹור. ַקְמּפֶ ֶאל־ִסיד  ֶאת  ַיְקִניטּו  ָבַרי  ּדְ ּוַבל 
ַמִים י  ּפִ ֶאת  אִתי  ִמּלֵ ּיּוִנים  ַהּדִ ַעת  ׁשְ ּבִ

ַנִים.״ ׁשְ אֹו  ָבר  ּדָ לֹוַמר  ֵאפֹוא  ִלי  ָנא  ה  ַהְרׁשֵ

ִמיַנאָיה, ָך,  ִלּבְ ֶאת  ַתח  ״ּפְ ֶלְך,  ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ ר,״  ּבֵ ״ּדַ
ִפיָך.״ ּבְ ַמה  מַֹע  ִלׁשְ ִלי  ִיְהֶיה  ַרב  ְלעֶֹנג 

ּקֹוְרֶטס. ּבַ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ל  ּכָ ִלְדָבַרי,  יתּו  ״ַהְסּכִ
ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ַרב  ָעֶול  ִלי  ְרמּו  ּגָ
ֶלְך, ַהּמֶ ַצו  ּבְ ָלֶהם  י  ָמַסְרּתִ ֲארֹוַתי  ׁשַ ֶאת 

ּוִבְבָרָכה. אֹוָתן  ָנְטלּו  בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ
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Levantos el rey, | fizo callar la cort:
«Ruego vos, Çid, | caboso Campeador,
que plega a vos | e atorgar lo he yo
este casamiento | oy se otorge en esta cort.
ca creçe vos i ondra | e tierra e onor.»
Levantos mio Çid, | al rey las manos le beso:

«Quando a vos plaze | otorgo lo yo, señor.»
Essora dixo el rey: | «¡Dios vos de den buen galardon!
A vos, Ojarra, | e a vos, Yeñego Ximenez,
este casamiento | otorgo vos le yo
de fijas de mio Çid | don Elvira e doña Sol
pora los ifantes | de Navarra e de Aragon,
que vos las de | a ondra e a bendiçion.»
Levantos en pie | Ojarra e Yñego Ximenez,
besaron las manos | del rey don Alfonsso
e despues | de mio Çid el Campeador
 metieron las fes | e los omenajes dados son
que cuemo es dicho | assi sea o mejor.

A muchos plaze | de tod esta cort
mas non plaze | a los ifantes de Carrion.
Minaya Alba[r] Fañez | en pie se levanto:
«¡Merçed vos pido | commo a rey e a señor
e que non pese esto | al Çid Campeador!
Bien vos di vagar | en toda esta cort;
dezir querria | yaquanto de lo mio.»
Dixo el rey: | «Plazme de coraçon.

Dezid, Minaya, | lo que ovieredes sabor.»
«Hyo vos ruego | que me oyades toda la cort,
ca grand rencura he | de ifantes de Carrion.
Hyo les di mis primas | por mandado del rey Alfonsso
ellos las prisieron | a ondra e a bendiçion;
grandes averes les dio | mio Çid Campeador;
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ר. ְועֹׁשֶ ִקְנָין  ָיָדם  ּבְ ָנַתן  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ
ַער. ּיַ ּבַ ִבירֹות  ַהּגְ ֶאת  ָנְטׁשּו  זֹאת  ל  ּכָ ַאף  ַעל 

ָרב. ַלּקְ ַהּבֹוְגִדים  ֶאת  קֹוֵרא  ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל 
ַוִניגֹוֶמס, ִלְבֵני  ֵהם  ֶצֱאָצִאים  ָאְמָנם 

ֶנֶפׁש, י  ַעּזֵ ַחִיל  ֵני  ּבְ ׁשֹוִעים  נֹוְדעּו  ֵמֶהם 
ֵהיֵטב.  ֵנַדע  ֲהלֹא  ַנִים  ְ ַהּשׁ ְרֵכי  ּדַ ֶאת  ַאְך 

ְוֶאְלִויָרה  סֹול  ִבירֹות  ַהּגְ ְיֵדי  ֶאת  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל 
ׁשּו, ּקְ ּבִ ְוָאָרגֹון  ָואָרה  ִמּנָ ָהִאיְנַפְנִטים 

ָמרֹום. ֶלֱאלֵֹהי  מֹוֶדה  ֲאִני  ְך  ּכָ ַעל 

ְהֶייָנה ּתִ חֹק  ּכַ ָלֶכם  ים  ְלָנׁשִ ֶטֶרם  ּבְ ַאְך 
3450 ִבירֹות‘,   ’ּגְ ָלֶהן  ִקְראּו  אֹוָתן,  קּו  ּוְתַחּבְ

אֹוָתן, ְרתּו  ׁשָ ּתְ י  ּכִ ַהְצִהירּו  בּוָעה  ּוִבׁשְ
ְלטַֹרח. ָלֶכם  ִיְהֶיה  ָבר  ַהּדָ ֲאִפּלּו 

ַאְלפֹוְנסֹו, ּדֹון  ֶלְך  ְוַלּמֶ ַלּבֹוֵרא  ַבח  ֶ ַהּשׁ
ַאדֹור. ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ א  ׂשֵ ִיּנָ ְך  ּכָ

ֶכם  ּבָ ֵיׁש  ִאם  ֲאָבל  ָבַרי,  ּדְ ֶאת  ם  ַמְעּתֶ ׁשְ
ִמיַנאָיה ַפְנֵיס  ֲאִני  אֹוָתם,  ִלְסּתֹר  ָחֵפץ 

יֵניֶכם.״  ּבֵ ׁשֶ ּטֹוב  ּבַ ָרב  ַלּקְ ָלֵצאת  ָנכֹון 

ְוָסח: ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ַלֵיס  ּפֶ ּגֹוֶמס  ֲאַזי 
לּו? ַהּלָ ּכּוִחים  ּוִ ּבַ ַעם  ּטַ ַמה  ַפְנֵיס,  ״ַאְלָבר 
ִמיַנאָיה, ָך,  ְלִצּדְ ֵהם  אן  ּכָ ַהּנֹוְכִחים  רֹב  ֵהן 

יֶֹקר.  ּבְ ְך  ּכָ ַעל  ם  ּלֵ ְיׁשַ ָעֶליָך  ְוַהחֹוֵלק 
ֵלִמים, ׁשְ אן  ִמּכָ ֵנֵצא  ָהֵאל  ֶעְזַרת  ּבְ ִאם 
ׂשֹוֵנא.״ אֹו  ֵרַע  הּוא  ְלָך  ִמי  ַדע  ּתֵ ֲאַזי 

ין, ַהּדִ ַלם  ְוִנׁשְ ם  ״ּתַ ֶלְך,  ַהּמֶ ָאַמר  זֹאת,״  ״ּבָ
ּוְטָענֹות. ִביעֹות  ּתְ עֹוד  ַיֲעֶלה  ִאיׁש  ְוַאל 

ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ֵצאת  ּבְ ָמָחר  ַהּדּו־ְקָרבֹות  ֵיָעְרכּו 
ר.״ ּגָ ּתִ ָקְראּו  ר  ֲאׁשֶ ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ מּול  ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ֵאָליו: רּו  ּבְ ּדִ ֲאַזי  ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים 
ְזַמן. ֶסק  ּפֶ ָלנּו  ַהב  נּו,  ַמְלּכֵ ָמָחר,  נּוַכל  ״לֹא 
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ellos las han dexadas | a pesar de nos:
¡riebto(s) les los cuerpos | por malos e por traidores!
De natura sodes | de los de Vanigomez
onde salien condes | de prez e de valor;
mas bien sabemos | las mañas que ellos han [oy].

¡Esto gradesco | yo al Criador
quando piden mis primas | don Elvira e doña Sol
los ifantes | de Navarra e de Aragon!
Antes las aviedes parejas | pora en braços las tener,
 agora besaredes sus manos | e lamar las hedes señoras; 
aver las hedes a servir, | mal que vos pese a vos.

¡Grado a Dios del çielo | e [a] aquel rey don Alfonsso
asil creçe la ondra | a mio Çid el Campeador!
En todas guisas | tales sodes quales digo yo;
si ay qui responda | o dize de no
¡hyo so Albar Fañez | pora tod el mejor!»
Gomez Pelayet | en pie se levanto:
«¿Que val, Minaya, | toda essa razon?
Ca en esta cort | afarto[s] ha pora vos
e qui al quisiesse | serie su ocasion.

Si Dios quisiere | que desta bien salgamos nos
despues veredes | que dixiestes o que no.»
Dixo el rey: | «Fine esta razon;
non diga ninguno | della mas una entençion.

Cras sea la lid | quando saliere el sol
destos .iii. por tres | que rebtaron en la cort.»
Luego fablaron | ifantes de Carrion:
«Dandos, rey, plazo | ca cras ser non puede.
Armas e cavallos | tienen los del Canpeador.
nos antes abremos a ir | a tierras de Carrion.»
Fablo el rey | contra’l Campeador:
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ַלח. ְוׁשֶ סּוִסים  ָיסֹות,  ּגְ ַאדֹור  ַקְמּפֶ יֵדי  ּבִ
ַקְריֹון.״ ֶאל  ָלֶלֶכת  ָעֵלינּו  ִיְהֶיה  ה  ִחּלָ ּתְ

ֶלְך: ַהּמֶ ֲאַזי  ָאַמר  ַאדֹור  ְמּפֶ ַהּקַ ֶאל 
ְבַחר.״ ּתִ ּבֹו  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרב  ַהּקְ ״ֵיָעֵרְך 

ַמֲעִדיף ִהְנִני  י,  ״ַמְלּכִ ֶאל־ִסיד:  יב  ֵהׁשִ
ַקְריֹון.״ ְמחֹוזֹות  ַעל  ִתי  ַרּבָ ָוֶלְנְסָיה  ֶאת 

3475 ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  לֹו  יב  ֵהׁשִ ֶאל־ִסיד,״  ָאָגה,  ּדְ ״ַאל 
ִצּיּוָדם. ַעל  ֵאַלי,  ַלח  ׁשְ יֶריָך  ַאּבִ ״ֶאת 

ְלָך. ָעֵרב  ֶאְהֶיה  ִיס,  ַהּגַ ָיבֹוא  י  ִעּמִ
ָסל, ַהּוָ ְלַמַען  ָאדֹון  ּכְ זֹאת  ה  ֶאֱעׂשֶ

ָאִציל. לֹא  ׁשֹוַע  לֹא  ֶהם,  ּבָ ע  ִיְפּגַ לֹא  ִאיׁש 
קֹוֵבַע: ֲאִני  אֹותֹו  ַהּמֹוֵעד  הּוא  ה  ִהּנֵ

ַקְריֹון, ִמיׁשֹוֵרי  ּבְ בּועֹות  ׁשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ץ  ִמּקֵ
ַהּדּו־ְקָרבֹות.  ֵיָעְרכּו  ֶלְך  ַהּמֶ נֹוְכחּות  ּבְ
ִלְתּבַֹע, ְזכּותֹו  ּתֹאַבד  ָלבֹוא  ַהְמַאֵחר 

ַעל.״ ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ֻיְכַרז  מּוָבס  ּוְלבֹוֵגד 
ְריֹון. ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ינֹו  ּדִ ַסק  ּפְ ֶאת  לּו  ִקּבְ

ֶלְך: ַהּמֶ ְיֵדי  ק  ֵ ִנּשׁ י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ים  ִהְסּכִ

ָיְדָך, ּבְ י  ִהְפַקְדּתִ יַרי  ֵמַאּבִ ה  לֹוׁשָ ״ׁשְ
ּוֶמֶלְך, ָאדֹון  ָלֶהם  הּוא  ה  ַאּתָ ִתי  ְפֻקּדָ ּבִ

ַהּבֹוֵרא, ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ִליחּות.  ׁשְ ְלָכל  ְנכֹוִנים 
ְלָוֶלְנְסָיה.״ ָיׁשּובּו  ֵאַלי,  אֹוָתם  ר  ּגֵ ׁשַ

ָהֱאלִֹהים.״ ְרצֹון  ״ּבִ ֶלְך:  ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַעל 

ּכֹוָבעֹו, ֶאת  י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ֵהִסיר  ֲאַזי 
ֶמׁש. ֶ ַהּשׁ ֵמאֹור  ִהיר  ּבָ ִניף,  ַהּצָ בֹוּהַ  ּגָ

ְוֶיֶתר. רֹוְך  ִמּשְׂ אֹותֹו  יר  ַמּתִ ְחֵרר,  ׁשִ ְזָקנֹו 
טֹו ַמּבָ ֶאת  ָנַכח  ָחֵצר  ּבֶ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ַאְנִריֶקה ּדֹון  ּנּו.  ִמּמֶ ֵהִסיר  לֹא  ְלֶרַגע 
ֵאָליו. ְסעּו  ּפָ ָרמֹון,  ָהרֹוֵזן  ְוֵרֵעהּו, 

יַע ִהּצִ ִלּבֹו  ּוְבָכל  ֶאל־ִסיד,  אֹוָתם  ק  ִחּבֵ
ָלַקַחת, ְרצּו  ּיִ ׁשֶ ל  ּכָ ֵמאֹוְצרֹוָתיו  ָלֶהם 
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«Sea esta lid | o mandaredes vos.»
 En essora dixo mio Çid: | «No lo fare, señor;
mas quiero a Valençia | que tierras de Carrion.»
En essora dixo el rey: | «Aosadas, Campeador.

Dad me vuestros cavalleros | con todas vuestras guarnizones,
vayan comigo, | yo sere el curiador;
hyo vos lo sobrelievo | commo [a] buen vassallo faze (a) señor
que non prendan fuerça | de conde nin de ifançon.

Aqui les pongo plazo | de dentro en mi cort:
a cabo de tres semanas | en begas de Carrion 
que fagan esta lid | delant estando yo. 
Quien non viniere al plazo | pierda la razon, 
desi sea vençido | y escape por traidor.» 

Prisieron el juizio | ifantes de Carrion. 
Mio Çid al rey | las manos le beso
e dixo: | «Plazme señor 
Estos mis tres cavalileros | en vuestra mano son 
d’aqui vos los acomiendo | como a rey e a señor.
Ellos son adobados | pora cumpllir todo lo so. 

¡Ondrados melos enbiad a Valençia | por amor del Criador!»
Eósora respuso el rey: | «¡Assi lo mande Dios!»
Alli se tollio el capielo | el Çid Campeador,
la cofia de rançal | que blanca era commo el sol
e soltava la barba | e sacola del cordon.

Nos fartan de catarle | quantos ha en la cort.
Adeliño al conde don Anrich | e al conde don Remond:
abraçolos tan bien | e ruega los de coraçon
que prendan de sus averes | quanto ovieren sabor.
A essos e a los otros | que de buena parte son
 a todos los rogava | assi commo han sabor;
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3500 לֹו.  ִעים  ַהְמַסּיְ ין  ִמּבֵ ְוָלֲאֵחִרים  ָלֶהם 
ָיָדם. ִכים  מֹוׁשְ ְוֵיׁש  ָבר  ּדָ ַהּנֹוְטִלים  ֵיׁש 

ֶלְך, ַהּמֶ יֵדי  ּבִ ִאיר  ִהׁשְ ְרק  ּמַ אַתִים  ַהּמָ ֶאת 
לֹוֵקַח. ֵעיָניו  ְראֹות  ּכִ ַהּנֹוָתר  ִמן  ְוֶזה 

ָהֵאל. ם  ׁשֵ ּבְ י,  ַמְלּכִ ֶחֶסד,  י  ִעּמִ ָנא  ה  ״ֲעׂשֵ
 – ִלי  ח  ַהּנַ ּוִבְרׁשּוְתָך  ָיְדָך  ק  נֹוׁשֵ ֲאִני 

 – ְמקֹומֹו  ַעל  ַהּכֹל  א  ּבָ אּות  ּיָ ּכַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
יָה.״ ּתִ ַבׁשְ ּכְ ָעָמל  רֹב  ּבְ ְלָוֶלְנְסָיה,  ָלֶלֶכת 

ֶאל־ִסיד ַמִּציַע ֶאת ַּבְּבֵיָקה, ַלֶּמֶלְך. ַהֶּמֶלְך ְמָסֵרב. ַהֶּמֶלְך ַמְבִטיַח    .150
ַלִּסיד ִלְפרֹׂש ֶאת ָחסּותֹו ַעל ְׁשֹלֶׁשת ֲאָנָׁשיו ְלַאַחר ֶׁשַהִּסיד ָיׁשּוב 

ְלָוֶלְנְסָיה. ַהִּסיד חֹוֵזר. ַאְנֵׁשי ֶאל־ִסיד עֹוִלים ֶאל ְׂשֵדה ַהְּקָרב. ַהֶּמֶלְך 
ְמַמֶּנה ׁשֹוְפִטים. ֶּבְרמּוֶדס ּגֹוֵבר ַעל ֶפְרַנְנדֹו

י ְעּתִ ּבַ ״ִנׁשְ ב:  ְוִהְצַטּלֵ ֶלְך  ַהּמֶ ָידֹו  א  ָנׂשָ
ֵאין י  ּכִ ֵלאֹון,  ִאיׁש  הּוא  דֹוׁש,  ַהּקָ ִאיִזידֹור  ּבְ

מֹוָך.״ ּכָ ָראּוי  ִאיׁש  עֹוד  ּה  ּלָ ּכֻ י  ַמְמַלְכּתִ ּבְ

ָקִדיָמה, כֹו  ַרּמָ ַעל  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ ָיָצא 
ק: ֵ ְלַנּשׁ ַאְלפֹוְנסֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ַיד  ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ

ֵיָקה, ּבְ ּבַ ב  ּגַ ַעל  ִלְדהֹר  ָעַלי  ַקְדּתָ  ״ּפָ
ְונֹוְצִרים. אּוִרים  ַהּמַ ֶקֶרב  ּבְ מֹותֹו  ּכְ ׁשֶ ֵאין 

י.״ ַמְלּכִ ַהּסּוס,  ֶאת  טֹל  הּוא,  ְלָך  ִדי  ִמּיָ ת  ַמּתָ

ֶלְך. ַהּמֶ יד  ַלּסִ יב  ֵהׁשִ י,״  ַ ַהּשׁ ְלרּוִחי  ״לֹא 
ֲאדֹונֹו. לֹו  אֹוֵבד  ָהָיה  יו  ְלַקְחּתִ ״לּו 

ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ו  ַיְחּדָ ַהּסּוס,  ְלָך  ָראּוי 
אֹוָתם. פּו  ְוִתְרּדְ אּוִרים  ַהּמַ ֶאת  ִביסּו  ּתָ
ָהֵאל. ַיד  יֵגהּו  ּשִׂ ּתַ אֹותֹו  ׁש  ַהְמַבּקֵ ל  ּכָ

ָכבֹוד.״  ּבְ ָזִכינּו  ֵניֶכם  ׁשְ ְזכּות  ּבִ ֲהלֹא 

ֵרֵעהּו, ֶאת  ִאיׁש  ְרכּו  ּבֵ ֵרָדה  ּפְ ת  ִבְרּכַ ּבְ ָאז 
ָיָצא. ְלַדְרּכֹו  ִאיׁש  ּמּו,  ּתַ ַהּקֹוְרֶטס  ְיֵמי 

ֶאל־ִסיד: ֵהיֵטב  ִהְדִריְך  ָרב  ַלּקְ ַהּיֹוְצִאים  ֶאת 
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tales i a que prenden, | tales i a que non.
Los .cc. marcos | al rey los solto;
de lo al tanto priso | quanto ovo sabor.

«¡Merçed vos pido, rey | por amor del Criador!
Quando todas estas nuevas | assi puestas son
beso vuestras manos | con vuestra graçia, señor;
e ir me quiero pora Valençia, | con afan la gane yo.»

150  el Cid ofrece al rey el regalo de Babieca; el rey no acepta; 
recomendaciones del Cid a los tres lidiadores; el Cid regresa a 
valencia; en Carrión, llega el plazo de los retos; pavor de los infantes 
ante Colada y tizón; los del Cid, amparados por el rey, salen al campo; 
el rey designa a los jueces del campo y amonesta a los de Carrión;  
los fieles dan las instrucciones; Pero Bermúdez vence  
a Fernando González. 

El rey alço la mano, | la cara se santigo:
«¡Hyo lo juro | par Sant Esidro el de Leon

que en todas nuestras tierras | non ha tan buen varon!»
Mio Çid en el cavallov | adelant se lego,
fue besar la mano | a so señor Alfonsso:
«Mandastes me mover | a Bavieca el corredor,
en moros ni en christianos | otro tal non ha oy:
hy[o] vos le do en don: | mandedes le tomar, señor.»
Essora dixo el rey: | «Desto non he sabor;
sia vos le tollies | el cavallo no havrie tan buen señor.

Mas atal cavallo cum est | pora tal commo vos,
pora arrancar moros del canpo | e ser segudador;
¡quien vos lo toller quisiere | nol vala el Criador
ca por vos e por el cavallo | ondrados somo[s] nos!»
Essora se espidieron | e luegos partio la cort.
El Campeador a los que han lidiar | tan bien los castigo:
«Hya Martin Antolinez | e vos, Pero Vermuez,
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ְרמּוֶדס, ּבֶ ְדרֹו  ּוּפֶ ַאְנטֹוִליֶנס  ״ַמְרִטין 
3525 ֲהָלָכה  ּכַ ִעְמדּו  ּגּוְסְטיֹוס,  מּוְניֹו  ה,  ְוַאּתָ

ָוֶלְנְסָיה ּבְ ְלַמַען  ָרב,  ּקְ ּבַ ְוִכְגָבִרים 
ָלאֶֹזן.״ בֹות  ְמַלּבְ ׂשֹורֹות  ּבְ ם  ִמּכֶ ַמע  ֶאׁשְ

לֹוַמר. ְלמֹוָתר  ״זֹאת  ַאְנטֹוִליֶנס:  ָאַמר 
ּבֹו. ְוַנֲעמֹד  ר  ֶאְתּגָ ַעְצֵמנּו  ַעל  ָנַטְלנּו 

מּוָבס.״ לֹא  ַאְך  ֵמת  ַעל  ר  ּשֵׂ ְתּבַ ּתִ י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ָרצֹון. ַעת  ׁשְ ְיִליד  ִלְדָבָריו  ֵמַח  ׂשָ
י ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ יֹוֵצא  ֵרָעיו,  ל  ִמּכָ ִנְפָרד 

ַקְריֹון. ֶלְך־ֶאל  ְוַהּמֶ ָוֶלְנְסָיה,  ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ִלְראֹות ם  ׁשָ ם  ְיָכְלּתֶ בּועֹות.  ׁשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ָחְלפּו 

ַאדֹור, ַקְמּפֶ י  ַאְנׁשֵ יעּו  ִהּגִ ַמן  ּזְ ּבַ יַצד  ּכֵ
ֲהָלָכה, ּכַ א  ְלַמּלֵ ֶחְפָצם  תֹו  ֻקּדָ ּפְ ֶאת 

ַאְלפֹוְנסֹו. ּדֹון  ֶלְך  ַהּמֶ ְלִמְצַות  ֵהם  ָסִרים 

ְריֹון,  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  אּו  ּבָ יֹוַמִים  ץ  ִמּקֵ
ַלח, ְוׁשֶ ִכים  ַרּמָ ּבְ ֵהיֵטב  ִדים  ְמֻצּיָ

יַצד ּכֵ ְכִנית  ּתָ רֹוְקִמים  ים,  ַרּבִ יָתם  ּבֵ ּוְבֵני 
ִלְרצַֹח ח,  ּפַ ּבַ יל  ְלַהּפִ ֶאל־ִסיד  יֵרי  ַאּבִ ֶאת 
ַקְריֹון. ׁשֹוֵעי  ְכבֹוד  ּבִ ִגיָעה  ַהּפְ ַעל  ְוִלְנקֹם 

ַלּפַֹעל, ָיְצָאה  לֹא  ַאְך  ה  ִזּמָ ַהּמְ ָפָלה  ׁשְ
ֵלאֹון. ִאיׁש  ֵמַאְלפֹוְנסֹו  ַהּמֹוָרא  הּוא  ַרב  י  ּכִ
ָמר. ׁשְ ַהּמִ ַעל  ְוָעְמדּו  ֵליל  ִעם  ה  ִפּלָ ּתְ אּו  ָנׂשְ

ַחר, ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  ְוָקם  ְיָלה  ַהּלַ ָחַלף  ה  ִהּנֵ
ַטח, ֶ ּשׁ ּבַ ֶנֱאָסִפים  ים  ַרּבִ ה  ֲאֻצּלָ ֵני  ּבְ
ָרב. ַהּקְ תֹוְצאֹות  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶחְפָצם 

ֶלְך, ַהּמֶ ב  יֹוׁשֵ ֵמָעל  ִציַע  ּיָ ּבַ בֹוּהַ  ּגָ
ין. ּדִ ּכַ ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ה  ֵיָעׂשֶ ן  ּפֶ יַח  ּגִ ַמׁשְ

3550 ַלח,  ְוׁשֶ ָמֵגן  חֹוְגִרים  ֶאל־ִסיד  י  ַאְנׁשֵ ה  ַעּתָ
הּוא. ֶאָחד  ֲאדֹוָנם  י  ּכִ ֶאָחד,  ִאיׁש  ּכְ ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ

למלך  מציע   אל־סיד 
סוסו.  בבייקה  את   אלפונסו 
ברשותו  קריקטורות   אוסף 

במדריד. והמדע  החינוך  משרד  של 
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e Muño Gustioz: | firmes sed en campo a guisa de varones;
¡buenos mandados me vayan | a Valençia de vos!»
Dixo Martin Antolinez: | «¿Por que lo dezides, señor?
Preso avemos el debdo | e a passar es por nos;
¡podedes oir de muertos, | ca de vençidos no!»

Alegre fue d’aquesto | el que en buen ora naçio;
espidios de todos los | que sos amigos son,
Mio Çid pora Valençia | y el rey pora Carrion.

Mas tres semanas de plazo | todas complidas son:
felos al plazo | los del Campeador,
cunplir quieren el debdo | que les mando so señor.
Ellos son en p[o]der | del rey don Alfonsso el de Leon.

Dos dias atendieron | a ifantes de Carrion;
mucho vienen bien adobados | de cavallos e de guarnizones,
e todos sus parientes | con ellos son;

que si lospudiessen apartar | a los del Campeador 
que los matassen en campo | por desondra de so señor.
El cometer fue malo, | que lo al nos enpeço,
ca grand miedo ovieron | a Alfonsso el de Leon.
De noche belaron las armas | e rogaron al Criador.

Troçida es la noche, | ya quiebran los albores:
muchos se juntaron | de buenos ricos omnes
por ver esta lid | ca avien ende sabor;
de mas sobre todos | i es el rey don Alfonsso
por querer el derecho | e non consentir el tuerto.
 Hyas metien en armas | los del buen Campeador;
todos tres se acuerdan | ca son de un señor.

En otro logar se arman | los ifantes de Carrion;
sedielos castigando | el conde Garçi Ordoñez.
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ְריֹון, ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ָקם  ִנׁשְ חֹוְגִרים  ם  ֵאי־ׁשָ
ֶלאֶכת. ּמְ ּבַ אֹוָתם  ַמְדִריְך  אֹוְרדֹוְנֵיס  ְרִסי  ּגַ

ַאְלפֹוְנסֹו, ּדֹון  ֶלְך  ַלּמֶ ָתם  ׁשָ ּקָ ּבַ ְטחּו  ׁשָ
ַהֶחֶרב ַלֲהֵבי  ּבְ ּמּוׁש  ִ ַהּשׁ ַעל  ֶלֱאסֹר 

ֶאל־ִסיד. י  ַאְנׁשֵ יֵדי  ּבִ ְוִטיסֹון  קֹוָלָדה 
ה. ַעּתָ ְמֵצִרים  ֵהם  יבּו  ֵהׁשִ אֹוָתן  י  ּכִ ַעל 

ַנִים: ְ ַהּשׁ ת  ׁשַ ּקָ ּבַ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ָחה  ּדָ ֲאָבל 
ַהּזֹאת. ּסּוְגָיה  ּבַ ם  ֲחַלְקּתֶ לֹא  ּקֹוְרֶטס  ״ּבַ

ַמֲעלֹוֶתיָה, לּו  ַנּצְ טֹוָבה,  ֶכם  ַחְרּבְ ִאם 
ַאדֹור. ַקְמּפֶ י  ַאְנׁשֵ ָלֶבַטח  ִיְנֲהגּו  ְך  ּכָ

ְריֹון, ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֶדה,  ַלּשָׂ ְצאּו  ה  ְוַעּתָ
ֶגֶבר. ּכְ ֵחם  ְלִהּלָ ַהּמֹוֵעד  יַע  ִהּגִ

ַאדֹור. ַקְמּפֶ י  ַאְנׁשֵ ָבר  ּדָ ֲחֵסִרים  לֹא 
בֹוד, ּכָ רֹב  ּבְ ְזּכּו  ּתִ ָרב,  ּקְ ּבַ חּו  ַנּצְ ּתְ ִאם 
ם. ָהָאׁשָ נּו  ּבָ לֹא  בּוָסה,  ּתְ ְנֲחלּו  ּתִ ִאם 

זֹו.״ ִהיא  ַמְתֶכם  ַאׁשְ י  ּכִ יֹוְדִעים  ַהּכֹל  ֲהלֹא 

ְריֹון, ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֶהם  ּבָ חֹוְזִרים  ה  ַעּתָ
ֲחָרָטה יעּו  ַיּבִ ַמַעְלֵליֶהם  ַעל 

ְך. ּכָ ַעל  חֹוְזִרים  ָהיּו  לֹא  ּה  ּלָ ּכֻ ַקְריֹון  מּוַרת  ּתְ

ָרב. ַלּקְ ִדים  ְמֻצּיָ ם,  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ֶאל־ִסיד,  י  ַאְנׁשֵ
ַאְלפֹוְנסֹו. ּדֹון  ֶלְך  ַהּמֶ אֹוָתם  ִלְראֹות  ָנה  ּפָ

ידּו: ִהּגִ ַאדֹור,  ַקְמּפֶ י  ַאְנׁשֵ אֹותֹו  ָראּו 

ֲאדֹוֵננּו, ָיֶדיָך,  ֶאת  ֲאַנְחנּו  ִקים  ״נֹוׁשְ
3575 ְלֵביָנם,  יֵנינּו  ּבֵ ָרב  ּקְ ּבַ יְנָך  ּדִ ֶאת  זֹר  ּגְ

ָעֶול. אֹו  ה  ּגֶ ִמׁשְ ִיּכֹון  ְלַבל  חֹק  ּכַ פֹט  ּוׁשְ
נּוְפָיה, ּכְ עֹוֶמֶדת  ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ ִלְרׁשּות 
ֵיַדע. לֹא  ִאיׁש  ָלאו  אֹו  ה  ְמִזּמָ ם  ִלּבָ ּבְ ִאם 

אֹוָתנּו, ִהְפִקיד  ֶאל־ִסיד  ֱאָמָנה  ַהּנֶ ָיְדָך  ּבְ
ָך.״ ִעּמְ ָהֵאל  ְוִיְהֶיה  מֹר  ׁשְ ְזֻכּיֹוֵתינּו  ַעל 

י.״ ַנְפׁשִ ּוְבָכל  ְמאִֹדי  ָכל  ״ּבְ יב:  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַעל 
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Andidieron en pleito, | dixieron lo al rey Alfonsso
que non fuessen en la batalla | las espadas tajadores Colada e Tizon, 
que non lidiassen con ellas | los del Campeador; 
mucho eran repentidos los ifantes | por quanto dadas son. 
Dixieron gelo al rey, mas non gelo conloyo: 
«Non sacastes ninguna | quando oviemos la cort. 

Si buenas las tenedes | pro abran a vos; 
otrosi faran | a los del Canpeador.
¡Levad e salid al campo, | ifantes de Carrion!
Huebos vos es que lidiedes | a guisa de varones,
que nada non mancara | por los del Campeador.

Si del campo bien salides | grand ondra avredes vos,
e ssi fuere[de]s vençidos | non rebtedes a nos
ca todos lo saben | que lo buscastes vos.»
Hya se van repintiendo | ifantes de Carrion,
de lo que avien fecho | mucho repisos son;
no lo querrien aver fecho | por quanto ha en Carrion.
Todos tres son armados | los del Campeador.
Hiva los ver | el rey don Alfonsso, 
dixieron | los del Campeador: 
«Besamos vos las manos | commo a rey e a señor 
 que fiel seades oy | dellos e de nos; 
¡a derecho vos valed, | a ningun tuerto no! 
Aqui tienen su vando | los ifantes de Carrion,
non sabemos | ques comidran ellos o que non. 

En vuestra mano | nos metio nuestro señor:
¡tenendos a derecho, | por amor del Criador!»
Essora dixo el rey: «¡D’alma e de coraçon!»
Aduzen les los cavallos | buenos e corredores,
santiguaron las sielas | e cavalgan a vigor,
los escudos a los cuellos | que bien blocados son;
e’mano prenden las astas | de los fierros tajadores,
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ְוַדַהר, ֵמרֹוץ  י  ַקּלֵ ֵהִביאּו,  סּוֵסיֶהם  ֶאת 
ַעת. ְרּדַ ַהּמַ ֶאל  קּו  ִזּנְ ף,  ָהֻאּכָ ַעל  ְרכּו  ּבֵ
ֵהיֵטב,  אָרם  ַצּוָ ַעל  ְקׁשּוִרים  ים  ִגּנִ ַהּמָ

ׁש, ּוְמֻלּטָ ַחד  ם  רֹאׁשָ  – ָהרַֹמח  מֹוטֹות  ָיָדם  ּבְ
ֵמֲחֵברֹו, ׁשֹוֶנה  ְגלֹון  ּדִ ֲחִנית  ְלָכל 

יִרים. ַאּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ חֹוְבִרים  ַוֲאֵליֶהם 

בּולֹות, ּגְ ִסּמּון  ּובֹו  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאל  רֹוְכִבים 
ַיּכּו י  ּכִ ימּו  ִהְסּכִ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ

3600 כַֹח.  ּבְ ַרֵחם,  ְללֹא  ָרב  ּקְ ּבַ ִריב  ַהּיָ ֶאת 

ְריֹון, ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  יטּו,  ַהּבִ ִני,  ׁשֵ ַצד  ּבְ
יָתם. ּבֵ ֵני  ִמּבְ ֵעָדה  ּבְ ִפים  ֻמּקָ ַנִים  ְ ַהּשׁ

ֶלְך,  ַהּמֶ ׁשֹוְפִטים  ִהְפִקיד  ָרב  ּקְ ּבַ ַהְיִריִבים  ַעל 
ָאסּור. ּוָמה  ר  ּתָ ּמֻ ַמה  לּו  ַהּלָ ָלֶהם  יֹאְמרּו 
ֶלְך: ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  ר  ּבֵ ּדִ ֵהם,  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ׁשֶ ה  ַעּתָ

ְריֹון.  ִמּקַ ִאיְנַפְנִטים  ִלְדָבַרי,  יתּו  ״ַהְסּכִ
ִלְהיֹות, נֹוַעד  ה  ַהּזֶ ַהּדּו־ְקָרב  טֹוֶלדֹו  ּבְ

ַהַחִיל ֵני  ּבְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ם.  ֵסַרְבּתֶ ם  ַאּתֶ ֲאָבל 
ַקְריֹון. ֶאל  ֵהֵבאִתי  י  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ י  ַאְנׁשֵ

ֶהם. ּבָ ע  ִיְפּגַ ִאיׁש  ל  ּבַ ָחסּוִתי,  ַחת  ּתַ ֵהם 
ָהִאיׁש ֵיַדע  ָרָעה  חֹוֵרׁש  ֶכם  ּבָ ֵיׁש  ִאם 
ין. ַהּדִ ֻחְמַרת  ָכל  ּבְ ָיבֹוא  ָעְנׁשֹו  ַעל  י  ּכִ

ָמנֹוַח.״ ָהִאיׁש  ֵיַדע  לֹא  ּה  ּלָ ּכֻ י  ַמְמַלְכּתִ ּבְ

מֹוָרא.  ָבָריו  ּדְ עֹוְררּו  ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ ֵלב  ּבְ
בּול, ַהּגְ ַקו  ֶאת  נּו  ִסּמְ ְוׁשֹוְפָטיו  ֶלְך  ַהּמֶ
לֹוַמר:  ּכְ רּוׁשֹו,  ּפֵ ֶאת  ה  ָ ּשׁ ִ ַלּשׁ ירּו  ִהְסּבִ

ֲחרּות. ּתַ ּבַ ל  ׁשַ ּכָ בּול  ַהּגְ ַקו  ֶאת  ַהחֹוֶצה 

ֶדה, ַהּשָׂ ֶאת  ָנַטׁש  ָהַרב  ָהל  ַהּקָ ל  ּכָ
ּנּו. ִמּמֶ ֲחִניתֹות  ׁש  ׁשֵ ֶמְרַחק  מֹר  ִלׁשְ ָעָליו 

ַטח, ֶ ּשׁ ּבַ ְמקֹוָמם  ֶאת  ּגֹוָרל  ּבַ ילּו  ִהּפִ
ֶמׁש. ֶ ַלּשׁ ָתם  ֶעְמּדָ ֶאת  קּו  ִחּלְ ֶוה  ּוְבׁשָ

ֵרֵעהּו. מּול  ִאיׁש  נֹוְתרּו  ָרב,  ַהּקְ ׁשֹוְפֵטי  ְרׁשּו  ּפָ
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estas tres lanças | traen seños pendones;
e derredor dellos | muchos buenos varones.
Hya salieron al campo | do eran los mojones.

Todos tres son acordados | los del Campeador
que cada uno dellos | bien fos ferir el so.
Fevos de la otra part | los ifantes de Carrion
muy bien aconpañados, | ca muchos parientes son.
El rey dioles fieles | por dezir el derecho e al non,
que non varagen con ellos | de si o de non.

Do sedien en el campo | fablo el rey don Alfonsso:
«¡Oid que vos digo, | ifantes de Carrion!
Esta lid en Toledo la fizierades | mas non quisiestes vos.

Estos tres cavalleros | de mio Çid el Campeador
hyo los adux a salvo | a tierras de Carrion;
 aved vuestro derecho, | tuerto non querades vos,
ca qui tuerto quisiere fazer | mal gelo vedare yo,
en todo mio reino | non avra buena sabor.»
Hya les va pesando | a los ifantes de Carrion.

Los ficles y el rey | enseñaron los mojones;
libravan se del campo | todos aderredor.

Bien gelo demostraron | a todos .vi. commo son
que por i serie vençido | qui saliesse del mojon.
Todas las yentes | esconbraron aderredor
mas de .vi. astas de lanças | que non legassen al mojon.
Sorteavan les el campo, | ya les partien el sol;
salien los fieles de medio, | ellos cara por cara son.

Desi vinien los de mio Çid | a los ifantes de Carrion
e llos ifantes de Carrion | a los del Campeador.
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ַקְריֹון, ֵני  ּבְ ֶאת  ְקפּו  ּתָ ֶאל־ִסיד  י  ַאְנׁשֵ ֲאַזי   
ַאדֹור. ַקְמּפֶ י  ַאְנׁשֵ ַעל  ָעטּו  ְוֵאּלּו 

ָרב, ַלּקְ ְיִריבֹו  הּוא   – ְוַיֲעדֹו  ִאיׁש  ִאיׁש 
ָחֵזהּו. ַעל  לֹו  ָצמּוד  ּוָמִגּנֹו  ִאיׁש  ִאיׁש 

ַיַחד, ם  ּגַ ים  ּסִ ַהּנִ ִעם  ֲחִניתֹות  ילּו  ּפִ ִהׁשְ
ַעת, ְרּדַ ַהּמַ ַפת  ׂשְ ֵמַעל  יֶהם  ָראׁשֵ ילּו  ּפִ ִהׁשְ

נֹוָתיו, ְרּבְ ּדָ נֹוֵעץ  ֵמִאיץ,  סּוסֹו  ּבְ ִאיׁש 
נֹוֵעץ.  טֹו  ַמּבָ ֶאת  ִמּמּול  ִריב  ּוַבּיָ

רֹוֶעֶדת, ָהֲאָדָמה  ָהרֹוְכִבים  ַעט  ַ ִמּשׁ
ֵרֵעהּו. ַעל  ִאיׁש  ָעִטים  ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ מּול  ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ִתים,  ּמֵ ּבַ ֵהם  ה  ִהּנֵ ָסבּור:  ַהּצֹוִפים  ְקַהל 
ר, ּגָ ּתִ קֹוְרֵאי  ִראׁשֹון  ְרמּוֶדס,  ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ ָאז 
ב. ִנּצָ ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ּגֹוְנָסֶלס  ֶפְרַנן  מּול 

3625 ֶזה.  ּבָ ֶזה  ַנִים  ְ ַהּשׁ הֹוְלִמים  ֵלב  אֶֹמץ  ּבְ
ּגֹוְנָסֶלס ֶפְרַנן  ק  ּתֵ ּבִ ְדרֹו  ּפֶ ל  ׁשֶ ָמִגּנֹו  ֶאת 
ִהְבִקיַע. ֲאִויר  ּבָ ַרק  ֶבר,  ּגֶ ּבַ ַגע  ּפָ לֹא  ַאְך 

ַנִים. ִלׁשְ אֹוָתּה  ץ  ִנּפֵ ֶרת,  ּבֶ ִנׁשְ ֲחִניתֹו  ַקת 
ה, ַמּכָ ָסַפג  ָאְמָנם  ְרמּוֶדס,  ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ ָאז 

יִריבֹו,  ּבִ ָהַלם  ֶבר,  ַהּגֶ נֹוַתר  ָזקּוף 
ַנִים, ִלׁשְ ף  ּסֵ ׁשִ ק,  ִרּסֵ ֵגן  ַהּמָ ֶלט  ּבֶ ֶאת 

– ָעָליו  ָיֵגן  עֹוד  לֹא   – ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ַח  ּלֵ ּפִ
ָחֵזהּו. ֵבית  ּבְ ָנַעץ  ַהֲחִנית  חֹד  ְוֶאת 

ל. ִנּצַ ְוָכְך  ֶפְרַנן,  ָחַבׁש  ְריֹות  ׁשִ לֹוׁש  ׁשָ
ָהַאֲחרֹוָנה. ֵלָמה  ׁשְ ַאְך  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ְקרּועֹות 

ים ַקּשִׂ ׂשְ ַהּקַ ְרַית  ְוׁשִ ִליָמה  ַהּגְ ּתֶֹנת,  ַהּכְ
ַהֲחִנית.  חֹד  ָחַדר  רֹו  ׂשָ ּבְ ּתֹוְך  ֶאל  ָעמֹק 

ֶפְרַנן. ְפֵתי  ׂשִ ין  ִמּבֵ ַרץ  ּפָ ם  ּדָ ִקּלּוַח 
ּתֹוֶעֶלת, ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשּוב  ף,  ֻאּכָ ַחְבֵקי  ְקרּוִעים 

ָלָאֶרץ. ֶפְרַנן  ַלְך  ֻהׁשְ סּוסֹו  ֵמֲאחֹוֵרי 
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Cada uno dellos | mientes tiene al so:
abraçan los escudos | delant los coraçones
abaxan las lanças | abueltas con los pendones
enclinavan las caras | sobre los arzones
batien los cavallos | con los espolones
tembrar querie la tierra | dond eran movedores.

Cada uno dellos | mientes tiene al so;
todos tres por tres | ya juntados son,
cuedan se que essora cadran muertos | los que estan aderredor.
Pero Vermuez | el que antes rebto
con Ferran Gonçalez | de cara se junto,
 firiensse en los escudos | sin todo pavor;
Ferran Gonçalez a Pero Vermuez | el escudol passo,
prisol en vazio, | en carne nol tomo,
bien en dos logares | el astil le quebro.

Firme estido Pero Vermuez, | por esso nos encamo;
un colpe reçibiera | mas otro firio,
quebranto la b[l]oca del escudo, | apart gela echo,
passo gelo todo | que nada nol valio,
metiol la lança por los pechos | que nada nol valio;
tres dobles de loriga tiene Fernando, | aquestal presto,
las dos le desmanchan | e la terçera finco;
el belmez con la camisa | e con la guarnizon
de dentro en la carne | una mano gelo metio, 
por la boca afuera | la sangrel salio, 
quebraron le las çinchas, | ninguna nol ovo pro, 
por la copla del cavallo | en tierra lo echo. 

Assi lo tenien las yentes | que mal ferido es de muert. 
El dexo la lança | e al espada mano metio; 
quando lo vio Ferran Gonçalez | conuvo a Tizon, 
antes que el colpe esperasse | dixo «¡Vençudo so!» 
Atorgaron gelo los fieles, | Pero Vermuez le dexo.
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ים. ַחּיִ ָהִאיׁש  ַבק  ׁשָ י  ּכִ ָהיּו  ְסבּוִרים  ַהּכֹל 
ַלף. ׁשָ ַחְרּבֹו  ִליְך,  ִהׁשְ ֲחִניתֹו  ְדרֹו  ּפֶ ָאז 

ִטיסֹון, זֹו  י  ּכִ ִהְבִחין  ּגֹוְנָסֶלס,  אֹוָתּה  ָרָאה 
י.״ ״הּוַבְסּתִ ָאַמר:  ן  ּכֵ ַעל  ּה,  ּבָ ָלמּות  ּלֹא  ׁשֶ ַחר  ּבָ

ְדרֹו. ּפֶ ּדֹון  לֹו  יַח  ִהּנִ ֹוְפִטים,  ַהּשׁ ימּו  ִהְסּכִ

ַמְרִטין ַאְנטֹוִליֶנס ּגֹוֵבר ַעל ְּדֵיגֹו   .151

ַאְנטֹוִליֶנס, ּוַמְרִטין  ּגֹוְנָסֶלס  ֵיגֹו  ּדְ ֲאַזי 
ֶזה. ּבָ ֶזה  ִאיׁש  ָהְלמּו  ַהֲחִניתֹות,  ָיָדם  ּבְ

ַהֲחִניתֹות. קּו  ֻרּסְ ַהֲחָבָטה  ֵמָעְצַמת 
ֶבר, ַהּגֶ ַחְרּבֹו,  ׁשֹוֵלף  ַאְנטֹוִליֶנס  ַמְרִטין 

3650 ֶדה.   ּשָׂ ּבַ ַהב  ַהּלַ ְוָטהֹור  ַצח  ִהְזִהיר 

ַמְבִקיַע ַחְרּבֹו,  ִהְנִחית  ּבֹו,  ָהַלם  ַרב  כַֹח  ּבְ
ּוֶריָה, ִקּשׁ ֶאת  ק  ּתֵ ּבִ ַנִים.  ִלׁשְ ה  ְסּדָ ַהּקַ ֶאת 
ְצֶנֶפת, ַהּמִ ֶאת  ּפֹוֵרס  קֹוֵרַע,  ְרָיה  ׁשִ ת  ּפַ ּכִ

רֹאׁשֹו, ַער  ׂשְ ִנְגָלה  קּועֹות.  ּבְ ו  ַיְחּדָ יֶהן  ּתֵ ׁשְ
נֹוֵגַע, רֹו  ּוִבְבׂשָ ַהב  ַהּלַ אֹותֹו  ּגֹוֵזר 

ֲעַדִין. נֹוַתר  ֶחְלקֹו  ָלָאֶרץ  ר  נֹוׁשֵ ֶחְלקֹו 

ּגֹוְנָסֶלס, רֹאׁש  ַעל  ִנַחת  ַהּקֹוָלָדה  ַלַהב  ֵעת 
ֹוַע. ַהּשׁ ט  ְיַמּלֵ לֹא  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ׁשֶ ָיַדע 

ִריב. ַהּיָ ֵני  ּפְ מּול  ֶאל  סּוסֹו  ִהְפָנה  ן  ּכֵ ַעל 
ִנית ֵ ּשׁ ּבַ ּבֹו  ָהַלם  ַאְנטֹוִליֶנס  ֲאַזי 

ָטחֹו. ִמׁשְ ּבְ ִאם  י  ּכִ ַהב  ַהּלַ חֹד  ּבְ לֹא  ַאְך 
ְרֶתּנּו ׁשָ ּתְ לֹא  זֹו  ַאְך  ֶחֶרב,  ּגֹוְנָסֶלס  ַיד  ּבְ

ָהִאיְנַפְנט: ּפֹוֵתַח  ְצָרחֹות  ּבִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַהּקֹוָלָדה!״ ַהב  ִמּלַ ֵאִלי,  י,  ַנְפׁשִ ֶאת  מֹר  ״ׁשְ

ִמחּוץ ָרַכב  סּוסֹו,  ן  ִרּסֵ ַחְרּבֹו,  ִליְך  ִהׁשְ
ְלַבד. ַאְנטֹוִליֶנס  נֹוַתר  בּול.  ַהּגְ ְלַקו 

ֵאֵלינּו. ַוֲחבֹר  ״ּבֹוא  ֶלְך:  ַהּמֶ ֵאָליו  ָנה  ּפָ
.״ ְחּתָ ִנּצַ ה  ַהּזֶ ָרב  ּקְ ּבַ ָלִלים  ַהּכְ ל  ּכָ י  ּפִ ַעל 

ֲחרּות.  ַהּתַ ׁשֹוְפֵטי  ֶלְך  ַהּמֶ ַבר  ּדְ ֶאת  רּו  ְ ִאּשׁ
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151.  Martín Antolínez vence a Diego González.

Martin Antolinez e Diego Gonçalez | firieron se de las lanças,
tales fueron los colpes | que les quebraron amas.
Martin Antolinez | mano metio al espada,
relumbra tod el campo | tanto es linpia e clara;
 diol un colpe, | de traviessol tomava,
el casco de somo | apart gelo echava,
las moncluras del yelmo | todas gelas cortava,
alla levo el almofar, | fata la cofia legava,
la cofia y el almofar | todo gelo levava,
raxol los pelos de la cabeça, | bien a la carne legava;
lo uno cayo en el campo | e lo al suso fincava.

Quando este colpe a ferido | Colada la preçiada
vio Diego Gonçalez | que no escaparie con el alma;
bolvio la rienda al cavallo | por tornasse de cara.
Essora Martin Antolinez | reçibiol con el espada,
un colpel dio de lano, | con lo agudo nol tomava;
Dia Gonçalez espada tiene en mano | mas no la ensayava;

esora el ifante | tan grandes vozes dava:
«¡Valme, Dios glorioso, señor, | e curiam deste espada!»
El cavallo asorrienda | e mesurandol del espada
sacol del mojon; | Martin Antolinez en el campo fincava. 

