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פתח דבר
(ב ַמ ֲח ִצית ַהדֶּ ֶר ְך
השורה הפותחת את הקומדיהּ ְ "…Nel mezzo del cammin di nostra vita" :
ׁ ֶשל ַח ֵ ּיינוּ – )...קרוב לוודאי המשפט הנודע ביותר בתולדות הספרות – התנגנה באוזני זה
שנים רבות .אולם רק לאחר תרגום שלושת האפוסים :שירת רולן ,שירת הניבלנגים והסאגה
הארתוריאנית ,העזתי לגשת – אכן ,ביראת כבוד ראויה – לתרגום הקומדיה (אכן ,הקומדיה.
את שם התואר "האלוהית" הוסיף לה לימים ג'ובני בוקאצ'ו .הצניעות לא נמנתה אמנם עם
סגולותיו התרומיות של דנטה ,אך אפילו הוא – המייעד ליצירתו מעמד של צלע שלישית
להשלמת השילוש הקדוש יחד עם התנ"ך והברית החדשה – לא היה מרהיב עוז בנפשו
לכנותה "האלוהית)".
אם נבקש להתחקות אחר השירה האפית בתרבות המערב שלאחר העידן הקלאסי ,נמצא
כי בפרק זמן מצומצם מאוד – מאה שנים בקירוב – בשלהי ימי הביניים וראשית הרנסנס,
נתחברו רוב היצירות המכוננות של ספרות זו .שירת רולן –  ;1170שירת אל-סיד – ;1207
שירת הנסיך איגור –  ;1187שירת הניבלונגים –  ;1210רובה של הסאגה הארתוריאנית
התגבש במאה ה ,13-וכך גם הוולסונגה סאגה הסקנדינבית .כך מחברי השירה האפית הגדולה
דוגמת קרטיין דה טרואה ,מארי דה פרנס ,וולפראם פון אשנבך וגוטפריד פון שטרסבורג.
הקומדיה לדנטה – אף כי אין היא אפוס במובן השגור של המילה – היא אפוא שיאו הנשגב
של פרץ יצירה חסר תקדים זה .השאפתנות ורוחב היריעה בקומדיה מעוררים השתאות.
דנטה אינו מסתפק בדיון בעקרונות המוסר וביטוים בשלושת רובדי השכר והעונש :התופת,
טור הטוהר והעדן .זהו במידה רבה ניסיון לסכם את הידע האנושי בזמנו ,ולחולל סינקרטיזם
תרבותי בין העולם ההלנו-רומי לדוֹ גמה הקתולית ,וזאת בצל סמכותו הנעלה של התנ"ך
העברי.
דנטה מבקש להשלים את שאבות הכנסייה – כולל תומס אקווינס ,גדול התיאולוגים
הקתוליים ,שהשפיע רבות על המשורר – העדיפו למשוך ממנו את ידם ,קרי :תיאור פיזי
שמעבר .הוא נוטל אפוא את מעט הרמזים שהעניקו לו המקרא והברית החדשה,
ֵ
של העולם
ובצירוף המיתולוגיה היוונית ,בעיקר זו בלבושה הרומי נוסח ורגיליוס ,אובידיוס ,סטציוס
ולוקאנוס ,מקים שלושה אתרים על פי מפרט טכני מדויק ,ומשכן בהם את החוטאים
למיניהם והצדיקים לסוגיהם.
דנטה ,למרבה הצער ,הוא בבחינת פרסונה נון־גרטה במדינת היהודים .בעוד שברוב
ארצות המערב רואה יצירתו של דנטה אור אחת לעשור או שניים ,התרגום המלא היחיד
הקיים בעברית הוא פרי עטו של עמנואל אולסבנגר ( .)1952ייתכן שההדרה כרוכה ברתיעה
מן הדוֹ גמה הכנסייתית – ואין להכחיש שהקומדיה היא במידה ידועה טרקטט תיאולוגי מן
האסכולה הרומית-קתולית ,הגם שיצירתו של דנטה נקייה כליל מן האנטישמיות הארסית
המציינת את תקופתו .כך או אחרת ,ליצירה המכוננת של תרבות המערב לא ראתה האקדמיה
העברית להקצות חוג נפרד ,ואם היא נזכרת ,הרי זה במסגרת כלל לימודי הספרות האיטלקית,
[]11
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באוניברסיטה העברית ,או הספרות המשווה ,באוניברסיטת בר אילן .ביתר האוניברסיטאות
אין כלל חוגים לאיטלקית.
במדור התודות ,בראש וראשונה עלי להודות לניצה פלד ,מי שליוותה את התרגום
משלביו הראשונים ,ניקדה ,העירה ,הגיהה ,תיקנה ונשבתה כמוני בקסמו של דנטה .תודה
לשני מגיהים נוספים ,אראלה דיאמנט ויעקב שעיה.
תודה לפרופ' סנדרה סטאו ,ראש החוג לספרות משווה מאוניברסיטת בר אילן וחוקרת
כתבי דנטה ,על העידוד בו זיכתה אותי בעבודתי.
חובה נעימה לי להודות לשני חוקרי דנטה מובהקים ,הפרופסורים תיאודולינדה ברוליני
מאוניברסיטת קולומביה ,ניו יורק ,ופיטר הוקינס מאוניברסיטת בוסטון ,מי שהואילו לתרום
את מאמריהם לפרקי אחרית דבר :כמו כן תודה ליורשי עיזבונם של בנדטו קרוצ'ה ,אריך
אוארבך וארנסט קורטיוס ,על הסכמתם הנדיבה לתרגום מאמרי טריומוויראט מצוין זה,
ופרסומם בעברית .תודה ללשכת האפיפיור בווטיקן על הסכמתה לפרסם את דברי יוחנן
פאולוס השני בסוגיית העדן ,התופת והפורגטוריום .תודה לאלי ,מדפוס אורן ,אשר כהרגלו
דאג להוצאה מהודרת של שלושת הכרכים; לפרופ' עוזי שביט ולהוצאת הקיבוץ המאוחד על
ההוצאה לאור של הקומדיה; למרכז תרבות איטליה בתל-אביב על הסיוע בהשגת תמונותיו
של גוסטב דורה המאיירות את הקומדיה .ולבסוף לבני משפחתי ,נגה ,ליה ודניאל ,על
נכונותם לסבול את אבא המבלה על חשבונם את רוב זמנו הפנוי בשבעת מדורי הגיהינום.
על המועד בו החל דנטה בכתיבת הקומדיה ניטש זה מאות בשנים ויכוח בין הדנטולוגים,
אולם נראה שהרוב תומך בהנחה לפיה השנה היא  .1307הנה כי כן ,התרגום המוגש בזאת
לקורא בא לציין את שנת יובל ה 700-לתחילת חיבורה של הקומדיה.
א.ס.
שערי תקוה – סיון התשס"ז ,יוני 2007
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דנטה ,הפייטן אשר הכינוי "אלוהי" יאה לו ,מטיל את צִלו הענק על איטליה .כה שונה מן החנופה
הארוטית של חרזני ימינו .שירתו נובעת ממעמקי נפש גדולה ,הסולדת מן החומרנות והעמדת
הפנים ,וכל חֶפצה באלמוות ובסגולות נאצלות של צדק וחסד.
ג'מבטיסטה ויקו

דנטה ושקספיר ,השניים מחלקים ביניהם את שירת המערב ,אין זולתם.
ת.ס .אליוט

א .דנטה – חייו ותקופתו
ימי פירנצה
על אף פרסומו הרב ,ולעתים אף בגינו ,אין זה מן הדברים הקלים לשחזר את הביוגרפיה של
דנטה .פרטים ממסמכים רשמיים ,כגון אלו מהם אנו שואבים מידע רב יחסית על שקספיר,
הם מעטים בלבד .מכאן שהביוגרף של דנטה נאלץ להסתפק בפרטים ביוגרפיים הנמצאים
בכתבי המשורר עצמו .מקור שני הוא חיבוריהם של בני התקופה הקרובה לימי חייו של
דנטה ,דוגמת חיבורו של ג'ובני בוקאצ'ו .אולם אמינותם ההיסטורית של חיבורים אלה

נתונה בספק ,ובעיקר חיבורו של מחבר דקמרון המרבה להיסחף בדמיונו הפורה.
כך או אחרת ,בטרם נפנה לפרטים על חיי המשורר יש להזכיר בקצרה את קורותיה
הסוערים של עירו בעת ההיא .במחצית השנייה של המאה ה 13-וראשית המאה ה,14-
קרי :פרק זמן החופף במדויק את ימי חייו של דנטה ( ,)1321-1265פירנצה ,בירת טוסקנה,
כרך עשיר ,פורח וגדול במושגי התקופה ,היא שדה קרב בין אזרחי העיר לבין האצולה
הפיאודלית .השסעים בין הפלגים השונים בעיר ,בעיקר בקרב האצולה ,מעניקים למלחמת
האזרחים ממד אישי מובהק ,ודנטה הוא מן הקורבנות הנודעים של התופעה.
.
.

לאונרדו ברוני.Leonardo Bruni Aretino, Vita di Dante, 1364, Vita di Dante e Petrarca, 1414 ,
מבין עשרות הכרכים המוקדשים לביוגרפיה של דנטה ,הטובים ,המוסמכים וכן המפורטים ביותר הם:
Niccolo Giosafatte Biagioli, Giuseppe Lando Passerini, Codice diplomatico dantesco. I documenti dalla

 ;vita e della famiglia di Dante, Roma-Firenze 1895-1897מחקרם של ביאג'ולי ופסריני נסמך על המספר
הרב יחסית של מסמכים המתעדים את פעילותו הדיפלומטית של דנטה אליגיירי ,בעיקר בסן ג'ימיניאנו
וברומא .כמו כן אספו המחברים כל מסמך אפשרי הנוגע למשפחת אלייגירי ,בניסיון לשחזר את חיי דנטה
בטרם גירושו .עבודתם החלוצית של השניים הפריכה שורה ארוכה של פרטים המצויים בחיבורי בוקאצ'ו
וברוני ;Renato Piattoli: Codice diplomatico dantesco, Firenze, 1950 .מחקרו של פיאטולי הוא במידה רבה
המשך למחקריהם של שני קודמיו .פיאטולי ,חמוש בכלים של מחקר מודרני שהתפתחו במאה העשרים,
משלים את מחקרם של פסריני וביאג'ולי ,ומעניק לביוגרף המודרני אמצעים אמינים יותר לבחינת מקומו
של דנטה בפירנצה בין  1295לLe vite di Dante scritte da Giovanni e Filippo Villani, da ;1302-
Giovanni Boccaccio, Leonardo Aretino e Giannozzo Manetti, ora nuovamente pubblicate con

 ;introduzione e note da Giuseppe Lando Passerini, Firenze, 1917פסריני (העורך) מביא כלשונם את
חיבורי הביוגרפים של דנטה מן המאה ה ,14-בוחן אותם ,ומנפה את הפלגות הדמיון מן המציאות.
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המאה ה 13-באירופה היא נקודת שיא ומפנה במערכת היחסים המתוחה הנמשכת זה
 200שנים לפחות בין הרשות החילונית לכנסייה ,או ביתר דיוק בין הקיסרות לבין חצר
האפיפיור .פירנצה ,יותר מכל עיר אחרת באירופה ,היא דגם המייצג מאבק זה .ב1250-
מת ,במלחמה נגד האפיפיור ,פרדריק השני מלך סיציליה ,מי שהקים בדרום איטליה ממלכה
חילונית ומרכז תרבות ראשון במעלה .בנו מנפרד נופל בקרב ב ,1266-ומקץ שנתיים נהרג
הגיבלינים
ֶּ
קורדינו ,נכדו .בכך בא הקץ על שושלת הוהנשטאופן .אולם המאבק המר בין
הפרו-קיסריים לבין הגווֶ לפים מצדדי האפיפיור ,לא זו בלבד שאינו מסתיים ,אלא צובר
תאוצה מחודשת .החלוקה הכוללת של הכס הקדוש מזה והקיסר מזה ,מאבדת במהרה את
מהותה הדתית-חילונית ,והמאבק לובש אופי פרטני הגולש אל האינטרס המעמדי ואף אל
המישור האישי ,בצורת שנאה יוקדת ושלשלת בלתי פוסקת של נקמת דם בין משפחות
אצולה לבין עצמן .פירנצה היא ,כאמור ,דגם המייצג מאין כמותו מגמה זו .האינטרס הכלכלי
והמעמדי בא לידי ביטוי בשסעים בין האצולה המסורתית לבין מעמד בורגני אמיד ורב
השפעה ,הוא ה popolo grasso-וכן הזעיר-בורגנות ).)popolo minuto
בריתות בין שני מעמדות (כגון הברית בין האצולה לבורגנות האמידה) לצורך מאבק
באויב שלישי ,מופרות חדשות לבקרים .מול מעמד ההון הגדול ,הבנקאים והסוחרים ,קמות
גילדות של בעלי מקצוע ,נפחים ,סנדלרים ,בעלי אטליז וכו' הנמנים עם ה.popolo minuto-
דוגמא לאנרכיה הפושה בעיר ולימיו הקצרים של השלטון המתחלף תדיר היא הצו שיוזם
ג'אנו ֶדלה בלה ( ,)Bellaמן הפריורים (פקיד בכיר הקרוב למעמד של מושל העיר) של
פירנצה ,המבטל את זכויות היתר של האצולה ועל ידי כך מונע ממנה יתרונות פוליטיים.
הצו נכנס לתוקף בשנת  ,1293אולם כבר מקץ שנתיים מתהפכים היוצרות ובלה מגורש מן
העיר בצו הפקידות שחתמה על הצו הקודם .בשלהי המאה ה 13-צובר ההון הגדול עוצמה,
מכניע את האצולה ואת הגילדות של הזעיר-בורגנות ,ובוחר להיקרא "סיעת הגוולפים".
אולם זאת לזמן קצר בלבד ,הגוולפים הפלורנטינים מתפרקים במהרה לשתי סיעות יריבות
הבוחרות בשמות ה"לבנים" ( )Bianchiוה"שחורים" ( .)Neriהסכסוך בין הסיעות ,המבקשות
להיעזר ,כל אחת מצדה – הלבנים בכוחו של הקיסר ,והשחורים בכוחו של האפיפיור – נושא
אופי אלים יותר ויותר ,המעשיר שורה של רוצחים מקצועיים .העונש המסורתי של גירוש
מן העיר הופך לפסק דין מוות ,ותמונת יריבים פוליטיים כרותי ראש בכיכר העיר הופכת
למחזה יומיומי בפירנצה .בהערת אגב ,מן הראוי לציין שספק אם החמס הפוליטי עיכב את
התפתחות העיר הגדלה והולכת; מוקמים בה בנייני פאר ,כיכרות מרהיבות וקתדרלות שהן
פסגת האדריכלות של העת ההיא ויעד להתפעלותו של התייר המצוי.
גורלו של דנטה משולב בקשר אמיץ בקורות עירו .משפחתו ,הנמנית עם מעמד האצולה,
גוולפית זה עשרות בשנים ,עם זאת נעדרת מעמד כלכלי והשפעה ,לא גורשה מן העיר עם
ניצחון הגיבלינים בשנת  .1260על אביו איננו יודעים דבר .קרוב לוודאי שהיה משפטן ועורך-
דין .הסברה לפיה היה חלפן כספים מלווה בריבית טרם הוכחה .דנטה לא מזכיר אותו (ולא
את שאר בני משפחתו) בכתביו .דנטה בחר לשם משפחתו את שם משפחת אמו – אליגיירי
– שהתגוררה זה דורות בשכונה בסמוך לשוק הישן ( ,)Mercato Vecchioהגובל בחומת הגטו
של פירנצה .על אף עוניה של המשפחה זכה דנטה לחינוך מעולה.
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דנטה מספר לנו כי עוד בנעוריו גילה עניין רב בפילוסופיה ובספרות .אנו יודעים שהצעיר
מרבה לקרוא וכי בשל כך ראייתו נפגמת (על כך בקונביביו ,ג .)9 ,דנטה למד בבתי ספר
דומיניקניים (סנטה מריה נובלה) ופרנציסקניים (סנטה קרוצ'ה) .את השכלתו הרחבה רכש
באוניברסיטאות בולוניה ופדואה ,שני מרכזי לימוד מובילים באיטליה של שלהי המאה ה.13-
על פי בוקאצ'ו שהה דנטה פרק זמן בפריס ולמד שם ,אולם כיוון שלדבריו אין עדות מכל
מקום אחר ,נהוג להתייחס לסוגיה זו ,כמצוין לעיל ,כעוד הפלגת דמיון של הסופר הדגול.
את מופת חייו הוא רואה בבּ רוּנֶ טוֹ לטיני ( ,)Latiniשילוב מרתק של איש מדינה בכיר,
משורר והוגה ,מי שחיבר בין היתר אנציקלופדיה מקפת בניסיון לגבש את ממצאי המדע
והדעת בימיו ,ה Li livres d'ou tresor-קרי :ספר האוצר .נראה שבין השניים ,התלמיד ורבו,
שררה קרבה רוחנית רבה ,ומכאן ניסיונו של דנטה ,הגם שלא תמיד מוצלח ,ללכת בדרכי
מורהו .עם זאת ,מן הראוי לציין שהערצתו של המשורר אל לטיני לא מנעה בעדו מלשכן
את האיש בתופת ולהשית עליו את הקשים שבייסורי גיהינום .דמות אחרת שהשפיעה רבות
על דנטה הצעיר היה ידידו הקרוב ויריבו הפוליטי ,גווידו קבלקנטי ,מבכירי הסגנון החדש,
ה .Dolce stil nuovo-גם במקרה זה ,בדומה ללטיני – אלא שהפעם לא באמצעות דמיון
פורה כי אם במעשה ממש – הייתה לדנטה יד בגירושו של קבלקנטי מן העיר ,ולפיכך גם
במותו של המשורר הגדול במחלת הקדחת זמן קצר לאחר גלותו.
על ילדותו של המשורר איננו יודעים הרבה .אמו הלכה לעולמה והוא בן שבע .אביו
נפטר בשנת  ,1283ובאותה שנה נשא דנטה את גֶ 'מה דונטי )Donati( ,לה היה מאורס,
כמנהג הימים ההם ,עוד מגיל  .12שתי המשפחות חיו ככל הנראה בדלות ובעוני ,ובוקאצ'ו
מספר לנו כי הזוג הצעיר סבל לא אחת מחרפת רעב .מן המעט הידוע לנו על חיי הנישואין
של השניים ,נראה כי השמחה לא שררה בביתם .אמנם הזוג העמיד שלושה (או ארבעה)
צאצאים ,שני בנים – פייטרו וג'קופו ובת – אנטוניה (במסמך מטעם עיריית לוּקה משנת
 1308מופיע שמו של אחד "ג'ובני אליגיירי בנו של דנטה אליגיירי איש פירנצה" .נראה
אפוא כי היה לדנטה בן נוסף ,אולם ככל הנראה לא הגיח זה מרחמה של ג'מה) ,אך לימים
עולים הנישואים על שרטון ,ודנטה מגרש את ג'מה .שבט דונטי ,האציל והגא ,רודף את
דנטה על מעשהו ,והדברים מגיעים לידי כך שקורסו דונטי ,אחיה של הגרושה האומללת,
מאיים על חייו.
אולם המאורע המכריע בחייו ,והוא שהיה לימים לציר המרכזי ביצירתו – זאת על פי
עדות עצמו ולטענת הביוגרפים שלו כאחת – אירע בעוד דנטה ,דו ַּרנטה בשמו המלא ,ילד בן
 ,9פוגש בנשף מאי המסורתי בשנת  1273ילדה צעירה ממנו בשנה ,היא בּ יצ'ה ,ביאטריצ'ה,
ממשפחת ּפוֹ רטינָ רי רבת העוצמה והמעמד .אירוע זה ,וכן נישואיה של ביאטריצ'ה ב1287-
לאחד סימונֶ ה דה בּ ארדי ,ומותה ב 1290-בגיל  ,24הטביעו את חותמם עמוקות בנפשו של
הצעיר ,ואהבתו האידיאלית אליה הייתה לו לחוט שני שלאורכו הלך כל חייו – אהבה לה
הקדיש את רובה של יצירתו.
כאמור לעיל ,כמעט ואיננו יודעים דבר על דנטה מן המסמכים הרשמיים ,למעט כמה
אזכורים בנושאי כספים .עיקר המידע מצוי ביצירתו של המשורר .בין היתר נודע לנו כי
דנטה מיטיב לגבור על ההלם שפגע בו עם מות אהובתו ,זאת בחיקה של עלמה צעירה
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ויפת תואר המצליחה לשחרר לפרק זמן את הצעיר מצער העולם בו שקע .אולם מי היא,
זאת איננו יודעים.


דנטה החל לכתוב מוקדם .אולם את יצירתו המקפת הראשונה – חיים חדשים,Vita nuova ,
חיבר בשנת  ,1292והוא בן כ"ז בעת ההיא .היצירה עוסקת בהגות ובאהבה .ואכן אוהב דנטה
נשים רבות ,את שמותיהן הוא מונה בשיריו ,ביניהן ליזטה ,פרגולטה ,ויולטה ועוד .חוקרי
דנטה חלוקים עד עצם היום הזה בשאלה אם הנשים הנזכרות היו בשר ודם או שמא לא היו
ולא נבראו כי אם משל היו ,זאת כמקובל בסגנון התקופה .תהיה האמת – המשנית לצורך
עניינו – אשר תהיה ,דנטה לא נסוג ולא חדל מהערצתו לביאטריצ'ה מנוחתה עדן (תרתי
משמע) ,ומוטיב זה שזור כחוט השני בכלל יצירתו .לצד הסגידה בפיוט לביאטריצ'ה ,דנטה
מבקש לגבור על "המבוי הסתום" ,ה traviamento-בלשונו ,בו הוא מצוי מאז מותה .בין כה
וכה משתלם דנטה במדעים ,ומבקש את מזלו בפעילות ציבורית .מן המסמכים עולה שגילדת
הרופאים והרוקחים אפשרה לחבריה להחזיק במשרה ציבורית .אמנם דנטה לא היה במקצועו
רופא או רוקח ,אולם נראה שההגדרה הייתה רחבה דיה לכלול אף אינטלקטואלים שעסקו
במקצועות קרובים ,והכשרתו המדעית של דנטה ,המרשימה בהחלט על פי קני-המידה של
הימים ההם ,העניקה לו חברות בגילדה זו .ואכן ,פרק הזמן של השנים  1301-1295מוקדש
לפעילות ציבורית ענפה ,במהלכה מטפס המשורר בסולם הפקידות העירונית .מחברוּת
ב"מועצת המאה" ( )Consiglio del Centoהמטפלת בפעילות כלכלית ופיננסית של העיר –
בשנת  ,1296הוא מגיע לשלב הנכבד של שגריר פירנצה לסן ג'ימיניאנו ,ובחודשי הקיץ של
שנת  1300זוכה דנטה במעמד הגבוה ביותר של פקיד בעירוּ ,פריוֹ ֶרה ( ,)Prioreתפקיד הקרוב
למושל העיר .בין שאר תפקידיו היה עליו להיות נוכח בהוצאות להורג שהלכו ורבו .סביר
להניח כי מכאן התיאור הנטורליסטי של המתייסרים בתופת .תפקיד קשה אחר באחריותו
היה גירוש של מתנגדים פוליטיים ,ביניהם גווידו קבלקנטי ,ידידו הקרוב ,מי שמת ,כאמור
לעיל ,מקדחת ,זמן קצר לאחר שגורש .המקרה רבץ על מצפונו של דנטה כל חייו .בינתיים
החמיר מצבם הפוליטי של ה"לבנים" ,ידו של האפיפיור הייתה על העליונה ,והעיר חרדה
מפני כיבוש צבאי .דנטה נשלח לרומא לניהול משא ומתן עם חצר האפיפיור .בהעדרו נכבשה
פירנצה ( )1301בידי בעלי בריתו הצרפתים של הכס הקדוש; ה"שחורים" בראשות קורסו
דונטי ( )Donatiהנזכר לעיל ,מנהיג ה"שחורים" הוותיק ,השתלטו על העיר ,ובמסגרת מסע
הטיהורים הוטל על דנטה ,השוהה עדיין ברומא ,קנס כספי וצו גירוש .כיוון שסירב להתייצב
מול שופטיו ,חוּדש משפטו ,והמשורר נידון לשריפה על המוקד במידה וייתפס בגבולות
מחוז פירנצה .בכך מסתיימת פרשת יחסיו של דנטה עם עירו .מעתה ועד מותו ינוד וינוע
על פני איטליה ,אך לעולם לא ישוב אל עיר הולדתו.

הגלות
קשה שלא להתרשם כי יש בגורלו המר של המגורש מן הצדק הפיוטי ,זאת במובנה העמוק
של המילה .שנות הפעילות הציבורית לא היטיבו עם יצירתו ,ואותן שבע שנים הן בבחינת
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"חור שחור" אצל יוצר פורה זה .למעט ויטה נובה משנת  ,1292לא חיבר דנטה מכלול פיוטי
ראוי לשמו בשנים  .1302-1295קובץ השירים תחת הכותרת  ,Rimeנתחבר ברובו בשלוש
השנים שבין  1292ל .1295-רובה הגמור של יצירתו נתחבר אפוא לאחר שנת  .1302נהוג
לחלק פרק זמן זה לשניים :השנים  ,1313-1302והשנים .1321-1314
שנות הגלות הראשונות מרוכזות בניסיונות בלתי פוסקים לשוב לעיר הולדתו .ומהעדר
אפשרות חוקית ,נותר המאבק ב"שחורים" .דנטה חובר לקבוצת גולי פירנצה במוקד פעילות
ה"לבנים" בפוֹ רלי ( ,)Forliעיירה במורדות המזרחיים של הרכס האפניני 50 ,ק"מ צפונית-
מזרחית לפירנצה ,בניסיון להביא למשא ומתן עם ה"שחורים" בפירנצה .העובדה שנוֹ סח
ההצעה נכתב על ידי המשורר ,מעידה על מעמדו הרם בקרב חבורת ה"לבנים" .בשנת 1303
נפטר בוניפציוס השמיני ,האפיפיור המבקש להשתלט על פירנצה ,שנוא נפשו של דנטה
ומי שהיה הגורם המרכזי לגירושו של המשורר .הגולים המעוּדדים ,בהנחה שזכו בחלון של
הזדמנות היסטורית ,יוצאים למלחמה על ה"שחורים" בעיר ,אולם נוחלים תבוסה ניצחת
(יולי  ,)1304השמה לאל את תקוותם לשוב ולהשתלט על עירם .דנטה – יותר משנואש
מן התבוסה מול אויביו ,סולד מן המריבות הפנימיות והשנאה ההדדית במחנהו – מניח
למאבק ,ומעתה יהיו חייו רצף של נדודים על פני איטליה .התיעוד בנושא זה אינו מדויק,
אולם נראה שהתחנה הראשונה בנדודיו היא העיר ורונה .בשלהי שנת  1306נהנה דנטה
ספינָ ה הנודעת .בשנת  1307זוכה דנטה להתארח באחוזתו
מהכנסת אורחים של משפחת ַמלַ ּ
של הרוזן גווידו ,ומנהל במקום פרשיית אהבים עם גבירה אלמונית ,לכבודה יחבר את "השיר
מן ההרים" ( ,)Montanina canzonהפותח במיליםAmor, dacche convien pur ch'io mi :
( dogliaאהבה ,כיוון שמן הראוי כי אתלונן .)...כרגיל במקרהו של דנטה ,מגלגלים חוקרי
שירתו ויכוח בשאלה האם הגבירה הייתה אשת בשר ודם או שמא פרי דמיונו המשולהב של
המשורר .בוקאצ'ו קובע נחרצות כי דנטה עושה שנים ספורות בבולוניה ובפריס להשלמת
לימודיו ,אולם מהעדר תיעוד המצליב את קביעתו של מחבר דקמרון (המשגר את דנטה
בין היתר לאוקספורד )...סוגיה זו ממשיכה לרתק ולפלג את כותבי הביוגרפיה של המשורר
הגדול .בשנים  1308-1304מחבר דנטה ,החוקר את הדיאלקטים של האיטלקית למחוזותיה,
את ( vulgari eloquentia Deעל צחות לשון המקום) ,ובהמשך את ( Convivioהסעודה),
בא ָ ּבן ,הגם שלא ברור מדוע.
מסה פילוסופית-מדעית (וראו בהמשך) .שתי היצירות נקטעו ִ
בשנת  1308נרצח קורסו דונטי ,שונאו בנפש של דנטה ,אולם הדבר אינו מגביר את
סיכוייו של המשורר לשוב למכורתו .באותה שנה עולה לכס המלכות הגרמני הנרי השביעי
(מלוקסמבורג) המטפח שאיפות למעמד קיסרי .איטליה וכס האפיפיור הם יעד מכריע
בחישוביו של המלך הצעיר ,והוא יוצא למסע כיבושים ו"שכנוע" בארץ המגף .האפיפיור
קלמנס החמישי (מי שהעביר את הכס הקדוש מרומא לאביניון) תומך לכאורה בהנרי,
אולם מנהל משא ומתן מאחורי גבו עם רוברט ,מלך נאפולי הטוען אף הוא לכתר איטליה
המאוחדת .המחלוקת המסורתית בין גוולפים לגיבלנים פורצת עתה ביתר שאת .שורה של
ברשה ( ,)Bresciaברגמו ופיזה
קרמונהֶ ,
ערי מפתח בעלות מסורת גיבלינית ,ביניהן :מילנוֶ ,
מתייצבות לימינו של הנרי ,בעוד ונציה ,גנואה ופירנצה ,אם למנות את מוקדי הגוולפים
באיטליה ,עומדות נגדו .הנרי כובש את גנואה ופונה לרומא לקבלת כתר הקיסרות שהבטיח
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לו האפיפיור .התייצבותו הנלהבת של דנטה לימין הטוען לקיסרות ,יותר משהיא נובעת
משנאתו ל"שחורים" בעירו ,מקורה בתפיסתו הפילוסופית-מדינית כי רק התייצבותה
של איטליה על שני האדנים של קיסר ואפיפיור ,והאיזון בין הרשות החילונית לכנסייה,
יבטיחו לארצו המשוסעת תקופה של שלום ופריחה .את משנתו בנידון יסכם בחיבורו De
 monarchiaמשנת  .1312החיבור מלווה בשורה ארוכה של מכתבים אל עתודי ארץ ומושליה,
בהם קורא דנטה לעמי ארצו להתייצב לימין הקיסר ,ובאיגרת להנרי השביעי עצמו מדרבן
אותו המשורר לנהוג ביד קשה עם המורדים ולא לחוס על חייהם .קריאתו לקיסר ראתה אור
בפומבי בפירנצה בסמוך להכרזה על חנינה כללית לגולים .אולם נראה שהאיגרת הייתה לו
למכשול ,ושמו לא הופיע ברשימת הרשאים לשוב למולדת.
ביקורו של הנרי השביעי ברומא ,במהלכו הוכתר אמנם לקיסר ,לא היה אלא הצלחה
קצרת מועד וכישלון בטווח ארוך .ניסיונו לשים מצור על פירנצה (נובמבר  )1313כשל אף
הוא .מותו הפתאומי ביולי  1313קטע סופית ונחרצת את תקוותיו של דנטה בנושא המדיני.
בחלקה השלישי של הקומדיה ,העדן ,קנטו  ,30בשורות  138-133המוקדשות להנרי השביעי,
מסביר דנטה כי מסעו של הקיסר לאיטליה היה מוקדם מדי וכי העולם טרם בשל לקבל את
פניו.
השנים  1315-1311הן פרק זמן נוסף שבמהלכו אובד המשורר מעיני הביוגרף .סביר
להניח שהשנים מוקדשות לעבודה על טור הטוהר והעדן בקומדיה .בקיץ שנת  1315זוכים
במונט ַקנטיני,
ֶ
הגיבלינים בפירנצה לשורה של ניצחונות מול יריביהם ,הן בשדה הקרב (הניצחון
אוגוסט  )1315והן בשדה הפוליטי .בחנינה המפורסמת לגולים נכלל הפעם שמו של דנטה,
אולם זה מסרב לתנאים הנלווים ,המתנים את שובם של הגולים בקנס כספי ונטילת חלק
בטקס משפיל של הכאה על חטא .באיגרת לידיד אלמוני כותב דנטה" :אם לא תימצא דרך
מכובדת ,לא אשוב לפירנצה  "...את מכתבו הקצר הוא מסיים" :יהיה אשר יהיה ,פת לחם
לא אחסר".
תגובת ה"שחורים" לא איחרה לבוא .בנובמבר  ,1315מתחדש משפטו של המשורר ,גזר
דין מוות מושת עליו ועל שני בניו .דנטה שב לנדודיו .את שנות חייו האחרונות הוא עושה
בוורונה ,בחצרו של קאן גרנדה דלה סקאלה ,שליט העיר ,מתומכיה המרכזיים של מפלגת
הגיבלינים בצפון איטליה ,אספן אמנות ומצנאט המעריץ את יצירתו של דנטה .בחצרו של
רודן ורונה ,וכן בביתו של גווידו ֶ
נובלו (ָ )Novelloדה ּפוֹ לֶ נטה שליט רוונה ,מסיים דנטה
את שני הפרקים החותמים את הקומדיה .ברוונה מצטרפת אליו ג'מה אשתו עם שלושת
ילדיהם .בעת ההיא שמו הולך לפניו ,והוא מוזמן לבולוניה לטקס הכתרתו כגדול משוררי
התקופה .אולם דנטה מסרב בנימוס וטוען כי אמנם לא ויתר על חלומו לזכות בכתר זה,
אולם זאת בתנאי שטקס ההכתרה ייערך בפירנצה .ביולי  1321נתבקש דנטה על ידי נובלו
לצאת בשליחות לוונציה לשיחות עם סנאט הרפובליקה .בשובו מוונציה חלה ,וב14-
בספטמבר  1321השיב את נשמתו לבורא ונקבר ברוב טקס ברוונה .עיר מכורתו מבקשת זה
דורות להעתיק את שרידיו של בנה הדגול לקבורה בפירנצה ,אולם ללא הועיל .רק ב1831-
הוקמה בפירנצה יד לזכרו של דנטה ,בכנסיית סנטה קרוצ'ה לצד פסלי גלילאו ,מיכלאנג'לו
ומקיאבלי.
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ב .דנטה ויצירתו – סקירה כללית
חיים חדשים –

Vita Nova

הנה הופיע בחדרי מעין בליל ערפל יוקד אש בו זיהיתי מלאך אלוהים ,והוא דיבר אלי" :אדונך
הנני!" ובידיו דומה כי ראיתי דמות ישנה מכוסה גלימת ארגמן .הבטתי בה בתשומת לב רבה וידעתי
כי זו הגבירה המבורכת ,מי שהרכינה את ראשה אך אמש לברכני .והוא ,אשר נשא אותה בידיו,
החזיק מין חפץ עולה בלהבות ודיבר אלי" :ראה ,לבך הוא זה... ".ככלות זמן קצר ,לאחר שהגבירה
ניעורה משנתה ,כפה עליה לאכול את החפץ הבוער שבידו ,והיא אכלה זאת והאימה הייתה
בעיניה.
ויטה נובה ()42

הנה כי כן ,כיוון שנטלה וטרפה את לבו ,הגם שמתוך אימה ופחד ,תישאר "הגבירה המבורכת",
היא ביאטריצ'ה ,אהובתו השמיימית של דנטה לעד ,החל באותה פגישה בביתה ,של הילדה בת
השמונה והנער הבוגר ממנה בשנה ,ועד קץ מסעו בעדן ,החותם את הקומדיה האלוהית.
ויטה נובה ( ,)1293יצירתו המקפת הראשונה של דנטה ,היא סיפור אהבתו לביאטריצ'ה,
אהבה מזוככת ואידיאלית ובה מוטיבים האופיניים למשורר ,אותם יפתח במכלול יצירתו ויביא
לשיאם בקומדיה .המבנה הוא שילוב של פרוזה ושירה .השירה היא מיצירותיו המוקדמות
של דנטה הצעיר ,הפרוזה היא בבחינת פרשנות מאוחרת יותר .דנטה עשה שימוש בסגנון
מקובל בתקופתו ,אשר את שושלת היוחסין שלו נמצא עוד אצל בואתיוס במאה השישית,
המעטר את הגיגיו במסתו ( Consolatio philosophiaeנחמת הפילוסופיה) בקטעי שירה .כך
נהג אלן דה ליל ( )Lilleבחיבורו ( De planctu naturaeעל מחאת הטבע ,משנת  ,)1202וכך

מחברה האלמוני של אוקסן וניקולט ,הרומנסה הצרפתית מראשית המאה ה.13-
ה"חיים החדשים" של דנטה ראשיתם בגיל  ,9ביום בו ראה כאמור לראשונה את
ביאטריצ'ה .פגישתם הבאה נערכת מקץ תשע שנים נוספות ,בשנת  .1283בשנה זו זוכה
המשורר לשורה של חזיונות ,הראשון בהם מובא בראש פרק זה .על מנת להסתיר את
אהבתו ממציא המשורר גבירה אחרת ,אותה הוא מכנה  ,Donna Schermoקרי" :גבירת
מגן" .עלמה זו כשמה כן היא ,נועדה להגן על המשורר המאוהב עד כלות מפני יציאה מן
הדעת .הדבר נודע ברבים ,וביאטריצ'ה הנעלבת ,עודה חולפת על פניו ,מסרבת להרכין את
ראשה לשלום .דנטה האומלל רואה בחלומו עלם צעיר ,הממליץ בפניו על כתיבת שיר הסבר
לביאטריצ'ה ,בו יִ מנה לפניה את ייסוריו ויתאר את אהבתו .דנטה נרתם למשימה ,ואכן כותב
שורה של קנצונות וסונטות ,שהנודעת ביניהן סונטה כ"ו (ראו "מבוא כללי" לטור הטוהר,
תחת הכותרת "הסגנון הענוג החדש").
בקיץ  1290משיבה ביאטריצ'ה בת ה-כ"ד את נשמתה לבורא ,ודנטה האומלל כותב
איגרת לשליטי תבל על אובדן האוצר שאין לו תחליף ,ומחבר שורה של קנצונות לזכר
אהובתו השמיימית.
.
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ביאטריצ'ה מברכת את דנטה במנוד ראש מאופק ומנוכר.
דנטה גבריאלה רוזטי ).1849 ,(Rossetti
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מקץ שנה פוגש המשורר עוד יפהפייה במיטב עלומיה ושמה דונה ג'נטילה .אולם הרומן
באבּ ו ,שכן ביאטריצ'ה מופיעה בחלומו ,והפייטן הנכלם שב אל
בין השניים נועד להיכשל ִ
אהבתו הווירטואלית .כאן באים ה"חיים החדשים" אל קצם .היצירה ,המחולקת ל 42-פרקים
קצרים ,היא שילוב של פרטים ביוגרפיים וחזיונות פיוטיים ,מכלול מושלם של צורה ותוכן
ועדות מובהקת לכישרונו של המשורר הצעיר.
למותר לציין כי הסוגיה המעסיקה את חוקרי דנטה מאז ועד הנה היא ,האם ביאטריצ'ה
היא אישה בשר ודם או שמא איננה כי אם דגם מייצג של האלהת אידיאל מופשט ,מוטיב
רב עוצמה ביצירתו של דנטה .המגמה ,נכון להיום ,מדגישה את ההיבט הביוגרפי ,אם גם
לאחר שעבר תהליך של עידון פיוטי כיאה לאיש ולתקופה .החוקרים ,ביניהם מיקלה בארבי
( )Barbiוכן פרנצ'סקו מג'יני ( ,)Magginiמסתמכים בעיקר על המאפיינים הריאליסטיים
בתיאור התרבות החומרית והאינטלקטואלית של התקופה .אולם ספק אם לטיעון יש רגליים
בבחינת מכלול יצירתו של דנטה .אחרי ככלות הכול ,קשה יהיה להתייחס אל הקומדיה
כפירוט ביוגרפי בחיי המשורר ,אף כי היא גדושה באין ספור תיאורים ריאליסטיים .עם זאת
מקובל להניח שביאטריצ'ה של דנטה הייתה אישה בשר ודם ,העלמה פורטינרי שנישאה

לסימונה דה בארדי ( ,)de' Bardiנודעה ביופיה ,והלכה ,כאמור ,לעולמה בגיל .24
כך או אחרת ,אשת חלומותיו ,תרתי משמע ,של דנטה ,מופת לאהובות הפייטנים
בספרות כולה ,היא דגם המייצג את האהבה השמיימית ,בנוסח השירה הפרובנסלית שזכתה
לגיבוש בסגנון ה"סטיל נובו" .ביסוד הגבירה השמיימית המתוארת אצל גווידו גוויניצ'לי
( ,)Guinizelliובמידה רבה ,הגם שבהומור ,אצל גווידו קבלקנטי ,מצויה דמות של בתולה
אידיאלית אשר הממד הארצי שלה הוא חולף ומשני .עיקר ייעודה הוא בואה אל גן העדן
בצלם מלאך .הזיקה אל מרים הבתולה בולטת ,והדונה הארצית אכן הופכת במהרה למדונה
אלוהית .האהבה אליה לא זו בלבד שהיא נטולה כל מגע פיזי ,אלא כל כולה התרוממות נפש
בספרות פילוסופיות של המוסר המושלם .מכאן
ֶ
מזככת ,עוטה הילה של מסתורין ומצויה
שרק מתי מעט זוכים באהבת אמת ,שכן היא נחלתו של ההוגה המובהק ,מי שיש ביכולתו
ספרות השלמוּת הנפשית והאינטלקטואלית.
להתרומם אל ֶ
גווידו גוויניצ'לי ודנטה מסבים את תשומת לב הקורא לעובדה שאמצעי הביטוי העומדים
לרשותו של המשורר בתיאור האהובה השמיימית ואהבתם אליה ,נעדרים כלים לשוניים
תואמים להשגת היעד הנעלה .גוויניצ'לי ,ואחריו דנטה וקבלקנטי ,פונים אפוא לדקויות
הרגש המופשט ,ולניסיון ניתוח פסיכולוגי של הרגשות ,אלו של הפייטן ואלו של הגבירה
כאחת .דוגמא מובהקת לכך היא הקנצונה הנודעת של גווידו קבלקנטי"Donna me prega" ,

("גבירה ביקשה לדעת").
הקונפליקט הקבוע ועומד ,שכן אין להתירו וזהו סוד הממד הטרגי שבו ,הוא המטריף
.
.
.
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Rime della, “Vita nuova” e della giovinezza, ed. by Michele Barbi and F. Maggini, 1956.
לפירוט ראו :״צרות בעדן :הכשל הדרמטי .ביאטריצ׳ה – צינת המדונה״ .אחרית דבר״ ,כרך העדן.
לתרגום הפואמה בשלמותה ולהערות בנידון ,ראו :שבעה שערי שירה ,משוט פיוטי על פני תרבות המערב,
כרך ב' .תרגום ומבואות :אריה סתיו ,הוצאת תמוז.2005 ,
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את דעתו של האדם שאינו מסוגל לגבור על התנגשות בין היצרים מזה ועידונו הנפשי מזה.
במצב שכזה מצא עצמו דנטה לאחר מותה של ביאטריצ'ה .הקומדיה תהיה ניסיון להתיר

את הסבך.

חרוזים – Rime
איננו יודעים לקבוע פרק זמן מדויק לכתיבת חרוזים .השירים המוקדמים המופיעים בקובץ
זה נכתבו עוד בעידן ויטה נובה .המאוחרים ביותר הם ,על פי רשימותיו של נוטריון חרוץ
מבולוניה ,משנת  .1287בפרק זמן זה מגבש המשורר את דרכו הפיוטית .ניכר בשירים
החיפוש אחר דרך מלך אסתטית ,הן ברמה הלשונית ,והן ברמות הפרוזודית והתמטית.
דנטה שואב משירה בת זמנו ,על כן נמצא בחרוזים הדים לכתיבת הטרובדורים הפרובנסלים,
האסכולה הסיציליאנית בנוסח ג'יטונה ד'ארצו ( ,)d'Arezzoוגם סגנון ה"סטיל נובו" הרווח
כבר בעת ההיא בטוסקנה .זאת לצד ניסיונות לגיבוש סגנון עצמי ובלתי תלוי .לראשונה ניכר
הביטוי האישי הפרטי והאינטימי ,והוא המאפיין ,לעניות דעתו של החתום מטה ,את שירת
הרנסנס המוקדם הנוטש את ההפשטה המדיאבלית לטובת האני הפרטי .הבעת הרגשות
האותנטיים על חשבון הפורמליזם והרדיפה אחר אפקטים לשוניים ,היא זו המאפיינת את
שירת חרוזים.
לצד השירים לביאטריצ'ה מופיעה בחרוזים שורה של גברות נוספות שנועדו לצנן בחיקן
את כיסופי המשורר לאהובתו האלוהית .למותר לציין שאף לא אחת מהן ראויה לנשק את
סנדלה הקט של ביאטריצ'ה ,עם זאת ,זהו ניסיון מרתק של התבוננות דקה בנשות בשר ודם
הנושאות שמות דוגמת ליזטה ,פיורטה ,ויולטה ופרגולטה .המרתקת ביניהן היא דמותה
האניגמטית של דונה פייטרה ( ,)Pietraהיא "גברת האבן" בתרגום מילולי ,זאת משום שלבה
הצונן והגא קשה כאבן .שתי הקנצונות ושתי הססטינות ,המכונות יחדיו ,Rime petrose
מעידות על תהייה עמוקה בלבו של המשורר באשר למניעיה של אותה גבירה .להלן הססטינה
הראשונה בקובץ ,"Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra" :קרי:
ביום קצר ,מטיל הרחק צלו בקשת
ְ ּביוֹ ם ָק ָצרֵ ,מ ִטיל ַה ְר ֵחק ִצלּ וֹ ַ ּב ֶּק ׁ ֶשת,
ִה ַ ּג ְע ִּתי לַ ְ ּג ָבעוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ִצ ְב ָען,
ַעכְ ׁ ָשו ׁ ֶש ַה ָ ּגוֶ ן נָ מוֹ ג ַ ּגם ִמן ַהדֶּ ׁ ֶשא
לֹא נֶ ֱה ָפ ְך יָ רֹק ִמכּ ַֹח ַה ְּכ ִמ ָיהה
ִּכי ׁ ָש ָר ׁ ָשיו ָעמֹק ָ ּב ֶא ֶבן ָה ִע ֶּק ׁ ֶשת...
ההפשטה ,הדימויים ואפילו התחביר מציגים יצירה שהאישה המתוארת בה איננה בשר ודם
כי אם אלגוריה .למעשה איננו מוצאים אהבת גבר לאישה בשיר .ברור לקורא שהמחבר נסחף
אחר דקויות התיאור ,ובאופן זה הופך הטפל לעיקר .כל ניסיונות החוקרים לגלות את הדמות
העומדת מאחורי "גברת האבן" ,העלו חרס.
.
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חלק ניכר מחרוזים תופסת תכתובת פיוטית ,קרי :החלפת שירים עם משוררים אחרים
מבין ידידיו של דנטה ,ביניהם ג'ובני קוויריני ( ,)Quiriniממעריציו המובהקים של דנטה,
וכן דנטה מאיאנו ( ,)Maianoעמו מחליף אליגיירי תשע סונטות שנושאן הוא ייסורי אהבה
וחובת הציות של המשורר לאהובתו .עוד ידיד ,מפורסם יותר ,הוא צ'ינו דה פיסטויה
( ,)Pistoiaהמשפטן והמשורר שאת שירתו משבח דנטה בחיבורו De vulgari eloquentia
(ראו בהמשך) .עמו מחליף דנטה את הגיגיו בסוגיית האהבה המטילה בדרכו של המשורר
אתגר שאין הוא יודע כיצד להתמודד עמו .את השקפתו בנושא מביא דנטה לידי ביטוי
בסונטה "( "Due donne in cima della mente miaשתי נשים בפסגת רוחי) ,אחת מהן היא
התגלמות הענווה והחוכמה ,בעוד האחרת היא סמל היופי במובנו האסתטי .דנטה מבקש
ליצור ביניהן היזון חוזר ,על מנת להגיע לשלמות ניאו-אפלטונית של זהות הצורה והתוכן
– מאבני התשתית של ההגות האסתטית בעידן הרנסנס המוקדם .הפן הפילוסופי המאפיין
את החלקים האחרונים של חרוזים ,מן הדין שיביא את המשורר-ההוגה ליצירתו הבאה ,והיא
קונביביו.Il Convivio ,

 – Il Convivioקונביביו :ניסיון בהגות שיטתית
החיבור נכתב לכל המוקדם בשנת  ,1306על כך מעיד אזכור מותו של ג'ררדו דה קאמינו
) ,)Caminoמושל טרוויזו הנזכר בטור הטוהר (קנטו שישה-עשר) ,מי שהלך לעולמו במרץ
 39 .1306כתבי היד של קונביביו (כולל מקטעים) מקורם בשלהי המאה ה .14-הגרסה
הראשונה בדפוס ראתה אור כבר בשנת  ,1490והיא עדות לחשיבות היצירה בעיני בני
הדור.
קונביביו הוא כאמור ניסיונו של המשורר לגבש השקפה פילוסופית על בסיס העניין
הרב שגילה ביסודות ההומניזם שהחל לפרוח בזמנו ,לצד העניין שגילה בהישגי המדע .דנטה
מספר לקוראיו שלאחר מותה של ביאטריצ'ה ביקר באולפנות שליד כנסיות והאזין לדיונים
בפילוסופיה – מונח כללי שכלל בעת ההיא כל דיון בתחום המופשט ,תיאולוגי בעיקר .אין
זה מן הנמנע שהאזין לדיונים שנתקיימו מטעם מסדר הדומיניקנים שליד כנסיית סנטה מריה
נובלה ( .)Novellaעדות לכך אנו מוציאים בהתייחסותו השכיחה של המשורר לתורותיהם
של בואתיוס ,קיקרו ואריסטו – בעיקר בחיבורו אתיקה בגרסתו הלטינית – דנטה לא קרא
יוונית( .ככל שמפתיע הדבר ,ועל אף הערצתו לאפלטון ,אין המשורר עושה שימוש בכתביו).
כן קרא את כתביהם של תומס אקווינס ורבו אלברטוס מגנוס וכן של ִא ְ ּבן ְ
רוּשד (,)Averroes
המלומד הערבי ,מתרגמו ומפרשו של אריסטו .כמו כן מסגירים כתביו ,ובעיקר De vulgari
 ,eloquentiaשליטה בשירת הטרובדורים הפרובנסלים .התנ"ך והברית החדשה מוכרים לו
היטב ומהווים מקור מרכזי בהיבטים המוסריים וההיסטוריים של הגותו .במובן זה דנטה הוא
התגלמות ההומניסט המובהק של הרנסנס המוקדם .לא זו בלבד שהכרתו האינטימית את
התרבות הקדומה מעניקה לו תשתית לאמונתו הנוצרית ,אלא שהוא מעריץ של אותה תרבות
.
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בזכות עצמה .מכאן שקונביביו הוא בראש וראשונה שיר הלל ליתרונותיה של התרבות
המשחררת את האדם מבורות ,שהיא בעיניו מקור השיגיונות והאסונות היורדים עלינו ,על
הפרט והכלל כאחד .שיטת הטיעון בקונביביו היא סכולסטית בעיקרה ,ונסמכת על השיטה
האריסטוטלית שדנטה מעמיד אף מעל לשיטתו של אקווינס במכלול התיאולוגיה (Summa
 ,)Theologicaeהחיבור האולטימטיבי בסכולסטיקה של אבות הכנסייה.
קונביביו כתוב איטלקית טוסקנית ,שכן כוונתו של המחבר היא חינוכית ,והוא מבקש
להביא את אוצרות העת העתיקה לתודעת מרב הקוראים .מבנה החיבור דומה לזה של ויטה
נובה .כוונתו המקורית של דנטה הייתה לחבר  14ספרים ,אולם לא עלה בידו לסיים אלא
ארבעה מהם .הספרים מחולקים כל אחד לפרקי משנה קצרים ,בני עמוד או שניים73 ,
פרקים סך-הכול .לשלושה מהם (ספרים ב' ,ג' ,ד') מקדים דנטה קנצונה נאה ,המגישה
לקורא את הנחת היסוד של הספר ,בה מבקש המחבר להסביר את עקרונות האלגוריה
במובנה הרוחני ,הנעלה ,האנגוגי .זו הזדמנות טובה להרהורים על עולם ומלואו ,בין היתר
על עקרונות השלטון ,מקומה של הלשון בחיי הציבור ,פירושה של אצילות הנפש ,ובראש
וראשונה הזיקה וההיזון החוזר שבין תבונה לאמונה .הזיקה שמציג דנטה (ועליה הוא מרחיב
את הדיבור בקומדיה) ,היא כי אלוהים המחולל את הכוח החומרי והבלתי חומרי כאחד ,הוא
המחולל את התבונה .פילוסופיה כשמה כן היא :אהבת חוכמה .האהבה במשוואה של דנטה
נגזרת מן החסד האלוהי ,מכאן שכל המרבה בחסד זה ייקל עליו להצטייד בחוכמה .החסד
בתורו נחלק לאחד עשר "חסדי" משנה ,והם :אומץ ,נדיבות ( )magnimitadeעל שלושת
ביטוייה ,כבוד ,מתינות ,דרך ארץ ,אמירת אמת ,שליטה עצמית ועשיית צדק.
הספר המקיף והמגובש ביותר ( 30פרקים) הוא הרביעי .ראשיתו קנצונה נאה הפותחת
במילים( “Le dolci rime d’amor” :חרוזי האהבה הענוגים .)...עם זאת ,למרות הצליל
הארוטי של שורת הפתיחה ,מגיש המחבר בפרק זה את משנתו המדינית-פוליטית ,אותה
ירחיב בחיבורו מונרכיה (וראו בהמשך) .האידיאל השלטוני בעיני דנטה ,השואף לעולם
מושלם המבטיח ליושביו אושר על רקע הישגי הציוויליזציה ,הוא קיסרות בנוסח רומא,
הגם שבנסיבות חדשות .למותר לציין שהפלגנות והנסיכויות המשסעות את איטליה בשורה
ארוכה של מלחמות ביניהן ,עוררו בדנטה את הכמיהה לאחדות לאומית תחת שרביטו של
קיסר .הקיסר הוא שליט מורם מעל ,החייב ,לכשעולה הצורך ,להשליט את שלטונו על כלל
הקיסרות .עם זאת מבקש דנטה ההומניסט למנוע את יצרי העריצות מן השליט המוחלט,
באמצעות רסן מוסרי ושורה של חוקים המגבילה את הקיסר ביחסו אל נתיניו .כצפוי רואה
דנטה ברדיפת בצע – מאפיין מובהק בכלכלה החופשית (במושגי ראשית הרנסנס) של
פירנצה ,את מקור הניוון המוסרי והתפוררות החברה.
בסוגיית היפה ,זהוּת הצורה והתוכן והזיקה בין היפה והמוסרי (,)Kalos & Agathos
ניתן למצוא אצל דנטה את שורשי התפיסה הניאו-אפלטונית של הרנסנס המוקדם .היפה
אצל דנטה מצוי בזיקה קרובה למוסרי ,בעוד המוסרי מותנה בתואם רב ככל האפשר בין
מרכיבי היצירה האמנותית והגיונה הפנימי .כאן נמצא המשורר בניגוד – חריף לעתים – עם
התפיסה הסכולסטית בימיו ,המדגישה בעיקר את ההיבט המוסרי-דתי על חשבון ההיבט
האסתטי של היצירה .בהירות התבונה וההיגיון היא תנאי לסגולתו של היפה ,ודנטה מרבה
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להדגיש זאת .ההיבט ההגיוני והבהיר של היצירה מותנה בסגולותיה של הלשון ובייחודה.
מכאן יחסו השלילי של דנטה לתרגום משפה לשפה ,הן של פרוזה ,קל וחומר של שירה.
אחת הבעיות המרכזיות בקונביביו ,המסבה כאב ראש לדנטולוגים לדורותיהם ,היא
סוגיית האלגוריה ופרשנותה לגבי שתי דמויות הנשים ביצירה :דונה ג'נטילה ,היא פייטוסה
( )Pietosaמזה ,וביאטריצ'ה מזה .דנטה טוען כי הגברת מתוך ויטה נובה היא אלגוריה של
פילוסופיה ,או נכון יותר "נחמת הפילוסופיה" ברוח חיבורו של בואתיוס ( ,Pietosaמשורש
 ,pietàקרי :חמלה או נחמה) ,וכי תכונה זו חבויה במעשיה של הגבירה ובתיאורה.
האלגוריה בקונביביו מצויה ברקע הדמויות ,והיא גלויה למדי .זאת ברמת הפשט ,אולם
לגבי התכנים עצמם – בהם יש שדנטה מגלה טפח ומסתיר טפחיים – לא קל לקבוע
מסמרות .יש בין הדמויות הלובשות מטאפורה ברורה למדי ,כך למשל אורפאוס מסמל את
הפיוט והחוכמה ,ומרציה ,אשת קאטו ,בנכונותה לסבול את גחמותיו של בעלה ,מייצגת על
כן את אצילות הנפש במיטבה .אולם סוגיית האלגוריה בדמויותיהן של ביאטריצ'ה ודונה
ג'נטילה (היא פייטוסה) ,רחוקה מלהיות גלויה וחד-משמעית .ביאטריצ'ה מגלמת לכאורה
את השלמות האלוהית ,בעוד דונה פייטוסה (והשם מעיד) היא נחמת הפילוסופיה .אולם
הענקת התואר הפילוסופי לדונה פייטוסה פירושו נטילת תואר זה מביאטריצ'ה והגבלתה
הרוחנית ,מעשה שכלל לא יעלה על דעתו של המשורר ,שאינו חדל מלהעניק לאהובת נפשו
את תואר אידיאל החוכמה ,החסד והשלמות.
אולם מעבר לדיון במערכת היחסים בין המשורר ושתי הגבירות הנ"ל – נושא שמוטב
להניחו לדיוני הדנטולוגים לדורותיהם – קונביביו היא יצירה האמורה להכין את דנטה
לתפקיד הנאצל של נביא החורבן הניצב בשער ,הבא להתריע מפני שבר אפוקליפטי המצפה
לאנושות המושחתת ,אם זו לא תדע לרסן את רשעותה ולתקן את דרכיה .זהו אפוא בבחינת
מבוא למגנום אופוס של המשורר הגדול ,המוביל את דנטה אל ממלכת המתים בקומדיה,
ושם ,בסיועה הנדיב של ביאטריצ'ה וגדולי האנושות בכל הדורות ,יתייצב בפני הבורא ויזכה
לרשותו לגלות את האמת לאנושות הדוויה.
קשה לקבוע מדוע לא סיים דנטה את יצירתו .הכתוב מזכיר לא אחת הערות ביחס
לפרקים האמורים לבוא ואשר לא נכתבו .עם זאת ,קונביביו מהווה שלמות בפני עצמה
המוגפת היטיב בארבעת הספרים .ייתכן שזוהי העילה המרכזית להעדר הסיום .ייתכן בהחלט
שהמשורר מיצה את טיעוניו וחשש לחזור על עצמו ובכך לפגוע בעיקרון האסתטי של
בהירות התוכן ,כפי שהוא עצמו מציין זאת ,כתנאי לסגולתה המוסרית של היצירה .כך או
אחרת ,הנחות היסוד המוסריות והאסתטיות הונחו .הזיקה בין תרבות העת העתיקה וההווה
מוכנה בידו – הנה כי כן סלולה הדרך אל פסגת האושר בעדן.