Essora dixo el rey: | «Venid vos a mi compaña; 
por quanto avedes fecho | vençida avedes esta batalla.»
Otorgan gelo los fieles | que dize verdadera palabra.
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מּוְניֹו ּגּוְסְטיֹוס ּגֹוֵבר ַעל ַאסּור ּגֹוְנָסֶלס. ֲאִבי ְׁשֵני ָהִאיְנַפְנִטים ַמְצִהיר    .152
ִּכי ַהְּׁשַנִים הּוְבסּו ַּבְּקָרב. ַאְנֵׁשי ֶאל־ִסיד ָׁשִבים ְלָוֶלְנְסָיה. ִׂשְמַחת 

 ַהִּסיד ַעל ִּכי ָנַקם ֶאת ֶעְלּבֹון ְּבנֹוָתיו. ּדֹוְנָיה סֹול ְודֹוְנָיה 
 ֶאְלִויָרה ַמְלכֹות ָנָואָרה ְוָאָרגֹון. ַהִּסיד הֹוֵלְך ְלעֹוָלמֹו. 

ַהְמַסֵּפר ִנְפָרד ִמַּמֲאִזיָניו

ָלֶכם אַֹמר  ה  ַעּתָ ָהִאיְנַפְנִטים.  ֵני  ׁשְ הּוְבסּו 
ּגּוְסְטיֹוס. מּוְניֹו  ָלַחם  ּגֹוְנָסֶלס  ַאסּור  מּול  ֵאיְך 

ָחְזָקה, ּבְ ֵרֵעהּו  ָמֵגן  ּבְ ִאיׁש  ָהְלמּו 
יץ, ְוַאּמִ ָקׁשּוַח  ּגֹוְנָסֶלס,  ַאסּור  יף  ּקִ ּתַ

 3675 כַֹח.  ּבְ ָהַלם  ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  ל  ׁשֶ ָמִגּנֹו  ּבְ
ִעּטּוֶריָה, ֶאת  ר  ּבֵ ׁשִ תֹו,  ִצּנָ ַח  ּלֵ ּפִ

ִהְבִקיַע. ֲאִויר  ּבָ ַרק  רֹו,  ׂשָ ּבְ ׁש  ִרּטֵ לֹא  ַאְך 
לֹו,  יב  ֵהׁשִ ֲחָבָטה  ּבַ ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  אזי 

ִעּטּוֶריָה. ֶאת  ר  ּבֵ ׁשִ תֹו,  ִצּנָ ַח  ּלֵ ּפִ

ֵגן, ַהּמָ ֶלט  ּבֶ ֶאת  ַהֲחִנית  חֹד  ָחַדר 
ְרָיתֹו, ׁשִ ֶאת  ַרץ  ּפָ ָעָליו.  ָיֵגן  לֹא  ׁשּוב 

ב, ַלּלֵ ָסמּוְך  לֹא  ַאְך  ָחֶזה  ּבֶ הּו  ִהּכָ
ס  ַהּנֵ ִעם  ַיַחד  ּבְ ָהרַֹמח  רֹאׁש  ּבֹו  ָחַדר 

ַהחּוָצה. ֵלָמה  ׁשְ ה  ַאּמָ ָיָצא  ּבֹו  ּוִמּגַ

רַֹמח, ּבָ ְך  ָמׁשַ ּגּופֹו,  ף  ָהֻאּכָ ַעל  ה  ִהּטָ
ָלָאֶרץ. ּגּוְסְטיֹוס  ִליְך  ִהׁשְ ְיִריבֹו  ֶאת  ְוָכְך 

ם, ִמּדָ ְסמּוָקה  ּה  ּלָ ּכֻ ַהֲחִנית,  ֶאת  ץ  ִחּלֵ
ים. ַחּיִ ָהִאיׁש  ַבק  ׁשָ י  ּכִ ָהיּו  ְסבּוִרים  ַהּכֹל 

ַהֲחִנית. ֶאת  יל  ּפִ ִהׁשְ ּגּופֹו,  ֵמַעל  ב  ִנּצַ
לֹו, ָהַנח  ָהֵאל,  ם  ׁשֵ ״ּבְ ּגֹוְנָסלֹו:  ָזַעק  ֲאַזי 

חֹון.״ ּצָ ַהּנִ ָלֶכם  ה  ַהּזֶ ָרב  ַהּקְ ְכלֹות  ּכִ

ם. ְעּתָ ּדַ ם  ּגַ זֹו  י  ּכִ ָרב  ַהּקְ ׁשֹוְפֵטי  רּו  ְ ִאּשׁ
ְלַפּנֹות, ֶלְך  ַהּמֶ ֶדה  ַהּשָׂ ֶאת  ה  ִצּוָ

ִעּמֹו. נֹוֵטל  נֹוַתר  ר  ֲאׁשֶ ּיּוד  ַהּצִ ֶאת 
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152.  Muño Gustioz vence a Ansur González; el padre de los infantes les da 
por vencidos; los del Cid se vuelven a valencia; alegría del Cid,  
pues sus hijas han.

Los dos han arrancado; | direvos de Muño Gustioz 
con Assur Gonçalez | commo se adobo: 
firiensse(n) en los escudos | unos tan grandes colpes; 
Assur Gonçalez | furçudo e de valor 
 firio en el escudo | a don Muño Gustioz, 
tras el escudo | falsso ge la guarnizon, 
en vazio fue la lança | ca en carne nol tomo. 

Este colpe fecho | otro dio Muño Gustioz, 
(tras el escudo | falsso ge la guarnizon) 
por medio de la bloca | (d)el escudol quebranto, 
nol pudo guarir, | falsso ge la guarnizon,
apart le priso, | que non cab el coraçon; 
metiol por la carne adentro | la lança con el pendon, 
de la otra part | una braça gela echo,
con el dio una tuerta, | de la siella lo encamo,
al tirar de la lança | en tierra lo echo;
vermejo salio el astil | e la lança y el pendon.

Todos se cuedan | que ferido es de muert.
La lança recombro | e sobr’el se paro;
dixo Gonçalo Assurez: | «¡Nol firgades, por Dios!
¡Vençudo es el campo | quando esto se acabo!»
Dixieron los fieles: | «Esto oimos nos.»
Mando librar el canpo | el buen rey don Alfonsso,
las armas que i rastaron | el selas tomo.

Por ondrados se parten | los del buen Campeador,
vençieron esta lid | ¡grado al Criador!
Grandes son los pesares | por tierras de Carrion.
El rey a los de mio Çid | de noche los enbio
que no les diessen salto | nin oviessen pavor.



ששון. בן  רנה  גונסלס.  בפרננדו  הולם  ברמודס  פדרו 



ששון. בן  רנה  ארצה.  מסוסו  מושלך  גונסלס  פרננדו 
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ֶאל־ִסיד, י  ַאְנׁשֵ ָזכּו  ּוְבָכבֹוד  יָקר  ּבִ
ַלּבֹוֵרא, ַבח  ֶ ַהּשׁ חֹון,  ּצָ ַהּנִ ָלֶהם 

ְוֶעֶצב. ָיגֹון  ַרּבּו  ַקְריֹון  ּוְבַנֲחַלת 
עֹוד  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל־ִסיד  י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ַח  ּלֵ ׁשִ

ֲאָרב. ִמּמַ ִיְראּו  ְלַבל  ֶזה  ַלְיָלה  ּבְ

3700 ָוַלְיָלה,  יֹום  ּבְ רֹוְכִבים  רּוִכים,  ּדְ ָמר,  ׁשְ ַהּמִ ַעל 
ו.  ַיְחּדָ י  ּלִ ׁשֶ ִסיד  ִעם  ָוֶלְנְסָיה  ּבְ ֵהם  ה  ִהּנֵ

ֵהִמיטּו, ָקלֹון  ת  ֶחְרּפַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֵני  ׁשְ רֹאׁש  ַעל 
ֲהָלָכה. ּכַ אּו  ִמּלְ ִסיד  ל  ׁשֶ ִמְצָותֹו  ֶאת 

ַאדֹור. ַקְמּפֶ יד  ַהּסִ יָריו  ֵמַאּבִ ָרצֹון  ַבע  ׂשְ

ְריֹון. ִמּקַ ָלִאיְנַפְנִטים  ה  ִלּמָ ּכְ ת  ֶחְרּפַ ה  ַרּבָ
ּה, נֹוְטׁשָ ַלֲאָנחֹות  טֹוָבה,  ִביָרה  ּגְ יל  ּפִ ׁשְ ַהּמַ
רּוַע. ּגָ יֹוֵתר  לֹא  ִאם  לֹו,  ָצפּוי  ַהּגֹוָרל  ֶזה 

ַקְריֹון, ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ה  ַעּתָ ַנֲעזֹב  ַאְך 
ם. ִלּבָ ֶאת  ַח  ּמֵ ׂשִ לֹא  ָזכּו  ּבֹו  ׁשֶ מּול  ַהּגְ

ָרצֹון. ַעת  ׁשְ יִליד  ּבִ ר  ְנַסּפֵ זֹאת  ְמקֹום  ּבִ
ְוָצֳהָלה ְמָחה  ׂשִ ִתי  ַרּבָ ָוֶלְנְסָיה  ּבְ

ַאדֹור. ַקְמּפֶ י  ַאְנׁשֵ ת  ִהּלַ ּתְ ִהיא  דֹוָלה  ּגְ י  ּכִ

ָאַמר: ָהָעב,  ְזָקנֹו  יַאס  ּדִ רּוי  ָידֹו  ּבְ ָנַטל 
ָנַקְמנּו. נֹוַתי  ּבְ בֹוד  ּכְ ַעל  ַלּבֹוֵרא,  ַבח  ֶ ״ַהּשׁ

ַקְריֹון, ת  ּוֵמֶחְרּפַ ה  ִלּמָ ַהּכְ ִמן  טּורֹות  ּפְ
ִאיׁש.״ ּבְ ב  ֵ ְלִהְתַחּשׁ ִלי  ִמּבְ אֹוָתן  יא  ַאּשִׂ

ֶחְלָקם ְוָאָרגֹון  ָנָואָרה  י  ַאְנׁשֵ ָנְטלּו 
אֹון. ִמּלֵ ַאְלפֹוְנסֹו  ִעם  ׁשּו  ִנְפּגְ יַח,  ּשִׂ ּבַ

ְוֶאְלִויָרה. סֹול  ִבירֹות  ַהּגְ ּוֵאי  ִנּשׂ ֶאת  ָעְרכּו 
ָהיּו, ְמפָֹארֹות  ִמּקֶֹדם  לּולֹות  ַהּכְ ִאם 

ה ִיְרּבֶ יַצד  ּכֵ ְראּו  ֵאּלּו.  ֲעֵליֶהן  ָעלּו 
ה ַעּתָ ָרצֹון.  ַעת  ׁשְ ּבִ ַהּנֹוָלד  ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ
נֹוָתיו, ּבְ ְוָאָרגֹון  ָנָואָרה  ַמְלכֹות  ְלֵעת 

רֹו. ׂשָ ּבְ ֵאֵרי  ִלׁשְ ָהיּו  ְסָפַרד  ַמְלֵכי 
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A guisa de menbrados | andan dias e noches, 
felos en Valençia | con mio Çid el Campeador; 
por malos los dexaron | a los ifantes de Carrion, 
conplido han el debdo | que les mando so señor; 
alegre ffue d’aquesto | mio Çid el Campeador.

Grant es la biltança | de ifantes de Carrion:
qui buena dueña escarneçe | e la dexa despues
¡atal le contesca | o si quier peor!
Dexemos nos de pleitos | de ifantes de Carrion;
de lo que an preso | mucho an mal sabor.

Fablemos nos d’aqueste | que en buen ora naçio:
grandes son los gozos | en Valençia la mayor
por que tan ondrados | fueron los del Campeador.
Prisos a la barba | Ruy Diaz so señor:

«¡Grado al rey del çielo, | mis fijas vengadas son!

¡Agora las ayan quitas | heredades de Carrion!
Sin verguença las casare | o a qui pese o a qui non.»
Andidieron en pleitos | los de Navarra e de Aragon,
ovieron su ajunta | con Alfonsso el de Leon;
fizieron sus casamientos | con don Elvira e con doña Sol.

Los primeros fueron grandes | mas aquestos son mijores; 
a mayor ondra las casa | que lo que primero fue:
¡ved qual ondra creçe | al que en buen ora naçio
quando señoras son sus fijas | de Navarra e de Aragon!
Oy los reyes d’España | sos parientes son;
 a todos alcança ondra | por el que en buen ora naçio. 
Passado es deste sieglo | el dia de çinquaesma:
¡de Christus haya perdon!
¡Assi ffagamos nos todos, | justos e peccadores!
Estas son las nuevas | de mio Çid el Campeador;
en este logar | se acaba esta razon. 
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ָרצֹון. ַעת  ׁשְ ִליִליד  בֹוד  ּכָ חֹוְלִקים  ַהּכֹל 
ְלעֹוָלמֹו, ָהַלְך  בּועֹות  ׁשָ ַחג  יֹום  ּבְ

ה. ִיְזּכֶ ַהּנֹוְצִרי  ל  ׁשֶ ּוְבַחְסּדֹו  ן  ִיּתֵ ִמי 
ע. ׁשַ ִמּפֶ ְוַחף  חֹוֵטא  אן,  ּכָ נּו  ּלָ ּכֻ ְוִעּמֹו 

ַאדֹור, ַקְמּפֶ ִסיד  ל  ׁשֶ ֲעִלילֹוָתיו  זֹאת  ּבָ
3728 ְוַתּמּו.  ְלמּו  ִנׁשְ י,  ְדּתִ ִהּגַ אֹוָתן 

ְלֵעֶדן. ַהּכֹוֵתב  ֶאת  ָהֱאלִֹהים  ַלח  ִיׁשְ
ָחֵמׁש, ְועֹוד  ִעים  ַאְרּבָ ָמאַתִים  ֶאֶלף  ַנת  ׁשְ ּבִ

ֶבר ַהּגֶ אט  ַאּבָ ר  ּפֶ מֹו  ּוׁשְ ִמְנָזר  ֲאִבי 
ְקָלף. ַעל  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ם  ָרׁשַ ַמאי  ֶיַרח  ּבְ
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Quien escrivio este libro | ¡del Dios paraiso, amen! 
Per Abbat le escrivio | en el mes de mayo 
en era de mill e .cc xlv. años.

  

בורגוס. של  בקתדרלה  אל־סיד  של  הקבורה  ארון 







אל־סיד   – פידאל  מננדס   ראמון 
 ;]411[ שלו  וספרד 

ם,  ַאּתֶ ״ַהְיִדיַדי   – גומז  גרסי   מיגל 
 ;]425[ ּוִויָדאס?...״  ָרֵחל  ַהּזּוג 

של  מופת  עלילות  בזכות  הכרה   – דוגאן   ג׳וזף 
 ;]437[ רולן  ובשירת  אל־סיד  בשירת  גיבורים 

בהתפתחות  מרכזיות  מגמות   – אשכנזי  אסף 
הספרדית  בספרות  אל־סיד  של   דמותו 

]446[ שירתו  ובחקר 
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אל־סיד וספרד שלו�
ראמֹון ֶמֶננֶדס ּפידאל

ייחודה של שירת אל־סיד
אודות  דבר  כמעט  מלמדת  אינה  ההיסטוריה  לעצמו.  נבדל  אל־סיד  ניצב  אפי  גיבור  בתור 
ידוע  מלומדים  ארכיאולוגים  שחשפו  ההריסות  מן  הצרפתי.  או  הגרמני  היווני,  האפוס  גיבורי 
וממחישות  מאשרות  וכך  בטרויה,  שהתרחש  אירוע  הייתה  אכן  הטרויאנית  המלחמה  כי  לנו 
אכילס,  אודות  דבר  נדע  לא  לעולם  אולם  ההומרית.  השירה  של  אמיתותה  את  החפירות 
ודאי  שהיה  כשם  היסטורית,  דמות  היה  השערתנו  לפי  שרק  זיגפריד,  אודות  לא  גם  ובעצם 
גונטר, מלך בורגונד, שבחצרו אהב ומת בעלה של קרימהילד. ההיסטוריונים של שרלמאן  גם 
לנו  ידוע  לא  זו  לעובדה  מעבר  אך  וקיים;  חי  אכן  היה  בריטני,  דוכס  רולן,  כי  לנו  מבטיחים 
בלתי  הטהורה,  השירה  בתחום  לעד  יישארו  גבורה  נסוכי  חיים  אותם  המר.  ִקצו  אלא  אודותיו 
יורד  הוא  לגמרי.  שונה  מסוג  גיבור  הוא  אל־סיד  ואילו  היסטורי.  ניתוח  לצורכי  מוחשיים 
רתע  ללא  להתמודד  מנת  על  ההיסטוריה,  בימת  אל  שלו  האידיאליזם  ממרומי  נחוש  בצעד 
בידי  נכתבות  שתולדותיו  בעובדה  הטמונה  זו  בחייו,  פעם  אי  שידע  מזו  בהרבה  גדולה  בסכנה 
מודרניים  מלומדים  ובידי  מלחמה,  תכופות  כה  לעתים  הכריז  הא  עליהם  אשר  אנשים  אותם 

השפיל.  אשר  מאויביו  אף  הבנה  פחות  להפגין  ככלל  שנוהגים 
בהם  אשר  קדומים  זמנים  לאותם  השתייך  לא  אחרים,  גיבורים  כמו  שלא  אל־סיד,  כי 
הפיוטית,  היצירה  של  הרחב  הזרם  את  השירה.  מאחורי  רב  מרחק  ההיסטוריה  השתרכה 
מעולם  מקורותיו  אשר  מסתורי  לנילוס  לדמות  ניתן  ורולן,  זיגפריד  אכילס,  גלשו  שלאורכו 
עד  מוצאיו,  לראשית  עד  לעקוב  ניתן  אל־סיד  של  האפי  הנהר  אַחר  ואילו  נחקרו;  לא 
פילולוגית  ביקורת  וההיסטוריה.  השירה  עולות  ממנו  אשר  התמזגותם  מקום  מעל  לפסגה 
אל  הגיבור,  של  זמנו  שירת  אל  אותנו  ומחזירה  קדומה,  היסטוריה  לחקור  לנו  מאפשרת 
עדינו  הגיעה  אשר  הזו  הזמן  שירת  היטב.  החקוק  מִזכרם  או  ממעשיו  שהושפעו  יצירות 
שלנו  ההיסטורי  הידע  את  להשלים  עשויה  אחרים,  אודות  לא  אך  הספרדי  הגיבור  אודות 
עּובדות  לאשש  גם  לנו  מסייעת  הרשומות,  את  התואמת  ששירה,  כשם  הגיבור,  דמות  על 

הגיבור. מחיי 

בעיקרי  אמנם  מתייחס  פידאל  ר.מ.   .La España del Cid, 1934 ספרו:  כתמצית  המחבר  בידי  נכתב  המאמר   �
הדברים לשירת אל־סיד, אולם משלים את תיאורו של הסיד במובאות מן התיעוד ההיסטורי. )לפירוט ראו פרק 

המבוא בכרך זה(. ההערות למאמר הן שלי )א.ס.(
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הפיוט וההיסטוריה
דוזי  שמכריז  הכריתות  לגט  בצייתנות  נענה  הוא  כאשר   �,)Renan( רנאן  לחלוטין  טועה 
כה  איבד  לא  מלבדו  גיבור  ״אף  כי  וקובע  ההיסטורי,  זה  לבין  הפואטי  סיד  בין   ��)Dozy(
רבות במעבר מן האגדה אל ההיסטוריה.״ כי האמת היא שההיסטוריה והשירה, כאשר מדובר 
באפיון  נדירה  דעים  אחדות  כאן  מפגינות  קדומה,  ובשירה  בדייקנות  מתועדת  בהיסטוריה 
ַרחם.  ללא  ההיסטוריה,  כך  האירה  לא  אחר  אפי  גיבור  אף  שעל  העובדה  למרות  הדמות, 
סיד  של  בזו  מאשר  האמיתי  סיד  של  בדמותו  יותר  רב  פואטי  עניין  תכופות  נמצא  לפיכך 
המסורתי. האגדה השיגה רבות מבחינת הערך הפואטי, אך הותירה ללא טיפול בקיעים רבים 
הטבע. יפי  את  החושף  הגולמי,  הטבעי,  במצבו  הגיבור  של  הממשיים  חייו  בסלע  המופיעים 

ברבריים  זמנים  אותם  של  והתרבות  החברה  אודות  ההרואי״,  ״העידן  אודות  נכתב  רבות 
ועם  מלבדן.  רגש  כל  הכריעו  לעושר  והתאווה  האישית  בתהילה  הגאווה  בהם  חוק,  ונטולי 
אפיון  ויחיד,  אחד  מרכזי  באפיון  ניכר  המונח,  של  הרחב  במובן  ההרואי,  העידן  לדעתי,  זאת, 
הצורה  שבו  העידן  פואטית,  צורה  קבע  דרך  לובשת  ההיסטוריה  שבו  העידן  זהו  ספרותי; 
בהם  לו  שיש  אירועים  אודות  חֵסר  מידע  לציבור  לספק  מנת  על  צומחת  האפית  הספרותית 
רק  מופיעה  ההיסטוריה  של  זו  אפית  שצורה  מובן  הקרוב.  העבר  מן  והן  מזמנו  הן  עניין, 
ועם  בפרוזה;  מושכלים  חיבורים  יצירת  של  לשלב  התרבות  הגיעה  בטרם  קדומים,  בזמנים 

ההיולית.  מעוצמתה  האפופיאה  מאבדת  ההיסטוריוגרפיה  התקדמות 
לעידן  זה  עידן  ִהקביל  המערבי,  בעולם  ההרואי  העידן  של  האחרונה  הזירה  בספרד,  אולם 
אל־סיד,  של  בזמנו  גם  היום  חדשות  להבאת  כלי  להוות  המשיכה  האפית  והשירה  ההיסטורי, 
בהתייחס  לפיכך,  למדי.  מפותח  לשלב  עת  באותה  הגיעה  כבר  שההיסטוריה  העובדה  אף  על 
לצפות  אין  אחרות,  ארצות  של  לזה  ספרד  של  ההרואי  העידן  בין  והנסיבות  הזמנים  לפער 
גילינו  כי  טוענים  איננו  ולכן  באוולף.  של  לזה  הקמפאדור  של  המחשבה  קו  בין  להתאמה 
באל־סיד את הדמות ההרואית, אלא דמות הרואית ותו לא. ענייננו המרכזי הוא עיון מדוקדק 

ההיסטורי.  לעידן  ההרואי  העידן  שבין  הסף  את  שחצה  האחרון  גיבור  ּבַ גיבור,  ּבְ
זו  אין  נאמנותו.  היא  הזו,  המעבר  בתקופת  שחי  הגיבור,  של  ביותר  המודרנית  התכונה 
שרודף  למלך  הווסל  נאמנות  זוהי  הקדום;  ההרואי  בעידן  אדונו  למען  הלוחם  הווסל  נאמנות 
האפית.  השירה  של  הנרדפים  הגיבורים  שאר  כל  מדמויות  הנעדרת  סגולה  הרף,  ללא  אותו 
בוטה  בצורה  בו  עלב  שאלפונסו  ואף  שהוגלה;  אף  על  למלכו  נאמן  נותר  ההיסטורי  אל־סיד 
למלך,  אמונים  בשבועת  מחויב  הוא  אין  החוק  על־פי  בכבוד.  בו  ונוהג  כלפיו  סובלני  הוא 
ולנסיה,  את  כיבושו  כלפי  עוין  היה  שהמלך  אף  פשרות.  חסרת  היא  נאמנותו  ואף־על־פי־כן 
הוא מוסר את העיר לחסות ״אדוני ומלכי, דון אלפונסו.״ מילותיו אלה תועדו בידי היסטוריון 
את  להגיש  אל־סיד  ידי  על  נשלח  פנייס  אלבר  כאשר  העתיקה,  בשירה  מהדהדות  והן  ערבי, 

ארנסט רנאן, 1892-1823, פילוסוף, היסטוריון, פילולולג וארכיאולוג צרפתי.   �
 Histoire des Musulmans d’Espagne ריינהרט דוזי, 1883-1820, מזרחן הולנדי ממוצא צרפתי. בחיבורו המקיף   ��
jusqu’à la conquête de l’Andalousie par les Almoravides, Leyde, 1861, 4 volumes. אין המחבר מחמיא 

לגיבור קסטיליה, וזאת בלשון המעטה.
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גזרת  את  אל־סיד  מעל  להסיר  האחרון  של  העיקש  סירובו  למרות  למלך,  הכבושה  העיר 
הגלות. 

הגיבור  של  שמניעיו  אפשרית,  הנחה  וזוהי  הנחנו,  אילו  מובנת  בלתי  הייתה  כזאת  גישה 
או  הטבטונית  היוונית,  בשירה  אם  בין  אכן,  הגיבורים,  כל  לחלוטין.  אישיים  הם  הספרדי 
עד  חזק,  כה  אכן  הוא  האישי  והמניע  אישית;  ותהילה  כבוד  של  דחף  מתוך  פועלים  הלטינית, 
מֹורד  כשהוא  גם  הרף  ללא  הגיבור  מהּולל  הֵערה,  הלאומית  הרוח  למרות  הצרפתי,  שבאפוס 
לרודפו המלכותי,  בכל מחיר  נאמן  נותר  ואילו אל־סיד של השירה  בו.  פגע  במלך לאחר שזה 
זו  ואת  הרחוקה״,  ״קסטיליה  עם  התפייסות  פירושה  שואף  הוא  אליה  שהמחילה  משום  זאת 
וכך מצטייר  הוא מציב לפני גאוותו האישית. מבחינתו, המלך וארצו, שהיא מולדתו, חד הם. 
כלפי  אמון  חסר  ובה־בעת  אלפונסו,  עם  להתפייס  מדי  נכון  ולעתים  להוט  ההיסטורי  אל־סיד 

לו. המוצעת  ידידותו  את  לקבל  ומהסס  ֶרנֶגר  ּבֶ
העובדה כי בניגוד למנהג המקובל הן בחוק והן בשירת הזמן ההוא, גם אל־סיד ההיסטורי 
משעבד  כמה  עד  מוכיחה  לו,  נאמנים  נשארים  אלא  במלך  נלחמים  אינם  הבדיוני  אל־סיד  וגם 
מוכר  שאיננו  רוח  הלוך  בכך  וחושף  המולדת,  אהבת  לטובת  האישיים  מניעיו  את  הגיבור 
לידי  בא  שכזו  פטריוטיות  יותר.  הקדומות  האפיות  השירות  של  ההרואיות  לדמויות  כמעט 
להגיש  השירה,  כדברי  ואפילו,  כולה  ספרד  את  מחדש  לכבוש  הנודעת  בהחלטתו  גם  ביטוי 

אלפונסו. למלך  כמחווה  מרוקו  את 
ומתעלם  כן,  לעשות  לו  מתיר  המדיאבלי  שהחוק  אף  במלכו  מלהתנקם  נמנע  אל־סיד 
מלך  עם  מעימות  להימנע  גם  שואף  הוא  מכך  פחות  ולא  דה,  באּוּבֶ המלך  של  הבלע  מדברי 
עובר  כך  אחר  ורק  ידידותיים  מהלכים  תחילה  נוקט  הוא  כלפיהם  אשר  ברנגר,  עם  או  אראגון 
הפרותיהם  למרות  המובסים,  ולנסיה  לאנשי  נדיבים  תנאים  מעניק  הוא  תוקפנית.  לגישה 
המאורים  השליחים  מן  שנלקח  חוקי  ָשלל  מחזיר  הוא  הכניעה;  הסכם  את  ונשנות  החוזרות 

מפוקפק.  שמקורן  מתנות  איּבן־יאחף  מידי  לקבל  מסרב  הוא  ולבסוף,  למּורסיה;  בדרכם 
האיפוק,  את  מבטא  אחרים,  אפיים  גיבורים  משל  מאוחר  שזמנו  השירה,  של  אל־סיד 
שקדם  ההרואי  הטיפוס  של  מקומו  את  היורש  זה  האבירי,  הטיפוס  של  המשובחת  סגולתו 

לו.
פקעה  כאשר  כי  האמיתיות.  העובדות  מן  השירה  סוטה  תמיד  כמאופק  בתיאורו  אולם 
שכניעותו  לדעת  נוכח  הוא  כאשר  גבולות.  ידעה  לא  אלימותו  הממשי,  אל־סיד  של  סבלנותו 
הנאמנה לשווא היא, הוא מחריב את ארצו של הווסל החביב על אלפונסו; כאשר ברנגר הודף 
ולנסיה מתעקשים לצדד באל־ אותו הוא ׂשם לַאל את הליכות החצר בברצלונה; כאשר אנשי 
לקיצוניות.  נוטה  אכן  הוא  מקרה  ובכל  במיוחד.  לנוקשה  במיוחד  מַחנון  הופך  הוא  מּוַרּביטּון, 
ורבגוני,  מסתורי  הוא  מַרבית.  לנדיבות  ממשטמה  אליו  יחסו  משתנה  ברנגר,  את  שלכד  ברגע 
שהוצעו  ולנסיה  של  המלכותיים  הגנים  את  נפש  בשאט  דחה  כך  ביריביו.  להשתעשע  ואוהב 

לגמרי. צפוי  בלתי  במועד  בהמשך  עליהם  להשתלט  כדי  רק  לו, 
ניגוד מוזר  יוצרת  זו  ולגיבורי העידן הברברי;  לו  דּובר כבר על התאווה לאוצר, המשותפת 

אחרים. במקרים  מפגין  שהוא  לנדיבות 
של  אטוויסטיים  בקשרים  בחוזקה  כבול  היה  גזעו,  בני  את  שמייצג  כמי  אל־סיד, 
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הונחה  הוא  כי  והן השירה מסכימות  הן ההיסטוריה  גם של אמונות טפלות.  כמו  טקסיות 
תוצאות  את  לו  שניבאו  הם  פניו  על  שחלפו  דורסים  עופות  ומופתים.  אותות  ידי  על 
חקוקות  היו  הטפלות  האמונות  בנותיו.  של  ומסען  הנהר  צליחת  תוצאות  את  גלותו, 
אל־סיד  בפני  ברנגר  שהטיח  זו  כמו  לתוכחות,  גרמו  שתכופות  אף  לוחמים,  אצל  לעומק 

בֶטבאר.
שב  כשהוא  עזה,  התרגשות  של  ברגע  לטקסיות.  מכור  אל־סיד  היה  השירה  על־פי 
מגלותו, הוא מעניק למלך מחווה ולועס עשב – סמל עתיק להכנעה. כדי לתת פומבי לצערו 
יהפוך  שהדבר  בידיעה  זקנו,  את  לעולם  שוב  לקצוץ  לא  נשבע  הוא  צודק,  הבלתי  גירושו  על 
קדום  מנהג  היה  צער  לאות  מגולח  לא  להישאר  יחד.  גם  והנוצרים  המאורים  לשיחות  נושא 
כל  הזקן״.  עב  שלי,  ״סיד  הכינוי  לו  שהוענק  כזו  בקפדנות  אותו  קיים  שאל־סיד  אלא  ונפוץ, 
היטב,  מוכר  אות   – מקופל  בזקן  מופיע  אותו  לראות  נדהמו  טולדו  של  המלכות  חצר  אנשי 
את  פורׂש  כבר  הוא  צדק,  עמו  נעשה  בקושי  כשרק  ואז,  עמוק;  ֵאבל  של  שכיח,  לא  כי  אם 
מעשיו  בכל  המסורת.  של  עבדה  היה  לא  מעולם  הוא  זאת,  עם  הרגיל.  למראהו  וחוזר  זקנו 
שהספרדים  הטקטיקות  את  כשזנח  לאון,  של  המסורתיות  נגד  במאבק  אם  בין  חדשני,  היה 
הכמורה,  רפורמה של  כשקידם  המורביטון,  על  לגבור  מנת  על  לאמץ,  לרוב  נהגו  והבורגונדים 

ההרואית. בשירה  מהפכה  אכן  כשחולל  או 
מלעיזיו של אל־סיד מציירים אותו כפורע חוק סתמי, שודד חסר כבוד; אך היסטוריונים, 
הוא  לחוק  אל־סיד  של  שיחסו  הקדומים  המשוררים  עם  מסכימים  לטיניים,  וגם  ערביים 
וכאן נמצא שוב שאל־סיד משלב בתכונותיו את שני העידנים, ההרואי  ששלט בקריירה שלו. 

מקומו. את  שירש  והאבירי 
החלשים,  זכויות  על  להגן  האביר  של  חובתו  כי  נקבע  האבירי,  האידיאל  וטופח  כשעוצב 
ועד  מראשיתה  האבירים,  ספרות  מעידה  כך  על  אבירי.  להישג  הפך  חוק  בנושאי  ֶידע  ולכן 
אותו  מתאר  הוא  המנוח,  בנו  הישגי  את  מונה  מסאלאס  הזקן  גּוסטיֹוס  כשגֹונַסלו  סופה. 
כשופט  גם  פועל  קישוט,  דון  המושלמים,  האבירים  ואחרון  שיפוט״;  וחובב  בחוק  כ״משכיל 

בחוק. נרחב  ידע  ומפגין 
אל־סיד מוכיח הישג אבירי זה בכמה מקרים: כשהוא משמש יועץ למנזר קרדניה; כשופט 
באֹובֵיידֹו, שם הוא מפרש את החוק הגֹותי וחוקר את מקוריותו של שטר ֶמכר; ושוב בשרטטו 
טענותיו  את  השוטח  השירה,  של  אל־סיד  גם  וכך  מרובעת.  שבועה  בניסוח  דקות  הבחנות 

בטולדו.  הקורטס  בפני  ובשיטתיות  במיומנות 
קסטיליה,  כאלוף  בצעירותו,  שלו.  ביותר  הנעלה  במובן  החוק,  את  תמיד  קיים  אל־סיד 
בקיום השבועה.  דומה  בתוקף  דקדק  הוא  ַגֵדאה  ובסנטה  ָנבארה;  נגד  חוקי  בדו־קרב  לחם  הוא 
על  מלחמה  להכריז  ברירות:  שתי  לפניו  עמדו  אותו,  והגלה  בו  פגע  כשאלפונסו  בהמשך, 
החוק  לו  שסיפק  באמצעים  והסתייע  בעקביות,  בשנייה,  בחר  הוא  פיוס.  לבקש  או  שליטו 
המדיאבלי על מנת להשיב לעצמו את חסדי המלך. פעמיים חש לעזרת המלך; ופעם שלישית 
ניסיונות  כל  שנכשלו  לאחר  רק  חוקית.  שבועה  של  קשה  במבחן  עמידה  דרך  להזדכות  ניסה 
את  הפעיל  הוא  יותר,  וחמורים  חדשים  עוול  ממעשי  לסבול  אולץ  והוא  הללו  ההתפייסות 
מה  את  הקמפאדור  של  הקשה  ידו  אכן  משיגה  ואז  המלך;  ארצות  על  מלחמה  להכריז  זכותו 
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אויב  אל־סיד  את  לכנות  הוא  מגוחך  הרי  זאת  עם  שלו.  העקבי  האיפוק  להשיג  הצליח  שלא 
ודֹוזי.  �)Masdeu( מסדו  שעשו  כפי  ארצו, 

הכמות  רב  המכלול  של  מחברו  ספרדי,  היסטוריון   .)1817  –  1744( מסדו  פרנציסקו  חואן 
איננו  מסדו   .Historia critica de Espana y de la cullura espanola כרכים:   20 בן  והסגולה 

המעטה.  בלשון  וזאת  לאל־סיד,  מחמיא 

אל־סיד והמאורים
יחסיו של אל־סיד  גם את  הבין  לא  דרכי ההתנהגות המובחנות הללו,  מי שכשל להכיר בשתי 
אנהג  ״אם  כלפי המוסלמים הספרדים אפשר לסכם בהצהרתו שלו:  גישתו  עם המאורים. את 
אותה  ייקח  לי שהוא  ברור  ובאי־צדק,  ביהירות  אך אם  ולנסיה;  את  לי  יניח  האל  החוק,  בדרך 
נהג  שאל־סיד  מודה  לרוב,  המרושע  המוסלמי,  הקורות  רושם  איּבן־אלקמה�,  אפילו  ממני.״ 

בחיבורו בערבית על ההיסטוריה של ולנסיה, משנת 1100 לערך.   �

נשבע  אלפונסו  אל־סיד  של  לדרשיתו  גדאה.  סנטה  בכנסיית  ההשבעה   טקס 
 .1978 הכנסייה,  בחזית  בורגוס  תיאטרון  שחקני  אחיו.  סנצ׳ו  ברצח  יד  לו  הייתה  לא  כי 
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להישאר  שאיפתם  בשל  ספרד,  של  המאורים  כאשר  אך  ולנסיה.  אנשי  כלפי  רבה  בהגינות 
עמדתו,  את  לשנות  אל־סיד  נאלץ  מרוקו,  של  המוסלמים  את  לעזרתם  קוראים  מוסלמים, 
המוחלטת  ובכניעתם  אפריקה  מצפון  הפולשים  בסילוק  רק  להסתיים  המלחמה  יכולה  ומכאן 

הספרדים. המאורים  של 
כאשר  בוולנסיה,  ההפיכה  במהלך  היטב  מתבטא  הללו  ההתנהגות  דרכי  שתי  בין  הניגוד 
אל־ המורביטון.  בידי  העיר  נפלה  אל־קאדיר,  המלך  אל־סיד,  של  בן־חסותו  של  רציחתו  עם 
פחות  לא  צדק  דרישת  של  צעד  ביותר,  הגדול  הצבאי  מפעלו   – ולנסיה  על  מצור  מטיל  סיד 
את  ויהדוף  המלך  רוצחי  את  יעניש  אשר  עד  לשקוט  לא  בדעתו  נחוש  והוא  מדיניות,  משל 
הפולשים האפריקנים. עם גירוש המורביטון וכניעת העיר, אל־סיד נוהג תחילה באנשי ולנסיה 
מפסיק  הוא  האפריקנים,  עם  קשר  לקשור  ממשיכים  שהם  מגלה  הוא  כאשר  אך  בנדיבות; 
ועובר לשימוש באגרוף הברזל של הכובש. מלעיזיו מייחסים שינוי  לכבד את החוק המוסלמי 

פוליטי. צדק  עמד  בבסיסו  כי  מראות  העובדות  אבל  סתם,  של  לגחמה  בהתנהגותו  זה 
מנוצחים,  הבלתי  בגלימת  ההרואיים  הגיבורים  כל  את  מלבישה  הפואטית  שההפרזה  אף 

הבדיון. עם  ביד  יד  הולכות  העובדות  באל־סיד,  מדובר  כאשר  כי  לגלות  מפליא 
התהילה לה זכה אל־סיד בזמנו מתבטאת בשם קמפאדור, ״המנצח״, שנתנו לו הן המאורים 
וב- ולנסיה;  של  בכתב־הזכויות  המופיע   ,”invictissimus princepes“ בביטוי  הנוצרים;  והן 

נכתב  מותו,  לאחר  שנה  כחמישים  ואף  ניצח.  שתמיד  גם  עליו  נאמר  שם   ,Historia Roderici
אויב  שום  כי  שרים  ״עליו   :  Poema de la conquista de Almeria-ב בלטינית  אודותיו 

אותו.״ הכריע  לא  מעולם 
הקרבות  כדוגמת  אל־סיד,  של  הדופן  יוצאי  ניצחונותיו  את  מדגיש  עצמו  סאם  איבן־ּבַ
בטמאריט, בהם הוא גבר אל האויב ביחסי כוחות של אחד לשנים עשר לרעתו, ובַסמֹורה, שם 
הוא הביס חמישה עשר אבירים, לבד וללא כל סיוע. אך מעולם לא הייתה עליונותו המופלאה 
עד  היה  החדש  הצבאי  שארגונם  המורביטון  את  שהכשיל  מבעת  יותר  ברורה  הקמפאדור  של 
את  הסיג  הפולשים,  כנגד  במלחמתו  הצליח  ייֶרן,  ובּבַ בכוארטה  לבדו,  הוא  מנוצח.  בלתי  אז 
למרות  ומֹורבֵיידרֹו  אלֶמָנרה  ולנסיה,  את  לכבוש  הצליח  לבדו  רבים;  שבויים  ולקח  צבאותיהם 
אל־סיד,  של  הצבאית  גאונותו  את  במלואה  להבליט  כדי  זה  בעימות  ודי  העזה.  התנגדותם 

תמיד. המנצח 
אך  לגמרי,  אבודים  נראו  אחרים  שבעיני  נואשים  כה  במצבים  הגיבור  עצמו  מצא  עתים 
חירום  במקרי  להצלחתו.  שהביאה  הסמויה  ההזדמנות  את  לפתע  מגלה  הייתה  החדה  ראייתו 
סיכוי  בפני  ובכל פעם שעמד  וחורק שיניים;  רועד מהתרגשות  היה  ֵלילית,  כמו התקפת פתע 
של  העזה  עליצותו  על  מעידים  כאחד  וההיסטוריון  המשורר  משמחה.  מנתר  לבו  היה  לקרב 

המורביטון. של  המאיימת  ההיערכות  למראה  הגיבור 
היסטוריונים  אויביו.  בקרב  בהלה  לעתים  זורעות  אל־סיד  של  המנצחות  הטקטיקות 
ריט, הגייס העצום של המורביטון  לטיניים וערביים מספרים איך צבא גרסייה אורדונייס באלּבֶ
סה נסוגו כולם בלי להעז כלל להתעמת  באלמּוַזֶפס, וכן אביריו של ראמֹון ברנגר הגדול באֹורֹוּפֶ
בעקבות  כי  מספרת  האגדה  האויבים.  בקרב  בהלה  כנראה  יצר  כוארטה  קרב  גם  אל־סיד.  עם 

לרעוד. מבלי  באל־סיד  מבט  להישיר  הסרצנים  יכלו  לא  הגיבור  של  המאיימת  שליטתו 
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אל־סיד – איש המעשה
הרבות  התאונות  מפעלותיו.  בכל  האישי  חלקו  על  מספרים  אל־סיד  של  קורותיו  רושמי 
הקרב.  בשדה  עצמו  חשף  בה  המידה  על  מעידות  שיניו  בעור  ושוב  שוב  והיחלצותו  שעבר 
ובתחום הממשל נטל על עצמו חובות רבות; פעמים אחדות בשבוע שימש כשופט בוולנסיה, 
המופלא  הארגוני  כוחו  למּורסיה.  שנשלחו  השליחים  של  הבגידה  קשר  את  שחשף  זה  והוא 
והרחיב  בנה  בה  ובדרך  משגשגת,  לעיר  עשנות  מחורבות  ָלה  ג׳ּוּבָ של  המהירה  בעלייתה  מוכח 

אלקּודיה. פרבר  את 
כך  כל  הסבוכות  בבעיות  לשלוט  לו  אפשרה  האיש  של  פוסקת  והבלתי  הכבירה  האנרגיה 
ודניה,  סרגוסה  אראגון,  מלכי  את  פנייס,  אלבר  את  הקיסר,  את  שבלבלו  ספרד  מזרח  של 
חסותו  שטחי  את  בדבקות  וקיים  ביסס  הוא  שלהם  הסרק  טענות  מול  ברצלונה.  רוזני  ואת 
בסבלנות,  מחדש  אותו  בנה  הוא  נהרס,  מפעלו  כאשר  פעמיים,  והנחשק.  המפולג  באזור 
כך  ואחר  אלפונסו  של  ולקנאתו  לזעמו  תחילה  שגרמו  לכאורה  פתירים  בלתי  קשיים  למרות 

המאורי. יּוסּוף  של  לשאפתנותו 
ונטול  לאומי,  ארגון  מצד  תמיכה  כל  ללא  יחיד,  אדם   – הטירוף  מן  בכך  שיש  נדמה 
פעמיים  שכבר  שלטון  אליה  להשיב  בנחישות  בוולנסיה  מופיע  אחד,  ליום  גם  ולּו  משאבים 
את  יעשה  כי  לחלום  מעז  לו;  יכול  לא  בספרד  ביותר  החזק  הכוח  שגם  אויב  בידי  הופל 
בלתי  יום  אותו  המוסלמי.  האמיר  עם  ישיר  ובעימות  לעשות,  הצליח  לא  הנוצרי  שהקיסר 
את  ושינה  הסיכויים  כל  כנגד  רצונו  כוח  את  הציב  הוא  בו  אשר   ,1092 באוקטובר  נשכח, 

ההרואית.  הגבורה  פסגת  זוהי  אכן  הגורל, 
ניתן להסיק מכך כי עוד יותר מפעלתנותו והצלחותיו של אל־סיד, בולטת דבקותו יוצאת 
חייו  כל  ואת  במזרח,  פעולה  תוכנית  הגה  הוא  לגלות  יצא  כאשר  מיד  ואכן,  במטרה.  הדופן 

לביצועה. הקדיש 
איבן־ של  בדבריו  והערצה  שנאה  של  תערובת  מהדהדת  הגיבור  מות  לאחר  שנים  עשר 

הקמפאדור: של  העל־אנושית  לאנרגיה  ויקר  כבוד  החולק  בסאם, 
החוף  אנשי  על  כבד  כמשא  העיק  הוא  מתמיד;  נסבל  בלתי  נעשה  הזה  הרודן  של  כוחו 
העצומה,  שאפתנותו  מפני  רעדו  הכול  ורחוק.  קרוב  אדם,  כל  בפחד  מילא  הארץ,  ופנים 
נדלית  והבלתי  הצלולה  האנרגיה  בזכות  הזמן,  פורענות  הזה,  האיש  זאת,  ועם  לכוח.  תאוותו 

יכול. הכול  פלאי  מגדולי  פלא,  היה  וגבורתו,  החסון  אופיו  שלו, 
וכך, כמו אלסנדרו מנצוני באודה הנודעת שלו על מות נפוליון, השתחווה האויב המוסלמי 

האל. חותם  את  שנשאה  היצירה  סגולת  לפני  בהוקרה 

אין נביא בעירו
תחילה היה אל־סיד פעיל בקידום מטרותיה של קסטיליה כנגד לאון וָנבארה. פעילותו הייתה 
סנצ׳ו  של  דגלו  כנושא  ניצחונותיו  בזכות  כי  הספרדית,  ההיסטוריה  של  קריטי  בשלב  מכרעת 

לקסטיליה. מלאון  הפוליטית  ההגמוניה  עברה  השני, 
מאופק  ֶשלו  הווסל  ושאפתן,  נמרץ  המלך  נערץ:  שילוב  היוו  דגלו  ונושא  סנצ׳ו  המלך 
הישגי  מעצבים  ההיסטוריה  נתיב  שאת  ואף  ספרד.  מפת  את  לשנות  יצאו  הם  ביחד  ומיומן. 
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על  עת  בטרם  הזה  החיבור  נקטע  שאלמלא  הרי  היחיד,  של  אלה  מאשר  יותר  הקולקטיב 
והרקונקיסטה  נעצרת,  הייתה  האפריקנית  שהפלישה  בוודאות  להניח  ניתן  בזמורה,  הרצח  ידי 
הייתה מואצת, באמצעות הצלחות נוספות בדומה לאלו שבקֹוימּברה, קֹוריה וטולדו. בני העת 
ההיא הבינו זאת היטב, ולכן ראו בהגלייתו של הגיבור טעות חמורה מצדו של המלך. תחושה 

כמוהו״. האדון  לו  גּול,  ּדָ ָוָסאל  ״ֵאִלי,  השירה:  בדברי  מבוטאת  זו 
הוכתר אלפונסו בקסטיליה, הברונים, שרצו לשאת  בכך. כאשר  רק המלך אשם  לא  אולם 
חן מלפניו, הפנו עורף לאל־סיד וסירבו להודות בערכו של הגוֶלה. משנדחה על ידי קסטיליה, 
הוא  רבות  תלאות  ולאחר  שלו,  האנרגיה  את  בו  לפרוק  אחר  מקום  לחפש  הקמפאדור  נאלץ 
לשעבר,  יריביו  וכך  אראגון.  מלך  עם  ואחר  ברצלונה  רוזן  עם  תחילה  ברית,  ליצור  מצליח 

שלו. והקסטיליינים  אלפונסו  לפני  הגיבור  של  בערכו  הכירו  והאראגונים,  הקטלנים 
דו־ שמציינים  כפי  אל־סיד.  של  ובתהילתו  בפעילותו  הזה  המהפך  את  מאששת  הספרות 
 Carmen אל־סיד,  אודות  לנו  המוכר  ביותר  הקדום  השיר   ,)Mild( ומילד   )Du Meril( מריל 
באופן  אני,  הוכחתי  ובנפרד,  יותר  מאוחר  קסטילייני.  ולא  קטלאני  במקורו  הוא   ,Roderici
אלא  במקורו,  קסטילייני  איננו   ,Poema del Cid השני,  הפואטי  התיעוד  שגם  דומני,  נחרץ 
שהגייתו  )חוגלאר(  נודד  זמר  בידי  מדינצ׳לי  של  הְספר  באזור  או   “extremaduras“ב חובר 
)וגם  ההיסטוריים  המקורות  של  יותר  מעמיק  במחקר  כעת,  הקסטיליינים.  משל  שונה  הייתה 
 Historia זאת בנפרד ממחקרים קודמים(, מצאתי להפתעתי שגם הטקסט ההיסטורי הראשון, 
Roderici, איננו קסטילייני. הוא נכתב באזור הְספר שבין סרגוסה לֶלרידה, זירת הפעילות של 
מקנאים  שהם  על  הקסטיליינים  את  מאשים  אפילו  והמחבר  חייו;  של  השנייה  במחצית  סיד 

אותו. להבין  מסוגלים  ואינם  בגיבור 

אל־סיד – איש חזון האחדות הלאומית
היא שראשית ההערצה לאל־סיד לא התעוררה  המסקנה החשובה שיש להסיק מעובדות אלו 
בשם  יותר  מאוחר  שנודע  מה  ושל  סרגוסה  של  יותר  המרוחקים  באזורים  אלא  בבורגוס, 
ביטחון בשנים האחרונות  גבולות המחוז המזרחי שלו, אשר להן העניק אל־סיד  קטלוניה, על 
לדמותו  הראשונים,  גבורתו  למעשי  עדה  הייתה  קסטיליה, אשר  נכנעה  אלה  בשנים  חייו.  של 
בחרו  אנטולינס,  מרטין  כמו  פחות,  הצייתניים  בורגוס  אנשי  ואילו  הקיסר,  של  כול  הכובשת 
שתהילתו  לאחר  רק  בנה  בגבורת  רשמית  הכירה  שבורגוס  מכאן  לגלּות.  אל־סיד  עם  לצאת 
שאיננו  מקומי  ידוען  באיזה  מדובר  אם  אלא   – בעירו״  נביא  ״אין  אכן,  מבחוץ.  עדיה  הגיעה 