על צחות לשון המקום

––De Vulgari Eloquentia

מסתו של דנטה על הלשון היא עוד חיבור בלתי גמור .במקור הייתה כוונת המחבר לכתוב את
מסתו בארבעה פרקים ,אולם בפועל היצירה נקטעת בתת-הפרק הארבעה-עשר של הספר
השני .תת-הפרקים עצמם קצרים ביותר ,מהם לא יותר מעשר שורות .החיבור נכתב ככל
הנראה בשתי השנים  ,1304-1303קרי :זמן קצר לפני קונביביו ואולי אף בעת ובעונה אחת עמו.
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זאת על בסיס אזכורי שמות אישים שהיו בחיים בעת כתיבתו ,דוגמת ג'ובני הראשון מרקיז
מוֹ ֶ
נפ ָרטוֹ (אחרון צאצאי בית אלרמיצ'י ,Aleramici ,מי שנפטר ב .)1305-החיבור ,כפי שעולה
מן הכותרת ,נכתב לטינית .לכאורה רעיון תמוה במבט ראשון ,שהרי כל עיקרו של החיבור הוא
שפת המקום והדיבור – זאת בניגוד ללטינית הקפואה בסד של דקדוק ,תחביר ואוצר מילים
ארכאי .אולם דווקא תכונות אלה של הלטינית מאפשרות לדנטה להציג את יתרונותיה של
שפת המקום ,הצומחת באופן אורגני ומוצאת פתרונות לשוניים למציאות המשתנה.
בספר הראשון ,ובו  19פרקים קצרים ,מציג דנטה את מקורות השפה ואת קורותיה .הספר
השני עוסק ב 14-פרקים בצורתה ובתוכנה של השירה האיטלקית ,על בסיס מיטב המשוררים
שקדמו לו ולבני דורו .דנטה מדבר על האיטלקית כעל שפה שבני המקום מקבלים באופן
ספונטני ועושים בה שימוש בלי שהם מודעים לכללי דקדוק ותחביר .שפת הקדמונים היא
העברית .זו השפה בה דיברו אדם וצאצאיו עד לנקודת מפנה בתולדות האנושות ,היא השבר
של מגדל בבל אשר בעקבותיו חל השסע הלשוני – בני האדם חדלו לדבר עברית והלשון
התפלגה לשלוש משפחות לינגוויסטיות :משפחת השפות הרומניות בה מדברים האיטלקים,
הספרדים והצרפתים; שפה אחת בה מדברים הגרמנים ,ההונגרים והעמים הסלביים; ויוונית.
מקורותיו של דנטה בתיאוריה שהוא בונה הם המקרא ,חיבורו של אוגוסטינוס הקדוש,
עיר האלוהים ( ,)De civitate Deiוכן מובאות מכתבי התיאולוגים האיטלקים דוגמת פטר
לומברדוס (המאה ה ,)11-איזידור מסביליה וכן תומס אקווינס .העגות השונות הנגזרות
מלטינית ,המדוברות ברומא ,ספולטו ,אנקונה ,מילנו ,ברגמו ,סיציליה וכו' ,הן בעיני דנטה
דוגמא לשפל מדרגה אסתטי ,והוא מכנה את הדוברים בהן "קופים המחקים אדם" .הדיאלקט
האחד היוצא דופן ,והוא הראוי לשמש דוגמה לחיקוי ,אותו מכנה דנטה Volgare illustre
הוא – לאו דווקא העגה הטוסקנית – כי אם הדיאלקט הבולונזי ,זאת בזכות משורריה של
בולוניה וביניהם גווידו גוויניצ'לי ( ,)Guinizelliהנמנה עם מחוללי ה"סטיל נובו" .הדיאלקט
הבולונזי הוא אפוא אותו חומר גלם לקראת גיבושה של שפת איטליה המאוחדת ,שפת
שירה ,תבונה ופילוסופיה .בהמשך מציע דנטה לאסוף את מיטב הכותבים מרחבי איטליה,
ולכנסם למושב מיוחד (אותו מכנה דנטה  ,Curiaלציון חשיבותו הרוחנית של המושב) ,ובו
יגבשו את האיטלקית הדרושה .בהמשך מבקש המשורר להביע את הרהוריו בסוגיית הלשון
והשירה .השירה ,מאחר שהיא כוללת ערכים של מוזיקה ורטוריקה ,היא מלכת האמנויות.
הסגנון הטרגי הוא הנעלה מכל הסגנונות ,הצורה המושלמת היא הקנצונה ,אשר עם גדולי
מבטאיה נמנית שורה של משוררים פרובנסלים ,בעוד הבולטים מבין משוררי ה"סטיל נובו"
הם גווידו גוויניצ'לי ,צ'ינו דה פיסטויה ,גווידו קבלקנטי ודנטה עצמו .הטרקטט של דנטה
נקטע בשלב בו הוא מבקש לעסוק בסוגיית החריזה .הנה כי כן ,המחבר מניח לנו מלאכה
שלא השלים ,והקורא המאוכזב שאינו יודע כיצד אמורה להיכתב ולהישמע אותה הvolgare-

 ,illustreנותר תמה וחצי תאוותו בידו.
.
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מונרכיה –  – De Monarchiaקיסר ואפיפיור
מונרכיה ,חיבור הכתוב לטינית אף הוא ,נמנה עם אחד המסמכים רבי החשיבות וההשפעה
בכתיבה הפוליטית במאה ה .14-הנושא המרכזי ,כצפוי ,הוא דיון בתפקידן הכפול של שתי
הרשויות ,הכנסייתית והחילונית ,בעבר ובהווה.
העוינות בין שתי הרשויות הייתה עתיקת יומין ונמשכה מאות בשנים .אל שיאה הגיעה
במאבק שניהל הנרי הרביעי מלך גרמניה ואימפרטור רומי הקדושה במחצית השנייה של
המאה ה ,11-באפיפיור גרגוריוס השמיני ,מאבק שבא אל סיומו הפתטי בינואר ,1077
בקנוסה .לאחר נידוי כפול מצדו של הווטיקן ברומא ,כבש הנרי את איטליה .מכאן ואילך
העוינות בין שתי הרשויות לא חדלה והגיעה לשיא חדש בימי חייו של דנטה ,בהתנגשות
החריפה בין האפיפיור בוניפציוס השמיני ,מי שביקש להשליט את ההגמוניה הקתולית
בשלהי המאה ה 13-על סיציליה ,צרפת ובריטניה ,לבין יריבו ושונאו ,פיליפ הרביעי (היפה)
מלך צרפת ונווארה .חיבורו של דנטה ראה אור זמן קצר לאחר מכן ( ,)?1313וזכה לתהודה
רבה .מה גם שבעת ההיא הלך כבר שמו של דנטה לפניו כגדול משורריה והוגיה של
איטליה .ההתנגדות לחיבור באה כצפוי בעיקר מן הצד הקתולי ,אף כי דנטה מרבה לנגח
בחיבורו את הרשות החילונית על חטאיה .כך הכומר גווידו ורנאני ( ,)Vernaniכלי קודש
דומיניקני מן התיאורטיקנים הבולטים של הכנסייה ,מחבר כתב אשמה חריף תחת הכותרת
בגנות המונרכיה ,De reprobatione Monarchiae ,ובו מוצג דנטה כדגם מייצג של הכופר
בעיקר .אל שיאה מגיעה התנכלות הכנסייה לדנטה כאשר הארכיבישוף ברטרנדו דל פוג'טו
( )Poggettoמצהיר על נידויו של המשורר בשל כפירתו בעיקרי הדוֹ גמה הנוצרית ,ומצווה
להעלות את החיבור באש (.)1329
הספר הראשון של מונרכיה מביא טיעונים לוגיים ,אותם נוטל דנטה במידה רבה מן
האתיקה של אריסטו .כהרגלו ,הנחת היסוד המרכזית שדנטה הביע גם בקונביביו ,היא כי
האנושות מבקשת אחר האחדות והאושר ,וכי השניים תלויים זה בזה .לפיכך דרוש שלטון
יחיד של מנהיג משכמו ומעלה ,שאינו מעורב בחילוקי הדעות שבין נתיניו .השקפתו
של דנטה התגבשה לנוכח הפלגנות שאפיינה את הכס הקיסרי לאחר מותו של רודולף
מהבסבורג ( ,)1291והמלחמות הבלתי פוסקות של יורשיו הזוכים לביקורת קשה מעטו של
דנטה .באותה מידה מבקר המחבר בחריפות את בוניפציוס השמיני ואת קלמנס החמישי
(האפיפיור שהעביר את הכס הקדוש מרומא לאביניון) ,שני האפיפיורים ,בני דורו של
דנטה ,זוכים מידיו לביקורת חריפה .הנה כי כן היה צורך ,על בסיס הדוגמא השלילית,
להציג את המופת הנדרש .והמופת של דנטה הוא האימפריה הרומית .שלטונה העולמי
של קיסרות רומא עולה בקנה אחד עם רצון האלוהים ,שכן היא מאחדת את האנושות
כולה תחת שלטון אחד .לאישוש טיעוניו עושה דנטה שימוש במקרא ,בברית החדשה,
בפילוסופים דוגמת קיקרו ,בהיסטוריונים ובמשוררי העת העתיקה ,ובראש וראשונה
ורגיליוס וליוויוס.
בספר השלישי ,המקורי והמרתק ביותר במונרכיה ,מבקש המחבר להוכיח כי הקיסר
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והאפיפיור משלימים זה את זה ,וכי רק האיזון המלא בין שתי הרשויות הוא זה שיביא את
האושר הנכסף לאנושות ,המאוחדת תחת הכתר הכפול של החוק והאמונה.
דנטה דוחה את טענת הכנסייה ,לפיה עצם העובדה שהאפיפיור מכתיר את ראש הרשות
החילונית היא עדות לכך שזו כפופה לו .דנטה מזכיר כי הקיסרות ִהקדימה באלף שנים
לפחות את כס האפיפיור ,ול ּו מטעם זה בלבד אין היא יכולה להיות כפופה לו.
מסקנתו הסופית היא כי" :שלטונו החילוני של הקיסר מושת עליו היישר ממקור השלטון,
כאלו שחש הבן
קרי :מן ההשראה האלוהית ...ואין הקיסר חייב לאפיפיור אלא רחשי כבודֵ ,
כלפי אביו" (מונרכיה ,ספר שלישי.)16 ,
למותר לציין כי תפיסתו המדינית של דנטה אוטופית לחלוטין ,שכן נתחברה בשלב הקריטי
של גיבוש לאומיות המנוגדת לחלוטין לגלובליזציה התמימה משהו של דנטה אליגיירי ,הנע
ֶ
בספרות של אחדוּת אנושית .עם זאת יש לראות את שאיפתו של דנטה לאחדות כתגובה
על הפלגנות הרת האסון של איטליה מכורתו ,שהקדימה בכך כל ארץ או קבוצה אתנית
אחרת באירופה של זמנו .לא זו בלבד שרומא ,במובן הארכאי של הביטוי ,דהיינו בירת
העולם העתיק ,היא משכן כס האפיפיור ,היא חייבת להיות גם משכנו של הקיסר הנושא
לצורך העניין בכתר "מלך איטליה" ( .)Rex Italiaeהחלק המעשי יותר בשיטתו היה הניסיון
להביא למערך של שיתוף פעולה בין שתי הרשויות ,זו האוכפת את החוק ומשליטה סדר,
וזו המעניקה לנשלטים את ערכי המוסר והאמונה ,על פי הפרשנות הקתולית.
לסיכום ניתן לומר ,שאם בנושא קיסרות-העל ָּכשל דנטה לקרוא את מהלכי ההיסטוריה,
ואין בדבריו כי אם משאלת לב מנותקת מן המציאות ,הרי שבסוגיית שיתוף הפעולה בין
10
הרשות החילונית לדתית קלע האיש למטרה ,והקדים את זמנו.

יצירותיו המינוריות של דנטה
איגרות –  ,Epistolaeאקלוגות –  ,Eclogheסוגיית מים ויבשה – Questio de aqua et
 ,terraהפרח – Il Fiore

היצירות המכונות "מינוריות" והכתובות לטינית ,אינן בהכרח מינוריות .כך למשל הפרח,
פואמה ארוכה המורכבת מ 232-סונטות ,בנוסח רומן הוורד הצרפתי (וראו בהמשך) ,איננה
נופלת באורכה מקונביביו .אולם הביטוי "מינורי" בא בעיקר להצביע על ערך סגולי משני
ביחס ליצירות המנויות לעיל ,קל וחומר בהשוואה לקומדיה.

איגרות – Epistolae
לאיגרות נודעה חשיבות רבה בעיקר בשל הפרטים הביוגרפיים המצויים במכתבים ששיגר
דנטה לאישים שונים בימיו ,ואשר נותרו עמנו .חוקרי דנטה חלוקים ביניהם על מידת
האותנטיות של האיגרות .ההסכמה הכללית חלה על עשר מהן ,ואלו יידונו בקצרה בהמשך.
שלוש מן האיגרות עניינן אישי ,והן האיגרות אל צ'ינו דה פיסטויה ,אל ידיד פלורנטיני
משנת  ,1317ואל קאן גרנדה דלה סקאלה ( .)?1317שאר שבעת המכתבים נושאים אופי
 .10לדיון יסודי בנושא ראו.De monarchia: R. C. Volpe, Modena 1946; Gustavo Vinay, Firenze 1950 :
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של מסמך במסגרת הדיון הפוליטי ,או שהן גילויי דעת של המשורר בעניינים לאומיים.
לסוג הראשון שייכות האיגרות ששיגר אל הארכיבישוף מאוסטיה ( ,)1304אל נסיכי רומנה
( ,)Romenaאל מוראלו מלספינה ( )Malaspinaמשנת  ,1307ואל הנרי השביעי (.)1311
איגרות שהן גילויי דעת שיגר דנטה אל "תושבי פירנצה" ( ,)1311אל "מלכי איטליה ,נסיכיה
ועמיה ,)1310( "...ו"אל בישופי איטליה" (.)1314
איגרותיו של דנטה נכתבו בסגנון "אמנות הכתיבה" ( ,)ars dictandiעל פיה נרשמו
הפסקה הראשונה באיגרת אל קאן גרנדה ,ותרגומה
בעת ההיא האיגרות הרשמיות .הנה ּ ִ
מלטינית:
Magnifico atque victoriosissimo Domino, Domino Kani Grandi de la Scala, sacratissimi 
Caesarei Principatus in urbe Verona et civitate Vicentiae Vicario Generali, devotissimus
suus Dantes Alagherii, Florentinus ratione non moribus, vitam orat per tempora diuturna
felicem, et gloriosi nominis perpetuum incrementum.

 לאדוני רב המנצחים ,אדון קאן גרנדה דה לה סקאלה ,רב הכמרים של העיר ורונה
ומחוז ויצנזה אשר תחת שלטונו של קיסר רומא הקדושה ,מאחל דנטה אליגיירי
הנאמן לו עד כלות ,איש פירנצה מלידה אך לא בהליכותיו ,אושר ושנות חיים רבות,
וכי יוסיף וירום שמו הנעלה.
המכתבים כתובים בסגנון נעלה וגדושים במובאות מספרי קודש .ה"איגרת אל הפלורנטינים"
כתובה ברוח טרגית שלא הייתה מביישת את איגרות השליחים מן הברית החדשה .המשורר
אוהב את עיר הולדתו אך לא מונע ממנה נבואות חורבן בגין חטאיה .ב"איגרת אל מועצת
בישופי איטליה" שנאספו ברומא לרגל מותו של קלמנס החמישי ,מונה דנטה את טיעוניו
נגד הכנסייה הבוגדת ביעדה המוסרי ,מאשים את כלי הקודש של הווטיקן בעשיית פלסתר
מתורתו של ישוע ,ומתרה בהם על חטא רדיפת הבצע .אל צ'ינו דה פיסטויה ואל דלה
סקאלה ,מחבר המשורר איגרת מלומדת בסוגיות שירה ופרוזה בספרות תקופתו .לידיד
האלמוני מפירנצה כותב דנטה על געגועיו לעירו ועל תלאותיו בגלות .באיגרת לנסיכי רומנה
מספר דנטה על קשייו הכלכליים ,ועם זאת נמנע מלומר במפורש כי הוא זקוק לעזרתם
החומרית .מבין האיגרות כולן רק המכתב אל מלספינה הוא אינטימי לחלוטין ,ובו מתאר
דנטה גבירה אחת שפגש ועל האהבה הגדולה הבוערת בלבו לגבירה אלמונית זו.

אקלוגות – Ecloghe
בשנת  ,1319בעודו שוכן ברוונה ועוסק בכתיבת הפרק האחרון בקומדיה – העדן ,קיבל דנטה
הזמנה מאת ג'ובני דה וירגיליו ( ,)Virgilioמשורר לטיני ידוע בעת ההיא ומרצה באוניברסיטה
של בולוניה ,לבוא אל עירו ,ובה מבטיח וירגיליו להניח על מצחו את זר המשורר .דנטה
השיב באקלוגה פסטורלית רווית הומור ,בה הוא דוחה ברוב נימוס את הזמנתו של המשורר
הבולונזי רחב הלב ,ומעיר כי יעדיף ,אם יזכה בכתר ,לחבוש אותו בעירו ,פירנצה .וירגיליו
השיב באקלוגה משל עצמו ,היא האקלוגה השנייה ,דנטה השיב לו ,ותשובתו של וירגיליו
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באקלוגה רביעית מסיימת את הקוורטט .להלן עשר שורות הפתיחה של האקלוגה הראשונה
של "דנטה אליגיירי לג'ובני דה וירגיליו"DANTES ALAGHERII IOHANNI DE VIRGILIO :

		

Ecloga I
Vidimus in nigris albo patiente lituris
Pyerio demulsa sinu modulamina nobis.
Forte recensentes pastas de more capellas
tunc ego sub quercu meus et Melibeus eramus.
Ille quidem-cupiebat enim consciscere cantum
“Tityre, quid Mopsus? Quid vult? Edissere” dixit.
Ridebam, Mopse; magis et magis ille premebat.
Victus amore sui, posito vix denique risu,
“Stulte, quid insanis?” inquam: “Tua cura capelle
”te potius poscunt, quanquam mala cenula turbet.

ְּכתו ִּבים ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת ַעל ל ֶֹבן נוֹ ַח,
ָר ִאינ ּו ֶאת ְצלִ ילֵ י ַה ּת ַֹאםּ ִ ,ב ׁ ְש ִבילֵ נ ּו
נֶ ְחלְ ב ּו ִמ ּׁ ַשד ַה ּמוּזָ הּ ְ .ב ֵצל ַעלְ וַ ת ַאלּ וֹ ן
יָ ׁ ַש ְב ִּתי לְ ֻת ּ ִמי ִעם יַ ִּק ִירי ֶמלִ ֵ ּיבאוּס
מוֹ נִ ים ֶאת ָה ִע ִ ּזים ,שְׂ ֵבעוֹ ת ,רוֹ עוֹ ת ָ ּב ָאחוּ.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְ ּברֹב ֶח ְפצוֹ לָ ַד ַעת ֶאת ַה ַּל ַחן,
יטירוּסַ ,מה ְ ּב ֶח ְפצוֹ ׁ ֶשל מוֹ ּ ְפסוּס?"
"ט ִ
ָא ַמר לִ יִ :
ְ
מוֹ ּ ְפסוּסִ ,ח ַ ּיכְ ִּתיַ ,אך זֶ ה ֵס ַרב ִמ ּ ֶמ ִ ּני לְ ַה ְר ּפוֹ ת.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֲא ַה ְב ִּתיוָ ,ח ַדלְ ִּתי ִמ ְּל ַח ֵ ּי ְך.
"כ ִסיל ׁ ֶש ְּכמוֹ ְת ָךָ ",א ַמ ְר ִּתי" ,נִ ְר ֶאה ׁ ֶשלּ ֹא ָאכַ לְ ָּת,
ְּ
ָ
ו ָּב ִע ִ ּזים ַה ָּלל ּו ָּכל ַמ ְעיָ נֶ יך".
[]...
מליבאוס ( )Melibeusהוא גולה דמיוני מפירנצה; מופסוס ( )Mopsusהוא וירגיליו ,טיטירוס
( )Tityreהוא דנטה עצמו.

סוגיית מים ויבשה – Questio de aqua et terra
החיבור עורר במרוצת שנים רבות שאלה סבוכה באשר למקוריותוַ .הסברה ,שהחזיקה מעמד
מאות בשנים ,הייתה כי מאחורי שמו של דנטה מסתתר נזיר ,מתמטיקאי ואסטרונום בשם
ג'ובני מונצטי ( ,)Moncettiמי שפרסם את החיבור בשנת  1508על סמך כתב יד של דנטה,
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אותו גילה כביכול באחד המנזרים .אולם עבודת מחקר יסודית שבוצעה במהלך המחצית
הראשונה של המאה העשרים מפריכה טענה זו ,ונראה כי החיבור המצוי בידינו הוא אכן
מקורי.
בשנת  1320נתן דנטה הרצאה בוורונה ,שנתפרסמה מאוחר יותר תחת הכותרת סוגיית
מים ויבשה ,אשר עניינה מבנה ומקור המסה היבשתית וההרים .דנטה הסתמך בעיקר על
חיבורו של אריסטו ,והוסיף את סברותיו שלו כפי שבאו לידי ביטוי בקומדיה .דנטה מבקש
להסביר את תופעת ההרים על בסיס משיכת כוכבי "הרקיע השמיני" ,קרי :כוכבי ֶש ֶבת ,אשר
הקרינו "סגולת משיכה" קרי :מעין כוח משיכה מגנטי במושגים של העת ההיא .עילה נוספת
להיווצרות הרים ,על פי חיבור זה ,היא התעבות אדים במעבה האדמה הגורמים להתרוממות
11
הקרקע.

הפרח – Il Fiore
גיבור היצירה הוא דו ַּרנטה – שמו המלא של דנטה .היצירה הארוכה ,על  232הסונטות שבה,
היא כאמור לעיל עיבוד חופשי של רומן הוורד הוא  ,Le roman de la roseמעטו של ז'אן
דה מאן ( ,)Meunמי שכתב את ההמשך למקור הנודע של גיוֹ ם דה לוריס ( )Lorrisמאמצע
המאה ה.13-
גם במקרה זה ,בדומה לשאלות המקור של סוגיית מים ויבשה ,ההנחה המקובלת במשך
דורות הייתה כי היצירה איננה משל דנטה .אך מחקר שיטתי ויסודי שנערך בשלהי המאה
ה 19-וראשית המאה העשרים קבע סופית שאין לערער על זכותו של דנטה ליצירה .זאת
הן על יסוד ההשוואה עם הסונטות בחרוזים ,והן בגין הזיקה ליצירה שדנטה שם בפיה של
ביאטריצ'ה בקנטו  31בטור הטוהר.
הפרח הוא השתקפות משבר כפול ,מוסרי ותבוני כאחד ,שעבר על דנטה לאחר מותה
מפנה מקום לאירוניה מרה .אנו
של ביאטריצ'ה ב .1290-האמונה באושרו של המין האנושי ַ
מוצאים אנטיתזה הן לויטה נובה והן לקומדיה .את מקומה של הלשון המהוקצעת בסגנון
ה"סטיל נובו" תופסים ביטויים וולגריים וזרים ,בעיקר מצרפתית .תחת אהבה נעלה מגלה
12
המשורר רגשות ניכור וסרקזם.


 .11לדיון מפורט בנושא ראו מבוא לחיבורו של אלברטו דל מונטהEclogae, Epistolae i Questio de aqua :
.et terra, Dante, Opere minori, a cura di Alberto del Monte, Milano 1960
 .12לדיון בנושא ראו בין היתר“II Fiore” e U Detto d'Amore, a cura di Ernesto Giacomo Parodi, Firenze :
1922, s. V-XVI. Friedrich Schneider, Dante, sein Leben und sein Werk, V, Weimar 1960,
.Gianfranco Contini, La questione del Fiore, «Cultura e Scuola» 1965, No. 13-14
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ג .מחקר דנטה
עידן הרנסנס והבארוק
יצירתו ואישיותו של המשורר האיטלקי הגדול הן אתגר למחקר רב כמות שלא נופל בהיקפו
מן המחקר על שקספיר .חיבורים על דנטה ויצירתו נכתבים ברצף בלתי פוסק זה קרוב
לשבע מאות שנים ,בשורה של נושאים ,החל במחקר היסטורי ,ספרותי ,וכלה בתיאולוגי,
מדעי ופילוסופי .המחקר החל סמוך למותו של דנטה ( .)1321כבר בשנת  1325נכתב חיבור
בידי גרציולו דה במבליולי ( ,)Graziolo de' Bambaglioliאיש בולוניה ,המבקש לפרש את
סגולות הפיוט והמוסר בתופת .שלוש שנים מאוחר יותר מופיע ,שוב בבולוניה ,מחקרו של
ג'קופו דלה לאנה ( .)Lanaהמחקר – המפתיע את החוקר בימינו בעומקו ותובנתו – מפרש
13
את הקומדיה כאלגוריה שעניינה הגות תיאולוגית ופילוסופית.
במחצית השנייה של המאה רואים אור חיבורים מפרי עטם של בני דנטה ,ג'קופו
ופייטרו אליגיירי ,וכן חיבורו הנודע של בוקאצ'ו .La vita di Dante ,שלושתם עוסקים
בקורות חייו של המשורר .עם זאת ,מן הדין להעיר כי השכינה השורה על בוקאצ'ו מסיטה
אותו לא אחת אל מחוזות אזוטריים ,מכאן שגם אם החיבור הוא הישג ספרותי בפני עצמו,
הרי שקשה לסמוך עליו בבחינת ביוגרפיה אמינה.
ג'קופו רואה באביו בראש וראשונה פילוסוף-משורר ,קרי :פילוסוף שבחר את השירה
כאמצעי לביטוי הגותו .ג'קופו עומד בין היתר על הקשר האריסטוטלי בין הצורה והתוכן,
ומבקש להוכיח שאין כשירה על סמליה ,חרוזיה וכלליה הפרוזודיים ,לביטוי תכנים פילוסופים
שהפרוזה קצרה ידה מלהשיג.
מבין פרשנים נוספים מן העת ההיא מן הראוי להזכיר את גווידו דה פיזה (יליד  ,)1340וכן
את בנבנוטו דה אימולה ( )Imolaהנהנה בבולוניה ממעמד דומה לזה של בוקאצ'ו בפירנצה.
אימולה מספק לקורא פרטים מחייו של דנטה ,הגם שהחוקר המודרני נוהג להסתייג מרובם.
פרטים רבי חשיבות על המשורר ויצירתו אנו מוצאים בכרוניקה של ג'ובני וילאני (,)Villani
14
הרושם את קורות עירו החל משנת .1336
לא מן הנמנע שווילאני הכיר אישית את דנטה ,מכאן המשקל הרב שנהוג לייחס לחיבורו
הכתוב בלשון עניינית ,תוך הבאת תיעוד נרחב ,נטול הפלגות דמיון נוסח בוקאצ'ו.
ההומניסטים בני המאה ה 15-מבקשים לראות במחברה של הקומדיה בראש וראשונה את
אביהם הרוחני ,קרי :מייסד ההומניזם האירופי .כך למשל לאונרדו ברוני ( ,)Bruniבחיבורו
הנאה על גדולי פירנצה 15,מדגיש בהתפעלות כנה את הישגיו המדעיים של דנטה ,ומשבח
את המשורר הגדול על ההומניזם העמוק שהוא מגלה ביחסו אל דמויותיו ,ואחת היא מאיזו
תרבות או אומה הגיחו .הקומדיה זוכה לניתוח מקיף בשורה של חיבורי ביקורת פרי עטם של
“Uses of Learning in the Dante Commentary of Jacopo della Lana”, The Dante Commentary Tradition: .13
.Critical Discourse in the Making, edited by Paola Nasti, Oxford, 1987
.Giovanni Villani, Istorie Fiorentine, Milan: Societa Tipografica dei Classici Italiani, 1802 .14
Leonardo Bruni, History of the Florentine People, Volume 1, Edited and Translated by James Hankins, .15
.Harvard University Press, 2001
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גדולי החוקרים באיטליה ,דוגמת כריסטופורו לנדינו ( ,)Landinoמי שפרשנותו המפורטת
16
לקומדיה ( )1481היא קרוב לוודאי ההישג הספרותי המקיף ביותר עד העת ההיא.
המאה ה 16-באיטליה יודעת ויכוחים ודיונים אין ספור בנושא עדיפותה של האיטלקית
על הלטינית .למותר לציין שחיבורו של דנטה( De vulgari eloquentia ,על צחות לשון
המקום) ,בו הוא משבח את האיטלקית (הבולונזית) ,וכן העובדה שהקומדיה אף היא כתובה
איטלקית ,שימשו בידי מצדדי האיטלקית כלי רב עוצמה בטיעוניהם.
המאה ה 17-וכן המחצית הראשונה של המאה ה 18-יודעות ירידה של ממש בחקר דנטה.
כך למשל מספר המהדורות שזוכה להן הקומדיה בפרק זמן זה של  150שנים ,יורד באופן
משמעותי .הקלאסיציזם ,האיטלקי והצרפתי בעיקר ,האשים את דנטה בסילוף ורידוד תפיסתו
האסתטית של אריסטו ,ומכאן "הפשטנות היתרה" (כך וולטר) של הקומדיה המסרבת לעמוד
בכללי הפואטיקה האריסטוטלית .טיעוני מתנגדיו של דנטה ,ובראשם פרנצ'סקו פולביו
( )Fulvioופאולו בני ( ,)Beniהסתמכו בעיקר על ניתוח ההשואה בין האיליאדה – המהווה
17
מבחינתם מופת אולטימטיבי לכתיבה אפית – לבין הקומדיה.
כל החורג ביצירתו של דנטה מכלליו של הומרוס נתפס על ידם ככישלון ספרותי ,ואף
גרוע מזה ,כחילול קודש .מולם ניצבה לאורך הדורות סוללה נודעת של משוררים והוגים,
ובראשם טורקואטו טאסו ( ,)Torquato Tassoאשר ביצירתו המרכזית ,ירושלים המשוחררת
( ,)1580הולך ביודעין ובגלוי בעקבותיו של דנטה .מי שהתייצב נחרצות לצדו של דנטה,
והוא שלבסוף הטה את הכף בוויכוח ,במחצית הראשונה של המאה ה ,18-היה ההוגה הבכיר
בעת ההיא ,ג'מבטיסטה ויקו ( .)Vico, 1668-1744ויקו נטל מן הקלאסיציסטים את ההשוואה
להומרוס ,אולם בחיבורו המקיף 18הוא עומד על השינוי התרבותי הרב בין העידן הארכאי
של הומרוס לבין הרנסנס המוקדם של דנטה ,ובתובנה המפתיעה את הקורא המודרני ,מונה
ויקו את ההבדלים הרבים שבזכותם הקומדיה רכשה את מעמדה בצמרת האפוסים בתרבות
המערב .עוד מן הראוי לציין את תרומתו של כתב העת הוונציאני ,L’osservatore Veneto
משלהי המאה ה ,18-ושל עורכו ,צ'זרה גוצי ( ,)Gozziשהעניק לדנטה בכלל ולקומדיה בפרט
מקום נרחב בביטאונו ,שנחשב בשעתו למוביל בתחומו באיטליה.

העידן הרומנטי
העידן הרומנטי הופך לתור הזהב של דנטה ויצירתו .העניין הרב שמגלה הרומנטיקון המצוי
בימי הביניים והרנסנס המוקדם ,אך טבעי שיוליך אותו בחיפושיו אחר דמות מפתח ומופת
של התקופה ,ואין כדנטה מועמד מושלם למעמד הנכבד של האידיאל הרומנטי ,ואין כיצירתו
למופת אולטימטיבי .מכאן ההערצה שהוא זוכה לה בקרב גדולי הרומנטיקונים של איטליה,
Bernuzzi, Marco, “Cristoforo Landino”, Contemporaries of Erasmus, Eds. Thomas B. Deutscher, Toronto: .16
.University of Toronto Press, 2003
.<http://www.olschki.it/riviste/st600.htm> .17
Discoverta del vero Dante, ovvero nuovi principi di critica dantesca”, Translated by Irma Brandeis“ .18
as “Discovery of the True Dante”, in Brandeis, ed., Discussions of the Divine Comedy, Boston: Heath,
.1961
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ביניהם אוגו פוסקולו ,)Foscolo( ,וינצ'נצו מונטי ( ,)Montiובראש וראשונה ג'קומו לאופרדי.
מספר המהדורות להן זוכות יצירותיו של דנטה במחצית הראשונה של המאה ה 19-עולה
על כלל המהדורות של יצירותיו במהלך חמש מאות השנים שחלפו מאז מותו של המשורר.
המאה ה 19-באיטליה יודעת את עידן ה ,Risorgimento-הוא עידן המאבק לאיחוד איטליה
בהנהגתם של מציני וגריבלדי ,שניהם ממעריציו המובהקים של דנטה ,העושים שימוש נרחב
בכתביו לקידום איחודה של ארצם .כמקובל בתקופות של מהפכה ,נרתם המשורר הלאומי
עם יצירתו הבכירה למגמות המאפיינות את הדור .כך מוצא דנטה – להפתעתו הרבה – את
עצמו בתפקיד של אבי הסוציאליזם ,הכמורה הפרוטסטנטית והמהפכה התעשייתית .הכול
מוצאים ביצירתו תיעוד המעניק לתפיסתם את ברכתו (הלא-מודעת) של המשורר הלאומי.
הקומדיה תורגמה אמנם עוד במאות ה 15-וה 16-לרוב לשונות אירופה ,אך העניין
התיאורטי ביצירותיו של דנטה היה מועט מחוץ לגבולות איטליה .העידן הרומנטי הביא
לפריחה רבתי הן בתרגום חוזר ונשנה של מכלול יצירת דנטה ,והן בחקר יצירותיו .ראשונים
מבין האירופים בעיסוק שיטתי ומקיף של השכן מדרום ,היו הצרפתים .שורה של מבקרים
ותיאורטיקנים בכירים של הספרות במחצית הראשונה של המאה ה ,19-ביניהם פרדריק
אוזנם ( 19,)Ozanamקלוד פורייה ( )Faurielובעיקר אטיין ז'אן דלקלוז ( ,)Delecluseהעניקו
לביקורתם ממד כלל-תרבותי החסר בדרך כלל בביקורת האיטלקית ,המתרכזת לא אחת
בהיבטים מקומיים בלתי מובנים לקורא הזר ,לרבות השמצות הדדיות ועריכת חשבונות בין
אסכולות ואישים במציאות האיטלקית השסועה.
בגרמניה היה זה יוהאן הרביעי ,מלך סקסוניה (תחת שם העט פיללטס – ,)Philaletes
שייסד – זאת על פי המסורת הגרמנית מקדמת דנא – את החברה הגרמנית לדנטה
( ,)Deutsche Dante – Gesellschaftהמשלימה במועד כתיבת דברים אלה (אביב 141 ,)2007
שנות קיום .החברה הגרמנית הוציאה מקרבה שורה ארוכה של דנטולוגים מובהקים ,ביניהם
קרל ויטה ( ,)Witteלודוויג בלאנק ( )Blancוהנודע מכולם ,אוגוסט קופיש ( ,)Kopischהמוכר
היטב למעריצי דנטה בזכות תרגומו לקומדיה וחיבורו על לשונו של המשורר ,על השימוש
20
בסמלים ובאלגוריה הנוצרית ביצירותיו בכלל ובקומדיה בפרט.
המחצית השנייה של המאה ה ,19-במידה רבה תחת השפעת המגמה הפוזיטיביסטית
בהגות האירופית ,נאחזת בקומדיה כבדגם המייצג את הקריטריונים הלשוניים וההיסטוריים
של הפוזיטיביזם .הבולטים בקרב מגמה זו באיטליה הם איזידורו דל לונגו ( )Lungoואדולפו
ברטולי ( ,)Bartoliאולם אין ספק כי בכיר הדנטולוגים בעת ההיא ,ההופך את דנטה לאבי
הפוזיטיביזם האירופי ,הוא פרנצ'סקו דה סנקטיס ( ,)Sanctisפרופסור לספרות משווה
21
באוניברסיטה של נאפולי ,מורהו ואביו הרוחני של בנדטו קרוצ'ה.
כך גם החיבורים על האסתטיציזם של הקומדיה מעטו של ג'וספה קרדוצ'י ,בכיר משוררי
Antoine Frédéric Ozanam, Dante et la philosophie catholique, au XIIIeme siècle, Paris, 1839. .19
Die göttliche Komödie des Dante Alighieri, Metrische Uebersetzung nebst beigedrucktem .20
Originaltexte, Berlin. 1842.
Francesco Saverio De Sanctis, Storia della letteratura italiana, a c. di N.Gallo, introd. di N.Sapegno, 2 .21
voll., Einaudi, Torino 1958.
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איטליה בזמנו ופרופ' לספרות באוניברסיטה של בולוניה; וכן פועלו של אנדריאס סקרטציני
( ,)Scartazziniמי שאפשר כי אינו נמנה עם גדולי ההוגים בדורו ,אולם בסוגיית דנטה אינו נופל
מן השמות הדגולים הנזכרים לעיל .סקרטציני ,שווייצרי במקורו ,ייסד את הEnciclopedia-
 .Dantescaהאנציקלופדיה ,שנתחברה בין  1896ל ,1905-זכתה להצלחה רבה והפכה במהרה
22
לנכס צאן ברזל ,שהעניק לציבור הכללי גישה נוחה ובהירה לדנטה וליצירתו.
סקרטציני ,עורך מובהק ,הצליח בעשור שהקדיש לאנציקלופדיה לרכז לא רק את מיטב
החיבורים על דנטה ויצירתו ,כי אם לנפות שפע של הבלים שנקשרו סביב ראשו של המשורר
הגדול ,ולא יהיה זה מוגזם לקבוע ברוח ההיגד של בנדטו קרוצ'ה ,כי האנציקלופדיה של
סקרטציני היא "אבן תשתית במחקר דנטה ,ועומדת בקני-המידה של מחקר מודרני".
באיחור-מה – המפתיע לכשעצמו – קם מוקד של מחקר דנטה גם בבריטניה ,ובראשו
שני חוקרים בכירים ,אדוארד מור ( )Mooreופג'ט טוינבי ( ,)Paget Toynbeeשניהם מראשית
23
המאה העשרים.
עם זאת יש להודות ,כי ספק אם עלה בידו של המרכז הבריטי לחדש דבר-מה בחקר
דנטה ,והוא מסתפק בעיקר במעקב ותגובה אחר מוקדי דנטה באיטליה ובגרמניה.

המאה העשרים

24

בשלהי המאה ה 19-וראשית המאה העשרים עולה מחקר דנטה על פסים של פרסום שוטף,
קרי :כתבי עת .מבין הבכירים שבהם שהחלו לראות אור בעת ההיא ,המוקדם ,ויש הטוענים
שגם הבכיר ביניהם ,הוא ,Deutsches Dante-Jahrbuch :היוצא בוויימאר .מן הגיליון הראשון
( )1867ראו עד כה אור  81שנתונים ,המרכזים יחדיו את מיטב המחקר על דנטה ויצירותיו.
 Il Giornale Dantescoהאיטלקי ,ביטאון ה ,Societa Dantesca Italiana-החל לראות אור
ב 1894-בפירנצה .בשנת  1916החליף את שמו ל ,Studi Danteschi-והוא ,כמאמר עורכיו,
המוקד העולמי לחקר דנטה.
המאה העשרים ידעה שינוי כיוון בחקר דנטה .החוקר בן ימינו אינו פוסל או ממעיט
בערך המחקר בן המאה ה ,19-המהווה בסיס למחקר המודרני ,אולם המתודולוגיה הקפדנית,
עליה אמון כיום המחקר ,דורשת בחינה מקרוב של החומר הנאסף ,הן מן המאה ה 19-והן
מתקופות קודמות לה .כך למשל עוברת הסוגיה האלגורית ,המהווה מוטיב כה מרכזי בכתבי
דנטה בכלל ובקומדיה בפרט ,עיון מחדש המלווה בשינוי ערכים יסודי .מחקרים בעלי אופי
G.A. Scartazzini, Enciclopedia dantesca, Milan, 1896. .22
 .23ראו את מחקרו המפורט של טוינביPaget J. Toynbee, Dante in English Literature from Chaucer to Cary, :
.(c.1380-1844), London: Methuen & Co., 1909

 .24סקירה מקפת על חקר יצירתו של דנטה מראשיתו במאה ה 14-ועד היום ימצא הקורא בשורת המחקרים
הבאהLuciana Martinelli, Dante (Storia delia critica), Palermo 1966; Aldo Vallone, Studi su :
;Dante medievale, Firenze 1965; Aldo Vallone, La critica dantesca nel Settecento, Firenze 1961
Aldo Vallone, La critica dantesca contemporanea, Pisa 1957; Aldo Vallone, La critica dantesca
;nell'Ottocento, Firenze 1958; Enzo Esposito, Gli studi danteschi dal 1950 al 1964, Roma 1965
Francesco Maggini, La critica dantesca dal '300 ai nostri giorni – Ouestioni e correnti di storia
.letteraria, Milano, Carlo Marzorati editore, 1949
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לשוני-היסטורי מבקשים לרדת לעומק המשמעויות הפיוטיות על דקויותיהן ,וחיבורים
המתחקים אחר הזיקה וההיזון החוזר בין הסגנון לאסתטיציזם של דנטה ובני דורו ,מבקשים
לגלות היבטים חדשים ביצירה .למותר לציין אף את הזרמים השונים בחקר השירה בימינו,
דוגמת "הקריאה הצמודה" מאסכולת ה ,New Criticism-ועד לניסיון להפוך את דנטה לנביא
הפוסט-מודרניזם.
מבין צמרת חוקרי דנטה במחצית הראשונה של המאה העשרים ,בולטים אריך אוארבך
וארנסט רוברט קורטיוס ( )Curtiusהגרמנים ,אטיין גילסון ( ,)Gilsonפול רנוצ'י ()Renucci
ואנדרה פזר ( )Pezardהצרפתים ,וכן שורה ארוכה של חוקרים איטלקים ,המקדימים את
רעיהם הזָ רים ,דוגמת ברונו נרדי ( ,)Nardiפרנצ'סקו מצוני ( )Mazzoniוניקולה צינגרלי
(.)Zingarelli
הכיוון של פרשנות אסתטית מצוי בבסיס מחקרו של בנדטו קרוצ'ה באחד מחיבוריו
הנודעים ,La poesia di Dante ,משנת  .1921קרוצ'ה מבקש לחלץ את דנטה מן הניתוח
הדוקטרינרי הצונן של מבקרי המשורר בראשית המאה העשרים .הוא אינו דוחה את הזיקה
הלשונית-היסטורית ואת הניתוח האלגורי ,אולם טוען כי קיימת בו הגזמה רבתי ,המאפילה
על הישגו העיקרי של דנטה שהוא יופיה של שירתו – מרכיב העומד בפני עצמו ואין
לטשטש אותו במחקרים פרטניים בבחינת "מרוב עצים אין רואים את היער" .השפעתו של
האסתטיקן הגדול על בני דורו הייתה משמעותית למדי ,ועדות לכך הם מחקרי תלמידיו
של קרוצ'ה ,דוגמת אטילו מומיליאנו ( ,)Attilio Momiglianoפרנצ'סקו טוראקה ()Torraca
וג'וליו ברטוני ( ,)Bertoniההולכים בדרכו של קרוצ'ה בחיבורים על האסתטיקה של דנטה.
לצדו של קרוצ'ה מן הראוי לציין את מיקלה בארבי ( 25,)Barbiמי שבמחקריו חזר והתרה
מפני "הפנאטיות המתודולוגית" (כך בלשונו) ,המבקשת להוכיח הנחות יסוד מופרכות ועל
ידי כך לרתום את דנטה לאחת האסכולות בביקורת הספרות .עם זאת לא פסל בארבי את
החובה לקשור את ההיבט האסתטי של היוצר הגדול עם ניתוח יסודי של תרבות תקופתו,
ובכך הרחיק לכת מקרוצ'ה ,שכן ,לדעתו" :ביקורת אסתטית בלבד ,ללא זיקה והיזון חוזר של
תרבות החומר והרוח המאפיינים את תקופתו ,תחטא גם להבנה האסתטית של היצירה".


שלהי המחצית השנייה של המאה העשרים יודעים שוב חזרה אל הנוקדנות האקדמית,
המוציאה את נשמת השירה בסכין הניתוח של האסכולה האופנתית האחרונה .מטבע
הדברים ,המחקר העכשווי הולך ומתמקד בגזרותיו .נכון להיום לא נוכל לזהות ניסיונות רבי
תנופה להעניק לדנטה מעמד של אבי אסכולה בהיסטוריה ,במדע ,באמנות ,במדעי החברה
או בשירה .המחקר הפרטני עוסק בניסיון להרכיב ככל האפשר את הביוגרפיה של דנטה
משברי הפרטים במסמכי התקופה .הבחינה היסודית של הכתוב מבקשת לעקוב אחר רמזיו
האינסופיים של המשורר לאירועי תקופתו ולפועלן של שורת הדמויות הארוכה המאכלסת
 .25מתוךBarbi, Michele, “Il canto X dell'Inferno”, in Letture dantesche, ed. Giovanni Getto, Florence: :
.Sansoni, 1964
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את הקומדיה .עם זאת ,מבין צמרת הדנטולוגים בעשורים האחרונים ,ראוי לציין קבוצה
מצוינת ,רהוטה ,מדויקת ועם זאת בעלת תפיסה היסטורית ושאר רוח :השמות המופיעים
ברשימה קצרה זו (בסדר אלפביתי) שימשו אותי בעבודתי במהלך תרגום הקומדיה ,ושניים
מהם :תיאודולינדה ברוליני ופיטר הוקינס ,אף ניאותו לתרום מפרי עטם ל"אחרית דבר"
בכרכים אלו:
תיאודולינדה ברוליני ( :)Teodolinda Baroliniספרה החשוב ביותר של פרופ' ברוליני הוא
.Dante’s Poets: Textuality and Truth in the Comedy, Princeton: Princeton UP, 1984
רחל ג'ייקוף ( )Rachel Jacoffעורכת.The Cambridge Companion to Dante, 1993 :
פיטר הוקינס (Dante’s Testaments: Essays in Scriptural Imagination :)Peter S. Hawkins

.Stanford University Press, 1999
רוברט הולנדר (Robert Hollander): Allegory in Dante’s “Commedia”, Princeton: Princeton
.UP, 1969
אוטפריד ליברקנכט ( :)Otfried Lieberknechtעורך אחד האתרים המקיפים ביותר על
דנטה ברשת.<http://www.the-orb.net/encyclop/culture/lit/italian/da_infos.htm>/ :
ג'ואן פרנטה (The Political Vision of the Divine Comedy, Princeton, NJ Joan M. Ferrante):
.Princeton UP, 1984
ג'וזף צ'לסי (The Myth of the Earthly Paradise and Tragic Vision in the :)Joseph Chelsey
.Divine Comedy, University of Pennsylvania Press, 1991
כריסטופר קליינהנץ ( :)Christopher Kleinhenzעורך ראשי של ה Dante Studies-מאז

.1984
ג'פרי שנאפ (The Transfiguration of History at the Center of Dante’s :)Schnapp, Jeffrey
.Paradiso, Princeton: Princeton University Press, 1986

שורת כתבי העת לחקר דנטה התרחבה במידה רבה במחצית השנייה של המאה העשרים.
הבכירים שבהם קמו באיטליה ,צרפת וארה"ב .רשימה של כתבי עת מובילים ,וכן רשימה
26
נבחרת של אתרים ברשת ,ימצא הקורא בביבליוגרפיה המצורפת לכרך העדן.

 .26בחינת המחקר על דנטה ויצירתו מאז ראשית המאה ה 15-ועד אמצע המאה העשרים ,כולל ביבליוגרפיה
נרחבת ,ימצא הקורא בעבודתו המקפת של אלדו ואלונה ( ,)Aldo Valloneהחל בכרך א'Studi su Dante :
 medievale, Firenze 1965ועד.La critica dantesca contemporanea, Pisa 1957 :
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החיזיון האחרון
...ולאחר שסיימתי סונטה זו ,חיזיון מופלא נגלה לעיני ,ובו ראיתי דברים שאילצוני להחליט שלא
לכתוב עוד דבר על העלמה המבורכת ,עד בוא העת בה אוכל לכתוב עליה כראוי לדמותה .ולמען
מטרה זו אני לומד ככל שיש בכוחי ,כפי שהיא ללא ספק יודעת זאת .באשר על כן ,אם הדבר
ישמח את לבו ,אני מקווה לכתוב עליה כפי שמעולם לא נכתב על אישה .אזי ,אם הדבר יישא חן
בעיניו ,יניח לי הוא ,אדון החסד ,ברוב טובו לראות בתהילתה של גבירה זו ,ביאטריצ׳ה המבורכת,
המאירה ברום תהילתה את פניו.

משפטים אלה ,החותמים את ויטה נובה (פרק  ,)42הניחו את היסוד הביוגרפי לחיבור
הקומדיה .אנו ערים לשבר הנפשי העובר על המשורר עם מותה של ביאטריצ'ה ,גם אם
היה זה מצב מעבר ,והאהבה אל אידיאל הנעורים גברה על הפן הארצי של נחמה בזרועותיה
של דונה ג'נטילה .ויטה נובה הייתה אמנם יד ומצבת פיוטית לאהבה אידיאלית ,אולם לדעת
המחבר לא היה די בכך .מסגרת ה"דולצ'ה סטיל נובו" העניקה אמנם כלים – פרוזודיים
ותוכניים – לביטוי אינטימי וריאליסטי ,אך נעדרו ממנה היסודות הפילוסופיים והאפיים
שאמורים היו להעניק לסיפור המעשה את השגב האלוהי הדרוש לו .מכאן שיש לראות
ביצירות שקדמו לקומדיה שלבי ביניים המכוונים את המשורר לקראת שלמות אורגנית,
שלבים שנועדו להכין את המשורר לקראת היעד הסופי ושאותם לא יכול היה לשאוב
מעקרונות ה"סטיל נובו" .כך קונביביו (הסעודה) היה למשורר בבחינת מבוא שהרחיב את
אופקיו האינטלקטואליים והעניק לתבונתו מסגרת פילוסופית .הצורך במתן צורה ומבנה,
על מנת להגיע למיצוי אחדות הצורה והתוכן במובנם הניאו-אפלטוני ,הוא זה שהביא את
דנטה לדיון במכמני הלשון החיה והריאליסטית ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בעל צחות
לשון המקום .ההחלטה לכתוב איטלקית ולא לטינית סיפקה לידיו את הגמישות הדרושה
לתיאור הפרטים הריאליסטיים בקומדיה ,וביתר שאת את השימוש בדיאלקטים השונים
בפגישותיו עם דמויות שמחוץ לעולם הטוסקני .ואכן ,כלל לא יעלה על הדעת כי ניתן היה
להשיג בלטינית את הנטורליזם – הבוטה לעתים – המעניק לקורא את טעמו האותנטי של
המסע בעולם המתים ,נטורליזם אשר בלעדיו לא הייתה הקומדיה כי אם טרקטט תיאולוגי
בלטינית.
חיבורו מונרכיה ,הגם שנתחבר בשנת  ,1310קרי :בימים בהם עסק בכתיבת התופת ,הוא
ניסיון שיטתי להתמודדות עם השאלה המרכזית העוברת כחוט השני בקומדיה :מבנה השלטון
וחלוקת הסמכויות הנדרשת בין רשות הכנסייה לרשות החילונית .כך ברמה הרציונלית
והמופשטת .אך באותה מידה רתם דנטה להבעת רעיונותיו גם את ניסיונו האישי המר.
הגירוש מן העיר בשנת  ,1302בו ראה המשורר סמל לשפל המדרגה אליו הידרדרה
[]43
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האנושות הניצבת על ִספו של אסון ,היה מבחינתו ציווי לנטוש את "מעבה היער" אליו "סטה
מדרך הישר" ,כפי שציין זאת בשורות הפתיחה של התופת .הנה כי כן ,היצירות שהקדימו את
הקומדיה ואשר היו מבוא אליה ,נועדו להעניק למשורר כלים שבאמצעותם יוכל להתמודד
עם השלמות הדרושה ,זאת בעזרת "שמים וארץ" ,כפי שנכתב בשורות הפתיחה של הקנטו
העשרים וחמישה בעדן.
…che ’l poema sacro
al quale ha posto mano e cielo e terra,
sì che m’ha fatto per molti anni macro,

 ...וְ זֶ ה ִמזְ מוֹ ר ַה ּק ֶֹד ׁש,
הוֹ ׁ ִשיט ּו לוֹ יָ ָדם ָה ָא ֶרץ וְ ׁ ָש ַמיִ ם –
ֲע ַמל ׁ ָשנִ ים ָ ּב ֶהן ָּכ ַח ׁש גּ ו ִּפי ִמ ֶ ּיגַ ע"...
(העדן)3-1 .25 ,
המשורר ער לעובדה כי המסע אל העדן מזכך את שירתו ומשפר אותה:
Lettor, tu vedi ben com' io innalzo
la mia matera, e però con più arte
non ti maravigliar s'io la rincalzo.

יטיב
ָ"ר ִא ָיתַ ,ה ּקוֹ ֵראֵּ ,כ ַיצד ֲאנִ י ֵמ ִ
ִעם ַה ּׁ ִש ָירהֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך ַאל ִּת ׁ ְש ָּת ֶאה ִאם
ַעל ָא ּ ָמנוּת ּ ִפ ּיוּט אוֹ ִסיף וְ גַ ם ַא ׁ ְש ִ ּב ַיח"...
(טור הטוהר)72-70 .9 ,
על מנת להשיג יעד זה היה עליו להכיר מקרוב את מהותו של החטא ועונשו ,היה עליו לרדת
למשמעות החסד הנוצרי ,המחילה והחזרה בתשובה ,וללמוד על הכמיהה והתקווה ,לדעת את
משמעות האושר והאהבה במובנם התיאולוגי על פי הדוֹ גמה הקתולית .לשם כך היה עליו
לנדוד בדרכי התופת ,טור הטוהר וגן העדן .כל אלה על מנת שיוכל להתייצב בבוא היום בפני
אהובתו השמיימית ולנוכח פני האל ,בחרדת קודש אך בלב שלם.
דנטה היה זקוק לתקדים .תיאור פלסטי של מסע קדום לקראת יעד נאצל ,עליו יוכל
להסמיך את מסעותיו שלו .הוא לא מצא אותו במקרא ולא בברית החדשה ,קל וחומר בכתבי
אבות הכנסייה ,אך זה נגלה לעיניו במלוא הדרו הפיוטי והדרמטי באנאידה לוורגיליוס .כמוהו
כאניאס ,גם דנטה קובע לעצמו אתגר בלתי אפשרי על פניו :מסע שניהם רצוף סכנות,
שניהם מבקשים אחר האמת ,שניהם מבקרים בתופת .אודיסאוס מייסד את רומא ובכך
מעניק לאנושות מופת של שלטון מתוקן ,דנטה שואף להשיב עטרה ליושנה ,שלטון עולמי
בדגם האימפריה הרומית ,הגם שבמעטה נוצרי.
מכאן המוטיב האפוקליפטי שביצירה .לעיני המשורר נתגלתה האנושות כולה המאוימת
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בשבר של קץ הימים .דנטה מתבונן במציאות החברתית של עירו ומכורתו ורואה בה דגם
המייצג את כלל המין האנושי .הקיסרות חדלה מלהיות מונרכיה עולמית והפכה לשורה של
מלכויות מקומיות שסכסוכי גבולות תדירים מביאים אותן לרצף בלתי פוסק של מלחמות
חורמה; הכנסייה נוטשת את רוח המוסר האבנגלי ופונה לרדיפת בצע חומרית .מבחינתו של
דנטה זהו מרשם ל"השמדה הדדית מובטחת" – אם לעשות שימוש במונח מימי המלחמה
הקרה .הנה כי כן ,ייעודו של המשורר-הנביא הוא להציג בפני החוטא המצוי את המצפה לו
בבוא יומו :ייסורי תופת ,תרתי משמע ,באחד ממדורי הגיהינום שמשרטט המשורר בריאליזם
בוטה ,בניסיון לעורר חלחלה בלבו ובתקווה להשיבו אל דרך הישר .טור הטוהר נועד להציג
את חברת האדם בשלב המעבר ,מעין אתנחתא שבמהלכה מתבררות סוגיות יסוד בתחום
המוסר – אם ברובד הרצון החופשי ואם בניסיון להגדיר את ערכי הטוב מול הרשע ביחסי
אדם-אלוהים .העדן הוא שיר הלל לשלמות ולטוהר הנשמה ,מחוז חפץ אידיאלי שאליו
צריכים לשאוף הפרט והכלל .דנטה הוא אפוא נביא מתריע בשער ,הבא להציל את האדם
מכיליונו .אולם בשונה מנביאי ישראל ,שאיפותיו מרחיקות לכת .יצירתו אמורה לחבור
למקרא ולברית החדשה וכך להיות הצלע הסוגרת את השילוש הקדוש בכתובים .אכן יומרני
משהו ,ועל כך בהמשך.


הקומדיה – ההיבט המיסטי
דנטה ,כאמור לעיל ,מעניק לחזונו ממד ריאליסטי ככל האפשר .הוא חוזר ומדגיש כי כל
הנראה לעיניו אינו אלא ממשות מובהקת ,ואם הדברים חורגים מן הניסיון האנושי ,הוא
דואג להסבירם בכלים של תבונה והיגיון מדעי ,לשיטתו .בכך הוא יוצא דופן בספרות החזון
והחיזיון של ימי הביניים ,הלובשת מסכת מסתורין שאמורה להעניק ליצירה את הממד
האלוהי ,בבחינת "נסתרות דרכי האל" ,וגדושה לפיכך באלגוריות ,סמלים ופיקציה פנטסטית
של מחברים שביקשו לעשות רושם על ההמון הנוח ליפול קורבן לתעתועי דמיון וקסם על-
טבעי .במובן זה הקומדיה היא היפוכה של ספרות המסתורין הענפה .הדבר בולט במיוחד
בעדן ,בו מבקש המחבר להסביר את התופעות השמיימיות ,קרי :העל והאל-טבעיות על
בסיס רציונלי ,ככל שידו משגת ,הגם שלא תמיד עולה הדבר בידו.
אין ספק שהקומדיה הושפעה רבות מן המיסטיציזם העמוק המאפיין את התקופה .המאה
ה 13-היא עידן של כתות מיסטיות הצומחות כפטריות אחר הגשם על רקע שורה ארוכה
של משברים העוברים על דרום אירופה בכלל ועל איטליה בפרט .כרגיל במקרים כאלה,
השבר המוסרי הוא הנתפס כרע אולטימטיבי שיש לתקנו באמצעות דוקטרינות חדשות,
חלקן בתוך הכנסייה עצמה ,חלקן מחוצה לה ובמאבק עמה .הדוגמא האופיינית מכולן היא
פעילות כת האלביג׳נסים בדרום צרפת .עוינותם של אלה לכנסייה נבעה בראש וראשונה מן
השחיתות שפשתה בקרב כלי הקודש הקתוליים ,ומכאן ההפלגות הניאו-מניכאיות של כתות
אלה המעורבות במסתורין וחזיונות משיחיים .כך למשל הנחת היסוד המקורית ,לפיה כדור
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הארץ הוא בפועל הגיהינום ,אינה רחוקה מתיאורי פירנצה אצל דנטה .כך הזעזוע שפקד את
אירופה הנוצרית עם מסעי הצלב ,שהעלו אף הם כתות מיסטיות למכביר ,החל במאמינים
בישועה המצויה בהישג יד וכלה בציפייה ליום הדין העומד לבוא במהרה.
בעת ובעונה אחת עולה העניין הרב בתרבות ההלנו-רומית מזה ,ובכתבי אבות הכנסייה
מזה .כתבי אוגוסטינוס זוכים להצלחה ,ולצדם התורות הניאו-אפלטוניות .עם גדולי
המיסטיקנים הפורחים בעת ההיא נמנים שני הקדושים ,בונבנטורה ֶ ּוברנַ ר מקלרוו .כל
אלה מוצאים את מקומם ב"סטיל נובו" ובקומדיה לדנטה .עקרונות מוסר דוגמת השילוש,
היטהרות ,הארה ,שלמות ( ,)purgatio, iluminatio, perfectioזוכים אף הם לפריחה חסרת

תקדים.
מקור נוסף בעל השפעה על ההיבט המיסטי של הקומדיה הוא אסכולת סנט ויקטור
( ,)Saint-Victorהיונקת את השראתה בעיקר מחיבורו המיסטי של אביה הרוחני ,הוא הוגו
מסנט ויקטור ,בחיבורו ( De Vanitate Mundiעל הבלי העולם הזה) ,הטוען בין היתר כי
התבוננות בשלמות הארצית סוללת את הדרך להכרת השלמות האלוהית .במקרה של דנטה,
יופיה המושלם של ביאטריצ'ה והעיסוק הבלתי פוסק בנושא זה מצדו ,הם שסללו את דרכו

של המשורר אל כס האלוהים ואל הבנת האמת המוחלטת.
מקורות השפעה נוספים ניתן למצוא בכת האורפית ,תפיסה דתית ביוון הקדומה (המאה
השישית לפנה"ס) שזכתה לשוב ולתפוס את מקומה בשלהי ימי הביניים .ההיבט באורפיזם
– אליו התוודע דנטה באמצעות ורגיליוס ואובידיוס – שייתכן כי ריתק את תשומת לבו
של דנטה ,הוא המוטיב המרכזי במסתורין האורפי ,לפיו אורפאוס בחיפושיו אחר רעייתו
אירודיקה (פירוש שמה" :שופעת חסד" ,בדומה ל"ביאטריצ'ה") יורד להאדס ושב משם.

סיפור הירידה להאדס מתייחס במסתורין האורפי גם לפרספונה ולבכחוס.
בכתבי שני מיסטיקנים מובהקים ורבי השפעה דוגמת ֶ ּברנַ ר מקלרוו בן המאה ה12-
ובונבנטורה ,המאוחר יותר – שניהם בעלי השפעה מרבית על עיצוב עולמו הרוחני של
המשכיל האיטלקי במחצית השנייה של המאה ה – 13-מצא דנטה מענה לכמה וכמה
סוגיות המטופלות בקומדיה .עדות לכך היא העובדה הסמלית שברנר הוא המדריך את דנטה
בשלושת הקנטי החותמים את העדן ואת הקומדיה בכללותה .חיבוריו של ברנר ,ובעיקר
מסתו( De diligendo Deo :על אהבת אלוהים) ,עניינם הוא הזדהות עם החסד האלוהי
והיכולת לגבור על אבני הנגף המכשילים יעד נעלה זה .רדיפת בצע ואנוכיות הם המכשול
המרכזי על פי ברנר ,ולמותר לציין כי מהם נמצא בשפע ביסוד התפיסה המוסרית של דנטה
בכתביו בכלל ובקומדיה בפרט .מובאות מן המסה הנזכרת לעיל כמו הועתקו מן הקומדיה:
כך משפט אקראי מן המסה ,דוגמת" :כפירה בעיקר ,מרמה ,כפייה בכוח פורחים עלי אדמות.
גונבי הדעת לא ייספרו מרוב ,מגִ ני האמת לעומתם אינם כי אם קומץ ".למותר לציין כי
דנטה מזדהה עם המחבר בסלידתו מן הממסד הכנסייתי" :הכנסייה כולה מבקשת לשמור על
.
.
.
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נכסיה ובמידת האפשר להגדילם ללא הרף .אין מהות ותוכן ,הכול העמדת פנים .האלוהים
נטש אותה מזמן ".לבונבנטורה חייב דנטה את הערצתו הרבה אל פרנציסקוס איש אסיזי,
"א ׁיש ָה ֱאל ִֹהים ָה ָר ׁש" ( (Mirabil vita del poverel di Dioבלשונו (העדן ,קנטו ,13
הוא ִ
.)33-32


מקורות נוספים לקומדיה
בעוד שמן ההיבט הריאליסטי ביצירה ,המטביע בה את חותם הראשוניות ,זכאי דנטה
לתואר אבי הרנסנס המוקדם ,הרי שאת ההיבט החזוני נוטל המשורר מן האופנה
המקובלת בימיו .ספרות החזון ,צירוף ,מרתק לעתים של יצירה ספרותית ,הפלגה אל
הפנטסטי ,וחיזיון דתי ,היא מן המקובלות בעת ההיא .הנודע בסוגו הוא חזיונו של
ג'קומינו דה ורונה מחבר ה( De Jerusalem celest-על ירושלים הקדושה ,)1250 ,הכתוב
בכישרון ספרותי בלתי מבוטל ,ולבטח מוכר היטב לדנטה .כך גם יצירתו של ראול ד'אודן
(( ,Le songe d'Enfer )d'Houdanהחלום על התופת) ,וכן ( Voye du Paradisהמסע בעדן)
לבדואן דה קונדה ( )Condeמן המחצית השנייה של המאה ה – 13-זאת אם למנות דוגמאות
ספורות בלבד .הקרובה ביותר מבחינת המבנה לקומדיה היא יצירתו של דה קונדה ,שילוב
מרתק של סיפור הרפתקאות והטפת מוסר במסגרת שורת חלומות אלגוריים ,בהם עולה
המשורר לרגל אל גן העדן .בדרכו הוא פוגש בנזיר הנושא לפניו דרשה ארוכה בסוגיית
החזרה בתשובה ,והמשורר שהשתכנע עמוקות ממשיך בדרכו ,יודע רעב ,צמא ,קור ועינויים.
לאחר שעבר את מדורי הכפרה ,המשמעת ,האלם והאיפוק ,סופו שהוא בא בשערי העדן.
חובו הרב של דנטה לוורגיליוס – בו בחר להוליכו בנתיבי עולם המתים – נובע מן
השימוש המקיף במובאות מאנאידה .יצירת מופת זו מעניקה לדנטה מסד נתונים רחב,
בעיקר מתחום העולם התחתון ,המטופל אצל ורגיליוס ביד רחבה ,בניסיונו ליצור סינתזה
בין הדוֹ גמה הנוצרית לבין המרחב הגדול של המיתולוגיה ההלנו-רומית ,שהיוותה בימיו
מערך עיקרי בעולמו הרוחני של המשכיל המצוי .הקסם הבלתי נדלה של סיפורי המיתולוגיה
עלה לאין שיעור על ההטפה הבלתי פוסקת ,דלת הנרטיב הדרמטי ,של הברית החדשה ,קל
וחומר על התוכחה המשמימה והמופשטת של כתבי אבות הכנסייה ,הכתובים בלשון סתרים
סכולסטית הרחוקה מהשגתו של המשכיל בשלהי ימי הביניים וראשית הרנסנס.
אולם הדוֹגמה הנוצרית קמה אחרי ככלות הכול על מנת לבוא במקומה של האלילות
ההלנו-רומית .הקומדיה ,יותר מכל יצירה אחרת בתרבות המערב ,יותר מגן העדן האבוד
למילטון ,או ציורי הקפלה הסיסטינית של מיכלאנג'לו ,היא שיר הלל לעקרונות הנצרות
בטהרתה ,ובתור שכזאת מבקשת להעניק לזו את הממד ה"ריאליסטי" הנעדר מכתבי
התיאולוגים המקצועיים .הכלאה זו של ביקורת ההווה על רקע העלייה ,תרתי משמע,
.
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לשמים ,של הנפש החוטאתָ ,דרשה מדנטה התייחסות נרחבת למיתולוגיה .אולם זאת בתנאי
שייטול ממנה רק את הממד האלגורי ,ובשום אופן לא את תכניה האליליים .אכן משימה לא
קלה בעידן תחיית העולם הקלאסי ,שהוא אחרי ככלות הכול לוז הרנסנס ,אף זה המוקדם,
במחצית הראשונה של המאה ה.14-
הסברה שהועלתה בזמנה על ידי שורה של חוקרים ,לפיה הספרות הערבית נתנה את
אותותיה בקומדיה ,שייכת אף היא לאותן הנחות יסוד שקל להציען אולם יקשה מאוד
להוכיחן ,ולו בזכות מקומו המפוקפק של נביא האסלאם ,מוחמד ,בתופת .ניסיונם של כמה
וכמה חוקרים להתייחס אל ההשפעות המוסלמיות על הקומדיה ,לא עלה יפה .הערביסט
הספרדי ,דון מיגואל אסין פלציוז ,מבקש לטעון להשפעת אסופה של אגדות ערביות,
שנודעו תחת הכותרת  ,Mirageהמספרות את מסע הפלאים של מוחמד אל עולמות המתים.
נקודת המוצא של האסופה היא סורה י"ז בקוראן ,בדבר מעופו של מוחמד בידי המלאך
גבריאל ממכה לירושלים .מיראז' מרחיב את הנושא ומציג את מסעו של מוחמד לגיהינום
ולעדן.
לא יקשה למצוא נקודות השקה בין מיראז' לבין הקומדיה בכמה מתיאורי זוהר הרקיע
השכיחים בשתי היצירות .פלציוז הצליח להוכיח כי סיפורי מיראז' בתרגום איטלקיIl libro :
( delia Scalaספר המעלות) היו ידועים במאה ה 13-באיטליה ,אולם את אותם דברים בדיוק,
ובהיקף גדול לאין שיעור ,ניתן לומר על הספרות הפנטסטית הנזכרת לעיל ,הפורחת בעת
ההיא באירופה וללא ספק מוכרת לדנטה .כך או אחרת ,בין ספרות זו לבין הקומדיה נפערת
אותה תהום שבין יצירת מופת לפולקלור עממי .כלל אין להעלות על הדעת שבפולקלור
הפנטסטי ,קל וחומר בסיפורי מיראז' ,היה משהו מעומק תכניה ,שלא לדבר על סגולותיה
הפיוטיות ,של הקומדיה.
אולם הטיעון המרכזי המפריך אפשרות זו הוא כאמור מקומו של מוחמד ביצירה ויחסו
של דנטה לאסלאם .המשורר הכולא את מוחמד בתופת ,מייעד לו את אחד המקומות
השפלים בתחתיות השאול ,בקרב זורעי מחלוקת ומחרחרי ריב .מעיו של נביא האסלאם
שפוכים ארצה מבטנו המרוטשת ,וחזהו "נִ ְב ַקע ִמן ַה ַּסנְ ֵטר וְ ַעד ּ ִפי ַה ַּט ַ ּב ַעת" (קנטו .)24 ,28
האסלאם עצמו מוזכר שלוש פעמים בקומדיה ,ובכל מקרה בשמות תואר כגון "כת בזויה" או
"דת כופרים" ,שאינם מחמיאים לצאצאיו של מוחמד .ברדת דנטה וּורגיליוס אל דיס ,העיר
המקוללת ,מדמה דנטה לראות בה כיפות של מסגדיםִ :
"ה ֵ ּנה ֵהם ְצ ִר ֵיחי ַה ּ ִמ ְס ָ ּג ִדים" (קנטו ,8
 ,)75קרי :עדות לרשע וכפירה .הנה כי כן ,ההנחה לפיה דנטה ,מי שהציב את מוחמד בין
גדולי הנבלים בתולדות האנושות ,יעשה שימוש תיאולוגי בסיפור אודותיו ,איננה כי אם עוד
סברת כרס מאלו הגודשות את המחקר בנושא.


.
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מוחמד בתופת .חזהו משוסף ומעיו שפוכים ארצה .כתב היד הולקהם (,)Holkham
שלהי המאה ה.14-

דנטה – "האני האחר" של ההשגחה העליונה ופרדוקס החמלה,
או שמא דמעות תנין?
כיוון שהגדיר את מהות הרשע ושרטט קווים למאבק בו ,קבע לעצמו דנטה מעמד מפתח
במלחמת בני אור בבני חושך .הוא הנביא המבקש לסלול את דרכו של המושיע ,ועל כן
אין הוא נרתע מלהעניק לשירתו מעמד של קדושה –  poema sacroבלשונו .כך ,כאמור
לעיל ,חוברת הקומדיה אל התנ"ך ואל הברית החדשה ,על מנת להעמיד את השילוש הקדוש
שבכתב ,והיא זו האמורה להביא גאולה לאנושות הדוויה.
העיקרון המשיחי של תחיית האדם בעולם חדש וצודק ,לא היה בבחינת חידוש בעת
ההיא ,כפי שאין הוא בימינו – ובעיקר במאה העשרים ,עידן בו עשרות מיליונים הוקרבו
"עם האינטרנציונל ייעוֹ ר ,יִ שגב אדם" .מיסטיקנים דוגמת
על מזבח עולם חדש אשר בו ִ
פרנציסקוס איש אסיזי וכן הקדוש בנובנטורה ,מרחיבים על כך את הדיבור בכתביהם.
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השלב המוקדם של הקפיטליזם האיטלקי ,שזכה לביטוי ַאלים במיוחד בפירנצה –
העשירה שבערי איטליה – הבליט את התכונות השנואות על דנטה :רדיפת בצע ,שפלות,
קטנות מוחין וסגידה לעגל הזהב .מולם מציב המשורר את החסד האלוהי ,במובן הרחב של
אהבה – זאת על משקל שאיפתו של אפלטון המבקש להגיע אל הטוב באמצעות הארוס.
אולם תפקיד נאצל ויומרני זה של "האני האחר" לשוכן במרומים ,שדנטה נוטל על עצמו,
מעורר ביצירה פרדוקס תמוה משהו .רגשי חמלה על המתייסרים מלווים את המשורר לאורך
רוב מדורי התופת .כהרגלו של דנטה ,תיאור הרחמים שהוא חש לנוכח הסבל האנושי מוגש
לקורא בריאליזם מעורר אמון ואף התרגשות ,זאת בתנאי שהקורא מוכן להאמין למחבר
שהתיאורים הם "יומן מסע" ושאין דנטה מוסר אלא את שעיניו רואות .קשה לדעת אם
הקורא התמים במאה ה 14-אכן נתן אמונו בכתוב ,קרי :ניתק את המשורר מכל אחריות
לכליאתן של הנשמות בתופת .אולם ברור לחלוטין שאין זה המצב לגבי הקורא המודרני
– ואת ההגדרה "מודרני" ניתן להחיל על ציבור הקוראים לפחות החל מעידן ההשכלה במאה
הי"ח ואילך – המיטיב להבחין בין דמיון ל"יומן מסע" ,ועל כן ער לעובדה שדנטה ,בתפקיד
צנוע של הכול-יכול בכבודו ובעצמו ,הוא זה המשליך את החוטאים להתייסר בשאול ,והוא
זה המחליט על מידת הסבל של כל אחד מהם – אם לצלול לנצח במדמנה של רפש ואם
להיקרע לגזרים בקלשוני הדמונים ,אם לקפוא בקרח או שמא להיצלות לעד בנהר האש.
שלוש הדוגמאות המובהקות ביצירה לפרדוקס זה הם פאולו ופרנצ'סקה ,פייר דה לה ויניה
וברונטו לטיני.
פרשת פאולו ופרנצ'סקה מטופלת בהרחבה בפרק "מבואות" .די אפוא לציין כי פרנצ'סקה
היא קורבן כפול .פעם אחת לתככי משפחתה המשיאה את האומללה מתוך שיקולים של
אנוכיות פוליטית לגבר השנוא עליה ,פעם שנייה כאשר בעלה הקנאי רוצח אותה ואת אהוב
לבה .התרגשותו של דנטה ,המאזין לסיפורה הטרגי של פרנצ'סקה ,מגיעה לשלב בו אין הוא
"מ ַר ֲח ִמים וְ ַצ ַערָ ,א ְב ָדה
מסוגל להאזין יותר .הכרתו אובדת והאיש כורע תחתיו וצונח ארצהֵ :
ר-מ ַ ּנן מוֹ ֵעדָ ,ק ַר ְס ִּתי וְ נָ ַפלְ ִּתי( ."...התופת.)142-140 ,5 ,
ַה ָּכ ָר ִתי ְּכמוֹ ל ּו ָ ּב ַאנִ י ָמוֶ תְּ .כמוֹ ַ ּב ִ
אכן ,תגובה קיצונית ,העומדת בניגוד תמוה ,שלא לומר סרקסטי ,לעובדה שהוא האיש
אשר השליך את האומללת לגיהינום.
פייר (או פייטרו) דלה ויניה ,משורר ,יד ימינו של פרדריק השני מלך סיציליה ,נאשם,
על לא עוול בכפו ,במזימה משותפת עם האפיפיור אינוצנטיוס הרביעי .האיש הושלך לכלא,
עוּנה ,עיניו נוקרו ,עד שלבסוף ,ברוב יאושו ,שלח יד בנפשו .עתה ,לאחר שהפך לשיח אטד
בתופת ,מייסרות אותו ההרפיות (ראו פרק ההערות לתופת) בעקירת ענפיו ,קרי :חוזרות
ומשברות את אברי גופו.
דלה ויניה נשבע כי הוא חף מפשע:
ִה ֵ ּנה ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש ָה ָא ָטד
ַה ְמ ֻס ָּקס ַה ֶ ּזהִּ ,כי ֵמעוֹ לָ ם ַעד ֵה ָ ּנה
לֹא ֵה ַפ ְר ִּתי ֱאמוּנִ ים לַ ֲאדוֹ נִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ׁ(התופת)75-73 .13 ,
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דנטה מאמין לו ורחמיו נכמרים על האומלל .הוא מבקש לשאול אותו פרטים נוספים ,אולם
מרוב התרגשות וחמלה איננו מסוגל להוציא הגה מפיו ,והוא מבקש מוורגיליוס להיות לו
לפה.
אולם דומה כי המקרה הקיצוני ביותר ,ולו בשל העובדה כי מדובר במורהו הנערץ של
דנטה ,הוא זה של ברונטו לטיני .לטיני ,מגדולי הפילוסופים והמלומדים בזמנו ,בעל הTresor-
(האוצר) אסופה אנציקלופדית רבת סגולה וכמות המסכמת את הידע האנושי בזמנו ,היה מורהו
הנערץ של דנטה והשפיע עליו רבות.
בפגישתם בתופת ,לאחר שנדהם ממראה עיניו ,מעתיר דנטה תשבחות על אביו הרוחני,
ובין היתר מבטיח לו ַ
ש"עד יוֹ ם מוֹ ִתי ַא ִּכיר לְ ָך ּתוֹ ָדה ַעל ָּכ ְך( "...קנטו  .)86 ,15אך אל שיאו
(הסרקסטי) מגיע דנטה בקביעה לפיה:
"ל ּו ַרק ֶאת ְרצוֹ נִ י יָ כֹלְ ִּתי לְ ַק ֵ ּים
ֲאזַ י ָהיִ ָית עוֹ ד ִע ּ ָמנוּ ,לֹא גּ וֹ לֶ ה
ֵמ ֶח ֶבר ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁשֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי לִ ְ ּברוּנֶ טוֹ .
()81-79 .15


שלושת מורי הדרך של דנטה

ורגיליוס .דיוקן המוצב
בפתח קברו של המשורר
בנאפולי.

ברנר מקלרוו .פרסקו במנזר
New Clairvaux
בקליפורניה.

ביאטריצ'ה .ביאטריס אוֹ פוֹ ר
(.)Offor, 1889

למותר לציין כי התפקיד שהמשורר נוטל על עצמו ,מסע בתופת ,בטור הטוהר ובעדן ,מחייב
אותו להיעזר במיטב המורים .כאלה הם ורגיליוס ,ביאטריצ'ה ,ובשלב האחרון ברנר איש
קלרוו ,המיסטיקן הצרפתי מראשית המאה ה.12-
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שבָּאָבוֹת"
ׁ
"וֶרְגִילְיוּס ָה ָאצִיל ֶ
המשורר האוגוסטיני הגדול הוא ,לצדו של דנטה ,הדמות המרכזית בשני עולמות המתים,
התופת וטור הטוהר .לבקשתה של ביאטריצ'ה הוא מדריך את מחברה העתידי של הקומדיה
עד גן העדן הארצי .ורגיליוס מייצג את החוכמה והתבונה במשמעותן העמוקה :החל בגדולת
העבר ,שירתו הנעלה ,שיקול הדעת ,הסובלנות ,המתינות לכשזו נדרשת ,ועד עוז רוח ,כשיש
בכך צורך .המסע בממלכות המתים דורש שילוב מיוחד של חוכמה ומעוף פיוטי ,וּורגיליוס
הוא התגלמות השניים .זאת הסיבה מדוע לא ניתן היה להעמיס משימה כה מורכבת על
כתפיו של פילוסוף דוגמת אריסטו .ואכן ,בימי הביניים המאוחרים נהנה מחברה של האנאידה
ממעמד של גדול האישים בעולם העתיק ,כביטוי נאמן ביותר לגדולתה של רומא הנערצת
על דנטה .הנצרות ,הזקוקה ללגיטימציה מגבוה ,הפכה אותו לנביא צופה עתידות ,מי שחזה
את הולדת ישוע ומי שבכתביו ניתן למצוא את יסודות הדוֹ גמה הנוצרית .כיוון שכך ,אין
ספק כי ורגיליוס זכה בהשראה אלוהית ,ולפיכך הוא מקדים את שנים עשר השליחים.
גישה כזו כלפי המשורר הרומי ,המוצאת את ביטויה בכתבי אבות הכנסייה ,פיתח בין היתר
הארכיהגמון פולגנציוס ( )Fulgentiusעוד במאה החמישית ,מי שהצליח לגלות באנאידה
את רוח המוסר הנוצרי ,ומי שגילה באקלוגות של המשורר התייחסות מפורשת ללידתו של

המשיח הנוצרי מרחם הבתולה.
מעבר לגישה הכללית אל המשורר הרומי בעידן ימי
ֵ
אך יחסו של דנטה אל ורגיליוס,
הביניים המאוחרים ,הוא קודם כול יחס של תלמיד אל רבו הנערץ .מכאן:
וֶ ְרגִ ילְ יוּס ָה ָא ִציל ׁ ֶש ָ ּב ָאבוֹ ת ,וֶ ְרגִ ילְ יוּס
ׁ ֶש ְ ּביָ ָדיו נִ ְמ ַס ְר ִּתי לִ ׁישו ַּעת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
(טור הטוהר)51-50 .30 ,
דנטה אמנם אינו הולך בעקבותיו של פולגנציוס בנושא התיאולוגי ,אך רק ההכרה היסודית
של האנאידה היא זו המאפשרת לו להתעלות במעלות הפיוט הנאצל במובנו העמוק ביותר,
תהליך המתחיל בערכי ה"סטיל נובו" ומתרומם אל גובהי הקומדיה .במובן זה משמש ורגיליוס
לדנטה עדות ולגיטימציה להשגותיו שלו בתחומי המוסר ,האמונה ,התרבות והמדיניות שהם
פרי התבונה האנושית וביטוי עליון ונעלה לעקרון הרצון החופשי ,נושא המעסיק את המשורר
בכל שלבי יצירתו .במובן זה דומה מקומו של ורגיליוס בקומדיה לזה של אריסטו בקונביביו,
הגם שבקנה-מידה רחב לאין שיעור .דמותו של ורגיליוס זוכה בעוצמה רבה דווקא בשל
הנטורליזם של דנטה ,בתיאורי הפכים הקטנים .ורגיליוס ממלא את תפקיד המדריך הנאמן
לתלמידו הצעיר והתם ,הוא מראה לו את דרכו ,מזהיר אותו מפני כשלים וסכנות ,תומך בו
נפשית ופיזית בשעת צורך ,מבהיר לו מונחי יסוד בסוגיית המקום בו השניים נמצאים ,משכך
את פחדיו ,וכאשר עולה בכך הצורך אף אוסף אותו בזרועותיו .אולם תפקידו העיקרי בא
לידי ביטוי בפתיחת דלתות עולם המתים הנעולות בפני בני תמותה .חמוש בציוויה המפורש
.
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של ביאטריצ'ה ,קרי :היישר מן החלונות הגבוהים ,הוא הודף את אבני הנגף למיניהן מדרכו
של דנטה ,בדמותם של מינוס או כארון ,שניים מבין נוטרי הקרתא בתופת.
זהו אפוא שילוב מרגש של דמות האב הרוחני המשכיל את תלמידו מזה ,ודמות האב
האוהב את בנו מזה .בין השניים נוצר קשר בל יינתק ,והוא המעניק ליצירה זו את הפן
הספרותי השומר עליה מן ההפשטה ,המאפיינת מדריכי מוסר ופלפול תיאולוגי המקובלים
בימיו של דנטה.
מרגשות ורבות קסם הן מלות הפרידה של ורגיליוס מדנטה:
לְ אוֹ ת אוֹ לְ ִמ ָּלה ׁשוּב ַאל ְּת ַקו ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ָח ְפ ׁ ִשי הוּא ְרצוֹ נְ ָך ,דָּ רו ְּך ,נָ כוֹ ן לְ ַמ ַעשׂ ,
לָ קוּם ָעלָ יו יִ ְהיֶ ה ִמ ׁ ְש ֶ ּגהַ ,על ֵּכן ֶאת ֶּכ ֶתר
ָאדוֹ ן לְ ַע ְצ ְמ ָך ֶא ְחבּ ֹׁש לְ ָך ַעל ֵמ ַצח.
(טור הטוהר)144-140 .27 ,
Non aspettar mio dir piu, ne mio cenno:
libera, dritto, sano e tuo arbitrio,
e fallo fora non fare a suo senno:
Perch'io te sopra te corono e mitrio

ביאטריצ'ה
ורגיליוס ,כמצוין לעיל ,הוא התגלמות התבונה והחוכמה ,אותן הביא המשורר הרומי לרמה
שאין נעלה ממנה ,התגלמות מושלמת של עקרון הרצון החופשיַ ,מתת השכינה לאדם בחלד.
אולם ורגיליוס לא הכיר את החסד הנוצרי מן האסכולה הרומית-קתולית ,ועל כן נמנע ממנו
להיכנס אל שערי העדן ומוטל עליו לשבת לנצח בלימבו ולקונן יחד עם רעיו לגורל.
ביאטריצ'ה ,לעומתו ,מי ששפר עליה מזלה להיוולד  1200שנים אחריו ,היישר בחיקה
של דת האמת ,היא הפרי המזוכך של החסד האלוהי ,הכלאה אולטימטיבית של יופי ,טוהר
ודעת הנעלה על תבונת אנוש ,בה זכתה ישירות מפי השכינה .אין כמוה אפוא להדריך את
מיודענו ברקיעי העדן ,לגלות לפניו סתומות ,לבאר לו תופעות שמעבר לחוקי הטבע ,שמוחו
הארצי מסרב להבין ,להציגו לפני צדיקי הדורות כולם ,ולהכניסו בסוד השכינה במרומים.
למותר לציין כי לדמותה של גבירה זו מוקדש מקום נרחב בחלקו האחרון של טור הטוהר
מעבר לכתוב בזאת .הקורא המעוניין
וברוב פרקי העדן .אין אפוא טעם להרחיב בפרק זה ֵ
ימצא די והותר על גבירה זו (ולאו דווקא לחיוב) בשני החלקים הבאים של הקומדיה.

ברנר מקלרוו
הנאמר לעיל על ביאטריצ'ה הנאווה תואם במידה ידועה את מקרהו של הקדוש ברנר ,מי
שנמנה עם כלי הקודש הנודעים במאה ה ,12-והמדריך את דנטה מן המחצית השנייה של
קנטו  31בעדן ועד סופה של היצירה( .וראו את הכתוב על הקדוש מקלרוו בפרק "מבואות"
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לכרך העדן) .בכבוד ללוות את דנטה במסעו אל מעלות העדן ולחתום עמו את הקומדיה,
"ה ּ ָמסוּר ַ ּב ֲע ָב ֶד ָיה" (העדן ,)102 ,31 ,מכאן
זכה ברנר בזכות נאמנותו למרים ֵאם ישוע .הוא ַ
כינויו" ,ברנר הנאמן" .חיבוריו בסוגיית מרים ,בעיקר המסה ,De Laudibus Virginis matris
בה הוא מציע דרכי פולחן לגבירה זו ,הופכים אותו לאיש המתאים להשתדל אצלה על
מנת שבנה ,מלך מלכי המלכים ,יואיל בטובו להעניק לדנטה ריאיון קצר עמו .ואכן ,לאחר
שהעניק לדנטה ִמפרט טכני מרוכז וענייני בנושא משכנן של הנשמות ברקיע העליון ,וגם
הרחיב את הדיבור על המלאך גבריאל ועל בנות העברים ,הוא מתפנה לייעודו .הוא עושה
את מלאכתו במיטב מסורת העותרים ומבקשי הבקשות מאז ומעולם ,העתירה עולה בידו,
והמשורר ניצב לנוכח הבורא .למותר לציין שאין הוא רואה את השכינה עצמה ,עיניו בוהות
אפוא בזוהר האלוהי ,והוא חוזה בדמיונו כי נתגלה לעיניו גם השילוש הקדוש.


דנטה והשאלה היהודית
המבקש לבחון את סוגיית דנטה ובני ישראל – בחרתי ב"בני ישראל" ,שכן רובם הגמור יוצא

מבין דפי המקרא – מן הדין שיתבונן בתמונה הכללית ולא יתמקד בהיבט אחד בלבד.
כללית ניתן לדבר על שני רבדים בהתייחסותו של דנטה אל העברים .מחד היבט פילושמי,
בהערצתו של המשורר אל התנ"ך ודמויותיו ,ומאידך פן אנטישמי ,בקבלת הדוקטרינה
הקתולית בדבר אשמת היהודים בצליבת ישוע .מכאן שחורבן ירושלים בידי טיטוס הוא עונש
משמים ,המכונה על ידי דנטה "נקם צודק" (וראו העדן ,קנטו  )6על חלקם של היהודים
בצליבת המשיח הנוצרי.
יש לזכור בהקשר זה את האנטישמיות הארסית שהגיעה בשלהי ימי הביניים ,בעיקר
בעידן מסעי הצלב ,אל שיאה – אם בחורבן שיטתי של קהילות יהודי אירופה ,אם בעלילת
הדם הנודעת של שחיטת תינוקות נוצרים לעירוב דמם במצות ,ואם בשריפת התלמוד יחד
עם קוראיו על המוקד .אולם הקורא את הקומדיה אינו יודע על כך דבר ,אף לא אזכור אחד
מכל אלה מופיע ביצירתו של דנטה .לא לשלילה ,אך גם לא לחיוב .מבחינתו של דנטה
עם ישראל נמחק מן התודעה ההיסטורית עם חורבן ירושלים ,וזהו האירוע המאוחר ביותר
הקשור בבני ישראל .אף לא עברי אחד נזכר ביצירה אחרי חורבן הבית.
הפן הפילושמי ,מאידך גיסא ,גלוי לחלוטין ,ויש להודות שהוא אכן מפתיע את הקורא.
הבעיה המרכזית אל מולה מתייצב דנטה – מאמין קתולי מובהק – וזאת מיד בתחילת
התופת ,היא היכן למקם את היהודים .מדורי התופת השונים מיועדים לבני בלייעל באשר
הם ,אולם מספר היהודים בתופת הוא שלושה בלבד .יהודה איש קריות ,יוסף קיפא הכוהן
הגדול ,חנניה ,וזה הכול .לעומת זאת גדושים כל מדורי השאול בנוצרים שהוטבלו כדין .דומה
.
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לכך היא סוגיית הפגנים הנערצים על דנטה ,דוגמת ורגיליוס ואריסטו השוכנים בגיהינום ,אף
כי במדור המתון ביותר שלו ,הלימבו .סבלם אינו פיזי ,אך עונשם שלא לראות לנצח את פני
אלוה הוא עונש רוחני אכזר שאינו נופל ,במקרה של הוגים ואנשי רוח ראשונים במעלה ,מן
העונש הפיזי המושת על גנבים או בוגדים .אם כך בתופת ,התמונה בעדן הפוכה בתכלית,
וזה גדוש בבני ישראל .בעזרת הנשים שברקיע העליון של העדן שוכנות בנות ישראל בלבד:
מרים הבתולה ולמרגלותיה שרה ,רבקה ,רחל ,לאה ויהודית .אבות האומה ,החל באברהם
וכלה בשלֹמה ,דוִ ד וחזקיהו הנזכרים רבות ,תופסים מקום מרכזי בקרב צדיקי גזע האדם .כך
למשל דוד הוא בבת עינו של הנשר האלוהי המשכיל את דנטה בסוגיות מוסר (העדן ,קנטו
 ,)18סמל רב עוצמה והבעה בעולמו האלגורי של דנטה .ביחס לשלמה נערך דין ודברים
באם ניתן לראות בו את גדול הצדיקים בתולדות המין האנושי .סירת הנשמות הקרבה אל
חופי טור הטוהר פוצחת במזמור מתהיליםּ ְ ,
"ב ֵצאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם"; ואילו הקנטו השביעי
בטור הטוהר פותח בשילוב (תמוה משהו) של מילים בעברית ולטינית“Osanna sanctus :
”( Deus Sabaothהושענא אלוהי צבאות הקדוש) .מכאן המסקנה שהלטינית והעברית הן
שתי השפות הרשמיות בעדן.
המובאות מן התנ"ך ,המצוטטות כלשונן או מרומזות ,הן המקור העיקרי להגותו המוסרית
וההיסטורית של המשורר ,כך גם המובאות מן הברית החדשה ,שבחלקן הניכר עוסקות ישירות
בבני ישראל .עקרון קיומו של טור הטוהר עצמו מבוסס על פסוקים מישעיהו ,תהילים וספר
המכבים .כך גם העדן ,סוגיית המלאכים ,לוציפר וכו' .הנה כי כן ,לא יהיה זה מוגזם לקבוע
כי יצירתו של דנטה היא בבחינת ניסיון לסינקרטיזם תיאולוגי מוסרי בין היהדות לנצרות,
כאשר הנצרות נתפסת כהמשך טבעי ואורגני ליהדות ,מבלי שזו האחרונה תוצג לשלילה
או שיהיה ניתן לתלות בה ולו אפס קצהו מן הארס האנטישמי כגון זה של ג'פרי צ'וסר
ומחברים אחרים בני תקופתו של דנטה או זמן קצר אחריו .להפך ,רומא וירושלים הן המופת
האולטימטיבי הניצב בפני דנטה ,ואת שתיהן הוא מבקש לעטות על העולם הנוצרי אליו הוא
שואף.
בתחילה ישבו בלימבו גם בני ישראל נודעים לשמם ,אולם אלו נחלצו ממנו אל העדן
בידי ישוע ,לאחר שזה ערך ביקור במקום בפרק הזמן הקצר (שלושה ימים) שבין הצליבה
לתחייה ,זאת במסגרת מסע לחיפוש קרובים .ישוע ,שלא כמנהגו מסביר הפנים ורב החסד,
ערך פשיטה רבתי במקום ,הנודעת מאז כ .Harrowing of Hell-בין היתר חולל רעידת אדמה,
שיבר את שערי התופת ,ריסק את סורגיו ועשה לביתו ,קרי ,חילץ ממנו את שארי בשרו:

[]...

ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ,וְ ֶאת דָּ וִ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך,
יַ ֲעקֹבִ ,ע ּמוֹ ָא ִביו ו ׁ ְּשנֵ ים ָעשָׂ ר ָ ּבנָ יו,
וְ ֶאת ָר ֵחל ִא ּ ֵמנוּּ ְ ,ברֹב ָע ָמל זָ כָ ה ָ ּב ּה.
וְ עוֹ ד ַר ִ ּבים נָ ַתן לָ ֶהם ֶאת ִ ּב ְר ָּכתוֹ ...
(התופת)61-58 .4 ,
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למותר לציין שההיקש התיאולוגי בסוגיה זו מורכב ביותר ,ולאו דווקא בשל מוצאם של
הנחלצים כי אם בראש וראשונה בעצם העובדה שישוע ,לאחר שנצלב ,ירד לגיהינום ,קרי:
מת ככל בשר ודם ,עובדה המעמידה בספק את מהותו האלוהית .לא כאן המקום לדיון
בנושא ,אולם מן הראוי לציין שהסוגיה ,הנוגעת ישירות לשורה של דוקטרינות הכרוכות
במהותו האלוהית של המשיח הנוצרי ,תופסת מקום נכבד בדיונים הסכולסטיים אצל אבות
הכנסייה .אמנם התקבלו החלטות בנושא (בין היתר בוועידה האקומנית הלטרנית משנת
 ,)1215אך הוויכוח בנידון נמשך עד עצם היום הזה וגודש כרכים רבים.
ההיבט הפחות סימפטי ,אף שגם הוא רחוק מן האנטישמיות המאפיינת את התקופה,
עניינו הדוֹ גמה הקתולית בסוגיית אשמתם של היהודים בצליבת ישוע.
השאלה המרכזית בדוקטרינה זו היא אם היו היהודים מודעים לכך שהם שולחים את
בנו של האלוהים למוות ,או שמא מעשה הצליבה – נוהג שגור בימי הכיבוש הרומי בארץ
ישראל – נערך לבן תמותה ,איש בשר ודם? המקרה השני ,בו אין היהודים יודעים כי המדובר
בבנו של היושב במרומים ,חייב היה לנקותם מכל אשם (קרוב לוודאי ,אך לא לחלוטין).
אולם אם ידעו מראש כי המדובר בבנו של אלוהים ,הצלע השנייה בשילוש הקדוש ,כי אזי
רובצת עליהם אשמת עולם ממנה לא יינקו לנצח (כך תומס אקווינס ,גדול התיאולוגים בימיו
ומורהו הרוחני של דנטה) .למותר לציין שהסוגיה רבת המשקל העסיקה את אבות הכנסייה,
הופיעה בבולות (צווי האפיפיור) ותפסה מקום נכבד בוועידות האקומניות (דוגמת הוועידה
הלטרנית הנזכרת ב 1215-שבעקבותיה יצא צו הלבוש המיוחד ליהודים).
המתון ביותר מבין אבות הכנסייה בסוגיה זו היה הקדוש אנסלם (בישוף קנטרברי
 ,)1109-1034אבי השיטה הסכולסטית ומי שבחיבורו המרכזי( Cur Deus Homo ,מדוע הפך
אלוהים לאדם) ,מסיר מן היהודים את האשם בצליבת ישוע ,וזאת בטענה כי לא יכלו לדעת
את דבר קדושתו של הצלוב .אנסלם מסתמך על הכתוב בברית החדשה ,באיגרת הראשונה

אל הקורינתיים ,ב'" :8 ,אשר לא ידעה איש ...כי אלו ידעוה לא צלבו את אדון הכבוד".
אולם טיעונו של אנסלם ,על אף היותו מבכירי התיאולוגים בזמנו ,לא התקבל ,ובנושא
זה גבר עליו תומס אקווינס ,שטען כי הרומאים אכן לא ידעו זאת ,אך היהודים ,אנשי הברית
הישנה והחוק האלוהי ,חייבים היו להיות מודעים לעובדה ,ועל כן האשם רובץ על שכמם.
דנטה מבטא אפוא את הטענה המקובלת בזמנו ,אותה למד מאקווינס ואותה הוא שם בפיו
של יוסטיניאנוס ,הנושא את דברו בנידון ברקיע כוכב מרקורי (העדן ,קנטו  .)6עדות מפיו
של יוסטיניאנוס ,קיסר רומא המזרחית מן המאה השישית ,רודף היהודים המוקדם ביותר
בהיסטוריה (וראו לשם כך את ה"קודקס היוסטיניאני") ,היא מן הסתם רבת חשיבות ומשקל.
הסמכות בסוגיה זו מוענקת לו בעיקר בזכות היותו מחוקק ומצביא ברוח קיסריה הגדולים
.
.
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של רומא מן העת העתיקה ,הנערצים בעיני דנטה .דבריו של יוסטיניאנוס מסתמכים על
מה שמכונה בפיו" :צדק חי" (  ,(viva giustiziaבשמו יצא טיטוס "לִ נְ קֹם ֶאת ֲחרוֹ נוֹ ׁ ֶשל
ַהבּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל( ".העדן )90 .6 ,ועל כך זכה ב" – gloria di far vendetta-תהילה על מעשה
הנקם".
מכאן נובע שפילטוס אך מילא אחר פקודתו של טיבריוס ,המשמש במקרה זה בבחינת
"שוט האלוהים" ( )Flagellum Deiהמחולל את העילה בדמות האל הצלוב ,מעשה שעליו
יש להעניש במלוא החומרה את האשם .ביצוע הנקם נמסר לידיו של טיטוס ,וזה מחריב את
ירושלים ומביא לחורבן הבית השני בתולדות ישראל.
[]...
ִעם ִטיטוּס ַה ֵּק ָיסר לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נֶ ְח ּ ַפז הוּא
ִמן ַהנּוֹ ְק ִמים ַעל ֵח ְטא ָקדוּם נָ ָקם לָ ַק ַחת.
(העדן)93-92 .6 ,
את דבריו הקצרים של יוסטיניאנוס מבהירה למשורר ביאטריצ'ה .היא מתבוננת בדנטה
המהסס ומעירה:
לִ ִ ּבי ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם ֵאינוֹ טוֹ ֶעה ,אוֹ ֵמר לִ י
ִּכי ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ֲא ׁ ֶשר ֶאת ְמנו ָּח ְת ָך טוֹ ֶר ֶדת,
ִהיא ֵא ְיך נָ ָקם ָראוּי נִ ָּתן לִ נְ קֹם ְ ּב ֶצ ֶדק.
(העדן)21-19 .7 ,
כאן באה הרצאת דברים ארוכה ומפורטת על פי מיטב הסגנון הסכולסטי של אבות הכנסייה.
בתופת נזכר העונש למראה ייסוריו של קיפא ,הכוהן הגדול בימי הורדוס .עוד דנטה וּורגיליוס
מהלכים בדרך הצרה ,והנה רואה המשורר לתדהמתו דמות אדם רובצת על השביל ,כפותה
בשלושה יתדות אל הארץ ,ואין המהלך יכול לעבור הלאה מבלי לדרוך עליה .אחד הרוחות
מסביר לדנטה המזועזע שהאיש הוא קיפא ,וכי:
ַ ּגם חוֹ ְתנוֹ ָ ,חנָ ןַ ,אף הוּא סוֹ ֵבל ָּכמוֹ ה ּו
ַ ּב ּ ְמצוּלָ ה ַה ּזֹאתִ ,ע ּמוֹ ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
נָ ְטע ּו ַ ּב ְ ּיהו ִּדים ֶאת ּ ֻפ ְר ָענוּת ָה ֶר ׁ ַשע.
(התופת)124-122 .23 ,
האזכור הבא בנושא מצוי בטור הטוהר ( .)84-82 ,21דנטה ומדריכו פוגשים במשורר הלטיני
סטציוס ,מן המאה הראשונה לספירה ,והלז ,עוד הוא מציג את עצמו ,מעיר כי חי:
ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ,לְ ֵעת נָ ְק ָמה יָ דוֹ ׁ ֶשל ִטיטוּס
ַה ּטוֹ בּ ְ ,ב ִס ּיוּעוֹ ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵראַ ,על דָּ ם
ֲא ׁ ֶשר זֶ ה ִא ׁיש ְק ָריוֹ ת ָמכַ ר ְ ּב ֶב ַצע ֶּכ ֶסף.
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אות קלון נוסף שמטביע דנטה על מצחה של היהדות הוא ה"ג'ו ֶּדקה" ,שם המדור העמוק
והשפל ביותר מבין ארבעת מדורי המעגל התשיעי ,הנמצא בשאול תחתיות ובו מתייסרים
הבוגדים למיניהם" .ג'ודקה" ,קרי :רובע יהודים בערי איטליה – הגטו .למותר לציין שהזיקה
בעיני הקורא בן זמנו בין הרשע האולטימטיבי לבין הרובע היהודי – ועל כן כלל היהודים
– היא עניין מובן מאליו .קשה שלא לחוש את הצרימה בדברי דנטה ,אף כי הוא עצמו נמנע
מליצור זיקה כזאת בכתובים.
לסיום ייאמר כי אין דנטה מעז לסתור את הדוקטרינה הקתולית בסוגיה זו היורדת
לשורשי הדוֹ גמה הנוצרית .בכך הוא נוהג בתקינות פוליטית המאפיינת אותו גם במקרים
אחרים ,דוגמת מקריהם של ברונטו לטיני ופרדריק השני מלך סיציליה .עם זאת ראוי לציין
כי הנושא כולו ,על אף משקלו הרב ,מוצג על ידי המשורר בשוליים בלבד ,וללא אותו
מטען נטורליסטי שבאמצעותו הוא מטביע בנו את רשעותם של כלי קודש קתוליים ,החל
באפיפיור בוניפציוס השמיני ועד בגידת ראשי המסדרים הפרנציסקנים והדומיניקנים בכל
ערכי המוסר הנוצרי.


הקומדיה – סגולותיה האמנותיות
Ponete mente almen com'io son bella

הביטו לפחות כמה יפה אנ.
קונביביו ,קנצונה חמישית

היה זה בנדטו קרוצ'ה שחילק את סגולותיה של הקומדיה לשני חלקים :הפיוט והמסר.
למותר לציין שמבחינתו של המשורר שני החלקים שזורים זה בזה ללא הפרד ,שכן אלו הם
אחרי ככלות הכול סגולותיה המכוננות של כל יצירת מופת .באשר לפיוט ,הנושא יטופל
בהמשך ,אולם מה על המסר? המסר הוא הדוֹ גמה הקתולית-רומית ,כפי שהבין אותה דנטה
אליגיירי .הוא ראה בה טוהר רוחני מזוכך האמור לסלול לאנושות הדוויה את דרכה אל
אלוהים ,וכל מי שהעז לעוות יעד נעלה זה – דוגמת כלי הקודש המושחתים ברומא – דינו
לרשת גיהינום .שירתו של דנטה היא אפוא שירה מעורבת ומגויסת .הוא מודה בכך וטוען כי
שירתו אכן תהיה "מתישה ורבת עוצמה" ,jaticosa e forte ,בלשונו .הנה כי כן ,ההתייחסות
אל המסר התיאולוגי הניצב כאתגר בפני הקורא במאה ה ,14-המעורב עד כלות במתחולל,
היא בבחינת מובן מאליו .אולם מה באשר לקורא את היצירה היום ,מי שלגביו הדוֹ גמה
הקתולית איננה כי אם שריד מאובק מן העבר הרחוק – כך סוגיית האמונה ,וכך ,ואף ביתר
שאת ,הנחת היסוד באשר למסר החברתי של דנטה הניצב ברקע הקומדיה :האיזון בין רשות
הכנסייה לרשות החילונית .מזימותיו של האפיפיור בוניפציוס השמיני החותר לגזול מן
הקיסר את עוצמת השלטון ,ומנגד ,הגליית הכס הקדוש מרומא לאביניון – ״גלות בבל״
בלשון הכנסייה ,שהפכה את האפיפיור לבן חסותו של מלך צרפת ,לא זו בלבד שעמדו על
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סדר יומו של הפלורנטיני בימיו של דנטה ,אלא שלעתים קרובות שלום ביתו ,משפחתו
וחייו היו תלויים באיזה צד יבחר במאבק העקוב מדם בין הגוולפים לגיבלינים או ,מאוחר
יותר ,בין ה"שחורים" ל"לבנים" .בדמוקרטיה המערבית של היום סוגיה זו איננה יותר מסעיף
בסילבוס בסמינר על הרנסנס האיטלקי המוקדם .אולם ,אף כי הנחת היסוד התוכנית של
הקומדיה זרה כליל לקורא המודרני ,לא אבד כוח המשיכה של היצירה והיא מרתקת את
הקורא היום לא פחות משריתקה אותו בעת ההיא .אכן ,כנאמר במוטו לפרק זה" :הביטו
לפחות כמה יפה אני".
אין אפוא מנוס אלא לפנות אל חלקו הראשון של ההיגד מאסכולת בנדטו קרוצ'ה:
הפיוט .אותו "השקר היפה מאחוריו מסתתרת האמת" – Una veritade ascosa sotto bella
 ,menzognaבלשונו של דנטה.
אכן קשה שלא להתפעל מן הרבגוניות הווירטואוזית ורוחב היריעה המרשים של
האמצעים האסתטיים שבידי המשורר .כך המוטיבים האפיים והדרמטיים הלקוחים על פי
רוב מן המיתולוגיה היוונית ,בפרשנותה הרומית מאסכולת ורגיליוס ,אובידיוס ,לוקאנוס
וסטציוס; כך התיאורים הטרגיים ולצדם המצבים הקומיים המעלים על הדעת את הקומדיה
דל ארטה ,שאחר ניצניה ניתן להתחקות כבר בראשית המאה ה ;14-כך השירה הלירית,
כך העושר האלגורי ,הנימה האלגית הקשורה על פי רוב בכיסופי המשורר אל פירנצה; כך
הנטורליזם המעניק תמונה פלסטית האמורה לשכנע את הקורא כי לפניו "יומן מסע" מתועד
ואמיתי; ולבסוף המתח הדרמטי ,והוא חוט השני – ושמא מוטב לומר "חוט אריאדנה"
– בעזרתו מנווט המשורר את דרכו במבוך הגיהינום וטור הטוהר ,במסעו אל אהובתו
השמיימית שאותה יפגוש בגן העדן הארצי.


האומנם סינקרטיזם תרבותי או שמא העדר ברירה?
רבות נכתב אודות הסינקרטיזם התרבותי שנוקט דנטה ביצירתו ,והכוונה להכלאה בין
האלילות ההלנו-רומית לבין הנצרות .המרכזי והחשוב שבין שלושת מדריכי דנטה בקומדיה
הוא ורגיליוס ,משורר רומי שעל אף ניסיונותיהם של אבות הכנסייה להכניסו תחת כנפי
הנצרות ,היה ונותר כופר אלילי ,בעל האנאידה הפגנית ,המהלל את אלי האולימפוס .הוא
מקורו הראשי של דנטה ,וממנו שואב המשורר את רוב האלגוריות ביצירתו.
למותר לציין שאין כל מקום להשוואה בין העושר הדרמטי הרב של המיתולוגיה ההלנו-
רומית לנרטיב הנוצרי – המופשט והמטיף ברובו ,הן זה שבברית החדשה והן זה שהתגבש
במהלך אלף שנות נצרות עד ימיו של דנטה .הסמכות המוחלטת של המקרא משמשת את
דנטה רבות ,ואין ספק שהתנ"ך הוא האוטוריטה האולטימטיבית ,המופת המוסרי ובניין-
העל בתיאולוגיה של דנטה ,ואולי דווקא בשל כך אין הוא מרבה לעשות בו שימוש בהיבט
הנרטיבי-דרמטי ,אלא יותר בבחינת רקע המעניק לכתוב את סמכותו .אופייני לכך הוא
הקנטו הפותח את היצירה מן השורה הראשונה ואילך" :וַ יְ ִהי ְ ּב ַמ ֲח ִצית ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַח ֵ ּיינוּ,"...
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אומר דנטה יליד  1265בשנת  ,1300והוא בן ל"ה בעת ההיא .מכאן שתוחלת החיים היא
 70שנים .זאת על סמך הפסוק בתהילים ,צ' ,י" :יְ ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ָב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה"; היער
"ב ֶא ֶרץ
האפל וגיא הצלמוות ,לשם נקלע כיוון שסר מדרך הישר ,הם תיאור מירמיהו ,ב' ,וּ ְ :
ֲע ָר ָבה וְ ׁשו ָּחה ְ ּב ֶא ֶרץ ִצ ָ ּיה וְ ַצלְ ָמוֶ תּ ְ ,ב ֶא ֶרץ לֹא ָע ַבר ָ ּב ּה ִא ׁיש וְ לֹא יָ ׁ ַשב ָא ָדם ׁ ָשם"; את האלגוריה
המרכזית בקנטו :הנמר ,הארי והזאבה החוסמים את דרכו ומאיימים על חייו ,נוטל דנטה
היישר מירמיהו ,פרק ה' ,וַ :
"על ֵּכן ִה ָּכם ַא ְריֵ ה ִמ ַ ּי ַער ,זְ ֵאב ֲע ָרבוֹ ת יְ ׁ ָש ְד ֵדם ,נָ ֵמר ׁש ֵֹקד ַעל
ָע ֵר ֶיהםָּ ,כל ַה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֵה ָ ּנה יִ ָּט ֵרף".
נותרה אפוא המיתולוגיה ,כפי שהכיר אותה דנטה מן האנאידה ,המטמורפוזות לאובידיוס,
הפרסליה ללוקאנוס והתבאידה לסטציוס.


הנטורליזם ,האלגוריה ,החזון
לא תהיה זו דומני הפרזה לקבוע כי שלושת המרכיבים האלו :הנטורליזם ,האלגוריה והחזון,
הם המוטיבים המרכזיים המאפיינים את הקומדיה ,ובשילובם מעניקים לקורא אותה הכלאה
יוצאת דופן שהיא ממאפייניה של יצירת מופת.
הנטורליזם הוא הכסות העוטה את הקומדיה והמעניקה לסיפור המעשה את תחושתו
הפיזית ,שהיא כה יוצאת דופן בכתיבה המופשטת והסכולסטית של ימי הביניים המאוחרים.
אדם חי ונושם הוא העורך את המסע בעולם הצללים .המסע אמנם נערך בשם עיקרון מופשט
של מוסר חברתי ואהבה שמיימית ,אך המושא הישיר של הנדודים ברמתו הנרטיבית הוא
אהובת נפשו של המשורר ,עלמה יפת תואר שאותה מבקש גבר מאוהב .חיפוש אחר מקורות
המוסר האלוהי בדמותה השמיימית של ביאטריצ'ה הוא ערך מוסף המעשיר את הנרטיב.
מפגשיו התכופים של דנטה עם אישים ונשים בעלי שיעור קומה היסטורי מזה ,ועם דמויות
עלומות-שם מבני פירנצה מזה ,גם הם משולבים במערך מרתק של דיונים בסוגיות הרות
עולם ,לצד ציון פרטים טפלים לכאורה המעניקים לסיפור המעשה את נגיעתו הריאליסטית.
על היבט זה עומדים חוקרי דנטה רבים ,להלן אלדו ואלונה (:)Valone
אכן ,הקומדיה היא חזון ,אבל חזון ריאליסטי .היא ביטוי לרגשותיו של האמן,
אך יעד הרגשות ברור ומוגדר ,מושג והגיוני .אין זה משוט פיוטי במחוזות
הפנטסיה המעורפלת ,כי אם מסע מעוגן היטב בפיוט ריאלי וקונקרטי.
שילוב זה של הוגה ופייטן הניצב בשתי רגליו על קרקע המציאות בת זמנו,
10
הוא המאפיין את דנטה אליגיירי.
למותר לציין כי כלי רב חשיבות בידי המשורר ,המשרת את הריאליזם בכתיבתו ,הוא השפה.
דנטה שם בפי דמויותיו לא אחת את שפתם בדיאלקט המקומי – תופעה חריגה כליל בספרות
.Aldo Vallone La critica dantesca del Novecento, Florence, Olschki, 1976 .10
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ה"גבוהה" והמליצית בימי הביניים המאוחרים – שהיא במקרה האיטלקי מגוונת הרבה יותר
משאר השפות האירופיות .כך למשל הטרובדור ארנו דניאל מדבר בלשונו הפרובנסלית;
בונג'ונטה ( ,)Buonagiuntaהמשורר מן האסכולה הסיציליאנית הכלוא בין הגרגרנים –
בדיאלקט של לוּקה עירו; גומיטה ( )Gomitaהנזיר הכלוא במעגל השמיני – בעגה המקובלת
בסרדיניה ,וקצ'ינמיקו ( )Caccianemicoמן הגיבלינים של בולוניה – בדיאלקט בולונזי .דנטה
מיטיב להבחין בין עגה מקומית ללשונם המהוקצעת של אנשי ספרות ואקדמיה .באופן זה
מחולל המשורר לפרקי זמן קצרים מציאות ארצית בעולמות המתים ,והנשמות המוצגות
בפנינו קורמות לפתע עור וגידים.
תרומה מכרעת להיבט הריאליסטי מהווה בראש וראשונה המשורר עצמו .לאורך המסע
כולו מודגשת העובדה כי מדובר באיש בשר ודם המנהל יומן מסע ,כשם שעושה זאת החוקר
המודרני ביערות אפריקה או במסע לגילוי הקוטב.
סוגיית האלגוריה ביצירה מורכבת יותר .הגישה המדיאבלית המקובלת בשלהי ימי
הביניים עשתה שימוש בהאנשה של מושגים מופשטים .כך ,לצד תוכנו הגלוי של הכתוב ,על
הקורא לגלות משמעות סמויה המסתתרת בין השיטין או גלומה בתבנית האלגורית .תפיסה
אסתטית זו ,שהתגבשה בעיקר בשירה הפרובנסלית ,זכתה להשפעה על הספרות והשירה
האיטלקית בראשית המאה ה ,13-בעיקר בקרב האסכולה הסיציליאנית בראשותם של גווידו
גוויניצ'לי וג'קומו לֶ נטיני ,והיא – למותר לציין – מעיקרי ה"סטיל נובו" .שני המבטאים
המובהקים של "האלגוריה הסמויה" (הגדרה של בנטו קרוצ'ה) באמנויות הפלסטיות ,היו
ג'ובני פיזאנו בפיסול וג'וטו די בונדונה בציור .אולם המוטיב המרכזי ביצירת השניים היה
הדימוי הנוצרי ,שהשניים נטלו מכתבי הקודש ושנועד לפאר מנזרים וכנסיות .מובן שמקור
זה לא יכול היה לספק את דרישות שירת ה"סטיל נובו" ,שרובה הגמור עניינו אהבותיו של
המשורר .מכאן שהמאגר העיקרי לאלגוריה הפיוטית היה המיתולוגיה היוונית ,כפי שהיא
באה לידי ביטוי ופרשנות אצל גדולי השירה הרומית ,ביצירות אובידיוס ,ורגיליוס ,סטציוס
ולוקאנוס ,והם אכן מקורותיו העיקריים של דנטה ברובד הסימבולי של הקומדיה.
בסוגיית האלגוריה מרחיב דנטה את הדיבור בקונביביו ,במכתבו לקאן גרנדה דלה סקאלה.
על פי דנטה ,יצירת אמנות נבחנת בארבעה תכנים :התוכן הגלוי ,התוכן האלגורי ,המוסרי
והאנגוגי .את התוכן הגלוי מסייג דנטה בקונביביו ל"ביטוי מילולי לאדם הניחן ברצון חופשי
והאחראי למעשיו" .אולם התוכן האלגורי בעייתי מעצם מהותו ,שכן הוא ניתן לפירושים אין
ספור .לא זו בלבד שדנטה לא הניח לקורא מפתח לפענוח הסמלים בהם הוא עושה שימוש,
אלא שכל ניסיון לחפש אחר פרשנות אלגורית בכל אחת מן הדמויות הוא חסר טעם ,שכן
לפרשנות כזו אין ,כאמור ,סוף .עובדה זו מייצגת את אחד הקשיים המרכזיים בביקורת
11
הקומדיה ,ומאפשרת לא אחת סברות כרס ,על פי נטיותיו של המבקר.


 .11וראו את התייחסותו של קרוצ'ה לנושא בחיבורו על המוטיבים המרכזיים בשירתו של דנטהBenedetto :
.Croce, La poesia di Dante, Bari 1921
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קֹונטר ָפּסֹו
ַ
כלי עזר אסתטיים :מטאפורה; פרפראזה; ניגוד;
העושר המטאפורי – אם נניח כי מטאפורה פירושה התקת דימוי אחד לאחר בתנאי שבין
השניים מתקיים דמיון חיצוני – משרת את המשורר לאורך היצירה כולה ,והמטאפורה היא
אמצעי אסתטי רב חשיבות בידו .יש שהמטאפורה פשוטה ויש שהיא מורכבת .זו האחרונה
תהיה לאו דווקא ברובד המילולי הפשוט כי אם תיהפך לתמונה ואירוע .כך המטאפורה
הפשוטה – למשל בחלק ניכר מן הקונטרפסו – תבוא לידי ביטוי בהשוואת המתייסרים
בתופת לשורה ארוכה של דימויים .את טור האומללים הוא מדמה ל"טוּר ָה ֲעגו ִּרים ַה ּ ְמ ַר ֵחף
ל"ס ָע ָרה ּפוֹ ֶר ֶצת ְ ּב ֵח ָמה"
ָ ּגבוֹ ַּה" (התופת ;)46 ,5 ,את רדת השליח בסערה מעדן ממשיל דנטה ְ
"כמוֹ ַק ְר ּ ָפדוֹ ת ֲא ׁ ֶשר נָ ָח ׁש
(התופת ;)67 ,9 ,הרוחות הנבהלות הנסות אל מימי הנחל הם בעיניו ְּ
ֶה ְח ִריד אוֹ ָתןַ /,ה ְמזַ ְ ּנקוֹ ת ִמ ָ ּיד ֶאל ַּת ַחת ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם" (התופת ;)77-76 ,9 ,את מבטי הרוחות
הנעוצים בו מקרוב ובחשש הוא ממשיל ל"אוֹ תוֹ ַח ָ ּיט זָ ֵקן ַמ ִ ּביט ְ ּבקוּף ַה ּ ַמ ַחט" (התופת,15 ,
 ;)21המבקשים להתרומם מעל לפני הזפת הרותחת הם בעיניו ְּ
"כמוֹ ַהדּ וֹ לְ ִפין ַ ּב ָ ּיםִ ,ע ֵּקל ַ ּגבּ וֹ
ְ ּב ֶק ׁ ֶשת" (התופת ;)19 ,22 ,כאשר ורגיליוס ממהר לחבק אותו מחשש לדמונים המתקרבים,
חש דנטה ְּ
"כמוֹ ֵאם ַה ּ ְמ ִק ָיצה ִמ ּקוֹ ל ׁ ָשאוֹ ן ,נֶ ְח ֶר ֶדת / ,וּלְ ַמ ְר ֵאה ָה ֵא ׁש ,בּ וֹ ֶע ֶרת לְ ֵעינֶ ָיה" (התופת,
 ,)39-38 ,23וכיו"ב.
אמצעי נוסף הוא עושר הפרפראזה ,השמור בדברי דנטה בעיקר לוורגיליוס ולביאטריצ'ה.
הראשון ,בנוסף לאבי ,מורי ,רבי ,הוא.dottore; savio; duca; mia scorta; mia guida :
ביאטרי'צה מתוארת ברוב אהבה בנוסחanima di me piu degna; donna di virtu; pietosa :
 ,colei che mi soccorseוכדומה.
יש והפרפראזה קשה לפירוש .זאת בעיקר בסוגיות אסטרונומיות וגיאוגרפיות ,המרובות
ביצירה זו .כך למשל איננו יודעים מי היא:
ִ ּב ּתוֹ ַהיְ ֵפ ִ
הפ ָ ּיה ׁ ֶשל ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּגר ֵאלֵ ינ ּו
ֶאת אוֹ ר ַה ּיוֹ ם ִמ ֶ ּזהִ ,מ ֶ ּזה ֶאת ׁ ְשחוֹ ר ַה ַּליְ לָ ה.
(העדן)128-127 .27 ,
הכתוב קשה להבנה ,ועל כן רבים פירושיו .האם כיוון המשורר לקירקה ,ילדת השמש
והתגלמות הפיתוי? (להרחבה ראו פרק ה״הערות״ לעדן) .הנה אחת מבין הפרפראזות הרבות
על השילוש הקדוש:
ישי ֲא ׁ ֶשר
...ה ֶא ָחד וְ ַה ּׁ ְשנִ י וְ ַה ׁ ְשלִ ׁ ִ
ָ
ַח ִ ּיים לָ ַעד ,מוֹ ׁ ְשלִ ים ְ ּב ֶא ָחד ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ו ׁ ְּשנַ יִ ם...
(העדן)30-28 .14 ,
את הליכותיה המוסריות של פירנצה בטרם שקעה במדמנת השחיתות ,ממשיל דנטה ,על
דרך השלילה ,למעשיו המופקרים של סרדנפלוס:
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ַ ּגם לֹא נוֹ ְדע ּו ֲע ַדיִ ן ַמ ַעלְ לֵ י ַס ְר ַדנַ ּ ָפלוּס
ְּכמוֹ ָתם ִה ְר ָ ּבה לִ נְ קֹט ַ ּב ֲח ָד ָריו ַה ּ ֶמלֶ ְך.
(העדן)108-107 .15 ,
בקנטו התשיעי של התופת תוקע אחד הנפילים בקרן .תחילה חסר המשורר מילים לתיאור
עוצמת התקיעה המחרישה את אוזניו .אך לאחר שהתאושש הוא מספר לקורא שזו הייתה
עזה אפילו מתקיעת השופר הנודעת משירת רולן ,בטרם נופלים עד האחרון שבהם גיסות חיל
המאסף של צבא הקיסר שרלמאן ,לנוכח העדיפות המספרית האדירה של האויב הסרציני.
יש והניגוד אינו ישיר ומילולי כבמקרה התקיעה בשופר ,אלא עקיף ומשתמע מן
התוכן .כך למשל הניגוד החריף בין יופיה השמיימי של ביאטריצ'ה לכיעורו המפלצתי של
לוציפר .כאן ההצהרה האסתטית צועדת יד ביד עם ערכי מוסר – הוא הKalos & Agathos-
האפלטוני שזכה ברנסנס המוקדם להגדרת הזיקה בין "הטוב והיפה" (תוך פרשנות דחוקה
מעט של המקור היווני כפי שהוא בא לידי ביטוי מפיו של סוקרטס בגורגיאס לאפלטון).
כיעורו של לוציפר הוא ביטוי להתגלמות הרשע האולטימטיבי ,ועל כן קריקטורה אנושית.
יופיה המושלם של ביאטריצ'ה הוא עדות לאידיאל המוסרי שאליו על כולנו לשאוף .הניגוד
מצוי בכל המישורים :לוציפר שוכן בשאול תחתיות ,ביאטריצ'ה במרומי העדן; לוציפר לכוד
בבטן האדמה ,כורע תחת המשקל הסגולי של כדור הארץ; ביאטריצ'ה מרחפת בין הרקיעים,
קלת תנועה ,חיוכה זוהר ועיניה בוהקות באש הקודש .לוציפר מכרסם בשלושת לועיו את
גופות הבוגדים; ביאטריצ'ה ,שהיא נשמה נעדרת מערכת עיכול ,לא אכלה דבר זה עשור,
קרי :מיום מותה בשנת .1290
הניגוד הדרמטי מופיע אף הוא לאורך היצירה כולה .דוגמא מוצלחת במיוחד היא המעבר
דרך חומת האש אל גן העדן הארצי .המשורר מתאר את האימה התוקפת אותו למראה חומת
האש דרכה עליו לעבור:
אתי ,יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ִּל ְק ּפֹץ
ֵעת ַ ּב ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת ָ ּב ִ
ְ
ָהיִ ִיתי ַמ ֲע ִדיף ֶאל ּתוֹ ך זְ כוּכִ ית ֻמ ֶּתכֶ ת,
ִמ ְס ּתוֹ ר צוֹ נֵ ן לִ ְמצֹא ָ ּב ּה ִמ ּ ְפנֵ י יְ קוֹ ד ַה ַּל ַהב.
(העדן)51-49 .27 ,
והנה ,מקץ זמן קצר ,של תרדמת מרגוע וחלום קסום ,הוא בא בשערי גן העדן .הגן הקסום,
והשלווה ,ניגוד כה קיצוני
ניחוח הפרחים ,שכשוך מימי נחל הלֶ ֶתה ,רון הציפורים ,הרוגַ ע ַ
לאימי הטיפוס במדרגי טור הטוהר:
וְ כָ ְךּ ְ ,ברֹן וְ ׁ ִשירּ ְ ,בנ ַֹעם ו ְּבעֹנֶ ג
ִק ְ ּבל ּו ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִרים ֶאת ּ ְפנֵ י ׁ ְשעוֹ ת ַהבּ ֶֹקר,
וְ ֶה ָעלִ ים לִ ּו ּו ְ ּב ַר ַח ׁש ֶאת ַה ֶ ּז ֶמר.
(העדן)18-16 .28 ,
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וכמו לא די בכך ,הנה צועדת לקראתו עלמה יפהפייה ,מטילדה שמה.
אולם הניגוד העמוק והמקיף ביותר מצוי בפער שבין הופעתו האישית הצנועה של
המשורר בעלילת הקומדיה ,לבין המעמד שהוא מבקש לעצמו ויצירתו .דנטה ,כאמור לעיל,
מעניק לעצמו מעמד-על של הקובע מי יירש גיהינום ומי ישב בעדן .הנה כי כן ,הוא האני
האחר ,ה"אלטר אגו" של האלוהים עצמו ,ויצירתו היא הצלע השלישית ,החסרה ,בשילוש
הקדוש יחד עם התנ"ך והאבנגליון .לעומת שאיפות-על אלו ,האיש עצמו צנוע ועניו ,שפל
רוח ונחבא אל הכלים .יחסו של ורגיליוס אליו הוא אמנם יחס אוהב כשל אב לבנו ,אולם
באותה מידה זהו יחס סלחני של אדם משכמו ומעלה אל תלמיד נבוך ,מוגבל מעט ,שיש
לשוב ולהסביר לו את העקרונות הבסיסיים שהוא מתקשה להבין .יש שהערצתו של דנטה
אל מורהו מונעת ממנו לשאול את רבו דבר-מה המציק לו ,משום שהוא חושש להטרידו;
הוא מתכנס בזרועותיו לכל סימן מצוקה; וברור שבלעדיו לא היה שורד גם במצולה הראשונה
בתופת.
יחסה של ביאטריצ'ה הוא בוטה ופוגע הרבה יותר .ככל שאהבתו אליה נוסקת ,כך
מתייחסת אליו הגבירה ביתר צינה ועלבון .להלן דוגמא אחת מרבות :ביאטריצ'ה מבקשת
לסבר את אוזנו ביחס לתכונותיו של עץ הדעת ,אולם נראה שהאיש אינו קולט את הדברים,
והגבירה קצרת הרוח גוערת בו" :נָ ם שִׂ כְ לְ ָך" .בהמשך היא ממשילה את "הבל" הגיגיו למימי
האלסה ,יובל של הארנו ,אשר מימיו הרוויים סידן שימשו ליצירת אבנית" :וְ ִאם ְּכ ֵמי ָה ֶאלְ ָסה
ֶה ֶבל ֲהגִ יגֶ ָיך" .לבסוף ,כיוון שנואשה כליל ממוגבלותו האינטלקטואלית של המשורר ,היא
מסיימת:
אוּלָ ם ֲאנִ י רוֹ ָאה ִּכי שִׂ כְ לְ ָך לְ ֶא ֶבן
ָה ַפ ְך וְ הוּא ָאטוּם ָּכלִ יל ,מוּגָ ף ִמ ּ ְפנֵ י
ָהאוֹ ר ׁ ֶש ִ ּב ְד ָב ַריַ ,מ ֶּכה אוֹ ְת ָך ְ ּב ֶהלֶ ם.
(טור הטוהר)75-73 .33 ,
לצד התיאור הנטורליסטי ,שנועד להעניק אמינות לתיאוריו ,מביא דנטה את היפוכו הסימטרי,
קרי :תופעות שרק דמיונו הפורה של המשורר מסוגל לחוללן .כך למשל תיאור הגנבים
המתגלגלים לנחשים ולהפך; כך תיאורו של ברונטו לטיני (קנטו  )15האוחז בידו את ראשו
הכרות וזה מספר את קורותיו.
התיאורים מתקבלים בחיוך סלחני בעיני הקורא המודרני ,אך קהל המטרה של דנטה,
האמון על חזיונות פנטסטיים ותיאורים גרוטסקיים דוגמת שבעת החטאים של הירונימוס
בוש ,מזועזע ומתפעל בעת ובעונה אחת .אחדות ניגודים זו ,בין הנטורליזם מזה והפנטסטי
והמחריד מזה ,העניקה לכתוב עוצמה רבה .המעבר האטי אל הפנטסטי משרת את דנטה
על ציר הזמן בקומדיה .אין לדעת אם המשורר תכנן זאת מלכתחילה ,אולם ברור כי העדן
הוא אתר – בניגוד לשני החלקים הראשונים בקומדיה – שאין בו דבר מן המוּכר לקורא.
הוא מצוי מחוץ לתרבות החומרית עמה ניתן להזדהות ,הוא מופשט כליל ונטול חומר .אין
בו הרים ,סלעים ,גשרים ,מים ,קרח ,שביל או מצוק .כל כולו פרי הדמיון הפנטסטי .ייתכן
בהחלט שריבוי התופעות פרי רוחו של הדמיון היוצר ,סייע למשורר להכין את הקורא לשלב
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האחרון ,שהוא כל כולו פרי דמיון של מצגת "אור-קולית" המכונה "העדן" (להרחבה ראו
המבוא לעדן ,בכרך השלישי).
קונטרפסו ( )Contrapassoפירושו מילולית "צעד מנגד" ,תנועה בריקוד איטלקי מן המאה
"סבל מנגד" ,מעין ביטוי אירוני לעקרון
ה .16-המונח נשתגר במחקר על הקומדיה במובן של ֵ
החטא ועונשו .החוטאים נענשים על בסיס עקרון הקונטרפסו – בני הבלייעל הופכים לקורבנות
הנענשים בייסורים התואמים את רשעותם לסוגיה .כך המדיחים לדבר עברה ,שהריצו את
קורבנותיהם לחטוא נרדפים בתופת בהצלפות שוטי הדמונים; החנפנים ,שרוממו את המרומים
על ידם ,רובצים עתה בצואה ,סמל למחמאות השווא שהעתירו (קנטו  ;)18הסימוניסטים
כלואים בתוך בורות דמויי אגני טבילה – משל לחיי נצח; הצבועים כורעים תחת כובד משא
הצביעות של עצמם; חוזי עתידות (קנטו  )20מהלכים לאחור בעוד ראשיהם מוסבים לגב; זורעי
מחלוקת ,שפגעו בגוף השלטון או האמונה ,גופם שסוע כבמקרהו של מוחמד (קנטו  ;)28וכן
הלאה .גם לוציפר התלת-ראשי הוא קריקטורה והיפוכו של השילוש הקדוש.


התופת – עילה ומבנה
בבואו לתאר את התופת היה על דנטה לטפל בשני היבטים של סוגיה נכבדת זו :עילה
שאלת החטא ועונשו ,דשו ללא הרף אבות הכנסייה ,החל בקלמנס
ומבנה .בראשונה ,קריֵ :
מאלכסנדריה במאה השלישית ,עבור בתומס אקווינס אלף שנים אחריו ,ועד האפיפיור
פאולוס השני מקץ שמונה מאות שנים נוספות .הסוגיה השנייה בעייתית הרבה יותר ,שכן
היא נעדרת כמעט כליל מן הכתבים הקאנוניים ,ועל כן דרשה מן המחבר כושר יצירה של
דמיונו המופלג .המסד שהיה בידיו הורכב ,כרגיל ,מן התנ"ך ,המיתולוגיה ההלנו-רומית
והדוֹ גמה הקתולית בלבושה האבנגלי.
המקרא ,המקור האולטימטיבי של דנטה ,המעניק למסקנותיו את רום סמכותו ,לא סיפק
לידי המשורר חומר רב .תפיסת השאוֹ ל בתנ"ך (גיהינום ,תופת ,אבדון ,דוּמה ,שחת ,גיא
צלמוות ,ארץ נשייה) אינה מתייחסת בהכרח למקום מוגדר אליו באים החוטאים .זהו אפוא
אתר וירטואלי אליו נאספים המתים כולם ,ללא הבחנה בין צדיק לרשע ,ואין בו לא שכר
ולא עונש .דינם ייגזר לכל היותר ביום הדין ,עם קץ הימים.
השאוֹ ל נזכרת אמנם בתנ"ך (תמיד בלשון נקבה) אולם לרוב על דרך המשל בלבד,
"ב ְד ִמי יָ ַמי ֵאלֵ כָ ה ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ְשאוֹ ל" (ישעיה ,ל"ח ,י) .ובמקום אחר ,ישעיה ,ה' ,יד:
דוגמתּ ִ :
"לָ כֵ ןִ ,ה ְר ִח ָיבה ׁ ְשאוֹ ל נַ ְפ ׁ ָש ּה ,ו ָּפ ֲע ָרה ִפ ָיה לִ ְבלִ י חֹק" – מכאן ניתן להסיק כי השאול היא
מפלצת רעבה הפוערת את פיה על מנת לבלוע את הרשעים .אולם לכלל תפיסה קאנונית
של השאול כמענה על שאלת החטא ועונשו ,קל וחומר הצגתו הגשמית ,קרי :מיקומו ,צורתו
והתנהלותו ,כמעט אין זכר במקרא.
הנושא זכה אמנם לפיתוח מרחיק לכת בתלמוד ,במדרשים ובאגדה ,אך הנחת היסוד
המנחה את החתום מטה היא כי מקורות אלו לא היו בידיו של דנטה .מבחינתו סיימה
היהדות את שליחותה ,לטוב ולרע ,עם חורבן הבית בידי טיטוס.
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גם מן הברית החדשה לא השכיל דנטה דעת .האבנגליון סומך בנושא זה על פסוקים
מן המקרא ,ומטמיע אותם בשם יווני :האדס ,גם כאשר הפסוק מצוטט ישירות מן המקרא,
דוגמת תהילים ,ט"ז ,יִּ :
"כי לֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ׁ ִשי לִ ׁ ְשאוֹ ל; לֹא ִת ֵּתן ֲח ִס ְיד ָך ,לִ ְראוֹ ת ׁ ָש ַחת" .התיבה
"שחת" הנרדפת ל"שאול" (מעשי השליחים ,ב' ,)27 ,מתורגמת ל ,Hades-כביטוי השגור
בברית החדשה .ההבדל היסודי במובן זה בין האבנגליונים למקרא הוא החזרה חדשות
"א ׁש
לבקרים על מוטיב העינויים באש הצולה את שוכני ההאדס-שאול .האש היא אפוא ֵ
ֵ ּג ִיה ּנֹם" (מתי ,ה' )22 ,או" :אש עולמים" (מתי ,י"ח ,)8 ,ובחזון יוחנן (כ' )10 ,מתואר השאול
כ"אגם אש וגפרית" בו נביאי השקר מתייסרים "יומם ולילה לעולמי עולמים".
המוטיב של אש הגיהינום פוּתח בהרחבה בכתבי אבות הכנסייה ,והוא אשר שימש
מקור סמכות לסיפור העממי בימי הביניים ,שהיה לימים למכלול ספרותי נכבד – "פולקלור
של שריפה על מוקד" ,בלשונו של יוהן הויזינגה ( .)Huizingaלמותר לציין שדנטה שאב
מסיפורת זו רעיונות ומוטיבים ,ואת חלקם אף גיבש לכלל מכלול תוכנִ י וצורני בקומדיה.
שאלת האשם נדונה כאמור בתיאולוגיה הנוצרית .היה זה קלמנס איש אלכסנדריה במאה
השלישית שכתב בחיבורו סטרומטה ,Stromata) ,ספר ו') ,כי "אין זה צודק להשליך את
נשמות החוטאים לתופת ללא משפט" .קלמנס מוסיף וטוען כי הדבר נוגד את עקרון החסד
האלוהי ,ומביא לכך אסמכתאות רבות .כצפוי ,הנושא נידון פעמים רבות ,וקלמנס נותר
במיעוט .הרוב הגדול בקרב התיאולוגים של הכנסייה קבע כי העונש בתופת אינו צריך
משפט והוא מעשה ראוי .עם זאת ,אף כי החוטא יורש גיהינום לנצח ,הרי שככלות הנצח,
קרי :בקץ הימים ,ביום הדין ,ילבש החוטא בשר ויעמוד למשפט.
מי שסיכם בימינו את סוגיית התופת על בסיס התיאולוגיה הרומית-קתולית ,הוועידות
האקומניות וצווי הכס הקדוש ,היה האפיפיור פאולוס השני .פאולוס ניצב באופן נחרץ
מאחורי הטיעון לפיו החוטא ,קרי :מי שבחר לדחות את החסד האלוהי ,בחר בעת ובעונה
אחת לרשת גיהינום .ומאחר שהוא כלוא בתופת ואינו יכול לתקשר עם הכול-יכול השוכן
הרחק במרומים ,וזאת ככתוב ִּ
"כי ֵאין ַ ּב ּ ָמוֶ ת זִ כְ ֶר ָך; ִ ּב ׁ ְשאוֹ ל ִמי יוֹ ֶדה ָּל ְך" (תהילים ,ו' ,ו) ,אין
הבורא יכול לשמוע אותו ,ומכאן שאין גם צורך במשפט ,וכבר סיכם זאת איוב בפסוקו
12
"כן יוֹ ֵרד ׁ ְשאוֹ ל לֹא יַ ֲעלֶ ה".
(איוב ,ז' ,ט) ֵּ
הנה כי כן ,מצויד בסמכותו הנחרצת של הכס הקדוש ,אין דנטה נזקק לטיעוני מוסר
בסוגיית הכורח שבקיומו של התופת ,והוא יכול להתפנות למפרט הטכני של האתר ,זאת
ברוח המיתולוגיה ההלנית ופרשנותה הלטינית – הנגישה לדנטה שלא קרא יוונית – שהיא
דרמטית וציורית הרבה יותר.
סוגיית ההאדס במיתולוגיה היוונית הקדומה זהה במידה רבה לשאול העברי .מקום קודר
ומדכא ,אליו באים המתים כולם ,ללא הבחנה .בשלבים מאוחרים יותר ,עם ראשית ניצניה
של תורת המוסר בפילוסופיה היוונית ,עלתה שאלת החטא והעונש ,וההאדס חולק בהתאם
לכך לשניים :האליסיום – שדות אלישה ,והם משכן גיבורי יוון ,ומנגד הטרטרוס התת-
קרקעי ,אליו יורדים הרשעים המוֹ רדים באלי האולימפוס.
 .12לדבריו של פאולוס השני במלואם ,ראו פרק "אחרית דבר" בכרך זה.
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תחילה באים המתים אל העולם התחתון ,לאחר שכארון ,שומר ההאדסֵּ ,כיוון שגבה
מהם דמי מעבר – אובלוס ( ,)Oblusמטבע פחות ערך ששארי בשרו של הנפטר דאגו לשים
מתחת ללשונה של הגווייה – מעביר אותם בסירתו לצדו השני של נהר האכֶ רון .הגדה מנגד
רברוס ,הכלב המפלצתי בעל שלושת הראשים .את ההאדס חוצים חמישה
נשמרת על ידי ֶק ֶ ּ
נחלים .בנוסף על האכרון (נחל העצבות) הנזכר ,שוטפים בו פלגתון ( )Phlegethonהעולה
בלהבות ,הקוקיטוס ( )Cocytusהוא נחל האבלות ,לתה ( )Letheנהר השכחה ,וסטיכס ()Styx
פלג השנאה ,שהוא גם הגבול בין העולם התחתון והעליון .לאחר שרוחות המתים שתו את
מימי הלתה וזיכרונם אבד ,הם מתייצבים בארמונו של האדס ,לפני שלושה שופטים ,שאחד
מהם הוא מינוֹ ס .זה שולף את פרטיהם מכד חומר שלצדו ,ופוסק מי יירש גיהינום ,קרי:
יושלך אל מצולות הטרטרוס ,ומי יעלה לעדן ,כלומר :אל שדות אלישה או אליסיום ,שהם
ספרידים ,אי-שם בקצווי מערב.
משכן גיבורי יוון ,הנמצא באיי הברכה והאושר הקרויים ֶה ּ ֶ
הנה כי כן ,מבלי שיהיה כבול באילוצים של דוֹ גמה או דוקטרינה כלשהי ,מחד גיסא,
ומצויד בהפלגות דמיון של המיתולוגיה היוונית ,מאידך גיסא ,מקים לו דנטה תופת לתפארת,
על פי מפרט טכני מדוד ומדויק.
הכניסה אל התופת – כך הדעת נותנת – היא בגיא בן הינום הסמוך להר ציון .כיוון
שדנטה נכנס בשערי התופת ,הוא יורד בשבעה מדורי גיהינום – 13הם שבעת המעגלים.
המעגל השביעי מחולק לשלושה מדורי משנה; המעגל השמיני נחלק לעשר מצולות המכונות
"מלבולגה" ( – Malebolgeכיסי רשע) .המעגל התשיעי ,המצוי בשאול תחתיות ממש ,נחלק
לארבעה מדורי משנה נוספים .כיוון שעלה בידו ,בעזרתו הנדיבה של ורגיליוס ,לשרוד בתופת
כולו ,עוברים השניים במנהרה ,ממרכז כדור הארץ אל טור הטוהר שבלב האוקיינוס הדרומי.