הצר. בחוגו  אלא  מוכר 
לא  ראינו,  שכבר  כפי  היה,  אל־סיד,  את  רדף  שכנראה  מאוחדת,  ספרד  של  הרעיון 
אצל  התעורר  לאומיות  של  חדש  מושג  כאשר  החל  השינוי  במקורו.  לאוני  אלא  קסטילייני 
אחראי  זה  ולשינוי  הלאוני.  האימפריאלי  הרעיון  מקום  את  ותפס  והקסטיליינים,  הבסקים 

אל־סיד. רבה  במידה 
עלינו  היה  טהור,  קסטילייני  היה  ספרד  אחדות  שרעיון  הרווחת  הדעה  את  קיבלנו  אילו 
ה- המאה  מן  הקטלני  הכומר  כדוגמת  הקסטיליינית,  הזווית  מן  ורק  אך  באל־סיד  להתבונן 
שהוא  אולי  נכון  אותו.  להבין  מצליחים  אז  היינו  לא  וכמותם  ותלמידיו,   )Masdeu( מסדו   ,18
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יחד,  גם  קסטילייניים  ולא  קסטילייניים  בהיבטים  מופגנת  שלו  ההרואיות  אבל  בורגוס,  גיבור 
השחוק  הרעיון  את  שזנח  הראשון  היה  שאל־סיד  ספק  אין  סתירה.  בכך  לראות  היא  וטעות 
לקראת  הובילו  אשר  החדשות  הקסטילייניות  המטרות  את  ואימץ  לאונית,  אימפריה  של  כבר 
מלך  אלפונסו  לפני  ברך  כרעה  בזמורה,  הרצח  לאחר  קסטיליה,  כאשר  אך  המודרנית.  ספרד 
למען  במלחמה  שלו  ארצו  את  הקדים  וכגוֶלה  חדש;  בכיוון  להסתער  אל־סיד  נאלץ  לאון, 

הלאומי. האידיאל 
העת  מן  גלותו,  ימי  אורך  לכל  הזה  באידיאל  אל־סיד  דבק  הרבות  התהפוכות  למרות 
כוח  את  שבר  בה  לעת  ועד  הזקן,  הלאוני  הקיסר  לטובת  שפעל  מי  אלפונסו,  לפני  נסוג  בה 

וקסטיליה. לאון  מלך  של  רוחו  למורת  שהיו  במערכות  האפריקנית,  הפלישה 
כדמות  מעמדו  להבלטת  דווקא  גרמה  ומקסטיליה  המלוכה  מחצר  אל־סיד  של  הרחקתו 
יחדיו  עמו  נלחמו  שלו  הקסטיליינים  שלצד  לכך  נכבדה  ומשמעות  ממש;  של  לאומית 
וחסידיו  מאראגון  הראשון  פדרו  ושל  ַרמיֶרס  סנצ׳ו  של  האבירים  גּוסטיֹוס,  מּוניֹו  האסטּורי 
מצוין  המשותפת  המטרה  למען  זה  פעולה  שיתוף  ומֹונטמאיֹור.  קוימברה  ממחוז  הפורטוגזים 

בשירה: אכן 

ֵמַעל י  ּלִ ׁשֶ ֶאל־ִסיד  ֵחם  ְלִהּלָ ֵמיִטיב 
ִמיַנאָיה, ַפְנֵיס  ַאְלָבר  מֹוהּו  ּכָ ז,  ַהּפָ ף  ֻאּכַ
ַאְנטֹוִליֶנס, ַמְרִטין  סּוִריָטה.  ד  ְמַפּקֵ הּוא 

ּגּוְסְטיֹוס מּוְניֹו  מֹוָתם  ּכְ ִמּבּוְרגֹוס.  ַהּטֹוב  ָהִאיׁש 
מֹוְנטָמיֹור, ּבְ ָאדֹון  מּוְניֹוס,  ַמְרִטין  יר;  ַאּבִ

ַאְלָבֶרס; ְוַאְלָבר  ַסְלָבדֹוֶרס  ַאְלָבר 
)662–656( ֵמָאָרגֹון.  ָהִאיׁש  ם,  ִעּמָ ה  ְרִסּיָ ּגַ ִלין  ּגַ

שמות  כרשימת  הספרדים  עבור  כמותן  יוחסין,  שלטי  של  מוטו  כמו  קצרות  אלה,  שורות 
האי  חצי  של  כך  כל  רבים  מחָלקים  אבירים  כי  העובדה  היוונים.  עבור  הומרוס  של  הספינות 
קסטיליה,  של  וגם  ספרד  של  האמיתי  למאבק  אל־סיד  מאבקי  את  הופכת  דגלו,  תחת  נלחמו 

בורגוס. ברוֵני  של  העין  צרות  למרות 
אולם אהבתו לביתו והפטריוטיות הרחבה שלו לא הפכו את אל־סיד לצר אופקים. מינויו 
מערביים  רעיונות  השפעת  בברכה  קידם  הוא  כי  מוכיח  בוולנסיה  דת  למנהיג  קלּוני  נזיר  של 
ביותר  המובהק  הספרדי  הגיבור  מצד  כזו  גישה  הקודם.  מבידודה  ספרד  את  לחלץ  שתכליתם 
להסתגר  מבקשים  קנאית  לאומנות  מתוך  אשר  לאלה  למחשבה  חומר  להעניק  אכן  עשויה 

ואל־סיד״. לאיֹו  ּפֶ ל״צאצאי  מזיקה  שזו  בתואנה  זרה  השפעה  כל  מפני 
בזכות  ויותר  להגמוניה  קסטיליה  של  שאיפותיה  קידום  בזכות  פחות  להלל,  זכה  אל־סיד 

בוולנסיה״. המנצח  שלי,  ״אל־סיד  תכופות  מכונה  הוא  בשירה  ולנסיה.  כיבוש 
בהתקף סידופוביה מריר פחות מהרגיל, ביקש דוזי להמעיט מערך הכיבוש הזה: ״אל־סיד 
לספרדים?  הזה  הכיבוש  הקנה  יתרון  איזה  אך  והעשירה,  הגאה  העיר  ולנסיה,  על  השתלט 
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של  מותו  עם  כי  במאומה;  זכתה  לא  ספרד  אולם  רב,  בשלל  זכו  אכן  אל־סיד  של  אנשיו 
רודריגו חזרו הערבים והשתלטו על העיר.״ עם זאת, אף שהמחבר מעולם לא תיקן את דבריו 

.)1881( חיבורו  של  השנייה  המהדורה  מן  אותם  ומחק  בהבלותם  השתכנע  כי  נדמה  אלה, 

אל־סיד – מגן אירופה מדרום
האראגוני  ההיסטוריון  על־פי  להרואיות.  דגול  מופת  וראשונה  בראש  הציב  ולנסיה  כיבוש 
מלך.  ידי  על  הושג  שלא  ספרד  בתולדות  ביותר  המופלא  ההישג  זה  היה   ,)Zurita( זּוריטה 
כל  את  מגייס  בספרד,  ביותר  החזק  השליט  קסטיליה,  מלך  היה  אפילו  כי  ואומר,  מוסיף  הוא 
המאורים.  שטחי  בלב  כך  כל  מאוכלסת  עיר  לכבוש  מתקשה  היה  הוא  כזה,  למבצע  כוחותיו 

ונכשל. כוחו,  כל  את  והשקיע  ניסה  אכן  ואלפונסו 
בנוסף, טועה דוזי כשהוא מדמה את כיבוש ולנסיה לפשיטה סתמית לצורך ביזה. לא היה 
להוללות  האפיפיור  של  הדגל  נושאי  כוחות  התמסרו  שם  סטרֹו,  רּבַ ּבַ לכיבוש  כלל  דומה  זה 
הוא  הספרדיים;  המלכים  כדרך  זאת  ביצע  והוא  מחדש,  כיבוש  היה  הסיד  של  ִמפעלו  וביזה. 
ביחד  בעיר  והתמקם  הישנה,  הבישופות  את  כנה  על  השיב  שכבש,  האדמות  את  מחדש  ארגן 
חלום  להתגשמות  זוכה  קסטיליה  הייתה  רגילה,  חיים  לתוחלת  זוכה  היה  אילו  משפחתו.  עם 
משתנה  הייתה  האי  בחצי  השליטה  תחומי  וחלוקת  קרתגו,  של  בפרובינציה  אחיזתה  ייצוב 

לחלוטין. 
עת  באותה  הגיבור.  של  עת  בטרם  מותו  למרות  רבה,  חשיבות  נודעה  הכיבוש  לתוצאות 
הביזנטינים,  את  הטורקים  הביסו  במזרח  האסלאם.  של  דופן  יוצאת  התעוררות  התחוללה 
הביסו  ובמערב  ספרד,  של  הגודל  בסדר  פרובינציות  מידיו  ונטלו  שלהם  הקיסר  את  לכדו 
הותקף  הערבית,  ההתפשטות  ימי  בראשית  כמו  שוב,  וכך  לאון.  שליט  את  הברברים  והסיגו 
ושל  במערב  אל־סיד  בסיועם של  אירופה,  ניצלה  אלא שהפעם  עבריו.  התיכון משני  הים  אגן 

במזרח. הצלבנים 
שמסעי  האמונה  את  העלתה  לספרד  אל־מורביטון  פלישת  מפני  השני  ן  אּורּבַ של  חרדתו 
הצלב אורגנו מלכתחילה בידי האפיפיור כהסחת דעת צבאית, תוך התעלמות ממצבו המפולג 
במזרח, המורביטון  רק  עוררו חשש  בעוד הטורקים  כי  להכחיש  אין  בכל מקרה  של האסלאם. 
ב- הֶאּברֹו  לעמק  הצרפתים  הגייסות  שיגור  זאת  שהוכיח  כפי  לאירופה,  עזה  כסכנה  נתפסו 
הוא  בוולנסיה,  שלו  הנסיכות  את  המאורים  בקרב  אל־סיד  ייסד  כאשר  כי  גם  ברור   .1087
ולנסיה  שנסיכות  נכון  וטריפולי.  ֶאֶדסה  אנטיוכיה,  בירושלים,  הצלבנים  מעשי  את  הקדים 
זמן  והתקיימו  ארעיות,  היו  האחרות  הנסיכויות  גם  אולם  מייסדה;  לאחר  רב  זמן  שרדה  לא 
יכול  לא  אל־סיד  ואילו  כולה  אירופה  של  מתמיכתה  נהנו  שהצלבנים  משום  רק  יותר  ארוך 
כנגד  שלהם  המדינות  את  הקימו  הצלבנים  מכך,  יתרה  שלו.  מלכו  עזרת  על  אפילו  להסתמך 
של  כזה  מגובש  כוח  מול  במהירות  שנכנעו  הטאיפה,  מממלכות  בהרבה  קטנות  אמירויות 
כמו  מנהיגים  תחת  וגרמניה,  צרפת  אנגליה,  של  המאוחדים  הכוחות  ואפילו  א־דין;  צלאח 
אדסה.  את  או  ירושלים  את  מחדש  לכבוש  הצליחו  לא  אוגוסטוס,  ופיליפ  הארי  לב  ריצ׳רד 
ויוסוף  ואילו הסיד, לעומתם, בנה וקיים את שליטתו מול התנגדות מרה ביותר מצד הטאיפה 
עת  באותה  שעמד  ענק  אימפריית  ומנהיג  המוסלמים  הכובשים  מגדולי  אחד  איּבן־תאשפין, 
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ריחוק  כמו  אחרים,  גורמים  בחשבון  כשלוקחים  גם  מרשימה  נותרת  ההשוואה  כוחו.  בשיא 
הצלבנים. של  הפעילות  זירת 

ולבסוף, לשליטתו של אל־סיד בוולנסיה הייתה חשיבות מיידית יותר עבור אירופה בתור 
סכר לעצירת הגל השוצף של שבטי המורביטון. עובדה משמעותית שממנה התעלמו עד כה, 
קטע  אל־סיד  בידי  ולנסיה  כיבוש  כי  מסכימים   Historia Roderici וגם  איבן־בסאם  שגם  היא 
ביותר  המרוחקות  המוסלמיות  הממלכות  אל  להגיע  ממנה  ומנע  האפריקנית  הפלישה  את 
האברו,  בקעת  אל  פשטה  ואילו  שיאה,  אל  ההיא  בעת  הגיעה  הפלישה  וסרגוסה.  ֶלרידה  של 
כבד  נפגעות מאסון  היו שתיהן  בהרבה מקסטיליה,  מדינות חלשות  ברצלונה,  ואל  אראגון  אל 
השישי  אלפונסו  את  ששימש  הפלישה  איום  מתממש  היה  אז  או  ַסגַרַחס�.  קרב  של  מזה 
על  ידע  שלא  אף   ,)Huber( הובר  ו.א.  הגרמני  ההיסטוריון  ואכן,  הצרפתים.  לברונים  כאזהרה 
כי  ספרד  על  רק  לא  שהגן  כמחסום  אל־סיד  של  כיבושיו  חשיבות  את  מדגיש  אזהרה,  אותה 
הנתונים,  כל  על־פי  הייתה,  גם  זו  המוסלמית.  הסכנה  מפני  כולה,  המערבית  אירופה  על  אם 

עת. באותה  הכללית  ההתרשמות 

אל־סיד – איש החוק
הילה  לו  כדי להקנות  גם בכך  היה  די  ציַינו כבר כמה הקפיד אל־סיד תמיד על שמירת החוק. 
המרכזיים  חלקיה  בשני  ביותר  האמנותיות  האפיזודות  כי  העובדה  כפי שמוכיחה  זולתו,  בעיני 

החוק. של  נעלה  תפיסה  על  מבוססות  השירה  של 
בסנטה  ההשבעה  טקס  את  דרמתי  באורח  מתארת  זמורה  דה  קנטר  של  האחרונה  הסצנה 
על  להגן  כדי  זה  היה  שלא  הרי  השישי,  אלפונסו  על  רצונו  את  אל־סיד  כפה  כאן  אם  ַגֵדָאה. 
הביניים,  בימי  כך  כל  רבים  ברונים  ממלכם  שתבעו  כשם  כלשהי,  אישית  זכות  או  פריבילגיה 
אלא על מנת למחות נגד גזל הכתר ולעמוד על קיום חוקי ירושת המלוכה. סצנה זו התקיימה, 
והנה  הגיבור.  באפיון  המרכזית  חשיבותה  בשל  אלא  לה,  שגרמו  המאורעות  בשל  לא  אפוא, 
 Joaquin( אף בתקופה הטרגית של המעבר מן המאה הקודמת לנוכחית, אותו חואקין קוסטה 
ספרד  את  ידרדר  שזכרו  מחשש  חרבו,  וטיזֹונה  אל־סיד  של  שריונו  באמיתות  פר  שּכָ  )Costa
שכל  ולייחל  גדאה  סנטה  של  אל־סיד  את  לעזרו  לגייס  היסס  לא  מלחמתית,  להרפתקה  שוב 

משליטיו. קיומו  את  כמותו  יתבע  ובה־בעת  החוק  לשמירת  כמותו  יחרד  ספרדי 
למנהג  בולט  בניגוד  שבה,  טולדו,  של  הדין  מבית  מצוינת  סצנה  מציגה  אל־סיד  שירת 
המשפט.  בבית  החוק  קיום  לטובת  נקמה  על  אל־סיד  מוותר  הביניים,  ימי  של  באפוס  הרווח 
ההיא.  העת  בשירת  זו  בחירה  שחוללה  המהפכה  על  הצבעתי   ,Poema de Mio Cid בחיבורי, 
את  וחושפת  אל־סיד  של  האמיתית  העולם  ראיית  את  משקפת  זו  בחירה  כי  ספק  כל  אין 

למשוררים. השראה  היוו  אשר  המוסריות  תכונותיו 
זו  לא  זאת,  ובכל  ביותר;  אימתני  לוחם  של  שירי  באפיון  איפוק  דווקא  למצוא  מדהים 

בחמלה. הצדק  את  לרכך  ידע  גם  הוא  לחוק,  כוחו  את  תמיד  ִשעבד  אכן  שהוא  בלבד 
ואף  פואטי,  כנושא  העצמי  הריסון  ערך  של  מובהקת  תפיסה  מבטאת  אל־סיד  ִשירת 

קרב בו הביסו המורביטון את כוחות קסטיליה בראשות המלך אלפונסו.   �
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הממשי,  אל־סיד  הגיבור.  של  האמיתית  בדמותו  הנגלית  האלימות  עקבות  את  מטשטשת 
של  המרכזיות  ההשראות  אחת  את  מספק  אדונו,  נגד  להילחם  כאציל  זכותו  על  שמוותר  זה 
הנורא  כשהעלבון  אף  המלך.  של  צודקת  הבלתי  אכזריותו  אף  על  הגיבור  נאמנות  השירה: 
הזו  השירה  משמיעה  זה  בהקשר  וגם  מדודה.  ובלשון  צחות  אל־סיד  מדבר  במוחו,  צרוב  עודו 
הגולה  המורד  את  מהללים  הצרפתיים  והשנסונים  הספרדיים  הקנטרים  בעוד  כי  ייחודי,  צליל 
לז׳ונגלר הצרפתי,  בניגוד  בדרכו, החוגלר של שירת אל־סיד,  כל העומד  גסה על  ברגל  הדורך 
גולה  ומציג  אחר  בכיוון  האידיאליזם  את  מבקש  גיבורו,  של  החמורה  החיים  לתפיסת  הנאמן 
ופוליטיים  חברתיים  מוסדות  אותם  כלפי  רב  כבוד  ומגלה  תמיד  מתון  דופי,  ללא  שהתנהגותו 
שדווקא בלמו את האנרגיה ההרואית שלו. הגיבור והמשורר שלו, אשר החדירו את האידיאל 
אצולה  אנשי  המשיכו  עוד  בשנים  מאות  משך  זמנם.  את  רבה  במידה  מקדימים  לאפוס,  הזה 
שרו  בעקבותיהם,  והמשוררים  ארצם,  ועל  מלכם  על  מלחמה  ולהכריז  אישיות  נקמות  לערוך 
 ,)Mocedades( המוצ׳דדס   – אל־סיד  בנעורי  המציאו,  ואפילו  גיבוריהם  האלימות של  אודות 

וחצוף. שתלטן  אל־סיד 
כך מקדים אל־סיד של השירה גם בעמידה על זכויותיו כמנצח, כפי שמעיד יחסו אל רוזן 
ְך  ״ּכָ בנדיבות:  בם  נוהג  הוא  המובסים,  המאורים  על  חיובי  רושם  להותיר  בשאיפתו  ברצלונה. 

חסותו: את  לאבד  מצטערים  הם  מהם  נפרד  וכשהוא  ָסָרה״,  רּו  ְיַדּבְ לֹא  י  ּבִ

ְבָצר, ַהּמִ ֶאת  ִלְנטֹׁש  ֶאל־ִסיד  ׁש  ּקֵ ּבִ ְלֵעת 
ים, ָנׁשִ ְוַגם  ָבִרים  ּגְ אּוִרים,  ַהּמַ ב  ִמּלֵ ְרצּו  ּפָ

נֹוֵטׁש, ה  ַאּתָ ִסיד,  ״הֹו,  ַמר:  ּוֶבִכי  ִקיָנה 
ָך, ַדְרּכְ ּבְ ָך  ִעּמְ ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ָנא  ִיְהיּו 

)855  –  851( ַנַחת!״  רֹב  ְלטֹוְנָך  ׁשִ ּבְ ֲאדֹוִני,  ַבְענּו,  ׂשָ

רולן, הקורא להמיר את דתם של  כאן מזו של שרלמאן בשירת  הגיבור  כמה שונה דמותו של 
ובאש! בחרב  הסרצנים 

אל־סיד – איש המוסר
אחת  הם  רוחניים,  ערכים  התעוררות  של  בתקופה  במיוחד  הסיד,  של  הנעלים  עקרונותיו 
השנייה  במחצית  כבר  לה.  מחוצה  והן  בארצו  הן  אודותיו,  לשיר  לבחירה  העיקריות  הסיבות 
ז׳ונגלרים צליינים מקֹומּפֹוסֶטלה(  של המאה ה-12, משוררים גרמנים )שעודכנו לא ספק מפי 
גילם  אשר  רּודיֶגר,  האציל  של  לדמותו  ויוואר  איש  רודריגו  של  דמותו  את  בגלוי  העתיקו 
הטוב,  רודיגר  ונאמן:  מנצח  אמיץ,  האבירות,  מופת  את  הניבלונגים,  בשירת  יותר,  מאוחר 

דורסני. כוח  נגד  עקרונותיו  על  במלחמה  חייו  את  הקריב  אשר  והישר,  האצילי 
כגיבור, מספקת השירה  נוספת לבסיס שעליו מושתתת האידיאליזציה של אל־סיד  ראיה 
עם   ,1150 בסביבות  שנכתבה   ,)Poema de la conquista de Almeria( אלמריה  כיבוש  על 
ואחר  הבלתי־מנוצח,  אל־סיד  את  משבח  המחבר,  המוקדמים.  ההרפתקאות  סיפורי  הופעת 
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כנגד  גם  אלא  מבחוץ,  מאיימות  סכנות  כנגד  רק  לא  בכוחו  השתמש  הוא  כי  ומראה  ממשיך 
מבית. הרוזנים  קנוניות 

הגלייתו של אל־סיד מהווה דוגמה טיפוסית לאי־יציבות המרקם החברתי. צורכי התקופה 
מנוצח  בלתי  מפקד  הטבעית.  מסביבתו  אותו  גירשה  החברה  אולם  הנדרש,  האיש  את  הולידו 
נאֶחרה,  של  הרוזנים  יריביו,  בידי  מסוכלים  שמאמציו  לַגלות  כדי  רק  בספרד,  קם  ממש  של 
לו  שיסייע  ברצלונה  רוזן  מצד  לא  פעולה  שיתוף  להשיג  מסוגל  הוא  ואין  וקאריֹון;  אֹוקה 
קֹונסוֶוגרה  ַחֵאן,  בסגרחס,  האסון  את  למנוע  כדי  לאון  שליט  מצד  ולא  המזרח,  על  להשתלט 

וליסבון. 
לפירוק קשרים  במיוחד  עוצמה  רב  גורם  הנוגע לאל־סיד, מילאה הקנאה תפקיד של  בכל 
החזקים  האנשים  משפחתו;  קרובי  ואפילו  בו,  קינאו  הסיד  של  מעמיתיו  רבים  חברתיים. 
בו, ואפילו המלך עצמו. כולם כאחד דחו אותו ממניעים של טינה לשמה,  ביותר בחצר קינאו 
שבוחרים  כפי  עין,  בצרות  כזו  האשמה  בעצמם.  מכך  ניזוקו  גם  שכולם  התברר  מהר  ודי 
אלפונסו  היה  כזה  הקסטיליינים.  האופקים  צרי  על  מרמזת  לטיניים,  היסטוריונים  זאת  לנסח 
רוזן  גם  היה  כזה  אל־סיד,  את  ולא  אורדונייס  ַגרִסָיה  את  לקדם  העדיף  נוחות  מטעמי  כאשר 
שאל־סיד  הרוזנים  כל  בקצרה,  היו,  כאלה  ממנו;  הטוב  רגלי  את  דחק  אשר  עצמו  נאחרה 

האציל  של  לדמותו  רודריגו  של  דמותו  את  העתיקו  גרמנים  ״משוררים  בכלרן.  איש  רודיגר 
של  מסרטו  התמונה  האבירות.״  מופת  את  הניבלונגים,  בשירת  יותר,  מאוחר  גילם  אשר  רּודיֶגר, 

הניבלונגים. לאנג,  פריץ 



שירת אל־סיד

424

לנו  )הנאמן   ”comites domuit nostros“ המשפט  כללית  משמעות  מקבל  כך  להכניע.  נאלץ 
המאבק  כגיבור  הסיד  את  בהללו   ,Poema de la conquista de Almeria מתוך  קץ(  עד 

הקנאים. באצילים 
אל־סיד לא ביטא לא ייאוש ולא שנאה לנוכח הקנאה הזדונית העיוורת. כאשר הוגלה לא 
בתקווה  כאכילס,  באוהלו,  זעוף  הסתגר  לא  גם  לה;  זכאי  שהיה  אף  ישירה,  נקמה  כל  חיפש 
דחיות  ולמרות  אותו,  שהגלה  המלך  לעזרת  ושוב  שוב  יצא  הוא  אדרבא,  משמיציו.  לתבוסת 
את  הסיג  הוא  לו:  שנותרה  היחידה  המכובדת  בדרך  בחר  מולדתו  בני  מצד  ונשנות  חוזרות 
יכול  האנרגיה הנדירה שלו לזירה מרוחקת, היכן שקנאה והשּפלה לא יכלו להשיגו ואילו הוא 

רצונם. כנגד  גם  עליו,  המלעיזים  עם  פעולה  משם  לשתף  עדיין 
שבמחוזות  והנאמנים  הנלהבים  ארצו  בני  בקרב  תמיכה  לעצמו  ומצא  חיפש  אל־סיד 
נהג  הוא  דגלו.  תחת  שהתקבץ  רב  ֵערב  לאותו  שהחדיר  לנשק  האחווה  וברוח  המרוחקים, 
לכשעלה  בתקיפות  בה־בעת  ונהג  שלו,  לַטבח  הצורך  בעת  כבוד  חלק  הרוח,  בשפלי  באדיבות 
הגיש  ממלכה  שכבש  וברגע  שלו,  ההרואיות  את  הפגין  הוא  הזה  המוזר  המחנה  בתוך  הצורך. 
דון אלפונסו. בשאיפתו  בעליונות מעמדו של המלך,  הוגן, מתוך הכרה  אותה לשליטו הבלתי 
חשיבות  לה  ייחס  הקדום  שהמשורר  בסצנה  בטולדו  לפניו  העצמית  ובהכנעתו  המלך,  לפיוס 
הפרועה  רוחו  על  ניצחון  משיג  הוא   – ההרואיות  של  השיא  למדרגת  אל־סיד  מגיע  מרכזית, 
שחצני,  לבוז  התמסר  לא  הוא  אויביו,  מפני  חסינות  לו  הקנו  הגדולים  שניצחונותיו  אף  שלו. 
לתפוס  רק  היה  חפצו  כל  כי  האופק.  וצרי  המרושעים  יריביו  לפני  להצטנע  נכון  היה  ואף 
כאילו  המחשבה  שיהיה.  ככל  בכיר  האדם,  כאחד  החברתי,  בסדר  לו  המוקצה  מקומו  את 
הוא  ממנו;  רחוקה  הייתה  גיבור־העל  של  דרכו  את  לסלול  היא  דברים  של  היחידה  תכליתם 
היא  שלמענם  האנשים  מבלעדי  ערך  חסרת  תהא  ביותר  החזקה  שהאינדיבידואליות  חשב 

מתקיימת. 
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״ַהְיִדיַדי ַאֶּתם, ַהּזּוג ָרֵחל ּוִויָדאס?   ״
מפילושמיות לאנטישמיות ב״שירת אל־סיד״

מיגל ַגרסי־גומז�

בשירת  ביותר  נשכחות  והבלתי  המעניינות  הפרשות  אחת  ספק  ללא  היא  החול  תיבות  פרשת 
אל־סיד. ישנם בוודאי קוראים שבחלוף הזמן שכחו את שמותיהן של הדמויות הנוטלות חלק 
העובדה  היטב  חרוטה  נותרה  כולם  שבזיכרון  בטוח  אני  אבל  אל־סיד,  עם  יחד  בהתרחשויות 
בני  של  יהדותם  הקוראים,  מקרב  מאוד  רבים  עבור  קצוצה.  בריבית  מלווים  ביהודים  שמדובר 
ואף־על־פי־כן,  ַאנטֹוליֶנס,  מרטין  עם  ידידותם  מאשר  יותר  הרבה  ברורה  ּווידאס  רחל  הזוג 
באורח  מצוין  אולם  ביהודים,  שמדובר  אחת  פעם  ולּו  מוזכר  לא  אל־סיד  בשירת  מקום  בשום 

אל־סיד. של  שליחו  אנטולינס,  של  ורעיו  ידידיו  שהם  ביותר  מפורש 
נוכח  מסוימת  דחייה  הפרשנים  חשו  האנטישמיות,  הקדומות  הדעות  בהשפעת  כי  מובן 
כאמת  לכאורה  היהדות  את  לקבל  והחליטו  החמה,  הידידּות  לצד  הדמויות  של  יהדותן 
לאמיתה, ואילו את הידידות המפורשת, כאירוניה. מנהג ייחודי הוא של מחבר שירת אל־סיד 
לאפיין את הדמויות מבחינה אתנית ודתית: דמויות של קסטיליאנים, אנשי לאון, בני גליסיה, 
החברתי  את מצבם  לאפיין  כדי  אולם  יהודי.  אינו  איש מהם  וכו׳.  והמזרח  מרוקו  בני  פרנקים, 

בריבית, מלווים  קרי,  משכונאים,  שהם  להבין  המחבר  לנו  נותן  ווידאס,  רחל  של 

ִויָדאס. ְוֶאת  ָרֵחל  ֶאת  ׂש  ְוַחּפֵ ֵצא  ה  ַעּתָ
ֶלְך ַהּמֶ ָעַלי  ָאַסר  ְוִכי  הֹוִאיל  ֱאמֹר, 

אֹוְצרֹוַתי, ֵהם  ֵבִדים  ּכְ ְוִכי  ִעיר  ּבָ ִלְסחֹר 
)94-90( ָממֹון.  מּוַרת  ּתְ אֹוָתם  ד  ְעּבֵ ְלׁשַ ים  ַאְסּכִ

דניידי: נכסי  כנגד  הלוואות  נתנו  הם  וככאלו, 

בכירי  עם  נמנה  ארה״ב,  דיוק,  אוניברסיטת   ,Miguel Garci-Gomez  – ַגרסי־גומס  מיגל  )אמריטוס(  פרופ׳    �
 החוקרים של שירת אל־סיד בימינו. מאמרו, ”Don Rachel e Vidas, amigos caros Replanteamiento”, ראה אור 
ב-Revista de Filología Española 66 )1973(: 202-28 ומתפרסם בתרגום עברי ברשותם האדיבה של המחבר 

וכתב העת. תרגום המאמר: יורם מלצר.
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]...[
ָזָהב, ָהֲעמּוִסים  ִזים  ַאְרּגָ ֵני  ׁשְ ָידֹו  ּבְ

ּלּו, ִיְתּגַ ן  ּפֶ את  ָלׂשֵ ּנּו  ִמּמֶ ִנְבָצר  אֹוָתם 
יֵדיֶכם ּבִ אֹוָתם  ָלֵתת  רֹוֶצה  ן  ּכֵ ַעל 
ל. ֻקּבָ ּמְ ּכַ לֹו  ְלוּו  ּתַ ן  ְמֻזּמָ ּוִבְתמּוָרה 

)120-116( ַלַהְלָוָאה.  ּכֹון  ַמׁשְ ִיְהיּו  בֹות  ַהּתֵ י  ּתֵ ׁשְ

]...[
ֵהיֵטב אֹוָתן  יר  ַנְסּתִ בֹות,  ַהּתֵ ֶאת  ח  ״ִנּקַ
ּפֹה. ֵאי  ֵהן  י  ּכִ ַיֲעֶלה  ִאיׁש  ַדַעת  ּבְ ְלַבל 

יד ַלּסִ רּוׁש  ּדָ כּום  ּסְ ַמה  ַאְנטֹוִליֶנס,  ּדֹון  ַאְך, 
)131-128( ָנה?״  ְלׁשָ ּה  ּבָ ה  ִנְזּכֶ ית  ִרּבִ ִהיא  ְוֵאיזֹו 

זהב.  גביע  הוא  המשכון  המחודד(.  הכובע  )ראו  בריבית  מלווה  יהודי  בריבית.   הלוואה 
הלאומית. הספרייה  מדריד,  ה-13.  המאה  מריה,  הקדושה  מזמורי   Cantigas de Santa María מתוך: 
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רווחיהם: במניית  קרי,  בעסקיהם,  ועוסקים   “castiello“ב ממוקמים  הסוחרים  שני 

ם, ְסּפָ ּכַ ָסְפרּו  ו  ַיְחּדָ ּוִויָדאס,  ָרֵחל  ֵניֶהם,  ׁשְ
)102-101( ִהְרִויחּו.  ֵמַהְלָואֹות  ית  ָהִרּבִ ֶאת  מֹוִנים 

ממשפט אחד בטקסט, משפט החוזר פעמיים, נובע בהכרח שהמחבר לא יצר את רחל ווידאס 
התיבות  את  יגלו  לבל  פעמיים  אותם  מזהיר  אנטולינס  כשמרטין  וזאת  יהודים,  של  כדמויות 

לנוצרים: או  למאורים 

ַהְבִטיחּו ָיד  מַֹעל  ּבְ ּוִויָדאס,  ָרֵחל  ״ֵרַעי, 
)109-108( נֹוְצִרי״.   אֹו  ַמאּוִרי  ִעם  דּו  ְבּגְ ּתִ לֹא  י  ּבִ י  ּכִ

וכן:

ִמְבָטִחים ל  ׁשֶ ״ְלָמקֹום 
)146-145( ַיַחד״.  אּוִרים  ַהּמַ ּוִמן  ַהּנֹוְצִרים  ִמן  ר  ֻמְסּתָ

שני  היו  אילו  התיבות?  את  לגלות  להם  מותר  לדת,  אחיהם  ליהודים,  כי  מכך  עולה  האם 
אוניברסלית  הכללה  המבטא  ונוצרים,  מאורים  הביטוי  אז  כי  כיהודים,  מאופיינים  הסוחרים 
בא  שאינו  דבר  אליהם,  ביחס  אוניברסלי  ביטוי  להיות  חדל  היה  בטקסט,  רבים  במקומות 
לכול,  ומעל   ,”castiello“ באותו  כסוחרים  כמשכונאים,  רק  מאופיינים  ווידאס  רחל  בחשבון. 
כזאת  בעליל.  ַא־שמית  היא  המחבר  של  שעמדתו  הרי  ליהדותם,  ובאשר  וֵרעים.  כידידים 
הייתה גם דעתם של הפרשנים הראשונים אשר טיפלו בפרשת התיבות, אנשי העיבוד לפרוזה 
בהתאמה  גם שם,  אל־סיד.  חיבור שירת  לאחר  ה-Primera Crónica General, מאה שנה  של 

כסוחרים: ושוב  שוב  מאופיינים  ווידאס  רחל  למקור,  רבה 
לממן  במה  לו  לו, שאין  ואמר  אנטולינס  מרטין  עם  יחד  הצדה  סר  לאחר שסעד,  אל־סיד, 
יקר, לקחת אותן ולקשטן  יש בכוונתו למסור לידיו שתי תיבות מכוסות בד  וכי  גייסותיו,  את 
בּבּורגֹוס,  סוחרים  שני  אל  אותן  ״קח  אנטולינס:  הגיב  כך  על  בחול;  אותן  ולמלא  יפה־יפה 
בהם  יש  כי  להם  ותאמר  וידאס,  ולשני  רקל  קוראים  מהם  לאחד  מאוד.  עשירים  סוחרים 
אינני  שכן  פעוט,  סכום  תמורת  אותן  למשכן  מבקש  אני  וכי  יקרות,  ובאבנים  בזהב  רב  רכוש 
אוסיף  ועוד  לקחתן  אבוא  שנה,  בתוך  יותר,  ומאוחר  גדול,  כה  רכוש  כעת  איתי  לקחת  רוצה 
ולקחת  אותן  לפתוח  יכולים  הם  לקחתן,  אבוא  לא  שנה  בתום  ואם  שירצו.  ככל  רווח  להם 
עצה,  לי  ייתן  האל  אם  אבל  לבקשּה....  אשלח  שאני  עד  התכולה  את  ולשמור  תכולתן,  את 

הכול. ואשיב  זאת  אתקן 
כי  בברור  לנו  שמראה  ביטוי  ווידאס  רחל  של  בפיהם  הפרוזה  כותב  ׂשם  מכן  לאחר 
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לאל־ מאחלים  שהשניים  אומר  הוא   – בתכלית  ממנו  רחוקה  הייתה  הדמויות  של  יהדותן 
את  שילם  כבר  הוא  מבחינתם  שכן  בנצרות,  בהן  להרחיב  ובריאות  חיים  לו  ייתן  ״שהאל  סיד: 

להם״. המגיע 
חשבו  כיצד  הוא  באמת  לדעת  אותנו  שמעניין  מה  ואם  עצמם,  בטקסטים  נאמר  כך 
מקופלת  ובהן  שלו,  מילותיו  שלפנינו  הרי  הראשונים,  והפרשנים  קהלו  מבורגוס,  המשורר 

הסוחרים.  של  הנוצרית  זהותם  בבירור 
ה-14,  המאה  של  הראשונה  שבמחצית  עד  אל־סיד,  שירת  חיבור  מאז  חלפו  רבות  שנים 
מאוד  עשירים  יהודים  היו  ״והללו  ווידאס:  לרחל  היהדות  ייחוס  צץ  קסטיליה,  של  בכרוניקה 

כספיו.״ גביית  את  איתם  להסדיר  נהג  ש]אל־סיד[ 
עבדו  שכן  אל־סיד,  של  שותפים  היו  שהם  אלא  עסקים,  אנשי  אלה  שהיו  בלבד  זו  לא 
 ,Crónica Particular-ב לחלוטין.  חדשים  שני מאפיינים   – לו  הכספים שהגיעו  בגביית  עבורו 
נוספה גם הערה שלפיה שני היהודים סמכו מאוד על  שחייבת רבות לכרוניקה של קסטיליה, 
אל־סיד, כי ״מעולם לא מצאו אותו אומר דבר ֶשקר אודות כל שהיה עליהם לתת או לקחת״. 
ברור שכותבי הפרוזה התאמצו להדגיש את עושרם של היהודים, את הקשר שלהם למפעליו 
של אל־סיד, ואת האמון ההדדי ששרר בין הצדדים. בשום מקום אין הפרשנים רומזים שאל־
אף  והם   – שקר  דבר  אומר  אותו  מצאו  לא  מעולם  הם  הרי   – היהודים  את  לרמות  ניסה  סיד 
בשום  להם.  שילם  אל־סיד  כיצד  זאת,  משמיטה  אל־סיד  ששירת  אף  לספר,  כדי  מתעכבים 
הייתה  מה  לשער  קושי  כל  לנו  אין  היהודים.  את  להונות  היה  ראוי  כאילו  גם  נרמז  לא  מקום 
כוונתם אינה אלא להציג  כוונתם של כותבי הפרוזה, שהרי הטקסטים שלפנינו ברורים מאוד. 
וכמי  מסים,  לגביית  כשותפיו  אל־סיד,  של  כחבריו  היהודים  את  זמנם  בני  הקוראים  בפני 

הרקונקיסטה. למשימת  קטנה  תרומה  העלו  לאל־סיד  שנתנו  שבהלוואה 
מעבד  הסופי,  לניצחונה  יתר  קרובה  נראתה  כשהרקונקיסטה  ה-14,  במאה  כי  ייתכן 
חן  לשאת  דתו  לבני  לגרום  ההזדמנות  את  הערה  אותה  באמצעות  שניצל  הוא  יהודי  לפרוזה 
מאשר  יותר  לוגיסטי  אכן  הוא  יהודי  לפרוזה  למעבד  הפירוש  ייחוס  הנוצרית.  הקהילה  בעיני 
בעוד  השערה,  אלא  מקרה  בכל  איננו  לפרוזה  המעבד  של  דתו  עניין  אולם  לנוצרי,  ייחוסו 
רחל  לפרוזה,  המעבדים  מבחינת  אמת.  היא   – חן  לשאת  ליהודים  לגרום   – ההערה  שמטרת 
ביחד,  ישע  חסרי  הוא  וגם  הם  גם  הגמור:  ההפך  אלא  אל־סיד  של  קורבנותיו  היו  לא  ווידאס 
אותם  את  גם  העממי  בדמיון  גאלו  הם  עושרם,  באמצעות  המצר  מן  אותו  מחלצים  וכשהם 

הראשונים. המוסלמים  הפולשים  עם  פעולה  בשיתוף  שהואשמו  יהודים 
ולתודעה  לרצונות  שנענה  לפרוזה,  מעבד  של  המצאה  הייתה  ווידאס  רחל  של  יהדותם 
״ימי־ביניימית״,  לכנותה  נמשיך  אם  שגם  תודעה  תקופתו;  של  החברתית־פוליטית־דתית 
כי  לכול  ידוע  ה-12.  המאה  של  החברתי־פוליטי־דתי  המכלול  מן  מאוד  רחוקה  הייתה 
המשורר  של  מחשבתו  את  ביקורתי  באורח  לפרש  ניסו  לא  הכרוניקות  של  לפרוזה  המעבדים 
ואת  שלה,  הייחודית  הבעייתיות  עם  המסוימת  בסביבתם  שלהם,  לקהלם  פנו  הם  מבורגוס; 

ולהניע. לשכנע  לחנך,  ביקשו  הם  הזה  הקהל 
ואדיבים,  עשירים  יהודים  היו  ווידאס  רחל  ה-14,  במאה  הכרוניקות  של  הקורא  עבור 
מזוהה  כשהוא  הופיע  היהדות  שיסוד  לומר  כוונתי  שבמקור.  והֵרעים  הידידים  כמו  בדיוק 
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כדי  עד  רב  שכנוע  כוח  היה   Crónica Particular-ול קסטיליה  של  לכרוניקה  פילושמיות.  עם 
מטרת  לפילושמיות.  נלהב  מטיף  נעשה  העממית,  התודעה  של  נובע  מעיין  שהרֹוַמנֶסרֹו,  כך 

הספרותית. מהבחינה  לפחות  במלואה,  הושגה  לפרוזה  המעבד  של  פרשנותו 
פילושמיות  של  וברגש  בנימה  כיהודים,  ווידאס  רחל  של  זיהויים  את  הפיץ  הרומנסרו 

הֵרעות: ערך  את  נס  על  מעלים  הרומנסות  באחת  אמיתית. 

מזמין הוא  יהודים  שני 
השולחן וליד 

ידידות של  בדברי־מתק 
מהם. ביקש  פלורינים  אלף 

ברומנסה אחרת מודגשים יושרם של היהודים והעובדה שאל־סיד קיים את ההבטחה שהבטיח 
להם:

ווידס רחל  הישרים  ליהודים 
זהב, מרק  מאתיים  קח 

עוד, לא  כסף,  מרק  ומאתיים 
לי, הלוו  הם  שכן 
למערכה, כצאתי 

החול, תיבות  תמורת 
בפי. אשר  האמת  תחת 

ברמז  ולו  מבחינים  אין  בשנים  מאות  לאורך  בפירושיהם  עצמם.  בעד  מדברים  הטקסטים 
של  יהודייה  למאהבת  רחל  השם  ניתן   Siglo de Oro-ה מימי  באגדות  אנטישמיות.  של 
הכבושה;  ירושלים  ביצירתו  ב-1609,  וגה  דה  לופה  לה  קורא  כך  השמיני.  אלפונסו  המלך 
והילל את אותה אהבה.   La Raquel וב-1650 כתב לואיס אויואה אי פריירה את הפואמה 
יהדותם  על   ,Antigüedades de Españaבספרו ברדנסה,  דה  פרנסיסקו  דון  עמד  ב-1719 
התיבות  אצלו  אל־סיד.  של  התרמית  עניין  את  מסיפורו  הוציא  אבל  ווידאס,  רחל  של 
והורה  מסעו  את  להכין  ניסה  ״אל־סיד  יקרות:  ואבנים  כסף  זהב,  הכילו  ִמשכן  שהלה 
שיעמידו  כדי  בבורגוס,  סוחרים  יהודים  ווידאס,  רחל  אל  לבוא  אחיינו  אנטולינס  למרטין 
כלי  שבהן  תיבות  שתי  אצלם  ישאיר  הוא  וכבטוחה  רווח,  תמורת  כסף  סכום  לרשותו 
הרווח  כי  שסברו  היהודים,  המאורים.  אצל  תפס  שהוא  יקרות,  ואבנים  כסף  שונים,  זהב 
הותירו אצלם את  וכבטוחה  בכסף,  דומה  וסכום  בזהב  לו שלוש מאות מרקים  נתנו  בטוח, 
בקתדרלה  והאחרת  בורגוס  דה  אגואדה  סנטה  בכנסיית  אחת  היום,  השמורות  התיבות, 

בקרדניה.״ שלנו 
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התיבות.  פרשת  פרשני  בקרב  לאנטישמיות  חשד  כל  אין  ה-19  המאה  לפני  כי  לומר  ניתן 
באמצע המאה ה-19, אמדור דה ריוס, היסטוריון שעסק ביהודים בספרד, שותף לרגש המובע 
סיסמונדי,  קצוצה.  בריבית  מלווים  הסוחרים  שני  היות  דבר  את  כולל  ובה־בעת  ברומנסות, 
)Sismondi( ההיסטוריון הצרפתי, בערך באותה תקופה, סבר שאל־סיד שילם לנושיו כנדרש. 
לפירנאים  מצפון  האנטישמית.  הגישה  לעולם  באה  ה-19  המאה  של  השנייה  במחצית  רק 
לגלות את ההיבט של אל־סיד ההיסטורי כאדם שנשבע שבועת  דֹוזי שנטל על עצמו  זה  היה 
על  רבות  למד  ספק  וללא  מימי־הביניים  הכרוניקות  את  שקרא  יֹו,  ּבֶ אנדרס  ובאנגליה  שקר; 
אודות  הזה  הקטן  ״הסיפור  היהודים:  לשנאת  התיבות  פרשת  את  וקישר  היהודים,  תולדות 
מאוד,  עשיר  אז  שהיה  מעמד  בני  היהודים,  את  להגחיך  כדי  ספק  ללא  הומצא  החול  תיבות 
להונות  ושמותר  אפשרית...  דרך  בכל  להם  להזיק  שראוי  הסברה  מתוך  ושנוא,  עוצמה  רב 

היהודים״. את 
ומאידך היהודים הם עם שנוא,  כאשר מצטייר מחד אל־סיד כאדם שנשבע שבועת שקר, 
את  סייג  ללא  קיבלו  הללו  אל־סיד.  שירת  בביקורת  העוסקים  בקרב  שינוי  מהרה  עד  חל 
אודות  אל־סיד,  של  אי־מוסריותו  או  יושרו  אודות  בוויכוח  ושקעו  ווידאס,  רחל  של  יהדותם 
השאלה אם יש להאשימו באנטישמיות, ואפילו אודות השאלה אם הגיע ליהודים שיונו אותם 
משקל  כבדת  האשמה  הייתה  באנטישמיות  האשמה  לגבורה.  סימן  היא  היהודים  הונאת  ואם 
אבל גם מושכת מאוד. כעת יכלו המבקרים, שרבים מהם שאפו להיות מחברי רומנים, לוותר 
ויהודים.  נוצרים  על הטקסט של שירת אל־סיד ולשקוע בתולדות העוינות עתיקת היומין בין 
סמנטית  או  בלבד  ספרותית  להיות  חדלה  תוכן,  התמלאה  האנטישמיות  אודות  המחלוקת 
או  הקולקטיבי  האתני  התת־מודע  בדבר  המודרניים  לסיוטים  הדלת  את  ופתחה  וביזנטינית, 
עניינים כגון תסביך אשמה שפוגע באותה מידה בצד הרודף כמו בקורבנו כששניהם ממלאים 

קתרזיס.  באיזה  תפקיד 
אין כל ספק שהנושא מעניין, מושך ואפילו רצוי במסגרת מחקר שירת אל־סיד. די להציץ 
או  צודקת  פרשנות  שזו  לומר  כדי  בכך  אין  אולם  הפרשנויות.  של  ובתחכום  ההמצאה  בכושר 
רבה  אותנטיות  אנטישמיות,  בדבר  המודרני,  לתכתיב  לייחס  מקום  אין  למעשה,  אותנטית. 
הפרשנות  אם  גם  ביצירה.  המבוטאת  פילושמיות  בדבר  הישנים  ההלל  לדברי  מאשר  יותר 
ללעוס  הקורא,  את  לשכנע  רצון  משקפות  הפרשנויות  שתי  יותר,  ובונה  רחומה  אכן  הישנה 
ערובה  איננו  הפרשן  של  רצונו  אולם  הפרשן.  של  לִחכו  מכול  יותר  שערב  המזון  את  עבורו 

לאותנטיות.
של  לתחושה  לשוב  מבקש  שאני  כיוון  בעיקר,  כופר  וכמעט  אקסצנטרי  שאני  שיסבור  מי 
המאה ה-12 תוך שאני מזלזל בשלושה דורות של ביקורת במחקר שירת אל־סיד, טוב יעשה 
 )Andrés Bello( יֹו  ּבֶ אנדרס  הצ׳יליאני  החוקר  של  והכפירה  האקסצנטריות  על  יחשוב  אם 
כמו  חדשני,  היה  ההגחכה  מושג  שנה.  וחמישים  מאות  שבע  התקיימה  אשר  הבנה  שסתר 
טעות  שנוא.  למעמד  להפיכתם  הדרך  את  שסללה  עוצמה  רב  כמעמד  היהודים  תפיסת  גם 
אפשרית  דרך  בכל  ליהודים  נזק  גרימת  אל־סיד  שירת  בימי  כאילו  הסָברה  היא  מוחלטת 
שהאנטישמיות  סבר  פידאל  מננדס  ראמון  גם  אותם.  להונות  היה  ומותר  לראויה  נחשבה 
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ביטוי  הזאת  בפרשה  לראות  שיש  חושב  ״אינני  הדעת:  על  מתקבלת  אינה  באה  מקרוב  שזה 
וברדנה״. ביו  שסבורים  כפי  ימי־ביניימית,  לאנטישמיות 

הוא  דבר  של  ובסופו  מפתיע,  באורח  מאופקת  הייתה  הדגול  הפילולוג  של  הצהרתו 
יהדותם  על  ספק,  של  צל  ללא  הגן,  הוא  בפרשנויותיו  ביו.  אנדריאס  של  טענותיו  את  קיבל 
שלנו  האירופית  בתרבות  מלּווה  ״יהודי״  המושג  אמרתי,  שכבר  וכפי  הסוחרים.  צמד  של 
יכול לבטא אותו ולשמור על אדישות.  בהשלכות ובדחפים אפלים רבים כל כך, עד כי אינך 
מטרה  מתוך  זאת  עשו  ווידאס  רחל  של  כביכול  יהדותם  את  שהמציאו  לפרוזה  המעבדים 
יהדותם של השניים, הם המציאו מטרה  דבר  חיזקו את  וברדנה  פילושמית מובהקת. כשביו 
לסתירה:  הביא  ובכך  ניטרליות,  על  לשמור  ורצה  ביהדותם  צידד  פידאל  מננדס  אנטישמית. 
שהיהודים  סבר  שני  ומצד  קטנה״,  ״הלוואה  מרק   600 של  בהלוואה  ראה  הוא  אחד  מצד 
מזוכה  להיות  וגם  רגל  לפשיטת  יהודים  להביא  גם  אל־סיד  יכול  כיצד  הרגל״.  את  ״פשטו 
מאשמה של אנטישמיות? בטוחני כי אלמלא תמך מננדס פידאל ביהדותם של רחל ווידאס, 
ללא  לעולם  באה  הייתה  לכן,  קודם  קצר  זמן  אך  התחוללה  שהוָרתה  הזאת,  האנטישמיות 

חיים. רוח 
בעלי  בעקבות  שבאו  לאנטישמים  צידה  לספק  פידאל  מננדס  עתיד  אירוני,  באורח  וכך, 
הפרשנים  כל  גם  כמו  פידאל  מננדס  בפרוטרוט.  נשוב  עוד  ולכך  יותר.  המוערכים  ההמצאה 
רחל  האם  ביו.  של  האנטישמיות  נשענת  שעליהם  היסודות  בעצם  ספק  הטילו  לא  שאחריו 
עשירים,  היו  באירופה  בקסטיליה,  בבורגוס,  היהודים  האם  כן,  ואם  יהודים?  אכן  היו  ווידאס 
הללו,  לשאלות  מתאימות  תשובות  למצוא  לנסות  עלינו  ביו?  כטענת  ושנואים  עוצמה  בעלי 

שבידינו. היסטורי  התיעוד  יסוד  על 
ללא  ביו  של  קביעתו  התקבלה  העשרים  המאה  במשך  הביקורת.  להתפתחות  נשוב  כעת 
הלגלגני  האופי  והן  ווידאס  רחל  של  יהדותם  הן  מחייבת.  לתורה  הפכה  והאנטישמיות  סייג, 
זוכים להגנה מצד כל הפרשנים העוסקים בחקר שירת אל־סיד: אלו שמצדדים  של התחבולה 
מעשהו  על  ביקורת  המותחים  אלו  הזאת;  הקביעה  מקבלת  שמסתייגים  ואלו  באנטישמיות 
ולא־יהודים;  יהודים  פרשנים  ליהודים;  כך  לעולל  היה  שראוי  הסבורים  ואלו  אל־סיד  של  זה 
מבקרים ספרדים ומבקרים זרים. אם נציג את הערות הביקורת במאה העשרים כמו בתערוכה, 
מזיקות,  בלתי  וערמומיות  דעת  מבדיחות  החל  גויה,  בסגנון  גחמות  של  צפופה  גלריה  נגלה 

מעוותות. בקריקטורות  וכלה  ובקתרזיס  בפולחן  עיסוק  דרך 
הפרשה  את  הפרשנים  מוציאים  בכך  אך  הזאת.  שבפרשה  ההומור  על  כותבים  רבים 
היה  הוא  הדעת.  בדיחות  של  רוח  במצב  היה  לא  אל־סיד  אל־סיד.  את  ושוכחים  מהקשרה 
מצחיק?  בסיפור  פה  מדובר  האם  כורחו.  בעל  עשה  הוא  שעשה  מה  ואת  נסבל  בלתי  במצב 
המבקרים אינם מסכימים ביניהם באשר ליסודות המרכיבים את ההומור בפרשייה, וכך מצייר 
שמדובר  הרי  קומיות,  של  מידה  בפרשה  יש  אם  משלו.  פרטית  קריקטורה  מהם  אחד  כל 
יותר מאשר צחוק, למראה ״הגיבור  כזו שמעוררת חמלה  בקומיות גמישה במיוחד בהגדרתה, 

.)Pelayo( פלאיו  אי  מננדס  זאת  שניסח  כפי  הפרוזאי״,  הצורך  של  הנוקשה  לחוק  הכפוף 
שלו  הייחודי  שבעט   ,)Dámaso Alonso( אלונסו  דאמסו  נמנה  האדיבים  המבקרים  בין 
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מתאר לנו את הפרשה כ״קטע ראוי לציון, מלא במיוחד בפינות, ברשעות, בחדות פסיכולוגית, 
בלט״. של  וחן  קצב  בעל  קטע  צדדיות;  באמירות  בדמויות,  בלך־ושוב,  בתנועה, 

״בעיניו  אנטולינס:  מרטין  של  המורכבים  ממהלכיו  במיוחד  מוקסם  המבקר  המשורר 
נוצצת הרשעות ובפיו מבעבעות אמרות השפר״ – הצגת דברים יפה ומלאת חיבה, שמלמדת 
אותנו לקרוא ולהעריך. היה חסר שאלונסו יעמיק בבעיות המצפון של מרטין אנטולינס, אשר 
האדיבה  הביקורת  לא  והרי  לבו.  מועקות  את  ולרכך  להצניע  ביקשו  רק  שלו  השפר  אמרות 
בעמק  שקוע  היה  שאל־סיד  בכך  ושכנוע  אמונה  של  יסוד  על  נשענות  הצורבת  הביקורת  ולא 
הדגול,  הבריטי  החוקר   )Bowra( בוארה  ססיל  ממנו.  חמור  שאין  כול  בחוסר  ממש,  של  בכא 
של  שתפקידה  הרעיון  את  הציע  ולפיכך  זאת,  להסתיר  ניסה  לא  וגם  בכך  משוכנע  היה  לא 
רבה  בקלות  היה  יכול  לדעתו,  אל־סיד,  שכן  קומית,  אתנחתא  לשמש  הוא  התיבות  פרשת 

כסף. ללא  לגלות  לצאת 
ציניות  חלופות  לחפש  מתחילים  היינו  אילו  כולה  הספרות  של  בגורלה  עולה  היה  מה 
הטיפול  אל־סיד.  שירת  של  במקרה  נוהגים  כך  אבל  והנאהבים!  הקדושים  הגיבורים,  עבור 
חיבר  הספרדי  שהפרשן  הבלט  לשפיצר:  נחת  גרם  לא  בוודאי  אלונסו  דאמסו  של  הלב  טוב 
הגרמני  המבקר  של  המנצחים  שרביט  תחת  הפך  במובהק,  עליץ  בסגנון  כוריאוגרפיה  לו 
לפנטומימה גרוטסקית ונוקשה: ״היהודים אינם דמויות אלא מריונטות מתוך קריקטורה אשר 

הממון״. אדוני  בלט  את  מכני  באורח  רוקדות 
אל־סיד  שירת  של  והרעים  הידידים  מן  עשרים  המאה  בן  הפרשן  אותנו  הציב  רחוק  כמה 
אחר  קהל  של  אחרות,  וסלידות  העדפות  של  אחרת,  רגישות  של  תוצר  לפנינו  והרומנסרו! 
הוא   – מֵרעּות  למדי  רחוק  במקום  אותנו  מיקם  גומס  גרסיה  א.  הנאה.  לו  לגרום  שמבקשים 

שאל־סיד  בכך  מוזר  דבר  מצא  לא 
’ייחוס  בעלי  יושבי־קבע  צמד  הבדואים,  עמיתיו  כמו  ינצל,  דחק  של  במצב  שנמצא 
מרמה  ״הוא  עליו:  כשאמר  מאחריות  אל־סיד  את  פטר  לא  קסטרו  אמריקו  ואילו  ברברי׳...״. 