 .13מקור הניב הוא בתלמוד (מסכת סוטה ,י' ,עמוד ב') .על יסוד הסיפור על דוד ואבשלום (שמואל ב' ,י"ט,
א-ה) .המלך דוד המתאבל על אבשלום קורא שמונה פעמים "בני" .התלמוד מפרש כי שבע הפעמים
הראשונות מתייחסות לכך שדוד העלה את אבשלום "משבעה מדורי גיהינום" ,קרי :הציל אותו שבע
פעמים מסכנות.
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התופת – מפרט טכני
מבוא למסע
קנטו

מיקום

חטא

הנפשות הפועלות

עונש

ראשון

היער האפל
מדרון ההר

סר מדרך הישר

דנטה ,ורגיליוס ,נמר ,ארי,
זאבה

מסע בעולם המתים

שני

הירידה

דנטה ,ורגיליוס

שבעה מדורי גיהינום
קנטו

מיקום

חטא

הנפשות הפועלות

עונש

שלישי

מבוא לתופת,
גדת נחל האכרון

האופורטוניסטים
והאדישים

האפיפיור סלסטינוס
החמישי ,כארון

עקיצות יתושים,
ריצה בלתי פוסקת
בעקבות דגל

רביעי

מעגל ראשון
הלימבו

עובדי אלילים אנשי
סגולה ,תינוקות שלא
הוטבלו

היכל הפילוסופיה :הומרוס,
סוקרטס ,אפלטון ,הורציוס,
אובידיוס

מוכי מרה שחורה,
כיסופים ללא תוחלת

חמישי

מעגל שני

תאוות בשרים

מינוס ,המשגר את הרשעים
אל עינויי נצח .דידו,
פרנצ'סקה ,סמירמיס,
הלנה ,קליאופטרה ,אכילס,
טריסטן ,לנסלוט ,גווינביר

מתענים לעד בסופות
התופת

שישי

מעגל שלישי

גרגרנים

קרברוס ,צ'אקו

מטר בלתי פוסק.
הרוחות שוכבות מוכי
קרה במי מדמנה ובוץ

שביעי

מעגל רביעי

תאבי בצע ,פזרנים
ללא חשבון

פלוטוס
פורטונה ותעתועי גורל

שפוטים לעבודות
פרך חסרות שחר,
מגלגלים סלעים
בחזותיהם

פיליפו ארג'נטי ,מדוזה,
מלאכים שהושלכו לשאול

מכים איש את רעהו

מעגל חמישי
שביעי עד
תשיעי

מעגל חמישי
מול שערי הקרת
דיס

הזועמים

הקודרים
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המעבר אל התופת התחתית – מעגלי האלימות והתרמית
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קנטו

מיקום

חטא

הנפשות הפועלות

עונש

עשירי
אחד-עשר

מעגל שישי

כופרים

קבלקנטי ,פרינטה ,קבר נכון
לאפיפיור אנסטסיוס

שוכנים בקברים
העולים באש

שנים-עשר

מעגל שביעי
מדור ראשון
נחל הפלגתון

אלימים כלפי שכנים
ובני משפחה ,רוצחים,
מחרחרי מלחמה

אלכסנדר הגדול ,אטילה
ההוני,
כירון ,נסוס

שלושה-עשר

מדור שני

השולחים יד בנפשם
וברכושם

פייר דלה ויניה ,לַ נוׂ ,ג'קופו
דה סנטו אנדריאה

ארבעה-עשר
חמישה-עשר
שישה-עשר

מדור שלישי

מחללי קודש ,אנשי
סדום ,מלווים בריבית
קצוצה

ברונטו לטיני

טובלים בדם רותח
נשמרים בידי
קנטאורים הפוגעים
בכל מי שמבקש
להתרומם מעל מפלס
הדם
נשמותיהם כלואות
בעצים ושיחים ביער
עבות ,הרפיות וכלבות
קורעות את בשרם
מהם רובצים צפופים
בחול לוהט ,מהם
רצים על פניו

קנטי שבעה-
עשר עד
שלושים
שבעה-עשר

שאול תחתיות
מלבולגה

מעגל שמיני על עשר
מצולותיו

מצולה 1

סרסורים ומדיחים
לדבר עברה

מהלכים בטור תחת
צליפות פרגול

שמונה-עשר

מצולה 2

חנפנים

יאזון ואחרים

שקועים בצואה ופרש

תשעה-עשר

מצולה 3

סימוניסטים
– סוחרים במשרות
כנסייה

האפיפיור ניקולס השלישי

עשרים

מצולה 4

חוזי עתידות ,מנחשים

טרזיאס ואחרים

עשרים ואחד
עשרים
ושניים

מצולה 5

לוקחי שוחד ,סחטנים
וסוחרים נוכלים

כלואים ,ראשם למטה
בבורות בדמות אגני
טבילה ,כפות רגליהם
צרובות באש
צועדים לאחור סביב
המצולה כשראשם
מוסב אל הגב
שקועים בזפת
רותחת ,המבקש
להימלט נקרע לגזרים
בידי דמונים
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קנטו

מיקום

חטא

הנפשות הפועלות

עונש

עשרים
ושלושה

מצולה 6

צבועים ומתחסדים

יוסף קיפא

עשרים
וארבעה
עשרים
וחמישה
עשרים
ושישה
עשרים
ושבעה
עשרים
ושמונה

מצולה 7

שודדים

ואני פוצ'י

מצולה 8

נותני עצות אחיתופל

אוליסס ,דיומדס ,גווידו

מהלכים כלואים
בברדסי עופרת
כבדים ,כורעים ארצה
מעונים בידי דרקונים
ושרצים .גופם
מתפורר מהכשת נחש
או לובש צורת שרץ
ָּכלים בלהבות,
מהלכים כלשונות אש

מצולה 9

זורעי מחלוקת

מוחמד,
ברטרן דה בורן

עשרים
ותשעה

מצולה 10

אלכימאים ,זייפני
מטבע

שלושים

מצולה 10

עדי שקר ,מתחזים

סינוֹן

פצועים ,קטועי
איברים ,גופם
משוסע ,מעיהם
נשפכים החוצה
נגועים ,מוכי חולי
– שחפת ,צרעת
ומיימת
פוגעים איש ברעהו

שלושים
ואחד

קצה הבור

נפילים

ענקים דוגמת :נמרוד,
אפיילטס ,ברייראוס ,טייפון,
אנטאוס

נידונים לשכון
במעמקי האדמה

שלושים
ושניים

שלושים
ושלושה
שלושים
ושלושה

מעגל תשיעי,
קוקיטוס – אגם
הקרח
מדור ראשון:
ַקיִ נה
מדור שני:
אנטנורה
מדור שלישי:
תלמיה

בוגדים במשפחה

בוגדים במולדת

כלואים בקרח,
ראשיהם מורכנים

הארכיהגמון רוג'יירי,
אוגולינו

רוצחי אורחים

שלושים
וארבעה

מדור רביעי:
ג'ודקה

בוגדים באדונם
ובמיטיבם ,מחללי
קודש

יהודה איש קריות ,ברוטוס,
קסיוס ,לוציפר

שלושים
וארבעה

מדור רביעי:
ג'ודקה

המחריב הסופי

לוציפר

כלואים בקרח
כלואים בקרח,
ראשיהם רכונים
לאחור
לכודים בקרח עד
מעל לראשם ,לוציפר
נוגס בשלושת
המתייסרים בשלושת
פיותיו
שלושת זוגות כנפיו
משגרים מטחי סערות
של חוסר אונים,
בורוּ ת ושנאה
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ירושלים והר ציון
היער האפל ושער התופת
מבוא לתופת ,האדישים
הלימבו
התאוותנים
הגרגרנים
תאבי בצע ופזרנים
נחל הסטיכס ,הזועמים והקודרים
חומת דיס
נחל הפלגתון ,האלימים
יער המתאבדים
אנשי סדום
הירידה למלבולגה ,גריון

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

סרסורים
חנפנים
סימוניסטים
מגידי עתידות
נוכלים
צבועים
שודדים
נותני עצות אחיתופל
זורעי מחלוקת
זייפנים
בוגדים
לוציפר
מנהרה אל טור הטוהר
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החטא ועונשו – ההיבט החברתי
המתבונן בתופת של דנטה ומבקש למצוא היגיון בסדר היורד של המעגלים ושל המדורים
בתוך המעגלים עצמם ,יתקשה לעקוב אחר סולם העדיפויות של המחבר .כך למשל אין
מנוס מלשאול מדוע שוכנים הרוצחים במעגל השביעי ,בעוד החנפנים כלואים נמוך מהם
בהרבה ,במצולה השנייה של המלבולגה .וכי החנפן גרוע מן הרוצח נפש? אולם הסתירה
כביכול תתיישב אם נזכור כי המוטיב החברתי-פוליטי הוא רב השפעה ,ואולי אף מכריע,
בתפיסת העולם של דנטה שהוא מרבה להבהיר בקומדיה.
בונבנטורה ואקווינס מונים ארבעה יעדים שאחריהם מבקש החסד האלוהי ולפתחם
החטא ירבץ :אלוהים; אנו עצמנו; רעינו; גופינו .דנטה מוסיף עליהם את החמישי :הקהילה.
ואכן ,הדגש החברתי הוא המנחה אותו בסוגיית החטא ועונשו .לא רק הפשע השגרתי,
דוגמת רצח או בגידה ,ניחן במשמעות חברתית ,אלא גם עברות הנראות לכאורה עניין
אישי לחלוטין ,דוגמת גרגרנות ,תאוות בשרים או רדיפת בצע ,אף הן בעלות השפעות
סוציאליות .כך מושחתי הפקידות והרשות מתייסרים אצל דנטה במדור נמוך יותר מן
הסימוניסטים ,הסוחרים בנכסי כנסייה ובכך פוגעים פגיעה אנושה בלוז המסר הנוצרי.
לכאורה אין לך דבר חמור יותר מן הסימוניזם ,אולם לדעתו של דנטה הנזק החברתי
של מושחתי השלטון גדול יותר ,ולפיכך עונשם כבד יותר .כך גם הצביעות והחנופה
(למעט אם הרצח בא מידו של בוגד) ,ועל כן
ֵ
חמורים בעיניו יותר מן השוד והרצח
החנפים ,ככל שהדבר מתמיה ,שוכנים ,כאמור לעיל ,בתופת של דנטה ,במעגל נמוך יותר
מן הרוצחים.
מכאן שאין לך עוון כבד יותר בעיני דנטה מן החטאים הממוטטים את אושיות החברה ואת
הרציונל שמאחורי הקיום המשותף ,ברמה הקהילתית וברמה הפוליטית גם יחד .חטאים אלה
הם ההונאה והבגידה .ובעוד הבגידה היא השפל הכבד ביותר אליו מסוגל האדם להידרדר,
ועל כן הבוגדים שוכנים בשאול תחתיות תרתי משמע ,הרי ההונאה היא זו המרתקת את
תשומת לבו של דנטה ,והוא מקדיש לה למעלה משליש מהיקף התופת – קנטי  17עד 30
– עשרה מדורים שונים.
הנחת היסוד של המחבר היא כי השחיתות החברתית אינה באה בהכרח מלמעלה,
בבחינת הדג המסריח מן הראש ,אלא צומחת כמרכיב יסודי המצוי בנפשנו .המקרה
הקיצוני הוא זה של פרשת פאולו ופרנצ'סקה .אין ספק כי על פי קני-המידה המקובלים
עלינו ,פרנצ'סקה – קורבן על מזבח תככים פוליטיים – היא חפה מפשע ,וכליאתה
בתופת מפתיעה אם לא מרושעת ממש (להרחבה ראו לעיל ,תת-פרק "דנטה – האני
האחר .)"...אולם עצם העובדה שגבירה זו ערערה את מוסד הנישואין ,ובכך פגעה בתא
המשפחתי שהוא לוז הקיום החברתי ,די בה על מנת להשליכה לגיהינום .גישה דוגמטית
זו של המשורר ,הדבק עד אבסורד בכלליה הקשוחים של דוקטרינה סוציאלית ,בולטת
בשורה נוספת של מקרים ,דוגמת סיפוריהם של הדוכס אוגולינו ,פייר דה לה ויניה
או ברונטו לטיני .האחרון ,דמות משכמו ומעלה בעולמו של דנטה ,מורהו הנערץ של
מיודענו ,פילוסוף ,מלומד ומחבר אנציקלופדיה מקפת של הידע האנושי בזמנו ,נידון
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להירקב בתופת רק משום שהילכו שמועות – שלא הוכחו – כי האיש מעדיף גברים.
לא הועילו לו ללטיני מעלותיו וסגולותיו ,אף לא העובדה שהיה ראש משפחה למופת
והעמיד חמישה צאצאים .דנטה מסרב להעניק לו – לא ללטיני ולא לקורבנותיו האחרים
– אפילו את חלופת טור הטוהר ,לשכון בו בזכות סגולותיהם התרומיות ועם הזמן לכפר
על חטאיהם.
דנטה מבקש להוכיח כי אנו אחראים אישית לא לפעולותינו בלבד אלא גם לתוצאותיהן.
בכך מרחיב המשורר את אחריותו של החוטא ומשית אותה על כלל החברה .הדבר בא ,בין
היתר ,לידי ביטוי במספר החוטאים ההולך וגדל ממעגל למשנהו .תחילה מדובר בפרטים
בודדים ,בהמשך בעדוֹ ת שלמות ,בערים דוגמת פירנצה ,תבאי וטרויה ,ולבסוף חלה אחריותו
של הפושע הבודד על עם שלם – הכוונה לבני ישראל האשמים כקולקטיב בבגידתו של
יוסף קיפא ,המוסר את ישוע לידיו של פילטוס .מכאן שחורבן ירושלים בידי טיטוס ,חורבן
שהביא אסון על עם שלם ,הוא "נקם צודק" ,בלשונו של דנטה.
מסעו של דנטה בעולם המתים ,נושא ,כפי שהודגש במאמר זה יותר מפעם ,אופי נבואי
ומשיחי ,בנוסף על הפן האישי של כיסופים אל ביאטריצ'ה .אולם אחרי ככלות הכול ,במרכז
היצירה עומד המשורר עצמו .הוא הפרוטגוניסט ,הוא המספר ,הוא הדובר מגרונות דמויותיו,
הוא המציג תזות פילוסופיות ומדעיות ,והוא האיש העובר את תהליכי ההיטהרות בדרכו אל
מרומי העדן .היער האפל הוא אפוא התופת הפרטי של דנטה ,בו נענש המשורר על כי "סטה
מדרך הישר" .הכוונה קרוב לוודאי לימים בהם מצא פורקן לכיסופיו אל אהובתו השמיימית,
בזרועותיהן של דונות למיניהן :דונה ג'נטילה ,ויולטה ,פרגולטה וכו' ,כפי שהאיש מעיד על
עצמו בויטה נובה .שלושת בעלי החיים :הנמר ,הארי והזאבה מן הקנטו הפותח ,הם אמנם
סמלי החטאים הקלאסיים ,אך בעת ובעונה אחת הם וידוי אישי של המשורר ,מי שחטא
בהם בטרם חזר בתשובה באמצעות המסע אל ביאטריצ'ה ,ועל כן מפרשים ביתר שאת את
מהות הסטייה "מדרך הישר".
ורגיליוס ,המגיע לעזרתו של המשורר ,הוא היפוכם המוחלט של נגעים אלה .אציל רומי,
אשר יצירתו שירתה את נזר הבריאה בתולדות האנושות – רומא האימפריאלית בשיא גדולתה
שבעידן האוגוסטיני ,יורשו של יוליוס קיסר ,שאת מותו מידי ברוטוס וקסיוס מעמיד דנטה
במישור אחד עם צליבתו של ישוע .הנה כי כן ,ייעודו של ורגיליוס הוא להכשיר את יורשו,
דנטה ,מי שבבוא היום אמור להיות "ורגיליוס" של האימפריה אליה הוא שואף ולה הוא
מטיף .דנטה הוא יורשו וממשיכו של ורגיליוס לא רק ברובד העקרוני ,אלא בפועל .ורגיליוס
מסיים את תפקידו בכניסה אל גן העדן הארצי השוכן בראש הר הטוהר ,דנטה ממשיך בדרכו
אל מרומי הרקיעים ,היישר אל מול פני הבורא .ורגיליוס הוא אפוא גדול המשוררים בארץ,
אך דנטה הוא גדול הפייטנים ביקום כולו .אכן הבדל של ממש.
הבדל נוסף בין דנטה לוורגיליוס מצוי בעובדה שוורגיליוס בא אל המוכן ולא היה עליו
לטרוח בתיקון עולמו .ייעודו המשיחי של דנטה גדול אפוא לאין שיעור ,והוא נזקק לבן זוג
לצורך השוואה .בן הזוג – כפי שנזכר לעיל – הוא אניאס ,פרי רוחו של ורגיליוס .דנטה
ברוב צניעותו אמנם מכריז:
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ֲא ָבל ֲאנִ יִ ,מי ִ ּבי ָח ֵפץ? ֵאינִ י לֹא ּ ָפאוּלוּס,
וְ לֹא ֶאנֵ ַיאס
(התופת)33-32 .2 ,
אולם זוהי הכרזה מן הפה ולחוץ ,שנועדה לשרת את מוטיב הניגוד ביצירתו (וראו לעיל).
הדמיון בין השניים מובן מאליו .שניהם יצאו למסע חייהם ושניהם ירדו אל התופת בעודם
בני תמותה .לכאורה בכך מסתיים הדמיון בין השניים ,אולם לא לזמן רב .אניאס מייסד את
רומא ,שהיא מושבו של הקיסר ובבוא היום ישכון בה הכס הקדוש ,וגם בכך לא באה אל
סיומה מלאכתו .מקץ אי אלו אלפי שנים אנו פוגשים את האיש בארץ ישראל ,וזאת מעל
דפי הברית החדשה (מעשי השליחים ,ט' ,)34-33 ,שם מסופר כי בעוד פטרוס מכתת את
שכבו זה שמֹנֶ ה שנים והוא נְ כֵ ה
רגליו בלוד" ,וַ יִ מצא שם איש שמו ֲאנִ ַ ּיס וְ הוּא ׁשֹכֵ ב על ִמ ָּ
יאמר אליו פטרוס ֲאנִ יַ ס ְר ָפ ָ
אך ישוע המשיח ".איננו יודעים כמובן למי כיוון מחבר
אברים .וַ ֶ
"אנִ ַ ּיס" איש לוד .אולם אין צורך בפרשנות יתרה על מנת להסיק מדברי
הטקסט באותו ֲ
פטרוס כי משמעות החלמתו של אניס-אניאס היא השבת גדולתה של רומי ,אלא שהפעם
תחת גלימתו של הכס הקדוש .באותו פרק (פסוק  )15ממנה אלוהים את שאול הטרסי,
"כלִ י ֵח ֶפץ" בלשונו ,בקרב הגויים:
הוא פאולוס מן השליחים בגרסתו הנוצרית ,להיות דוברוְּ ,
שמי לפנֵ י גוֹ יִ ם ומלכים ולפנֵ י בנֵ י
יאמר אליו האדון לֵ ך כי כְ לִ י ֵח ֶפץ הוא לי לשאת את ִ
"וַ ֶ
ישראל".
כיוון שההשוואה עם אניאס באה אל סיומה ,מתחילה ההשוואה בין דנטה לפאולוס.
הציווי שהושת בזמנו על שאול הטרסי מושת מקץ  1250שנים על דנטה .האחד יקים את
רומא הקתולית ,השני יחדש את נעוריה .הנה כי כן יורש דנטה את אניאס ואת פאולוס גם
יחד .הוא יחדש ,כאמור ,את נעוריה של הכנסייה וגם יקים בה שלטון חילוני דוגמת קיסרי
רומא האוגוסטינית .כהרגלו עוטה המחבר את מעשהו בגלימת הסמל השגור בקומדיה ,הוא
הספרה "שלוש" המקודשת בעיניו – החל ביחידת שירתו ,היא הטרצינה בת שלוש השורות,
ִ
וכלה בשילוש הקדוש .וכך גם לעניין זה ,דנטה הוא יורשו של הטריומוויראט המזהיר:
ורגיליוס ,אניאס ,שאול הטרסי.

הלימבו ואחריו האגואיסטים
העובדה שדנטה משכן את גדולי האישים מן העולם הטרום-נוצרי בתופת – הגם שבלימבו,
קרי :במבוא בלבד ,ובתנאים מועדפים – נובעת אף היא מכוונתו שלא לחרוג מעקרונותיו
הקשיחים .כל גדולתו של אריסטו ,נסיך הפילוסופים של ימי הביניים המצוטט בחרדת קודש
בבחינת המקור האולטימטיבי ,מי שאבות הכנסייה מבקשים להתיישר לפיו ,לא עומדת לו ,והוא
נידון לשכון לנצח באזור הדמדומים של הלימבו ,בכיסופים לגאולה הנוצרית שלעולם לא יזכה
בה .זאת משום העדרו של ה"כוהן" מן הלימבו .מבין ארבעת בעלי התפקידים שדנטה מבקש
לראות בחברה מתוקנת ,ושאותם הוא מונה באמצעות דמויות שהיו למופת ולמשל (העדן.8 ,
 :)126-124סולון (המחוקק); אחשוורוש (המצביא); דדלוס (האמן ,המלומד); ומלכיצדק (הכוהן
בגרסתו הרומית-קתולית) – זה האחרון נעדר מבין חבר הצדיקים במבוא לתופת.
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משכן דנטה חבורה של אגואיסטים
אחרי הלימבו ,בשלושת המעגלים הבאים של השאולַ ,
הדואגים למלא את צורכיהם בלבד :תאוותנים ,גרגרנים וקמצנים .לכאורה מוזר הדבר,
וכי מה ּ ָפשע בעל תיאבון בריא? אולם לשיטתו של דנטה כולם כאחד אינם תורמים דבר
לחברה ועל כן הוא משגר אותם לגיהינום .הגרגרן השוקע בתאוותו לזלילה מאבד קשר עם
ֶ
סביבתו והוא אפוא סמל לפירנצה המושחתת השקועה בתאוותיה .כך הגרגרנות וכך תאוות
הבשרים .דידו מתענה בתופת לא רק משום שיִ צרה גבר עליה אלא משום שעיכבה את
אניאס במילוי משימתו הנעלה :ייסודה של רומא; וכך גם קליאופטרה ,מי שבמעשה איבוד
לדעת שיבשה לזמן קצר את התנהלותה של האימפריה הרומאית.

הקרת דיס
הקרת דיס שמעבר לנחל הסטיכס היא קפיצת מדרגה בדרגת הרשע .דיס שוכנת בפתח
תחתית התופת ,ובה מעגלי האלימות והתרמית הממוטטים את אושיות החברה .ארבעה
חטאים מאפיינים את הקרת :א)ד הכפירה הקוטלת את הנפש ,ומקבילתה ,הפלגנות
הפוליטית ההורסת את החברה; ב) האלימות המפירה את היסוד הקיומי ביחסי אדם-אדם;
ג) המרמה שכוונתה להוליך שולל את האחר על מנת לנצלו; ד) הבגידה במי שהבוגד מחויב
לו ,שכן הנבגד הוא מיטיבו.
ושוב ,לא יועילו לחוטא מעלותיו וסגולותיו התרומיות בארץ החיים .כך פרדריק השני
מלך סיציליה ,מי שזכה על פועלו לכינוי "פלא העולם" –  – Stupor Mundiהנערץ
על דנטה שגם מפליא בתשבחותיו בקונביביו; כך פרינטה החולק עם דנטה את אהבתו
לפירנצה ,מכורתם המשותפת ,ומי שיחד עם אשתו היה קורבן האינקוויזיציה ,וכאן נשלח
לשכון בקרב הכופרים בתופת על דעותיו האפיקוראיות (קנטו  .)10לא הועילה לו העובדה
מונט ּ ֶפרטי ( )1260דרשו אויבי פירנצה אנשי
ַ
שהציל את פירנצה מחורבן – אחרי קרב
סיינה ופיזה מבין הגיבלינים ,סיעתו של פרינטה ,להחריב את העיר כשם שהרומאים
בזמנם החריבו עד יסוד את קרתגו ,ופרינטה בהתנגדותו העזה מנע את החורבן .סביר
להניח שעל מעשהו זה היה זוכה להישלח לעדן ,אולם ,על פי עקרונותיו הקשוחים של
דנטה חייב האיש לרשת גיהינום ,שכן על פי הדוקטרינה האפיקוראית הטיל ספק בקיום
הנשמה אחר מות הגוף.
שלושת החטאים הבאים בתור ,אלימות ,מרמה ובגידה ,המתחלקים בתורם חלוקה
משנית שלא תמיד ברורה די הצורך ותלויה באישיותו של החוטא ובאופן בו ביצע את
העברה ,משקפים גם הם את תפיסתו הדוגמטית של המחבר .המרמה גרועה מן האלימות,
שכן זו כוללת בתוכה חטא נוסף ,והוא עיוות עקרון הרצון החופשי – אותו מתת ייחודי
של הבורא לגזע האדם ,הנמנע מבעלי החיים הפועלים באמצעות אינסטינקטים ,וכן מן
המלאכים ,המאוחדים כולם במקור אינטואיטיבי אחד שמחולל הבורא .הנה כי כן ,ניצול
לרעה של הרצון החופשי הוא התרסה בוטה כנגד הרצון האלוהי .מאחר ששלושת החטאים
גם יחד הם שיבוש של ה"רציו" האריסטוטלי – אותו העתיקו בכתביהם אבות הכנסייה
על מנת להשתית את הדוֹ גמה הרומית-קתולית על בסיס איתן ככל האפשר ,נאלץ דנטה
לעשות שימוש בעזרים שאף הם מחוץ לשכל הישר .הכוונה לשינוע ממצולה אחת אל
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השנייה .לא עוד הליכה ברגל לצדו של ורגיליוס ,אלא שלא על דרך הטבע .הנה כי כן
מתמסר דנטה לשלוש מפלצות שעל גבן ובעזרתן הוא ומורהו עוברים ממקום למקום .את
נהר הדם בו טובלים החוטאים באלימות הוא צולח על גבו של קנטאור; על פני מצולת
המרמה הוא מעופף על גבו של גריון; ואל פחת הבוגדים השקועה עמוק בקוקיטוס מוריד
את השניים הנפיל אנטאוס במו ידיו.

גריון
גריון ,סמל הנוכלות ,המוזר שבמפלצות של דנטה ,בדומה להרפיות ולקנטאורים מן המעגל
השביעי ,אף הוא תוצר של הכלאה ,אלא שמרכיביו רבים יותר ,זאת בדומה לחטא שהוא
מסמל ,הנוכלות ,שרבים מרכיביה .הנוכלות מותנית בתמימותו של המרומה ,ועל כן היא
מציגה פנים של יושר וצדק .כאלה הם פניו של גריון ,הנוכל הגדול המוליך שולל את
המתבונן בקלסתרו התם והנאה ,מי שמעדיף שלא להבחין באמת הגלויה המסומלת בגופה
של המפלצת .ולבסוף ,ברגע של אמת ,טומנת הנוכלות פח לקורבנה ,מכה את האומלל
בעוקץ המצוי בקצה זנבה (ה"עוקץ" ,כעתה גם בימיו של דנטה ,סימל את הטמנת המלכודת
לתמימים).
מאחר שנוכלות בראייתו של דנטה היא המקור המקיף ביותר של הרשע הפוגע באושיות
החברה והורס את בסיס קיומה ,הוא מייחד לה את המעגל השמיני המחולק לעשרה בולגה
– כיסי רשע – המשתרעים יחד על  13קנטי ,קרי :יותר משליש מהיקף התופת .בעשרת
הבולגה שוכנים הנוכלים לסוגיהם ,החל בסרסורים ומדיחים לדבר עברה וכלה בזייפנים ועדי
שקר (לפרטים ראו טבלת מבנה התופת בפרק זה).
הסרסורים והמדיחים לדבר עברה ,המחריבים את הגוף והנפש גם יחד ,מעוררים את
היצר הרע באדם; הסימוניסטים הסוחרים בנכסי הכנסייה ומעניקים טובות הנאה ומשרות
תמורת תשלום ,מנצלים בזולת את חטא הרהב; חוזי העתידות מרמים את לקוחותיהם
תוך ניצול התשוקה הטמונה בכולנו לדעת את הצפוי לנו בעתיד; הצבועים והמתחסדים
פוגעים באמון בין אדם לחברו; נותני עצות אחיתופל מביאים חורבן על הפרט והכלל;
האלכימאים ,מי שבתקופתו של דנטה זוהו בעיקר עם זייפני מטבע ,מחריבים את הבסיס
הכלכלי עליו ניצבת החברה; זורעי מחלוקת משסים איש ברעהו ובכך מרחיקים את
חברת האדם מיעדה העליון :אחדות ואהבת הזולת; וכן הלאה .כולם כאחד מערערים את
השלטון שדנטה רואה בעיני רוחו ,קרי :את האיזון הנכון בין שתי הרשויות – זו הקיסרית
וזו הכנסייתית.

הבגידה
בגידה היא החטא האולטימטיבי בעיני דנטה ,והוא מחלק אותה לארבעה מדורים ,על פי
אופניה של עברה זו .סביר להניח שהמקור הוא עקרון הנאמנות הפיאודלית ,עליו מושתתת
הפרתה היא שבר גמור של מערכת
מערכת היחסים בין האדון לווסל בימי הביניים ,ואשר ָ
זו .אמנם אין בכתביו של דנטה עדות בכתב להנחת היסוד המוצגת בזאת ,אולם הפרת
הזיקה בין הפרט לשלטון ,הניצבת אצלו ביסוד תפיסתו החברתית-פוליטית ,והמוצגת על
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ידו כהתגלמות הרשע המוחלט בתופת ,היא הנותנת .כשם שהאתוס הפיאודלי דרש נאמנות
מוחלטת של הווסל לאדונו – אשר לבשה בשדה הקרב משמעות של חיים או מוות ,ועל כן
כל ניסיון להפירה נענש בהוצאתו להורג של הבוגד – כך גם גישתו הדוגמטית של דנטה,
14
שאינה מניחה כל מקום לפשרה או מחילה.
אין זה מפתיע אפוא שהבוגד האולטימטיבי הכלוא ללא תנועה במרכז כדור הארץ ,הוא
השטן עצמו ,לוציפר ,המורד באלוהים .השטן מכרסם בשלושת לועיו את ברוטוס וקסיוס,
הבוגדים ביוליוס קיסר ,השליט המושלם באימפריה שהיא מופת של שלטון נאור ,ואת יהודה
איש קריות ,הבוגד במושיע האנושות.
עם זאת לוציפר מקרין – פרדוקסלית – מסר של תקווה ואופטימיות .מושלך לשאול
תחתיות ,מכוער עד אימה ,קריקטורה של השילוש הקדוש ,כלוא בבטן האדמה ללא יכולת
לנוע ,הוא התגלמות הרשע הבא על עונשו ,ועל כן כל מה שנותר לו הוא לנופף בכנפיו ,קרי:
"לעשות רוח" – אם לעשות שימוש ב"צחות לשון המקום" .נפילתו של השטן פערה אמנם
את החלל העצום שראשיתו בהר ציון בירושלים וסופו בבטן האדמה ,אולם בעת ובעונה אחת
נדחק העפר ופרץ מצדו השני של כדור הארץ ,וכך התרומם ,אי-שם באוקיינוס הדרום ,הר
הטוהר .התופת הוא אמנם משכן היאוש הנצחי ,המייצג את השפל אליו מסוגלת להידרדר
חברת האדם ,אבל מקרבו הגיח הטור שהוא סמל התקווה ,ובקרבו חוזר החוטא בתשובה,
מתקן את דרכיו ונוסק אל מחוז האושר המוחלט בקהילת העדן המושלמת.


הערות סיום
ואף על פי כן – אהבה
חזקה מן השנאה היא האהבה – מונח קשה בהקשרו המדיאבלי ,הכולל בתוכו הן את אהבתו
של דנטה לביאטריצ'ה והן את החסד האלוהי מאסכולת תומס אקווינס ושות' – והיא אחרי
ככלות הכול הבסיס המוצק עליו משתית דנטה את בניין-העל של הקומדיה .אהבתו של
דנטה הצעיר בויטה נובה ובחרוזים צוברת ניסיון ,בגרות וחוכמה בקונביביו ,באה לביטוי
בסדר חברתי במונרכיה ,ומגיעה אל שיאה בקומדיה האלוהית .האהבה היא זו שעמה ממריא
המשורר אל הכוכבים במשפט המסכם את שלושת חלקי יצירתו .הוא נחלץ מאימת התופת,
יע" – “e quindi uscimo a riveder le
ויחד עם ורגיליוס" :לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן יָ ָצאנ ּו ׁשוּב ְ ּבכוֹ כְ ֵבי ָר ִק ַ
”.stele
 .14סוגיית הנאמנות הבלתי מתפשרת באה לביטויה הקיצוני בשתי יצירות המקדימות את הקומדיה במאה
שנים לערך :שירת רולן ושירת הניבלונגים .בשתיהן הווסל מביא לידי ביטוי קיצוני את נאמנותו למלך.
רולן לקיסר שרלמאן ,האגן למלכו גונטר – הגם שהמקרה הגרמני לובש אופי פרוורטי במה שכונה לימים
( Nibelungentreueנאמנות הניבלונגים) ,בה מוקרבים ערכי מוסר בסיסיים על מזבח אותה הנאמנות
הטווטונית הלובשת אופי פתולוגי (להרחבת הנושא ראו פרקי "אחרית דבר" בשירת רולן (הוצאת תמוז,
 )1999ובשירת הניבלונגים (הוצאת הקיבוץ המאוחד.)2006 ,
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"כח ֶֹר ׁש ַה ְמ ַחדֵּ ׁש
הוא נוטש את טור הטוהר נקי משאריות חטאיו ,שב אל דרך הישרְּ ,
נְ עו ָּריו ִ ּב ְפ ִר ָיחתוֹ  ,נָ כוֹ ן לִ נְ סֹק ָטהוֹ ר לִ ְק ַראת כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע".
לאחר שניצב לנוכח פני האלוהים וזכה בחסד האהבה השמיימית (אם כי לאו דווקא
בחסדיה של אהובתו) ,הוא נכון לנסוק לקראת מילוי יעדי האמנות ,התבונה והמוסר ,שכן:
ָּכ ְך ַא ֲה ָבה ָּתנִ ַיע
ֶאת ַה ַח ּ ָמה ָ ּברוֹ ם וְ ֶאת כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע.


תרגום :מרחב נשימה אסתטי
הטקסט של דנטה ,מוגש לקורא לעתים בריכוז כה דחוס ,שתרגום של טרסט אחד דורש נפח
מילים כפול ,והרמזים הכלולים בו – דף של הערות ופרשנות .לסגנונו של דנטה צלילות מיוחדת
במינה – צלילות פיוטית השונה מזו האינטלקטואלית.
ת.ס .אליוט

אכן ,ידע אליוט מה הוא סח ,ועל כן העדיף שלא לשלוח את ידו בתרגום הקומדיה – היצירה
אשר לדבריו השפיעה עליו יותר מכל יצירת מופת אחרת בספרות המערב .הבעיה שמעלה
המשורר הבריטי-אמריקני עומדת בפני כל מי שמבקש לתרגם את הקומדיה ,תהיה שפתו
אשר תהיה .האתגר הראשון הוא כרגיל זה הפרוזודי.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore:
fecemi la divina podestate,
la somma sapienza e 'l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate”.

המבנה הפרוזודי של הקומדיה מורכב מטרצה רימה הכתובה בבתים של שלוש שורות
המחורזות א,ב,א ,ב,ג,ב,ג,ד,ג ...וכן הלאה (וראו לעיל :התופת ,קנטו שלישי ,שורות .)9-1
הנה כי כן ,בכל חמש שורות יימצאו שלושה חרוזים .כללים פרוזודיים נוספים הם :המבנה
האנדקסילבי ( 11הברות בשורה) ,והסיומת במלעיל.
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המלעיל ,המעניק את המוזיקליות המיוחדת לאיטלקית ,הוא מאבני היסוד של שפה זו,
ולא יהיה זה מוגזם לומר כי רובו הגמור של מאגר המילים באיטלקית צלילו הוא מלעיל.
בעברית ,לעומת זאת ,אין המלעיל תופס יותר מ 15-אחוז מכלל המילון .מכאן שאם נבקש
להריק לעברית את המוזיקליות של דנטה ,יהיה על המתרגם לחזור ללא קץ על המלעיל
הצנוע בעברית .למותר לציין שבאופן זה יהיה התרגום מאולץ ויישמע לעתים כפרודיה על
משקל אשכנזי.
תרגום חריזה קשה הרבה יותר מאשר החריזה המקורית .זאת משום שהמשורר
המקורי רשאי לבחור את החרוז כרצונו ,בעוד המתרגם כפות במיטת סדום שהמקור
כופה עליו הר כגיגית .אילוץ החריזה הוא זה המכוון לא אחת את המשורר לבצע שינויים
בתוכן ,אם משום שלא מצא מילה מתאימה לחרוֹ ז איתה או משום שחרוז מסוים מצא
חן בעיניו ועל כן ישנה בהתאם את משמעות הקטע הנכתב (תופעה בולטת בעיקר
בחלק מסונטות שקספיר) .חופש זה נמנע מן המתרגם ,החייב ללכת עקב בצד אגודל
בעקבות המקור.
עד כאן הסוגיה הפרוזודית .אולם הקושי בתרגום הקומדיה לדנטה ברמה התוכנית עולה
ללא ספק על אבני הנגף הפרוזודיות .טקסט הקומדיה זקוק ,כמאמרו של אליוט ,לאין
ספור הערות ופירושים ,בלעדיהם הקורא המודרני נותר חסר אונים לנוכח הסגנון המופנם,
המרומז ולעתים האזוטרי של המשורר האיטלקי .המטאפורה הנטולה משורה של אובידיוס
רסליה של לוקאנוס ,דורשת מן הקורא הכרה יסודית של יצירות אלה,
מפ ַ
במטמורפוזות או ַ
ובלעדיה יהיה הדימוי חסר משמעות .דנטה כותב עבור הפלורנטיני המשכיל בן זמנו ,המכיר
האמון על פרטי
אישית את הנִ צים מבין הגוולפים והגיבלינים ,ה"שחורים" וה"לבנים"; ָ
ההיסטוריה של עירו במאה ה ;13-והיודע את עיקרי הדוֹ גמה הכנסייתית .כל אלו ועוד זרים
לרוב לקורא המודרני ,קל וחומר לקורא העברי.
צירוף ההיבט הפרוזודי מזה והתוכני מזה ,מעמיד בפני המתרגם אתגר שספק אם יש
עוד כמותו בשירה העולמית.
הנה כי כן ,המגמה הרווחת בתרגומי הקומדיה במאה השנים האחרונות היא להקל על
המתרגם ,וביתר שאת על הקורא ,על ידי פשרה – לעתים מרחיקת לכת – בתחום הפרוזודי,
קרי :ויתור על אילוצי המבנה הפיוטי של שפת המקור ,לטובת שפת היעד.
כך נהגו רובם הגמור של המתרגמים מאנגלית ,החל בהנרי וודסוורת' לונגפלו במחצית
המאה ה ,19-עבור ברוברט פינסקי ואלן מנדלבאום במחצית המאה העשרים ,ועד ג'יימס קוֹ ֶטר
בשנות השמונים .התרגומים לאנגלית ,ברובם המוחלט ,מתעלמים אפוא כליל מן המבנה של
המקור האיטלקי ,ומתרגמים על פי דרישות שפת היעד .קרי :מבטלים את המשקל המקורי
ומתרגמים בפנטמטר יאמבי – המשקל הקלאסי בשירה האנגלית מאז צ'וסר ועד ימינו;
מבטלים את המלעיל – אף כי האנגלית ברובה שפה חד-הברתית ועל כן נוחה לשימוש
במלעיל – על חשבון היאמב הקלאסי; וכן מבטלים את החריזה .באופן זה רוכשים לעצמם
המתרגמים מרחב נשימה אסתטי המאפשר להם להתמסר להיבט הפיוטי של התרגום ,מבלי
להילחץ בסד המקובע על ידי שפה זרה.
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הנה תרגום הטרסט הראשון של הקנטו השלישי בתופת ,המובא לעיל בשפת המקור,
מעטם של השלושה:
לונגפלו (:)1856
;Through me the way is to the city dolent
;Through me the way is to eternal dole
Through me the way among the people lost.

אלן מנדלבאום:
Through me the way into the suffering city,
Through me the way to the eternal pain,
Through me the way that runs among the lost.

ג'יימס פין קוטר (:)Cotter, 1982
Through Me Pass into the Painful City,
Through Me Pass into Eternal Grief,
Through Me Pass among the Lost People.

בחינת תרגומים לרוב השפות האירופיות במאה השנים האחרונות ,הניבה תוצאות דומות.
הנה כי כן הלכתי בדרך הסלולה בידי אחרים ,ותרגמתי על פי צורכי שפת היעד .השמטתי את
החריזה ,העמדתי את המשקל על האלכסנדרין בן  12ההברות המיטיב לשרת את העברית,
ועם זאת ביקשתי לשמור על תצליל המלעיל במקור ,ועל כן דאגתי לסיים לפחות כל שורה
שלישית בהברה בלתי מוטעמת (שלוש השורות הבאות הן במידה מסוימת יוצאות דופן):
דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ת ַה ֵּס ֶבל,
דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ִע ּנוּיֵ י ַה ֶ ּנ ַצח,
דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ֲארו ֵּרי ַה ֶחלֶ ד.
חובה נעימה לי להזכיר בהזדמנות זו את תרגומו המלא לקומדיה של עמנואל אולסבנגר
(הוצאת תרשיש ,שנת תשט"ז); את תרגומו בפרוזה של מרדכי פורמיג'יני לתופת (טרייסט,
 ,)1869ואת תרגומו החלקי לתופת של זאב ז'בוטינסקי (הוצאת ערי ז'בוטינסקי ,תש"ז).
אולסבנגר ויתר אמנם על החרוז ,אולם ביקש לשמור על המשקל ועל המלעיל .כצפוי,
הניסיון לכפות על העברית המלרעית ברובה ,משקל שהוא זר לה – וזאת ברצף של למעלה
מ 14-אלף שורות – לא תמיד עלה יפה בידי המתרגם .עם זאת ,קראתי בהנאה רבה את
תרגומו ,וגם התפעלתי לא מעט מן הפתרונות שהצליח להעניק לקטעים קשים במיוחד של
המקור האיטלקי.
על מלאכת התרגום המצוינת של זאב ז'בוטינסקי אין צורך להכביר מילים ,ותרגומיו
לא.א .פו הם מופת מובהק לכישרונו של האיש .את מבחר פרקי התופת תרגם ראש בית"ר
בשבתו בכלא עכו .ז'בוטינסקי ויתר על המשקל והתצליל של המקור ,אך ביקש לשמור על
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החריזה של הטרסט .אולם משיצא לחופשי ,לאחר שהבריטים המתיקו את גזר דינו ,משך
את ידו ממלאכת התרגום ,ומה שהותיר אחריו איננו כי אם טיוטה מתקדמת.


איורים לקומדיה
הקומדיה היא יעד מפתה למכחולו של הצייר ,ורבים אכן איירו את היצירה ,אולם רק מעטים
מהם עמדו במטלה הכבדה של איור מלוא הטקסט .השמות הבולטים ביותר הם סנדרו
בוטיצ'לי ,אלסנדרו וֶ לו ֶּטלוֹ  ,ג'ון פלקסמן ,גוסטב דורה וסלבדור דאלי.
המוקדם ביותר הוא בוטיצ'לי ,המאייר את אחת המהדורות הראשונות של הקומדיה
( ,)1384במספר רב מאוד של רישומים .אולם כוחו של הצייר ,מענקי הרנסנס ,בעל "ונוס
העולה מן הגלים" וה"פרימברה" ,הוא בצבעי שמן על בד ,ורישומיו לקומדיה אינם מבטאים,
למרבה הצער ,את כישרונו הגדול .הרישומים חוזרים שוב ושוב על המוטיב המרכזי של
ביאטריצ'ה ודנטה .ההיבט הדרמטי ,שהוא עיקר כוחה של היצירה ,נעדר כמעט כליל.
התגליפים הנושאים את שמו של אלסנדרו ולוטלו ( )Alessandro Vellutelloאינם פרי
ידו של המלומד הוונציאני מן המאה ה ,16-כי אם של אמן אלמוני שביצע אותם עבורו
בשנת  .1544ולוטלו הזמין אותם לצורך איור פרשנותו לקומדיה ,ואלה הופיעו לראשונה
בהוצאה ונציאנית משנת .1564
רישומיו של ג'ון פלקסמן ( )Flaxman, 1775-1826הפסל והמאייר הבריטי ,לקומדיה
( ,)1802מצטיינים בפשטות וחיסכון מרבי .פלקסמן היה ידידו הקרוב של ויליאם בלייק ,וידע
על כוונתו של בלייק לאייר את הקומדיה .כיוון שהכיר היטב את סגנונו של בלייק ,ייתכן
בהחלט שביקש ברישומיו בעלי הקו הריאליסטי הפשוט להציג ניגוד לעומס הפנטסטי של
ידידו .עם זאת חוטא פלקסמן לערכים הדרמטיים של דנטה ,מכאן שביטוים של הרישומים
אנמי משהו ,ובדומה לאלה של בוטיצ'לי הם מרבים לחזור על עצמם.
אך טבעי הוא שוויליאם בלייק ( )1827-1757מצא בקומדיה של דנטה ביטוי נאמן
להזיותיו הפנטסטיות .התרגום האנגלי המלא של הקומדיה (מאת הנרי קרי )Cary ,שראה
אור ב ,1814-לא סיפק את רצונו ,והוא למד איטלקית על מנת לרדת למשמעות הכתוב
במקור .ב 1824-נרתם בלייק למעשה היצירה ,והספיק להכין  102איורים עד מותו בשנת
.1827
ציוריו של גוסטב דורה לקומדיה ,הם ללא ספק פסגת מלאכת האיור של יצירה זו .בעוד
המאיירים האחרים מסתפקים בדרך כלל בתפיסה כוללת ומופשטת של הנושא ,דורה מגבה
את הריאליזם הפרטני של המקור בריאליזם חד ודרמטי משל עצמו ,מבקש להבין את כוונת
המחבר ,ומעניק לנו פרשנות לכתוב .דורה החל לעבוד על איוריו לקומדיה בשנת .1857
האיורים לתופת ראו אור וזכו להצלחה גדולה .דורה הוצף בהזמנות ,אייר בין היתר את
ויקטור הוגו ,בלזק ושקספיר ,ולא התפנה לדנטה אלא מקץ קרוב לעשור .ב 1866-השלים
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את טור הטוהר והעדן ,והמכלול השלם ראה אור בפורמט אלבומי מהודר ,בהוצאת Hachette

המכובדת בפריס.

סקיצ'י וקפוצ'ו .התופת .סלבדור דאלי.1960 ,

ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָעט ַעל ַק ּפוֹ צ'וֹ וְ ִה ְט ִ ּב ַיע
ׁ ִש ָ ּניו ְ ּב ַצ ָ ּוארוֹ ָ ,ה ִא ׁיש מו ָּטל לָ ָא ֶרץ,
ימת זְ וָ ָעה ְ ּבקוֹ ל ִה ׁ ְש ִמ ַיע.
ׁ ְשסו ָּפה ְּכ ֵרסוֹ ְ ,צ ִר ַ
(התופת)30-28 .30 ,
בדומה לבלייק ,גם הסוריאליזם של סלבדור דאלי מצא הד מובהק בקומדיה של דנטה .דאלי
ביצע את האיורים על פי הזמנת ממשלת איטליה ,לכבוד שנת  700להולדת דנטה (.)1965
הצייר הכין  100אקוורלים ,איור לכל קנטו ,ואלה הוצגו ברוב מהומה תקשורתית בפריס
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( .)1960הכרך המהודר ראה אור ב" 15.1963-דאלי ",כתב אחד המבקרים" ,יותר משהוא
מאייר את דנטה ,כופה על הקומדיה להיות כיתוב לציוריו ".ואכן ,הצייר מפליג במוטיבים
הסוריאליסטיים המוכרים היטב ,ולא אחת אתה תוהה מה לטקסטים של דנטה ולציוריו של
דאלי .ייתכן שהתשובה תימצא בהצהרתו של האמן עצמו ,הטוען באחד מראיונותיו כי ניגש
לעבודתו בלי שקרא כלל את הקומדיה .כך או אחרת ,למרבה הצער לא עלה בידנו להשיג
רשות לשימוש באיוריו של סלבדור דאלי בכרכים אלו.


הערה מתודולוגית
הקומדיה היא ,כאמור ,מן היצירות
הקשות בתולדות הספרות ,ורבים
יאמרו בוודאי אף המורכבת ביותר.
מהדורות מדעיות של הקומדיה
מזכירות את התנ"ך המפורש .על
כל פסוק ,עשרה מדרשים.
הפרשנות וההסברים ניתנים
בכרכים אלו בארבע רמות .א) מבוא
כללי המבקש להעניק מסגרת
תמאטית לקומדיה ולכל אחד
מחלקיה בנפרד .ב) פרקי מבואות.
ג) פרקי הערות .ד) פרקי "אחרית
דבר" ובהם מסות ומחקרים של חוקרי
דנטה במאה השנים האחרונות ,החל
בבנדטו קרוצ'ה וכלה בתיאודולינדה
ברוליני.
בעוד שפרקי ההערות מתייחסים
בתכלית הקיצור לסוגיות נקודתיות,
כגון אפיון שמות פרטיים ,מונחים
גיאוגרפיים ,היסטוריים וכו' –
פרקי המבואות מבקשים להתייחס
לשאלות מהותיות יותר ,דוגמת
משמעותן של אלגוריות; סוגיות

מהדורה של הקומדיה (פירנצה )1481 ,בליווי איורים
של בוטיצ'לי .על כל שורת טקסט ,עשר שורות של
הערות ופירושים.

Dante Alighieri, La Divine Comédie, (traduite en français par Julien Brizeux), illustrée par Salvador .15
.Dalí, Paris: Editions d'Art Les Heures Claires (Jean Estrade), 1963
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בדוֹ גמה הקתולית; הרחבה של נושאים המוגשים אצל דנטה כרמז בלבד; ועוד .למותר לציין
כי במצב זה אין מנוס מחפיפה מסוימת ,בעיקר בין פרקי המבואות לפרקי ההערות.
בעוד שהמידע והניתוח המוגשים במבוא הכללי ובמבואות נאספו ממקורות רבים – וראו
לצורך זה את הפירוט הביבליוגרפי הצמוד לפרקים עצמם וכן את הרשימה הביבליוגרפית
בסוף כרך העדן – המקור העיקרי להערות ,אם כי לא היחיד ,היה עבודתו רבת הסגולה
וההיקף של אוג'ניו קמריני.
DANTE ALIGHIERI LA DIVINA COMMEDIA. E DICHIARATA CON NOTE TREATI
DAI MIGLIORI COMMENTI PER CURA DI EUGENIO CAMERINI.
Casa Editrice SONZOGNO – MILANO, 1936
קמריני גודש את דבריו בששת אלפי הערות בקירוב ,וזאת ככתובDai migliori :
 ,commentiקרי :מיטב הפירושים ,או ,ר"ל :פירושים נבחרים בלבד .במבחר ההערות

המוגש בזאת צמצמתי את המספר לכדי מחצית .עם זאת הוספתי באותן הערות המתייחסות
אל הדוֹ גמה הקתולית ,כפי שזו מופיעה בכתבי אבות הכנסייה ,וכן במובאות מתוך כתבי
משוררים דוגמת אובידיוס וּורגיליוס המוכרים לקורא האיטלקי המשכיל אך זרים לקורא
העברי .לעומת זאת צמצמתי בפרשנות ההערות מן המקרא ,המוכר לקוראי ַעם הספר.
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היער האפל
(קנטי )2-1
היער האפל –  – selva oscuraבו מוצא דנטה את עצמו כיוון שסטה מדרך הישר (,)3-1 ,1
ה ,diritta via-מתואר במונחים בלתי ברורים ,זאת על מנת לרמז על מבוכתו של המשורר
עצמו .אי-בהירות וטשטוש לאו דווקא נמנים עם סגולותיו של דנטה ,וספק אם קיימת
עוד יצירה בהיקף דומה לקומדיה שתכניה כה מאורגנים ומלוכדים .יתר על כן ,המוטיב
הבולט ביצירה הוא הדיוק הנטורליסטי שבתיאורים הפלסטיים .מכאן שאם מידה ידועה של
ערפול ועמימות שורה על פתיחת הקנטו ,אין זה מקרה .דנטה מבקש לומר לנו שאפלת
היער השורה עליו מאפיינת את חיי כולנו ,ולפיכך ייעודו הוא לחלץ את הקורא מן המבוכה
במכלול מובניה :הרוחנית ,המוסרית ,החברתית והאמונית .על הקורא להזדהות אפוא עם
המשורר ,המופיע כאן במעמד של מדריך ואולי אף מושיע ,לחבור אליו בדרכו אל עולם
האמת ,ולתת אמון מלא בתיאוריו ובמסקנותיו גם יחד.
היער האפל איננו פרי רוחו של המשורר ,והוא נטל אותו ממסורת מוקדמת ,המעוגנת
היטב בתודעתו של המשכיל בן דורו .היער האפל ,המסמל את דרכו של דנטה בתופת ,מעלה
ְּ
על דעתו של הבקי בכתובים בראש וראשונה את ירמיהו ,ב׳ ,ו:
"...ב ֶא ֶרץ ֲע ָר ָבה וְ ׁשו ָּחה ְ ּב ֶא ֶרץ
ִצ ָ ּיה וְ ַצלְ ָמוֶ תּ ְ ,ב ֶא ֶרץ ,לֹא ָע ַבר ָ ּב ּה ִא ׁיש ,וְ לֹא יָ ׁ ַשב ָא ָדם ׁ ָשם ".זהו גם היער הקדום של אפלטון,
כפי שנטבע בתודעתו של בן התקופה :מקום של תוהו ,אשר בו החומר הגולמי טרם זכה
בצורתו ובייעודו; זהו היער הקדמון ,המבוא אל עולם המתים ההלני ,ההאדס התת-קרקעי
כפי שתואר בפרק השישי של האנאידה לוורגיליוס; זהו "חבל הדמדומים" של אוגוסטינוס
בווידויים (פרק ז' ,)10 ,ולבסוף ,זהו יער העד ובו סכנות האורבות למי שבא אל מעבהו,
מקום משכנן של רוחות היער ומפלצות לסוגיהן .דנטה עצמו עושה שימוש בדימוי "היער
המוליך שולל" ( ,)erronea selvaכמשל לתקופת הפרא של הנעורים בהם רבה החשיבות
לדמות אב המדריך את הצעיר ומונע ממנו לסטות מדרך הישר.


הארי ,הנמר והזאבה
הניסיון לבקש פירוש למטאפורה שבדימוי שלושת בעלי-החיים הנקרים בדרכו של דנטה
ומאימים על חייו ,לא עלה יפה בידי מפרשי הקומדיה .אין ספק כי המקור של דנטה הוא
ירמיהו ,פרק ה׳ ,וַ :
"על ֵּכן ִה ָּכם ַא ְריֵ ה ִמ ַ ּי ַער ,זְ ֵאב ֲע ָרבוֹ ת יְ ׁ ָש ְד ֵדם ,נָ ֵמר ׁש ֵֹקד ַעל ָע ֵר ֶיהםָּ ,כל
[]87
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ַה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֵה ָ ּנה יִ ָּט ֵרף; ִּכי ַרבּ ּו ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהםָ ,ע ְצמ ּו ְמ ׁ ֻשבוֹ ֵת ֶיהם ".ציון החטאה ,בבחינת משל לפירנצה
המושחתת ,ודנטה אליגיירי בדמות נביאי הזעם מן המקרא ,הם חוט השני הכורך למכלול
אחד את היצירה כולה .אולם המקום הנכבד המוקדש בקנטו הפותח לשלושת בעלי-החיים,
דורש מן הסתם פירוש פרטני יותר מן המטאפורה המקראית .כיוון שכך ,ביקשו ומבקשים
הדנטולוגים אחר פרשנות נוספת .מהם מבקשים לראות בשלושה את סמלי שלושת חלקי
הקומדיה ,אולם קשה למצוא בשילוש הזה מועמד לסמל העדן .יש שהזאבה מוצגת כאותה
נקבת הזאב הנודעת שהיניקה את רמוס ורומולוס ,מייסדיה של רומא .יש מי שמבקש לראות
בשלושת בעלי-החיים סמלים לשלושה מתוך שבעת החטאים :קנאה ,רהב ורדיפת בצע.
אולם ספק אם האנשה כה מרחיקת לכת של בעלי-חיים תשכנע את הקורא.
אם להוסיף על היער האפל ושלושת בעלי-החיים את מקורה העברי של השורה הראשונה
בקנטו הפותח" :וַ יְ ִהי ְ ּב ַמ ֲח ִצית ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַח ֵ ּיינוּ "...בה קובע המשורר את תוחלת חיי האדם
על שבעים שנה ,זאת על פי תהילים ,צ׳ ,י" :יְ ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ָב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה" ,נוכל להיווכח
בהשפעה הרבה של המקרא על דנטה (להרחבה ראו הפרק "דנטה והשאלה היהודית" במבוא
לכרך זה).