שלו״. הכבוד  למילת  שמאמינים  היהודים  שני  את  מקצועי  נוכל  כמו 
נמשיך לסייר בגלריית הגחמות שלנו. גחמותיו של ח. קסלדוארו מציגות קלסתרון חדש. 
במאה העשרים היהודים כבר אינם אותם אנשים ישרים מהרומנסרו, אלא אמני הונאה שהונו 
את  מעוורים  להונות,  ורצונם  קצוצה  בריבית  המלווים  של  הערמומית  ״הלהיטות  אותם:  גם 
לכן עורמתו של אל־סיד הלוחם  ווידאס. הם מוכנים להאמין לכל דבר רע אודות האדם;  רחל 
לזכור  צריך  וגדולות;  כבדות  תיבות  שתי  לבנות  מספיק  לא  אליהם.  להתקרב  כיצד  יודעת 
השניים,  במלכודת.  ליפול  המלווים  לשני  שגורמת  היא  וההאשמה  המבישה.  ההאשמה  את 
בולטות  הרעה  וכוונתם  המעוותת  עורמתם  להונאה.  קורבן  הופכים  להונות,  כך  כל  הרגילים 
יזכו לקבל תשלום... לא, הזמר הנודד  ביחס לעורמתו הטובה של אל־סיד. לכן הם לעולם לא 
אין  האסתטית  מהבחינה  ולא  המוסרית  מהבחינה  שלא  הוא  שקורה  מה  בשכחה.  לוקה  אינו 
נובע  הדבר  אין  ולווידאס,  לרחל  משלם  אינו  אל־סיד  אם  תשלום...  לקבל  צריכים  השניים 
על  הכסף  את  משיב  אינו  הוא  רוצה;  אינו  שהוא  כיוון  אלא  מקמצנות,  או  בצע  מרדיפת 

מנת 
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היה  יכול  שאל־סיד  האמינו  הם  שהרי  מוסרי,  לקח  הללו  השפלים  האנשים  שני  את  ללמד 
הכספים״.  את  לעצמו  לקחת 

המודרניים,  הפרשנים  של  גחמותיהם  מתוך  נקראת  שהיא  כפי  שהפרשה,  ספק  כל  אין 
אל־סיד  שירת  של  הדמויות  מבין  שאיש  ספק  כל  אין  מידה  באותה  וגיחוך.  צחוק  מעוררת 
ומבין הקוראים הקדומים איננו צוחק. איזו בדיחה היא זאת שהיה צורך להמתין 750 שנה כדי 
פחות  לא  אך  מאוד  מעניינת   )R. Barbera( ברברה  ר.  של  הקצרה  המסה  גם  ממנה?  לצחוק 
מכך תלושה. הוא טוען בה שהגחכת היהודים הייתה מעין טקס טיהור, קתרזיס. כמו פרשנים 
בלי  ה-12,  מהמאה  הקהל  על  שלו  רגשותיו  את  מחיל  הוא  התיבות,  בפרשת  שעסקו  אחרים 
שעיר  להקריב  אכן  השתוקק  קהל  אותו  כי  להאמין  לנו  שיגרמו  עובדות  לתעד  בידו  שיעלה 

הדרמטי.  האפקט  למען  לעזאזל 
כל האינטרפרטציות הללו מתאפיינות ביכולת המצאה גדולה והן גם ראויות בהחלט, אבל 
מבורגוס,  המשורר  אודות  האמת  את  לחפש  המבקשות  ביקורתיות  מסות  בתור  כך  כל  לא 
ימינו. לדמיין קהל מהמאה  בן  ולקהל  וקהלו, אלא כחיבורי התאמה של הפרשה לבמה  גיבורו 
הרי  הנאצי,  והמשטר  האינקוויזיציה  ימי  שלאחר  מבקר  של  ולרגישות  לרגשות  מבעד  ה-12 
במושגים  מניפולציה  העושה  המבקר  חוצפה.  מעט  בלא  הכרוכה  טהורה  פנטסיה  בגדר  זה 
ובהקשר, דומה לגנרל דמגוג שמנסה לשכנע את חייליו כי אלוהים ברא את היד כדי שתתאים 

הירי.  לכלי 
סמית,  קולין  הוא  שבפרשה  האנטישמיות  בתפיסת  בימינו  המצדדים  בין  ביותר  הבולט 
אל־סיד.  שירת  של  האמנותי  הערך  את  להבהיר  כדי  רב  מחקרי  ומאמץ  זמן  כבר  שהשקיע 
אחדים ממחקריו עודדו גם אותי לכוון את המחקר שלי לעניין המהות הספרותית של היצירה. 
את אי־הסכמתי עם עמדתו בדבר אופיה האנטישמי של פרשת התיבות – אותה ניסח במאמרו 
מנסה  הנכבד  חברי  והערכה.  כבוד  מתוך  כאן  מביע  אני   –  ?Did the Cid repay the Jews
חריפה.  אנטישמיות  של  יסוד  יש  הפרשה  של  העליזה  חזותה  שמאחורי  הקורא,  את  לשכנע 
בהתבוננות  כעת  ושקועים  שפרׁשו  כמי  ווידאס  רחל  את  לנו  מציג  הוא  זאת  להוכיח  כדי 
וגוערים  באצבעותיהם  מנפנפים  הם  אנטולינס  מרטין  עם  שבַדּברם  העובדה  בעושרם.  אפלה 

ורעים. ידידים  של  יחסים  מלהיות  רחוקים  היחסים  כי  ראיה  סמית  עבור  מהווה  קשות,  בו 
ומשועשעת,  מעושה  בחיבה  ווידאס  רחל  עם  משוחח  הוא  סמית  לדעת  לאל־סיד,  באשר 
של  הציניות  היהודים.  חשבון  על  הקהל  את  מאוד  שעשעה  אשר  מובהקת  בציניות  לא  אם 

בבקשה: אליו  ופונה  מאל־סיד  נפרדת  כשרחל  לשיאה  מגיעה  אל־סיד 

ִלי ָהֵבא  ׁש,  ֲאַבּקֵ ם  ּגַ ָיְדָך,  ק  ֵ ֲאַנּשׁ ״ׁשּוב 
)179-178( ַמאּוִרים״.  ּתֹוֶצֶרת  ֵמיַטב  ִני,  ְוׁשָ עֹור  ִליַמת  ּגְ

לה: משיב  והוא 
ְך, ּלָ ׁשֶ ּה  ּלָ ״...ּכֻ

ֶאְתַמְהֵמּהַ ְוִאם  ם,  ָ ִמּשׁ אֹוָתּה  ַלח  ֶאׁשְ
)182-180( בֹות״.  ּתֵ ּבַ ׁשֶ ֵמהֹון  ּה  ֶעְרּכָ ֶאת  ַהְחִסיִרי 
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להם: המגיע  את  רבה  באירוניה  הסוחרים  לזוג  מבטיח  מינאיה  גם  וכך 

לֹו. אַֹמר  זֹאת  ֶאְרֶאּנּו  ָהֵאל,  ֶעְזַרת  ּבְ ״ִאם, 
)1436-135( ָנאֹות״.  ִלְגמּול  ָראּוי  יֶתם  ֲעׂשִ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

אכן  מסקנתו  בבורגוס,  ויהודים  נוצרים  בין  מייצר  סמית  שפרופסור  האנטגוניזם  רקע  על 
ושל  המחבר  של  רוחם  )בעיני  הייתה  היהודים  נגד  בהונאה  אל־סיד  של  ״מיומנותו  הולמת: 

כגיבור״. בדמותו  נוסף  ן  ּפָ ה-12(  במאה  קהלו 
יתרה  ה-12.  המאה  של  בבורגוס  האתניות  הקבוצות  בין  שכזה  לאנטגוניזם  תיעוד  כל  אין 
בורגוס של אל־סיד  כי  נוטים להוכיח  רבות, המסמכים  כפי שנוכיח להלן מנקודות מבט  מכך, 
בשיתוף  פעלו  בה  השונות  שהקבוצות  להתרחבות,  ושואפת  נלהבת  דינמית,  קהילה  הייתה 
לאפיון  המבקרים  של  לבם  תשומת  את  לראשונה  הפניתי  מאז  שנים  מעט  לא  חלפו  פעולה. 
להלוואה  בניגוד   – המשכון  של  לעילא  המשפטי  לאופי  ורעים,  כידידים  ווידאס  רחל  של 
הסיפר  של  בדינמיקה  אנטישמית  שבתפיסה  המוחלט  הסבירות  ולחוסר  קצוצה,  בריבית 
ובדרישות של ההקשר, לאור הביקורת התוך־טקסטואלית. פרשה קומית על חשבון היהודים 
את  מכבדים  אנו  ואם  הגולה,  אל־סיד  מצוקת  על־ידי  שנשלטת  בתמונה  סבירה  הייתה  לא 
יצאתי  בדבַרי  העלילה.  ממכלול  חלק  הייתה  הפרשה  המחבר,  דבר  את  המקורי,  הטקסט 
הכללית  הכרוניקה  של  לפרוזה  המעבד  ושל  מבורגוס  המשורר  של  לא־שמיות  לשוב  בקריאה 
הראשונה. על־פי התמטיקה והדינמיקה המבנית של שירת אל־סיד אין אפשרות לייחס זהות 
אל־סיד,  של  הפנמתו  את  המפר  צורם  טון  בבחינת  הייתה  זו  שכן  ולווידאס,  לרחל  יהודית 
כבוד  דורש  לֵרעות,  שיבה  דורש  הפנים־טקסטואלי  הניתוח  רע.  בכי  שנתון  כמי  ובלב,  בשכל 

המחבר. של  ולדבריו  הדמויות  לדברי 
לכנות  יכולים  שאנו  מהסוג  היא  אל־סיד  שירת  בביקורת  ביותר  הדוחות  התופעות  אחת 
אנטי־ אנטי־מלך,  היה  שאל־סיד  המאמינים  אלו  האנטי״:  ״אנשי  של  ביקורתם  בשם  כאן 
ידיעה  מתוך  שלהם  התיאוריות  את  מנסחים  הללו  ואנטי־יהודים.  אנטי־פרנקים  אצילים, 
להעלות  מבקש  הקסטיליאני  שהפרוטו־משורר  הגיבור  עם  במיוחד  מיטיבות  אינן  שהן  ברורה 
שכיום  בידיעה  לאנטישמים,  קהלו  ואת  גיבורו  את  מבורגוס,  את המשורר  הפך  סמית  נס.  על 
רגש  ונוכח  למוסריות,  ביחס  שלנו  המודרניות  התפיסות  נוכח  זאת  לקבל  מיוחד  קושי  אין 
יחסו  את  להדגיש  ֶוסט  ג׳י.  התעקש  לאחרונה  האנטישמיות.  מול  שלנו  המודרני  האשמה 
נוצרי  שכאביר  בידיעה  מברצלונה,  הרוזן  שלו,  השבוי  כלפי  אל־סיד  של  והפוגעני  הלגלגני 

למעליב. אל־סיד  של  מעשהו  ייחשב 
היה למשורר  צורך  ״איזה  סוֶלה שאל את עצמו במאמר שכתב אודות תיבות החול:  סוָלה 
לכלול פרק הומוריסטי ולשבור בכך את רצינות הפואמה; לכלול מעשה לא יאה הראוי לגנאי 
והתירוצים  המילוט  דרכי  למרות  לגיבור,  ההערכה  על  שלילי  באורח  להשפיע  היה  שעלול 

קריקטורה? ליצור  למבקרים  יש  צורך  איזה  להיות:  צריכה  השאלה  אולם  מציע?״  שהוא 
בער,  יצחק  פרופ׳  של  קביעתו  הספרותית,  הביקורת  של  האנטישמיות  עמוסת  באווירה 

מרענן:  רוח  כמשב  מתקבלת  ספרד,  יהודי  של  היסטוריון 
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נגד  הקדומה  הדעה  את  להסביר  לשווא  ניסו  כנוצרים,  יהודים  אחדים,  מודרניים  פרשנים 
האינדיבידואליות,  בפרשיות  רק  לא  המתגלה  קדומה  דעה  הזאת,  הייצוגית  בשירה  היהדות 
מאשר  יותר  רמאי  סוחר  ביהודי  הרואה  העממית  לאמונה  המחבר  של  בהיצמדותו  גם  אלא 
בחוגים  פוליטיים  ברית  בני  של  תפקיד  מילאו  ספק  ללא  יהודים  כי  אף  פוליטי,  ברית  בעל 
פנטיות  אחת של  מלה  ולו  אין  אל־סיד  שירת  בכל  מאידך,  בהם.  התנהל  ההיסטורי  שאל־סיד 

היהודים. נגד 
ההיסטוריון  של  לנאמנותו  לב  ולשים  להקשיב  ולפילולוגים  הספרותיים  למבקרים  ראוי 
שלפי  הרי  יהודים,  היו  ווידאס  רחל  כי  נסכים  אם  שגם  בבירור  אומר  בר  בטקסט.  תוב  לּכָ
ידידות  של  קשר  להם  לייחס  הראוי  מן  ההיסטוריים,  הנתונים  ולפי  אל־סיד  בשירת  הכתוב 
מבט  מנקודת  אנטגוניזם.  של  קשר  ולא  הכרוניקות(,  זאת  שמפרשות  )כפי  פעולה  ושיתוף 
אנטישמיות   – הטבעי  הכיוון  נגד  הליכה  היא  אנטישמיות  על  ההתעקשות  כן,  אם  היסטורית, 
להיגיון.  מנוגדת  היא  היסטוריונים,  אותה  לנו  שמציירים  כפי  אל־סיד,  שירת  של  בבורגוס 
מתאימה  אינה  הפרשה  של  האנטישמיות  כי  הצהיר  ברון,  סולו  היהודים,  של  נוסף  היסטוריון 
מכן.  לאחר  ולא  ה-12  במאה  לא  הספרדי,  היהודים  ברובע  המעמדות  של  האמיתי  למבנה 
התאימה  שהפרשה  ייתכן  כי  הסכים  כן  ועל  המבקרים,  את  לסתור  ברון  העז  לא  זאת  למרות 
המודרניים  המבקרים  מצד  המוח  שטיפת  התקופה.  של  ולפולקלור  הספרותיים  לטעמים 
שנוצרה  השערה  אלא  אינה  הפרשה  של  האנטישמית  הפרשנות  כי  ההיסטוריון  מן  הסתירה 

ימינו.  בני  ולפולקלור  ספרותיים  לטעמים  בתשובה  העשרים,  במאה 
סביר  בלתי  הוא  אנטישמיות  של  קיומה  בתיעוד,  המצוי  ולפי  ההיסטורית  המבט  מנקודת 
חוקר  השמיני.  אלפונסו  של  המושטת  היד  במדיניות  שדגלו  היכן  בקסטיליה,  ואף  בבורגוס 
ואומר  זה  עניין  בבחינת  מאריך   )Luis Suárez Fernández( פרננדס  סוארס  ל.  הביניים  ימי 
בין היתר: ״המונרך הקסטיליאני נחשב מיטיב ליהודים..... .בחצרו פעלו מספר רב של יהודים 

עמם״. בני  לטובת  המלך  של  מכוחו  חלק  לתעל  יכלו  אשר 
שנרדפו  ליהודים  מקלט  למקום  להפיכתה  הקרקע  הוכשרה  שבו  המקום  הייתה  קסטיליה 
של  בפנטיות  נדבקה  לא  קסטיליה  וגרמניה.  צרפת  אנגליה,  אל־אנדלוס,  לה:  ומצפון  מדרום 
במקומות  היהודים  רדיפת  של  הראשונות  להתפרצויות  אחראים  שהיו  מהצלבנים,  אחדים 
אחרים באירופה, שנים מעטות לאחר שירת אל־סיד. היסטוריון אחר, פ. לייר )Leer(, משבח 
בדרך  בדיוק  לכך  הפרדיגמה  את  ומוצא  ה-12,  במאה  שגילתה  הסובלנות  על  קסטיליה  את 

אל־סיד. שירת  על־פי  המובסים  המאורים  אל  מתייחס  אל־סיד  שבה 
בין כה וכה ובניגוד לכל היגיון ממשיכים המבקרים הספרותיים העוסקים בשירת אל־סיד, 
אינו  כי  בכך  די  לא  באולמות ההרצאות את שיעורם אשר  ההיספניסטים מתוקף שמם, ללמד 
הטקסט  על  המבוססת  ביקורת  בעזרת  אנחנו,  היסטורי.  יסוד  כל  חסר  גם  הוא  דעת,  מרחיב 
ורעים.  ידידים  של  לאמת  המקור,  של  לאמת  השיבה  במסלול  התייצבנו  ההיסטוריה,  ועל 
של  ביקורתם  מוחלטת.  התפוררות  לפני  עומד  האנטי״  ״אנשי  של  בבל  מגדל  אותו  כי  נקווה 
סותרות,  ואף  מועילות  לא  קדומות  דעות  של  בבליל  המבקרים  את  כפתה  האנטי״  ״אנשי 

ומוסריות. היגיון  של  אוניברסליים  ערכים  לאור  להצדיקן  מתקשים  עצמם  שהם 
בלי  לכל  מעל  אבל  מיותרים,  שיפורים  בו  להכניס  בלי  ״נקייה״,  בקריאה  לאל־סיד  נשוב  הבה 
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בהירות בשפה  ובאותם מקומות שבהם חסרה  ייתן  מי  אירוניה.  דברי  או  גנאי לשוניים  ביטויי 
בלתי  עניין  כיום  היא  ווידאס  רחל  של  יהדותם  פרשנות.  של  נדיב  לשפע  נזכה  המבעבעת, 
ומרחיב  לב  מחמם  רוח  משב  הייתה  המבקרים  של  הפילושמיות  להוכיחו.  דרך  שאין  סביר 
הדברים  את  ולפרט  לתעד  בדעתי  מתוכן.  ריק  פזמון  היגיון,  חסרת  היא  האנטישמיות  דעת. 
הראויה  בצורה  אותה  ולהעריך  כבסיס  ההיסטורית  האמת  אחר  להתחקות  נוספות,  במסות 

לה.
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 הכרה בזכות עלילות מופת של גיבורים 
בשירת אל־סיד ובשירת רולן�

ג׳וזף ג׳  דוגאן

הלא־ הסיבות  מן  כלל  בדרך  אבל  רולן,  לשירת  אל־סיד  שירת  בין  השוואה  עורכים  רבים 
מימי  ששרדה  היחידה  הפואטית  והגרסה  דוקומנטרי,  אופי  יש  הספרדית  לשירה  נכונות. 
ושמונה  כמאה  נוצרה  אבאט,  ר  ּפֶ בשם  מעתיק  של  עטו  כפרי  המזוהה  יד  בכתב  הביניים, 
 Garin le-ל הנרטיבי  באופיה  יותר  קרובה  לפיכך,  אל־סיד,  שירת  הגיבור.  מות  לאחר  שנים 
Loherain – מן השירות צמאות הדם והקטלניות ביותר במחזור ״שירות העלילה״ הצרפתיות 
מסע  קורות  את  המספרת  הכרוניקה   ,Antiocha׳Canso d-ל או  עשרה,  השתיים  המאה  מן 
הצלב הראשון – מאשר לשירת רולן, אשר גרסתה המוקדמת ביותר נוצרה בריחוק של שלוש 
בסילופי  לכן  מתאפיינת  והיא  בה,  המשתקפים  ההיסטוריים  מהאירועים  לפחות  שנים  מאות 
זמן ומקום בולטים. ההצדקה להתייחסות אל שתי השירות האלה יחדיו היא ששתיהן כוללות 
לאון  מאיחוד  שנולדה  הספרדית  הממלכה  ייסוד  סביב  אל־סיד  שירת   – הקמה  של  מיתוסים 

הקרולינגית. האימפריה  ייסוד  סביב  רולן  ושירת  וקסטיליה, 

ייחודו של היחס בין הספרות להיסטוריה
מאשר  יותר  רבה  במידה  האפוס  של  הרעיוני  בבסיסו  עומד  להיסטוריה  ספרות  שבין  היחס 
בתיאור  מסוימים  מודלים  שלטו  האחרונות  השנים  וחמישים  מאה  במהלך  אחר.  ז׳אנר  בכל 
של  ותפקידו  אחד,  בקול  רוב  על־פי  דיבר  העם  הרומנטיים,  המבקרים  על־פי  הזה.  היחס 
כלל  בדרך  היה  קול,  לאותו  מסגרת  העניק  אשר  האינדיבידואלי,  המלאכה  המשורר־בעל 
גיבורי  של  זכרם  את  משמר  העם,  רגשות  את  מגלם  אחרת,  שירה  מכל  יותר  האפוס,  זניח. 
פוסקת  בלתי  יריבות  בשל  מופתי.  מוות  ובקצם  למנהיגות  מופת  בחייהם  רואה  שהעם  ָעבר, 
באימפריה  התלכדו  לפחות  שתיאורטית  הכוחות  שני  לצרפת,  גרמניה  בין  המודרני  בעידן 
רומני,  למוצא  או  גרמני  למוצא  יותר  מחוברים  היו  צרפת  תושבי  אם  השאלה  שרלמאן,  של 

לספרות משווה  בחוג  מלמד  בימינו,  אל־סיד  שירת  של  החוקרים  מבכירי   ,Joseph J. Duggan  – דוגאן  פרופ׳   �
 Legitimation and the :באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה. המאמר המוגש בזאת לקורא ראה אור תחת הכותרת
בכרך מאמרים:   ‘Hero’s Exemplary Function in the ’Cantar de Mio Cid’ and the ’Chanson de Roland
 Oral Traditional Literature – A Festschrift for Albert Bates Lord, edited by John Miles Foley, Slavica

.Publishers, המאמר רואה אור בתרגום לעברית ברשותם האדיבה של המחבר והמו״ל.
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מודעים  שהיו  מביניהם  אלה  אפילו  הצרפתי.  האפוס  מקורות  אחר  שביקשו  חוקרים  העסיקה 
להשפעותיה המַעוותות של מלחמת צרפת־פרוסיה על חייה האינטלקטואלים של צרפת, היו 
האפוסים  השנייה של  במהדורה   )Gautier( גֹוטֶיה  לאון  ניסוחו של  את  לקרוא  ודאי  מופתעים 
לנו  אומר  גרמני,  ספק  ללא  מקורו  הצרפתי  האפוס   :)Les Epopees francaises( הצרפתיים 
על  מבוססת  והתנהגותן  בושה,  כל  נטולות  הן  שלו  המרכזיות  הנשים  שדמויות  משום  גוטיה, 
משתמש  אני  וכאן   – המקור  של  המיתוס  אך  נשיות.  של  גרמניים  מודלים  על  בהכרח  כן 
 – מוכחות  בעובדות  נתמכת  שאינה  אמונה  של  והפופולרי  המזלזל  במובן  ״מיתוס״  במילה 
עליהן  אבד  ואינטלקטואליות שכבר  פוליטיות  בקטגוריות  היסטורי שמותנה  מושג  עצמו  הוא 
קרובות  לעתים  כיום  מנוסחות  המקור  אודות  בעבר  נשאלו  אשר  ששאלות  סוד  זה  אין  כלח. 

התפתחות. או  התגלמות  של  במונחים  יותר 
עם זאת, הנושאים בהם דנו ענקי המחקר של המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים 
דֶיה, ראמון מננדס פידאל ואחרים – עודם נידונים תדיר באותה  ֶבּ ריס, ז׳וזף  ּפָ – גוטיה, ַגסטון 
כרצף  ההיסטוריה  תפיסת  בשלמותה  כמעט  שרדה  במיוחד  לנו.  הנחילו  שהם  טרמינולוגיה 
ספרות  חוקרי  של  בחיבוריהם  מצויה  והיא  הארץ,  מנהיגי  שמחוללים  בולטים  אירועים  של 
של  הפרשנות  במסגרת  המערבית.  ברומניה  להיסטוריה  האפוס  שבין  ביחס  העוסקים  רבים 
אלה מתמרנים האישים הגדולים את האפוס לתמיכה בחתירתם שלהם להגמוניה. טיעונו של 
פעולה  שיתוף  מתוך  עשרה  האחת  במאה  לראשונה  נוצרו  הצרפתיים  האפוסים  לפיו  בדיה, 
לאורך  שניצבו  מסוימים  ִמקדשים  של  קרנם  את  להעלות  שביקשו  למשוררים  מעתיקים  בין 
מניח  שהוא  בכך  ההיסטוריה,  של  דומה  מתפיסה  נובע  לרגל,  העלייה  של  הגדולים  הנתיבים 
יוצרים  של  מאלה  שונים  היו  לא  הביניים  בימי  המשוררים  של  העבודה  והרגלי  מניעי  כי 
משווה  ביוצרה;  ונגמרת  מתחילה  מופת  יצירת  כי  בדיה  מכריז  כך  יותר:  ומאוחרים  מתועדים 
הנו  ֵספר  לפיו   ,)LaBruyere( לה־ברּוייר  את  ומצטט  ראסין;  של  לאיפיגניה  רולן  שירת  בין 

שעון.  כמו  בדיוק  מלאכה  מעשה 
של  לאלה  בדומה  לעבוד  יכלו  לא  עשרה  והשתים  עשרה  האחת  המאה  שמשוררי  אלא 
חברתיות,  נסיבות  של  פונקציה  הם  הפואטית  היצירה  תהליכי  כי  עשרה,  השבע  המאה 
אופן  החברה.  של  לאופיה  ובהתאם  לתקופה  בהתאם  שמשתנות  ואינטלקטואליות,  כלכליות 
 Annales-ה מאסכולת  הצרפתיים  שההיסטוריונים  במה  מכול  יותר  תלוי  משורר  של  יצירתו 
אם  גם  תופעות.  של  ראייתן  אופן  את  המעצבות  תפיסתיות  קטגוריות   –  mentalites מכנים 
פחות  אלה חשובים  והחברתית,  הפוליטית  ובסביבה  ברקע ההשכלתי  ניכרים  הבדלים  קיימים 
השקפת  את  נכון  לשחזר  מאיתנו  שמונע  ומכריע  בסיסי  משתנה  המנטלית,  במסגרת  מהשוני 

הביניים. ימי  משוררי  של  עולמם 

גישתו של ר.מ. פידאל וההיבט הכלכלי
במחקר שירת אל־סיד שולטת ההישענות על תפיסת ההיסטוריה כרצף של מאורעות בולטים. 
ואת השפעות הלחץ  ידע להעריך את חשיבותם של אירועים פוליטיים  בעוד שמננדס פידאל 
תשומת  פחות  הקדיש  הוא   La España del Cid-שב הרי  ספרד,  צפון  מלכויות  על  המוסלמי 
לב לכוחות חברתיים וכלכליים; ואף שטרח מאוד על ביסוס הגיאוגרפיה של התקדמות הסיד 
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באפוס מבורגוס לוולנסיה, רק לעתים רחוקות התייחס לתפיסות המדיאבליות של זמן ומקום 
הרקע  בהשלמת  פידאל  של  הישגיו  על  חולק  אין  הגיאוגרפית.  המציאות  להטיית  התורמות 
היד  בכתבי  דיונו  ליקט.  במידע שהוא  מלעיזיו משתמשים  ואפילו  ההיסטורי,  הסיד  פעל  שבו 
שתיעדו  הביניים  מימי  טקסטים  שבין  העצום  השוני  על  מלומד  הסבר  הוא  רולן  שירת  של 
על  מדברים  כשאנו  כלל  בדרך  אליהם  מכוונים  בימינו,  שאנחנו,  אלה  לבין  שבעל־פה  מסורת 
נעדרת  אשר  מנטליות  של  היסטוריה  לאותה  דווקא  רבות  תורם  הוא  שכזה  ובתור  טקסט, 
שימת  תוך  אל־סיד  בשירת  שהקורא  לי  נדמה   .La Espana del Cid-מ כליל  הצער  למרבה 
יכול  להיסטוריה חברתית,  פוליטית  היסטוריה  וליחס שבין  להיבטיה החברתיים  יותר  רבה  לב 

היצירה.  של  המשמעות  בהבנת  יותר  רבה  להצלחה  לצפות 
״וסלות״  במונחי  להכליל  ניתן  אל־סיד  בשירת  אנשים  בין  המוצגים  הקשרים  כל  את  לא 
לתאר  שניתן  חברה  המשקף  כלכלי  וקח  בתן  מאופיינים  החברתיים  היחסים  ״פיאודליזם״.  או 
דרך קבע, אבל  וסחורות מתנהלים  כסף  חילופים קבועים של  כ״כלכלת מתנות״ –  את מצבה 
 )Duby( דובי  ז׳ורז׳  ההיסטוריון  המונח.  של  המודרני  במובן  ״כלכלה״  המכונים  בתנאים  לא 
תיאור  לשרטט  כדי   )Mauss( מוס  מרסל  החברתי  האנתרופולוג  שפיתח  רעיונות  על  הסתמך 
את  להבהיר  כדי  זה  בתיאורו  ויש  והמאוחרים,  המוקדמים  הביניים  בימי  חליפין  כלכלת  של 
לידי  הבאים  עשרה,  והשתים  עשרה  האחת  המאות  בכלכלת  אחרים  והליכים  המתן  משמעות 
פיאודליים הרעיפו  וחובות  ִמסים  סוגים שונים של  ותשלומי  כיבושים  ביטוי בשירת אל־סיד. 
לו  זקוקים  שהיו  למה  מעבר  רב  הון  ההיא  התקופה  לוחמי  ועל  הפוליטיים  המנהיגים  על 
נדיבות  וכך  לאחרים,  הזה  ההון  הפצת  את  דרשה  החברה  של  הכלכלית  הפעילות  למחייתם. 
כל  לא  כתובה.  הבלתי  מחובתו  אלא  הכוח  בעל  של  באפשרותו  רק  הייתה  לא  בחלוקתו 
הנהנים מנדיבותו של האדון היו במעמד נחות משל מיטיבם: גם למתנות של נחותים לנעלים 
למקורות  בהכרח  היה  זקוק  החברתית,  הפירמידה  ראש  המלך,  עצומה.  חשיבות  הייתה  מהם 
אליהם.  יחסו  את  לבחון  הבאים  לאלה  ממנו  להעניק  שיוכל  מנת  על  לרשותו  שיעמדו  הון 
היה  המעלה  נחותי  מאת  במתת  גם  אבל  הזה,  ההון  מרבית  את  אמנם  סיפקו  ושלל  כיבושים 
נדמה  הדדית.  תועלת  של  אופי  נשאו  כאלה  ממתנות  ניזון  שקיומם  היחסים  מערכות  צורך. 
השירות  כמובן  נחשב  ותומכיהם  צבא  אנשי  בקרב  מתנות.  כלפי  אדישות  שררה  לא  שמעולם 
כתחליף נפוץ לנדיבות; מנחות היוו ערובה נגד מתקפה; ואפילו מענקים ורכוש אישי שנתרמו 
כזו של  ידי העברה  בצורת חסד אלוהי. לשיטה הכלכלית שהתקיימה על  בגמול  זיכו  לכנסייה 
תזרים של  יצרה  היא  זאת  ולמרות  למסחר,  רבים קשר  במקרים  היה  לא  ושל מטבע,  סחורות 
לעתים,  בטלנים  אך  יכולת  בעלי  נזירים  של  ניכר  במספר  תמך  העניים,  את  שכלכל  סחורה 

החברתי. הבניין  לחיבורי  כדבק  כללי  באופן  ופעל  הלוחמים,  למעמד  מוטיבציה  סיפק 
היו  העיקריים  מאפייניה  אך  המוקדמים,  הביניים  בימי  שלטת  הייתה  המתנות  כלכלת 
ובזמן  הסיד  של  פעילותו  בשנות  כלומר:  ל-1207,   1050 שבין  בתקופה  גם  עדיין  קיימים 
את  שכינו  היו  כיום.  שבידינו  לזו  דומה  בצורה  התעצבה  הנראה  ככל  אל־סיד  שירת  שבו 
האמונה  על  רק  להתבסס  יכול  כזה  ניסוח  בורגני.  אפוס  השירה  ואת  בורגני,  גיבור  הסיד 
שהאובססיה להון היא מונופול של מעמד הסוחרים תושבי הערים; אך כפי שהוכיח דובי, זהו 
תיאור שגוי בעליל לגבי המאות האחת עשרה והשתים עשרה. אין בכל ספרות האפוסים עוד 
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גיבור בעל עניין רב כשל הסיד בכסף וברכוש מכל סוג, ועם זאת אין לטעות כלל בהתעקשות 
כלכליים  אינטרסים  כי  מאשר  בשירה  ביותר  השטחי  התיאור  גם  האצולה.  זכויות  על  הסיד 
של  התוצאה  אולם  אפיות,  ברומנסות  לה  דומה  שאין  במידה  אל־סיד  בשירת  השולטים  הם 
של  ביותר  הגבוהה  ברמה  הישגים  היא  הגיבור  של  ההון  צבירות  שמניעות  החברתי  ההליך 

האריסטוקרטיה.
שלה  הפרוזה  בגרסת  לעיין  הכרח  יש  אל־סיד  בשירת  המתרחש  מניעי  אחר  מעקב  לשם 
שלטקסט  מאחר   ,Cronica de Veinte Reyes-ב הכותרת  תחת  היסטורית  בתעודה  המצויה 
מלך  שאלפונסו,  לנו  מספרת  הכרוניקה  ההתחלה.  חסרה  אבאט  פר  של  היד  בכתב  הפואטי 
רודריגו  שלו,  הווסל  כאילו  הזדוניים,  יועציו  של  להאשמותיהם  האמין  וקסטיליה,  לאון 
שליחותו  בעקבות  לו  למסור  אמור  שהיה  המס  את  לו  מלהעניק  נמנע  ביוואר,  איש  דיאס 
של  מתקפה  מפני  לאלפונסו  המס  משלמי  על  רודריגו  הגן  בסביליה  ובקורדובה.  בסביליה 
יהיה  אשר  יהיה  קמפאדור״.  ״סיד  הכבוד  בתואר  לבו  ורוחב  רוחו  עוז  בשל  וזכה  קורדובה, 
אבאט  פר  של  לטקסט  האחראי  המשורר  הסיד,  את  בהגלותו  ההיסטורי  אלפונסו  של  המניע 
אדונו.  חשבון  על  הגיבור  הרוויח  כאילו  להאשמה  אמינות  העניקה  העממית  האהדה  כי  מניח 
ארגזים  לשני  בתמורה  מרק  מאות  שש  יהודים,  בריבית  מלווים  ווידאס,  מרחל  שקיבל  לאחר 
לגלותו  לצאת  מוכן  והוא  מימון,  לסיד  יש  בחול,  מלאים  ולמעשה  כסף  להכיל  האמורים 

פשיטות. של  בסדרה  שתתחיל 
כשלעצמה  היא  מלחמה  המימון של מסע  לאופן  לב  מקדישה תשומת  אפית  העובדה ששירה 
שירת  מדוע  מרכזית.  סצנה  הוא  בנושא  ומתן  כאשר המשא  וכמה  כמה  אחת  על  דופן,  יוצאת 
מדיאבליות,  אפיות  רומנסות  של  בהקשר  אותה  ממקמים  אם  הזה?  במובן  חריגה  אל־סיד 
השירות  שלוש  שמולה  עליונה  עדות  ששרדו,  צרפתיות  יצירות  לכמאה  בעיקר  להתייחס  יש 
יחסית. צריך להבין  וחצי תריסר הכותרים הפרובנסליים מייצגים מעט  הספרדיות המקוטעות 
הבסיס הקלאסי  האחוזות,  בעלי  כי מעמד  אין ספק  החברתיים.  בתנאים  השוני  כול את  קודם 
מצפון  מאשר  בספרד  פחות  משמעותי  תפקיד  מילא  הצרפתית,  בגרסתו  הפיאודליזם  של 
מאחז  על  מבעלות  לצמוח  שעשויה  תועלת  כל  נשללה  הגולה  מהסיד  לזה,  מֵעבר  לפירנאים. 
הייחודיות  ההיסטוריות  הנסיבות  מן  הן  נובע  יותר  עוד  חשוב  משפיע  גורם  טריטוריאלי. 
בעולמה  לחיקוי.  מודלים  המציב  כז׳אנר  האפוס  של  מתפקידו  והן  האיברי  האי  חצי  של 
והיכן  הערבים,  מידי  בכוח  אדמה  לכבוש  היה  שניתן  היכן  הנוצרית,  ספרד  צפון  של  המתרחב 
סביבתם  את  לעזוב  לוחמים  גברים  להניע  כיצד  הייתה  המרכזיות  הפוליטיות  הבעיות  שאחת 
הנסיכויות המוסלמיות  חולשתן של  ואת  הצבאית  מיומנותן  חוסר  לנצל את  מנת  על  המוכרת 
עד  שעולה  יחסית  נחות  ממעמד  איש  של  מופתי  מודל  מספקת  אל־סיד  שירת  המפוצלות, 
בעלי  מעמד  של  הכוח  בסיס  ברשותו  שיהיה  בלי  החברתית,  בהיררכיה  ביותר  הגבוה  למעמד 
לאבירים  וחברתי  כלכלי  תמריץ  והן  מהֶנה,  צבאית  גבורה  סיפור  הן  מהווה  השירה  האחוזות. 