ורגיליוס
העובדה כי ורגיליוס הוא המועמד הטבעי להדרכת דנטה בשני חלקי הקומדיה ,זכתה לטיפול
במבוא הכללי ,וראו את תת-הפרק "וֶ ְרגִ ילְ יוּס ָה ָא ִציל ׁ ֶש ָ ּב ָאבוֹ ת" כאן נדגיש את שני המרכיבים
באנאידה שהיו לעזר לדנטה המבקש אחר גיבוי בכתובים לתיאוריו את עולם המתים.
המקורות לכך היו מצומצמים ביותר .המקרא והברית החדשה אינם מנדבים לנו משהו
למפרט טכני .כל הידוע לנו הוא כי התופת ,שאול תחתיות ,כשמו כן הוא ,מצוי אי
הדומה ִ
שם במעבה האדמה .אבות הכנסייה מעדיפים את הדיון הסכולסטי בסוגיות מופשטות בדבר
אשמת יורשי הגיהינום ,אולם מושכים את ידם מתיאור המתרחש בו בפועל .התיאור העממי
הגודש את הפולקלור המדיאבלי בדמיונות פרועים ,אינו תואם את יעדו הנשגב של דנטה.
הנה כי כן נותר דנטה עם האנאידה לוורגיליוס בלבד .ההזדהות עם אניאס הטרויאני הנוטש
את מכורתו לאחר חורבנה ,פרשת אהבתו לדידו ,וייסוד השושלת שתביא לכינונה של רומא
האימפריאלית – נזר הבריאה בראייתו ההיסטורית של דנטה – היא בבחינת מובן מאליו ,על
כל המשתמע מכך .ירידתו של אניאס אל השאול בו הוא פוגש את רוח אביו ,אנכיסס ,ולומד
מפיו על המשך מסעו ועל קורותיה העתידיים של רומא ,הוא פרט רב חשיבות שדנטה
מעתיק לקומדיה ,הגם שבהיקף רחב לאין שיעור .בדומה לפגישת אניאס עם אנכיסס ,יפגוש
דנטה בעדן את קצ'אגווידה ,מאבות-אבותיו בפירנצה ,המספר לו אף הוא את העתיד הצפוי
לו.


6/7/2009 1:41:35 PM

Book 1.indb 88

מבואות

89
הדימוי
אמצעי רב חשיבות בלשונו של דנטה הוא הדימוי המלווה את המשורר על כל צעד ושעל.
כיוון שנדמה לו כי נחלץ מסכנה ,הוא ממשיל את מצבו לזה של הטובע הנחלץ ממצולות
הים (קנטו :)24-22 ,1
ימתוֹ ְּכ ֵב ָדה
ֲאזַ י ְּכמוֹ ַה ּטוֹ ֵב ַע ,נְ ׁ ִש ָ
ִמן ַה ַ ּג ִּלים נִ ְמלָ ט ֶאל חוֹ ף ּפוֹ נֶ ה ַמ ִ ּביט
ְ ּב ַמיִ ם ַאדִּ ִירים נֶ ְחלַ ץ ֵמ ֶהם ָּכ ֶרגַ ע...
בקנטו  ,129-127 ,2לאחר שנבהל מגודל המשימה המצפה לו ,הוא נסוג אל עצמו ,חרד ותוהה
שמא העניין כולו הוא מקח של טעות .אולם לאחר דברי ורגיליוס השקולים והמלהיבים ,הוא
נכון למשימה ,והדימוי בו עושה המשורר שימוש הוא של:
ֶ ּ ...פ ַרח ָקט נִ ְצנָ ף ִ ּבכְ פוֹ ר ִ ּב ְד ִמי ַה ַּליְ לָ ה
ו ִּמ ְת ַּכ ֵ ּנס ְ ּבתוֹ כוֹ ֲ ,אזַ י לְ אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
נִ זְ ָקף ַעל ְקנֵ ה ִ ּג ְבעוֹ לֶ ,את כּ וֹ ָתרוֹ ּפוֹ ֵק ַח...
דנטה זקוק לדימוי על מנת להעמיק ולהעצים את הרושם הדרמטי בעיני הקורא ,וזאת
כדי שהמסע לא ייתפס בעיניו כאלגוריה פרי רוחו של המשורר ,כי אם כיומן מסע מפורט
ומדויק .הדימוי הוא אחד הכלים בסגנונו של דנטה ,לצד הנטורליזם הדקדקני בתיאור
המתחולל במאידך גיסא.


דמות המושיע ככלב ציד
כלב הציד ,הוא ה ,Veltro-מי שעתיד להכות את הזאבה "בייסורים גדולים" ומתואר כמושיעה
של איטליה מרדיפת הבצע והשחיתות ,המסומלים בדמותה של נקבת הזאבה המרושעת,
מיוחס בדרך כלל לקאן גרנדה ('הכלב הגדול' בתרגום מילולי) דלה סקאלה ,אדון ורונה
השוכנת בין שני מקומות המכונים פלטרו ומונטפלטרו ,ככתוב:
וְ ֶע ֶרשׂ לֵ ָדתוֹ ֵ ּבין ֶפלְ ְטרוֹ לְ ֵבין ֶפלְ ְטרוֹ .
			
יטלְ יָ ה,
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר יָ ִרים ִמ ּׁ ֵש ֶפל ֶאת ִא ַ
()106-105 .1
ג'ובני בוקאצ'ו מתאר בדקמרון את האציל מוורונה כ"אחד המזהירים בקרב אצילי הארץ
מאז ימיו של פרדריק השני מלך סיציליה" .ייתכן שדנטה ביקש לחקות את ורגיליוס ,מי
שהקדיש את האניאדה ליוליוס קיסר ואף הקדים דברי שבח מפליגים לקיסר הגדול .אולם
אם אכן זו הייתה כוונתו של דנטה ,כי אזי לא צלח הדבר בידו ,וזאת בלשון המעטה .היה
זה אמנם מחווה נאה מצדו של המשורר הגולה כלפי ידידו ומיטיבו ,אולם מתן מעמד של
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מושיע איטליה מן האפוקליפסה המצפה לה ,לקאן גרנדה דווקא ,וזאת ברוח הציפיות של
ורגיליוס מיוליוס קיסר ,יש במעשה מן ההפרזה רבתי.


החשש מן האתגר
כאשר מתברר למשורר היקף האתגר הכביר המצפה לו במסעו ,וסכנותיו ,הוא נתקף אימה
ומטיל ספק ביכולתו לעמוד במשימה .שני קודמיו ,בכל תולדות האנושות ,שיצאו למסע
דומה וגם הגיעו אל יעדם ,היו אניאס והקדוש פטרוס (וראו האיגרת השנייה אל הקורינתיים,
י"ב ,)2 ,אולם שניהם זכו לגיבוי רב עוצמה ובמטרה שאין נעלה ממנה .השניים יצאו ,זה
לייסד את רומא ,וזה לקבוע בתוכה את הכס הקדוש וגם להיות ראשון היושבים עליו .הנה כי
כן מדובר בלא פחות ולא יותר מאשר בייסוד האימפריה הרומית והפיכתה למוקד הנצרות.
כיוון שעמד על גדולת קודמיו ,תוהה המשורר ,ובצדק:
ֲא ָבל ֲאנִ יִ ,מי ִ ּבי ָח ֵפץ? ֵאינִ י לֹא ּ ָפאוּלוּס,
וְ לֹא ֶאנֵ ַיאסֵ ,אין ִא ׁישּ ַ ,גם ָאנֹכִ י לֹא,
ָסבוּר ִּכי לַ ָּכבוֹ ד ַה ֶ ּזה ָראוּי ִה ֵ ּננִ י.
()33-31 .2
גם אם אין הדברים חסרים מידה ידועה של צדקנות מצדו של המשורר ,קשה שלא לשאול
את אותה השאלה :על מה זכה דנטה הגולה במשימה שהוטלה בעבר רק פעמיים על שכמם
של גדולי האנושות – האחד בן אלים הזוכה במסעו בשמירה צמודה של אפרודיטה אמו;
השני הבכיר בין קדושי הנצרות הזוכה לסיוע ישיר מיד הגבורה עצמה.
למותר לציין כי אין דנטה משיב על התהייה ישירות ,שכן ל ּו עשה כך היו דבריו התגלמות
הרהב ,מן החמורים שבין שבעת החטאים ,והיה עליו להושיב את עצמו במדור המיועד
לכך בתופת .בשלב זה אפוא מטיל המשורר את האחריות למעשה על כתפי ביאטריצ'ה,
מי שזימנה את האיש אל עולמות המתים וגם הטילה על ורגיליוס להנחותו בתופת ובטור
הטוהר ועד גן העדן הארצי – משם ומעלה תיטול היא עצמה מידיו את התפקיד ותוליך את
המרצה בפניו את הדברים על
המשורר ברקיע העדן .כל זאת לומד דנטה מפיו של ורגיליוסַ ,
פני רובו של הקנטו (.)126-43 ,2


השילוש הנשי :ביאטריצ'ה-לוצ'יה-מרים
בעוד עילת המסע והיעד נסתרים מעיני הקורא בשלב זה ,נודע לנו שהסיפור כולו אינו גחמה
פרטית של ביאטריצ'ה ,המבקשת לראות את פני הגבר ,מי שטען כי יקדיש לה את חייו .יתרה
מזאת ,ההוראה יצאה מן החלונות הגבוהים ממש ,כמעט מפי הגבורה .מי שיזמה את מסעו של
דנטה הייתה מרים ,אם האלוהים בכבודה ובעצמה ,עליה מספרת ביאטריצ'ה לוורגיליוס:
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ְ ּג ִב ָירה ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ׁשוֹ כֶ נֶ תַ ,ר ַ ּבת ֶח ֶסד,
ַה ְ ּנכוֹ נָ ה לִ ׁ ְשבּ ֹר ָּכל חֹק ִּכי ַ ּגס לִ ָ ּב ּה
ַ ּב ּ ַפח ַה ֶ ּזה ֵאלָ יו ֲאנִ י אוֹ ְת ָך ׁשוֹ לַ ַחת.
()96-94 .2
היא מסרה את הביצוע בידיה האמונות של סנטה לוצ'יה ,וזו הטילה את התפקיד על
ביאטריצ'ה.
מסופר על סנטה לוצ'יה ,הקדושה
מסירקוז משלהי המאה השלישית ,כי
ניקרה את עיניה על מנת שלא לחטוא
בתאוות בשרים (על פי אגדה אחרת
נוקרו עיניה בעינויים ,אולם דווקא לאחר
המעשה היטיבה לראות) .מכאן המשמעות
הפרדוקסלית של שמה" ,אורה" .קורבן
העיוורון שהקריבה לוצ'יה ,יש בו הסבר
מסוים למערכת היחסים בין ביאטריצ'ה
לדנטה ,המאופיינת בהעדר מוחלט
של אינטימיות ,קל וחומר ארוטיציזם
(להרחבה ,ראו בנידון" :צרות בעדן :הכשל
הדרמטי .ביאטריצ'ה – צינת המדונה"
אחרית דבר ,כרך העדן).



בשערי התופת

לוצ'יה הקדושה (פרט).
פרנצ'סקו דל קוסה.1475 ,

(קנטו )3
התופת הוא ביסודו של דבר ביטוי לסתירה הבוטה לרוח החמלה והסליחה הקתולית,
החוזרת ללא הרף בכתבי אבות הכנסייה ,אלה המצהירים על החשיבות המוסרית במעשה
הסליחה לשונא המוצג בדימוי הנודע של הגשת הלחי השנייה .איננו יודעים אם הסוגיה
העסיקה או טרדה את מנוחתו של המשורר ,ואם כן ,אין לכך כל עדות בכתובים ,למעט
הדיון בסוגיית "הנקם הצודק" שהוא הכרח לא יגונה ,כפי שמסבירה זאת ביאטריצ'ה לדנטה,
והדוגמא האולטימטיבית היא חורבן הבית השני בידי טיטוס כ"נקם צודק" בבני ישראל על
חלקם בצליבת ישוע .על מנת להשתית אפוא את תופעת התופת ועינויי הנצח על אדנים
תיאולוגיים מוצקים ,מביא לנו המחבר את הכתוב על משקוף השער כלשונו – הוא ה"אני
מאמין" של השילוש הקדוש :הצדק ,החסד והאהבה ,לאמור:
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שערי התופת .ויליאם בלייק.

6/7/2009 1:41:37 PM

Book 1.indb 92

מבואות

93
ֶאת ֻא ּ ָמנוּת ְמלַ אכְ ִּתי ֲהלֹא כּ וֹ נֵ ן ַה ֶ ּצ ֶדק,
אתי ְ ּב ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה,
ִּכי ָאנֹכִ י נִ ְב ֵר ִ
ָחכְ ַמת ָה ֶעלְ יוֹ נִ ים וְ ַא ֲה ָבה ִמ ֶּק ֶדם.
()6-4 .1
כך ידעו לפחות הבאים בשערי התופת כי גם אם מוטל עליהם לחדול מכל תקווה ,הרי שאין
הם קורבנות של שנאה עיוורת ,כי אם לקוחות הצדק ,החסד והאהבה .אין לדעת אם הדבר
מסייע בידיהם ,אך המשורר ,מצדו ,רחץ בניקיון כפיו.


משכנות שאננים
(קנטו )75-34 .3
האכֶ רוֹ ן ,הזורם לא הרחק מן השער ,ומהווה גבול
רשמית מתחיל אתר התופת מעבר לנחל ָ
שמעברו מצוי עולם המתים על מעגליו ומדוריו .אולם דנטה ,מי שממילא נטל על עצמו
ֶ
תפקיד של בורא עולמות ,קובע בשטח הניטרלי שבין השער לנחל ,אתר מיוחד המיועד
לחוטאים יחידי סגולה ,מי שלא ידעו בחייהם לא שנאה ולא אהבה ,ובחרו בשאננות
ובאדישות של הצופה מן הצד היושב על הגדר .חבורה זו של אופורטוניסטים גמורים שנואה
אפוא על הכול .העדן נועל בפניהם את שעריו ,והתופת מקיא אותם מתוכו .הם שרויים
לנצח לא כאן ולא שם ,עונשם הוא דהירה בלתי פוסקת אחרי דגל מתנופף ברוח ,סמל
לאופורטוניזם מולד .סביר להניח שהרעיון למשכנות שאננים נובע מן הפסוקים מחזון יוחנן,
פרק ג'" :16-15 ,ידעתי את מעשיך כי לא קר אתה ולא חם מי יִ תן והיית קר או חם .כי
עתה פושר אתה ולא קר ולא חם על כן אקיאך מפי".
דנטה מזהה אמנם אחדים מבין השאננים ,אולם אחד מהם לוכד את עינו מכל היתר:
ֲאזַ י ִצלּ וֹ ָר ִא ִיתי ,רוּחוֹ ׁ ֶשל מוּג ַה ֵּלב,
ֹאשנוּ.
ֶאת ֶּכ ׁ ֶשל ַה ֵּסרוּב הוֹ ִריד זֶ ה ַעל ר ׁ ֵ
()66-65 .3
ב"כשל הסירוב" ,או מילולית" :הסירוב הגדול" ( ,)gran rifiutoיש בין חוקרי דנטה מי שרואה
את דמותו של האפיפיור סלסטינוס החמישי ,דמות רהויה ומהוססת ,מי שוויתר על כס
האפיפיור חמישה חודשים לאחר שזכה בו ביולי  ,1294ובכך ִאפשר את עלייתו לכס של
בנדטו קטאני ( ,)Caetaniהוא בוניפציוס השמיני ,המושחת בין האפיפיורים בעיני דנטה,
ואויבו האישי ,מי שבפקודתו גורש המשורר מפירנצה.
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כארון איש המעבורת

כארון איש המעבורת .ג'ון פלקסמן.

כארון של דנטה הוא העתק מן המיתולוגיה ההלנית ,כפי שהייתה מוכרת לו מן הספר השישי
של האנאידה .כארון הוא איש המעבורת המעביר את נשמות החוטאים זה מקרוב באו ,אל
מעבר לנהר האכרון .דורות אין ספור של מלאכה קשה ,של צרחות אין קץ ,רוגז ,תחנונים
וסירוב לעלות על סירתו ,הפכו את האיש לזקן רגזן וקצר רוח .בדומה למקרהו של אניאס,
היורד לתופת בעודו חי (אנאידה ,ו' ,)304-298 ,מסרב תחילה כארון להעביר את דנטה ,בן
תמותה בשר ודם ,אל עבר הנהר .אולם בדומה לסיבילה המדריכה את אניאס ומשכנעת
את הזקן ,כך גם ורגיליוס ,כיוון שהציג את הנושא כראוי ,זוכה למעבר עבור תלמידו ובן
חסותו.

האכרון – נהר העצבות
חמישה נהרות זורמים בהאדס התת-קרקעי באנאידה :אכרון – נהר העצבות; פלגתון – נהר
האש; קוקיטוס – נהר בכי התמרורים; לתה – נהר השכחה; וסטיכס – נהר השנאה .האכרון,
הראשון מביניהם ,מקבל משנה תוקף והגדרה בתופת לדנטה .בעוד אצל ורגיליוס ניתן
להסיק שכארון הוא המפקח על כלל נתיבי המים בהאדס ,ושאר הנחלים ומקווי המים אינם
מוגדרים טופוגרפית ,דואג דנטה להגדרתם המדויקת ותיאורם הריאליסטי ,זאת במסגרת
המפרט הטכני של התופת ,המוכן אצלו מעשה אדריכל נופים מובהק .דייקנותו של דנטה
ִ
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נובעת משאיפתו להעניק לקורא תמונת מציאות ללא עוררין ,זאת על מנת לזכות מצדו
לאמון מלא בפרטי מסעו.


המעגל הראשון – קנטו  – 4הלימבו
הלימבו הוא אזור הגבול (לימבוס ביוונית :גבול) ,מקום משכנם של מי שאמנם לא חטאו ,אך
גם לא זכו לישועה ,שכן לא נטבלו .הלימבו הוא אפוא פתרון קתולי לסוגיית צדיקי הגויים,
שלא ידעו את דת האמת שכן חיו לפני העידן הנוצרי ,ובמקרה של מוסלמים אף מי שחיו
בימי הביניים ולא המירו את דתם .דנטה הופך את הלימבו למשכן של כבוד ויוקרה .אנו
מוצאים בין שוכניו את גדולי העבר ,ביניהם גיבורי חיל ,הוגים ,אנשי מדע ,וכאמור לעיל
גם שלושה מוסלמים ,והם צלאח א-דין ,איבן סינה ,הרופא הפילוסוף מן המאה התשיעית,
ואיבן רושד ,פילוסוף ורופא אף הוא ,בן אנדלוסיה מן המאה ה.13-
בתחילה ישבו בלימבו גם בני ישראל נודעים לשמם ,אולם אלו נחלצו ממנו אל העדן
בידי ישוע ,לאחר שזה ערך ביקור במקום בפרק הזמן שבין הצליבה לקימה לתחייה ,זאת
ככל הנראה במסגרת מסע לחיפוש קרובים .ישוע ,שלא כמנהגו מסביר הפנים ורב החסד,
ערך פשיטה רבתי במקום ,הנודעת מאז כ( Harrowing of Hell-להרחבה ראו הפרק "דנטה
והשאלה היהודית"" ,מבוא כללי בכרך זה) .בין היתר חולל רעידת אדמה ,שיבר את שערי
התופת ,ריסק את סורגיו ,ועשה לביתו ,קרי :חילץ ממנו כאמור את בני משפחתו:
[]...
ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ,וְ ֶאת דָּ וִ ד ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
יַ ֲעקֹבִ ,ע ּמוֹ ָא ִביו ו ׁ ְּשנֵ ים ָעשָׂ ר ָ ּבנָ יו,
וְ ֶאת ָר ֵחל ִא ּ ֵמנוּּ ְ ,ברֹב ָע ָמל זָ כָ ה ָ ּב ּה.
וְ עוֹ ד ַר ִ ּבים נָ ַתן לָ ֶהם ֶאת ִ ּב ְר ָּכתוֹ ...
()61-58 .4
למותר לציין שההיקש התיאולוגי בסוגיה זו מורכב ביותר ,ולאו דווקא בשל לאומיותם של
הנחלצים ,כי אם בראש וראשונה בעצם העובדה שישוע ,לאחר שנצלב ,ירד לגיהינום ,קרי:
מת ככל בשר ודם .לא כאן המקום לדיון בנושא ,אולם מן הראוי לציין שלסוגיה זו השפעה
רבה על שורה של דוקטרינות הכרוכות במהותו האלוהית של המשיח הנוצרי ,והיא תופסת
מקום נכבד בדיונים הסכולסטיים של אבות הכנסייה .אמנם התקבלו החלטות בנושא (בין
היתר בוועידה האקומנית הלטרנית משנת  ,)1215אך הוויכוח בנידון נמשך עד עצם היום
הזה וגודש כרכים רבים.
.1
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אברהם ,יעקב ,דוד ורחל.
הרביעייה הראשונה מבין אבותיו של ישוע נוסקת לעדן (ג׳ון פלקסמן).

בלימבו שוכנים גדולי שירת העת העתיקה ,ביניהם הקוורטט הרומי הדגול :הורציוס,
אובידיוס ,לוקאנוס וּורגיליוס עצמו .אולם בראש כולם ,גבוה משכמו ומעלה ניצב הומרוס,
שאת כתביו דנטה לא קרא ,שכן טרם תורגמו בזמנו ללטינית .החמישייה בת האלמוות
מקבלת אל קרבּ ה את דנטה כחבר שישי בפנתיאון גדולי השירה לדורותיה .קשה שלא
לתמוה על כך .בעת ההיא זקף דנטה אליגיירי לזכותו יצירה פיוטית אחת בלבד ,היא הויטה
נובה .אלמלא הקומדיה ,שראתה אור על פי עדות בעל הדבר מקץ עשרים שנים בקירוב,
האם ראוי היה האיש ,על יסוד יצירה פיוטית אחת ,להימנות עם חבורת בני ענקים זו?


המעגל השני – משכן התאוותנים – קנטו 5
מינוֹס
(קנטו )36-3 .5
בעוד שעל כארון ,שומר ההאדס ,מטיל דנטה את תפקיד נוטר התופת ,הוא מעתיק את
תפקידו של מינוֹ ס מן המיתולוגיה היוונית ,ומעניק לו מעמד של שופט עליון ,הקובע לחוטאי
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הנצרות את משכנם בשאול תחתיות ,איש איש ומעגלו שלו .מינוס המיתולוגי הוא דמות
רבת פעלים ,בנם של זאוס ואירופה ,מלך כרתים ,אבי פדרה ואריאדנה ,הנוקם באתונאים על
שהרגו את בנו וכופה עליהם להקריב שבע עלמות ושבעה עלמים למינוטאורוס בלבירינת
שבנה דדלוס .אולם גדולתו של האיש ,עליה זכה בכינוי "חביב האלים" ,נבעה מחוקי הצדק
שחוקק בכרתים .בזכות מעלה זו זכה בתפקיד השופט העליון בהאדס .ורגיליוס ,באנאידה
(ספר ו') ,מתאר אותו כמי ששולף את פרטי המתים הניצבים לפניו מתוך כד ענק ,לומד את
מעשיהם לחיוב ולשלילה ,ומשגר איש איש על פי גורלו למדורו בתופת .המעגל אליו נשלח
החוטא נקבע על פי מספר הפעמים בו כורך מינוס את זנבו סביב גופו .כך הוא:
...קוֹ ֵב ַע
לָ רו ַּח ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה ִ ּב ׁ ְשאוֹ ל ַה ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת
ִמ ְס ּ ַפר ַה ּ ְפ ָע ִמים ֶאת ׁשוֹ ט זְ נָ בוֹ כּ וֹ ֵר ְך הוּא,
מוֹ ֶרה לְ ֵֶבן ַעוְ לָ ה ֶאת ְמדוֹ רוֹ ַ ּב ּת ֶֹפת.
()12-9 .5

פאולו ופרנצ'סקה
בין החוטאים שטופי הזימה מציג המשורר תחילה ארבע גבירות ידועות ביופיין ובתאוותן:
סמירמיס מלכת בבל ,הלנה מטרויה ,דידו וקליאופטרה .אצל ארבעתן גברה התאווה על
התבונה" :וְ כִ י ִ ּב ְּטל ּו ֶאת ְּתבוּנָ ָתם ִמ ּ ְפנֵ י ְּת ׁשו ַּקת ַה ֵ ּי ֶצר" ( .)42 ,5ואכן ,שתיים שלחו יד בנפשן,
אחת הביאה למלחמה ולחורבן ,ואחת ,סמירמיס ,כה רבים ועצומים היו חטאיה ,עד כי היה
עליה לחוקק חוקים המגִ נים עליה מפני עונש.
בין שאר האוהבים הנודעים ,לצד פריס וטריסטן ,מבחין המשורר בצמד המוכר לו ,והם
פאולו מלטסטה ופרנצ'סקה דה רימיני .את פאולו ,נצר לשבט מלטסטה הנודע ,הכיר דנטה
מתפקידו של זה כאחד ממפקדי הרבעים בעירו .capitano del popolo :על פרנצ'סקה שמע
מבני משפחת דה רימיני ,אצלם התארח בגלותו ברוונה.
הגרסה המוקדמת ביותר לסיפור שני האוהבים (מעבר לאזכור הקצר יחסית של דנטה
בקנטו זה) היא זו של בוקאצ'ו ,ממנה אנו למדים כי פרנצ'סקה הייתה נשואה לאחיו של
פאולו ,הוא "ג'נקוטו הצולע" ,כינוי שזכה לו בשל צליעתו וכיעורו .הנישואים היו נישואי
נוחות שכפתה המשפחה על פרנצ'סקה מסיבות פוליטיות .הזוג נישא ,אולם פרנצ'סקה,
המאוהבת בפאולו ,סבלה קשות וניהלה בסתר מערכת יחסים עם הקצין הנאה המאוהב בה
עד כלות .יום אחד ,עוד השניים שקועים בקריאת עלילות אבירי השולחן העגול...
ָהיָ ה זֶ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ְמ ַא ֵהב נוֹ ׁ ֵשק
שִׂ ְפ ֵתי ַעלְ ָמה צוֹ ֶח ֶקתַ .ה ֶ ּג ֶבר ׁ ֶש ָּל ַעד
לֹא יִ ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ֶמ ִ ּניָ ,רכַ ן ֵאלַ י ְ ּב ֶר ֶטט,
()135-133 .5
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פאולו ופרנצ'סקה.

ג׳ .פ.

נכנס ג'נקוטו לחדר ותפס את הזוג בשעת מעשה .הבעל הקנאי שולף את חרבו ומתנפל
על אחיו ,פרנצ'סקה נקלעה ביניהם ,ומתה מדקירת חרבו של הבעל ,המוסיף ורוצח גם את
פאולו.
תיאורה הנוגע ללב של פרנצ'סקה ,וכן הדמעה הזולגת מעינו של פאולו העומד בסמוך,
מביאים את דנטה לכדי התרגשות ,עד כי המשורר מעיד על עצמו:
ָא ְב ָדה ַה ָּכ ָר ִתי ְּכמוֹ ל ּו ָ ּב ַאנִ י ָמוֶ ת.
ְּכמוֹ ַ ּב ִ
ר-מ ַ ּנן מוֹ ֵעדָ ,ק ַר ְס ִּתי וְ נָ ַפלְ ִּתי.
		
()142-141 .5
אכן נאה מצדו של הפייטן ,הרגיש לכאבו של הזוג המאוהב .אולם אין לשכוח שדנטה הוא זה
הכולא את השניים בתופת ,קורבנות (תמימים?) לעינויי נצח .לא זו בלבד שאהבת השניים
לא חוללה אסונות מן הסוג שהיו תולדה של תאוות בשרים המתוארת אצל שאר המאהבים
בקנטו ,אלא שפרנצ'סקה הייתה קורבן לתככים פוליטיים של משפחתה ,שביקשה לזכות
ביתרונות חברתיים על חשבון אושרה של הבת .הנה כי כן ,לא די שזו נענשה בחייה ,הנה
והמשורר ,הרגיש מאין כמוהו למעשי עוול ,הוא זה המשית עליה אסון גדול שבעתיים.
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מעגל שלישי – הגרגרנים – קנטו 6
הזלילה ,בדומה לתאוות הבשרים ,נמנית אף היא עם שבעת החטאים ,הם חטאי המוות ,על
פי הדוֹ גמה הנוצרית בימי הביניים .עם זאת ,בסולם העדיפויות של השבעה נמנים שניים
אלו עם החמורים פחות ,ולפיכך ממקם אותם דנטה במעגלים העליונים ,קרי :רחוקים ככל
האפשר ממוקד הרשע האולטימטיבי המצוי בשאול תחתיות ,הוא הקוקיטוס (וראו בהמשך).
הזיקה בין תאוות זלילה לתאוות בשרים מבוססת בתפיסה התיאולוגית הנוצרית על יסוד
הבנת החטא הקדמון .האכילה מפרי עץ הדעת היא זו שהביאה לפיתויו של אדם:
"וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ּׁ ָשה ִּכי טוֹ ב ָה ֵעץ לְ ַמ ֲאכָ ל וְ כִ י ַת ֲאוָ ה הוּא לָ ֵעינַ יִ ם ,וְ נֶ ְח ָמד ָה ֵעץ לְ ַהשְׂ ִּכיל ,וַ ִּת ַּקח
ִמ ּ ִפ ְריוֹ וַ ּתֹאכַ ל; וַ ִּת ֵּתן ַ ּגם לְ ִא ׁ ָ
יש ּה ִע ּ ָמ ּה וַ ּיֹאכַ ל׃ וַ ִּת ּ ָפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ י ׁ ְשנֵ ֶיהם ,וַ ֵ ּי ְדעוִּּ ,כי ֵע ֻיר ּ ִמם ֵהם"
(בראשית ,ג׳ ,ו-ז).

קֶרבֶּרוס
בדומה לכארון ולמינוס ,גם הקרברוס ,מפלצת דמוית כלב בעל שלושה ראשים ,המשליטה
סדר במבואות התופת ,היא אביזר אותו נוטל דנטה – על קרביו וקרבו – היישר מן
המיתולוגיה .הנה כי כן ,לא בסינקרטיזם תרבותי מדובר ,כי אם בהשתלת תמונות בשלמותן,
מן האתוס האלילי במצע התיאולוגי הנוצרי .תיאורו של הקרברוס בתופת אינו שונה במהותו
מן התיאור המקביל באנאידה .ורגיליוס מתאר כלב תלת-ראשי ענק ומאיים ,נחשים פורצים
מצווארו .הסיבילה המלווה את אניאס מגישה לקרברוס עוגת דבש למאכל ,וזו מפילה עליו
מיד שינה עמוקה (אנאידה ,ו' .)425-416 ,דנטה בוחר להשתיק את קרברוס בשיטה אחרת,
פשטנית משהו ,המניחה את הקורא תוהה ולא מבין:
מוֹ ִרי ּ ָפ ַתח יָ ָדיו לְ כָ ל ָר ְח ָ ּבן ,נָ ַטל 		

ָע ָפר ִמן ַה ַּק ְר ַקע ,ו ְּב ֶאגְ רוֹ ף ָ ּגדו ּׁש
ִה ׁ ְשלִ ְיך אוֹ תוֹ ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ל ַֹע ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת.
()27-25 .6
הכלב בולע בחדווה את העפר ,ובעודו עסוק באכילה ,ממשיכים שני הפייטנים בדרכם .עוגת
הדבש מידה של הסיבילה היא ללא ספק מאכל תאווה ,אולם עפר הארץ המתגלגל חופשי
לרגלי קרברוס?


צ'אקו וגורלה של פירנצה
צ'אקו – "חזיר" בעגה הפלורנטינית מימי דנטה ,נגזר ככל הנראה מג'קומו .צ'אקו ,אף כי
"...על ֲעווֹ ן זְ לִ ילָ הִ ,מנְ ָהג
ַ
נשאל ,אינו מנדב מידע על עצמו ,לבד מן העובדה שירש גיהינום
ָארוּר .)52 ,6( ...המקור הבלעדי על האיש הוא בוקאצ'ו ,המתאר אותו לאו דווקא כזולל
ּרמה ,מי שמאכלים נבחרים וטעימים לחך הם תחביבו ,איש
וסובא אלא יותר כאנין טעם ,גו ֶ
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"המספר"
ַ
חברה רהוט ,משכיל ובעל חוש הומור ,אורח רצוי בנשפים ומסיבות .צ'אקו הוא
הראשון המשמש ּ ֶפה לדנטה לתיאור מצבה של פירנצה ולניבוי עתידה .ראיית העתיד היא
תכונתן של נשמות המתים ,ולתכונה זו נזקק דנטה על מנת להשעין את תפיסתו על אדנים
מוצקים של עדות מפי המתים .הנה כי כן ,לאחר שתיאר צ'אקו את מצבה של העיר במשל
נאה:
"ע ְיר ָך ֵמרֹב ִקנְ ָאה ּפוֹ ַק ַעת,
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יִ :
ְּכמוֹ שַׂ ק ִח ִּטים ָ ּגדו ּׁשָ ,עמוּס ִמדַּ י ,בּ וֹ ֵק ַע"...
()50-49 .6
הוא עובר לניתוח מצבה של פירנצה על רקע השסע הקורע את העיר במאבק הבלתי פוסק
בין הגוולפים לגיבלינים ,ולאחר מכן בין הגוולפים השחורים ללבנים .בתחילה יד הלבנים,
סיעתו של דנטה ,הייתה על העליונה (מאז שנת  ,)1300ודנטה עצמו ,פקיד גבוה במועצת
העיר ,הביא לגירושם של בכירי השחורים ,ביניהם מורהו וידידו ,גווידו קבלקנטי .אולם
היוצרות התהפכו במהרה ,וכבר באביב שנת  1302תפסו השחורים את השלטון ,ושש מאות
מבכירי הלבנים גורשו מן העיר ,ביניהם דנטה אליגיירי .צ'אקו זוקף את ניצחון השחורים
"ה ְמ ַצ ּ ֶפה ַעל חוֹ ף,
לסיוע שזכו לו מידיו של שרל מוולואה ,)Valois( ,מנסיכי צרפת ,הוא ַ
אוֹ ֵרב לִ ׁ ְש ַעת ַהכּ ׁ ֶֹשר" ( ,)69 ,6מי שנשלח בידי האפיפיור בוניפציוס השמיני ,שנוא נפשו של
דנטה שרואה בו את השפל שבין כלי הקודש הקתוליים לדורותיהם.
מבין הדמויות שמזכירים דנטה וצ'אקו ,נפגוש בהמשך רק את פרינטה ,בקנטו  ,10את
"שנֵ י ַצדִּ ִיקים
טגאיו ואת רוסטיקוצ'י בקנטו  ,16ואת מוסקה בקנטו  .28על אריגו וכן על ׁ ְ
ָ ּב ִעיר ַא ְך ֵאין לָ ֶהם ׁשוֹ ֵמ ַע "...איננו יודעים דבר.


הדיון בסוגיית יום הדין
(קנטו )111-94 .6
ָא ַמר לִ י ֲאדוֹ נִ י"ׁ :שוּב לֹא יָ ִקיץ לָ נֶ ַצח,
ַעד יוֹ ם בּ וֹ ַה ּ ַמלְ ָא ְך ַ ּב ֲחצוֹ ְצ ָרה יָ ִר ַיע,
יַ כְ ִריז ְ ּבקוֹ ל ַעל בּ וֹ א ָאדוֹ ן ,עוֹ יֵ ן ָה ֶר ׁ ַשע"...
()96-94 .6
כך ורגיליוס ,למראה צ'אקו המט לארץ לאחר שסיים את דבריו .לבד מן התמיהה כי דנטה,
הקתולי המאמין ,לומד על אחת מדוקטרינות היסוד של הכנסייה מפי עובד אלילים ,מעורר
ורגיליוס סוגיה מורכבת בדוֹ גמה הנוצרית בכלל והקתולית בפרט .האפוקליפסה ,היא יום הדין
או בואו השני של ישו ארצה ,הוא אירוע שיתחולל ב"קץ הזמן" ,מושג מעורפל היום כפי
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יום הדין .ויליאם בלייק.
כאשר יתייצבו הכול ביום הדין לנוכח כס הבורא לא יחול כל שינוי במעמדם .הנה כי כן החוטאים שבים
לצלול אל התופת (לשמאל האלוהים) והצדיקים חוזרים ונוסקים לעדן.
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שהיה בימי הביניים ,ובו יקומו המתים לתחייה ,ילבשו בשר כבני תמותה ,ויעמדו למשפט
אחרון ,בו ייקבע סופית מי לעדן ומי לתופת .בהזדמנות זו יחדל להתקיים טור הטוהר ,שכן
לא יהיה בו עוד חפץ .דוקטרינת יום הדין מתבססת על פסוקים מספר מתי ,פרק כ"ה,
 ,46-31הגם שהזיקה בין הכתוב לבין הפירוש מרחיקה לכת מאוד .הכתוב פותח ואומר:
"והיה כי יבוא בן-האדם בכבודו וכל המלאכים הקדשים עמו וישב על כסא
כבודו :ונאספו לפניו כל-הגוֹ יִ ם והפריד ביניהם כאשר יפריד הר ֶֹעה בין
הכבשים ובין העתודים :והציב את הכבשים לימינו ואת העתודים לשמאלו:
אז יאמר המלך אל הנִ ָצבים לימינו ֹּבא ּו ברוכֵ י אבי וּרשו את המלכות המוכנה
לכם למן ִהוָ סד העולם :כי רעב הייתי ותאכילֻ ני צמא הייתי ותשקוני א ֵֹרח
הייתי ותאספוני :ערום ותכסוני חולה ותבקרוני במשמר הייתי ותבֹאו אלי".
כך אל העומדים מימינו ,היורשים עדן .היפוכם של הדברים נאמרים לרשעים הניצבים
משמאלו ,שאותם הוא מצווה" :לכו מעלי ארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו"
(שם .)41 ,התיאור המפורט בחזונו של יוחנן ,החותם את הברית החדשה ,הוא אמנם צבעוני
יותר ,אולם אין בו כדי להוסיף דבר למהותה של הסוגיה ,והיא :מה יהיה על התופת והעדן
העכשוויים ,כפי שמתאר אותם דנטה .הנה כי כן ,האמונה ביום הדין ,המעוגנת היטב בדוֹ גמה
הקתולית ,איננה מציגה משפט נוסף ,שכן העונש והחסד הושתו זה כבר בתופת ובעדן כפי
שהם מוכרים לנו .המתים אמנם יקומו לתחייה ויתייצבו בפני השופט העליון ,אך דינם כבר
נחרץ ,ועל כן לא יחול כל שינוי מהותי במצבם של העדן והתופת.


המעגל הרביעי – תאוות בצע ובזבוז
(קנטו )7

פלוטוס
(קנטו )15-1 .7
פלוטוס ( Plutoשל דנטה) ,אלוהי ההאדס במיתולוגיה היוונית ,יורד אצל דנטה ממעמדו
הרם כשליט העולם התחתון ,אל מעמד שומר הממונה על המעגל הרביעי ,הוא משכנם של
רודפי הבצע מזה והבזבזנים מזה .דנטה בחר בו משום פירוש שמו" ,העשיר" .מכאן נשזר
שמו במונחים דוגמת פלוטוקרטיה או פלוטומניה .דמותו של פלוטו במיתולוגיה ההלנו-רומית
אינה בהכרח שלילית ,והוא מתואר כאל המחזיק את קרן השפע בידיו ומפזר מתת לבני אנוש.
דנטה ,לא זו בלבד שהעניק לו תפקיד זוטר ,אלא הפך אותו לדמות עילגת הפותחת בצרחה
מבוהלת חסרת מובן ופשר למראה שני המשוררים.“Pape Satan, Pape Satan aleppe” :
"כמוֹ ִמ ְפ ְרשֵׂ י ְס ִפינָ ה ַה ִ ּנ ְד ָח ִסים ָ ּברו ַּח / ,קוֹ ְר ִסים
לאחר שוורגיליוס נוזף בו ,הוא מתמוטט ארצהְּ ,
ַעל ַה ִּס ּפוּן ְ ּב ִה ּׁ ָש ֵבר ַה ּת ֶֹרן" (.)14-13 ,7
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פלוטוס.

ג׳ .פ.

תאבי הבצע
הרעות אהבת הכסף ויש להוטים אחריו אשר סרו מן האמונה ויעציבו את נפשם
"כי שֹרש כל ָ
במכאֹבים רבים" (הראשונה אל טימותיוס ,ו' .)10 ,החומרנות ותאוות הבצע הם שנואי נפשו
של דנטה יותר מכל שאר החטאים ,בהם רואה המשורר ככתוב באיגרת אל טימותיוס בברית
החדשה :שורש כל הרעות .אבות הכנסייה ראו בתאוות הבצע את היפוכו של החסד האלוהי,
מכאן שקבעו אותה בין 'שבעת החטאים' .עקרון ההסתפקות במועט והעוני היוו בסיס ורקע
לכינונם של המרכזיים שבין מסדרי הנצרות ,ביניהם המסדר הפרנציסקני והבנדיקטיני .דנטה
מרחיב את חטא תאוות הבצע מעבר לטיעון התיאולוגי ,ורואה בו את עילת השחיתות
הפוליטית בערי איטליה ,ובראש וראשונה בפירנצה .צ'אקו ,בקנטו הקודם ,בבואו למנות את
חטאיה של העיר ,קובע את רדיפת הבצע בין שלושת חטאיה של העירִ :
"קנְ ָאה וְ יָ ֳה ָרה ו ְּר ִד ַיפת
ַה ֶ ּב ַצע" ( .)75 ,6דנטה עצמו ,בניגוד לחמלה שהוא חש כלפי הזוללים (צ'אקו) והחושקים
(פרנצ'סקה) ,לא חוסך את שבטו מרודפי הבצע ,בעיקר מכלי הקודש גלוחי הפדחת:
ַה ָּלל ּו ִמ ּ ְׂשמֹאלֵ נוָּּ ,כל ְמגֻ ְּל ֵחי ּ ַפדַּ ַחת,
יפיוֹ ִרים ָהיוְּּ ,כ ָמ ִרים ו ׁ ְּש ַאר ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁש,
ַא ּ ִפ ְ
יָ ָצא ׁ ְש ָמם לְ ֵמ ָרחוֹ ק ְ ּב ַת ֲאוַ ת ַה ֶ ּב ַצע.
()56-48 .7
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בסוגיית הבזבוז אין דנטה מרחיב את הדיבור ,ול ּו מן הטעם הפשוט שהגבול ביניהם
לבין תורמים רחבי לב וכיס הוא דק ולא תמיד ניתן להבחנה .הוא הופך אותם אפוא לשנואי
"מ ֶּכה ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ...
הקמצנים ,ושני המחנות מבלים את זמנם בתופת בהתכתשות לנצחַ :
ו ְּב ׁ ִש ָ ּניו נוֹ ׁ ֵש ְךּ ,תוֹ לֵ ׁשּ ָ ,בשָׂ ר קוֹ ֵר ַע" (.)114 ...112 ,7
כאן מן הראוי לציין ,שאם ברצונו של דנטה לציין את שפלותו של חוטא מן החוטאים,
יותר משהוא עושה זאת בהכברת שמות תואר ,הוא מעדיף את התיאור הנטורליסטי ,המעורר
סלידה בעיני הקורא .הנה כך מסיים המשורר את הקנטו ( ,)129-127 ,7בתיאור מצבם של
חוטאי המעגל הרביעי:
וְ כָ ְך ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ִמ ְּס ִביב ַא ַ ּגן ָה ֶר ֶפ ׁש,
ֵ ּבין חוֹ ף ָח ֵרב לְ ֵבין יְ וֵ ן ַה ּ ַמ ְד ֵמנָ ה,
ָר ִאינ ּו ֶאת בּ וֹ לְ ֵעי ַה ְּס ִחי ְ ּבמוֹ ֵעינֵ ינוּ.

פורטונה
(קנטו )99-62 .7
הפורטונה ,במובן הכפול של גורל ועושר ,מעסיקה את דנטה בשל הזיקה בין השניים .כמי
שרואה בחמדת הממון את הבסיס לכל רשע ,מבקש דנטה מוורגיליוס להבהיר לו את טיבה
של זו .ורגיליוס מסבר את אוזנו ,וניתן להבחין בדבריו בטיעונו המרכזי של בואתיוס ,בחיבורו
נחמת הפילוסופיה .הפורטונה של בואתיוס היא אלילה קלת דעת ,מתעתעת ומזיקה ,מכאן
הכינויים שדבקו בה fortuna mala :או  ,fortuna brevisקרי "מתעתעת" או "מרושעת" .עם
זאת ,עצם העובדה שלא ניתן להתחקות על עקבותיה ולנחש את כוונתה ,היא מבחינתו של
בואתיוס בבחינת הכרח לא יגונה ,שכן דווקא חילופי הגורל מונעים מאיתנו ללכת שולל
אחר תוחלת שווא ,וכך לסמוך על עצמנו בראיית האמת .ההד להנחת יסוד זו נשמע בדברי
ורגיליוס:
ֵאין ֵקץ וַ ֲהפוּגָ ה לְ ׁ ִשעוּר ְּתמוּרוֹ ֶת ָיה,
ַה ּצ ֶֹר ְך הוּא ֲא ׁ ֶשר ֵמ ִאיץ ָ ּב ּה לְ לֹא ֶה ֶרף,
ִמ ָּכאן ַּת ְה ּפוּכוֹ ת גּ וֹ ַרל ָא ָדם ַ ּב ֶחלֶ ד.
()90-88 .7
מאחר שהפורטונה היא מרכיב בתבנית היקום על פי התוכנית האלוהית ,הרי שהיא ותפקידיה
בחלד מצויים מעל לכושר הישגו של בן תמותה .וורגיליוס אומר את הדבר לדנטה במפורש:
"אין שִׂ כְ לְ ָך יָ כוֹ ל ֶאל דַּ ְע ָּת ּה לָ ֶר ֶדת" (.)85 .7
ֵ
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המעגל החמישי – חמת זעם וקדרות
(קנטי )9-8

פלֶגיאס
(קנטו )24-17 .8

פלגיאס מעביר בסירתו את ורגיליוס ודנטה אל קרת דיס.
זכוכית צבעונית .מוזיאון פולדי ,מילנו.
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הזועמים ולעומתם הקודרים.
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פלגיאס ,מלך שבטי הלַ פּיתים במיתולוגיה ,הוא אביה של קורוניס ,מפלגשיו של אפולו.
כיוון שזו בגדה בו ,שלח אפולו את אחותו ,ארטמיס ,להרוג את קורוניס .הדבר הגיע לאוזני
פלגיאס ,וזה בחמת זעמו העלה באש את מקדש אפולו בדלפי .האל הזועם הרג את האיש
והשליכו להאדס ,שם הוא משמש בתפקיד איש מעבורת המעביר את רוחות המתים על פני
נהר הסטיכּ ס ,אל הקרת דיס .דנטה למד את פרטי הנושא באנאידה (פרק ו') ,שם מוסיף
ורגיליוס על חטאיו של פלגיאס את אונס בתו.
בדומה לקנטו הקודם ,גם שוכני המעגל החמישי נחלקים לשני מחנות יריבים :הזועמים
מזה והקודרים מזה .אולם בעוד תאוות בצע ופזרנות מקורן אמנם באותו עיקרון של התייחסות
מוקצנת אל שפע חומרי ,אך אלה שני חטאים מנוגדים זה לזה ,הזעם והקדרות מקורם באותו
חטא :חרון אף הפורץ החוצה ,וחרון אף מאופק ,שהרי הזעם לובש צורות שונות .מכאן
העונש המושת על שני המחנות .הזועמים תוקפים זה את זה ללא הרף; הקודרים והנואשים
"אט ַאטּ ַ ,ב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם  /נָ שָׂ אנ ּו ֶאת ֵא ֵדי
שקועים במדמנת הרפש ופולטים שברי משפטיםַ :
ָה ֶע ֶצב ְ ּבלִ ֵ ּבנוּ" (.)123-122 ,7

פיליפו ארג'נטי
(קנטו )42-31 .8

החמה ,איננו יודעים הרבה ,והמעט הידוע אינו
על פיליפו ארג'נטי ,איש פירנצה מהיר ֵ
מחמיא לאיש .בוקאצ'ו כותב עליו בחיבורו  ,Ottimo Comentoכי היה עשיר גדול .הכינוי
"ארג'נטי" מקורו בעובדה שאת אוכף סוסו ציפה בכסף טהור .איש גבוה ,שרירי ורב עוצמה,
ועם זאת נוקם ונוטר .בין היתר מספר עליו בוקאצ'ו כי חנק במו ידיו פלוני בחשד בגידה.
שנאתו של דנטה לפיליפו נובעת ככל הנראה מן העובדה שהאיש נמנה עם ראשי הגוולפים
השחורים ,וייתכן כי עם גירושו של דנטה החרים את רכושו לטובת אחיו .עד כאן אודות
ה ,Fiorentino spirito bizzaro-כפי שהוא מכונה בכתבים מאוחרים יותר.

נהר הסטיכס
הסטיכס – נהר השנאה ,נמנה ,כאמור ,עם חמשת הנהרות הזורמים בשאול תחתיות .הוא מסמן
במיתולוגיה את הגבול בין הארץ להאדס ,ומקיף את האדס תשע פעמים .הסטיכס של דנטה,
יותר משהוא נחל זורם ,הוא למעשה מדמנת רפש ענקית ,בתוכה מתייסרים רוחות החוטאים.
בניגוד לוורגיליוס ,המפקיד את הנהר בידיו של כארון ,מעניק דנטה תואר זה לפלגיאס.

מלאכי חבלה
בבואם אל שערי דיס נעצרים ורגיליוס ודנטה ,שכן:
ַעל ַה ּ ְפ ָת ִחים ָר ִא ִיתי צוֹ ְב ִאים יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף
שְׂ ָר ִפים ׁ ֶש ּ ֵמ ָר ִק ַיע נָ ְפל ּו ְּכמוֹ ֶר ֶדת ֶ ּג ׁ ֶשם,
"מי זֶ ה ְ ּב ֶט ֶרם ָמוֶ ת
קוֹ ְר ִאים ְ ּברֹב ֵח ָמהִ :
נוֹ ַעז לָ ֶר ֶדת ֶאל ַמ ְמלֶ כֶ ת ַה ּ ֵמ ִתים?"
()86-83 .8
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הכוונה למלאכי חבלה ,מי שהושלכו לתחתיות השאול יחד עם לוציפר המורד .יפי תואר
בעדן הפכו ,כמוהם כשטן עצמו ,לדמויות כעורות ומבעיתות בתופת.

הפוּריות ומדוזה
הפוריות ,הצורה הלטינית של אריניות ,הן אלות הנקם מן המיתולוגיה" ,המענישות במעמקי
האדמה את הנשבעים לשקר" ,כפי שמגדירן הומרוס באיליאדה .שלישיית הפוריות" ,בנות
הלילה" על פי ורגיליוס ,הן :מגרה ( ,Megaeraשומרת הטינה) ,אלקטו ( ,Alectoשאיננה
חדלה) וטיסיפונה ( ,Tisiphoneהנוקמת ברוצחים) .ראשי הפוריות עטורים בזרי נחשים,
ועיניהן שותתות דם .יש מי שמוסיף להן כנפי עטלפים .עיקר פועלן במיתולוגיה הוא נקמה
ברוצחים בקרב המשפחה .עם זאת ,בשעות הפנאי נהגו הפוריות לרדת אל מעמקי השאול
על מנת להתעלל ברוחות החוטאים ,או ,כבמקרהו של דנטה ,לשמור על חומת הקרת דיס
המקיפה את ארבעת מעגלי התופת התחתון ,מפני אורחים בלתי רצויים.
מדוזה ,אחת משלוש האחיות גורגונה ,היא מפלצת המזכירה בהופעתה החיצונית את
הפוריות ,אך מוקצנת מהן בכיעורה ובאימה הניבטים מעיניה הבולטות .תכונתה העיקרית
של המדוזה היא יכולתה להפוך לאבן את המביטים בה .לפיכך מצווה ורגיליוס על דנטה
לעצום את עיניו לאחר ששמע מפי הפוריות על בואה הקרוב של מדוזה .במרוצת הזמן ריככו
פייטני העת העתיקה את כיעורה של מדוזה ,והוסיפו לה לווית חן .פינדרוס ,לשם משל,
מתאר אותה כ"מדוזה יפת הלחיים" .אצל אובידיוס ,במטמורפוזות ,הופכת המדוזה ל"נימפה
יפת תואר" אשר "לה מחזרים רבים" .רק לאחר שפוסידון אונס אותה במקדש אתנה ,היא
הופכת את מחלפותיה הגולשות לנחשים ,ומעוותת את פניה עד כדי כך שכל המתבונן בה
הופך לאבן .סופה בא מידי פרסאוס העורף את ראשה בעוד זו נמה את שנת הלילה.

ראשה הכרות של מדוזה .פטר פאול רובנס.
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לאור התיאורים לעיל ,אין זה מקרה שוורגיליוס (מי שתרם לנושא ברוחב לב) מודאג
ביותר מן המצב אליו נקלעו הוא עם תלמידו .מה גם שהשליח ממרומים ,האמור לפתור
בעיות מעין אלה ,משתהה משום-מה ואינו מגיע.

השליח ממרומים
(קנטו )9
ורגיליוס מרמז על נושא השליח ממרום כבר בקנטו  ,8אך כאשר המצב מחמיר והולך ,וסכנה
של ממש נשקפת לשניהם ,הוא אומר זאת מפורשות ,ודאגה וקוצר רוח ניכרים בדבריו:
"ב ְּק ָרב ַה ֶ ּזה ",דִּ ֵ ּברָ ,
ַּ
"עלֵ ינ ּו לְ נַ ֵ ּצ ַח,
וָ לֹא – ֵהן ַה ִּס ּיו ַּע ָה ַרב ׁ ֶשבּ וֹ זָ כִ ינ ּו –
ָמ ַתי יוֹ ִאיל ּו ְּכ ָבר לָ בוֹ א וְ לִ ְראוֹ ֵתנוּ?"
()11-9 .9
המצב הולך ומחמיר עם הופעתן של הפוריות והחרדה מפני אימת המדוזה .והנה סוף-סוף:
ַ ...על נַ ְח ׁשוֹ לֵ י ָה ֶר ֶפ ׁש קוֹ ל ִה ְב ִק ַיע,
ְצלִ יל ֲה ֻמ ַּלת זְ וָ ָעה נִ ׁ ְש ַ ּבר ְ ּבנֶ ֶפץ ַר ַעם,
ֶאת ׁ ְשנֵ י חוֹ ֵפי ַה ַ ּנ ַחל ַמ ְח ִריד ו ְּמזַ ְעזֵ ַע.
()66-64 .9
השליח ממרום מגיע ,מאיים על מלאכי החבלה ,פותח רחב את שערי דיס ,ומיודעינו באים
אל מבואות העיר .מיהו אפוא השליח? זאת איננו יודעים .ממעט הרמזים ,כגון חרון אפו,
"כמוֹ ל ּו ָהי ּו ַרגְ לָ יו ּפוֹ ְסעוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י
מנהגו התוקפני והמאיים ,הליכתו על פני מימי הסטיכס ְּ
יַ ֶ ּב ׁ ֶשת" ( )9,1ניתן להעלות על הדעת כי המדובר בישוע עצמו המהלך על פני מימי הכינרת
ומשבר את שערי התופת בבואו לחלץ מתוכה את בני ישראל (וראו לעיל :הלימבו – המעגל
הראשון ,קנטו .)4
אולם נראה שכוונתו של דנטה הייתה יצירת סינקרטיזם נוסף בין הנצרות למיתולוגיה
ההלנית ,מכאן שהשליח ממרומים הוא בבחינת הכלאה בין המושיע הנוצרי לבין הרמס
מן המיתולוגיה .ייעודו של הרמס (מרקורי בגרסתו הרומית) היה להביא את בשורת אלי
האולימפוס לבני תמותה .רמז לכך הוא בין היתר ׁ ַ
"ש ְר ִביט ַמ ֵּטהוּ" ( )89 ,9בו הוא פותח את
שערי דיס .הרמס מופיע ברוב האיורים למיתולוגיה ובידו שרביט מכונף ,ואך סביר להניח
שמשם נטל אותו דנטה.

אלגוריה
תוך כדי סיפור המעשה ,המותח והמעורר חרדה בלבו של הקורא (קרי :הקורא התמים בעידן
הרנסנס המוקדם) ,מפסיק דנטה את רצף המסופר ומעיר הערה לקוראיו המשכילים:
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ַא ֶּתם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ַרכְ ֶּתם ְ ּברֹב ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת,
יטין ַה ְק ׁ ִשיבוּ,
לַ ֶּל ַקח ַה ִ ּנ ְס ָּתר ֵ ּבין ַה ּׁ ִש ִ
וְ ַאל ֵּתלְ כ ּו ׁשוֹ לָ ל ֵ ּבין ַע ְר ִפ ֵּלי ַה ּ ַפיִ ט!
()63-61 .9
כוונתו של המשורר היא שהתיאור מכאן והלאה – בסוגיית השליח ממרום – איננו פרי רוחו
של משורר מוכה שכינה ,כי אם תיאור ריאליסטי לכל דבר ועניין .ועם זאת ,המעשה כולו,
המתאר את בואו של השליח כמו רעם משמים ,ניחן במשמעות עמוקה יותר ,והוא אותו
לקח אמוני שעל הקורא שנתברך "ברוב חכמה ודעת" לקרוא בין השיטין .במקרה שלפנינו,
המסקנה חייבת להיות כי אין רשע ,נורא ככל שיהיה ,המסוגל לעמוד בפני הצו האלוהי.
(להרחבה בנושא ראו פרק המבוא לכרך זה).


המעגל השישי – הכופרים בנצח הנשמה
(קנטו )10

קברי הכופרים עולים בלהבות.
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ִה ֵ ּנה אוֹ ָת ּה ֶחלְ ָקה ׁ ֶשל ֵ ּבית ָעלְ ִמין ו ָּב ּה
ִק ְברוֹ ׁ ֶשל ֶא ּ ִפיקוּרוֹ ס וַ ֲח ִס ָידיו ,לְ ִפ ֶיהם
ִ ּבכְ לוֹ ת ַהגּ וּף ִּתכְ לֶ ה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַ ּגם יַ ַחד.
()15-13 .10
הנה כי כן ,סוגיית הכפירה בה נאשמים שוכני המעגל השישי ,איננה בהכרח הכפירה בעיקר,
כי אם באחת הדוקטרינות הבסיסיות בנצרות ,והיא :נצחיותה של הנשמה .אפיקורוס כפר
ברעיון זה עוד במאה הרביעית לפנה"ס ,ולמשנתו האפיקוראית הייתה השפעה רבתי ברומא.
בין תלמידיו נמנו קיקרו ולוקרטיוס ,המרחיב על הנושא בחיבורו הפיוטי על טבע הדברים.
על פי קביעתה הנחרצת של האסכולה האפיקוראית ,מותו של הגוף הוא קץ הקיום ,ועקרון
הנשמה היורדת אל מדורי הטרטרוס או עולה אל שדות אליסיום ,אין בו כל ממש .למותר
לציין כי הפרה בוטה זו של עקרון השכר והעונש ,הבטיחה לאפיקורוס ולתלמידי תורתו
מקום מכובד במעמקי התופת הנוצרי .עם זאת ,ההיבט התיאולוגי של הנושא אינו תופס
מקום אצל דנטה ,לבד מן השורות המובאות לעיל .יתרה מכך ,לא נאמר ,ולו ברמז ,כי
שתי הדמויות עמן מגלגל המשורר שיחה :קבלקנטה די קבלקנטי ,אביו של הפייטן גווידו
קבלקנטי ,וכן פרינטה ,מראשי הגיבלינים ,כפרו בנצח הנשמה בנוסח האפיקוראי.
עם זאת ,ייתכן כי המשורר ביקש לשלם מס שפתיים לנושא שהדריך את מנוחת
הפלורנטינים ,ולהצביע על השסעים הרבים שנִ בעו בדוֹ גמה הקתולית-רומית בשלהי ימי
הביניים ,על בסיס פסוק  35בבשורה על פי מתי ,פרק כ"ז ,לאמור" :ויהי כאשר צלבו אותו
ויחלקו את בגדיו להם ויפילו גורל" – משל הבא ללמד על המחלוקות בכתות השונות של
הנצרות ,המכונסות כולן יחדיו תחת שם התואר" :כופרים".

פרינטה – "הַצִֵל רְחַב הַלֵּב "...וקבלקנטי האב
פרינטה ,לא די שירש גיהינום בגין היותו כופר ,הוא גם נמנה עם מנהיגי הגיבלינים בימיו,
ועל כן אויבו המושבע של דנטה ,שבא משורות הגוולפים .סביר להניח שזו הסיבה לכך
שדנטה קובע את מקומו בקברים הבוערים של המעגל השישי .עם זאת ,יחסו של המשורר
אל פרינטה מכובד ונעדר מילת גנאי .פרינטה היה איש מהיר חמה בחייו וכך נותר לאחר
מותו .עוד הוא מתרומם בקברו" ,נִ ַּכר בּ וֹ ִּכי רוֹ ֵח ׁש הוּא בּ וּז וְ שִׂ נְ ָאה לַ ּת ֶֹפת" ( ,)36 .10הוא
פונה אל דנטה לאחר שזיהה את עגתו הטוסקנית"ׁ ,שוֹ ֵאל אוֹ ִתי ְ ּבלַ ַעג :׳ו ִּמי ֵהם ֲאבוֹ ֶת ָיך?
( .)42 ,10דנטה חולק עליו בנימוס ,מכנה אותו ַ
"ה ֵ ּצל ְר ַחב ַה ֵּלב" )” ,)“magnanimoומגלגל
עמו שיחה שעיקרה הדאגה לפירנצה ,המכורה המשותפת .יצוין כי פרינטה ,שנפטר ב,1264-
נאשם לאחר מותו בכפירה; גופתו וגופת אשתו הוצאו מקברם והועלו על המוקד ,ורכוש

משפחתו הוחרם.
בעוד שהופעתו של פרינטה דלי אוברטי אומרת כבוד ומשורטטת באיפוק על ידי
המשורר ,קשה שלא להתרשם מן העובדה שמהופעתו של קבלקנטי – 'Cavalcante de
.2
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פרינטה וקבלקנטי.

ג׳ .פ.

 ,Cavalcantiלא נעדר ההיבט הקומי ,שלא לומר הגיחוך .האיש פורץ ,מבלי שנתבקש ,אל
"א ֵ ּיה הוּא ְ ּבנִ י,
שיחתו של דנטה עם פרינטה ,זאת לאחר שהרים אך מעט את ראשו ,ושואלַ :
ַמדּ ו ַּע ֵאינוֹ נִ לְ וֶ ה ֵאלֶ ָיך?" ( .)60 ,10דנטה מבקש להשיב לאיש על השאלה המפתיעה ,אולם
זה ממהר להסיק כי בנו בין המתים ,ובטרם עולה בידי המשורר להפריך זאת ,הוא קם על
רגליו וצורח.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נוֹ כַ ח ִּכי ְּת ׁשו ָּב ִתי ִה ׁ ְש ֵה ִיתי
ו ְּמ ַה ֵּסס ֲאנִ יָ ,מט ְ ּב ִק ְברוֹ ֻא ְמלָ ל,
נָ ַפל ּ ְפ ַר ְקדָּ ן ָאחוֹ ר וְ ׁשוּב לֹא ְר ִא ִיתיהוּ.
()72-70 .10
על קבלקנטי האב ידוע לנו מעט מאוד; בין היתר אנו למדים ממסמכי גניזת פירנצה ,כי
האיש השיא את בנו לבתו של פרינטה על מנת לגשר בין הגוולפים לגיבלינים .אולם על
קבלקנטי הבן ,גווידו ,מגדולי המשוררים בדורו ,הנערץ על דנטה ששולח אליו את ביכורי
כתביו ,ידוע לנו הרבה יותר .הפרט המרכזי ,והוא השוזר נימה טרגית במפגש עם קבקלנטי
האב ,הוא כי היה זה דנטה אליגיירי בתפקידו במועצת העיר שהביא לגירושו של גווידו
מפירנצה .זמן-מה לאחר צאתו לגלות ,נתקף גווידו קבלקנטי בקדחת ,והלך לעולמו.
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חצרו של פרדריק השני בפלרמו.
ארתור גיאורג פון רמברג ( .)Rambergפרסקו משנת .1865

פרדריק השני והבישוף אוּבַּלדיני
"אם ְ ּבטוּבוֹ יוּכַ ל  /לוֹ ַמר לִ י ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהם ׁ ֶשל ֵמ ֵר ָעיו
דנטה מבקש לדעת מפי פרינטהִ :
ו"ה ִ ּב ׁישוֹ ף או ַ ּּבלְ ִדינִ י"
"פ ֶר ְד ִריק ַה ּׁ ֵשנִ י" ַ
לַ ּת ֶֹפת" ( .)117-116 ,10פרינטה מונה שניים בלבדְ :
(.)120 ,10
בעוד הבישוף אובלדיני ( )Ottaviano delgi Ubaldiniהוא דמות שולית ,תומך גיבלנים
ועל כן משכן אותו דנטה בתופת ,מיקומו של פרדריק השני בין הכופרים במעגל השישי של
התופת מעורר תמיהה .פרדריק השני ,מלך סיציליה ,הקים ,בראשית המאה ה 13-בפלרמו
חצר לתפארת בה ריכז את מיטב המוחות בעת ההיא .בין היתר מצאו חסות בחצרו גדולי
משוררי האלביסנג'ים שנמלטו מזרוע האפיפיור בפרובנס.
בחצרו של פרדריק ,משורר ומלחין מצוין בזכות עצמו ,נקבצו גדולי ההוגים ,אנשי מדע
וספרות בימיו ,ביניהם מלומדים ערבים מאנדלוסיה ,והיו מי שטרחו ובאו מן הצפון הרחוק.
והקדמה הגדול והפורה ביותר באירופה במחצית
החצר הפכה במהרה למוקד התרבות ִ
הראשונה של המאה ה .13-מרחם "האסכולה הסיציליאנית" בספרות יצא לאוויר העולם
ה"סטיל נובו" ,שקבלקנטי ודנטה היו גדולי נביאיו .דנטה עצמו מכנה את המלך בחיבורו
" ,De vulgari eloquentiaמופת של אצילות הרוח ויושרת הנפש" .אלא שדווקא בזכות
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מעלותיו סבל פרדריק מידה של הכנסייה והוחרם פעמיים בחייו ולאחר מותו .מיקומו
בין הכופרים בא לו בזכות אישיותו העצמאית ויוצאת הדופן .כשליט האימפריה הרומית
הקדושה מבית הוהנשטאופן לא דחה פרדריק השני את שיתוף הפעולה עם האפיפיור ,עם
זאת לא טרח להסתיר את סלידתו מכמה דוקטרינות של הכנסייה ,ואף כי נטל חלק רב
חשיבות במסעי הצלב ,סירב לגרש את הסרצינים מסיציליה ואף קירב אחדים מהם (וראו
האיור לעיל) .הנה כי כן ,נהג דנטה על פי עקרונות התקינות הפוליטית וקבר את האיש
בגיהינום .תופעה זו חוזרת עוד מספר פעמים במהלך מסעו של המשורר בתופת.


המעגל השביעי
אלימות (קנטו  ;)12איבוד לדעת (קנטו  ;)13חילול קודש (קנטו ;)14
מעשי סדום (קנטי  ;)16-15הלוואה בריבית (קנטו )17
המעגל השביעי של התופת נחלק לשלוש טבעות .בקנטו  ,11המקדים את סוגיית האלימות,
מסביר דנטה לתלמידו את שלוש צורות חטא האלימות :אלימות כלפי אחרים ,כלפי עצמך
וכלפי אלוהים.
אלו שגילו אלימות כלפי אחרים או חיבלו ברכושם – רוצחים ושודדים – באים על
עונשם בטבעת הראשונה של המעגל השביעי ,כשהם שקועים בנהר של דם ,הוא הפלגתון
(קנטי  ,)Phlegethon( – )14 ,12אגם (או נהר) האש ,על פי השם שהעניק לו ורגיליוס
באנאידה (ספר ו' .)551-550 ,דנטה הופך אותו לנהר דם רותח ,וקובע את מקומו בטבעת
הראשונה של המעגל השביעי .שופכי דמים טובלים בו לעומק המקביל למידת אשמתם.
אלו השולחים יד בגופם או ברכושם שלהם – בנוסח הפזרנים מקנטו  ,7אך גרועים מהם
– נידונים לשכון ביער אימים בטבעת השנייה (קנטו .)13
בטבעת השלישית – מדבר חול צחיח – שוכנות שלוש חבורות של חוטאים כלפי
אלוהים :מחללי קודש (קנטו  ;)14אנשי סדום (קנטי  ;)16-15ומלווים בריבית (קנטו .)17
את שתי חבורות החוטאים האחרונות מזהה המשורר עם אנשי סדום וקהור (,)Cahors
עיר בדרום צרפת ,שנודעה בימי הביניים כמרכז של מלווים בריבית ,והוצגה כמרושעת בידי
הכנסייה.

המינוטאורוס
(קנטו )12
הנתיב אל שלוש הטבעות של המעגל השביעי מכוסה בשברי סלעים ,שקרסו בעת רעידת
האדמה שליוותה את פשיטתו של ישוע על התופת על מנת לחלץ ממנו את בני ישראל
(.)45-37 ,12
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המינוטאורוס ,הרובץ על הסלע:
זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ְ ּבתוֹ ְך ּ ָפ ַרת ֵעץ ְמזֻ ֶ ּי ֶפת,
ִמ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ָר ָאנ ּו נָ ׁ ַש ְך גּ וּפוֹ ְּכ ִמי
ׁ ֶש ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ַה ַ ּז ַעם ֶאת ְ ּבשַׂ ר גּ וּפוֹ קוֹ ֵר ַע.
()15-13 .12
הוא הנוטר את המקום ועל כן סמל לאלימות – תכונת שוכני המקום .המינוטאורוס עצמו הגיח
מרחם פסיפאה ( ,)Pasiphaëאשת מינוס מלך כרתים ,מי שהתאהבה בפר לבן ויפה תואר .על
"פ ַרת
מנת לפתות את הפר לשכב עמה ,פקדה פסיפאה על דדלוס לבנות בעבורה דמות של ּ ָ
ֵעץ ְמזֻ ֶ ּי ֶפת" ,אל תוכה נכנסה וכך זכתה בחסדי אונו של הפר הלבן .המינוטאורוס ,חציו אדם
וחציו פר ,הוא כאמור פרי הילולים של צמד זה .משגדל בן הכלאיים ,הופקד על הלבירינת
שנבנה במצוות מינוֹ ס ,ובו טרף אחת לעשר שנים שבעה עלמים ושבע עלמות מילידי אתונה
(כך העניש מינוס את האתונאים על שהרגו את בנו ,וראו לעיל) .לימים התאהבה אחותו של
המינוטאורוס בתזאוס (הוא "דֻּ ַּכס ָאתוּנָ ה" )17 ,שיועד לקורבן למינוטאורוס .השניים תחבלו
כיצד לחסל את המפלצת .אריאדנה נתנה בידה את חוט אריאדנה הנודע ,ותזאוס שבא אל
מעמקי המבוך וחרב בידו ,הרג את המינוטאורוס ,ובסיוע החוט שהחזיק בידו הצליח למצוא
את דרכו חזרה ולא כלה במבוך .למשמע שמו של תזאוס ,נתקף המינוטאורוס פרץ של
טירוף ,ובעוד עשתונותיו אובדים ,עוברים שני המשוררים על פניו בדרכם הלאה.

הקנטאורים
על הרוצחים והשודדים מוטל לרחוץ עד צוואר בנחל הדם הרותח .המבקשים להיחלץ מן
הנחל או להתרומם מעבר למותר ,זוכים במטח ִחצים מקשתות עדת הקנטאורים השומרת
על הסדר במקום.
ַק ׁ ְש ָּתם יוֹ ָרה ְ ּבכָ ל חוֹ ֵטא זוֹ ֵקף גּ וּפוֹ
ֵמ ַעל ִמ ְפלַ ס ַהדָּ ם יוֹ ֵתר ִמן ַה ּ ֻמ ָּתר לוֹ .
()75-74 .12
הקנטאורים במיתולוגיה זכו בדימוי שלילי של פורעים ואנסים .בתיאור מפורט מספר לנו
אובידיוס (מטמורפוזות )535-210 ,כיצד באחד המשתאות ,כשהם שיכורים מיין ,ביקשו
הקנטאורים להרוג את הגברים ולאנוס את הנשים ,כולל כלת הנשף .שלושה מהם ,פולוס,
נסוס וכירון ,מופיעים מול דנטה וּורגיליוס .הראשון מופיע בתיאורו של אובידיוס .נסוס ,עליו
מצווה כירון לשאת את דנטה על פני נהר הדם ,נהרג מידי הרקולס כאשר הקנטאור ,לאחר
שהעביר את דיאנירה אשת הרקולס את הנהר ,ביקש בהזדמנות זו לאנוס אותה .הרקולס
ראה את הדבר ,ירה מקשתו חץ מורעל ,והרג את נסוס .לפני מותו נתן נסוס בידי דיאנירה
את כותונתו המטונפת בזרעו ובדמו .דיאנירה ,בכסילותה ,העניקה את הכותונת לבעלה ,וזה
מת לאחר שלבש את הבגד המורעל.
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"כירוֹ ן ַה ִ ּגבּ וֹ ר ,מוֹ ֵרה ּו ׁ ֶשל ָאכִ ילֶ ס" ( ,)71 ,12ושל הרקולס ,ליתר
לעומת שני פקודיו ,זוכה ֵּ
הערכה מפי שני המשוררים.

ההרפּיות
(קנטו )15-10 .13
ההרפיות (לטינית" – Harpyia :החוטפת") ,הן רוחות מכונפות ,הכלאה של אישה ועוף.
תכונתן העיקרית היא חטיפת מזון שנועד לבני אדם .כך הן מענישות את הנבלים בחלד.
אולם הדימוי השלילי של ההרפייה כפי שהוא מופיע באנאידה לוורגיליוס ,היה שונה בעליל
קודם לכן .אצל הסיודוס ,המקדים את ורגיליוס בשבע מאות שנים ,מופיעות ההרפיות
בחיבורו על מקורות האלילים ( ,)Theogonyכ"יצורים יפי שיער" ומלבבים .אולם ההרפייה,
אישה יפהפייה ומכונפת של הסיודוס ,הפכה אט אט לעוד אחד ממלאכי המוות במיתולוגיה
המאוחרת יותר .וכך רואה אותן דנטה:
ּ ְפנֵ ֶיהן ְקלַ ְס ֵּתר ֱאנוֹ ׁשּ ַ ,ג ּ ָפן ׁ ֶשל עוֹ ף דּ וֹ ֵרס,
ְּכ ֵר ָסן ָצ ָבה ְמנֻ ָ ּצה ,וְ כַ נְ ֵפ ֶיהן ְ ּגדוֹ לוֹ ת,
ׁשוֹ כְ נוֹ ת ַעל ֵעץ ְמ ֻס ָּקס ו ְּמיַ ְּללוֹ ת ְ ּב ֶבכִ י.
()15-13 .13
ייעודן הוא לטרוף את ענפי העצים – רוחות של מי ששלחו יד בנפשם – וכך ,בפועל,
לקרוע את בשרם.

השולחים יד בנפשם
יחסו של דנטה אל סוגיית האיבוד לדעת איננה חד-משמעית .מחד גיסא הוא כולא את
השולחים יד בנפשם בטבעת השנייה של המעגל השביעי ,קרי :מן המדורים השפלים ביותר
בסולם הערכים של הרוע ,אולם מאידך גיסא הופעת רוחו של פייר (או פייטרו) דלה ויניה
היא מכובדת ומעוררת כבוד .מקורותיו של דנטה לנושא איבוד לדעת היו כרגיל שלושה.
היהדות ,האתוס ההלנו-רומי ואבות הכנסייה.
האיסור הנחרץ על איבוד לדעת ביהדות התפתח עם גיבוש החוק היהודי בתלמוד ובמשנה.
אולם ,כפי שנטען פעמים רבות בסוגיה זו ,אין כל עדות לכך כי דנטה הכיר ולו באופן שטחי
את התלמוד ,ואין לכך כל עדות מסייעת או מרומזת בקומדיה .אבות הנצרות ,לעומת זאת,
בבואם לבקש אחר האוטוריטה המקראית ,נוהגים לצטט את הפסוקים מבראשית ,ט' ,ה-ו:
"וְ ַא ְך ֶאת דִּ ְמכֶ ם לְ נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ֶא ְדר ֹׁשִ ,מ ַ ּיד ָּכל ַח ָ ּיה ֶא ְד ְר ׁ ֶש ּנוּ; ו ִּמ ַ ּיד ָה ָא ָדםִ ,מ ַ ּיד ִא ׁיש ָא ִחיו,
ֶא ְדר ֹׁש ֶאת נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדםׁ :ש ֵֹפ ְך דַּ ם ָה ָא ָדםּ ָ ,ב ָא ָדם דָּ מוֹ יִ ּׁ ָש ֵפ ְך; ִּכי ְ ּב ֶצלֶ ם ֱאל ִֹהיםָ ,עשָׂ ה ֶאת
ָה ָא ָדם׃"
פרשנות אבות הכנסייה לשני הפסוקים מבראשית אינה שונה במהותה מן הפרשנות
העברית ,והיא מתייחסת אל איבוד לדעת כרצח לכל דבר ועניין .מכאן מקומם של השולחים
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ידם בנפשם במעגל המרצחים .אולם ,כאמור לעיל ,ניכר אצל דנטה כי אינו שלם עם
הדוקטרינה הקתולית במקרה זה ,ועל כן הוא מעניק לדמויות המאבדים עצמם לדעת ,דידו
בקנטו  5ודלה ויניה בקנטו  ,13מעמד מכובד וראוי להערכה .אין ספק שהמשורר הושפע מן
הגישה הסטואית בסוגיה זו .גדולי הסטואיקנים ,דוגמת זנו ,קאטו (הצעיר) וסנקה ,איבדו
עצמם לדעת על מנת להוכיח כי האדם מסוגל לשלוט בגורלו ואף במצבו הקיצוני ביותר .אין
זה מקרה אפוא שדנטה מעניק לקאטו מעמד של שומר טור הטוהר ,ומתאר את דמותו של
האיש בהערכה רבה (ראו טור הטוהר ,קנטו  .)1את מקומו של סנקה ,מן הרומאים הנערצים
ביותר בימי הביניים ,קובע דנטה בלימבו עם שאר צדיקי הפגנים.
פייר דלה ויניה ( ,)Pier della Vigna, 1190-1249מבכירי חצרו של פרדריק השני (וראו
לעיל) וממשוררי "האסכולה הסיציליאנית" ,טיפס מהר במעלות החצר בפלרמו וזכה להיות
מקורב אל המלך ,עד כי עלה למדרגת מזכיר החצר ,כדבריו:
ֲאנִ י ָה ִא ׁיש ֶה ְחזִ יק ְ ּביָ דוֹ ׁ ְשנֵ י ַמ ְפ ְּתחוֹ ת
לְ לֵ ב ַה ּ ֶמלֶ ְך ְפ ֶר ֶד ִריק ,וְ ַסב אוֹ ָתם ְ ּב ׁ ֶש ֶקט,
ְ ּברֹב ְמיֻ ּ ָמנוֹ ת ,נוֹ ֵעל וְ גַ ם ּפוֹ ֵת ַח...
()60-58 .13
אולם קנאה ולשונות רעות לחשו על אוזנו של פרדריק כי פייר בוגד בו מאחורי גבו .המלך
שוכנע ,כלא את פייר וציווה לנקר את עיניו .פייר האומלל והסומא רוצץ את גולגולתו על
כותלי הכלא (על פי גרסה אחרת השליך עצמו דה ויניה מתאו במרומי המגדל אל הרחוב
בשעה שפרדריק עבר למטה) .סיפורו של דלה ויניה היה ידוע בימיו של דנטה כדוגמא
לרשעותם של המקנאים ,והאיש עצמו הפך סמל לקורבן של רשע על לא עוול בכפו .הנה
כי כן ,דנטה כולא אותו אמנם בתופת ,כי כך דורשת הדוׂגמה הקתולית ,אולם בעת ובעונה
אחת הוא מציג את האיש בכל אומללותו של קורבן שווא.

קפנאוס ()Capaneus
(קנטו )14
קפנאוס ,מלך שנודע במלחמותיו הבלתי פוסקות ,בכוחו העצום ובגופו הענק .בשבעה נגד
תבאי מתאר אותו אייסכילוס כמי שניצב מול חומת העיר וקורא כי יופיטר עצמו לא ימנע
ממנו להעלות את העיר באש .אולם נראה שהפריז בביטחונו העצמי ,שכן יופיטר הכהו באחד
מברקיו .בעוד גופו עולה באשֶ ,א ַבדנֶ ה ,אשתו זינקה אל המשואה ומתה יחד עמו .דנטה לא
הכיר את אייסכילוס ,אך ידע היטב את סיפורו של קפנאוס מתבאידה ( ,)Thebaidשירתו
האפית של סטציוס ,המשורר הרומי שיחבור אליו ואל ורגיליוס בטור הטוהר.
העובדה שדנטה קובע את מקומו של קפנאוס בין מחללי הקודש ,היא בעייתית משהו
לאור העובדה שקפנאוס אמנם מקלל את יופיטר על מה שעולל לו ,אולם יופיטר איננו
בדיוק קדוש נוצרי ,אם להשתמש בלשון המעטה מופלגת ,והוא מוצג חזור ושוב בכתבי
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התיאולוגים הנוצרים כהתגלמות האלילות במובנה המרושע ביותר .הכינוי "אנטיכריסט"
במשמעות שאינה רחוקה מתיאור השטן עצמו ,אף היא שגורה לגביו בכתבים התיאולוגיים
מימי הביניים .השאלה נשאלת אפוא מהו העוול שבגינו יורש קפנאוס גיהינום .תשובה
חלקית מעניק ורגיליוס בהערתו לקפנאוס:
ַעל ֵח ְטא ַהיְ ִהירוּת נֶ ֱענַ ׁ ְש ָּתַ ,ק ּ ָפנֵ אוּס,
ָה ַר ַהב ַה ִ ּבלְ ִּתי נִ לְ ֶאה ׁ ֶשלּ ֹא ָּכ ַב ׁ ְש ָּת...
()64-63 .14
אולם הנענשים על חטא הרהב שוכנים במדור אחר של התופת ,מכאן כי ההערה שדנטה
שם בפיו של ורגיליוס ,נועדה להעניק משקל מסוים לחומרת העונש ,התמוהה לכשעצמה
על רקע ההגדרה של הקומדיה כיצירה נוצרית-קתולית מובהקת .לאור מספרם הרב של
עובדי האלילים המוצגים בקומדיה ,קשה שלא להסיק כי החומר האחר שהיה בידי המשורר
נעדר עוצמה דרמטית כזו של המיתולוגיה ההלנית ,בעיקר זו המוכרת לו היטב ,בלבושם של
המשוררים הרומיים דוגמת ורגיליוס ,אובידיוס ,לוקאנוס או סטציוס.

פסל הענק הזקן מכרתים
(קנטו )120-103 .14
פסלו של הענק הישיש הניצב על פסגת הר האידה בכרתים ,הוא המצאתו הפרטית של
דנטה ,דוגמא נאה לסימבוליזם בשירתו .הפסל הענק בנוי מראשו ומטה מחומרים המשתנים
בסולם העדיפויות:
ֹאש ָה ֲענָ ק ַה ָּסב,
זָ ָהב ָטהוֹ ר יָ צוּק ר ׁ
יָ ָדיו וְ גַ ם ָחזֵ ה ּו ֻמ ָּתכִ ים ְ ּבכֶ ֶסף,
ִמ ּׁ ָשם ַעד יְ ֵרכָ יו יָ צוּק ָה ִא ׁיש נְ ח ׁ ֶֹשת.
ֻמ ְת ָקן ִמ ָּכאן וָ ַמ ָּטה ַה ֶ ּג ֶבר ִמ ַ ּב ְרזֶ ל,
ַרק ֶרגֶ ל יְ ִמינוֹ ֵמח ֶֹמר ֲעשׂ וּיָ ה ִהיא,
וְ ִהיא זוֹ ַהנּוֹ שֵׂ את ֶאת כּ ֶֹבד ָה ֲענָ ק.
()111-106 .14
את התיאור מעתיק דנטה מספר דניאל ,כלשונו כמעט (פרק ב' ,לב-לג):
אש ּה דִּ י ְד ַהב ָטבֲ ,חדוֹ ִהי ו ְּד ָרעוֹ ִהי דִּ י כְ ַסף; ְמעוֹ ִהי וְ יַ ְרכָ ֵת ּה דִּ י נְ ָח ׁש׃ ׁ ָשקוֹ ִהי
"הוּא ַצלְ ָמאֵ ,ר ׁ ֵ
(מ ְ ּנ ֵהין) דִּ י ַפ ְרזֶ ל ,ו ִּמ ְ ּנהוֹ ן (ו ִּמ ְ ּנ ֵהין) דִּ י ֲח ַסף׃"
דִּ י ַפ ְרזֶ ל; ַרגְ לוֹ ִהי ִמ ְ ּנהוֹ ן ִ
אולם בניגוד לדניאל ,המפרש לנבוכדנאצר את חלומו על בסיס ההשוואה בין ממלכתו
הארצית לבין מלכות שדי ,דנטה מעניק לתיאורו את תפיסת החלוקה הקלאסית של לוח
הזמנים הפסימי בראייה ההלנו-רומית .תחילה תור הזהב הקדום ,אחריו תור הכסף ,וכך דרך
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הנחושת והברזל אל החומר הדל והמתפורר שממנו עשויה אחת הרגליים התומכת את גופו
של הפסל הענק .העובדה שפני הפסל אל רומא ,מרמזת ככל הנראה כי רגל החומר של
הענק היא סמל לשלטון הכנסייה ולהעדרו של שליט חילוני רב עוצמה ,המסוגל לעצור את
הידרדרות איטליה עליה מצביע דנטה לאורך כל שלושת חלקי הקומדיה.
דמעות הענק הזולגות מעיניו ומזינות את נחלי עולם המתים ,הן סמל נאה של הסבל
האנושי בכל הדורות.

ברוּנֶטוֹ לָטיני
(קנטו )15
דמותו של ברונטו לטיני ,המוכר היטב לדנטה מימיו בפירנצה ,היא עוד דוגמא של פרדוקס
העונש הפורמלי לעומת ההערצה שדנטה חש ומציג כלפי החוטא .דנטה כולא את לטיני בין
אנשי סדום ,אך על פי תוכן השיחה בין השניים ,ברור שעדיף היה לשגר את האיש אם לא
היישר לעדן ,הרי שלפחות לאחד ממדרגי טור הטוהר בו יצפה לישועה המגיעה לו .לטיני
( ,)1294-1220מבכירי הגוולפים בעירו ,גורש מפירנצה ,ישב שנים רבות בספרד ובצרפת,
ושם עמל שנים על חיבורו האנציקלופדי רב הכמות והאיכות :האוצר ,Trésor ,אותו הוא
מפקיד בידי דנטה בפגישתם בתופת:
לְ ָך ֲאנִ י ַמ ְקדִּ ׁיש ֶאת אוֹ ָצ ִרי ִּכי בּ וֹ
זִ כְ ִרי ַה ַחי ׁשוֹ כֵ ן ,וְ זֶ ה דְּ ָב ִרי ַעד ֵה ָ ּנה.
()120-119 .15
ג'ובני וילאני ( ,)Villaniכותב קורות פירנצה מראשית ייסודה של העיר ועד ימיו של דנטה,
כותב על ברונטו לטיני (:)Cronica, VIII. 10
בשנת  1294הלך לעולמו בפירנצה אזרח נכבד ,ברונטו לטיני ,פילוסוף דגול,
אמן הרטוריקה בכתב ובעל-פה ,מחברו הנודע של האוצר וחיבורים נוספים
בנושאי סגולות נעלות מזה ומידות מגונות מזה ...איש כמוהו לא תרם לעידון
טעמה של פירנצה ולסגולות שלטון צודק של הרפובליקה.
השפעתו על דנטה הייתה רבה ,ויש אומרים מכרעת ,והדבר ניכר בעיקר במונרכיה.
בדומה לווילאני ,גם בוקאצ'ו מהלל את האיש ומגן עליו מפני מוציאי דיבה .בשיחה בינו
לבין דנטה מתגלה ברונטו כאיש מוסר מובהק ,וחטאו לא נזכר ולו במילה אחת .גם אם היה
הומוסקסואל ,היה זה במסתור .כלפי חוץ לפחות היה ברונטו איש משפחה למופת ,נשוי
עם חמישה ילדים.
הומוסקסואליזם היה נפוץ למדי בערים הגדולות של איטליה ,ובעיקר בוונציה ובפירנצה.
כעתה כן אז ,בעיקר ברובד האינטלקטואלי ובחוגי האמנים ,מגמה שהגיעה אל שיאה במאות
ה 15-וה ,16-ומיכלאנג'לו בואונרוטי הוא רק דוגמה אחת מני רבות .ההומוסקסואליזם
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אהבת זפירוס ויקינתוס .ציור כד מטרקוויניה ,שלהי המאה החמישית לפנה"ס.
זפירוס ,אל הרוח המערבית ,ויקינטוס ,מפילגשיו הזכריים של אפולו.
עיסוק הומוסקסואלי היה נהוג בקרב שליש מאלי האולימפוס,
לא פלא אפוא שהמופת האולימפי זכה לחיקוי בקרב נתיניהם על הארץ.
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המודחק מימי הביניים פרץ בעוצמה רבה בעידן הרנסנס ,בעיקר בשל המופת ההלנו-רומי.
כתביו המוקדמים של אפלטון המהללים את אהבת הגברים ,העובדה שהקיסר אדריאנוס
במאה השנייה לספירה היה הומוסקסואל גלוי ומוצהר ,וכן העיסוק בנושא בשירה הרומית
אצל המשוררים שנזכרו לעיל ,ומי שהיו מקורותיו האינטלקטואלים של המשכיל הפלורנטיני
בכלל ודנטה בפרט ,כל אלה הפכו את הנושא במידה ידועה לאופנת התקופה.
התפיסה היהודית ,ובעקבותיה הנוצרית ,של ההומוצנטריזם נסמכת על הפסוק הנודע,
ויקרא ,י"ח ,כב" :וְ ֶאת זָ כָ ר ,לֹא ִת ׁ ְש ַּכב ִמ ׁ ְש ְּכ ֵבי ִא ּׁ ָשה; ּתוֹ ֵע ָבה ִהוא ".הנוסח בברית החדשה (אל
הרומיים ,א' )27 ,אומר" :וכן גם הזכרים עזבו דרך גבר באשה ויֵ ַחמו זה בזה בתאוָ תם ויעשו
תועבה זכר עם זכר ".העונש שהשית אלוהים על סדום היה נר לרגלי התיאולוגים הקתוליים,
וההומוסקסואל (המפר את חוק הטבע) נענש בעלייה על המוקד והחרמת רכוש .אולם בין
החוק היבש ליישומו המרחק היה רב ,ומספר ההומוסקסואלים ששילמו בחייהם על תאוותם
היה במאה ה 14-שולי למדי.

הלוואה בריבית
(קנטי )16-15
סוגיית ההלוואה בריבית רגישה ביותר במקרה של דנטה ,כמי שאביו ,נוסף על היותו
חלפן כספים ,עסק ככל הנראה בהלוואה בריבית .רמז דק לכך ניתן למצוא בדברי פוֹ ֶרזֶ ה
דונַ טי (טור הטוהר ,קנטו  ,)23ידידו הקרוב של דנטה מימיו בפירנצה .סוגיית ההלוואה
בריבית היא שולית למדי באתוס ההלנו-רומי .מכאן שדנטה מתייחס אל הנושא בתכלית
הקיצור ,אך ורק על בסיס הנאמר במקרא ובברית החדשה ,ובעיקר בפירוש הפסוקים על
"בזֵ ַעת ַא ּ ֶפ ָיך ּתֹאכַ ל לֶ ֶחםַ ,עד
ידי אבות הכנסייה .הפסוק הידוע ,בראשית ,ג' ,יט ,קובעּ ְ :
ׁשו ְּב ָך ֶאל ָה ֲא ָד ָמהִּ ,כי ִמ ּ ֶמ ָ ּנה לֻ ָּק ְח ָּת; ִּכי ָע ָפר ַא ָּתה ,וְ ֶאל ָע ָפר ָּת ׁשוּב׃" הפסוקים בבשורה על
פי לוקס ,ו' ,35-34 ,מפורשים יותר :״ואם תלוו את האנשים אשר תקוו לקבל מהם מה
המלוה :אבל אהבו את אֹיביכם
חסדכם גם החטאים ַמלוים את החטאים למען יושב להם ִ
ואל תצפו לתשלום ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם
והלוו ַ
והיטיבו ַ
לכפויי טובה ולרעים.״
על יסוד פסוקים אלה קבעו אבות הכנסייה כי ההלוואה בריבית היא מעשה בלתי מוסרי,
ועל כן פסול .תומס אקווינס ,המסתמך בנידון על אריסטו ,קובע כי ההלוואה בריבית "מנוגדת
לטבע שכן המקור לכסף הוא המצרך הנמכר ולא הכסף עצמו".

גֶריוֹן
(קנטי )17-16
גריון ,מן הטיטנים המסוכנים ביותר במיתולוגיהָ ,שכן במחוזות ההספרידים המיתיים ,משוטט
בגנים מוצלי עלווה בחברת נימפות יפות תואר ,אי שם בקצווי מערב הים התיכון .גריון היה
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גריון.

ו .ב.

הכלאה של שלושה גופים ,שלושה זוגות גפיים ונוסף על כך זוג כנפיים רבות עוצמה.
המפלצת נפלה בקרב מול הרקולס.
דמותו של גריון בקנטי  16ו 17-מעוררת אצל דנטה את כישרונו לתיאור ריאליסטי
ושימוש מושכל במשלים ובדימויים .בעוד שגריון נזכר באנאידה בתכלית הקיצור בבחינת
"צל בעל שלוש גופות" ,דנטה יורד לפרטים המעניקים לקורא דימוי צבעוני ונטורליסטי של
התגלמות הנוכלות המרושעת לשמה.
הופעתה הראשונה של המפלצתִ ,
"מין ֵצל ָ ּב ֲע ָר ֶפל שׂ וֹ ֶחה ,גּ וֹ ֶאהׁ ,שוֹ ֵק ַע" מתוך מעמקי
המים ,מתוארת אצל דנטה:
ְּכמוֹ תוֹ ְּכ ִא ׁיש ַה ּׁ ָשב ִמ ְּתהוֹ ם ַה ּ ְמצוּלָ ה,
ָצלַ ל ָ ּב ּה לְ ַח ֵּלץ ֶאת עֹגֶ ן ְס ִפינָ תוֹ
ִמן ַה ּ ִׂש ְרטוֹ ן ,וְ ׁ ֶש ּ ָמא דָּ ָבר ַא ֵחר ִ ּב ֵּק ׁש הוּא...
()135-133 .16
בין תיאוריו של גריון אנו קוראים על "זְ נָ בוֹ ַה ַחד ּ ָפרו ַּע ...הוּא זֶ ה ׁ ֶש ִּס ְרחוֹ נוֹ ֵמ ִציף ֶאת ְמלוֹ א
ָה ָא ֶרץָּ ...תוֵ י ּ ָפנָ יו נָ שְׂ א ּו ֲא ֶר ׁ ֶשת ֵחן וְ נ ַֹעם  /וְ ַרק גּ וּפוֹ ָהיָ ה ְ ּגוִ ַ ּית נְ ַח ׁש ַה ּ ֶפ ֶתן...״ ( .)12-1 ,17בין
היתר ממשיל אותו דנטה לבונה" ,רוֹ ֵבץ נָ כוֹ ן לִ ְק ַראת ַה ֶּט ֶרף ָ /קרוֹ ב לְ גֶ ְר ָמנִ ים ִמ ְּלא ּו ְּכ ֵר ָסם
ְ ּבאֹכֶ ל ",ומצפה ליהנות מן השיירים:
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זְ נָ בוֹ ָר ַטט ֻּכלּ וֹ ְ ּב ִריק ְמ ַת ְע ֵּת ַע,
ָק ֵצה ּו ַה ּ ֻמ ְר ָעל נִ ֵּתר זִ ֵ ּנק לְ ַמ ְעלָ ה,
()26-25 .17
כמו לא די באלה ,מתפעל המשורר מלולאות השיער הצומח על בית חזהו ,ומפליג בהזדמנות
זו בתיאורי אריגה וטווייה ,החל באומני טורקיה ועד קוריה של ָא ַרכנֶ ה.
לבסוף ממשיל דנטה את גריון לבז אשר:
ִּ
...ככְ לוֹ ת זְ ַמן ַרב ׁ ֶשל דְּ ִא ָ ּיה וְ ַר ַחף,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִא ֵּתר ָּכל ּ ִפ ָּתיוֹ ן אוֹ ֶט ֶרף,
ַה ְ ּב ָעלִ ים קוֹ ֵרא לוֹ " :אוֹ יָ הֲ ,חזֹר לְ ַמ ָּטה",
()129-127 .17

פאיתון ואיקרוס
(קנטו )111-106 .17
אך טבעי הוא שבעת
מעופו על גב גריון יהגה
דנטה בטייסים שקדמו
לו .הראשון הוא פאיתון
( – Phaetonיוונית – זוהר)
בנו של הליוס (מאוחר יותר
אפולו) אל השמש .כיוון
שרעיו אינם מאמינים לו כי
אביו נוהג במרכבת השמש,
פונה העלם אל אביו ומבקש
לתת לו לנהוג במרכבה.
האב מסרב תחילה ,אולם
לבסוף נענה לבקשת הבן.
פאיתון חסר הניסיון מאבד
שליטה על סוסי המרכבה,
נוסק גבוה מדי ומוריד קרה
על הארץ; לאחר מכן מנמיך
יתר על המידה וכך צולה
באש את יבשת אפריקה,
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כולל את בני אתיופיה שעורם הנכווה שחור מאז .סופו שזאוס עצמו נאלץ להתערב בנעשה
וממית את הנער באחד מברקיו.
הטייס השני הוא דדלוס ,המבקש להימלט מכרתים יחד עם בנו ,איקרוס .בניגוד
לאזהרותיו של אביו ,עופף איקרוס גבוה ,קרוב מדי אל השמש .הדונג בכנפיו נמס והנער
צלל תהומה וטבע .דנטה שהכיר את הנושא מן המטמורפוזות לאובידיוס ,נתקף בצדק חרדה
שמא גורלו יהיה דומה לשני קודמיו.


המעגל השמיני
(קנטי )23-18
סרסורים ומפתים ,חנפים (קנטו  ;)18סוחרים באינדולגנציות (קנטו  ;)19מעשי כשפים
(קנטו  ;)20שחיתות פוליטית (קנטי  ;)22-21צביעות (קנטו )23
משכנים חבורת חוטאים שאת
המעגלים השמיני והתשיעי ,הנמצאים בשאול תחתיות ממשַ ,
פשעיהם ניתן להגדיר כהונאה לסוגֶ יה .ורגיליוס עומד על כך עוד בקנטו :27-25 ,11
ַ
...א ְך יַ ַען ִּכי ַה ּׁ ֶש ֶקר יִ חוּד ָא ָדם ִהנּוֹ ,
שׂ וֹ נֵ א אוֹ תוֹ ִמכּ ֹל ָה ֱאל ִֹהיםַ ,על ֵּכן
ׁ ִש ֵּכן ֶאת ַהנּוֹ כְ לִ ים ְ ּב ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ַה ּת ֶֹפת.
השקר וההונאה הם פרי התבונה ,הייחודית לבני תמותה .ניצול זה של מתת אלוהים לאדם
מעורר את חמתו של הבורא ביתר שאת ,ואם לכאורה נראים חטאים אלו חמורים פחות
משל הרוצחים ,לשם משל ,הם חמורים יותר בעיני אלוהים ,שכן הם עיוות מכוון של
הרצון החופשי .על פי היגיון זה ,הגרועים מבין הנוכלים מוליכי השולל הם אלה שהונו את
הקרובים להם ,כגון :בני משפחתםֵ ,רעים ,אורחים ונותני חסות .אלה נמצאים ,כאמור ,בשפל
המעגלים שמונה ותשע.
כיסי
המעגל השמיני מחולק לעשרה עמקים קונצנטריים ,הם המלבולגהֵ – Malebolge ,
הרשע –  ,maleקרי :רע ,ו :bolge-כיסים או חריטים בדיאלקט הטוסקני .אלו הם עשרת
העמקים המהווים את המעגל השמיני ומקיפים את המרכז בדומה לתעלות מגן המקיפות
את המבצר הניצב בתווך .כיסי הרשע עצמם מחוברים בגשרים ,שעל פניהם עוברים דנטה
וורגיליוס מעמק לעמק .ברדתו מגבו של גריון ( )126-121 ,17רואה דנטה את המלבולגה
כולם.

מלבולגה
בעמק הראשון מתייסרים נשמות סרסורים ומפתים ,זאת לצד החנפים בעמק השני .שתי
התכונות משלימות זו את זו במכנה משותף ,והוא ההונאה.
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המלבולגה .כתב יד הולקהאם ( .)Holkhamהמאה ה .14-הספרייה הבודליאנית ,אוקספורד.