אמצעים. ודלי  נמוך  ממעמד  שאפתנים  קסטיליאנים 
והשימוש  ערך  לחפצי  הערכה  והחיילים,  האבירים  בין  הנכונה  חלוקתו  השלל,  השגת 
היצירה.  של  המרכזיים  התמטיים  המערכים  אחד  ליצירת  יחד  חוברים  אלה  כל  בהון,  הנעשה 
מפורש,  כלכלי  כוח  באמצעות  החברתי  במארג  מחדש  שילובו  את  משיג  הפואטי  הסיד 
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הבסיס  חסרת  בפשיטה  כשראשיתה  האישית,  להתעשרותו  ישיר  ביחס  עומדת  והצלחתו 
מִגנים,  כסף,  מטבעות  השלל:  וכמויות  סוגי  נמנים  ושוב  שוב  קסטחון.  מבצר  על  ההיסטורי 
רבה  הכמות  כי  נאמר  לעתים  וִמקנה.  משא  בהמות  סוסים,  גמלים,  עבדים,  ביגוד,  אוהלים, 
השלל  חישוב  את  גם  מתאר  המשורר  כי  התבטאות,  צורת  רק  היא  כזו  הערה  אולם  מספור, 
השלל.  את  ולחלק  ִלמנות  היה  שמתפקידם  אפסנאות  קציני  מעין   ,quinoneros-ה בידי 
הסיד,  )עשירים(.   ricos ושוב  שוב  מכונים   – הראשון  החשוב  הִמבצע  מן  החל   – הלוחמים 

השלל. מכל  חמישית  מקבל  האדון,  שהוא 
עליהם.  הבעלות  של  החברתית  המשמעות  מן  פחות  מעניין  החפצים  של  היחסי  ערכם 
הגיבור  של  הראשונה  מהכרזתו  החל  לתהילה,  עושר  בין  הדוק  קשר  קיים  אל־סיד  בשירת 
הבנות  בנישואי  עבֹור  הבצע,  תאוות  אל  גלויה  פנייה  תוך  בגלותו  אליו  להצטרף  הקורא 
הסיד  לבוש  שם  בטולדו,  המשפט  שבסצנת  השיא  ועד  קריון,  בית  ליורשי  וסול  אלווירה 
לסובבים  מתנות  הענקת  באמצעות  עושרו  את  מפגין  הוא  היצירה  לאורך  מחלצותיו.  במיטב 
מתוך  למתן  במיוחד  טובות  דוגמאות  מתנה.  מקבל  אותו  רואים  אין  פעם  שאף  בעוד  אותו, 
מקבל  בתמורה  אלפונסו.  למלך  ראוותנית  מנחה  הנושאות  המשלחות  שלוש  הן  אינטרס 
ובנותיו  לאשתו  היתר  כך  אחר  אליו,  המלך  של  הרשמית  התנכרותו  ביטול  את  תחילה  הסיד 
בנותיו  נישואי  את  גם  זאת  שיבקש  ומבלי  מלאה  מחילה  ולבסוף  בוולנסיה,  אליו  להצטרף 

מקריון. לאינפנטים 
המתועבים  מניעיהם  והאינפנטים.  הגיבור  ביחסי  במיוחד  בולט  לכבוד  עושר  בין  הקשר 
הקרב  שבשדה  אף  בוקאר,  המלך  על  הניצחון  של  השלל  מן  בקבלתם  מגולמים  השניים  של 
להאמין  להם  גורמים  זו  בהזדמנות  מקבלים  שהם  המרקים  אלפי  חמשת  לב.  כמוגי  נהגו  הם 
בעוד  וקיסרים.  מלכים  בנות  עם  לנישואים  לשאוף  מנת  על  דיים  עשירים  הם  כי  בשוגג 
יתר  בזכויות  להמיר  נכסים שאפשר  בצורת  חומריות  הנאות  לו  מעניק  הסיד  הלב של  שאומץ 
שושלת  עקב  אי־התאמה  על  בעזרתן  לפצות   – להלן  שאציין  במובן   – אפילו  או  מעמדיות, 
אותם  הפוטר  פנימי  ערך  מבחינתם  מהווה  מקריון  האינפנטים  של  הרם  מוצאם  מפוקפקת, 
נשותיהם  את  לכאורה  ללוות  כדי  ולנסיה  את  עוזבים  הם  וכאשר  הקרב.  במבחן  מלעמוד 
והחרבות  מרק  אלפים  שלושת  לכלות:  חתונה  כמתנות  נוסף  הון  להם  מעניק  הסיד  לקריון, 
כפי שמעידות תוצאות התקרית  ולא מקרי,  הוא מהותי  הזה  הניגוד  וטיסון.  היקרות, קולאדה 
המודרני  הקורא  ביער.  למות  אותן  ונטשו  הסיד  בנות  את  האחים  הכו  שם  קורפס,  ביער 
אחד  מישור  על  מקריון  האינפנטים  לידי  שמסר  ההון  אובדן  את  מציב  שהסיד  לגלות  מופתע 
ֶזה,  הּוא  ֶעְלּבֹון  ב  ּגַ ַעל  ֶעְלּבֹון  ר,  ָהעֹׁשֶ ָהָיה  דֹול  ּגָ ֵהם,  ְזלּו  ּגָ ִקְנָיִני  ״ֶאת  בנותיו.  של  כבודן  עם 
בטולדו. הסיד  גם בסצנת המשפט  נמשך  פנימי  חומרי כסמל לערך  בקניין  זה  עיסוק  ְלַצֲעִרי״. 
הוא  עניינן  מהן  הראשונות  כששתי  מקריון,  האינפנטים  נגד  חוקיות  תביעות  שלוש  מעלה 
אלפים  שלושת   – החתונה  מתנת  את  לו  ושישיבו  החרבות,  שתי  את  לו  שיחזירו  רכוש: 
ערכם  כלכלית:  מטפורה  בצורת  מוגשת  זו  גם  אבל  מוסרית,  האשמה  היא  השלישית  מרק. 
״ערך״  בתוכו  מאגד   menosvaler המפתח  מונח  נשותיהם.  את  שהכו  מכיוון  ירד  האחים  של 

לכבוד. הון  שבין  היחס  את  סמלי  באופן  וממצה  ומוסרי,  כלכלי 
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הסיום הא־היסטורי של היצירה
מלכות,  יהיו  הסיד  של  בנותיו  היסטורי.  ביסוס  חסרת  בקביעה  כצפוי  שלא  מסתיימת  השירה 
ַמְלכֹות  ״ְלֵעת  הסיד:  מות  אל  מתייחס  שהוא  לפני  ממש  הזה  לנושא  החוזר  המשורר,  על־פי 

רֹו.״  ׂשָ ּבְ ֵאֵרי  ִלׁשְ ָהיּו  ְסָפַרד  ַמְלֵכי  נֹוָתיו,  ּבְ ְוָאָרגֹון  ָנָואָרה 
מונסון  שליט  לַרמירֹו,  בהתאמה,  נישאו,  ומריה,  כריסטינה  הסיד,  של  ההיסטוריות  בנותיו 
לא  והן  מלכה  הייתה  לא  מהן  אחת  אף  כלומר,  ברצלונה.  רוזן  ה-3,  ברנגר  ולראמון  שבנווארה, 
שהשירה  בכך  בהתחשב  סביר  בלבול  זהו  אולם  ואראגון.  נווארה  של  האינפנטים  עם  התחתנו 
ורמירו  כריסטינה  של  שבנם  מאחר  יותר,  מאוחר  אף  או  עשרה  השתים  המאה  באמצע  חוברה 
היה למלך נווארה ב-1134, וברצלונה התאחדה עם אראגון ב-1137. סוגיית התארים גלויה לרוב 
לבני התקופה, לכן ניתן להניח שהשירה נכתבה בנוסח הקרוב לזה שבידינו זמן ניכר לאחר 1137, 
כשהנושא הכרונולוגי כבר התערפל בזיכרונם של אנשים. בכל מקרה מפליא הוא שמשורר היודע 
את שמותיהם של אנשי הסיד הזוטרים, כמו פדרו ברמודס, מוניו גוסטיוס, מרטין מוניוס, אלבר 
ֶטֶלס, יטעה בשאלה אם היו בנותיו של הסיד מלכות ושל אילו גופים פוליטיים.  סלבדורס ודייגו 
יותר,  ההיסטוריות המאוחרות  להצדיקו חלקית בהתפתחויות  אף שניתן  אלו,  בנקודות  אי־דיוקו 
הוא הפרזה משמעותית בתיאור עלייתו של הסיד למרומי כבודם של אצילים מן המעמד הגבוה 
ביותר. מדוע היה נחוש החוגָלר מן המאה השתים עשרה או תחילת המאה השלוש עשרה לתאר 
תוך   – הישירות  חלציו  יוצאות  את  כמָלכות  להציג   – הגיבור  של  המטאורית  עלייתו  את  כך 
לעיסוקו  הסבר  מספקת  זו  לשאלה  התשובה  הטעות?  את  יזהו  ממאזיניו  שכמה  הסיכון  נטילת 

הכלכליות. התופעות  ובשאר  במתנות  ההון,  בצבירת  המשורר  של 
לקרב  מהם  אחד  כל  נקראים  מקריון  האינפנטים  שני  המשפט.  סצנת  אל  כעת  נחזור 
הולם  באופן  כלומר,  וטיסון.  קולאדה  בחרבות  נגדם  ישתמשו  אשר  הסיד,  אנשי  ידי  על  אחד 
שווא  התחזות  דרך  קיבלו  שהם  עצמם  כלים  אותם  באמצעות  למבחן  האחים  שני  עומדים 
גונסלס,  אסור  מפי  שלישי,  דו־קרב  גם  מוצע  כצפוי  שלא  אך  הסיד.  עם  נישואים  קשר  של 
בלתי  עלבון  בסיד  ומטיל  הקורטס  להיכל  נכנס  אשר  מקריון,  האינפנטים  של  הבוגר  אחיהם 

לכאורה: מוצדק 

ֶזה? ּכָ ָזדֹון  ָרָאה  עֹוד  ִמי  ֵרַעי,  ״ֲאָהּה, 
ָאְזֵנינּו? ּבְ ִמיַע  ַיׁשְ ֶאל־ִסיד  ׂשֹוַרת  ּבְ ֶאת  ִמי 

ֵרַחִים ַאְבֵני  ּוֵבין  אֹוִביְרָנה  דֹות  ּגְ ֶאל  ֵיֵלְך 
ֵמָאז. ִמְנָהגֹו  ּכְ ה,  ִיְגּבֶ ַעְמָלתֹו  ֶאת 

)3384–3380( ַקְריֹון?״  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ִעם  ן  ְלִהְתַחּתֵ לֹו  יר  ִהּתִ ִמי 

בתחתית  הגיבור  מעמד  על  כהתקפה  רק  תחילה  להתקבל  עשויה  זו  משונה  התערבות 
מס  לגבות  היה  זכאי   –  infanzón  – זוטר  אציל  שבתור  מאחר  האצולה,  של  ההיררכיה 
פידאל,  מננדס  שמציין  כפי  אולם  סמכותו.  שבתחום  הקמח  בטחנת  השימוש  על  פיאודלי 
טחנות קמח היו רכוש יקר ערך של בעלי אחוזות. לכן נראה שאסור גונסלס לא סתם מערבב 
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קשה  אך  אמנם  גסה  עקיצה   – עצמו  הטוחן  פעולת  לבין  קמח  טחנת  על  הסיד  בעלות  בין 
שמשקלם  אלה,  דבריו  בעקבות  גוסטיוס  מוניו  שמציע  כזה  קטלני  לדו־קרב  עילה  בה  לראות 
שנקבעו  האחרים  הקרבות  שני  היא  נקמתו  אשר  בקורפס  הקלון  למעשה  משתווה  אינו  גם 
maquila – הייתה כמות חיטה שניתנה לטוחן תמורת שירותיו,  כבר באותו אירוע. העמלה – 
גובה  שהיה  אחר  תשלום  אלא  זה,  מסוג  עמלה  קיבל   ,infanzón בתור  הסיד,  כי  להניח  וקשה 
בהרבה,  חמור  עלבון  מביעים  גונסלס  אסור  אלא שדבריו של  העובד בשטח סמכותו.  מהטוחן 
הטוחנים.  לעמלת  זכאי  כן  ועל  טוחנת  של  בנה  כביכול  שהיה  הסיד  של  מוצאו  בדבר  רמיזה 

 רולן. 
שרטר,   קתדרלת 

)?(  1230 הדרומית.  החזית 

 אל־סיד. 
.1923 ולנסיה,   ,Cantar de mio Cid-ל איור 

בארצו. איש־איש  לאומיים  לגיבורים  שהיו  מפוקפק,  מוצא  בעלי  שניהם  זוטרים,  אצילים  שני 
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אבני  נהר האובירנה, אל  בביוואר שעל  בבוז אל טחנת הקמח שלו  השורה השולחת את הסיד 
אדם  טוחן.  אלא  אינו  עצמו  הסיד  גונסלס  אסור  של  מבחינתו  אחד:  הוא  פירושה  הרחיים, 
רבת  הלוחמים  משפחת  עם  נישואים  לקשרי  ישאף  אם  כשוטה  אכן  ינהג  נמוך  כה  ממעמד 

ַוניגֹוֶמס.  של  הכוח 
חוקי  לא  בן  היה  שהסיד  מספרת  ברומנסרו,  בעיקר  והשתמרה  ברור  לא  שמקורה  אגדה 
במקרה  רק  כי  להניח  קשה  טוחנת.  הייתה  שאמו  טוענת  הגרסאות  ואחת  לאיֶנס,  דייגו  של 
של  קבלתן  טעם.  חסר  עלבון  היו  כן  שאלמלא  גונסלס,  אסור  של  דבריו  עם  זה  פרט  מתיישב 
וביטלו  רוממו  שהישגיו  לכך  חותכת  הוכחה  תהיה  ונווארה  אראגון  מלכות  בתור  הסיד  בנות 
את מוגבלותו כממזר. תבוסתו של אסור גונסלס מידי וסל של הסיד מעידה כי אלוהים עומד 

הנישואין. למסגרת  מחוץ  נולד  שהוא  העובדה  למרות  הגיבור,  מעשי  מאחורי 
האובססיבי  בעיסוק  ששרדו  האפיות  הרומנסות  משאר  כן  אם  נבדלת  אל־סיד  שירת 
של  בספרד  השונים  והפוליטיים  החברתיים  התנאים  בגלל  רק  לא  הון,  בצבירת  יוצרה  של 
בשירֹות  מסופרות  שעלילותיהם  הגיבורים  כמרבית  שלא  שהסיד,  משום  אלא  הרקונקיסטה, 
הם  בו,  הנכון  והשימוש  העושר  רדיפת  דופי.  ללא  הוא  שכבודו  לוחם  איננו  הזה,  הז׳אנר 
המאפשרים לו להתרומם אל מעמדם וכבודם של אצילים ממוצא נטול רבב, כזה שהאינפנטים 
אביריות שיכלו בהחלט  במידות  כיבושיו, מצטיין  בזכות  הוא מלך  בו מלידה.  מקריון התהדרו 
להיות מוטלות בספק בשל מוצאו מצד אמו. שירת אל־סיד, לאור זה, הנה סיפור על המרתם 
מסר  היא  וככזאת  בספרד.  ביותר  הרם  לייחוס  עושר  של  כלכלי,  לכוח  רוח  ועוז  גבורה  של 
לאצילים הזוטרים של קסטיליה, כי אם הסיד, שייחוסו מפוקפק ושהוגלה מארצו בידי מלכו, 
המלוכה,  למעמד  עד  בשרו  שארי  את  לרומם  ברקונקיסטה,  חלק  נטילת  באמצעות  היה,  יכול 
הרי שגם אצילים אחרים ממעמדו רשאים בצדק לשאוף להגיע אל אותם גבהים של הצלחה, 
נהנו באותה  באמצעות פלישה אל ארצות בשליטת הערבים, אשר על אף קשייהן הפוליטיים 

המדיאבלית. באירופה  כמותו  מאין  כלכלי  משגשוג  תקופה 
חמקמקה  התייחסות  מזכירה  ביוואר  איש  רודריגו  של  ממזרותו  על  המעורפלת  הרמיזה 
רולן.  שירת  של  האוקספורדי  היד  בכתב  מצוי  שהוא  כפי  הקרולינגי  ההקמה  במיתוס  דומה 
של  הוריו  זהות  שאלת  הסיד,  של  במקרה  כמו  שרלמאן.  של  לחטאו  כמובן,  מתכוון,  אני 
שירת  את  שחיבר  זה  וגם  האוקספורדית  רולן  שירת  של  המשורר  גם  בערפל.  לוטה  שרלמאן 
ועם  לגיבור;  המיוחס  המוצא  לנושא  חולפת  מרמיזה  יותר  מקדישים  אינם  ששרדה,  אל־סיד 
בהן  זה,  מסוג  בחברות  הלא־חוקי.  המוצא  בעיית  ומופיעה  צצה  המקרים  שבשני  מעניין  זאת 
משפחתו  בני  למעשי  החוק  בפני  לאחראי  נחשב  והאדם  מכריע,  חברתי  קשר  היא  דם  קרבת 
הוא   ,geste המונח  של  העיקריים  המובנים  משני  אחד  הייחוס,  בו  אשר  בז׳אנר  ובמיוחד   –
של  תוצאה  הוא  אם  בין  לא־חוקי,  מוצא   – האופי  בקביעת  ביותר  החשובים  הגורמים  אחד 
חמור  ליקוי  מייצג  העם,  מפשוטות  אישה  עם  נואף  סתם  של  או  מלוכה  בני  בין  עריות  גילוי 
כי כמו בשירת אל־סיד,  רולן שונה משל הסיד, אולם אני משוכנע  ביותר. מובן שהמקרה של 

הגיבור.  למוצא  הדוקות  קשורה  החברתי  בהקשר  האוקספורדית  רולן  שירת  משמעות  גם 
בעבר  חתרו  במקורן,  בעיקר  שהתעניינו  האפיות  הרומנסות  של  שהיסטוריונים  בעוד 
הלב  תשומת  מיקוד  כי  ספק  שאין  הרי  יצירה,  בכל  שנשמר  ההיסטורי  הגרעין  את  לבודד 
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זאת,  עשו  שבשלהן  המטרות  או  ובנסיבות  ההיסטוריה  את  המַספרים  סילפו  איך  בשאלה 
לעתים  נוטים  מודרניים  פוליטיים  כוחות  בחברה.  הז׳אנר  של  תפקידו  על  יותר  אותנו  ילמד 
לאפוס.  פאונד  עזרא  של  כהגדרתו  השבט״,  ״סיפור  את  מעודנות  בדרכים  לעצמם  לנכס 
חלקית  להיענות  לנו  תאפשר  וחקירתה  כשלעצמה,  מעניינת  תופעה  הוא  העבר  של  זה  עיוות 
לזהות  היא  הבלשן  של  משימתו  מסוימות.  בדרכים  העבר  את  לראות  הקולקטיבית  למשאלה 
לכך  מוחלטת  מודעות  כי  מבין  שהוא  אף  אפיות,  בעלילות  המדיאבליים  השימושים  את 
בכרוניקה  באפוס,  נגלית  כפי שהיא  הכיר את מסורת אל־סיד,  לא  איש  ניתנת להשגה.  איננה 
ַמפתח  רכיב  של  משמעותו  בראיית  של  ּכָ הוא  אבל  פידאל,  ממננדס  יותר  טוב  וברומנסרו, 
ֶחטאו  דֶיה היה מודע למוטיב  ּבֶ נותר חידתי.  בשירת אל־סיד, אשר בלעדיו סיומה של היצירה 
ההתעלמות  מפני  האוקספורדי  היד  כתב  משורר  של  אזהרתו  את  זכר  לא  אך  שרלמאן,  של 
הללו  המחקר  שענקי  המחשבה  מן  להימנע  קשה  חשיבות.  בעל  נושא  בו  ראה  ולא  ממנו, 
מחמיאים  בלתי  להיחשב  היו  שעשויים  לגילויים  המובילים  רמזים  בעקבות  ללכת  שלא  נטו 
לאותם מיתוסים של הקמה של מדינותיהם. לא שמי מהם עסק בהסתרה מדעת, אלא שאצל 
לזהות  הנטייה  השני  ואצל  98׳,  דור  בידי  שטופח  והאינטלקטואלי  הפוליטי  האקלים  הראשון 
שבגיבורים  לרעיון  ִמחיה  מרחב  כנראה  הותירו  לא  הצרפתים,  עם  רולן  של  הפרנקים  את 
״האפוסים   – ה״לאומיים״  שהאפוסים  או  מוצאם,  נסיבות  בשל  רבב  דבק  מכולם  הגדולים 
בין  כזה  נושא  להכיל  יכלו   – בדיה  והן  גוטיה  הן  ספק  הסר  למען  אותם  שכינו  כפי  שלנו״, 

פרשנותם. של  המפתח  רכיבי 
ומאזיניהן.  מַספריהן  עבור  שונות  משמעויות  לבשו  רולן  שירת  של  השונות  הגרסאות 
ן השני מבקש לשכנע  אּורּבַ אולם עבור קהל אציֵלי צרפת של סוף המאה האחת עשרה, אשר 
כי ילכו בנתיבו של שרלמאן האפי כדי להשיב את ארץ הקודש מידי הערבים, רולן הוא גיבור 
מופתי, מאחר שהצליח לגבור על מגבלות מוצאו. ועבור החוגלרים הקסטיליאנים, שאדוניהם 
סָפר  אזורי  של  מחדש  אכלוס  לעודד  כדי  אדמה  על  ייחודיות  בעלּות  צורות  לקביעת  נזקקו 
זכות  צאצאיו  עבור  שהשיג  מי  אידיאלי,  מודל  ייצג  הסיד  המוסלמים,  נסיגת  עם  שהתפנו 
בעל  של  חוקי  בלתי  ילד  כנראה  היה  עצמו  שהוא  אף  בחברה  ביותר  הגבוה  למעמד  כניסה 
דופי,  ללא  מוצא  של  היתר  זכויות  משוללי  הללו,  הגיבורים  שני  נידח.  בכפר  קמח  תחנת 

מעשיהם. באמצעות  ורק  אך  האפוס,  מאזיני  קהל  של  לדידו  לגיטימציה,  השיגו 
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 מגמות מרכזיות בהתפתחות דמותו של 
אל־סיד בספרות הספרדית ובחקר שירתו

אסף אשכנזי�

ימינו,  ועד  הביניים  מימי  החל  הספרדית,  הספרות  שהצמיחה  הספרותיות  הדמויות  כל  מבין 
היא דמותו  לבניית הלאומיות הספרדית  ובהווה  היחידה אולי שאין חולק על חשיבותה בעבר 
האחת  מן המאה  הנודעת  ההיסטורית  האישיות  המיתולוגי של  ייצוגה  היא  הלא  אל־סיד,  של 
מהספרות  אחרות  בולטות  דמויות  כי  לומר  שניתן  אף  ביוואר.  דה  דיאס  רוי  רודריגו  עשרה, 
הספרדית דוגמת לסאריו דה טורמס )המאה השש עשרה(, דון קיחוטה דה לה מאנצ׳ה )המאה 
זהות הספרדים,  דון חואן טנוריו )המאה התשע עשרה( מייצגות אף הן את  השבע עשרה( או 
שנויות  פיקטיביות,  הנן  עתה  זה  שצוינו  הדמויות  כל  לאל־סיד,  בניגוד  כי  לזכור  יש  הרי 
באופן  אם  גם  ומביעה,  הטקסט  תחת  חותרת  המורכבת  ואישיותן  ואמביוולנטיות,  במחלוקת 

אסף אשכנזי מלמד בחוג ללימודים ספרדיים ולטינו־אמריקניים, האוניברסיטה העברית.   �

.1934  )Nesbit( נסביט  ג’.ל.  קישוט.  1812.דון  גויה,  פ.  טורמס.  דה  לסאריו 



447
אחרית דבר

מבחינה  מנהיגיה.  כלפי  גם  מכך  פחות  ולא  מנהגיה  הספרדית,  האומה  כלפי  ביקורת  מרומז, 
ארוכים  הספרדי, שלפרקים  העם  על  הן  האהודות  הבודדות  הדמויות  לאחת  אל־סיד  נחשב  זו 
הקבוצות  שתי  מנהיגיו.  על  והן  כלפיו,  השלטון  יחס  את  וביקר  עשוק  עצמו  חש  בהיסטוריה 
להתנהגות  מופת  אל־סיד  בדמות  השנים  לאורך  מצאו   – מאידך  והעם  מחד  האליטות   –
שילוב  הספרדית:  לאומה  המהותיים  בה,  הטבועים  יסוד  ערכי  בשל  לחיקוי,  ומודל  נאותה 
האישי,  הכבוד  על  ושמירה  פטריוטיות  במלחמה,  לב  אומץ  הפגנת  פיזי,  לכוח  חוכמה  בין 

והלאומי.  המעמדי  המשפחתי, 
כיצד הצליחה דמותו של אל־סיד לשמור לאורך שנים על ניטרליות כזו הן בקרב השלטון 
אינטרסים  בעלי  אחת  לא  שהם  הספרדית  באומה  צדדים  שני   – העם  בקרב  והן  המרכזי 
את  בשנים  מאות  לאורך  מעטים  לא  ומשוררים  סופרים  לתחייה  הקימו  מדוע  מנוגדים? 
אפשרית  תשובה  דעתי,  לעניות  התיאטרון?  במות  ועל  בפרוזה  בשירה,  אל־סיד  של  דמותו 

בקובה.   )Blanck( בלנק  דה  תיאטרון  הפקת  זוריליה.  חוסה  של  במחזהו  טנוריו  דה  חואן 
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של  דרך  באבני  אל־סיד  של  דמותו  נתגלגלה  שבו  באופן  להימצא  עשויה  אלה  לשאלות 
אודותיה:  ביותר  המשמעותי  ובטקסט  בה  שעסקו  המרכזיים  ובמחקרים  הספרדית  הספרות 

אל־סיד.  שירת 
שנכתבו  ביותר  הבולטות  היפה  הספרות  יצירות  אחר  אתחקה  המאמר  של  הראשון  בחלק 
בספרד בהשפעת מסורת סיפורי אל־סיד, ואפרוש את המגמות המהותיות בהתפתחות דמותו 
ראשי  גיבור  אל־סיד  שימש  שבהן  ביצירות  יעסוק  הראשון  החלק  של  רובו  השנים.  לאורך 
כללתי  לא  בשפע,  כמובן,  המצויים,  שלו  קצרים  אזכורים  חשיבות.  בעלת  משנית  דמות  או 
סיפורי  בהשראת  לספרד  מחוץ  שנכתבו  מופת  יצירות  לא  וגם  זו,  מצומצמת  סקירה  במסגרת 
המחקר  מגמות  התפתחות  על  אעמוד  היריעה,  מגבלות  מפאת  הקצר  השני,  בחלק  אל־סיד�. 
העשרים.  המאה  אמצע  ועד  עשרה  השבע  המאה  מתחילת  אל־סיד  שירת  על  המרכזיות 
הטקסט,  תפיסת  שכן  ניכר,  באופן  בזה  זה  קשורים  המאמר  חלקי  שני  בהמשך,  שאציג  כפי 
וכן עיצוב דמותו של אל־סיד בספרות, הושפעו, לשיפוטי, מאופן קריאת הטקסט  התכוונותו 
חוקרים;  או  סופרים  היו  אם  בין  משכילים,  ידי  על  שבעל־פה  המיתוס  והתגלגלות  הכתוב 
תחילה  היצירה,  קריאת  אופן  על  ניכרת  במידה  ניתוחם  ודרך  קריאתם  השפיעו  מקרה  ובכל 

הרחב.  הספרדי  הקהל  בקרב  השנים  ובמרוצת  מצומצם  מלומדים  חוג  בידי 

התפתחות דמות אל־סיד בספרות
לבין  היסטוריה  שבין  התפר  על  מצויה  שהיא  בעובדה  טמונה  אל־סיד  של  דמותו  ייחודיות 
מיתוס. אף שחשיבותו ההיסטורית של רודריגו רוי דיאס דה ביוואר לספרד הייתה באופן יחסי 
מיתיפיקציה  של  כפול  תהליך  לעבור  לו  אפשרו  שייצג  והערכים  המיוחדות  תכונותיו  שולית, 
ההיסטוריות  העובדות  המרת  ושל   – מיתוס  לדרגת  האדרתו  כלומר,   –  )Mythification(
אל־ של  המיתולוגית  דמותו  הפלא,  למרבה   .��)Literaturization( ספרותית  ביצירה  היבשות 

גֹוֵמז  ּבנֶדרה  ֶסַסרֹו  היטב  זאת  שהגדיר  כפי  ההיסטורית.  דמותו  על  האפילה  לא  מעולם  סיד 
לעתים  קמאית,  מרוחקת,  לנו  נראית  אל־סיד  של  דמותו  אחד,  ״מצד   :)Bandera Gómez(
הופכת  היא  מתקרבת  היא  כאשר  שני,  מצד  שלה.  המוחלטת  השֵלמות  בשל  אניגמטית  מעט 
מופשט  לסמל  תהפוך  לא  לעולם  אישיותה,  את  מעליה  תשיל  לא  לעולם  אך  לאינטימית, 
עם  בשמים  מצוי  העליון  גופה  שפלג  מיתולוגית  דמות  כן,  אם  הוא,  אל־סיד  בלבד״���. 
חצי  באדמת  היטב  נטועות  רגליה  שתי  אך  העמים,  כל  בני  המיתולוגיים  הגיבורים  משפחת 
האי האיברי. אין ֵתמה, אם כן, שחלק מן האירועים המשתקפים בשירת אל־סיד עולים בקנה 
לא תחרוג מתחום  לכך שאמינותם  וגורמים  אותה תקופה,  אחר של  היסטורי  תיעוד  עם  אחד 

 )Pierre Corneille( בין היצירות החשובות על אל־סיד שנכתבו מחוץ לאדמת ספרד בולט מחזהו של פייר קורניי   �
Le Cid, שעלה על הבמות בשנת 1637. 

 Alberto Montaner Frutos. ”De don Rodrigo Díaz al Cid: el surgimiento de un mito literario“, in Gonzalo   ��
 Santonja )coordinator(. El Cid. Historia, literatura y leyenda. Madrid: España Nuevo Milenio, 2001, pp.

.85-86
 .Cesaréo Bandera Gómez. El poema de Mío Cid: Poesía, Historia, Mito. Madrid: Gredos, 1969, p. 142   ���

]בתרגומי[. 
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ההיסטורית  המציאות  מתחום  לפחות  או  לכאורה  האובייקטיבית  ההיסטורית  המציאות 
רבה  רלוונטיות  על  אל־סיד  של  דמותו  שומרת  המיתולוגי,  האחר,  במישור  האפשרית. 
והמיתית  מחד  ההיסטורית   – אל־סיד  של  האלה  הזהויות  שתי  הספרדית.  לאומה  בהקשרה 
השירה  מחזור  בחקר  שהעמיקו  ככל  גברה  ועוצמתן  במקביל,  להתקיים  המשיכו   – מאידך 

בפרט.  אל־סיד  ושירת  בכלל  הספרדית  האפית 
של  רחב  מגוון  וכולל  עשיר  הוא  אל־סיד  של  בדמותו  העוסק  היצירות  מכלול  כידוע, 
כרוניקות, שאף  וכן  ומחזות  רומנסות, שירים אפיים, סיפורים, סונטות  יפה –  יצירות ספרות 
שמטרתן לתעד את האירועים ההיסטוריים כהווייתם נטו לשלב אירועים בדויים ששירתו את 
הן,  אל־סיד�  של  דמותו  את  המתארות  העובדות  מן  רבות  לפיכך,  ופטרונם.  מחבריהן  מטרת 
עם  יחד  ההיסטורית.  המציאות  מן  רב  מרחק  מצויות  ולעתים  אמיתות,  חצאי  הסברה,  על־פי 
חדשים  צדדים  שחשפו  בלבד  זו  לא  שכן  עצומה,  הייתה  הספרדית  לתודעה  חשיבותן  זאת, 
ומרתקים באישיותו ושפכו אור על פרקים עלומים בחייו, אלא שלאורן עוצבה לאורך השנים 

הספרדית.  הספרות  של  יותר  מאוחרות  ביצירות  המשוחזרת  דמותו 
אם נתבונן במבט היסטורי בספרות הספרדית ה״טהורה״, זו שניסתה להתנער מן התרבויות 
 – והעברית  המוסלמית  הלטינית,   – הביניים  ימי  של  האיברי  האי  בחצי  הדומיננטיות  הזרות 
שהיוו  מקומיות  מתרבויות  ספרות  יצירות  של  בקנון  הכללתן  את  רבות  שנים  במשך  ושמנעה 
אבן  היא  אל־סיד  ששירת  לקבוע  נוכל  ספק  ללא  והקטלאנית,  הגלאיגית  כמו  מישותה,  חלק 
ניכרת  במידה  וחף  ספרדית  כולו  הכתוב  ספרותי  טקסט  לעינינו  נגלה  לראשונה  שלה.  הפינה 
המוסלמים  לבין  הנוצרים  של  עולמם  בין  ברור  חיץ  יוצרת  אל־סיד  עלילת  זרים.  מסממנים 
המתעלה  לאומית  ספרדית  זהות  מודע,  לא  באופן  אולי  ומגבשת,  האי־האיברי,  חצי  מתיישבי 
גיבור  של  סיפורו  את  היצירה  מגוללת  וקולחת  פיוטית  בלשון  המקומיות.  הזהויות  ריבוי  על 
ספרדי אותנטי. אל־סיד הוא, ללא ספק, נציגה של הלאומיות הספרדית בימי הביניים, המאדיר 
את עוצמתה של קסטיליה ומקבע את הלגיטימיות שלה. רודריגו אמנם משתייך למעמד גבוה 
ולכן  הנמוכים,  המעמדות  לבין  בינו  ריחוק  ליצור  כדי  דיו  גבוה  לא  אך  החברתי,  בסולם  יחסית 

ההמון.  לב  את  גם  אלא  השלטון  לב  את  רק  לא  קונה  הוא  למלך  בנאמנותו 
היצירה  מן  ששרד  במקטע  לפתוח  נהוג  אל־סיד  על  המיתוס  ליצירת  שקדם  השלב  את 
אל־סיד  של  דמותו  מתעלה  שבו   ,Carmen Campidoctoris )1090( בלטינית  השירית 
רודריקּוס  רודריגו,  של  הלטיני  שמו  מצוין  ובמקומו  ביצירה  מוזכר  לא  ״אל־סיד״  הכינוי   –
פירו  פריס,  דוגמת  אחרים  מיתולוגיים  גיבורים  לדרגת   – ״המנצח״  הכינוי  או   ,)Rodericus(
בדו־קרב  מכריע  שהוא  לאחר   )Campidoctor( כקמפאדור  ביצירה  מוכתר  הוא  איניאס.  או 
כול.  בפני  כבודו  את  מאדיר  אף  השני  וסנצ׳ו   ,)Jimeno Garcés( גרסס  חימנו  הנווארי  את 
 García( אורדונייס  גרסיה  כלפי  ההשפלה  מתוארת  השישי  באלפונסו  העוסק  השני  בקטע 
אלא  אישי,  לא  ואף  מעמדי  אינו  המניע  כאן  אל־סיד,  בשירת  למתואר  בניגוד   .)Ordoñez
מעט  מזווית  המוצגת  הדמות  הוא  המלך  דווקא  אל־סיד.  של  גירושו  לאחר  המלך  מצו  נובע 
שלילית, ומודגשת נטייתו ללכת שבי אחר יועצים שוחרי רע. רודריגו, לעומתו, חף מהתכונות 

לדוגמה, הכרוניקה קורות רודריגו )Historia Roderici(, שחוברה בלטינית במאה השתים עשרה.    �
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כפי  אחרות  וביצירות  אל־סיד  בשירת  אותו  יאפיינו  שכה   – ועורמה  חוכמה   – החיוביות 
בהמשך.  שיתואר 

מסתיים  רודייק,  כריסטוף  בצדק  שטוען  כפי  אל־סיד,  על  המיתוס  של  המכונן  השלב 
במחצית המאה השלוש עשרה. לדבריו, ניתן להצביע על ארבעה גרעינים סיפוריים הקשורים 

אל־סיד: לחיי 
אל־סיד. בשירת  למתואר  הקודמת  לתקופה  הקשור  כל   – רודריגו  חרות  ּבַ א( 

הכיבושים. ובמסע  הגלות  בחיי  בגירוש,  העוסק  העלילתי  הגרעין   – סיד״  ״מיו  ב( 
 – הראשון  פרננדו  של  ילדיו  בין  הפורצות  הירושה  מלחמות   – ַסמורה  על  המצור  ג( 

מותו.  לאחר  מיד   – ואלווירה  אורקה  גרסיה,  אלפונסו,  סנצ׳ו, 
ככל  שחוברה  למחצה  בביוגרפיה  האחרון  הקטע  על  המבוססת   – קרדניה  אגדת  ד( 
הנראה במחצית המאה השלוש עשרה בידי נזיר ממנזר סן פדרו דה קרדניה, המתארת 
מהגרעינים  אחד  כל   .9901 בשנת  מותו  לאחר  לקדוש  אל־סיד  הפיכת  תהליך  את 
יעוצבו בכל פעם במתכונת  רודריגו,  חיי  הסיפוריים האלה, המהווים את המורשת על 

שונה�. 

ללא  לוחם  אמיץ,  חימנה,  לאשתו  באושר  הנשוי  אב  הוא  אל־סיד  בשירת  המתואר  רודריגו 
איננה  הפואמה  בחייו?  יותר  מוקדמים  שלבים  על  לנו  ידוע  מה  אך  וחכם.  מתון  שקול,  חת, 
בטקסט  שנשתמרה   ,)Cantar de Rodrigo( רודריגו  בשירת  דווקא  אולם  כלל,  לכך  מתייחסת 
כרוניקה מחורזת )Crónica Rimada( – נעשה ניסיון  מאוחר יותר, מן המאה הארבע עשרה – 
לפנינו  נגלה  אל־סיד,  בשירת  המתוארת  והסבלנית  המתונה  דמותו  לעומת  זה.  פער  למלא 
חימנה,  של  אביה  מאשר  אחר  לא  כנגד  קרב,  אלי  ש  ׂשָ  – אולי  גילו  מפאת   – הצעיר  רודריגו 
רודריגו,  של  מעשהו  את  להצדיק  ניתן  אם  גם  לאשתו.  הזמן  במרוצת  כאמור,  שתהפוך, 
צליינות  במסע  שהיה  הקדוש  לזרוס  של  צאנו  את  היצירה  על־פי  גוזל  חימנה  של  אביה  שכן 
רם  רוזן  נגד  המתמודד  רודריגו  של  מצדו  התיגר  קריאת  עצם  קומפוסטלה,  דה  לסנטיאגו 
ישירה  פגיעה  היא  זה,  מסוג  בעניינים  ממנו  ומנוסה  חזק  אף  הידוע  ועל־פי  במעמד,  ממנו 
בכבודו של הרוזן, ונחשבת למעשה פזיז, ולא פחות מכך, יהיר. בהמשך יוצא רודריגו הצעיר 
הראשון,  פרננדו  אדונו,  עם  לפריס  לבסוף  מגיע  והוא  קרבות,  בחמישה  העליונה  על  וידו 
בגלותו  למצוא  שלא  קשה  זו  מבחינה  הצרפתי.  והמלך  האפיפיור  מקבלים  פניהם  כשאת 
כנרמז  למלך,  שיועד  המס  גנבת  על  עונש  רק  לא  אל־סיד,  בשירת  המתוארת  רודריגו,  של 
בפואמה, אלא גם מעין מסע לזיכוך חטאים שאינם מוזכרים כלל בשירת אל־סיד אך מצויים 
דווקא בשירת רודריגו. את נישואיו של אל־סיד לחימנה, יש לזכור, מאפשר רק דמו השפוך 
נאלץ  רודריגו  כאשר  הגלות,  שלב  רק  יותר  מאוחר  יאפשר  ההיטהרות  את  ולכן  אביה,  של 
בחייו  ולהתבונן  המלך,  בחצר  הקשורה  זו  חייו,  של  האמיתית  העימותים  מזירת  להתרחק 
במבט מפוכח. רק אז מתעצבת באופן סופי אישיותו הבוגרת. התכונות הבולטות של אל־סיד 
למתרחש  בניגוד  אליו,  הטקסט  של  יחסו  ולכן  ופזיזות,  יוהרה  הן  רודריגו  בשירת  המהדהדות 

 Christoph Rodiek. La recepción internacional del Cid. Trans.: Lourdes Gómez de Olea. Madrid: Gredos,   �
.1990, pp. 55-56
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רחבה את העונש שמשית  יחס אשר מצדיק מנקודת מבט  הוא מעט שלילי,  בשירת אל־סיד, 
המלך.  עליו 

מוזכר  ואינו  סמורה״  על  ״המצור  בשם  רודייק  ידי  על  המכונה  נוסף,  עלילתי  גרעין 
חרף   .)1065( פרננדו  המלך  מות  לאחר  שהתחוללו  הירושה  במאבקי  עוסק  אל־סיד,  בשירת 
היצירות להן מייחסים  נוסף בחייו.  פן  ניתן ללמוד שם על  לרודריגו,  התפקיד המשני המיועד 
 Sancho II y cerco de( סמורה  על  והמצור  השני  סנצ׳ו   – המתוארת  העלילה  סיפור  את 
לקיומן  סימנים  שישנם  אף  שכן  וירטואליות,  רודייק,  של  הגדרתו  על־פי  הן,   –  )Zamora
עלילתי  גרעין  זאת,  עם  יחד  שרדו.  לא  הן  עשרה(,  השתים  במאה  חוברו  הנראה  )ככל  בעבר 
דון  המלך   ;)Afuera Afuera,( Rodrigo רודריגו  החוצה,  החוצה,  הבאות:  ברומנסות  נשמר  זה 
 En( ַאֵגָדה שבבורגוס  ובסנטה   )Rey don Sancho, rey don Sancho( סנצ׳ו  דון  סנצ׳ו, המלך 

.�)Santa Águeda de Burgos
החוצה, החוצה, רודריגו היא רומנסה אופיינית למאות החמש עשרה והשש עשרה. הערך 
את  שוב  מדגישה  היא  ראשית  כפול:  הוא  אל־סיד  על  המיתוס  מבחינת  הרומנסה  של  המוסף 
המתנשא«  הקסטילייני  »רודריגו,  אותו:  מכנה  אלמונית  אישה  כאשר  רודריגו,  של  השחצנות 
אורקה,  של  אהבתה  על  רב  דגש  מושם  בנוסף,   .”Rodrigo, el soberbio castellano“  –
על־פי  מימוש.  לידי  להביא  מצליחה  איננה  שהיא  אהבה  לרודריגו,  השני,  סנצ׳ו  של  אחותו 

אל־סיד��.  של  ההיסטוריות־הירואיות  הגרסאות  שלב  את  חותמת  הזו  הרומנסה  רודייק, 
באירועים  התמקדות  ישנה  סנצ׳ו,  דון  המלך  סנצ׳ו,  דון  המלך  השורות,   92 בת  ברומנסה 
)Vellido Dolfos(. סנצ׳ו מוזהר ברומנסה מבעוד  ֵויידֹו דֹולפֹוס  שקדמו לרצח סנצ׳ו השני בידי 
אל־סיד  נכנס  הרומנסה  של  בסופה  הצפויה.  להתנקשות  באשר  הנצורה  העיר  מתוך  מועד 
בזהות  מיד  חושד  הוא  לסמורה,  לחזור  ממהר  שויידו  מבחין  שהוא  ומכיוון  הקרב,  לשדה 
והבוגד  הדורבנות  ממנו  נשתכחו   – הטקסט  מתרץ  לפחות  כך   – החיפזון  מפאת  אך  הבוגד, 
מגן  היה  ההתנקשות  לשמועת  מאמין  היה  שלּו  ברומנסה  שנאמר  אף  ממנו.  להתרחק  מצליח 
כבעל  אל־סיד,  בשירת  לדימויו  בניגוד  מצטייר,  רודריגו  יקירו,  סנצ׳ו  המלך  על  נפש  בחירוף 

הבוגד.  של  לבריחתו  כאחראי  גם  מרומז  ובאופן  מוגבל,  כוח 
במלחמות  עוסקת  שכאמור  שבבורגוס,  אגדה  בסנטה  הרומנסה  של  הגדולה  חשיבותה 
הירושה שפרצו לאחר מות המלך פרננדו, טמונה בשורות בהן אל־סיד דורש מהמלך אלפונסו 
התנהגות  על  מורה  בקשתו  עצם  סנצ׳ו.  של  במותו  ורגל  יד  לו  היה  שלא  בפניו  להישבע 

אוהד.  אינו  אל־סיד  כלפי  הטקסט  שיחס  וברור  אלפונסו,  המלך  כלפי  ופוגעת  מעליבה 
 ,)Leyenda de Cardeña( קרדניה  אגדת  זו,  במסגרת  שיוזכר  האחרון  הסיפורי  הגרעין 
לקודמיו  בדומה  אל־סיד.  של  מותו  לאחר  שהתפתחו  שונות  למסורות  רבה  זיקה  בעל  הוא 
 Crónica( כרוניקה פרטיקולרית  דרך  זה  דרך מקורות משניים, במקרה  לידינו  נתגלגל  הוא  אף 
שחוברה  יצירה   ,)Estoria del Cid( אל־סיד  קורות  על  מבוססת  קרדניה  אגדת   .)Particular
מעשי  כל  מוצגים  קרדניה  באגדת  עשרה.  השלוש  המאה  במחצית  שבקרדניה  פדרו  סן  במנזר 

ולאחריו:  1098 בשנת  אל־סיד  מות  טרם  שהתרחשו  לאירועים  הקשורים  הנס 

.Ibid., p. 55  �
.Ibid., pp. 97-100  ��
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כאשר  לעשות  מגדיל  אף  הוא  הזה.  מהעולם  לכתו  לקראת  גופו  את  מושח  רודריגו  א( 
אופן  באיזה  להם  ומורה  משפחתו,  ולקרובי  חימנה,  לאשתו,  קורא  מותו  לפני  יומיים 

מותו.  לאחר  בגופתו  לנהוג  עליהם 
והנבואה  דווי,  ערש  על  שוכב  שהלה  בזמן  אל־סיד  בפני  הקדוש  פדרו  של  התגלותו  ב( 
ולאחר  ביום מותו המדויק של אל־סיד,  נוקב  נושא בפניו: תחילה הוא  הכפולה שהוא 

בקרב. יוכרע  ּבּוקאר  שהמלך  לו  מבטיח  מכן 
ניסיון להעביר את הגופה באישון לילה מוולנסיה למנזר פדרו הקדוש שבקרדניה, ונס  ג( 

שנים.  עשר  במשך  במנזר  המוצבת  אל־סיד  גופת  שלמות 

של  הנוצרי  אופיו  לעיצוב  מהותי   – קרדניה  אגדת   – לעיל  שצוין  האחרון  הסיפורי  הגרעין 
אחרון  לווידוי  זוכה  רודריגו  קדוש.  של  למעמד  מותו  לאחר  למעשה,  הזוכה,  אל־סיד,  דמות 
במותו  חרונימו�.  הבישוף  מידי  האחרונה  המחילה  את  ומקבל  )ולנסיה(,  הקדוש  פדרו  במנזר 

נוצרית.  לקדושה  מופת  הם  חייו  גם  כמו  ומותו  מחטאים,  וטהור  זך  נותר 
אנקדוטה מעניינת שעולה מן הפן הִנסי של הסיפור מתרחשת כאשר יהודי מתבונן בגופת 
מזָקנו.  ומתרשם  מותו,  לאחר  שנים  שבע  במשך  שינוי  ללא  נותרה  פלאי  שבאופן  אל־סיד, 
בספרות  כנהוג  חרבו.  את  אל־סיד  לפתע  לעברו  שולף  בזקן,  לגעת  היהודי  מנסה  כאשר 
לדייגו  שמו  את  לשנות  להתנצר,  היהודי  את  מדרבן  הזה  המופלא  הנס  הנוצרית,  הדידקטית 
מקבל  אל־סיד  של  התקדשותו  תהליך  המת��.  אל־סיד  את  מאז  ולשרת   ,)Diego Gil( חיל 
תימוכין נוספים מיוזמת המלך פיליפ השני באמצע המאה השש עשרה, להעלות את אל־סיד 

קדוש���.  של  למעמד 
החל מסוף המאה השש עשרה ועד סוף המאה השבע עשרה נאלצת ספרד להתמודד 
המלכים  בידי  איחודה  לאחר  הופכת,  היא  אחד  מצד  אחר.  מסוג  גדול  אתגר  עם 
המשמעותיים  השחקנים  לאחד  אמריקה,  ביבשת  הכיבושים  ומסע   )1492( הקתולים 
כלכליים  משברים  עמן  הביאו  הכבירות  ההצלחות  שני,  מצד  האירופית.  בזירה  ביותר 
שהקשו  וחזיתות,  זירות  במספר  פשוטים  לא  ותרבותיים  דתיים  צבאיים,  ועימותים 
את  מהווה  זו  משבר  תקופת  דווקא  החדשה.  האימפריה  של  התקין  ניהולה  על  מאוד 
ובשל  ואיכותן,  חדשנותן  אור,  שראו  היצירות  כמות  מבחינת  הספרדית  הספרות  פסגת 
חתרני,  ספרותי  אופי  בעלי  דגולים  יוצרים  לצד  הספרדי״.  הזהב  ״תור  מכונה  היא  כך 
)גוזמאן דה אלפרטשה(, נמצאו  ַאלמאן  )דון קיחוטה( ומתיאֹו  דוגמת מיגל דה סרוונטס 
הנחרצת  ובתמיכתו  השמרנית  בגישתו  הידוע   – ֶוָגה  ֶדה  ה  לֹוּפֶ כמו  מעטים,  לא  יוצרים 
הדרכים  והזהות הספרדיים. אחת  והאדירו את האתוס  פיארו  – שיצירותיהם  במונרכיה 

.Christoph Rodiek, La recepción internacional del Cid, p. 113   �
לדוגמה דומה ומוקדמת יותר באשר ליחסה של הנצרות בספרד כלפי מתיישביה היהודים והניסיון לנצרם, ראו:    ��
ברסאו, גונסלו דה. ספר הנסים של גברתנו מריה הקדושה. תרגום: מנחם ארגוב. קריית ביאליק: הוצאת אח, 

2002, עמ׳ 84-81. לפרטים על היצירה וחשיבותה, ראו הערה מס׳ 23. 
.Christoph Rodiek, La recepción internacional del Cid, p. 114, אמנם מדובר בסברה בלבד, אך עצם קיומה    ���

עשוי להעיד על יחס המונרכיה כלפי אל־סיד באותה עת. 
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בדמויות  שימוש  באמצעות  הייתה  הספרדית  האומה  של  ליוקרתה  להוסיף  השכיחות 
אל־סיד.  דוגמת  העבר  מן  מופת 

שם  קיחוטה,  בדון  נעיין  אם  די  למדי.  רב  היה  זו  בתקופה  המהולל  האביר  של  אזכורו 
באותה  שנכתבה  ביותר  הבולטת  היצירה  אולם  פעמים.  משבע  פחות  לא  אל־סיד  מוזכר 
 )Las mocedades del Cid( אל־סיד  חרות  ּבַ הקומדיה  היא  בדמותו  כולה  ועוסקת  תקופה 
מרחיב  שמו,  שמעיד  כפי  קסטרו,  דה  של  מחזהו   .�)Guillén de Castro( קסטרו  דה  לגיליאן 
את היריעה אודות תקופה עלומה בחיי אל־סיד – ימי נעוריו, ומהלל את תפקידו של רודריגו 
וגה  דה  לופה  הוא מזכיר מאוד את המבנה התיאטרלי שהתווה  כגיבור לאומי. מבחינה מבנית 
עד  שנכתבו  היצירות  מבין  ביותר  למקורי  נחשב  והוא  לשלוש(,  מחמש  המערכות  )קיצור 
הנרקמים  המתחים  מובהק  ביטוי  לידי  בו  באים  מכול  שיותר  נדמה  בנושא.  תקופה  אותה 
של  משקלה  כובד  מלוא  את  מטיל  המחבר  הנער.  רודריגו  של  כישרונותיו  נוכח  המלך  בחצר 
מצדו  במיוחד  כלפיו,  הקנאה  על  דווקא  אלא  רודריגו,  של  המתרברבת  דמותו  על  לא  היצירה 

השני.  סנצ׳ו  של 
למלך.  מלאה  נאמנות  על  שומרת  קסטרו  דה  גיליאן  בידי  המעוצבת  אל־סיד  של  דמותו 
ועתירי  בגיל  ממנו  מבוגרים  לוחמים  פני  על  הנער  רודריגו  של  הפיזי  כוחו  יתרון  מודגש 
רבה,  חיבה  רודריגו  כלפי  רוחשת  המחזה  מתחילת  שכבר  חימנה,  של  דמותה  מול  אל  ניסיון. 
בשל  רודריגו,  את  המלך  בהעדפת  שמקורה  קנאה  המלך,  של  בנו  סנצ׳ו,  של  קנאתו  בולטת 

מתינותו 
מכוונת.  ליד  הזקוק  פרא  סוס  כמעין  מוצג  לעומתו,  סנצ׳ו,  יצרו.  את  לכבוש  ויכולתו 
של  אביו  בין  המחזה  מושתת  עליו  הסכסוך  לפריצת  מביא  חונך,  לבנו  למצוא  אביו  של  רצונו 
)Lozano(, סכסוך שסופו  )Lainez( לבין אביה של חימנה, הרוזן לוסאנו  רודריגו, דייגו לאינס 

רודריגו.  בידי  הרוזן  בהרג 
הבעות  השחקנים,  עמידת  אופן   – התיאטרליים  באמצעים  הגלומות  הנוספות  האפשרויות 
את  להדגיש  העשוי  מוסף  ערך  מהוות   – בלבד  הקהל  אל  הצדה,  בדיבור  שימוש  פניהם, 

הנחוצים.  הקומיים  הרגעים  את  וליצור  אל־סיד  סביב  המתחים 
לוסאנו,  הרוזן  חימנה,  לבין אביה של  לאינס,  דייגו  רודריגו,  בין אביו של  כאמור, בשל סכסוך 
את  הורג  הוא  שבסופו  לדו־קרב,  הרוזן  את  לזמן  כורחו  בעל  רודריגו  נאלץ  בכבודו,  הפוגע 
לה  רודריגו,  של  הפוחזת  לדמותו  בניגוד  כלוחם.  ממנו  והמנוסה  בשנים  ממנו  המבוגר  הרוזן 
בו מאז ומתמיד,  היינו עדים ביצירות מוקדמות מימי הביניים, כאן ברור שמתינותו מושרשת 
לו  היקר  בנו המועדף,  גם במחיר  כבודו האבוד,  בנו להשיב את  הוא המדרבן את  אביו  ודווקא 
משמעותה  האב  של  כבודו  השבת  שכן  נקלע,  אליה  המוסרית  לדילמה  מודע  רודריגו  מכול. 
הייסורים  כל  חרף  אך  חימנה.  בעיני  חן  לשאת  סיכוייו  כל  וחיסול  במלך  ישירה  פגיעה 

כבן.  חובתו  את  ממלא  הוא  אותו,  שתוקפים 
התשע  והמאה   – בספרד  ההשכלה  תקופת   – עשרה  השמונה  המאה  הבאות:  המאות 
אל־סיד  על  שנכתבה  בספרות  פחות  חותמן  את  מטביעות  הרומנטיציזם,  תקופת   – עשרה 

 Guillen de :הטקסט ראה אור לראשונה בשנת 1618. לצורך המאמר עשיתי שימוש במהדורה המוערת שלהלן   �
.Castro. Las mocedades del Cid. Directed by Dr. José Manuel Blecua. Zaragoza: Ebro, 1965
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חֹואן  של  יצירתו  לציון  ראויה  התשע־עשרה�  במאה  זאת,  עם  יחד  עליו.  במחקר  ויותר 
 La( גדאה  בסנטה  אמונים  שבועת  המחזה  את  שחיבר   ,)Hartzenbusch( ַהְרֵצְנּבּוש  ֶאאֹוֶחְניֹו 
jura en Santa Gadea(, העוסק במערכת היחסים הסבוכה בין אל־סיד לבין הזוכה במלחמות 
זה  הוא  שלא  בפומבי  להישבע  אל־סיד  ידי  על  נדרש  אלפונסו  השישי��.  אלפונסו  הירושה, 
אל־סיד  בין  ההדדית  ההתאהבות  במחזה  מודגשת  לכך  במקביל  סנצ׳ו.  רצח  מאחורי  שעמד 
לחימנה, עת הצטלבו עיניהם שבע שנים לפני התרחשות האירועים במחזה. השבועה השנייה 
לשבועת  שכן  מחייב,  במעמד  לזה  זה  וחימנה  אל־סיד  של  שבועתם  דווקא  היא  המופיעה 
עולה,  אהבתם  שנושא  פעם  בכל  הבתולה.  מריה  של  צלמה  מאשר  פחות  לא  ֵעד  האוהבים 
שמזכיר  באופן  אהבתם,  מימוש  למען  הכול  לעשות  המוכנים  רגשניים  אוהבים  לפנינו  נגלים 

בספרד.  עשרה  התשע  המאה  של  הרומנטית  הספרות  גיבורי  את  רבה  במידה 
ספרות  של  פניה  את  שישנו  תהליכים  שני  מתחוללים  עשרה  התשע  המאה  סוף  לקראת 

 La leyenda del( מחבר אגדת אל־סיד )Jose Zorilla( יצירה נוספת הראויה לציון היא שירו של חוסה זוריליה  �
Cid(, שרואה אור בשנת 1882.
היצירה רואה אור בשנת 1845.   ��

ה-14.  המאה  מן  לכרוניקה  איור  חימנה.  של  אביה  לוסאנו,  הרוזן  את  בדו־קרב  הורג  אל־סיד 
ליסבון.  למדעים,  אקדמיה 
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ספרד. הראשון הנו תהליך היסטורי: בשנת 1898 נקלעת ספרד למלחמה נגד ארה״ב, שבסופה 
יוצרים  של  דור  צומח  מכך  כתוצאה  החדש.  בעולם  האחרונות  אחיזותיה  את  מאבדת  היא 
דור 98׳ – המנסה להתמודד עם המשבר החמור דרך העיסוק בספרות  והוגי דעות – המכונה 
של  בדמותו  בערגה  יתבוננו  98׳  דור  מחברי  ספרד.  של  בהיסטוריה  המפתח  ובדמויות  העבר 
אל־סיד, והתייחסותם אליו תהא על־פי רוב נוסטלגית. התהליך השני, החשוב יותר לענייננו, 
יליד   ,)Ruben Darío( דאריו  רובן  והמשורר  בסופר  נעוץ  לכן,  קודם  ספורות  שנים  והמתרחש 
האיברו־אמריקני  המודרניזם  את  מייצא  דאריו  המודרניזם.  מהוגי  לאחד  שנחשב  ניקרגואה, 
הכתיבה  נורמות  תחת  החותרת  ומקורית  רעננה  רוח  הספרדית  בספרות  ומפיח  לספרד, 
 ,1872 בשנת  אור  שרואה  אל־סיד,  על  שירו  עת.  באותה  בה  שרווחו  והמקובעות  השמרניות 
שהציעה  הפואטי  בקסם  הנשבים  רבים  משוררים  על  ומשפיע   1900 בשנת  בספרד  מופץ 

המודרניסטית�. השירה 
אדגים  אל־סיד  של  דמותו  כלפי  בהתייחסות  המתחוללים  המהותיים��  השינויים  את 
 Manuel( באמצעות שני משוררים שהשתייכו לתנועות הספרותיות החדשות: מנואל מצ׳אדו 
באל־סיד  למצוא  נהגו  תקופה  אותה  עד  אם   .)Rafael Alberti( אלברטי  ורפאל   )Machado
סמל לפטריוטיות והתגלמות כוחה של ספרד, השירה הספרדית שנוצרת בעשורים הראשונים 
ועוטה על  נוטלת אפיזודות ספורות אך טעונות ישירות משירת אל־סיד,  של המאה העשרים 
העוסק  שיר   1902 בשנת  מפרסם  לדוגמה,  מצ׳אדו,  מנואל  חדשות.  פואטיות  משמעויות  גבן 
התשע  בת  הילדה  אפיזודת  ניצבת  במרכזו   .)Castilla( ״קסטיליה״  הכותרת  תחת  באל־סיד 
ממלאת  בשיר  לגלות.  יציאתו  לפני  אל־סיד  עם  שמשוחחת  היחידה   ,)64 עד   21 )שורות 
של  החזקה  זיקתו  ומודגשת  ציוריים,  תיאורים  ובאמצעות  ופעיל  משמעותי  תפקיד  קסטיליה 

אליה���.  רודריגו 
משוררי דור 27׳ – עמם נמנה גם רפאל אלברטי – התמקדו באמצעות חדירה לנבכי נפשו 
לגמול  שזכה  כקורבן  הספרדי  האביר  והצגת  הגירוש   – בסיפורו  אחר  בפן  דווקא  אל־סיד  של 
לאל־ אלברטי  מקדיש  רפאל   1941 בשנת  המלך����.  את  הנאמן  שירותו  על  ראוי  לא 
 .Como leales vasallos����� הנקראת  שירים  שמונה  בת  סדרה  גירושו  ולסוגיית  סיד 
לצאת  שנאלץ  אלברטי,  של  האישי  לסיפורו  רודריגו  של  חייו  סיפור  בין  הנוצרת  ההקבלה 

בין השינויים המרכזיים של השירה המודרניסטית: ריחוק מתיאור המציאות היום־יומית, שימוש רב במרכיבים   �
צליליים, מתן מרכזיות למבנה על פני התוכן וערבוב של חושים. 

שינוי מהותי נוסף בא לידי ביטוי במחזה מוקדם מאת אדוארדו מרקינה )Eduardo Marquina( משנת 1908,   ��
בנות אל־סיד )Las hijas del Cid(. אל־סיד של מרקינה הוא דמות שלילית ואינטרסנטית השואפת בכל מאודה 
להתקדם בסולם המעמדי באמצעות נישואי הבנות לבני קריון, חרף התנגדותן והסימנים המוקדמים שאינם 

מבשרים טובות. 
 Francisco Javier Díez De Revenga. ”Poema, realidad y mito: el Cid y los poetas del siglo XX“, in  ���
 Gonzalo Santonja )coordinator(. El Cid. Historia, literatura y leyenda. Madrid: España Nuevo Milenio,

.2001, p. 111
יתר משוררי התקופה שהתייחסו לדמות אל־סיד בשירתם: מיגל הרננדס, פדרו סלינס, דאמסו אלונסו,  בין   ����

חורחה גיליאן וחררדו דייגו. 
בשנת  ארגנטינה  איירס,  בבואנוס  אור  שראה   ,Entre el clavel y la espada בספר  מופיעה  השירים  סדרת   �����

 .1941



שירת אל־סיד

456

ושהה   1939 בשנת  הספרדית  האזרחים  במלחמת  הלאומניים  הכוחות  ניצחון  לאחר  לגלות 
מודגשות  השירים  משמונת  אחד  בכל  נמנעת.  בלתי  היא   ,1977 שנת  עד  לספרד  מחוץ 
את  המבשרים  התרנגולים  מתמונת  החל  אל־סיד,  שירת  מתוך  בודדות  תמונות  או  אפיזודות 
בוא השחר ואת רגע יציאתו של רודריגו לגלּות, דרך הקשיים עמם מתמודד העקור ממולדתו 

השיבה�. בכיסופי  וכלה   – לשרוד  פוסק  הבלתי  הצורך  הבדידות,  הגעגועים,   –
מגמה מעניינת הקשורה לסיפורי אל־סיד מתחילה אצל פדריקו גרסיה לורקה, שהשתייך 
אל־ בדמות  העוסקת  שלמה  יצירה  חיבר  לא  מעולם  אמנם  לורקה  27׳.  דור  ליוצרי  הוא  אף 
ואמיצה,  מאוהבת  חזקה,  כאישה  ולהציגה  חימנה,  אשתו,  בדמות  להתמקד  בחר  אך  סיד, 
האמיתית  הגיבורה  את  לורקה,  של  תפיסתו  על־פי  ומהווה,  לבעלה  נאמנותה  על  השומרת 

הסיפור��.  של 
אחרות,  וספרותיות  היסטוריות  לדמויות  בדומה  אל־סיד,  הופך  האזרחים  מלחמת  במהלך 
המחנה  מן  אחדים  עבור  ואילו  לגיטימיות,  קבלת  לצורך  פרנקו,  נאמני  בידי  שרת  לכלי 
של  קידומה  את  המעכבים  הגורמים  אחד  את  הביניים  מימי  האביר  מסמל  הרפובליקני 

ספרד���. 

התקבלות שירת אל־סיד במחקר
אחת השאלות המרכזיות במחקר על דמות אל־סיד משיקה בנקודה מעניינת לדמות ספרותית 
דון  הספרדית:  הספרות  של  ביותר  והמוכרת  המייצגת  ביצירה  המופיעה  דווקא  פיקטיבית 
לנציגה  הנחשב  הדת,  כהן   )1605( הראשון  החלק  של   49 בפרק  סרוונטס.  דה  למיגל  קיחוטה 
שונים  ספרים  של  איכותם  על  קיחוטה  דון  עם  דן  הזה,  הרומן  בתוך  הספרות  ביקורת  של 
ולא  אל־סיד,  של  בקיומו  ספק  להטיל  אין  ״]...[  כי  גורס  הדת  כהן  תקופה.  באותה  שרווחו 
המיוחסים  המעללים  באמיתות  לפקפק  יש  אך  קארפיו,  דל  ברנרדו  של  בקיומו  מכך  פחות 

להם״����. 
האמון  חוסר  לבין  אל־סיד  של  הממשי  בקיומו  האמונה  בין  הדת  כהן  שעורך  ההבחנה 
בהרפתקאות המיוחסות לו, הייתה נחלתו של המחקר על אל־סיד מראשיתו ועד היום. אולם 
שירת  את  לבחון  יחלו  ואילך,  עשרה  התשע  המאה  סוף  למן  בייחוד  המחקר,  התפתחות  עם 

האביר.  של  דמותו  מחשיבות  במנותק  גם  אל־סיד 
בעבר  אל־סיד  שירת  על  במחקר  עיקריות  מגמות  שלוש  למצוא  ניתן  כללי  באופן 

ובהווה:

 Francisco Javier Díez De Revenga. ”Poema, realidad y mito: el Cid y los poetas del siglo XX“, pp.  �
.119-121

 .Ibid, p.113 .לורקה החל לכתוב על דמותה של חימנה לאחר ביקור שערך במנזר סן פדרו שבקרדניה  ��
Kessel Schwartz, ”Culture and the Spanish Civil War – A Fascist View: 1936-1939“, in Journal of Inter-  ���

.American Studies, 1965, vol. 7 no. 4, pp. 557-577
מתוך מיגל דה סרוואנטס סאווידרה. דון קיחוטה. תרגום: ביאטריס סקרויסקי־לנדאו ולואיס לנדאו. ת״א: הקיבוץ   ����
הפופולרית  הספרות  של  ואופיה  קיחוטה  בדון  הספרים  דיון  חשיבות  על   ;378 עמ׳   ,2002 א׳,  כרך  המאוחד. 
בתקופת תור הזהב הספרדי, ראו מאמרה של רות פיין, ״סרוונטס אל מול הספרות הפופולרית של תור הזהב 

הספרדי – ספרות אבירים״. קנוני ופופולרי. ירושלים: רסלינג, 2007, עמ׳ 47-39.
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)הגירוש,  בה  המתוארים  האירועים  ושל  השירה  של  ההיסטורית  נאמנותה  מידת  א(  
הפגיעה  הבנות,  נישואי  ולנסיה,  על  המערכה  כמו  שונים  צבאיים  וכיבושים  קרבות 

הקורטס(. כינוס  ואפיזודת  בכבודן 
הפואמה. חיבור  תארוך  ב(  

זהות מחּברה או החוג הספרותי אליו השתייך. בצדו האחד של המתרס ניצבה, כידוע,  ג(  
ניסו  שביניהם  בציר  המשכיל.  הנזיר  דמות  השני  ומעברו  האנאלפבית,  החוגָלר  דמות 
החל  במיוחד  יותר,  מאוחר  בשלב  רק  שונים.  אפשריים  שילובים  להוכיח  החוקרים 
ולאורך המאה העשרים, החלו חוקרים להתעניין בהיבטים  מסוף המאה התשע עשרה 
ספרותיים טהורים המצויים בשירת אל־סיד: האופן שבו מעוצב מבנה העלילה, מידת 

ועוד�.  ספרותיים  מוטיבים  הדמויות,  פיתוח 

פידאל, שכבר החל מסוף  הוא ללא ספק, ראמון מננדס  חוקרי אל־סיד  ביותר מבין  המפורסם 
אתייחס  עוד  אליו  אל־סיד.  בחקר  העמיק  העשרים  המאה  למחצית  ועד  עשרה  התשע  המאה 
יצר  החוקרים,  מרבית  על  עדיין  המקובלות  בהנחותיו,  שכן  רבה,  היא  חשיבותו  בהמשך. 
כבר  פידאל, הסבו  מננדס  לפועלו של  זאת, במאות שקדמו  יחד עם  איתנה.  תשתית מחקרית 
ולספרותה.  הספרדית  להיסטוריה  ולחשיבותו  לאל־סיד  לבם  תשומת  את  מלומדים  מספר 
עשרה,  השבע  המאה  מתחילת  היא  שכזה  למשכיל  כיום  בידינו  הקיימת  הראשונה  העדות 
במידת  התעניין   )Fray Prudencio de Sandoval( ַסנדֹובאל  ֶדה  ּפרּוֵדְנסיֹו  בשם  נזיר  כאשר 

הטקסט��.  של  ההיסטורית  האמינות 
בתור תקופת ההשכלה בספרד, מסמנת את העמקת חקר  הידועה  המאה השמונה עשרה, 
קנדידו  של  הייתה  אל־סיד  שירת  אל  הראשונה  ההיסטורית־ספרותית  ההתייחסות  השירה. 
)Cándido María Trigueros(, שחיבר דיסרטציה עבור האקדמיה לספרות יפה  מריה טריגרוס 
השפה  וכי  עשרה  האחת  המאה  בסוף  חוברה  היצירה  כי  להוכיח  מנסה  הוא  שבה  בסביליה, 

לברסאו���.  קודמת  בה  הכתובה 
יותר, נעשה בידי האב מרטין  גדולה אף  מחקר אחר מן המאה השמונה עשרה שחשיבותו 
היצירה,  של  ההיסטורי  ערכה  את  לחקור  נטה  סרמיינטו  גם   .)Martin Sarmiento( סרמיינטו 
חוגלרים  הוא  לשירים  המקור  כי  שגורסת  בגישה  ותמך  הספרותית,  מחשיבותה  הפחית 

בעניין זה, אחד מן הטקסטים החשובים של הספרות הספרדית של ימי הביניים, ספר הנסים של גברתנו מריה    �
הקדושה )Los Milagros de Nuestra Señora(, שנכתב על ידי גונסלו דה ברסאו במאה השלוש עשרה, שימש 
את החוקרים כעוגן השוואתי מבחינת תארוך היצירה, שפתה ומקורה הגיאוגרפי. הספר מכיל 25 סיפורים קצרים 
ִנסים – החרוזים באמצעות מבנה קבוע המכונה ״אמנות הכמורה״, הסגנון המתחרה ל״אמנות החוגלרים״.   –
והחסודה.  הרחומה  מריה  בזכות  ולמחילה  לכפרה  הזוכים  חוטאים  קורות  את  מגוללים  אלו  מחורזים  סיפורים 
לפרטים נוספים על סגנון כתיבה ייחודי זה ולעיון בתרגום היחיד הקיים כיום בעברית ליצירה, ראו גונסלו דה 
ברסאו. ספר הנסים של גברתנו מריה הקדושה. תרגום: מנחם ארגוב. קרית ביאליק: אח, 2002. בדומה לשירת 

אל־סיד, השפה בספר הניסים היא ספרדית בחיתוליה. 
.Primera parte de las fundaciones de los monasterios del glorioso padre San Benito )Madrid, 1601(   ��

.Disertación sobre el verso suelto y la rima, 1766   ���
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נזירים  בידי  הכתב  על  השירים  הועלו  יותר  במאוחר  בשלב  וכי  האירועים,  של  זמנם  בני 
משכילים�. 

אנטוניו  תומס  בידי   1779 בשנת  נערכת  אל־סיד  שירת  של  הראשונה  המהדורה 
סנצ׳ס )Tomás Antonio Sánchez(. מטרתו הייתה לשמר את הטקסטים ולהצביע ״לא רק 
שפתנו״��.  של  זו  על  גם  אלא  הראשונה  פריחתה  ועל  הקסטיליאנית  השירה  עיצוב  על 
לאומית  יצירה  כאל  אל־סיד  שירת  אל  המתייחסים  הראשוניים  הביטויים  אולי  הם  אלה 
אל־סיד���.  שירת  על  במחקר  דרך  לאבני  יהפכו  סנצ׳ס  של  מהנחותיו  חלק  ופטריוטית. 
על  )Pedro José Pidal( מחקר מקיף  פידאל  חוסה  פדרו  חוקר בשם  1840 מפרסם  בשנת 
ברור  באופן  פורט  שבה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו   .Revista de Madrid העת  בכתב  אל־סיד 
וצוין שחשיבות  כרוניקות(  רומנסות,  )שירת אל־סיד,  באל־סיד  העוסק  היצירות  היקף מכלול 
אפית  ושירה  איליאדה  כמעין  אף  אלא  ספרדית,  לאומית  יצירה  להיותה  מעבר  היא  היצירה 

ספרדית. 
 Romancero המוציא לאור בשנת 1851 את האנתולוגיה ,)Agustín Durán( אגוסטין דוראן
general, משווה את כרוניקה מחורזת לשירת אל־סיד. על־פי תפיסתו, אל־סיד הנאמן למלך 
מייצג בפניו את האינטרסים של העם ומגן על זכויותיו כנגד עוולות האריסטוקרטיה הגורמת 
תפיסה   – העם  ובשביל  העם  של  יצירה  היא  אל־סיד  שירת  כן  ועל  המונרכיה,  להשחתת 

מובהקת. רומנטית 
של  האחרונים  בעשורים  מתחוללת  היצירה  תפוצת  של  האמיתית  התנופה  זאת  עם 
בכל  אל־סיד  לשירת  רבות  התייחסויות  ישנן  אלה  שנים  במהלך  עשרה.  התשע  המאה 
גם  אולם  ובהיסטוריה.  בספרות  הכתובה,  בעיתונות  שנים:  באותן  שרווחו  השיח  אמצעי 
בקנון  נכללה  לא  עדיין  אל־סיד  שירת  התשע־עשרה  המאה  של  האחרונים  בעשורים 

הספרדית. הספרות 
של  לאידיאליזציה  ניסיון  מכל  להתנער  שניסתה  היצירה,  של  הריאליסטית  התפיסה  את 
מננדס   .)Marcelino Menéndez Pelayo( פלאיו  מננדס  מרסלינו  שאת  ביתר  ייצג  האביר, 
שגם  טוען  אך  היסטורית,  מבחינה  מדויק  איננו  מהתוכן  גדול  שחלק  מסכים   )1891( פלאיו 
המציאות  מן  מתרחקת  איננה  היא  ההיסטורית,  המציאות  מן  מתרחקת  היצירה  כאשר 

האפשרית.  ההיסטורית 
שהוכרזה  תחרות  בעקבות  היצירה  בחקר  החל  לעיל,  שהוזכר  פידאל,  מננדס  ראמון 
יותר  נגישה  היצירה,  של  חדשה  מהדורה  לעריכת  הספרדית,  המלכותית  האקדמיה  ביוזמת 
החשיבות  על  מעידה  רשמי  ממשלתי  מוסד  מטעם  שכזו  תחרות  עריכת  עצם  הרחב.  לקהל 

Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles )הזיכרונות פורסמו במדריד בשנת 1775, על אף שכתב    �
היד הוא משנת 1745(. 

 Leonardo Funes. ”Introducción“, in Anónimo. Poema de Mio Cid. Buenos Aires: Colihue,-הציטוט לקוח מ   ��
 .2007, pp. LXXIV-LXXV

Per Abbat הוא מעתיק ולא מחבר היצירה. 2( היצירה היא מאמצע המאה השתים  ���  ההנחות המהותיות הן: 1( 
עשרה. 3( קיימים ביצירה סימנים פנימיים המעידים על חלוקה של הפואמה לשלושה פרקים. 
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ללאומיות  מנוף  להוות  מסוגלת  אל־סיד  שירת  שבו  לאופן  המדינה  רשויות  שייחסו  הרבה 
הספרדית�. 

 ,)Neo-tradicionalismo( גישת הניאו־מסורתיות  ברבות השנים הפך מננדס פידאל לאבי 
המתוארים  השונים  למאורעות  ומדויקת  אמיתית  היסטורית  עדות  ביצירה  קיימת  כי  הגורסת 
ממש  של  בידול  היתר  בין  יוצרת  והיא   ,verismo במחקר  מכונה  זו  גישה  אל־סיד.  בשירת 
להדגשת  חשובה  זו  הבחנה  הצרפתית.  האפית  השירה  לבין  הקסטיליאנית  האפית  השירה  בין 
יצירה  ואיננה  הצרפתית  מהשירה  מושפעת  האפית  השירה  עוד  כל  שכן  הלאומי,  אופיה 
ספרדית מקורית, קשה יהיה לנכס את שירת אל־סיד למטרות לאומיות. החל משלב זה, שבו 
השירה מפורסמת במהדורה נגישה יותר – Clásicos Castellanos – עולה קרנה בקרב הציבור 

הספרדית.  הספרות  ביצירות  לאל־סיד  יותר  רבה  התייחסות  ישנה  מכך  וכתוצאה  הרחב, 
בשנות  במיוחד  במחקר,  כנה  על  תיוותר  פידאל  מננדס  של  בתפיסתו  הדומיננטיות 
של  הניאו־מסורתית  הגישה  שכן  במיוחד,  מפליא  הדבר  אין  העשרים.  המאה  של  הארבעים 
המסוגל  לאומי  נכס  אל־סיד  ובדמותו של  ביצירה  הימין, שמצא  לגישת  פידאל תאמה  מננדס 

מטרותיו��.  את  לשרת 
מותו  לאחר  הראשונות  במאות  אל־סיד  דמותו של  את  הספרות שתיארו  יצירות  לסיכום, 
מתנשא  פוחז,  של  השליליות  מתכונותיו  אט־אט  המתרחקת  מתפתחת  דמות  לעצב  ניסו 
בכוחה  להשתמש  המשכילה  וחכמה,  מתונה  אחראית,  בוגרת,  דמות  ֵעבר  אל  ואינטרסנט, 
אל־סיד  של  ההרואיים  מעשיו  ולשלטונו.  למלך  נאמנות  על  יתרה  בהקפדה  ושומרת  בתבונה 
שאת  ביתר  ומדגישים  ממש,  של  לקדוש  חייו  תום  עם  אותו  הופכים  הרקונקיסטה  לטובת 
אל־סיד,  של  זו  כמו  כך  כל  אהודה  בדמות  הנוצרי  הפן  הדגשת  עם  הנוצרית.  לדת  זיקתו  את 

הספרדית.  הלאומית  הזהות  של  אופיה  ומתגבש  מתחזק 
מספר  בסיס  על  עשרה  התשע  המאה  סוף  עד  ברובם  הורכבו  אל־סיד  של  ודימויו  דמותו 
היוצרים  טרחו  חלקן  ושאת  הספרדי,  העם  בתודעת  חותמן  את  שטבעו  שבעל־פה  מסורות 
אל־סיד  שירת  רואה  שבזכותה  המחקר,  התפתחות  דווקא  הכתב.  על  להעלות  הספרדיים 
במאה  הראשונים  העשורים  שמשוררי  לכך  גורמת  הרחב,  לקהל  יותר  נגישות  במהדורות  אור 
המעוצבת  אל־סיד  דמות  עם  ״מתכתבים״  להם,  הקודמות  התקופות  ליוצרי  בניגוד  העשרים, 
גבן  על  ועוטים  מתוכו,  טעונות  אפיזודות  ועם   – אל־סיד  שירת   – שלו  המכונן  בטקסט 
של  הדומיננטיות  אף  על  זאת,  עם  יחד  לתקופתם.  יותר  רלוונטיות  חדשות,  משמעויות 
דעתי,  לעניות  ניתן,  לא  הספרדית,  בספרות  אל־סיד  של  דמותו  בשימוש  המרכזיות  המגמות 
כמו  החיוביות   – לאל־סיד  שיוחסו  התכונות  וכל  תלויות תקופה,  גורפות  מגמות  על  להצביע 

בעתיד.  גם  הספרדית  בספרות  אותו  ללוות  ימשיכו   – השליליות  גם 

אף שמננדס פידאל זכה בתחרות האמורה בשנת 1895, מהדורה זו מעולם לא ראתה אור. מננדס פידאל מתחיל    �
הוא  כאשר  ל-1911.   1908 השנים  בין  הגדולה  מהדורתו  את  ומפרסם   ,1898 משנת  החל  טענותיו  את  לפרוס 
מוציא את שירת אל־סיד בכרך אחד עבור הוצאת הספרים Clásicos Castellanos, הוא הופך לסמכות העליונה 

והבלתי מעורערת לחקר היצירה. 
 Leonardo Funes. ”Introducción“ in Poema de Mio Cid, pp. :להרחבה בנושא התפתחות מחקר אל־סיד, ראו   ��
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הנפשות הפועלות�

נוצרים – מלכים ורוזנים

הממלכה  ומלך   ,1065 משנת  החל  לאון  מלך   .1040 יליד   .Alfonso VI  – השישי  אלפונסו 
אחיו  ארבעת  הראשון.  פרדיננד  של  בנו   .1072 משנת  החל  קסטיליה־לאון   – המאוחדת 
סולק מכס המלכות  גרסיה. אלפונסו  דון  אלווירה,  דוניה  סנצ׳ו,  דון  אוראקה,  דוניה  ואחיותיו: 
בידי אחיו סנצ׳ו והסתתר תחילה במנזר סהגון ומאוחר יותר בחצר ַשליטה המאורי של טולדו. 
הממלכה  כס  את  אלפונסו  תפס  סמורה,  על  המצור  בימי  שנרצח  סנ׳צו,  של  מותו  לאחר 
על עצמו  הכריז   1077 ובשנת  בגליסיה,  אחיו מכס המלוכה  סילק את  הוא   .)1072( המאוחדת 
״שליט ספרד״. פסגת כיבושיו בספרד המאורית הייתה כיבוש טולדו בשנת 1085. אולם מקץ 
הגיע  ובכך  קונסואגרה,  בקרב  המורביטון  שבטי  מידי  קשה  תבוסה  אלפונסו  סבל  שנתיים 

ה-11.  במאה  האיברי  האי  מחצי  המוסלמים  לגירוש  הניסיון  לקצו 

הרוזן דון אנריקה – Conde don Enrique. יושב יחד עם דון רמון בדין. דמות בלתי מזוהה.

אל־סיד  בידי  נשבה  ברצלונה.  רוזן   .Berenguer Conde don Ramon– ברנגר  ראמון  דון 
מנת  על  התאום  אחיו  ברצח  שנודע  השני,  ברנגר  הרוזן  זהו  וב-1090.   1082 בשנת  פעמיים. 
מכס  דודו  את  לגרש  הצליח  הנרצח  האח  של  בנו  ברצלונה.  נסיכות  על  יחיד  בשלטון  לזכות 

אל־סיד. של  בתו  סול,  דוניה  את  לאישה  שנשא  הוא  העיר.  מן  אותו  וגירש  השלטון 

של  צבאו  ממפקדי  חימנה,  אחי  אסטוריה,  חבל  רוזן   .Conde don Fruela  – פרואלה  דון 
של  דמיונו  פרי  הנראה  ככל  ידועה.  בלתי  דמות   .Conde don Beltran  – בלטרן  דון  אל־סיד. 

המחבר. 

אל־סיד, בני ביתו והסרים לפקודתו
משפחת  יליד   .1099-1043 היסטורית,  דמות   .Rodrigo )Ruy( Diaz  – דיאס  )רוי(  רודריגו 
האצולה,  במעלות  לטפס  הסיד  של  ניסיונו  הוא  ביצירה  חשיבות  רב  נושא   – זוטרה  אצולה 
אלה  כל  המלך.  חצר  אל  בקרבה  ולזכות  כיאות  בנותיו  את  להשיא  והשפעה,  ממון  לצבור 
חצי  על  העובר  הרקונקיסטה  בתהליך  מפתח  כדמות  האיש  את  מציגה  היצירה  בידיו.  עולים 
בחצרו  בקירוב  שנים  עשר  של  זמן  פרק  שירת  ההיסטורי  רודריגו  ה-12.  במאה  האיברי  האי 

ביצירה.  נזכר  שאינו  נושא  המאורי,  סרגוסה  מלך  של 

>http://www.laits.utexas.edu/cid/main/< :תעתיק השמות בלועזית על פי הגרסה המודרנית. וראו  �
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היצירה גיבור  של  וכינוייו  הנוספים  שמותיו 
אל־סעיד )מערבית:  המאורים  ידי  על  לו  שניתן  כבוד  כינוי   .El Cid  –  אל־סיד 

האדון(.  –    

וכובש. מנצח  קרי:  הקרב,  שדה  אדון  מילולית:   .Campeador  – קמפאדור 

לשינוי. ניתן  שאינו  גורלו  על  לרמז  הבא  תואר  רצון״.  שעת  ״יליד 

צבאי. גוון  בתוספת  אולם  כנ״ל  רצון״.  בשעת  חרבו  ״חוגר 

מבורגוס.  הרחק  לא  הולדתו,  כפר  שם  על   .vivar  – ביוואר״  ״איש 

הווסלים. אחד  בפי  אף  ולעתים  המספר  בפי  כינוי   .Mio Cid  – שלי״  ״הסיד 

דייגו  של  בתו  אל־סיד,  אשת   .Jimena )Ximena( Diaz  )1113–1055(  – דיאס  חימנה 
המלך  של  דודתו  בת  אל־סיד(.  בשירת  גורמס  איש  גומס  )הרוזן  אוביידו  רוזן  רודריגס 
הכול  אף  על  לו  נישאת  בדו־קרב.  אביה  את  שהרג  מי  דיאס,  ברודריגו  מאוהבת  אלפונסו. 

דייגו.  והבן  סול  אלווירה,  צאצאים.  שלושה  ויולדת 

ילידת 1075. בשנת 1098  Diaz Elvira. היא כריסטינה, בתו של אל־סיד,  דוניה אלווירה דיאס – 
 .1134 בשנת  נווארה  על  מלך  רמירס,  גרסיה  בנם,  מונסון.  שליט  נווארה,  נסיך  לרמירו,  נישאה 

Sol Diaz. מריה בשמה ההיסטורי )1080 – 1105(, בתו של הסיד. נישאה  דוניה סול דיאס – 
האפוס.  מן  ברנגר  של  אחיו  בן  ברצלונה,  רוזן  השלישי,  ברנגר  לראמון 

בתעודות  מופיע  שמו  אל־סיד.  של  )בן־דוד(  בשרו  משארי   .Alvar Alvarez  – אלברס  אלבר 
נוסף.  ציון  ללא  היסטוריות 

נעדר  אל־סיד.  של  אנשיו  מבכירי  בורגוס,  איש  אביר   .Martin Antolinez  – אנטולינס  מרטין 
היסטורי.  אזכור 

בין  מינאיה  לפנייס  רק  שני  אל־סיד,  של  בשרו  משארי   .Pedro Bermudez  – ברמודס  פדרו 
להפסיקו.  עוד  אין  לשונו  אולם משהותרה  בגמגומיו,  נודע  גיסותיו.  וראש  הגיבור  נאמניו של 
אחד  פרננדו,  על  תיגר  קורא  ברמודס  האינפנטים.  נגד  הסיד  במשפט  נמלץ  נאום  נושא 
ללא  אולם  היסטוריות  בתעודות  נזכר  שמו  אותו.  ומביס  לדו־קרב,  מולו  יוצא  האינפנטים, 

לאל־סיד.  זיקה  כל 

הוא  ימינו.  ויד  אל־סיד  של  בשרו  משארי   .Minaya Alvar Fanez  – מינאיה  פנייס  אלבר 
 anai )mi – שלי, אחי –  ומוציא של פקודות אל־סיד ביצירה. פירוש השם האח שלי  המביא 
רבות במסמכים היסטוריים, אולם אלה קובעים שהאיש לא חבר  נזכר  בדיאלקט בסקי(. שמו 
את  מינאיה  כבש  היתר  בין  למענו.  רבות  ופעל  בבורגוס  המלך  בחצר  ישב  אם  כי  הסיד  אל 
 )1097 )אוגוסט  קונסואגרה  בקרב  לקסטיליה.  אותו  וצרף  הערך,  רב   )Xativa( חטיבה  חבל 
בין  המאורים.  מידי  תבוסה  סבל  עמו  ויחד  אלפונסו,  של  צבאו  מצביאי  עם  נמנה  המכריע 
בכרוניקות  האחרון  אזכורו  הסמוך.   Alcarias  – אלקריה  וחבל  טולדו  כאדון  שמו  נזכר  היתר 
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המאורים  את  להביס  אלפונסו  ביקש  בו  הקרב   .1108 משנת   Ucles  – אוקלס  בקרב  קשור 
נפלו בקרב שבעה. מינאיה  הנוצרי. מבין שמונה מפקדי הצבא  הגיס  צורבת של  הפך לתבוסה 

ארצו.  מקורות  האיש  נעלם  ואילך  מכאן  ששרד.  היחיד  היה 

אל־סיד.  וממקורבי  אראגון,  מלך  פדרו,  של  וסל   .Galin Garcia  – גרסיה  גלין 

גונסלס.  Muno Gustioz. שאר בשרה של חימנה. לוחם בדו־קרב מול אסור  גוסטיוס –  מוניו 
ב-1099.  אל־סיד  של  מותו  לאחר  חימנה  את  שירת 

היסטוריות. בתעודות  מזוהה  בלתי  ומלומד,  ספר  איש   .Malanda  – מלנדה 

הוא  היסטורי.  אזכור  כל  נעדר  אל־סיד.  של  אביריו  מבכירי   .Felez Muños  – מוניוס  פלס 
האיש הנשלח על ידי אל־סיד לעקוב אחרי שני האינפנטים ומגלה את פשעם. מציל את שתי 

לאביהן. ומשיבן  ממוות  הבנות 

.Montemayor  – מונטמיור  שליט  אל־סיד.  אבירי  ממיטב   .Martin Muñoz  – מוניוס  מרטין 

שמו  סלבדורס.  גונסלס  של  אחיו  אל־סיד,  של  וסל   .Alvar Salvadorez  – סלבדורס  אלבר 
מלך  סנצ׳יו  של   )1072-1065( השנים  שבע  בן  שלטונו  ימי  את  המתעדים  במסמכים  נזכר 

קסטיליה. 

נזכר במסמכים כמי שהיה שליט ספולבדה  Diego Tellez. דמות היסטורית,  דייגו טלס – 
אלבר  אל  או  הסיד  אל  אותו  הקושר  תיעוד  כל  אין   .1086 בשנת   Sepulveda  –

פנייס.

 1096 בשנת  לספרד  הגיע  בנדיקטיני.  מסדר  נציג  הבישוף,   .Don Jeronimo  – חרונימו  דון 
ב-1098,  ולנסיה  לבישוף  מונה  האיברי.  האי  חצי  בצפון  מסדרו  מנזרי  מצב  את  לבחון  בכוונה 
הגדול  המסגד  הוסב  חרונימו  של  בפקודתו  אל־סיד.  בידי  נכבשה  שהעיר  לאחר  שנים  ארבע 
ושירת  העיר,  מן  נמלט   1102 בשנת  המוסלמי  הכיבוש  עם  מריה.  סנטה  לכנסיית  ולנסיה  של 
האיש  מוצג  אל־סיד  בשירת  ב-1125.  מותו  עד  וסלמנקה,  סמורה  של  הארכיהגמון  בתפקיד 

וסייפא.  ספרא  של  מוצלחת  כהכלאה 

האינפנטים מקריון והסרים לפקודתם
אדון  גונסלו,  דון  הרוזן  של  בניהם   .Diego, Fernando Gonzalez  – גונסלס  פרננדו  דייגו, 
גם  יסוד.  נעדר  נסיכים,  קרי:  אינפנטים,  אל־סיד:  בשירת  להם  המוענק  הכינוי  קריון.  העיר 

היסטורי.  תיעוד  כל  אין  אל־סיד  של  בנותיו  לשתי  השניים  לנישואי 

במציאות  מקריון,  האינפנטים  של  האב(  )מצד  דוד   .Asur Gonzalez  – גונסלס  אסור 
הרומנסות  באחת  כך   – השפל״  והמעשה  הגבוהות  המילים  ״איש  אחיהם.   – ההיסטורית 

אל־סיד.  לעלילות  המוקדשות 

בתעודות  נזכר  אינו  מקריון.  האינפנטים  של  אביהם   .Gonzalo Ansurez  – אנסורס  גונסלו 
היסטוריות.
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אורדונו  של  בנו  אל־סיד.  של  המרים  מאויביו   .Garcia Ordoñez  – אורדונייס  גרסיה 
אורדונייס, המצביא העליון של גיסות פרננדו הראשון. אחר מותו של סנצ׳ו ב-1072 נמנה עם 
המאוחדת.  הממלכה  שליט  כס  על  אלפונסו  את  שהושיבו  אל־סיד(  )ביניהם  קסטיליה  שועי 
על  מאל־סיד.  נטל  אותו  עליון,  מצביא   –  Alferez  – אלפרס  התואר  את  לו  העניק  אלפונסו 
ונעצר  אלפונסו,  חסות  תחת  שהייתה  סביליה  ממלכת  על  אורדונייס  פשט  פידאל  ראמון  פי 
רוזן  של  תואר  בעל  היה  האיש  כי  מצוין  במסמכים   .1079 בשנת  אל־סיד  ידי  על  בשעריה 
את  גרסיה  נושא   1081 בשנת  אל־סיד.  של  גלותו  שנת  היא   ,1080 בשנת   Najera  – נחרה 
מלכות  צווי  על  חתימתו  לאלפונסו.  רק  השני  למעמד  זוכה  ובכך  נווארה,  מלך  אחות  אורקה, 
לפועליו.  פירוט  שאין  הגם  המלך,  בחצר  הרם  מעמדו  על  מעידה   1107-1088 בשנים  רבים 
רוב  יחד עם   ,1108 )Batalla de Uclés( במאי שנת  אוקלס  בקרב  נופל חלל  אורדונייס  גרסיה 

הנוצרי.  הגיס  מפקדי 

דיאס  אלבר   .)Oca( אוקה  חבל  אדון  אורדונייס,  גרסיה  של  גיסו   .Alvar Diaz  – דיאס  אלבר 
.)1072-1065( קסטיליה  מלך  סנצ׳ו  מימי  מלכות  צווי  עשרה  על  חתום  ההיסטורי 

מקריון.  האינפנטים  של  בשרם  שאר   .Gomez Pelayez  – פלאיס  גומס 

דמויות נוצרים נוספות
don Sancho. אבי מנזר בסן פדרו דה קרדניה, שם משאיר אל־סיד את רעייתו  האב סנצ׳ו – 

ובנותיו.

שליט  שהיה  כמי  בתעודות  נזכר  אראגון.  רוזן  של  שליחו   .Inigo Jimenez  – חיֵמנס  איניגו 
 .1107-1106 בשנים   )Meltria( מלטריה  העיר 

ברשומות.  נזכר  לא  נווארה.  רוזן  מטעם  שליח   .Ojarra  – אוחרה 

ה- המאה  מן  היצירה  של  היחיד  היד  כתב  על  חתום  אבאט  פר   .Abbat Per  – אבאט  הכומר 
במעתיק  אלא  מדובר  לא  כי   – החוקרים  רוב  מסכימים  כך  ועל   – נותנת  הדעת  זאת  עם   .14
אבאט  עשה  בו   escrivio המונח   .1207 משנת  לוודאי  קרוב  יותר,  מוקדם  מקור  מתוך  היצירה 

זו.  בגישה  תומך  העתיק,  או  רשם  קרי:  שימוש, 

יהודים
מבורגוס. יהודייה  או  רעואל(  השם  של  שיבוש  )ייתכן  יהודי  בריבית  מלווה   .Raquel  – רחל 

יש המפרשים את שמו כתרגום  )או לעסקיה( של רקל־רחל.  Vidas. שותף לעסקיו   – וידאס 
זכר  אין  לשניהם  אנטישמית.  העמוס משמעות  קריות״,  איש  מ״יהודה   Judas-ל ויש  ל״חיים״ 

היסטוריות. בתעודות 
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מוסלמים
נעדר  הקרוב.  וידידו  לאל־סיד  עובד  מס  מעלה  מולינה,  שליט   .Avengalvon  – אבן־גלבון 

במסמכים.  אזכור 

כבש  העליון.  המצביא  יוסוף,  של  בשרו  שאר  המורביטון,  שבטי  בן  מצביא   .Bucar  – בוקאר 
על־פי  ולנסיה.  על  עורך  שהוא  בפשיטה  המאורי  מובס  ביצירה   .1091 בשנת  סביליה  את 
על  שפשט  הוא  איבן־אייסה,  מוחמד  אחר,  מאורי  מצביא  אם  כי  הוא  לא  ההיסטורי  התיעוד 

ב-1095.  אל־סיד  מידי  שנפל  וסופו  העיר 

יוסוף – Yucef. יוסוף אבן־תשפין )1106-1061( מצביא עליון של שבטי המורביטון הפושטים 
יצא  לא  ההיסטורי  התיעוד  על־פי  הג׳יהאד.  סיסמת  תחת   1086 בשנת  האיברי  האי  חצי  על 

איבן־אייסה.  מוחמד  הוא  בן־דודו  את  לשם  שלח  אלא  ולנסיה  על  מצור  לשים 

בקרב.  קוטל  שאל־סיד  ולנסיה,  על  הפושטים  המאורים  המלכים  משני  אחד   .Fariz  – פריס 
אחרים.  ממקורות  מוכר  אינו 

שונים  חוקרים  לדעת  ולנסיה.  על  העולים  לעיל(  )ראו  המלכים  משני  אחד   .Galve  – גלבה 
אל־מנצור.  המאורי  המצביא  של  חותנו  חאליד,  לאמיר  הכוונה 

ולנסיה.  של  המאורי  השליט   .Tamin  – טמין 
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אתרים גיאוגרפיים�

אלמריה – Almeria. עיר נמל לחוף הים התיכון בדרום מזרח ספרד. בשירת אלמריה המספרת 
אל־סיד. נזכר   ,1147 משנת  הקרב  על 

לטרר.  אטקה  בין  מבצר  עיר   .Alcocer – אלקוסר   .20

לילם  את  ונאמניו  אל־סיד  עשו  גדותיו  על  בורגוס  את  החוצה  נחל   .Arlanzon  – ארלנסון 
הראשון.

Alcala de la Vega הקרובה  וגה  כיוון המחבר לאלקלה דה לה  Alcala. ככל הנראה  אלקלה – 
לוולנסיה.

אסטבן.  לסן  סמוך  לבורגוס,  דרומית  יישוב  מקום   .Alcobiella  – אלקובייליה   .5

לסן  מזרחית  דרומית  המודרני.  בשמו  קנס(  לוס  )דה  סוריטה  מבצר   .Alcarias  – אלקריה 
אסטבן.

משובש  המקורי  הכיתוב  מודרנית.  לספרדית  היצירה  בתרגום  הכיתוב  פי  על  בזאת  ניתנים  האתרים  שמות   �
לעתים קרובות. הספרות לימין שמו של האתר מציינות את מיקומו על מפת מסעותיו של אל־סיד המצורפת 

בהמשך.
)Instituto Municipal de Cultura( .צילומים: ברשותה האדיבה של עיריית בורגוס, המכון העירוני לתרבות  ��
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שבו.  במערות  נודע  והנרס,  חאלון  הנהרות  בין  הררי  אזור   .Anquita  – אנקיטה   .12

אלפמה – Alfama. 100 ק״מ בקירוב מערבה לסרגוסה. לגדת נהר חאלון. נודע במרחצאות   .17
הרומאים. מימי 

גוודלופ.  נהר  לגדת  ישוב  מקום   .Alcaniz  – אלקניס 

מקסטחון. ק״מ   20 של  במרחק  עיר   .Onda  – אונדה   .30

לוולנסיה.  צפונית  אורביידרו  גבול  על  מבצר   .Almenar  – אלמנר   .31

החאלון  נהר  על  למדינצ׳לי  מזרחית  דרומית  המשתרע  עמק   .Arbuxuelo  – ארבוחלו   .13
טרנץ. מישורי  אל  עד  ומגיע 

בלתי  מקום   .Ansarera  – אנסררה 
מזוהה.

בין  יישוב  Ariza. מקום   – אריסה   .15
לקלתעיוד. מדינצ׳לי 

אטיינסה – Atienza. מקום יישוב   .9
ולאון. קסטיליה  גבול  על 

יישוב  מקום   .Ateca  – אטקה   .19
לבוביירקה.  מזרחית 

מקום   .Bobierca  – בוביירקה   .18
בין  אל־סיד  של  בדרכו  יישוב 

לטקה.  אלפמה 
ה-11. המאה  מן  אטיינסה  מבצר 

אל־סיד. אותו  ראה  לוודאי  קרוב  כך  אלמנר.  מבצר 
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ספרד־פורטוגל.  גבול  על  היום  אל־סיד.  בימי  מאורית  אמירות  בירת   .Badajoz  – בדחוס 
 .1229 בשנת  רק  מחדש  נכבשה 

לבורגוס. צפונית  ק״מ  תשעה  דיאס,  רודריגו  של  הולדתו  כפר   .Bivar  – ביוואר   .1

 .Berlanga  – ברלנגה   .8
הדוארו.  נהר  על  עיר מבצר 
כיבושה  עד  ליד  מיד  עברה 
הסופי בידי אלפונסו השישי 

.1085 בשנת 

בירת   .Barcelona  – ברצלונה 
אל־סיד.  בימי  קטלוניה 
נכבשה בידי המאורים לפרק 
שנים  למאה  קרוב  של  זמן 
השמינית  המאה  בראשית 
בידי   801 בשנת  ושוחררה 

שרלמאן.  של  של  בנו 
אל־סיד. מימי  והמבצר  ברלנגה  חומת 

הקסטיליאני.  הגיבור  של  הולדתו  מקום  הגרסאות  אחת  על־פי  דיאס.  רודריגו   טחנת 
המתייחס  גונסלס  אסור  דברי  את  וראו  ביוואר.  בכפר  אובירנה  פלג  שפת  על  קמח   טחנת 

קמח:  מטחנת  המתפרנס  בכפרו  קמח  טחנת  כבעל  רודריגו  של  הנחות  מוצאו  אל 
]...[

ֵרַחִים ַאְבֵני  ּוֵבין  אֹוִביְרָנה  דֹות  ּגְ ֶאל  ֵיֵלְך 
 3823  –  3382 ֵמָאז.  ִמְנָהגֹו  ּכְ ה,  ִיְגּבֶ ַעְמָלתֹו  ֶאת 
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רודריגו  נולד  המסמכים  אחד  לפי   .951 משנת  החל  קסטיליה  בירת   .Burgos  – בורגוס   .2
בבוגוס.  דיאס 

ב-1091.  אל־סיד  בידי  נכבשה  לוולנסיה.  צפונית  ק״מ   50  .Borriana  – בוריאנה 

תיעוד  פי  על  לקסטחון.  דרומית  ק״מ   30 האנרס.  לגדות  עיר   .Guadalajar  – גואדלחארה 
 .1085 בשנת  מינאיה  פנייס  אלוואר  בידי  נכבשה  היסטורי 

גורמס. דה  אסטבאן  לסן  צפונית  יישוב  מקום   .Gormas  – גורמס   .7

מזוהה. בלתי  מבצר   .Guyera  – גוחרה 

מזוהה. בלתי  יישוב  מקום   .Griza  – גריסה 

שפך  זמורה.  העיר  היתר  בין  לגדותיו  קסטיליה  במזרח  מקורותיו  נהר.   –  Duero  – דוארו 
בפורטוגל.  הנהר 

לקלעתיוד.  מזרחית  דרומית  בקירוב  ק״מ   30 יישוב  מקום   .Daroca  – דרוקה   .23

היטה  אלקלה,  קסטחון,  והמבצרים:  הערים  שוכנות  לגדותיו  נהר.   .Henares  – אנרס 
וגוודלחארה.

מזרחית  צפונית  ק״מ   70 אל־סיד.  של  בדרכו  היישוב  ממקומות  אחד   .Huesca  – הואסקה 
לסרגוסה.

המערבית. החומה  אל  העיר  מן  מבט  דרוקה. 
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האנרס  לגדות  יישוב  מקום   .Hita  – היטה 
לגוודלחארה. קסטחון  בין 

נמל  עיר   .Valencia  – ולנסיה   .34
ומחוז  התיכון  הים  לשפת  מרכזית 
ב- אל־סיד  ידי  על  נכבשה  עצמאי. 

לידי המאורים  ונפלה  חזרה  אולם   1094
.1101 בשנת  שנים   7 מקץ 

מרכזית  עיר   .Valladolid  – ולדוליד 
לבורגוס,  מערבית  דרומית  בקסטיליה, 
בשנת 1492 החליפה את בורגוס כבירת 

קסטיליה. 

מבצר  שוכן  לגדותיו  נהר.   .Jalon  – חאלון 
אלקוסר.

במרחק  עיר   .Xerica  – חריקה   .28
לוונסיה.  מערבית  צפונית  ק״מ   55 של 

 56 מבצר  עיר   .Xativa  – חטיבה   .35
 ק״מ דרומית מערבית לוולנסיה. בימיו של 

מאורי. שלטון  תחת  הסיד 

לקלעתיוד. מזרחית  יישוב  מקום   .Terrer  – טרר 

מאורי. בשלטון  הסיד  בימי  מדינצ׳לי.  לעמק  דרומית  מישורי  ארץ  חבל   .Taranz  – טרנץ 

לטרר.  בוביירקה  בין  חאלון,  הנהר  לגדות  יישוב  מקום   .Teca  – טקה 

דרומית  בקירוב  ק״מ   40 לוונסיה.  אל־סיד  של  בדרכו  מאורית  עיר   .Teruel  – טרואל   .27
למולינה. מזרחית 

הטאחו.  נהר  לגדות  האיברי,  האי  חצי  במרכז  הגדולה  המוסלמית  העיר   .Toledo  – טולדו 
אל־סיד.  של  בימיו  הנוצרים  בידי  נכבשה 

אל־סיד.  של  מסעותיו  בנתיב  מזוהה  בלתי  מקום   .Montemayor  – מונטמאיור 

איבן־גלבון.  של  עירו  לוולנסיה.  מערבית  צפונית  בקירוב  ק״מ   Molina. 100  – מולינה   .25
אל־סיד.  של  ווסאל 

לטרואל.  מזרחית  צפונית  מרטין.  ריו  לגדות  עיר   .Montalban  – מונטלבן   .26

סרגוסה  מלכי  של  חסות  עיר  לטרואל.  צפונית  ק״מ   Monte-Real. 55  – מונטריאל   .24
אל־סיד.  של  דרכו  על  המאורית. 

חריקה.  מגדל 
העשירית. המאה  מן  החומה  ושרידי 
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ק״מ   70 מבצר  עיר   .Monzon  – מונסון 
להואסקה.  מזרחית־דרומית 

עיר   .Monviedro  – מורביידרו   .32
צפונית  ק״מ   30 התיכון,  הים  לחוף  נמל 
לוולנסיה. לא נכבשה בידי אל־סיד אלא 

 .1098 בשנת 

עיר   .Medina-Celi  – מדינה־צ׳לי   .14
לסרגוסה.  אלקלה  בין  הדרך  באמצע 
רב  פעמים  מספר  נזכר  והמקום  מאחר 
)בשם ״מדינה״(, מניחים מספר חוקרים, 
המחבר  כי  פידאל,  מננדס  רמון  ביניהם 

מדינה־צ׳לי. איש  הוא 

 Navas de  – פלוס  די  נבוס   .6
הדרומית  הגדה  על  יישוב  מקום   .Palos
דרומית־ ק״מ   20 הדוארו.  נהר  של 

אסטבן לסן  מזרחית 

 San  – גורמאס  דה  אסטבן  סן   .4
יישוב  מקום   .Esteban de Gormaz
ארוכה  תקופה  הדוארו.  לגדות  ומבצר 

המאורים.  למחוזות  קסטיליה  בין  גבול  עיר 

אל־סיד. מימי  העתיק  הרובע  מדינה־צ׳לי. 

הדוארו. לגדות  אסטבן  סן 
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Seville. עיר ראשית בחבל אנדלוס. בשלטון מוסלמי בימיו של סיד. הטיעון כאילו  סביליה – 
אין  הייתה סביליה עיר חסות של אלפונסו השישי אליה נשלח אל־סיד להביא מס עובד, 

היסטורי.  בתיעוד  אחיזה  לה 

San Pedro de Cardena. מנזר בנדיקטיני סמוך לבורגוס בו אכסן  סן פדרו דה קרדניה –   .3
 .11 טיראדה  וראו  וולנסיה.  כיבוש  עד  בנותיו  ואת  אשתו  את  אל־סיד 

לקלעתיוד.  דרומית־מערבית  ק״מ   35 חאלון,  הנהר  לגדות  עיר   .Cetina  – סטינה   .16

לבורגוס. דרומית־מזרחית  בקירוב  ק״מ   50 מבצר,  עיר   .Spinaz de Can  – קאן  דה  ספינס 

לוולנסיה.  צפונית־מערבית  ק״מ   Segorbe. 100  – סיגרובה   .29

לטרואל. מזרחית  צפונית  ק״מ   10 יישוב,  מקום   .Celfa de Canal  – קנאל  דל  סלפה 

הדוארו,  נהר  של  המערבית  לגדתו  שוכנת  סוריה,  מחוז  בירת  מאורית,  עיר   .Soria  – סוריה 
אסטאבן.  לסן  מזרחית  ק״מ   50

פרדיננד  ידי  על   1062 בשנת  המאורים  מידי  נכבשה  ליאון.  במרכז  עיר   .Zamora  – סמורה 
אורקה.  לבתו  מותו  לאחר  ונמסרה 

יוסוף  בידי  נשלטה  אל־סיד  של  בימיו  האברו.  בעמק  מרכזית  עיר   .Zaragoza  – סרגוסה 
גלותו  לאחר  שנים  עשר  של  זמן  פרק  אל־סיד  שירת  אותו  מותמין  אל  אחמד  איבן 

מקסטיליה. 

לוולנסיה.  צפונית  ק״מ   20 נמל,  עיר   .Cebolla  – סבוליה   .33

לאון. בחבל  בביקוריו  המלך  אלפונסו  לשהות  נהג  בה  לאון  במזרח  עיר   .Sahagun  – סהגון 

הדוארו. לגדות  סמורה  העיר  לחומות  מישור   .Santiago  – סנטיאגו 

אל־סיד. מאן:  אנתוני  של  בסרטו  מרכזי  צילום  אתר  קלהורה.  מבצר 
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מזוהה. בלתי  מקום   .Figeruela  – פיגוראלה 

לקסטחון. סמוכה  חאלון.  הנהר  לגדות  עיר   .Fariza  – פריזה 

ותלש את  גרסיה אורדנייס  בו הביס אל־סיד את  Cabra. העיר על שמה קרב קברה,   – קברה 
לקורדובה.  מזרחית  דרומית  ק״מ   75 זקנו. 

באוגוסט  ב-15  שהתחולל  הגדול  בקרב  לטולדו.  דרומית  ק״מ   Consuegra. 80  – קונסואגרה 
ונפל  הנוצרים  גייסות  הובסו  המירביטון,  שבטי  לבין  השישי  אלפונסו  צבאות  בין   1097

דיאס.  רוי  של  בנו  דייגו,  בקרב, 

העשירית.  במאה  באירופה  ביותר  הגדולה  העיר  קורדובה.  ח׳ליפות  בירת   .Cordova  – קורדובה 

לחיות  טרף  אותן  והשאירו  כלותיהם  את  האינפנטים  אנסו  בו  היער   .Corpes  – קורפס   .10
לאלקלה.  דרומה  המלך  דרך  על  לבורגוס  סמוך  שם  אי  ברור.  אינו  המיקום  היער. 

מיד  עברה  ואראגון.  נוואר  קסיטליה,  בין  הדרכים  צומת  על  גבול  עיר   .Calahora  – קלהורה 
הממלכות.  שלוש  בין  ליד 

לסרגוסה. מזרחית  דרומית  ק״מ   86 עיר,   .Calatayud  – קלעתיוד   .22

מערבית  צפונית  ק״מ   60 קסטיליה,  במערב  עיר  אנארס.  נהר  על   .Castejon  – קסטחון   .11
לאלקלה. 

 קריון – Carrion. עירם של האינפנטים. בדרך המלך של עולים לרגל לסנטיגו דה קומפוסטלה 
קסטיליה.  גבול  על  לבורגוס  מערבה  ק״מ   80 בגליסיה. 

החומה. שרידי  קסטחון. 
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הערות�

שירת הגולה א. 
אינו  הגאה  הספרדי  הדון  עצור.  יגון  של  תמונה  לצייר  היא  הכוונה   – ֶדַמע  ּבְ ֵעיָניו  ָמְלאּו   .1  

מתייפח.
רם. שוע  של  מעמדו  מסמלי   – נֹוָצה  ּפֹוֵרס  ֵנץ  לֹא  ּבְ ז,  ַהּבַ עֹופֹות  ֵאין  ּבְ  .4  

אף  על  אלוהיו  את  המברך  האיש  של  העמוקה  לאמונתו  עדות   – ָאִבינּו  ֱהֵיה,  רּוְך  ּבָ  .7  
ראשו. על  שירדה  הפורענות 

האיברית. זו  כולל  במסורת,  רעות  מנבא  אות  הוא  העורבים  מעוף   .3  
אלפונסו  על  וביקורת  אל־סיד  כלפי  מחווה  לכאורה   – מֹוהּו  ּכָ ֲאדֹונֹו  לּו  גּול,  ּדָ ָוָסל  ֲאָהּה   .21  
המלך, ה״אדון״. אולם יש לזכור כי המלך המגרש את אל־סיד שוב אינו אדונו, ואל־סיד 

הפיאודלי.  הקוד  כללי  פי  על  זאת  וסל,  איננו 
לא  הציבור  של  שרובו  כיוון  אולם  קירות,  על  נתלו  מלכות  צווי   – ְדָרׁש  ּנִ ּכַ ָטבּוַע  ּוְבחֹוָתם   .25  

המסמך. של  חשיבותו  את  המלכות  חותם  סימל  וכתוב,  קרא  ידע 
גיהינום. יירש  הכומר,  מפי  אחרונה  מחילה  ללא  קרי:   – ַעד  ַלֲעֵדי  יֹאְבדּו  ָמתֹו  ְוִנׁשְ ּגּופֹו   .28  

מחשש  זאת  מסוסו.  לרדת  מבלי  בדלת  לבעוט  מעדיף  אל־סיד   – ֶלת  ּדֶ ּבַ ָחָזק  ַעט  ּבָ  .39  
למלכודת. 

לסיד  המבשר  המשורר  של  נאה  פיוטי  הישג   – ע  ׁשַ ּתֵ ת  ּבַ ה  ְקַטּנָ ָיְלָדה  ְלָפָניו  ָאה  ּבָ ָאז   .49-41  
או  העיר  נציג  של  ויבש  רשמי  מסר  תחת  קטנה,  ילדה  של  מפיה  הרעות  החדשות  את 

המלך. 
באחד  לביטוי  באה  הילדה  בדברי  האופטימית  הנימה   – ָחַגְרּתָ  ָרצֹון  ַעת  ׁשְ ּבִ ָך  ַחְרּבְ ֶאת 
״יליד  הוא  לפיהם האיש  כולה,  היצירה  הכינויים של אל־סיד החוזרים על עצמם במהלך 
שעת רצון״ ומי שבשעת רצון חגר חרבו. כיוון שכך, סביר להניח שמזלו הטוב לא ינטוש 

בשלום.  מקומו  על  יבוא  הכול  ועוד  הגבר  את 
וביתו.  אל־סיד  מִגנת  היא  מריה  הקדושה   – ף  ָהֻאּכָ ִמן  ָיַרד  ה  ַמִרּיָ ַסְנָטה  ַער  ׁשַ ּבְ  .54  

נספחים.  פרק  ראו  נחל.   – ַאְרַלְנסֹון   .56  
״נספחים״. בפרק  הפועלות״  ״הנפשות  ראו:   – ַאְנטֹוִליֶנס  ַמְרִטין   .66  

עמדה  הריבית  הלוואה.  של  הזמן  יחידת  רוב  פי  על  הייתה  שנה   – ָנה  ָ ַהּשׁ זֹו  ֵצאת  ַעד   .122  
השקעה  לצורך  לרוב  הבאה  המודרנית,  בכלכלה  הלוואה  לקבלת  בניגוד  אחוזים.   100 על 
הייתה  הביניים  ימי  בכלכלת  ההלוואה  כלכלית,  מצמיחה  מובנה  חלק  והיא  פרי  נושאת 
המנצל  בריבית  למלווה  מכאן השנאה הקשה  לכלכלה.  דבר  תרם  ייאוש שלא  מעשה של 

בשירותיו.  להיעזר  הנאלץ  של  הנואש  מצבו  את 

� הספרות מימין הן מספרי השורות בטקסט.
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בשלוש  פעם  בחצות,  אחת  פעם  השכווי  קורא  המסורת  על־פי   – ְכִוי  ׂשֶ ְקִריַאת  ִעם  י  ּכִ  .169  
 215 בשורה  אך  לצאת.  אל־סיד  מתכוון  מתי  לדעת  אין  שש.  בשעה  ופעם  בוקר,  לפנות 
קורא השכווי עם עלות השחר והסיד כבר נמצא בדרכו, מכאן סביר להניח שיצא בשלוש 

בוקר. לפנות 
הכוונה  האם  בבירור  עולה  אין  הכתוב  מן   – ים  לֹוׁשִ ׁשְ ְוַעְמָלִתי  ָכְרָך,  ׂשְ ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ַמְרק   .208  
שווה  היה  ההיא  בעת  המרק  של  הקניה  כוח  שונים  חישובים  פי  על  זהב.  או  כסף  למרק 
הסיד  של  ברצונו  בהתחשב  צנוע  סכום   .60,000$ קרי,   ,2000 בשנת  דולר  ל-100  ערך 
עם  ויגדל  שילך  בלבד  בסיסי  לסכום  שהכוונה  אפוא  להניח  סביר  לוחמים.  מחנה  לגייס 
שווה  עתק  בהון  המדובר  זהב,  למרק  הכוונה  אם  קורה.  שאכן  כפי  בידיו,  שייפול  השלל 
המלווה  של  ליכולתו  מעבר  והרבה  תקדים  חסר  שהוא  סכום  דולר,  מיליון  לשישה  ערך 

הביניים. בימי  בריבית 
כי  הדעת  על  מעלה  זו  ביצירה  המנזר  של  התכופה  הופעתו   – ַקְרֶדְנָיה  ה  ּדֶ ְדרֹו  ּפֶ ַסן  ּבְ  .210  
פדרו.  סן  מנזר  אבי  ושמא  נזיר,  היה   ,1207 משנת  היצירה  על  החתום  המחבר/המעתיק 
ן ֶאְצֵלנּו.״ – בניגוד  ּכָ ֶאְרֶאָך, ּבֹוא ּוְמָצא ִמׁשְ ר ָהָאב ּדֹון ַסְנצ׳ֹו / ״ַעל ׁשֶ ּבֵ ּדִ ״מֹוֶדה ָלֱאלִֹהים...״   .248-247  
בוטה לחרדתם של אנשי העיר, מקבל סנצ׳ו, אבי המנזר, את הסיד בידיים פתוחות ללא 
כל חשש מן המלך. המנזר נמצא במרחק שמונה ק״מ מן העיר, וסביר להניח שהוא חלק 

הדתית.  הרשות  על  חל  לא  המלך  צו  זאת  עם  מבורגוס. 
של  זה  רצף  כספים.  נושאי  של  ארוכה  בשורה  השני  האזכור  זהו   – ים  ִ ֲחִמּשׁ ַמְרִקים  ה  ִהּנֵ  .261-252  

ביצירה.  קרבות  תיאורי  וכמה  מכמה  יותר  ארוך  הוא  שורות  עשר 
המסורת  מן  לוודאי  קרוב  הלקוח  מנהג  הזקן,  טיפוח   – ְוָעב  ָהדּור  ְזָקְנָך  ה,  ִהּלָ ַהּתְ ְלָך   .267  
את  לגלח  שלא  נשבע  אל־סיד  זו.  ביצירה  המרכזיים  המוטיבים  מן  הוא  המוסלמית, 
שאין  קלון  היא  הזקן  תלישת  מנגד.  נפשו  משליך  בו  הנוגע  כל  בגולה.  הוא  עוד  כל  זקנו 

למוחקו. 
ראו  להרחבה  ואלגוריות.  במשלים  גדוש  ביצירה,  ביותר  הארוך  המונולוג  חימנה.  תפילת   .365-329  

זה.  בכרך  ״מבואות״  בפרק 
העובדה  לאור  אם  כי  תוכנו  בשל  דווקא  לאו  עוצמה,  רב  דימוי   – ִצּפֶֹרן  ר  ׂשָ ִמּבָ ְכמֹו   .376  

שבהם.  הבודדים  אחד  זהו  ודימויים.  סמלים  ממטפורות,  כליל  נקייה  זו  שיצירה 
הנספחים  פרק  את  ראו  הגיאוגרפי  ומיקומם  השמות  לרשימת   – ן  ֶאְסֶטּבַ ַסן  מֹאל  ִמּשְׂ  .402-397  
מובנה  חלק  הוא  הגיאוגרפיים  והאתרים  היישוב  מקומות  של  המדויק  הציון  זה.  בכרך 
ללא  היסטורית  אמת  של  תחושה  לקורא  להעניק  המבקשת  זו  יצירה  של  בריאליזם 

דמיון. הפלגות 
אל־סיד  של  מחנהו  אל  חיל״  ״בני  של  הנהירה   – ַחִיל  ֵני  ּבְ ֵאָליו  חֹוְבִרים  ָהֲעָבִרים  ל  ִמּכָ  .403  
לו  המחויב  אדונו,  של  וסל  הוא  אביר  כל  בו  הקשיח,  הפיאודלי  במערך  למדי  תמוהה 
האתוס  של  הרציונל  זהו  הכול  ככלות  אחר  השניים.  מן  אחד  של  מותו  עד  בשבועה 
שבועת  של  בוטה  כהפרה  אל־סיד  אחר  הנהירה  את  לפרש  שניתן  מכאן  הפיאודלי. 
אלה  הם  אבירים  לא  ושמא  ממעמדו,  האיש  של  סילוקו  הוא  עליה  שהעונש  האביר, 
אולם  צבאית.  הכשרה  ונעדרי  כול  חסרי  החברה,  משולי  דמויות  אם  כי  אליו  החוברים 

זו.  אפשרות  שוללים  אויביו  גיסות  על  הסיד  של  המוחצים  ניצחונותיו 
על  מעידה  גבריאל  המלאך  של  הופעתו   – ֶאל־ִסיד  ִיְצַלח,  ָיְדָך  ּבְ ַהּכֹל  ְחֶיה  ּתִ עֹוד  ל  ּכָ  .409  
אל־סיד  של  סיפורו  את  המספר  החוגלר  הגבוהים.  בחלונות  הסיד  של  הטובים  קשריו 
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של  מצבו  קשה  לעתה  נכון  אמנם  לדאוג,  לקורא  אל  כי  לבקרים  חדשות  ומדגים  חוזר 
הוא  לכך,  ועדות  טובה״,  שעה  ״יליד  שהוא  האיש  על  נאמר  לחינם  לא  אולם  הגיבור, 
העל־ ההופעה  שזוהי  לציין  הראוי  מן  ידיו.  את  ומחזק  בחלומו  המופיע  המלאך  גבריאל 
גבריאל  המלאך  לא  הסיד  לעלילות  אחרת  בגרסה  כולה.  ביצירה  והיחידה  האחת  טבעית 
של  שליחו  צרעת,  מוכה  של  דמות  הלובש  לזרוס,  הוא  אלעזר,  אם  כי  המבשר  הוא 
בפרק  הנושא  פירוט  וראו  יפה.  יעלו  בחייו  מעשיו  כל  כי  לגיבור  המבטיח  עצמו,  ישוע 

״מבואות״.
ּכַֹח – La Sierra de Miedes, רכס הרים על הגבול בין קסטיליה  ֵיֶדס ָחנּו, ֶהְחִליפּו  ַהְרֵרי ַהּמְ ּבְ  .415  

.)1080( הסיד  של  גלותו  בימי  המאורים  לחבלי 
נהר  לגדות   )castiello( בצורה  מוסלמית  עיר   – ֶאָנֶרס  ִלְגדֹות  ר  ֲאׁשֶ ַקְסֶטחֹון,  ָמּה  ׁשְ ִעיר  ּבְ  .435  

קסטיליה.  של  לגבולה  מעבר  הסיד  של  הראשון  הכיבוש  אנרס, 
וַוַדַלַחָרה ָיבֹואּו ֶאל ַאְלָקָלה – ראו פרק ״אתרים  ֶדֶרְך ּגְ ִטים ֵמִהיָטה, ּוַבּמֹוָרד / ּבְ ָיאּוצּו ַהּפֹוׁשְ  .447  

גיאוגרפיים״. 
אּוִרים – העיר כבושה, נכנעת ובלתי מוגנת. מכאן שאותם  ין ַהּמַ ִמּבֵ ר  ה־ָעׂשָ ָ ּה ֲחִמּשׁ ּבָ ָקַטל   .472  
שאין  דגול  כלוחם  הסיד  של  שמו  על  לשמור  מנת  על  בחייהם  משלמים  המאורים   15

מולו.  לעמוד 
המלך,  של  חלקו  היא  השלל  מן  חמישית   – ִהיא  ָך  ּלְ ׁשֶ ָלל,  ָ ַהּשׁ ִמן  ית  ֲחִמיׁשִ ִהיא  ה  ִהּנֵ  .492  
שכך  העובדה  העליון.  למצביא  לב,  ברוחב   – מלפניו  הרצון  עולה  אם   – אותה  המוסר 
מן  משהו  לו  ומעניקה  פיקודיו  בעיני  מעמדו  את  מעצימה  מינאיה  כלפי  אל־סיד  נוהג 

המלכותי.  התואר 
וחלוקתו,  השלל  מניין  של  מרבים  ראשון  פירוט   – ָלֶהם  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ ֶאת  ְקָלף  ַעל  ם  ָרׁשַ ְוַגם   .512  
כפי  רואה־חשבון״  או  אפסנאות  ״קצין  ידי  על  נתחברה  היצירה  כי  הדעת  על  המעלה 

ה-19.  המאה  בשלהי  אלמוני  מבקר  זאת  שהעיר 
של  חסות  עיר  היא  המאורית  קסטחון   – ַאְלפֹוְנסֹו  לֹום,  ׁשָ ַרת  ּכָ אּוִרים  ַהּמַ ִעם  ׁשֶ יָון  ּכֵ  .528  
חמורה  התגרות  אפוא  הוא  הסיד  של  מעשהו  לאלפונסו.  עובד  מס  המעלה  קסטיליה, 
במלכו. מכאן שהאיש מעדיף לקבל כסף תמורת שחרורה של העיר ולהסתלק משם מהר 

האפשר.  ככל 
יובל  חאלון,  נהר  אל  בדרך  הנהר  במעלה  קרי:   – ֶאָנֶרס  ְמבֹואֹות  ֶאל  ְלַמְעָלה  ׁשֹוֲעִטים  ֵהם   .543  

גיאוגרפיים״. ״אתרים  פרק  וראו  התיכון.  הים  אל  מזרחה  הזורם  האברו,  של 
מן  משוחררים  עובד  מס  שמשלמים  מחוז  או  עיר   – עֹוֵבד  ַמס  לֹו  ם  ּלֵ ׁשִ ָהַאְלקֹוֶסר  ִמְבַצר   .569  
בהמשך  אלקוסר  כיבוש  שתיאור  מכאן  מלאה.  באוטונומיה  ומתנהלים  הפיזי  הכיבוש 
שזהו  להניח  סביר  הביניים.  בימי  המלחמה  כללי  את  סותרים  במקום  וההתיישבות 
של  הלגאליים  ההיבטים  על  לרוב  שמקפיד  למי  אופייני  שבלתי  הגם  המחבר,  של  כשל 

העלילה. 
הנמצאת  עיר  ְלָלְכדו – טרואל,  ַיְצִליחּו  רּוֶאִלים  ַהּטֶ ֶטֶרם  ּבְ  / ַרב  ֶסף  ּכֶ ַנְרִויַח  ְוָכְך  אֹותֹו  ִנְרּדֹף   .585-584  
אנשי  של  בדמיונם  אל־סיד.  של  הנסוג  הגיס  של  דרכו  בהמשך  כלומר  הנהר,  במורד 
לבדם מכספי  וליהנות  הנוצרים  ללכוד את צבא  רודפי הבצע עלולים הטרואלים  אלקוסר 
התרגיל  אל־סיד.  להם  שטמן  במלכודת  נופלים  והם  אובדת  זהירותם  כן,  כי  הנה  השלל. 

ביצירה.  ההומור  מהברקות  הוא  המצליח 
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ַבׁש – כיבוש קסטחון ואלקוסר, שתי ערים בצורות, וזאת  ַתְחּבּוָלה ּכָ ְך ִסיד ֶאת ַאְלקֹוֶסר ּבְ ּכָ  .610  
על ידי הגיס המצומצם בשלב זה של אל־סיד, אינו עומד במבחן ההיגיון הצבאי. המחקר 

היסטורי.  תיעוד  כל  לכך  שאין  גם  מה  אל־סיד,  בשירת  הכתוב  את  פוסל  בנידון 
בים  ראשי  ונמל  המרכזית  המאורית  העיר  ולנסיה,   – ָוֶלְנְסָיה  ּבְ ֶלְך  ַלּמֶ רּוז  ּכְ ִרים  ּגְ ְמׁשַ ֵהם   .627  
אליה  הטבעית  הכתובת  והיא  אפריקה,  מצפון  המוסלמים  צבאות  נוחתים  בה  התיכון, 

לעזרה.  בקשה  בצפון  המאורים  ערי  שוטחים 
גיאוגרפיים״. ״אתרים  נספחים:  ראו   – ִסיְגרֹוֶבה  ּבְ ִיס  ַהּגַ ַיֲחֶנה  יל  ַהּלֵ בֹוא  ּבְ  .645  

״אתרים  ראו:   – ַקְלַעָתיּוד  ִעיר  ּבָ ָחנּו  ֵליל  ִעם  ְוָכְך   / ָקָנל,  ל  ּדֶ ם  ּגַ רּוָיה  ַהּקְ ִנְפְרדּו,  ְלָפה  ִמּסֶ  .650  
גיאוגרפיים״.

הפועלות״. ״הנפשות  פרק  ראו   – ָמם  ׁשְ ְוַגְלֶבה  ָפִריס  אּוִרים,  ַהּמַ ַמְלֵכי  ֵני  ׁשְ ֶאל   .653  
המתבססת  הפיאודלית  בהיררכיה  למקובל  בניגוד   – ִלְפעֹל?  ָלנּו  ָעִדיף  ָהֵכיַצד  ִלי  ִאְמרּו   .671  

מוחות.  סיעור  מעין  ובמהלכם  מטכ״ל  ישיבות  לקיים  הסיד  נוהג  אדון־וסל,  יחסי  על 
אווילי  מעשה   – ַהר  ּדָ ן,  ְרּבֵ ּדִ סּוסֹו  ָידֹו,  ּבְ ֶגל  ַהּדֶ  / ִיְצרֹו,  ּכֹוֵבׁש  לֹא  ׁשּוב  ְרמּוֶדס  ּבֶ ְדרֹו  ּפֶ ַאְך   .705-704  
למצביא  המקביל  תואר   ,Alfarez קרי:  הגיס,  דגל  נושא  ברמודס,  פדרו  מצדו של  בתכלית 
במותו  להסתיים  הייתה  צפויה  האויב  שורות  אל  בגפו  האיש  של  ההתפרצות  עליון. 

אל־סיד.  של  המעטים  לגיסותיו  קשה  מורלית  מהלומה  הדגל.  ובנפילת 
ספרד,  של  הקדוש   ”Santi Yagüe“ לסנטיאגו,  הקריאה  ַהּנֹוְצִרים.  ֵחיל  עֹוֶנה   / ״ַסְנְטָיאגֹו!״   .731  
להביס  נהג  ידיו  ובמו  לבן  סוס  על  הקדוש  הופיע  בקרב  מצוקה  בשעת  פרי.  שהניבה  יש 
בשנת   –  Hacinas  – האצ׳ינס  בקרב  המסורת  פי  על  הדבר  היה  כך  המאורי.  האויב  את 
זעקו  לקשיים,  נקלעו  גונסלס  פרננד  של  פיקודו  תחת  קסטיליה  חילות  כאשר   .938

האויב.  את  והכניע  לבן  סוס  על  רוכב  הופיע  והקדוש  לעזרה, 
להלל  הבאה  ההגזמה   – ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ רּוִעים  ׂשְ אּוִרים,  ַהּמַ ַחְלֵלי  ֵהם   / ֵמאֹות  לֹוׁש  ּוׁשְ ֶאֶלף   .733-732  
עדיין  אולם  בלבד(,  עשר  חמישה  נעדרים  הנוצרים  )מבין  רבה  אכן  היא  החיל  גבורת  את 
רולן  ובשירת  בכלל  הצרפתיות  העלילה  בשירות  הנהוגים  הגודל  לסדרי  מגיעה  אינה 

בפרט. 
 – מנוסתו  או  המצביא  של  בקרב  מותו  עם   – אּוִרים  ַהּמַ יסֹות  ּגֵ הּוְבסּו  ַהּזֹאת  ֲחָבָטה  ּבַ  .764  
מחויבות  של  תוקפה  פג   – הפיאודלית  ההיררכיה  בסולם  העליון  הדרג  שהוא  מאחר 
עיקרון  אולם  הקרב.  את  מכריעים  המצביא  של  מנוסתו  או  שמותו  מכאן  לאדונו.  הווסל 
זה בקוד האבירי, המועתק כאן מן האתוס הפיאודלי הנוצרי, אינו תופס בהכרח בתפיסת 
מעמד  לחלל  מעניק  כופרים  נגד  במלחמה  המוות  בה  המוסלמי,  הג׳יהאד  של  המלחמה 
ער  היה  לא  היצירה  שמחבר  להניח  סביר  מכך.  הנובעים  היתרונות  כל  על  שאהיד  של 

זו. לעובדה 
ְזרֹועֹו קֹוֵלַח – זאת כזכור הייתה שבועתו של מינאיה בקסטחון.  ם ַעל  ּדָ ֶחֶרב,  ַלַהב  ּבְ ּכֹוֵרת   .781  
לפגום  מבלי  במשקלה  להקל  מנת  על  מאוד.  כבדה  הייתה  הביניים  בימי  הארוכה  החרב 
זורם הדם המטפטף על  זה  ומעלה. בשקע  הניצב  פני הלהב שקע מן  נרקע על  בביצועיה 

הלוחם.  של  זרועו 
האהבה  לפרץ  הדעת  את  מניח  הסבר  כל  אין   – ַנַחת!  רֹב  ְלטֹוְנָך  ׁשִ ּבְ ֲאדֹוִני,  ַבְענּו,  ׂשָ  .855  
השלטון  לעומת  כי  היא  הטענות  אחת  לאל־סיד.  המאורים  אלקוסר  בני  של  הפתאומית 
המוסלמי העריץ הם מעדיפים את שלטונו הנוח יחסית של השליט הנוצרי. השאלה היא 

הדעת.  את  המניח  הסבר  אכן  זהו  אם 
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הוא  וסרגוסה.  ולנסיה  של  המאורים  במלכויות  מבצרים  של  סדרה  על  פושט  הסיד   .869-863  
לצבאו  הון  גיוס  במסגרת  זאת  עובד.  מס  עליהם  מטיל  אלא  המקומות  את  כובש  אינו 
״אתרים  נספח  ראו  המקומות  לפירוט  ולנסיה.  כיבוש  שהיא  יותר,  המאוחרת  ולכוונתו 

גיאוגרפיים״. 
הדברים  בשעת  בשלבים.  מתקדמת  לאל־סיד  המלך  של  מחילתו   – ל  ַקּבֵ ְוָחסּוִתי  ִתי  ְרּכָ ּבִ  .890  
גורפת  למחילה  עדיין  נכון  אינו  ואלפונסו  הגירוש,  ממועד  בלבד  שבועות  שלושה  חלפו 
חסותו  את  לו  ומעניק  למינאיה  רק  סולח  הוא  זה  בשלב  כן  על  שסרח.  הווסל  כלפי 
מעשה   – וסל  בתור  אותו  ומקבל  שב  קרי:  לאל־סיד(,  חבר  כאשר  ממנו  שניטל  )מעמד 

המלך.  כלפי  מחויבות  לבעל  האיש  את  ההופך  חשיבות  רב 
האבירים  מאתיים   – ַרְגִלי.  ֵחיל  ְספֹר  ְוֵאין  ַחִיל,  ֵני  ּבְ ם  ַחְרּבָ חֹוְגִרים   / ִעּמֹו  ִאיׁש  ָמאַתִים   .917-916  
ציוד,  עם  יחד  הבאים  באצילים  המדובר  בגפם.  הסיד  אל  חוברים  אינם   –  caballeros  –

בהרבה.  גדול  בפועל  הוא   200 שהמספר  מכאן  וסלים.  בלוויית  ולרוב  כלים  נושאי 
– לא ברור מדוע שחורה – negras. ייתכן שהכוונה לשריפת  חָֹרה, ִהיא ַאְלַקְנֵיס  ְ ָהָאֶרץ ַהּשׁ  .936  

יישוב.  מקום  לכיבוש  שקדם  מקובל  נוהג   – השדות 
עדות  המסמכים  בכל  אין  המחבר.  המצאת   – ַהּכֶֹפר  לּוֵמי  ַתׁשְ ּבְ ָסָרגֹוָסה  ֵני  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ  .941  
המסופרים  לאירועים  המקביל  הזמן  בפרק  מזאת,  יתרה  אל־סיד.  בידי  סרגוסה  לכיבוש 

סרגוסה.  מלך  אל־מותמין,  של  בחצרו  הסיד  ֵשירת  בשירה 
זו הפעם הראשונה במסע המלחמה של אל־סיד   – ָאֶרץ  ּבָ ַאְדמֹוַתי  ַעל  ָהִאיׁש  ט  ּפֹוׁשֵ ה  ַעּתָ  .963  

ברצלונה. שליט  ברנגר  ראמון  הרוזן  נוצרי,  שליט  של  חסות  שטח  פני  על  חולף  שהוא 
י – המקרה מסופר ככל הנראה  ִעּמִ ִלים  ִהׁשְ ְולֹא  ְך  ּכָ ל ַעל  ִהְתַנּצֵ ן ָאִחי / לֹא  ּבֶ ה ֶאת  ִהּכָ ְלֵעת   .967  

דבר. כך  על  יודעת  אינה  הנוכחי  במצבה  אל־סיד  שירת  החסרים.  הפוליו  מדפי  באחד 
הייתה  צרפת,  עם  לגבול  הסמוכה  ברצלונה,   – ַהְפַרְנִקים  ֵחיל  ֶאת  ל  ַהּתֵ מֹוַרד  ּבְ ֵהם  ָראּו   .1002  
פרובנס,  נסיכי  של  הדוגמה  על־פי  התנהלה  ברנגר  של  חצרו  פרנקית.  השפעה  תחת 
אולם  קסטיליה.  חצרות  של  הגולמית  הפשטות  מן  שיעור  לאין  ומתורבתת  מעודנת 
הקומי  ההיבט  מכאן  מדרום.  הלוחמים  בעיני  נלעגים  היו  הצרפתיים  והעידון  הליטוש 
בפרק  ״פרודיה״  הקטע  את  ראו  )להרחבה  בשבי  הנלקח  הרוזן  של  דמותו  בתיאור 

״מובאות.״(
את  המחבר  מפרט  בקודש  כדרכו   – ֶסף  ּכֶ ַמְרק   / ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  ה  ֶעְרּכָ קֹוָלָדה,  ּבְ הּוא  ָזָכה   .1011  
 ,Tizon  – הטיסון  ובהמשך   ,Colada  – הקולאדה  במזומן.  חרב,  זו  הפעם  קניינו,  ערך 
של  האקסקליבר  דוגמת  הביניים,  מימי  באפוסים  נודעות  חרבות  של  לשורה  מצטרפות 

וכו׳.  שרלמאן  של  חרבו  ג׳ואייס,  רולן,  של  דורנדל  ארתור,  המלך 
בחלוקת  מסתיים  הראשון  הקנטאר   – ָנַפל  ָיָדם  ּבְ ׁשֶ ְלקֹוַח  ַהּמַ ַפע  ֶ ִמּשׁ  / ם  ִעּמָ ַלְחלֹק  ֵהֵחל   .1084-1083 

השני. הקנטאר  ייפתח  גם  ובכך  השלל, 

ב. שירת הכלולות
אל־סיד  של  במסעו  יישוב  מקומות  שורת   – ַאְלֶמָנר  ֶחִריָקה,  אֹוְנָדה,  ֶאת  ֶאל־ִסיד  ּתֹוֵפס   .1093  
דרומה ומזרחה כאשר היעד הסופי הוא ולנסיה. עיר מבצר ונמל מרכזית לחוף ים, גדולה 
27 ק״מ  כיבוש מורביידרו,  עירוני בממלכת קסטיליה־לאון. עם  יותר מכל מרכז  ועשירה 

העיר.  אל  הדרך  לפניו  נפתחת  לוולנסיה,  צפונית  בקירוב 
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יִרים ֵמָאה ִלי, ֵאיִני ָצִריְך יֹוֵתר – הצעתו של מינאיה שהסיד מקבל בחפץ לב, נעדרת  ַהב ַאּבִ  .1130  
על  הסיד עצמו, המבוססת  ״תורת המלחמה״ של  לעומת  זאת  או אחר.  צבאי  כל תחכום 
בנידון את פרק המבוא(. מכאן ההשערה המקובלת  )וראו  ו״התשה פסיכולוגית״  הפתעה 

בקרבות. התנסה  לא  העלום  המחבר  כי 
הכיבוש  למסע  המחבר  כוונת  אם  הכתוב  מן  ללמוד  קשה   – ַבׁש  ּכָ ִנים  ׁשָ לֹוׁש  ׁשָ ַמֲהַלְך  ּבְ  .1170  
העיר  על  המצור  מקרה,  בכל  עצמה.  העיר  על  למצור  כמבוא  רק  או  ולנסיה,  את  הכולל 

שנים.  ארבע  ארכו  ההיסטורי  התיעוד  פי  על  וכיבושה 
המצור  בימי  ולנסיה  אנשי  סבלות  של  והאכזרי  הקצר  התיאור   – ָוֶלְנְסָיה  י  ַאְנׁשֵ סֹוְבִלים   .1175  
מוסלמי  היסטוריון  אבן־אלקמה,  של  והקשה  המפורט  התיאור  על  הנראה  ככל  נסמך 
מסירת  אדם;  אכילת  הנצורה:  בעיר  הרעב  את  בוטה  בריאליזם  המתאר  התקופה  בן 
השודדים  העיר  שליטי  גופות;  זרועי  רחובות  לחם;  כיכר  תמורת  הנוצרי  לאויב  עבדים 
אבן־ את  הקיצור  בתכלית  אמנם  מצטט  פידאל  מננדס  וכו׳.  ליד  הבא  מכל  מנתיניהם 
לפירוט  התיאור.  של  במהימנותו  רב  ספק  מטיל  אולם   ,Espana del Cid בחיבורו  אלקמה 
 La Estoria del noble varon el Cid Ruz Diaz el ראו:  המאורי  ההיסטוריון  של  חיבורו 
 Campeador, Sennor que fue de Valencia, William J. Entwistle, Hispanic Review, Vol. 15, No.

.1Jan., 1947

למלחמה  המחבר  כוונת   – ָלבֹוא  ָיכֹל  וְלֹא  מֹוְנֶטְקָלרֹוס,  ּבְ ְוׁשֹוֵכן   / אֹוֵיב  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ָלַחם  ֲאָבל   .1184  
לספרד  שפלשו  מי   – האלמוהדים  שבטי  לבין  מזה  המורביטון  שבטי  בין  אפריקה  בצפון 
בין  המלחמה  שכן  היסטורי,  אנכרוניזם  הוא  הכתוב  אולם  מזה.   – יותר  מאוחר  במועד 
ולנסיה  כיבוש  לאחר  שנים   30 קרי:   ,1124 בשנת  רק  אולם  התחוללה,  אמנם  השבטים 

אל־סיד.  בידי 
היה  יכול  שבאמצעותה  היחידה  ההזדמנות  הייתה  זו   – ירּות  ַאּבִ תַֹאר  ּבְ ָזָכה  ַרְגִלי  ל  ַחּיָ  .1213  
בחברה  החברתי  בסולם  ולעלות  לזכות  האצולה,  למעמד  מחוץ  קרי:  הרגלי,  הלוחם 
שמצטרף  זו,  הזדמנות  האצולה(.  לבת  נישואים  הייתה  האחרת  )האפשרות  הפיאודלית 
וציוד  סוס  הללו  רוכשים  ובו  ללוחמיו  לב  ברוחב  הסיד  שמחלק  נכבד  חומרי  מתת  לה 

בו.  לעמוד  שאין  פיתוי  אכן  היא   ,caballeros של  מעמד  להם  המעניק  מלחמה 
 1232 בשורה  המחבר.  של  רוחו  פרי  דמיוני,  קרב   – ל  ַחּיָ ַאְלֵפי  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ָיסֹות,  ּגְ רֹאׁש  ּבְ  .1224  
כי  להניח  שסביר  מאחר   .aquel rey de Marruecos  – מרוקו  מלך  סביליה  מלך  מכונה 
אותו  הוא מכנה  זאת  הגיאוגרפי של סביליה, העובדה שלמרות  ידע את מיקומה  המחבר 

העתקה.  לשגיאת  אולי  או  מצדו  לב  תשומת  להעדר  עדות  היא  מרוקו  מלך 
מתפנה  נכבשה,  שהעיר  כיוון   – מֹוט  ַעל  יּוַקע  ְוָהִאיׁש  ִקְנָינֹו,  ֶאת  לּו  ִיּטְ  / ִנְמָלט  ֵפס  ִיּתָ ִאם   .1255-1254 
יהיו  שמא  חושש  הוא  האדם,  נפש  את  מכיר  שהאיש  מאחר  במחנהו.  סדר  לעשות  הסיד 
וכל  מפקד,  לערוך  מצווה  הוא  כן  על  השלל.  מן  בחלק  שזכו  לאחר  עתה  שיימלטו  מי 

לגרדום.  כשהכוונה   ,un palo  – מוט  על  יוקע  להימלט  המבקש 
מצרפת.  הכוונה  ממזרח,   – ַהּקֶֹדׁש  ִלי  ּכְ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶזה  ֵחרֹוִנימֹו  ּדֹון  יׁשֹוף,  ּבִ  / ְזָרח  ִמּמִ יַע  ִהּגִ  .1289-1288 
של  הארוכות  מלכותו  בשנות  בעיקר  בקסטיליה,  הנוצרי  השלטון  התייצב  בהם  בימים 
אלפונסו, החל האפיפיור לשגר לחצי האי האיברי בישופים מטעמו, לחיזוק שלטונו של 

הקדוש.  הכס 
חרונימו  הבישוף  של  שדמותו  להניח  ביותר  סביר   – ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ אּוִרים  ּמַ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ ֶחְפצֹו   .1293  
ההומור  ובעל  המובהק  הלוחם   ,)Turpin( טרפין  הבישוף  של  התקדים  פי  על  תוארה 

רולן.  משירת  משהו  המקברי 
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ָיָצא ֶאל ַסַהגּון – עיר בלאון. היה זה ממנהגו של השליט הפיאודלי לשבת זמן־מה בערים   .1313  
של  מסעותיו  מכאן  נאמן.  וסל  של  בראשותו  חצר  בהן  להקים  ואף  בממלכתו,  הראשיות 

שבקסטיליה. וקריון  שבלאון  סהגון  פני  על  אלפונסו 
מספר  זהו  אולם  עצמה,  ביצירה  גיבוי  חסר  הנתון   – ַח  ְמַנּצֵ ב  ׁשָ ָיָצא,  ָרב  ַלּקְ ָחֵמׁש  ָעִמים  ּפְ  .1334  
באחד  הנאמר  פי  על  זאת  חימנה.  את  יישא  בטרם  האויב  את  להביס  עליו  בהם  הקרבות 
שרופפת  הגם  מקשרת,  חוליה  בכך  יש   .Mocedades de Rodrigo ההיסטוריים:  המסמכים 

ההיסטורית.  הדמות  לבין  המיתי  הסיד  בין  למדי, 
הקדוש של  פטרונן  הוא   ,San Isidoro או   Sant Esidro איזידור,  הקדוש   – ִאיִזידֹור  ִלי  ַיֲעזֹר   .1342  

וקסטיליה.  לאון 
מרכך  לב  ברוחב  המוגש  שהמתת  לציין  למותר   – יד  ַהּסִ ַחְדׁשֹות  ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ם  ּגַ י  ַמְחּתִ ׂשָ  .1343  
מי  הסיד,  של  להתעצמותו  עדות  גם  בו  יש  מכך  פחות  לא  אולם  המלך,  של  לבו  את 
ראוי  ברית  בעל  קרי:  בספרד,  ביותר  הגדולה  העיר  על  פעלים  רב  לשליט  לפתע  שהיה 

בו. להתחשב  הדין  שמן 
המופיע  אורדונייס,  גרסי  הרוזן  זֹוֵעף...   / אֹוְרדֹוְנֵיס  ְרִסי  ּגַ ַאְך  ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ֵמַח  ׂשָ  / ָאְמָנם   .1346-1344 
ומי  אל־סיד  של  בנפש  שונאו  הוא  אלפונסו,  צבא  של  העליון  המצביא  לראשונה,  כאן 
לאון.  שועי  מצמרת  היסטורית,  דמות  הוא  אורדונייס  המלך.  מחצר  לגירושו  שהביא 
האיש.  של  רשעותו  את  מדגישה  כולה,  ביצירה  חד־פעמי  ביטוי  הסרקסטית,  ההערה 
מי  על  כה  עד  המתנהלת  בעלילה  רעות  מנבא  דיסוננס  השוזרת  בדבריו,  הצורמת  הנימה 

לבוא.  העומדת  לפורענות  רמז  היא  מנוחות, 
במערך  חשיבות  רבת  היא  המלך  של  הצהרתו   – ֶנֶזק  ל  ּכָ ֵני  ִמּפְ ָלִאיׁש  ָעֵרב  ֲאִני  זֹאת  ּבָ  .1365  
שחבר  מי  כל  הנושא.  של  החוקי  ההיבט  את  היטב  הכיר  המחבר  כי  ומעידה  הפיאודלי, 
במקרה שלפנינו  או  תלייה,  פושע שדינו  הוא  המלך,  עם  בריתו  את  הפר  קרי:  הסיד,  אל 
שזכה  העבריין  של  החדש  שאדונו  לכך  אישור  היא  המלך  של  סליחתו  רכוש.  החרמת   –
נמנה  לב של הריבון, שכן הסיד  לרוחב  זה עדות  אין במעשה  הוא אל־סיד. אולם  לחנינה 
לשוב  לסיד  עדיין  אין המלך מתיר  זאת  כל  עם  ויחד  כס המלכות.  הווסלים של  עם  עתה 

ארצו. אל 
יָור ְוָאנּו ֵהן ְנִסיֵכי ַקְריֹון – האינפנטים מקריון הם צמד שועים ממרום המעלה.  הּוא ִאיׁש ּבִ  .1376  
יורשת  או  יורש  הזמן משמעות של  במשך  קיבל  נקבה,  בלשון   Infanta או   infante הביטוי 
עם  היותר  לכל  הנמנה  לבורגוס,  הסמוך  כפר  של  אדונו  אך  הוא  לעומתם  אל־סיד  עצר. 
גרסי  של  בריתו  בני  הם  השניים  בכך,  די  לא  כמו   .infanzón-ה הזוטרה,  האצולה  מעמד 

לעתיד. רעות  המנבא  רמז  עוד   – אורדונייס 
מינאיה,  של  הצוננת  תגובתו   – ָרַכב  ּוְלַדְרּכֹו  ֵמִעְנָיִני.״  ֶזה  ״ֵאין  ִמיַנאָיה:  ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ  .1399-1398 
המאזין  של  בלבו  מתח  לעורר  היא  אף  נועדה  האינפנטים,  לדברי  הנימוסין,  רב  החצרן 

לעלילה.
כפול,  עלבון  היא  מינאיה  לשונו החמקמקה של   – לֹו  אַֹמר  זֹאת  ֶאְרֶאּנּו  ָהֵאל,  ֶעְזַרת  ּבְ ִאם,   .1435  
יוצא  לאן  וכי  כמותו.  מאין  ציני  ביטוי  היא  אראנו״  האל,  בעזרת  ״אם,  ההתניה  שהרי 
ההון  רקע  על  בעיקר  בולטת  המרומים  היהודים  שני  בקשת  אדונו?  אל  לא  אם  מינאיה 

אל־סיד. בפקודת  מינאיה  שמפזר  הרב 
– ההכנות הרבות והמדוקדקות לקראת מסען של בנות  יבּו  ָהׁשִ ֵאַלי אֹוָתן  ִויָקר  בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ  .1482  
המצויים  עוינים  בשטחים  עוברים  הדרך  מן  נכבדים  שחלקים  מכך  נובעות  ורעייתו  הסיד 

המאורים.  בידי 
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לנוכח המעמד.  מילים תמוהות  אכן   – נּוַכל  לֹא  לֹו  ְלָהַרע  ָרָעתֹו,  נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ  / ֲאִפּלּו  ּגֹוָרלֹו,  ֶזה   .1525-1524 
בלבד?  המשל  לצורך  גם  ולּו  לו,  להרע  יבקש  אל־סיד  של  ואוהב  נאמן  שווסל  מדוע  וכי 
שביקש  משום  חריגים  דברים  המאורי  הווסל  של  בפיו  לשים  ביקש  שהמחבר  ייתכן 

היתר.  מן  כשונה  דמותו  את  לאפיין 
לדאגה לשלומן  – מעבר  ֶלת.  ִאּוֶ ה  ַמֲעׂשֵ ִיְהֶיה  אֹוָתּה  ִלְנטֹׁש  ן  ּכֵ ַעל   / ִלי,  ָעְלָתה  ָעֵתק  הֹון  זֹו   .1527-1526 
מחשש  לקראתן  יוצא  הוא  אין  ולעצמו.  לרכושו  אל־סיד  דואג  והבנות,  הרעיה  של 
בפרק  מלחמה״,  לך  תעשה  בצע  ״בתחבולות  הקטע  את  ראו  להרחבה  קניינו.  את  לאבד 

״מבואות״. 
– אמנם מינאיה מודה לאבן־גלבון על האירוח  ִמיַנאָיה  ָבר  ּדָ ב  ַחּיָ לֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ ם  ּלֵ ׁשִ ַהּכֹל  ַעל   .1540  

העלויות.  את  המכסה  זה  הוא  המלך  אך  הנאה, 
הפמליה  וליווי  סוסים  פרזול  כגון  העלויות  שאר  את   – ָהִאיׁש  ם  ּלֵ ׁשִ סּוִסים  ְרזּול  ּפִ ֲעבּור  ּבַ  .1553  
ממולינה עירו, משלם אבן־גלבון מכיסו, סכום שיוכל בבוא העת להגיש לאדונו כהוצאה 

השנתי.  העובד  מס  מסך  היורדת  מוכרת 
ולנסיה,  שערי  אל  סמוך  מגיעות  ביתו  כשבנות  אפילו  אכן,   – ַאר  ִנׁשְ הּוא  ּוְבָוֶלְנְסָיה   .1566  
עצמו  הוא  ואילו  אבירים,  מאתיים  של  ליווי  משמר  לקראתן  לשלוח  אל־סיד  מעדיף 

בעיר.  נשאר 
״תקפו״  שאותם  עץ,  מלוחות  בנויים  מבצר  לדמויי  הכוונה   – ֶמה  ּדֶ ִטירֹות  ֶהְחִריבּו   .1602  

בחצר.  בחגיגות  הנאסף  הקהל  לעיני  האבירים  ו״החריבו״ 
אל־סיד  בעוד  הארץ,  משועי  מאוביידו,  הרוזן  של  בתו  היא  חימנה   – ַחס  ַהּיַ ָרַמת  י  ּתִ ִאׁשְ  .1604  

אשתו.  במעמד  פעם  מדי  להשתבח  הרואה  זוטר  אציל  אך  הוא 
בערכי  המצטיינת  יצירה  איננה  אל־סיד  שירת   – ָהְרָחָבה  ָהִעיר  ָוֶלְנְסָיה,  ֶאת  ֵהן  רֹואֹות   .1612  
אלה  ששורות  מכאן  ב״מבואות״(.  מופת?״  יצירת  ״האומנם  הפרק  )וראו   פיוט 
ולנסיה  ואת  הנוף  את  רואה  המאזין(  )או  הקורא  דופן.  יוצאות  בהחלט  הן   )1615-1612(
החומרנות  את  מסוימת  במידה  מקזזת  וההתפעלות  הרכות  נימת  הנשים.  של  בעיניהן 

סופה.  ועד  מתחילתה  היצירה  את  המלווה  הקשוחה 
הרב  ציודם  על  לוחמים  אלף  חמישים  של  גיס   – ַלח  ֶ ַהּשׁ ֵמיַטב  ָיָדם  ּבְ ָחֵמׁש,  ְרָבבֹות  ֵהם   .1625  
הביניים.  בימי  הדעת  על  להעלות  שניתן  מה  לכל  מֵעבר  אדיר,  ספינות  צי  דורש  היה 

האפית.  בשירה  המקובלת  רבתי  הגזמה  בעוד  שהמדובר  מכאן 
בניצחונו,  שבטוח  מי  של  בקודש  כדרכו   – ֵעיַנִיְך  זֹאת  ּבָ רֹואֹות  ר  ֲאׁשֶ ָלל  ָ ְוַהּשׁ  / ר  ָהעֹׁשֶ ַרב   .1447-1446 
לאחר  בידיו  שייפול  העצום  השלל  את  אם  כי  אל־סיד  רואה  עליו  העולה  האויב  את  לא 
ּוִבְרצֹוָנם  האיש:  דברי  את  המסיימת  הסרקסטית  ההערה  מכאן  המאורים.  את  שיביס 

אָנה.  ׂשֶ ּנָ ּתִ ְלֶגֶבר  ֵאּלּו  ֶטֶרם  ּבְ ְנדּוְנָיה   / ְוִלְבנֹוַתִיְך,  ָלְך  ָלֵתת  ת  ַמּתָ
ְוַרַעם. הכאה בלתי פוסקת בתופים רבים על מנת לעורר  אֹון  ׁשָ קֹול  ּבְ ַמע  ִנׁשְ ים  ּפִ ַהּתֻ ְצִליל   .1659  
זה  אין  האסלאם.  בצבאות  מקובלת  הלכה  הייתה  מצור,  בימי  בעיקר  האויב,  בלב  פחד 

המאורי. האויב  של  מצדו  פסיכולוגית  ללוחמה  קורבן  הן  הנבהלות  שהנשים  מקרה 
סנטה  ומנזר  לכנסיית  שהוסב  ולנסיה  של  הגדול  למסגד  הכוונה   – ה  ַמִרּיָ ַסְנָטה  ִמְנַזר  ּבְ  .1668  

מריה. 
 Las primeras feridas הראשונה:  המהלומה  זכות   – ִתיָחה  ּפְ ְלַמֲהלּוַמת  כּות  ַהּזְ מּוִלי  ּגְ ִיְהֶיה   .1709  
לציין  למותר  בלבד.  סגולה  ליחידי  במשורה  הניתן  רב  כבוד  היא  הקרב,  את  הפותחת   –
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האויב  נענה  כלל  בדרך  לגיסותיו.  מורלית  מהלומה  היא  זה  בכבוד  הָחפץ  של  שתבוסתו 
עדות.  לכך  אין  הנוכחי  במקרה  מאביריו.  אביר  שיגור  ידי  על  לאתגר 

את  ומחזק  משכנע,  תיאור  נעדר  עצמו  הקרב   – פֹר  ִמּסְ נֹוָתיו  ָקְרּבְ ים  ַרּבִ אֹוָתם,  קֹוֵטל   .1723  
של  הגורף  הניצחון  בידו.  חרב  החזיק  שלא  פלוני  בידי  נכתבה  היצירה  לפיו  הטיעון 
של  ההיכר  מסימני  כאמור  הוא  הכוחות,  ביחסי   1:12 של  נחיתות  אף  על  הנוצרים, 

זה.  במקרה  דופן  יוצא  ואינו  האפית  השירה 
מובהקת  מאצ׳ו  תמונת  ובכן,   – ַהֶחֶרב?  ִמן  קֹוֵלַח   / ם  ַהּדָ ֵזָעה,  נֹוְטֵפי  ַהּסּוִסים  ֶאת  ְרִאיֶתן   .1754-1753 
ושתי  לווייתה  בנות  חימנה,  נשים:  קבוצת  בפני  וזיעה המוצגת  דם  נוטפת  במיניות  רוויה 

העלמות.  בנותיה 
כי  ממנו  עולה  שכן  משהו,  תמוה  משפט   – אּוִרים  ַהּמַ יסֹות  ּגֵ י  ַאְנׁשֵ ֵאּלּו  ן  ּפֶ ָחְרדּו  ה  ִחּלָ ּתְ  .1839  
איגרת  אליו  נשלחה  כי  אף  המלך,  משמר  בוא  על  יודעת  אינה  מינאיה  של  פמלייתו 

 .)1828 )שורה  בנושא 
הגלות.  עונש  לביטול  רמז   – יב  ָאׁשִ מּולֹו  ּגְ ֶאת  ּבֹו  ַלּיֹום  ה  ַוֲאַקּוֶ  .1858  

– לגרסי אורדונייס סיבה טובה לומר את שאמר.  נּו  ּלָ ּכֻ רֹאׁש  ַעל  ָאסֹון  יֹוִריד עֹוד  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ  .1866  
אזהרה  בפיו  המספר  ם  ׂשָ הסיד,  כלפי  בלבו  נושא  שהרוזן  האישית  לטינה  מעבר  אולם 

הדרמטי.  המתח  להעצמת  המחבר  שנוקט  שיטה  לבאות,  באשר 
נישואי   – רֹו  ָעׁשְ ִיְהֶיה  ְוַרב  ְמאֹד  בֹודֹו  ּכְ ה  ּגֶ ִיׂשְ  / ָהִאיְנַפְנִטים,  ֵני  ׁשְ ִיְהיּו  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ִאם  י  ּכִ  .1906-1905 
ולאביהן את המעמד הפיאודלי הנדרש,  יעניקו להן  בנותיו של אל־סיד לשני האינפנטים 
מעשה  היא  המלכותית  ההמלצה  עצם  אלפונסו  של  שמבחינתו  מכאן  עתה.  להן  החסר 
ולב,  בלב  בעלילה  נשזר  הכלולות  נושא  אולם  הגולה.  הגיבור  עם  המלך  שעושה  חסד 
שמחת  מזה  הנרטיב:  מרכיבי  שני  בהכלאת  מבוטל  לא  ספרותי  כישרון  מגלה  והמחבר 

שבפתח.  הנישואין  של  רעות  המנבא  הקודר  הענן  ומזה  המחילה, 
מזמן  שאינו  המלך,  של  נפשו  לגדולת  עדות  עוד   – י  ִעּמִ ְלִהְתַוֵעד  ּבֹו  ִיְבַחר  ָראּוי  ָמקֹום   .1913  

המפגש. מקום  את  לנוחותו  לבחור  לו  מניח  אם  כי  אליו  אל־סיד  את 
דברים הממשיכים את מוטיב האיום שבנישואין.  נֹוַתי –  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלרּוִחי  לֹא   .1940  

 .1906-1905 לשורות  הערה  ראו 
במזרח  נובע  האיברי,  האי  חצי  שבנהרות  הארוכים  מן  הטאחו,   – חאֹו  ַהּטַ ְנַהר  ִלְגדֹות   .1953  
נהר  ״לגדות  שהאמירה  מכאן  האטלנטי.  לאוקיינוס  ונשפך  טולדו  פני  על  חולף  ספרד, 
הטחו״ היא חסרת כל משמעות גיאוגרפית. הכוונה מן הסתם לאותה נקודה לגדות הנהר 

לבורגוס.  ולנסיה  בין  הדרך  במחצית  המצויה 
משי  בייצור  שנודע  האגאי,  בים  יווני  אי   ,Andros-ל הכוונה   – ה  ֵמַאְדִרּיָ יָרִאין  ְוׁשִ  .1971  

משובח. 
לקנות  הנאלצים  האינפנטים,  את  מאפיין  כיס  חסרון   – ָפה  ַהּקָ ּבְ ִיְקנּו  ְוָכאן  מּו  ּלְ ְיׁשַ אן  ּכָ  .1976  
יותר  מאוחר  יהיה  כך  לעתיד.  החותן  של  בעושרו  לזכות  חפצם  את  ומסביר  בהקפה, 
בחצרו של אבן־גלבון כאשר השניים חורשים להורגו על מנת לזכות בכספו, וכך במשפט 

ערך.  שווה  בקניין  לשלם  עליהם  מזומן  מהעדר  כאשר  היצירה,  בסיום 
בשדה  המובס  של  כלל  בדרך  מוחלטת,  לכניעה  סמל   – ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ין  ּבֵ ָנַטל  ֶדה  ַהּשָׂ ב  ֵעׂשֶ ֶאת   .2022  
פלא  אין  שלפנינו.  בעלילה  היגיון  מכל  חורג  המעשה  נפשו.  על  זה  באופן  המתחנן  קרב 
כראוי,  ויתנהג  יקום  לא  אם  כי  בו  מתרה  ואף  ַלמראה,  ְוַצַער  ְמבּוָכה  ָחׁש  שהמלך  אפוא 

חסדו.  את  ממנו  ימנע 
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נשיקת   – ק  ָנׁשַ ָפָתיו  ׂשְ ְוֶאת  ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי   / ַאְלפֹוְנסֹו,  ּדֹון  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּכֹוֵרַע,  עֹודֹו  ק,  ֵ ִנּשׁ  .2040-2039 
והאמונה.  השלום  סמל  היא  השפתיים  על  נשיקה  הווסל,  של  סמלו  היא  היד  כף 

לראשונה  מתוודעים  אנו  המלך  מפי   – ְוֶאְלִויָרה  סֹול  ִבירֹות  ַהּגְ נֹוֶתיָך,  ּבְ ֶאת  י  ּכִ ֶחְפִצי   .2075  
“fijas” ולא עוד. משלב זה והלאה  בשמותיהן לשתי בנותיו של הסיד, שהיו בפיו עד עתה 
ו״אלווירה״  ״סול״  קורא  המחבר  ההיסטורית.  האמת  מן  כליל  האפי  הסיפור  מתנתק 

לחלוטין.   דמיוני  נרטיב  ובונה  וכריסטינה,  מריה  הסיד,  של  בנותיו  לשתי 
המלך.  בחצר  להתחנך  זכו  הנערות  כי  לכך  רמז   – ְלּתָ  ּדַ ּגִ ה  ַאּתָ אֹוָתן  ַאְך  אֹוָתן,  י  הֹוַלְדּתִ  .2086  

האינפנטים.  שני  של  הבכור  אחיהם  הנראה  ככל   – ּגֹוְנָסֶלס  ַאסּור  ם  ִעּמָ  .2172  
– הפסיביות הגמורה של שתי הבנות, שאינן יודעות  ר  ֵנַדע רֹב עֹׁשֶ ְלִאיׁש,  ָיֵדינּו  ן  ּתֵ ּתִ ְלֵעת   .2195  
של  עיקרה  כל  אולם  הפיאודלית,  בשיטה  אמנם  מעוגנת  לעתיד,  בעליהן  על  דבר  כמעט 

זו.  ביצירה  המקרה  כך  לא  הדופן.  יוצא  את  מציגה  שהיא  השירה 
וימסור  בתו  את  שיוביל  הוא  שהאב  מחייב  הטקס   – ַאְפִקיד  ָיְדָך  ּבְ נֹוַתי  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ְרֵאה,   .2222  
לאחד  המלאכה  את  ומוסר  זאת  מלעשות  נמנע  שאל־סיד  העובדה  החתן.  בידי  אותה 
השתאות  לעורר  ואמורה  דרמטי,  במתח  וטעונה  משמעות  רבת  היא  שלו,  הווסלים 

הביניים.  בימי  המאזין  באוזני  מעורבים  ורגשות 
לעיל.  1602 לשורה  הערה  ראו   – ֶמה  ּדֶ ִמְבְצֵרי  ְבָעה  ׁשִ  .2252  

שירת קלון קורפס
כפי  המחבר,  ידי  על  מלאכותי  באופן  המושתל  אירוע  זה  אין   – ִנְמַלט  ִמּסּוָגרֹו  ַאְרֵיה   .2281  
בעלי־חיים  ובו  ושועים  מלכים  לחצרות  צמוד  גן־חיות  המודרני.  הקורא  לחשוב  שעלול 

והרנסנס.  הביניים  בימי  מקובל  נוהג  היה  האריה,  דוגמת  נבחרים 
תכונותיהם  את  לציין  באה  הקומית  התמונה   – ַחד  ִמּפַ רֹוֵעד  ִנְדַחק  ְפָסל  ַהּסַ ַחת  ּתַ ָאז   .2287  
ובמשפט  קורפס  ביער  שיתרחש  הקנטאר  של  שיאו  לקראת  האינפנטים,  של  השפלות 
של  בצינתו  ביטוי  לידי  באה  השניים  מן  ההסתייגות  כה  עד  אם  היצירה.  את  המסיים 
המנבאה  לתחושתו  עלילתי  כיסוי  המחבר  מעניק  עתה  הנישואין,  רעיון  כלפי  אל־סיד 

אל־סיד.  של  רעות 
התיאור   – ַח  ּטֵ ּתַ ִהׁשְ ָלָאֶרץ  ְוֵתֶכף  ֶאל־ִסיד  ְפֵני  ּבִ  / רֹאׁשֹו  ין  ִהְרּכִ ִנְכַלם,  ַחל,  ַ ַהּשׁ אֹותֹו  ָרָאה   .2299-2298 
רוחו  בין  הגדול  הפער  את  להדגיש  בא   – האינפנטים  פחדנות  של  הסימטרי  היפוכו   –

השניים.  של  והגרוטסקי  השפל  הלב  מורך  לעומת  הסיד  של  והמרוממת  העזה 
אל־ רואה  העיר  על  המאורים  במתקפת   – ַהֶהְפֵסד...״  ֶאת  לֹא  ַאְך  ֶרַוח,  ״ָצִפינּו  אֹוְמִרים:   .2320  

קלונם  את  להציג  מבקש  המחבר  האינפנטים.  כך  לא  ושלל.  לרווח  הזדמנות  עוד  סיד 
הביניים. מכאן שהוא  בימי  של השניים בשדה הקרב – המבחן האולטימטיבי של האביר 

ולנסיה.  על  מצור  עוד  מזמן 
אחר  לרגל  שמתפקידו  האיש  הוא  גוסטיוס  מוניו   – ּגּוְסְטיֹוס  מּוְניֹו  סֹוָדם  ִלְדַבר  ֶהֱאִזין   .2324  

הקודם.  בקנטאר   2177  ,2169 שורות  וראו  עליו.  הטיל  שאל־סיד  תפקיד  השניים, 
אנו   )3317 )שורה  במשפט  ברמודס  פדרו  מדברי  נקטעת.  והעלילה  פוליו,  חסר  כאן 
ואף  זה,  בקרב  הפתיחה  מהלומת  זכות  את  שביקש  פרננדו  האינפנט  זה  היה  כי  למדים 
נפשו,  על  לנוס  ביקש  הקרב,  בתחילת  מיד  של  ּכָ אולם  מאל־סיד,  לכך  הרשות  את  קיבל 
לא  המאורים.  בידי  נקטל  היה  המקרה,  את  בלבו  ששמר  ברמודס,  בידי  ניצל  ואלמלא 
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זה  הוא  הכומר  חרונימו  בהמשך,  שמיד  משום  החסר,  בפוליו  מסופר  המקרה  אם  ברור 
הקרב.  פתיחת  של  הכבוד  את  ומקבל  המבקש 

של  בשמו  אם  כי  ההרג  מתאוות  דווקא  לאו  זאת   – ַלֲהרֹג  אּוִרים  ּמַ ּבַ ְרצֹוִני  הּוא  ַרב  ְוִכי   .2372  
אל־סיד  של  הבצע  לתאוות  בניגוד  זאת  באסלאם.  חורמה  מלחמת  של  הכנסייתי  הציווי 

השלל.  למען  הנלחמים  ומרעיו 
בקסטיליה. הכנסייה  של  סמלה   – ּוָמֵגן  ֶגל  ּדֶ ַעל  א  ֶאּשָׂ ִבי  ַהּצְ אֹות  ֶאת   .2375  

התנאי   – ַמֲחֶנָך  ֶאת  ִלְנטֹׁש  ִלי  ָעִדיף  ֲאַזי  ִתיָחה,  ּפְ  / ַמֲהלּוַמת  ְזכּות  ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ ְמַנע  ּתִ ִאם  ַאְך   .2379-2378 
לפרננדו  כבר  זו  זכות  חרונימו מעלה אפשרות שאל־סיד העניק  הכומר  המפתיע שמתנה 
של  בתוספת  הבאה  הנחרצת  תביעתו  ומכאן  זאת  שמע  חרונימו  קודמת(.  הערה  )וראו 

הסיד. של  ממחנהו  יפרוש  לו  תינתן  לא  הזכות  אם  כי  איום 
שלום״,  ל״רודף  זה  באופן  ההופך  הסיד  של  התמוה  המשפט   – ִנְכרֹת  ַאֲחָוה  ִרית  ּבְ ם  ּגַ  .2411  
 ,”tajaremos amistad“ :תרתי משמע, מתברר כמשחק מילים מתוחכם. הביטוי במקור הוא
״נכרות״  וגם  ברית,  של  במובן  ״נכרות״  גם  משמעות,  כפול  הוא   tajar השורש  כאשר 
המילים  משחק  את  להעניק  העברי  בתרגום  הניסיון  )מכאן  בחרב  כריתה  של  במובן 
את  מבין  הקסטיליאנית,  העגה  בדקויות  שולט  העניין,  לצורך  אשר  בוקאר,  במקור(. 

כנדרש.  ומשיב  המשמעות  כפל 
הקסדה,  את  לשניים  הפורסת  אנכית  חרב  מהלומת   – ּמֶֹתן  ּבַ ְוֶנֱעַצר  ַהב  ַהּלַ ִלְגזֹר  ֶהֱעִמיק   .2424  
הרטוב  חלומו  האולטימטיבית,  המכה  היא  המותן,  עד  הגוף  את  ואף  והצוואר  הגולגולת 
נטל  שהמחבר  להניח  סביר  האפוסים.  בכל  כמעט  ומופיעה  הביניים,  בימי  האביר  של 
גם את מותניו  הנ״ל  בנוסף על  הגיבור לפרוס  רולן, אלא ששם מצליח  זו משירת  תמונה 
שירת  )וראו  מתחת  באדמה  ולהיתקע  הסוס  בגוף  באוכף,  להעמיק  היריב,  של  ועכוזו 

.)2000 שנת  תמוז,  הוצאת  סתיו,  אריה  תרגום  רולן, 
)לפירוט  אסקובר  דה  חואן  של  בעריכתו  הרומנסות  ממכלול  הבלדות  באחת  כי  יצוין 
אל־ של  בתו  על  כיאות  העוגב  המאורי  בוקאר  אותו  על  מסופר  ״מבואות.״(  פרק  ראו: 
צאצא  שהוא  סוס  על  אחריו  ורודף  המחזר  את  מגרש  האב  ארמונה.  לחלון  מתחת  סיד 
ומחליטים  בדרך  ביניהם  משוחחים  ואמו,  הסוס  השניים,  הנמלט.  המאורי  של  הסוסה 
לסירה  מזנק  הים,  חוף  אל  מגיע  בוקאר  קורה.  אכן  וכך  נפשו,  על  לנוס  לבוקאר  להניח 

ומפליג.  החוף,  על  לו  המחכה 
זהב  מרק  אלף  ערכה  שאף  הקודמת,  חרבו  כקולאדה,  כמוה  טיסון,   – ִסיד  ָזָכה  ּוְבִטיסֹון   .2426  
הנבחרות  החרבות  מעמד  על  נמנית   – החרב  של  בערכה  להפליג  הבא  דמיוני  סכום   –

האפית.  בשירה 
בפוליו  הכתוב  סמך  על  זאת  כי  להניח  סביר   – ַלַעג  ּכְ ָבָריו  ּדְ ְרׁשּו  ּפֵ ֵהם  ַאְך  יד,  ַהּסִ ָחם  ּבְ ׁשִ  .2463  
או לפחות  זאת,  יודעים  והשניים  ככל הנראה מספר ברמודס לסיד את האמת,  בו  החסר, 

משערים. 
נחלק,  המחקר   – ָזכּו  ּוְבָכבֹוד  ם  ְרּכָ ּדַ ָצְלָחה  יַצד  ּכֵ ַקְריֹון,  ָלִעיר  אן  ִמּכָ ֵצא  ּתֵ טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ּבְ  .2480-2479 

הסיד.  של  לתמימותו  ביטוי  שמא  או  סרקסטית  אמירה  זו  אם  בשאלה  כצפוי, 
האריה  של  בריחתו  עם  בחצר  הנלעגת  התמונה  אל   – ְלַלַעג  אֹוָתם  ִמים  ׂשָ ּוַבּיֹום  ְיָלה  ּלַ ּבַ  .2537  
למשמע  בעיקר  ללעג,  אותם  שמים  הכול  הקרב.  שדה  של  הקלון  עתה  נוסף  הסוגר,  מן 

השדה.  מן  נמלטים  אותם  ראו  הכול  שכן  בדבריהם,  העילגת  ההתנשאות 
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שהממון  כיוון  עתה,   – ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי  ָכל  ּבְ נּוַכל  ַכּלֹות  ּלְ ׁשֶ  / ל  ִמּכָ ְוָעצּום  ַרב  ר  עֹׁשֶ ָיֵדנּו  ּבְ ה  ַעּתָ  .2543-2542 
ולסבול את דברי הבוז  – עילת הנישואין – בידם, אין עוד טעם לשבת בחצרו של הסיד 
יותר  זקוקים  הם  אין  מזו,  יתרה  קריון.  אל  לשוב  אפוא  העת  הגיעה  נתיניו.  מפי  והלעג 

בדרך.  מהן  להיפטר  השניים  מחליטים  שכך,  כיוון  המעמד,  פחותות  לנשותיהם 
שהועלו  לסברות  בניגוד  המַספר,   – ר  ּבֵ ּדִ זֹו,  ֶדֶרְך  ּבְ בֹודֹו  ּכְ ַגע  ִיּפָ י  ּכִ  / ה  ִצּפָ ּלֹא  ׁשֶ יד,  ַהּסִ  .2569-2568 

האינפנטים.  של  ביושרם  בטוח  הוא  וכי  דבר  יודע  אינו  שהסיד  מניח  לעיל, 
הניתן  המוהר   – ְרק  ַהּמַ ַאְלֵפי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ן  ֶאּתֵ ה  ּלָ ּכַ ת  ַמּתַ  / ם,  ְנַתּתֶ ְוַנֲחָלה  ָפר  ּכְ ִלְבנֹוַתי  מַֹהר  ּכְ  .2571-2570 
לנשותיהם  החתנים  ידי  על  הנמסר  הקניין  לרכושם.  הופך  לחתניהן,  הבנות  אבי  מידי 
גם  לידם  יישוב  השתיים,  מן  להיפטר  ויצליחו  בידיהם  הכסף  שאם  מכאן  לרכושן.  הופך 

בקריון.  הבנות  לשתי  שהובטח  הנדל״ן 
אביהן,  אשר  הבנות  שתי  של  במקהלה,  דבריהן,   – ַאֲחֶריָה  א  ּוְנַמּלֵ ָלנּו  הּוא  ה  ֻקּדָ ּפְ ָבְרָך  ּדְ  .2598  
במודע או שלא במודע, מעלה לקורבן, הוא אחד הכשלים המרכזיים ביצירה זו, שכן הוא 
רצון, שמחה  אישיות,  נטולות   ,instrumento vocale-ל אותן  והופך  דמותן  כליל את  מוחק 

ופחד. 
עדות  מענה.  כל  בא  לא  האב  של  אלו  דברים  על   – ּוֵאיֶכן  ִנּשׂ ְבִרית  ּבִ י  ָצַלְחּתִ י  ּכִ ּדֹוַמִני   .2606  
לשתי  ולצפוי  סביבה  למתרחש  ועיוורת  החירשת  האם  של  אישיותה  למחיקת  בעיקר 

בנותיה. 
מסוגל  הסיד  שאין  העובדה   – ּדִֹפי  ְללֹא  לּו  ַהּלָ ּוִאים  ּשׂ ַהּנִ ֵאין  י  ּכִ  / ּוְבמֹוְפִתים,  אֹותֹות  ּבְ  .2616-2615 
לקרות,  העלול  מפני  אותו  שיזהירו  ומופתים  לאותות  זקוק  הוא  וכי  שלפניו  את  לראות 
נוהג  האיש  בהן  לתחבולות  בסתירה  ועומדת  האיש,  של  לאינטליגנציה  מחמיאה  איננה 
בשרו,  שאר  מוניוס,  פלס  על  מצווה  הוא  כך,  או  כך  חפץ.  שלבו  במה  לזכות  מנת  על 

למולינה.  בדרכם  האינפנטים  על  עין  לשים 
ביצירה  והיחיד  האחד  הדימוי  זהו  לעיל,  כאמור   – ּפֶֹרן  ִמּצִ ע  ָהֶאְצּבַ ר  ׂשַ ּבְ מֹו  ּכְ ִנְפָרִדים  ֵהם   .2642  

כולה. 
אבן־גלבון,  ַשליטה  עם  מולינה,  העיר  תמוה.  משפט   – נּו  ֶנְגּדֵ יד  ַהּסִ ָבר  ּדָ ִלְטעֹן  יּוַכל  ְולֹא   .2665  
הוא  הסיד  לבין  אבן־גלבון  בין  עובד. הקשר האמיץ  לו מס  הסיד המעלה  וסלות של  היא 
פגיעה  וסל־אדון.  יחסי  של  מערך  אם  כי  השניים  בין  רעּות  של  מסורת  רק  לא  אפוא 
נגדם, אלא  יוכל לטעון  זו בלבד שהסיד  כפגיעה באל־סיד. מכאן שלא  באבן־גלבון כמוה 
שיהיה זה מחובתו לצאת עליהם למלחמה על מנת להשיב לעצמו את רכושו ולהענישם. 

הנפגע.  לטובת  הרכוש  והחרמת  לגרדום  עלייה  כלל  בדרך  היה  העונש 
נובע שאין  – מכאן  ַנַחת  ְורֹב  ר  אֹׁשֶ ַאְך  יד  ַהּסִ ִיְרֶוה  נֹוָתיו  ּבְ  / ּוֵאי  ּשׂ ִמּנִ ְלַמַען  ַעל  ִמּמַ ָהֵאל  ן  ִיּתֵ  .2687-2686 
אחרת  שכן  שיחתם,  תוכן  מלוא  את  לאדונו  מוסר  האינפנטים,  לשני  שהאזין  המאורי, 
היה אבן־גלבון עושה דבר־מה להציל את הבנות. מאידך גיסא, דברי האינפנטים נאמרים 
של במסירת  במשפט אחד הכולל את נושא הכלות )2663-2662(. סביר אפוא שהמחבר ּכָ

העלילה. 
הפרק  ראו  היער  של  המשוער  למיקומו  באשר   – מֹו  ׁשְ ס  קֹוְרּפֶ יעּו,  ִהּגִ ַאּלֹוִנים  ַיַער  ֶאל   .2697  

גיאוגרפיים״. ״אתרים 
״אהבה״.  המילה  משמעות  בשל  בעייתי  משפט   – ְיָלה  ּלַ ּבַ אֹוָתן  ָאֲהבּו  ְנׁשֹוֵתיֶהם,  ָנְטלּו   .2703  
היה  עדיף  זאת  עם   ,demuestran les amor במקור:  הביטוי  שזהו  משום  כך  תרגמתי 
הארוטי.  ההיבט  את  רק  ולהניח  החיבה  פן  את  להשמיט  וכך  בלילה״  אותן  ״ידעו  לתרגם 
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ותנטוס  ארוס  הפרוידיאני של  במובן  מושא התאווה  הריגת  לבין  בין התשוקה  על הקשר 
עתיק  האפוס  מן  כראיה  בא  האינפנטים  זו מקרה  ובמסגרת  רבות,  נכתב   )Eros-Thanatos(

היומין. 
ביזוי  תוספת  בבחינת  הוא  לסוס  הנועד  בשוט  השימוש   – ה  ֻנְקׁשֶ מּוָצק,  ְרּגֹול  ּפַ ָיָדם  ּבְ  .2723  

והשפלה. 
ההכאה  חרפת  על  סול  דוניה  של  תגובתה  זו   – ָלֶכם  ֲחָרבֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּוֶפְרַנְנדֹו,  ֵיגֹו  ּדְ ּדֹון   .2726  
כולה  ביצירה  הבנות  מפי  והיחיד  האחד  הביטוי  הן  סול  של  האמיצים  דבריה  בפרגול. 

אמן.  מאמירת  החורגת  משמעות  בעל  שהוא 
ליצור  האמורה  סול  דוניה  של  בקשתה  את   – ָעֵלינּו  ָקלֹון  ת  ֶחְרּפַ ִמיטּו  ּתָ ָנא  ַאל  ן  ּכֵ ַעל   .2731  

בוטה.  סרקזם  או  גמורה  כתמימות  לפרש  ניתן  למשפט,  הנבלים  שני  להבאת  עילה 
באינטליגנציה  האינפנטים  ניחנו  לא  אם  גם   – ְריֹון  ִמּקַ ָהִאיְנַפְנִטים  ֵמתֹות,  ֵהן  י  ּכִ ּמּו  ּדִ  .2755  
צריך  המַספר  שכן  זאת  עושים  לא  השניים  קריטי.  הוא  זה  במקרה  הריגה  וידוא  יתרה, 
אל  להתחבר  ובכך  ראוי,  שועים  לזוג  היצירה  בסוף  להשיאן  מנת  על  בחיים  השתיים  את 

לו.  המוכרת  ההיסטורית  האמת 
– כך התרגום המילולי של המקור. אולם ייתכן כי הכוונה  ְלֶפַתע  ִלּבֹו  ּבְ ָהַלְך ָחׁש  ּה  ּבָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ  .2766  
פלס  של  בשרו  שארות  הבנות,  של  לגורלן  מחשש  שכאב  או  רעות  לו  ניבא  שלבו  לכך 

דנן.  מוניוס 
לתיאור  יותר  קולעת  הערה  לתאר  קשה   – ָוֶלְנְסָיה  ַלל  ׁשְ יַטב  ִמּמֵ ַהּקֹוַבע,  ָהָיה  ָחָדׁש   .2800  
ללגום  מבקשות  מותן,  סף  על  הבנות  שתי  הנה  לרכוש.  הסוגד  המחבר  של  אישיותו 
מים. מוניוס ממהר להשקותן בקובעו. על מנת להציג את גדולת נפשו של מוניוס, רואה 
מערכו  משהו  איבד  אף  שאולי  ״חדש״  בקובע  שעשה  את  עשה  המציל  כי  לציין  המחבר 

זה.  באופן 
על  למדי  מדויק  גיאוגרפי  מיקום  ומקבלת  העלילה  חוזרת  עתה   – ּדּוֶארֹו  ֵמיֵמי  ֶאל  ּוָבאּו   .2811  

גיאוגרפיים״.  ״אתרים  וראו  אורקה.   )La Torre( למגדל  סמוך  הדוארו,  נהר 
– לא ברור מתי חרה אף המלך, אולם ברור כי פרק זמן נכבד עבר בין  ֶלְך  ַהּמֶ ַאף  ָאז  ָחָרה   .2825  
על  יעלה  לא  שכלל  כיוון  אסטבן.  בסן  הנערות  של  החלמתן  לבין  קורפס  ביער  המעשה 
העלילה  במבנה  של  ּכֶ עוד  שכאן  הרי  בנותיו,  גורל  על  לאב  נמסר  לא  לבין  בין  כי  הדעת 

המחבר.  של  מצדו 
בשלומן,  לראות  בנותיו  אל  ממהר  אינו  הסיד   – ּתֹוֶהה  ָהִאיׁש,  ַרב  ְזַמן  ִהְרהּוָריו  ּבְ ַקע  ׁשָ  .2828  
מזנק  אינו  הוא  שנוצרו.  החדשות  בנסיבות  אלא  ארוכות  האיש  מהרהר  בשלומן  לא  שכן 
אליו.  שישיבן  מנת  על  מינאיה  את  אליהן  שולח  אלא  הבנות  את  לראות  ודוהר  סוסו  על 

כליל.  העלילה  מן  בינתיים  נעלמה  חימנה  דוניה 
ממנו  ודורש  המלך  על  האשמה  את  מטיל  אל־סיד   – ה  ַהֶחְרּפָ רֹוֶבֶצת  ֶלְך  ַהּמֶ ֲאדֹוִני  ַעל   .2912  
של  בראשותו  דין  כבית  זה  במקרה  המשמש  בקורטס  האינפנטים  של  דינם  את  לגזור 

המלך.
המלך  של  ובירתו  מרכזית  מבצר  עיר  סהגון,   – ַאְלפֹוְנסֹו  ּדֹון  ֶאת  ּגּוְסְטיֹוס  ָמָצא  ַסַהגּון  ּבְ  .2922  

בלאון.
הראשון,  פרננדו  צאצאי  בין  המלחמות  ככלות   – ֵלאֹון  ַעל  ּוֶמֶלְך  ַקְסִטיְלָיה  ַעל  ֶמֶלְך  הּוא   .2923  
האי  חצי  צפון  שליט  הוא  אלפונסו  מתנקש,  מידי  קסטיליה  מלך  סנצ׳ו  של  מותו  ולאחר 
במזרח  ונווארה  אראגון  ועד  במרכז,  וקסטיליה  לאון  במערב,  מאנדלוסיה  כולו,  האיברי 

הכללי(.  במבוא  האיברי  האי  חצי  מפת  )ראו 
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– אל כינוס הקורטס חייבים להופיע כל שועי הממלכה.  טֹוֶלדֹו  ּבְ ּנּוס ַהּקֹוְרֶטס  ּכִ ַיְכִריזּו ַעל   .2964  
עם  קבל  האינפנטים  שני  חרפת  את  לגלות   – בו  תומך  והמלך   – הסיד  מבקש  זה  באופן 

ומלואו. 
– בין צפון פורטוגל ודרום גליסיה לא נקבע גבול קבוע והשטחים עברו  ַהּפֹוְרטּוֶגִזים  ְוֶאל   .2979  

״ַהּפֹוְרטּוֶגִזים״.  את  גם  מזמן  שאלפונסו  מכאן  ליד.  מיד 
החלטות  מתקבלות  בו  אשר  הקורטס  מן  הנעדר  וסל   – ֶלְך  ַלּמֶ ָוָסל  ְיִהי  עֹוד  לֹא  ֱעָדר  ַהּנֶ  .2983  
את  להחרים  רשאי  המלך  בריבון.  שבגד  למי  משול  הממלכה,  שועי  כל  את  המחייבות 

הארץ.  מן  ולהגלותו  רכושו 
ראמון   – ָרמֹון  ָהָיה  ַהּטֹוב  יָסר  ַהּקֵ ל  ׁשֶ ָאִביו   / ִעּמֹו,  ָהרֹוְזִנים  ֵני  ׁשְ ַאְנִריֶקה,  ְודֹון  ָרמֹון  ּדֹון   .3004-3003 
של  הספרדית  החצר  לגבירות  שנישאו  צרפת  נסיכי  היסטוריות,  דמויות  שתי  ואנריקה, 
 buen1157-1126(, הוא ״הקיסר הטוב״ ה־״( אלפונסו. ראמון היה אבי אלפונסו השביעי 

היצירה.  מן  אלפונסו  המלך  של  נכדו  emperador״, 

מפיו,  אחד  משפט  מלבד  האינפנטים,  אבי  הראשון,   – ּגֹוְנָסֶלס  ַאסּור  ְוֵכן  ַאנסּוֶרס  ּגֹוְנָסלֹו   .3009  
הבוגר.  אחיהם  הנראה  ככל  הוא  השני  בעלילה.  פעיל  חלק  נוטל  איננו 

אל  מגיע  )הוא  למפגשים  באיחוריו  נודע  הסיד   – ִסיד  ל  ׁשֶ ִאחּורֹו  ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ַאְלפֹוְנס  רֹוֵגז   .3015  
היא  ההשתהות  לעיל(.  וראו  יממה,  של  באיחור  הטחו  נהר  לגדות  המלך  עם  המפגש 
מכוון  באיחור  מגיע  כשהאיש  הנוכחי,  במקרה  וכך  בקרבות  כך  בידו,  פסיכולוגי  אמצעי 

לבואו.  הציפייה  את  מגביר  ובכך  ימים  חמישה  של 
של  הפסיכולוגי  המרכיב  את  להגביר  מנת  על   – ֶסְרַבְנדֹו  ַסן  ּבְ ַכן  ׁשָ יַאס,  ּדִ רּוי  י,  ּלִ ׁשֶ יד  ַהּסִ  .3054  
ישא  בטרם  בשעריה  ייכנס  לא  אולם  טולדו,  מבואות  אל  הסיד  אמנם  מגיע  הציפייה, 

הטחו.  נהר  של  השני  מעברו  המצויה  סרבנדו,  סן  בכנסיית  תפילה 
הסיד. של  המשפטי  יועצו  על  ידוע  לא  דבר   – חֹק  ּבַ ָהִאיׁש  ִקי  ּבָ ַמַלְנָדה,  י  ִעּמִ ָיבֹוא   .3070  

למקרה  זאת   – ַהב  ַהּלַ ְוָנכֹון  ַחד  ְיִהי  רֹוֶאה  ֵאין  ּבְ ֶיֶתר,  ּבְ ֵהיֵטב  ָקׁשּור  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ירּו  ַיְסּתִ  .3077-3076 
שאנשי מחנהו של האינפנטים רוקמים תוכניות לחיסול היריב, כנאמר מפורשות בשורה 

 .3010
– תיאור מלבושיו של הסיד נמשך לאורך שש עשרה  ְלַרְגָליו  ּכֹוֵרְך הּוא  ד ֻמְבָחר  ִמּבַ ְזָמק  ּפֻ  .3086  

שורות.
גרסי  של  כינויו  הוא   El Crespo de Grañón– ַרְניֹון  ּגְ ִאיׁש  ֶאל־ְקֶרְסּפֹו  ָלקּום  ֵסֵרב  ֲאָבל   .3112  
של  בשליטתו  מחוז   – ַרְניֹון  ּגְ וצפוף,  מתולתל  שיער  בעל   – ְקֶרְסּפֹו  אורדונייס. 

אורדונייס. 
כן  ועל  תביעה,  כתב  מוגש  לא  בקורטס  במשפט   – עֹוד  ֵאיָנם  ֲחָתַני  י  ּכִ יבּו,  ָיׁשִ ַהֲחָרבֹות   .3158  
אולם  כפיצוי.  ידרוש  ומה  הסיד  אותם  יאשים  במה  יודעים  ויועציהם  האינפנטים  אין 
ופיצוי עליה. מכאן שהאינפנטים ממהרים  ברוב המקרים מסתפק התובע בהאשמה אחת 
עורך  שהוא  לקרבות  בדומה  אולם  המשפט.  תם  שבכך  בתקווה  החרבות  את  לו  למסור 
לכמה  התנהלותו  את  הסיד  מחלק  זה  במקרה  גם  וקסטחון(,  אלקוסר  קרבות  את  )וראו 
אחר  בזו  אותן  יגיש  אם  דרישותיו  את  ישיג  כי  בידיעה  זאת  הכבד,  אל  הקל  מן  שלבים, 

מבחינתם.  המעשה  סוף  את  האינפנטים  יראו  מהן  אחת  שבכל  בהנחה  זו, 
כילו  שכבר  מי   – האינפנטים  של  מבחינתם  זהו   – ַקְריֹון  ַקְרְקעֹות  ּבְ חֹוֵבנּו  ֶאת  לֹו  יב  ָנׁשִ  .3223  
דלות  קריון  קרקעות  אולם  במיעוטו.  הרע   – בידיהם  הפקיד  שהסיד  הרב  הממון  את 

מתקבלת.  אינה  והצעתם  ועלובות, 
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המלך  שכן  ברירה,  להם  אין  אכן   – ָמנֹוס  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵהִבינּו  ְריֹון  ִמּקַ  / ָהִאיְנַפְנִטים  ׁשֶ ה  ַעּתָ  .3244  
תקווה  בלבם  מטפחים  השניים  מזו,  יתרה  עליהם.  מצווים  ראמון  הרוזן  העליון  והשופט 

לסיומו.  המשפט  יבוא  בכך  כי 
בין  אחד,  על  אחד  לדו־קרב,  דרישה  זוהי  עתה   – יׁשּו  ִהּגִ ִביָעה  ּתְ ְועֹוד  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ם  ּתַ ַאְך   .3255  
ינצח  מי  ספק  לסיד  אין  אמנם  אל־סיד.  אבירי  שלושת  לבין  ונציגם  האינפנטים  שני 

לה.  להסכים  מוטל  האינפנטים  ועל  ביותר,  הוגנת  עצמה  הדרישה  אולם  בקרבות, 
ביצירה  והיחיד  הוא המקרה האחד  זה של הסיד  נאומו  ָדְרָבן –  ּבְ ם  ְקַרְעּתֶ ָרן  ׂשָ ּבְ ֶאת  ה  ְוָלּמָ  .3269  
המאזין  את  המרגשת  הדברים  עוצמת  מכאן  הכנים.  רגשותיו  את  האיש  מביע  בו  כולה 

הביניים.  בימי 
מפיו  הבאה  מזו  גדולה  רשעות  לתאר  קשה   – נֹוָתיו  ּבְ ֶאת  ֵהם  ְצִריִכים  ים  ְלִפיַלְגׁשִ לֹא  ַאף   .3280  
הפער  כי  לזכור  הדין  מן  אולם  הסיד.  של  המרגשים  דבריו  לאחר  דווקא  אורדונייס,  של 
זהו  או אחרת,  כך  חוקי.  כיסוי  אורדונייס  לדבריו של  הפיאודלית מעניק  בחברה  החברתי 
הנישואין  לפרשת  המלך  של  הישירה  אחריותו  ואלמלא  הנתבעים,  שבידי  היחיד  הקלף 
לתביעה.  המרכזית  העילה  נשמטת  הייתה  התובע  של  מידיו  כי  להניח  סביר  האומללה, 

נובעת מן המקרה  – שנאתו של אורדונייס לאל־סיד  ָרה  ַקּבְ ִקְרַית  ּבְ ְלָך  יִתי  ָעׂשִ ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ  .3292  
יימחה  בל  עלבון   – זקנו  ותלש את מחצית  לסביליה,  בקברה, סמוך  הסיד  אותו  הביס  בו 

האבירי.  בקוד 
זו  שכן  קודמו,  דברי  על  חוזר  גונסלס  פרננדו   – ינּו  ָעׂשִ ְך  ּכָ ׁשֶ ְוטֹוב  ָזַנְחנּו,  אֹוָתן  ן  ּכֵ ַעל   .3299  

להיתלות. יוכל  בה  והיחידה  האחת  הטענה 
לציין  למותר   – ָך  ּבְ ֵחם  ֶאּלָ אן  ּכָ ְלדּו־ְקָרב.  ּתֹוֵבַע   /  – ַעל  ִלּיַ ּבְ ּוֶבן  ּבֹוֵגד   – אֹוְתָך  ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל   .3342  
את  מראש  הכינו  כן  ועל  האינפנטים,  טענת  של  הכבד  למשקלה  מודעים  ויועציו  שהסיד 
שברמודס  לאחר  בקרב.  האביר  של  לבו  מורך  הפיאודלי:  באתוס  והמכריע  הנכון  המענה 
של  נסלחת  הבלתי  פחדנותם  נחשפה  בו  המקרים  שני  על  המשפט  בית  בפני  סיפר 

לדו־קרב.  מולו  לצאת  ממנו  לדרוש  המלאה  זכותו  פרננדו,  של  שקריו  ועל  האינפנטים 
של  הופעתו   – ֵמָאז  ִמְנָהגֹו  ּכְ ה,  ִיְגּבֶ ַעְמָלתֹו  ֶאת   / ֵרַחִים  ַאְבֵני  ּוֵבין  אֹוִביְרָנה  דֹות  ּגְ ֶאל  ֵיֵלְך   .3383-3832 
היה  לפי  העיקשת  השמועה  על  חוזר  הוא  בדבריו  אך  נלעגת,  אמנם  היא  גונסלס  אסור 
רודריגו דיאס בעל טחנת קמח בביוואר כפרו, שם נהג לגבות עמלה על עבודתו. גונסלס 
הממזר  בנו  הוא  רודריגו  לפיה  הספרדית,  ברומנסה  המופיעה  נוספת  שמועה  מוסיף  אינו 

משרתת.  שאנס  הקודם,  הטחנה  בעל  של 
לעלבונות  גוסטיוס  מוניו  גם  פונה  לקודמיו  בדומה   – ּובֹוֵגד  ַע  ּפֹוׁשֵ ַעל,  ִלּיַ ּבְ ן  ּבֶ יְך,  ּפִ לֹם  ּבְ  .3386  
בטיעונים  מוניו  מסתפק  במעשה,  מעוגן  נימוק  שהעלו  מקודמיו,  בהבדל  אולם  אישיים. 

וכו׳.  יריבו  של  קבס  המעוררים  במנהגיו  כגון  העניין,  מן  שלא 
מֹו, ְוִחיֵמינֹון ִאיִניגֹו – כניסתם, המתוזמרת היטב, של אוחרה ואיניגו, שליחי  ֶאָחד אֹוַחָרה ׁשְ  .3394  
ההיסטורית.  המציאות  אל  היצירה  עלילת  את  משיבה  ונווארה,  מארגון  העצר  יורשי 

ונווארה.  ארגון  לשועי  נישאו  אכן  וכריסטינה,  מריה  קרי:  וסול,  אלווירה 
ּגֹוֶמס  כדברי  אכן,  גומס.  בני  ֵמערבית:  הנראה  ככל   – ַוִניגֹוֶמס  ִלְבֵני  ֵהם  ֶצֱאָצִאים  ָאְמָנם   .3443  
להניח  וסביר  חדש,  כל  מינאיה  בדברי  אין   ,)3458 שורה  )ראו  האינפנטים  ממחנה  ַלֵיס  ּפֶ

הצפוי.  בדו־קרב  שלישי  מתמודד  להוסיף  מנת  על  בעלילה  זה  קטע  שזר  שהמחבר 
מתת  נטילת  שכן  זאת  עושים  ידם  המושכים   – ָיָדם  ִכים  מֹוׁשְ ְוֵיׁש  ָבר  ּדָ ַהּנֹוְטִלים  ֵיׁש   .3501  
שאין  הרי  הממלכה,  בשועי  שמדובר  מאחר  הנותן.  של  חובו  לבעל  המקבל  את  הופכת 

הסיד. של  במתנותיו  צורך  להם 
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גיבוי  הנעדרים  פוליו. מדברי אל־סיד,  זה חסר  – במקום  ֵיָקה  ּבְ ּבַ ב  ּגַ ַעל  ִלְדהֹר  ָעַלי  ַקְדּתָ  ּפָ  .3513  
הרומנסות  מן  המעשה  שחזור  פי  על  החסר.  בפוליו  מצוי  המעשה  סיפור  כי  נובע  קודם, 
הנודע  בבייקה  של  מרוצתו  את  להציג  ממנו  ביקש  המלך  כי  עולה  לאל־סיד  המוקדשות 
בין  המקובל  הנוהג  פי  על  התפעלות.  ברוב  כף  מחא  והמלך  זאת,  הדגים  הסיד  לתהילה. 
מכאן  במתת.  אותו  לו  שתעניק  הראוי  מן  משלך,  בדבר־מה  עניין  המגלה  ספרד,  שועי 

המלך.  של  המנומס  וסירובו  הסיד,  של  הנדיבה  הצעתו 
בנחיתות  נמצא  מולו,  והשמש  יריבו  על  היוצא   – ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ ָתם  ֶעְמּדָ ֶאת  קּו  ִחְלּ ֶוה  ּוְבׁשָ  .3610  
יריבו  על  עדיפות  לאיש  לתת  שלא  המיקום,  של  החלוקה  מכאן  המסנוור.  האור  בשל 

בדו־קרב. 
המגן.  חלקי  מחוברים  אליו  הברזל  ציר  הוא  ֶלט  הּבֶ  – ַנִים  ִלׁשְ ף  ּסֵ ׁשִ ק,  ִרּסֵ ֵגן  ַהּמָ ֶלט  ּבֶ ֶאת   .3631  
הבלתי  את  המבצע  ברמודס  של  גבורתו  ציון  מכאן   – אפשרי  בלתי  החרב  בלהב  ריסוקו 

אפשרי. 
 ad(  – מוות  עד  איננו  שהדו־קרב  מכאן   – ְדרֹו  ּפֶ ּדֹון  לֹו  יַח  ִהּנִ ֹוְפִטים,  ַהּשׁ ימּו  ִהְסּכִ  .3645  

 .)mortem

– כיוון שאסור גונסלס אינו מסוגל להוציא קול,  ח לֹו...״  ַהּנַ ָהֵאל,  ם  ׁשֵ ״ּבְ ּגֹוְנָסלֹו:  ָזַעק  ֲאַזי   .3690  
הופעתו  זוהי  מלהורגו.  להימנע  גוסטיוס  ממוניו  ומבקש  בנו,  לעזרת  גונסלו,  אביו,  נזעק 

ביצירה.  האב  של  והיחידה  האחת 
ככל  נוספו  היצירה  את  המסיימות  השורות  ארבע   – ְלֵעֶדן  ַהּכֹוֵתב  ֶאת  ָהֱאלִֹהים  ַלח  ִיׁשְ  .3729  
התואם  הפרק  ראו  היצירה  חיבור  מועד  )לסוגיית  ה-14  במאה  המעתיק  בידי  הנראה 

זה(.  לכרך  במבוא 
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נספחים

אתרים ברשת
רבות.  עשרות  על  עומד  אל־סיד  שירת  שעניינם  ברשת  האתרים  שמספר  לציין  למותר 
הנגישים  הטובים,  דעתי  לעניות  והם  לעזר  לי  שהיו  האתרים  את  כוללת  שבזאת  הרשימה 

ביותר.  והאמינים 
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/hispanica/Cronologia/siglo12/Cid/cid_poe1.html
http://aaswebsv.aas.duke.edu/celestina/MIO-CID
http://www.thecid.com/index.html
http://www.bookrags.com/studyguide-cantardemiocidelcid/sum.html
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