בעוד שאת הראשונים:
דּ
גּ
דֶּ מוֹ נִ ים ַמ ְק ִרינִ יםּ ְ ,ב ַפ ְר וֹ לֵ י ִמ וֹ ת
ַעל ַ ּגב ַה ּ ֻמ ְר ׁ ָש ִעים לְ לֹא ַר ֵחם ִה ְצלִ יפוּ.
()36-35 .18
רוחות החנפים:
ׁ ְשקוּעוֹ ת ְ ּבצוֹ ָאה וְ ד ֶֹמן
ְּכמוֹ ל ּו ִמ ּ ַמ ְח ָראוֹ ת ֻר ַּקן לְ ׁ ָשם ַה ּ ֶפ ֶר ׁש.
()114-113 .18

יאזון
(קנטו )96-85 .18
ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת וְ ִח ּזו ֵּרי ָּכזָ ב
יפילֶ ה ,זוֹ ֶאת נִ ְד ָר ּה ֵה ֵפ ָרה
יפ ִס ּ ִ
ָּכ ַב ׁש ֶאת ִה ּ ְ
ֵעת ָ ּב ֲח ָרה ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְרצ ַֹח ֶאת ָא ִב ָיה.
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רטל תורבלדסן (.)Thorvaldsen, 1828
יאזון וגיזת הזהב בידוּ ֶ .ב ֶ

נָ ַט ׁש אוֹ ָת ּה ַה ּ ֶמלֶ ְך ,לְ ַבדָ ,ה ָרה לָ לֶ ֶדת
ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע זֶ ה נִ דּ וֹ ן ָה ִא ׁיש לִ ְסבּ ֹל ַ ּב ּת ֶֹפת,
ו ְּבנוֹ ָסף עוֹ ֵרר ַ ּגם ֶאת נִ ְק ַמת ֶמ ֵד ָיאה.
()96-91 .18
כך מתאר דנטה את יאזון ,מצביא הארגונאטים במסעם אחר גיזת הזהב .יאזון מתייסר בעמק
בקרב מפתים ,בסמוך למשכן הסרסורים .יאזון זכה במקומו בזכות העובדה שניצל
הראשון ֶ
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את הנשים אשר פיתה ונטש .תחילה את היפסיפילה ( ,)Hypsipyleפיתה ,הכניס להיריון
ונטש ,וכך גם את מדיאה שנשא לאישה ,מי שהעניקה לו כוח כישוף ובעזרתו הצליח לחטוף
את גיזת הזהב .יאזון נטש את מדיאה ונשא את קריאוזה ( ,)Creusaבתו של קריאון מלך
קורינתוס .מדיאה לא טמנה ידה בצלחת ,ורצחה את קריאוזה יחד עם שני ילדיה .דנטה למד
את הנושא אצל אובידיוס ( מטמורפוזות ,פרק ז') וכן בתבאידה לסטציוס (פרק ה').
החנפים טובלים ,כאמור ,בצואה ורפש .ביניהם בולטת תאיס ( ,)Thaisזונת צמרת נודעת
ביוון מימי אלכסנדר .תאיס מרמה את אהובה בדברי חנופה ריקים מתוכן:
זוֹ ָּת ִאיס ַה ּ ְפרו ָּצה ,לַ ֲאהו ָּב ּה ֵה ׁ ִש ָיבה
ַעל ׁ ְש ֵאלָ תוֹ 'ַ :ה ִאם ַא ְּת ַמ ִּכ ָירה ּתוֹ ָדה לִ י?'
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ִמ ִּלים'ּ ְ :בכָ ל לִ ִ ּבי ,לָ ֶב ַטח!'
()135-133 .18

הסימוניזם – תועבת שמעון – הסוחרים בטובות הנאה של הכנסייה
(קנטו )19
חטא חמור אף מן הסרסרות והחנופה הוא תועבת הסחר-מכר במשרות וטובות הנאה מטעם
הכנסייה .דנטה רואה במעשה זה – ניצול המעמד הכנסייתי – הזניה רוחנית גרועה יותר מן
ההזניה בפועל ,ויהיו ביטוייה תאוות בשרים או אונס.
"תועבת שמעון" מקורה בניסיונו של שמעון המגוש – מכאן הכינוי "סימוניזם" – (מעשי
השליחים ,פרק ח' ,)20-18 ,לקנות בכסף כישרון לעשיית נסים והשפעה על בני אדם" :ויהי
בראות שמעון כי נתן רוח הקדש בסמיכת ידי השליחים ויבא לפניהם כסף :ויאמר תנו נא גם
לטן כשלטן הזה אשר יקבל את רוח הקדש כל אשר אשים עליו את ידי :ויאמר אליו
לי ָש ָ
פטרוס כספך יהי אתך לאבדון יען אשר אמרת לקנות במחיר את מתת האלהים":
יצוין ששמעון המגוש עצמו שוכן בעמק הרביעי הנועד לעושי כשפים שכמותו (וראו
בהמשך) .ככל שצברה הכנסייה כוח ושפע חומרי ,כן הלכו ורבו בתוכה הסימוניסטים ,שהחלו
בדרישת תשלום עבור שמיעת וידויים ,עבוֹ ר ברכישת משרות בהיררכיה הכנסייתית ,וכלה
במכירת כתבי מחילה (אינדולגנציות) ,שהיו בשלב מסוים עיסוקו הפרטי של הכס הקדוש
עצמו.
בין הסימוניסטים ,אותם משכן דנטה בעמק השני של המעגל השמיני ,מצויים בראש
וראשונה האפיפיור ניקולס השלישי מתחילת המאה ה ,13-הקבור בסחי וראשו מטה ,בעוד
כפות רגליו בוערות בשמן – חיקוי נלעג לטקס הטבילה .ניקולס נודע בנפוטיזם מובהק
כאשר חילק משרות לכל קרובי משפחתו ,ביניהם שלושה קרדינלים ,וגם בנה לעצמו ארמון
מפואר בחוצות העיר .עם ניקולס מגלגל דנטה שיחה ארוכה ,במהלכה מנבא ניקולס כי ישנם
ויהיו אפיפיורים גרועים ממנו ,דוגמת בוניפציוס השמיני ,שנוא נפשו של דנטה ,וכן קלמנס
החמישי .בתשובה לדבריו מוקיע אותו המשורר על מעשיו ,לועג לאיש ,ומסיים כשהוא
מודה כי ָ
"הי ּו דְּ ָב ַרי ָק ׁ ִשים לְ ֵאין ׁ ִשעוּר"...
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מותו של שמעון המגוש.
מתוך.Liber Chronicarum, 1493 :

יפת ַה ֶ ּב ַצע ֵה ַטלְ ָּת מוּם ָ ּב ָא ֶרץ
ִּכי ִ ּב ְר ִד ַ
ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ָּת טוּב וְ ֶח ֶסד ,רוֹ ַמ ְמ ָּת ֵח ְטא וְ ֶר ׁ ַשע.
(		)105-103 .19

מתת קונסטנטין
ָה ּה ,קוֹ נְ ְס ַטנְ ִטין ֵק ָיסרְ ,מחוֹ לֵ ל ׁ ִש ְפ ַעת ָה ֶר ׁ ַשע,
לֹא ֲה ָמ ַרת ַהדָּ תִּ ,כי ִאם ִמ ֶ ּב ַצע מ ַֹהר
ׁ ֶש ּ ִמ ָ ּי ְד ָך זָ כָ הָ ,צ ַבר הוֹ נוֹ ִסילְ ֶב ְס ֶטר".
()117-115 .19
הכנסייה הנוצרית דאגה להפיץ כזב היסטורי ,לפיו קונסטנטינוס ,הקיסר הראשון
שנטבל לנצרות (ראשית המאה הרביעית) וכך החלים מצרעת קשה ,מסר את מפתחות
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האימפריה לאפיפיור סילבסטר הראשון ,ובאופן זה שעבד את הרשות החילונית לכנסייה
הקתולית.
המסמך נתגלה כזיוף רק במאה ה ,15-ודנטה לא יכול היה להיות מודע לכך .מכאן האשם
הכבד שהוא תולה בתאוות הבצע של האפיפיור ובמעשה כולו המנוגד בתכלית לתפיסתו
המדינית של דנטה (להרחבה על הנושא ראו :״מבואות״ לטור הטוהר ,הפרק" :משלי המרכבה
הנשברת״).

מנטואה
(קנטו )20
כיוון שזיהה בעמק מנבאי העתידות והחוזים בכוכבים את ַמנטוֹ  ,בתו של ֶט ֶרזיאס ,משמיע
ורגיליוס באוזני דנטה הרצאה בדבר עיר הולדתו ,היא מנטואה ,הקרויה על שם מנטו מנבאת
העתידות ,מי שחייתה ומתה במקום זה .העובדה שמנטו הייתה מכשפה ונענשה על כך
בייסורי תופת ,מנקה פרדוקסלית את מנטואה העיר מאשמת עכו"ם ,כישוף ושאר הרעות
החולות הכרוכות בישיבה בעמק מאחזי העיניים .ייתכן בהחלט שדנטה ביקש באופן זה
לנקות את ורגיליוס עצמו מן השם של בעל כוחות מגיים שיצא לו בימי הביניים ,זאת
בעיקר בזכות דמויות החוזים וההוזים ביצירתו הפיוטית .כך למשל מביא המשורר הרומי
באקלוגה השמינית את סיפורה של רועת צאן המבקשת להשיב לה את אהובה באמצעות
מעשי כישוף:
ְס ִביב לַ ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ס ִ ֹּבי ְ ּב ֶצ ֶמר ַר ְך ו ַּמיִ ם
ו ֶּפ ַרח ַחי שִׂ ְר ִפי ִעם מֹר ְ ּג ָב ִרים ְ ּביַ ַחד
ָּכ ְך ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י ִּכ ּׁשוּף ָא ׁ ִשיב ֶאת ֲאהו ִּבי
ָּכל ׁ ֶש ָח ֵסר ַע ָּתה הוּא ַרק ִמלּ וֹ ת ַה ֶּק ֶסם...
בהמשך ,כיוון שזכתה ללמוד את מילות הקסם ,לוחשת אותן הרועה כמוכת טירוף.
האופן הנרגש בו פונה ורגיליוס לתלמידו ומבקש ממנו להאמין לו בכל מחיר ,מעורר
תהייה:
ֲאנִ י ַמ ְת ֶרה ְ ּב ָך ִּכי ִאם ִּת ׁ ְש ַמע ֵאי ּ ַפ ַעם
דְּ ָב ִרים ׁשוֹ נִ ים ֵמ ֵאלּ ּו ַעל מוֹ ָצ ָא ּה ׁ ֶשל ַמנְ טו ָּאה,
ַאל ִּת ֵּתן לָ ֱא ֶמת לָ סוּר ִמ ּ ְפנֵ י דְּ ַבר ׁ ֶש ֶקר.
()99-97 .20
כך משביע ורגיליוס את דנטה .אולם בפרק העשירי של האנאידה כותב המחבר מפורשות
כי השם מנטואה מקורו במנטו ( ,)Mantoבנו של אוקנוס ,לוחם טוסקני המסייע לאניאס
במלחמותיו.
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לוח זמנים
(קנטו )21
במסגרת הנזקים שגרם ישוע בפשיטה על התופת לחילוצם של בני ישראל מתוכו ,נתחוללה
רעידת אדמה ,גשרים קרסו ,סלעים הידרדרו ,ודרכים נמחקו (להרחבה בסוגיית הפשיטה,
ראו לעיל :הלימבו – המעגל הראשון ,קנטו .)4
דנטה מוצא בהזדמנות זו עילה נוחה לטיפול בלוח זמנים המתייחס אל מועד ביקורו
שלו במקום.
ִּ ...כי ֶא ֶמ ׁש
ימה ִמזּוֹ ָה ֵעתְ ׁ ,שנוֹ ת ֶאלֶ ף
ָח ֵמ ׁש ׁ ָשעוֹ ת ָק ִד ָ
אתיִ ם וְ ׁ ִש ּׁ ִשים וְ ׁ ֵש ׁש ָחלְ פ ּו ֵמ ֶרגַ ע
ָמ ַ
ְ
ׁ ֶשדֶּ ֶרך זוֹ נֻ ְּת ָצה ,וְ ׁשוּב ֵאינֶ ָ ּנה עוֹ ד.
()114-111 .21
הנה כי כן ,אם ישוע מת על הצלב על פי המסורת ביום השישי הטוב בגיל  ,34כי אז אם
נוסיף  1266שנים ,יצא כי אנו כעת בשנת .1300

שחיתות פוליטית
(קנטי )22-21
עברה אשר בגינה לכאורה גורש דנטה מעירו ,מאכלסת את העמק החמישי.
שחיתות פוליטיתֵ ,
אולם עיקר תוכנם של שני הקנטי המוקדשים לנושא ,איננו השחיתות ,הנזכרת במילים
ספורות בלבד ,כי אם תיאור חבורת הדמונים המענה את המתייסרים בזפת הרותחת .שני
קנטי אלה הם אפוא בבחינת אתנחתא ,משעשעת לא אחת ,בעיקר לאור לשונם המשתלחת
של הדמונים .כיוון שאת:
ִקלְ ׁשוֹ נֵ ֶיהם ָא ְספוּ ,צוֹ ְר ִחים ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ,
ֲ
"הזֶ ה ַה ְ ּז ַמן לִ נְ עֹץ ִקלְ ׁשוֹ ן ַ ּב ֲאחוֹ ָריו?"
ְ
"תכְ נִ יס לוֹ ַעד ָה ֶע ֶצם!"
ַעל ָּכך ֻּכ ָּלם ֵה ׁ ִשיבוַּּ :
()102-100 .21
דנטה מכנה את חבורת הדמונים המכונפים בכינוי  ,Malebrancheקרי" :מלתעות הרשע".
הללו ,חמושים בקלשונים ודוקרנים ,מתרוצצים סביב אגן הזפת הרותחת ומעופפים מעליו.
והיה ומי מן המתייסרים מעז להתרומם מעבר למותר לו מעל פני מפלס הזפת ,הדמונים
דוקרים ומרטשים את גופו בקלשון ובדקר .בהומור ַמקבּ רי משהו ,דנטה ממשיל אותם
לשוליות ַטבח:
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ָעשׂ ּו ְ ּבנֵ י ַה ּ ָׂש ָטן ְמלַ אכְ ָּתם ְּככָ ל ַט ָ ּבח
ׁ ֶש ַעל עוֹ זְ ָריו ּפוֹ ֵקד לִ ְדחֹק ֶאת ַה ָ ּבשָׂ ר
ָעמֹק ַ ּב ִּסיר לְ ַבל יָ צוּף ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם.
()57-55 .21
דנטה מעניק לשדים שלו שמות שהם הכלאה של וירטואוזיות לשונית עם רמז ברור לשמות
משפחה בפירנצה ,של מי שלאו דווקא נמנו עם מקורבי משפחת אליגיירי .כך למשל
מלקודה ,מפקד חבורה הדמונים –  ,Malacodaקרי :זנב הרשע ,הוא ככל הנראה רמז לאחד
ממפקדי גיסות פירנצה ,וכן הלאה.
ארה" ( ,)48 ,22אומר האומלל שלא הספיק לקפוץ חזרה אל
"אנֹכִ י יְ לִ יד ַמלְ כוּת נָ וָ ָ
ָ
הזפת הרותחת על מנת לנוס מקלשוני הדמונים .הכוונה ,על פי רוב חוקרי דנטה ,היא
לאחד צ'מפולו או ג'מפולו ( ,) Giampolo, Ciampoloהנוסח האיטלקי של ז'אן-פול
( .)Jean-Paulאיננו יודעים דבר על האיש מעבר למה שהוא עצמו אומר ,קרי :כי היה
בשירותו של מלך נווארה ,קרוב לוודאי שהכוונה היא לתיבולט השני ,שליט נווארה בין
השנים .1270-1255
נִ ְמנֵ ִיתי ִעם ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ִּתיבּ וֹ לְ ט ַה ּׁ ַש ִּליט,
ָס ַח ְר ִּתי ְ ּב ִמשְׂ רוֹ ת ִ ּב ְתמו ָּרה לְ ֶב ַצע ֶּכ ֶסף,
ַעל ָּכ ְך ֲאנִ י טוֹ ֵבל ְ ּב ַמ ְד ֵמנָ ה רוֹ ַת ַחת.
()54-52 .22
אולם שחיתותו של ז'אן-פול דנן היא עניין משני בקנטו זה .תפקידו העיקרי הוא לשמש
עוגן לפארסה המתנהלת בין השדים עצמם .קנטו  22הוא אפוא גרוטסקה מקבּ רית בסגנון
הקרוב לקומדיה דל ארטה ,ועל כן כה יוצא דופן בכלל יצירתו האפופה רצינות תהומית של
דנטה.

המצולה השישית
(קנטו )23
במצולה השישית ,קנטו  ,23מתייסרים הצבועים והמתחסדים .מאחד מהם לומד ורגיליוס
כי השד שהראה להם את הדרך הוליך אותו שולל בכוונת זדון .דנטה מלביש את עדת
הצבועים בגלימות ארוכות ובברדסים ,דוגמת אלו של מסדר נזירי קלוּני .הברדסים זוהרים
כלפי חוץ בצבע זהב ,אולם בפנים הם יצוקים עופרת ומשקלם הרב מכניע את החוטאים
לארץ.
ַ ּבחוּץ ַה ּ ַמ ֲע ֶטה ִסנְ וֵ ר ְ ּב ָפז ָרקו ַּע,
ֲא ָבל ִ ּב ְפנִ ים ָהיָ ה ֻּכלּ וֹ יָ צוּק עוֹ ֶפ ֶרת,
מוּלוֹ ַק ְסדָּ ה ׁ ֶשל ְפ ֶר ֶד ִריק ַא ְך ְּכסוּת ׁ ֶשל ַק ׁש ָקלו ַּע.
()66-64 .23
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המשל לקוח קרוב לוודאי מפסוק  27במתי ,כ"ג" :אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים
המסיָ דים הנראים נאים מחוץ ותוכם מלא עצמות מתים וכל
ֻ
כי דֹמים אתם לקברים
ֻטמאה ".פסוק זה שגור בימי הביניים המאוחרים לתיאור של קנקן נאה מבחוץ ותוכו
רקב.

יוסף קַיָפָא
הכוהן הגדול יוסף קיפא ,הוא קיפאס בנוסחו היווני מן הברית החדשה ,נודע במסורת הנוצרית
כמי שזמם את צליבתו של ישו כי חשש מפני נקמת הרומאים בכלל ישראל .דנטה שם בפי
דה ַק ַטלָ נוֹ פרפראזה על דברי קיפא (יוחנן ,י"א" :)50 ,כי טוב לנו מוּת איש אחד בעד הגוי
ֵמ ֲאבֹד העם ֻּכלו ".על פי הברית החדשה שכנע קיפא את כוהני המקדש ,ובסיוע של הפרושים
הוציא את מזימתו אל הפועל .המשורר לא נמנע מן הטיעון האנטישמי הקלאסי ,המטיל את
אשמת צליבתו של ישו על כלל היהודים ,שכן:

קיפא מוסר את ישו לרומאים .יוליוס שנור (,)Schnoor
חיתוך עץ מתוך.)1843( Das Buch der Bücher in Bilden :
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ַ ּגם חוֹ ְתנוֹ ָ ,חנָ ןַ ,אף הוּא סוֹ ֵבל ָּכמוֹ ה ּו
ַ ּב ּ ְמצוּלָ ה ַה ּזֹאתִ ,ע ּמוֹ ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
נָ ְטע ּו ַ ּב ְ ּיהו ִּדים ֶאת ּ ֻפ ְר ָענוּת ָה ֶר ׁ ַשע.
()123-121 .23
עונשו של קיפא בתופת הוא סמלי וחופף לצליבתו של ישו .האיש נצלב על אם הדרך הצרה,
וכל המהלֵ ך בה חייב לדרוך על גופו על מנת לעבור הלאה.

שוד (קנטי  ;)25-24רטוריקה כוזבת (קנטי  ;)27-26זורעי מחלוקת (קנטו ;)28
זיוף (קנטי )30-29
ָצבו ַּע ו ֻּמ ׁ ְש ָחת ,נוֹ כֵ לּ ,פוֹ שֵׂ ק שְׂ ָפ ַתיִ ם,
נִ ׁ ְש ָ ּבע לַ ּׁ ָשוְ א ,מוֹ ֵעל ו ְּמ ַא ֵחז ֵעינַ יִ ם,
סוֹ ֵחר ְמ ִחלּ וֹ תַ ,ס ְרסוּר וְ יֶ ֶתר ְס ִחי וְ ֶר ֶפ ׁש.
()60-58 .11
כאשר מונה ורגיליוס בקנטו  11את תכונות החוטאים במעגל השמיני ,הוא מסיים את רשימתו
באמירה כללית "ויתר סחי ורפש" – ִעמם נמנים החטאים בארבעת העמקים האחרונים של
המעגל השמיני.

ואני פוּצ'י ––איש דמים וגזל
ואני פוצ'י ,איש ּפיסטוֹ יה ,שודד נודע בזמנו ,ששמו יצא למרחוק והגיע אל אוזני דנטה
"א ׁיש דָּ ִמים וְ גֶ זֶ ל" .פוצ'י שדד מכנסייה בעירו תשמישי קדושה
עצמו ,הזוכר אותו כמי שהיה ִ
– ככל הנראה לוחות כסף עם דיוקנות של מרים והשליחים (כך על פי בנבנוטו דה אימולה
( )da ImolaבחיבורוAligherii comoediam, Comentum super Dantis, Renaissance ,
).(Quarterly, Vol. 36, No. 1 Spring, 1983

מישהו אחר נתפס ונאשם בגנבה ,והיה קרוב להוצאה להורג .אולם סופו של פוצ'י כי
נתפס ,שילם בחייו על המעשה ,והושלך למדור הגנבים בתופת .פוצ'י ,שאינו מגלה סימני
חרטה על מעשהו ,מספר לדנטה את הדברים כלשונם:
ׁ ָש ַק ְע ִּתי כּ ֹה ָעמֹקִּ ,כי ְ ּב ַח ַ ּיי ָ ּגזַ לְ ִּתי
ישי ַה ּק ֶֹד ׁש.
ִמ ֵ ּבית ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ֶאת ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
ַא ְך ָה ָא ׁ ָשם הו ַּטל ַעל ִא ׁיש ַה ַחף ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע.
()126-124 .24
לא זו בלבד שאין בו חרטה ,אלא שהוא מנצל את ההזדמנות ומציק לדנטה בסיפורו על
העתיד להתרחש בעירו ,כאשר הגוולפים השחורים מפיסטויה יעשו ב 1301-יד אחת עם
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השחורים מפירנצה על מנת לגרש מן העיר את הלבנים ,גירוש שדנטה יהיה אחד מקורבנותיו
העיקריים .כיוון שלא די לו בכך שהוריד את המשורר ביגון שאולה ,הוא מפנה למרומים
אצבע משולשת .העונש לא מאחר לבוא .שני נחשים נכרכים סביב גופו של השודד ,ההופך
לאפר בהרף עין ,ובהרף עין קם לתחייה ,וכן הלאה.

קַקוּס – הקנטאור הזועם
הקנטאור קקוס מן המיתולוגיה הוא מפלצת יורקת אש ,אחד מיוצאי חלציו הרבים של
הפייסטוס .קקוס ניזון מבשר אדם; לאחר שכרסם את עצמות קורבנותיו נהג לתלות את
הראשים על דלת מאורתו .לרוע מזלו גנב קקוס שמונה בני בקר מעדרו של הרקולס (מי
שגנב אותו מגריון ונרדם לא הרחק ממאורתו של קקוס) .אולם בניגוד לקביעה הנודעת
כי גונב מגנב פטור ,המר הגורל עם הקנטאור .משהרקולס קם משנתו ,החלו שיירי העדר
לגעות בקול ,ואחת הפרות הגנובות השיבה להן מתוך מאורתו של קקוס .הרקולס ,שהבין
את הרמז ,רץ למערה .התפתח קרב קצר ,במהלכו היה על הרקולס למוטט את ראש ההר
ולזנק על קקוס מלמעלה .הרקולס חנק את המפלצת ,וזכה בברכת תושבי הסביבה על שפטר
אותם מן הסכנה.

קקוס ,הקנטאור הזועם.
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על מעלליו נשלח קקוס לתופת ,והוא נמנה עם המפלצות השומרות על עמק השודדים,
מינוי טבעי למי שזה היה מקצועו.
את סיפור המעשה הכיר דנטה מן האנאידה ,אולם כדרכו בקודש הוא מוסיף על התיאור
"ש ָר ִצים כּ ֹה ְמ ֻר ִ ּבים "...ומאחורי
מותן הקנטאורְ ׁ :
של ורגיליוס .בין היתר מלביש דנטה על ֶ
עורפו:
ָר ַבץ דְּ ָרקוֹ ן ְּכנָ ָפיו ּ ְפרוּשׂ וֹ ת ,ו ִּמלּ ֹעוֹ
יוֹ ֵרק ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש ְ ּבכָ ל נִ ְק ֶרה ַ ּבדֶּ ֶרךְ.
()24-22 .25

האומנם פרודיה על האינקרנציה?
(קנטו )25
דוקטרינת האינקרנציה ,קרי :הפיכת רוח לחומר או להפך ,היא סוגיה בסיסית היורדת אל
אושיות הדוֹ גמה הנוצרית .האומנם היה ישו בשר ודם או רוח אלוהים? בין שאר בעיות
מעוררת הסוגיה גם את שאלת אשמת היהודים במותו ,שהרי אם נצלב כאחד האדם,
כי אזי אין להאשים את היהודים במותו של בן תמותה .למותר לציין שקולמוסים רבים
נשברו בידי אבות הכנסייה ותיאולוגים קתולים בנושא זה .הנה כי כן ,מקץ שנות דיונים
אין ספור ,קיבלה המועצה האקומנית הרביעית ( )451החלטה בנושא ,וקבעה כי "ישוע
הוא התגלמות מושלמת של אלוהים ואדם בעת ובעונה אחת ,והוא נושא בקרבו את שתי
הישויות כאחת".
מן הקביעה עולה בבירור כי המדובר בפשרה המניחה את הסוגיה בלתי פתורה ,ועל כן
קשה להימנע מלחייך למקרא הגדרת הדוקטרינה .ייתכן בהחלט שזו הסיבה לפרודיה על
נושא האינקרנציה שמעלה המשורר בקנטו זה על פני יותר ממחציתו (שורות  ,)135-51ובו
תיאור גרוטסקי ומפורט של אדם ,אניילו שמו ,ונחש ,הנטמעים זה בתוך זה עד כי הרוחות
המביטות בנעשה לועגות לו:
"אוֹ י לִ י ַמה ִ ּנ ׁ ְש ַּת ֵ ּנ ָית! ַא ָּתהַ ,ה ֵ ּבטַ ,אנְ יֵ לוֹ ,
ׁשוּב ֵאין ַא ָּתה ֶא ָחד ַא ְך ֵאין ְ ּב ָך ַ ּגם ׁ ְשנַ יִ ם.
()69-68 .25
רמז נוסף המחזק את ההיבט הפרודי של קנטו זה נמצא באזכורים שמביא המשורר מלוקאנוס
ב"פ ְר ָענוּת ַס ֶ ּבלוּס וְ יִ ּסו ֵּרי נַ זִ ְידיוּס" (,25
ואובידיוס ,המרבים בגלגולי נשמות ביצירותיהםֻ ּ .
 )95מכוון דנטה לשני חיילים במלחמת האזרחים של רומא ,מי שנחשים הכישו אותם.
רסליה ,פרק ט'.)804-761 ,
(פ ַ
השניים הפכו האחד לשלולית והשני לגוש בשר נעדר צורה ַ
כך לוקאנוס ,וכך אובידיוס .אולם שניהם כאחד לא הצליחו ׁ ְ
"שנֵ י יְ צו ִּרים ׁשוֹ נִ ים זֶ ה ָ ּב ַא ֵחר
לָ ֶצ ֶקת ,)101( "...ולפיכך הוא מבקש מן השניים כי טוב יעשו אם יחרישו נא במחילה ()97
לנוכח מעשה הפלא של האינקרנציה מאסכולת הנצרות הקתולית-רומית.
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רכב אליהו
(קנטו )26
ישע – דֻּ ִ ּבים ֶאת ֶעלְ בּ וֹ נוֹ
ֲא ִפלּ ּו ֱאלִ ׁ ָ
נָ ְקמ ּו – ָר ָאה ֵּכ ַיצד ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ֵאלִ ָ ּיה ּו
ִ ּב ְצהֹל סו ָּסיו עוֹ לָ ה ִ ּב ְס ָע ָרה ׁ ָש ַמיְ ָמה,
()36-34 .26
הדימויים מן המקרא :מלכים ב' ,ב׳ ,יא" :וַ יְ ִהי ֵה ּ ָמה הֹלְ כִ ים ָהלוֹ ְך וְ ַד ֵ ּבר ,וְ ִה ֵ ּנה ֶרכֶ ב ֵא ׁש וְ סו ֵּסי
ֵא ׁש ,וַ ַ ּי ְפ ִרד ּו ֵ ּבין ׁ ְשנֵ ֶיהם; וַ ַ ּי ַעל ֵאלִ ָ ּיהוּּ ַ ,ב ְּס ָע ָרה ַה ּׁ ָש ָמיִ ם"; וכן פסוק כד' באותו פרק המספר על
"ש ַּתיִ ם דֻּ ִ ּבים ִמן ַה ַ ּי ַער" הנוקמים בילדים את נקמתו של אלישע ,הם מן המעטים המשמשים
ְׁ
את המשורר בתופת ,לעומת שפע הדימויים מן המיתולוגיה.

אוליסס ודיומדס
אוליסס ,הגרסה הרומית של אודיסאוס ,נמנה ,למותר לציין ,עם צמרת גיבורי האיליאדה,
והוא הדמות הראשית באודיסאה ,האפוס הנקרא על שמו .סביר להניח שאילו קרא דנטה
את האפוסים של הומרוס ,לא היה קובע את מקומו של גדול גיבורי יוון ,מלך איתקה ,אבי
טלמכוס ובעלה של פנלופה ,בתופת .אולם דנטה הכיר את הנושא מן העיבודים הרבים
בשירה הרומית ,ואלו לאו דווקא עושים חסד עם אוליסס-אודיסאוס ועם דיומדס רעהו.
עולה על כולם ורגיליוס עצמו ,המשרטט באנאידה (פרק ב') דמות בלתי סימפטית של
שודד ונוכל.
על שלושה חטאים משליך דנטה את שני היוונים אל פחת השודדים במעגל השמיני
של התופת:
ַעל ַּכ ַח ׁש סוּס ָה ֵעץ וְ ַעל ּ ְפ ִת ַיחת ַה ּׁ ַש ַער
דַּ ְרכּ וֹ נִ ְמלַ ט ֲא ִבי ָהרוֹ ָמ ִאיםֶ ,אנֵ ַיאס.
ׁ ָשם ֵהם ַמ ִּכים ַעל ֵח ְטא ַה ּׁ ֶש ֶקר ְ ּבגִ ינוֹ
דֵּ ִא ַיד ְמיָ ה ְ ּבמוֹ ָת ּה סוֹ ֶפ ֶדת לְ ָאכִ ילֶ ס,
וְ ׁ ָשם ְ ּגמוּלָ ם נִ ָּתן ַעל דִּ ְראוֹ ן ּ ָפלַ ְדיוּם.
()63-59 .26
לאחר חטא הסוס הטרויאני מאשים דנטה את אוליסס בפיתוי אכילס לחבור עמו אל מלחמת
טרויה ,מעשה שהביא לנטישתה של דאידמיה ובנה .החטא השלישי הוא גנֵ בת פלדיום –
ּ ִפסלה של פאלאס-אתנה השומר על טרויה ,מעשה בו שותף גם דיומדס.
כיוון שלא הכיר את האודיסאה ,ולפיכך לא ידע על ִקצו ההומרי של אודיסאוס ,מי
שנידון למוות מידו של טלגונוס ,בנה של המכשפה קירקה – ממציא דנטה סיפור משלו.
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בגרסתו של דנטה מפליג אוליסס מעבר לעמודי הרקולס מערבה ,ספינתו פוגעת בהר העולה
מן הים ,ומערבולת ניתכת מראש ההר (:)142-139 ,26
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ָה ְפכָ ה ֶאת ְס ִפינָ ֵתנ ּו
יפה יַ ְרכָ ֶת ָיה
ו ָּב ְר ִב ִיעית ֶאל ָעל ֵהנִ ָ
וְ לַ ּ ְמצוּלוֹ ת ָצלַ לְ נ ּו ַעל ּ ִפי ַצו ִמ ָ ּגבוֹ ַּה.

		

וְ כָ ְך ַ ּג ֵּלי ַה ָ ּים לָ ַעד ָסגְ ר ּו ָעלֵ ינוּ.

גווידו דה מונטפלטרו ()Montefeltro
(קנטו )27
קנטו  27במלואו מוקדש לפגישה עם גווידו איש מונטפלטרו ,עיר השוכנת בין אורבינו לבין
מורדות האפנינים .גווידו ( ,)1298-1220נסיך ולוחם נודע בזמנו ,מראשי הגיבלינים ,מספר
את סיפורו ומסביר את עילת ישיבתו בין נותני עצות אחיתופל במעגל השמיני.
לדבר ,שכן על פי תפיסתו אין סיכוי לאיש לשוב מן התופת ,מכאן שדבריו
גווידו מוכן ֵ ּ
לא ייוודעו ממילא.
אוּלָ ם ִאם ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת ַעד ֵה ָ ּנה נְ כוֹ נוֹ ת ֵהן,
ִּכי ֵמעוֹ לָ ם ִא ׁיש ַחי לֹא ׁ ָשב ִמ ֶ ּזה ַה ּת ֶֹפת,
ימה ו ַּפ ַחד.
א ַֹמר דְּ ָב ַרי ְ ּגלוּיוֹ ת ,לְ לֹא ְּכלִ ָ

(.)66-64 .27
בדומה לאוליסס ,כפי שהוא מתואר אצל ורגיליוס ,נודע גווידו בעורמתו ובכושרו להוליך
שולל את אויביו .הוא עצמו מודה בכך" :אוֹ ֶדהַ ,מ ֲעשַׂ י ָהי ּו ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ּׁשו ָּעל ,וְ לָ או דַּ וְ ָקא ַה ּׁ ַש ַחל"
( .)75-74 ,27בשנות ה 70-של המאה ה 13-הוא זכה בשורה של ניצחונות מרשימים על
הגוולפים ועל גיסות האפיפיור גם יחד ,ניצחונות שעלו לו בנידוי מטעם הכס הקדוש .אולם
בשנת  1283סבל תבוסה קשה ליד פוֹ ְרלי ,וסולק ממעמדו כמצביא .כיוון שכך ,חזר בתשובה
והיה לנזיר פרנציסקני ,מעשה שעליו זכה בשבחים מעטו של דנטה בקונביביו ( פרק ד'),
כמופת לאישיות דגולה היודעת לפרוש במועד מחיי העולם הזה אל שלוות המנזר.
אולם חטאו הגדול של גווידו כרוך בנכונותו לסייע לבוניפציוס השמיני ,שנוא נפשו של
דנטה ,במלחמתו של זה באויביו .גווידו ,הער לשפל מעשהו ,אינו מסתיר אותו ,ומספר כיצד
בוניפציוס ,המכונה בפיו "נְ ִס ְיך ּ ְפרו ׁ ִּשים זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב ִה ִ ּג ַיע" ( ,)85 ,27מבטיח לו מחילת עוונות
בתמורה לעצותיו .למותר לציין שהאפיפיור מוליך את גווידו שולל ,ועדות לכך היא המקום
.
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המזומן לו בין הסימוניסטים לכשיוציא את נשמתו( .וראו את עדותו המרמזת על כך של
צ'אקו בקנטו ).67 ,6

מוחמד השסוע
(קנטו )28
במאה ה 13-הייתה אירופה ,ובפרט דרום היבשת ,תחת איום מוסלמי ומונגולי מדרום וממזרח.
היה זה אמנם לאחר מסעי הצלב ,אולם הסכנה לא נגוזה .הפלישה המונגולית בשנות הארבעים
של המאה ה 13-הגיעה עד בולגריה ואוסטריה .ספרד הייתה תחת כיבוש מוסלמי ,וסרצינים
רבים ישבו בסיציליה .יחסו הסובלני של פרדריק השני (וראו לעיל) למוסלמים שבממלכתו,
זכה לגינוי חד-משמעי הן מטעם הכנסייה והן מטעם הרשות החילונית באיטליה.
לא ייפלא אפוא שדנטה משגר את מוחמד ואת עלי חתנו אל תחתיות השאול ,לשכון
בין זורעי המחלוקת .על פי אחת הגרסאות שהילכו בימי הביניים ,מוחמד היה ארכיבישוף
נוצרי רב שאיפות .משניסיונו לתפוס את הכס הקדוש לא עלה בידו ,פילג את הכנסייה ויסד
את כת האסלאם .על כך מעניש אותו דנטה ,שופך את מעיו ומשסע את גופו" :נִ ְב ַקע ִמן
"פנֵ י ָה ֻא ְמלָ ל
ַה ַּסנְ ֵטר וְ ַעד ּ ִפי ַה ַּט ַ ּב ַעת" ( ,)24 ,28בעוד שעלי ,בעלה של ַפטימה בת מוחמדְ ּ :
ׁ ְשסו ִּעים ִמן ַה ַּסנְ ֵטר ַעד ֵמ ַצח" (.)33 ,28

ַע"
ש
שֶל ֶפּׁ
שֶל גְּמוּל הוֹלֵם לְמַהוּתוֹ ׁ
ִינוֹ ׁ
בֶּרטרַן דה בּוֹרן –– "דּ
הטרובדור הפייטן ברטרן דה בורן ( ,)Bertran de Born, 1140-1215אציל בן אוטפור
( )Hautefortשבדרום צרפת ,חילק את זמנו בין מסעות מלחמה לבין תרומתו רבת ההיקף
והסגולה לשירה הפרובנסלית .שיריו בלשון המקום שרדו על לחניהם מאז ועד הנה ,וזכו
לתרגומים ראשונים במעלה ,בין היתר מעטו של עזרא פאונד .עיקר שיריו קנצונות אהבה,
כמקובל בימיו ,אך מעורבותו בענייני המדינה וסגידתו למסעי מלחמה ודו-קרבות הביאו
אותו גם לכתיבה המעלה על נס את אלימות הקרב.
ַאלּ וֹ ת וַ ֲח ָרבוֹ תְ ,ק ָסדוֹ ת בּ וֹ ְרקוֹ ת ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ָמגֵ ן ְ ּביַ ד לוֹ ֵחםַ ,ה ֶּק ֶטל וְ ַה ֶה ֶרג,
ִה ֵ ּנה ִּתגְ ָרה ֶאל מוּל ֵעינֵ ינ ּו ִמ ְת ּ ַפ ַּת ַחת,
וּוָ ָסלִ ים זֶ ה ָ ּבזֶ ה הוֹ לְ ִמים ְ ּבלַ ַהט ֶח ֶרב,
סו ֵּסי ַה ִ ּנ ְק ָטלִ ים ַה ִ ּנ ְמלָ ִטים ְ ּב ַד ַהר,

ֲהרֹג ֶאת ַה ָ ּי ִריבַ ,אל ִּת ָּק ֵחנ ּו ׁ ֶש ִבי.
בערוב ימיו גילה האיש חרטה על מעשיו ,לבש גלימת נזיר ,וחבר למנזר ציסטרסיאני .אולם
נראה שהחרטה לא הועילה לו .כיוון שהביא לשסע בין הנרי השני מלך אנגליה לבין בנו,
.4

6/7/2009 1:41:54 PM

על פי תרגומו של עזרא פאונד ,מתוך.Ezra Pound, Poems & Translations, NY, 2003 :

Book 1.indb 138

מבואות

139
נענש ברטרן עתה בתופת ,על פי מיטב סגנון הקונטרפסו .דנטה מביא לשסע בין ראשו
ֹאשוֹ ַה ְמנֻ ּ ָפץ אוֹ ֵחז ִ ּבשְׂ ָערוֹ " ( ,)121 ,28פונה האומלל אל דנטה
וגופו .הנה כי כן ,עוד את "ר ׁ
וסח:
על ִּכי ִה ְפ ַר ְד ִּתי ִמי ׁ ֶש ֻח ְ ּבר ּו יַ ְחדָּ ו,
ֹאשי ִמ ּמוֹ ׁ ָשבוֹ –
ֶא ּ ָׂשא ָענְ ׁ ִשי ,וְ כָ ְך ר ׁ ִ
ְ
הוּא ְ ּגוִ ָ ּי ִתי – נֻ ַּתק ,לְ ִפיכָ ך נִ ְת ַ ּג ּׁ ֵשם ִ ּבי

		

דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ְ ּגמוּל הוֹ לֵ ם לְ ַמהוּתוֹ ׁ ֶשל ּ ֶפ ׁ ַשע.
()142-139 .28

גֶרי דֶל בֶּלוֹ – עלבון הנקם
(קנטו )29
איננו יודעים דבר על גרי דל בלו ,מלבד העובדה שהיה איש פירנצה וככל הנראה מוּכר
לדנטה .דנטה מכל מקום ,מספר לנו כי:

ברטרן דה בורן.
סקה.
"כרּותוֹ ת ׁ ְש ֵּתי זְ רוֹ עוֹ ָתיוּ ,פוֹ ֵס ַע" ,הוא מוֹ ָ
הצועד מימין ְּ
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ּ ֶ ...ג ִרי נִ ְד ַקר לַ ּ ָמוֶ ת,

וְ ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ לֹא הוֹ ִאיל לָ בוֹ א ַעד ֵה ָ ּנה
דָּ מוֹ לִ נְ קֹםַ ,אף ִּכי ַ ּבכּ ֹל דָּ ַבק ַה ֶּכ ֶתם.
()33-31 .29
אכן ַ ּ
"בכּ ֹל דָּ ַבק ַה ֶּכ ֶתם" ,שכן איש מבני משפחתו לא טרח לנקום את דמו .מכאן עצבותו
ועלבונו של גרי למראה המשורר העסוק בשיחה עם ראשו של ברטרן ואינו טורח לחדול
ולפנות אליו.
ונדטה המחייב את בני משפחת הנפגע לנקום את דמו ,הוא מרכיב רב עוצמה
עקרון הוֶ ֶ
בספרות האיטלקית .הנרי נַ ּפיֵ יר ,מן ההיסטוריונים הבכירים של פירנצה ,מקדיש פרק שלם
לתיאור סוגיית הוונדטה .בין היתר כותב נפייר:
בין האיטלקים בדור זה (דורו של דנטה) ,עלבון של אחד מבני המשפחה לא
נשכח ועלול היה להימשך דורות .רק במעשה נקם באו הנעלב ,משפחתו או
צאצאיו על סיפוקם .לרוב גרר מעשה הנקם נקמה חוזרת ,וכך חלילה .הנקמה
עצמה ,לא זו בלבד שלא נָ גדה את החוק הכתוב ,אלא נחשבה למעשה צודק
ומכובד .כפי שעולה מתעודות ישנות ,במקרים רבים העדיף הנפגע להקפיא
את נקמתו ,לעתים אף עשרות בשנים ,זאת על מנת להכות את בן המשפחה

היריבה במפתיע.
.

Henry E. Napier, Florentine History, London, 1847, Vol. I, Ch. VII.

עמק הזייפנים.
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סְטריקָה ,ניקוֹלוֹ ו ַקפּוֹצ'וֹ
שלושת הזייפנים שדנטה משכן בפחת התחתונה של המעגל השמיני ,הם בסך-הכול דגי רקק
עלומי שם ומעש ,שהמשורר מחליט משום-מה להנציח בקומדיה .רק עיון מדוקדק במסמכי
התקופה מגלה לנו כי סטריקה ,או בשמו המלא בלדסטריקה ( )Baldastriccaהיה עורך דין בסיינה.
ניקולו הזייפן פעל ככל הנראה ביחד עם סטריקה ,בעיקר בקרב האיכרים הבורים .שניהם השתייכו
למועדון  ,Brigata Spenderecciaקרי :חבורת הבזבזנים של סיינה .בנבנוטו דה אימולה כותב
עליהם בחיבורו :Comentum super Dantis Aligherii comoediam
החבורה מנתה תריסר צעירים אמידים ביותר ,שחיפשו דרך להדהים את
העולם במעשה יוצא דופן .כל אחד מן השנים עשר תרם סכום נכבד של
 18אלף פלורינים זהב לקופה המשותפת ,וכך נאסף הסכום הגדול של 216
אלף פלורינים .בכסף בנו הצעירים ארמון מפואר ,בו ערכו משתאות כיד
המלך אשר בסופן הושלכו כלי השולחן ,ביניהם סכינים וכפות מכסף ,מבעד
לחלונות .אולם מקץ עשרה חודשים ,כיוון שהממון אזל ,ירדה החבורה
מנכסיה וחבריה הפכו לצחוק וללעג בין אזרחי העיר.
על קפוצ'ו איננו יודעים דבר.

ה ֶהלֶנים ,מַאסטרו אדם וסינוֹן היווני
(קנטו )30
הפתיחה ההיסטורית של דנטה בקנטו  )23-1( 30נועדה להדגיש כי אף על הגרועים שבמעשי
היוונים ,דוגמת ַא ַת ָמס המלך ,המנפץ בטירופו את ראש בנו העולל על הסלע,
...מעוֹ לָ ם ַהפו ְּריוֹ ת ִמ ְּטרוֹ יָ ה וְ ֶת ַ ּבי
ֵ
ָּכ ְך לֹא ָק ְרע ּו ִ ּב ְבשַׂ ר ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת...
()23-22 .30
כפי שקורעים ומשסעים לנגד עיניו את צללי הזייפנים בתופת .ההסתמכות המוחלטת על
המיתולוגיה היוונית בפירושה הרומי (במקרה זה מביא דנטה תקציר מן המטמורפוזות ,פרק
י"ג) ,היא דוגמא נאה לתלותו של המשורר בנרטיב ההלנו-רומי.
הזייפן והנוכל מאסטרו אדם ,פעל בברשה ( )Bresciaבשיתוף פעולה עם שני נסיכים בני
המקום ,גווידו ואלסנדרו ( .)78-77 ,30עיקר פועלו היה זיוף הפלורין ,המטבע רב היוקרה
של פירנצה ,שעל צדו האחד נחרט דיוקנו של יוחנן המטביל ,ומצדו האחר פרח החבצלת.
הזיוף בא לידי ביטוי בהחסרת שלושה קרט זהב מן המטבע המזויף ( 21קרט זהב) לעומת
המקור שהיו בו  24קרט.
ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָק ָרט ִסיגִ ים ַה ָּלל ּו ֱה ִסיתוּנִ י,
וְ כָ ְך ֶאת ַה ְפלוֹ ִרינִ ים ְ ּבמוֹ יָ ַדי זִ ַ ּי ְפ ִּתי.
()90 .30
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כיוון שסיים את סיפורו האישי ,שואל אותו דנטה אם הוא יודע מי הם:
ׁ ְשנֵ י ֲעלו ֵּבי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
		
ַה ּ ַמ ֲעלִ ים ֵא ִדים ְּכמוֹ יָ ד לַ ָחה ַ ּבח ֶֹרף...
()92-91 .30
אדם מציין כי אחד מהם היא אישה" :זוֹ ַעל יוֹ ֵסף ִהלְ ִעיזָ ה ,)97 ,30( "...קרי :אשת פוטיפר,
והשני הוא "סינון הרמאי" ,בלשונו של ורגיליוס ,המספר על מעלליו באנאידה (.)198-57 ,2
סינון הוא יווני ששכנע את הטרויאנים להכניס לעירם את סוס העץ ,בטענה כי היוונים (מהם
נמלט) ָ ּבנו את סוס העץ על מנת לשכך את זעמה של פאלאס-אתנה ,שאת פסלה גנבו
אוליסס ודיומדס (וראו לעיל) – הסוס נועד כביכול לשמור על עירם מפני האויב .סינון של
דנטה הוא אפוא סמל להונאה שחוללה את האסון הגדול ביותר בעת העתיקה.


המעגל התשיעי – משכן הבוגדים
(קנטי )34-31
המעגל התשיעי ,הוא משכן הבגידה ,מחולק לארבעה מדורים.
אַ .קיִ נָ ה ,משכן הבוגדים בבני משפחתם ,על שמו של קין ,רוצח אחיו כיוון שקינא בו
על שאלוהים קיבל את מנחתו של הבל ולא את שלו (בראשית ,ד' ,א-יז).
נטנוֹ ָרה ,משכן הבוגדים במולדת ,על שמו של אנטנור הנסיך הטרויאני מן האיליאדה.
בַ .א ֶ
מן הראוי להדגיש כי הומרוס באיליאדה אינו מציג את אנטנור באור שלילי .להפך,
מודגש הפן החיובי של הגבר שהוא יועצו של פריאם מלך טרויה ,הממליץ להשיב
את הלנה לאכיים וכך למנוע מלחמה .דמותו של אנטנור הידרדרה בגרסאות מלחמת
טרויה שראו אור בימי הביניים המוקדמים (המאה החמישית) בלטינית ,בהם מוצג
אנטנור כמי שבגד במולדתו וזמם יחד עם היוונים להחריב את עירו.
למיָ ה :משכן הבוגדים ברעיהם או אורחיהם .זאת על שמו של תלמי ,מושל יריחו,
גַ .ת ַ
המזמין למשתה את חותנו ,שמעון המכבי ,הכוהן הגדול ושניים מבניו ,ורוצח אותם
(ספר המכבים א ,פרק ט"ז.)17-11 ,
ד .ג'ו ֶּד ָקה ,העמוק והשפל ביותר מבין מדורי המעגל התשיעי .לכאורה ,על שמו של יהודה
איש קריות הבוגד בישוע ,אולם בפועל הכוונה לכלל היהודים ,שכן השם מזכיר לקורא
האיטלקי כי המדובר בגטו ,רובע יהודי נפרד המכונה ג'ודקה ,כגון זה שבפירנצה .את
ג'ודקה חולקים יחד עם איש קריות שני בוגדים נודעים נוספים ,ברוטוס וקסיוס ,מי
שבגדו ביוליוס קיסר ורצחוהו נפש .במרכז המעגל יושב לוציפר בכבודו ובעצמו ,ולועס
בשלוש מלתעותיו את שלושת הבוגדים .מחצית גופם של ברוטוס וקסיוס בפיו ,ורק
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רגליהם מתנופפות בחוץ .הלוע המרכזי מגרם את שארית ראשו של יהודה איש קריות.
בקרח ,מבלי יכולת להניע אבר.
רוחות הבוגדים כלואים לנצח ֶ


ַאנטאּוס ,טיטיּוס,
ַלטסֵ ,
הנפילים – נמרודֶ ,אפיי ֶ
ַראּוס
טיפֹוןּ ,בריי ֵ
(קנטו )31
הנפילים – השוכנים בין המעגל השמיני לתשיעי ובאופן זה מגשרים בין שניהם ,מחצית
גופם כלואה בקרקע ומחציתו מתרוממת גבוה מעליה .עד כדי כך גבוה ,שדנטה המתבונן
בהם מרחוק טועה וחושב שהמדובר בצריחי חומה (.)40
ראשון הנפילים הוא נמרוד המקראיְּ :
"כנִ ְמרֹד ִ ּגבּ וֹ ר ַציִ ד לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה" (כמתואר בבראשית,
י' ,ט) .המקרא איננו מייחס לו ממדים יוצאי דופן; היה זה הנרטיב המדיאבלי שהפך את גיבור
הציד מן התנ"ך לענק .חטאו של נמרוד ,בגינו דנטה מושיב אותו על הגבול שבין המעגל
השמיני לתשיעי ,הוא חטא הרהב ,בניסיונו לבנות ִ
ֹאשוֹ ַב ּׁ ָש ַמיִ ם" (בראשית,
"עיר ו ִּמגְ דָּ ל וְ ר ׁ
"א ׁ ֶשר לֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו
י"א ,ד) .בשל חטאו זה השית הבורא על האדם את עונש עירוב הלשוןֲ :
ִא ׁיש שְׂ ַפת ֵר ֵעהוּ" (שם ,ז).
ההשוואה שעורך המשורר בין פניו של נמרוד לאצטרובל הענק אשר קישט בימיו של
דנטה את המזרקה לעולי הרגל בכיכר סנט פטרוס ,לא באה להחמיא לבונה מגדל בבל:
ּ ָפנָ יו מוּלִ י הוֹ ִפיעוֲּ ,א ֻר ִּכים ו ְּר ָח ִבים
ְּכמוֹ ָתם ִּכ ְפ ִרי ָהא ֶֹרן ְ ּברוֹ ָמאּ ְ ,ב ַסן ּ ְפיֶ ְטרוֹ ,
(.)59-58 .31
במעבר מן המעגל השמיני לתשיעי מתבוננים דנטה וּורגיליוס בעוד שני ענקים ,הפעם מן
המיתולוגיה ההלנית .אפיילטס –  Fialteבגרסתו האיטלקית ,ואנטאוס .הראשון מתואר
בפרק ה 11-של אודיסאה כמי שהוא "גבוה משכמו ומעלה ורק אוריון הנאצל עולה עליו
ביופיו ".בהמשך מספר הכתוב כי כבר בגיל תשע היה גובהו ָ 9פתוֹ ם ( 17מ' בקירוב) ,ואילו
גדל והגיע למלוא גובהו היה מבקש להשתלט על האולימפוס .כיוון שכך ,נקטל ליתר ביטחון
בחצים מקשתם של אפולו ודיאנה .בדומה לשאר הענקים שקמו להתריס מול האלים ,כפות
אפיילטס בשלשלאות למקומו.
מי שאיננו כבול באזיקי פלדה הוא אנטאוס .הסיבה לכך היא כי אנטאוס נולד לאחר
שאחיו לחמו נגד אלי האולימפוס ,ועל כן הוקל בעונשו .מכאן שיש בכוחו להרים את שני
המשוררים ולהציבם במעגל האחרון של התופת ,הוא המעגל התשיעי.
בסוגיית אנטאוס מקורו של דנטה הוא לוקאנוס ,המספר (פרסליה ,ספר ד') כיצד אנטאוס,
הענק מזרה האימה ,מי שניזון מאריות ,עובדי אדמה ותיירים שאיתרע מזלם לעבור על פני
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אנטאוס מוריד את שני המשוררים אל המעגל התשיעי.
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מאורתו באפריקה הצפונית ,סופו שפגש בהרקולס .במאבק איתנים שנתחולל בין השניים,
במהלכו ֶ
"את זְ רוֹ עוֹ ָתיוָ ,ח ְסנָ ן עוֹ ד ֶה ְרקוּלֶ ס ָח ׁש ַעל ְ ּבשָׂ רוֹ " ( ,)132-131 ,31הביס בנו של זאוס
את הענק ,הניף אותו אל על ,הפיל ארצה וחנק עד צאת נשמתו.
בניגוד לשלושת הראשונים ,הענקים טיטיוס ,טיפון וברייראוס נזכרים בשמותיהם
בלבד .ברייראוס נזכר בספר ו' של האנאידה כמפלצת בעלת מאה זרועות וחמישים פיות
יורקי אש ,האוחזת בחמישים מגִ נים וכמספר הזה חניתות על מנת להגן על עצמה מפני
ברקיו של יופיטר .סטציוס בתבאידה (ספר ב') ,מסתפק בציון גובהו העצום של ברייראוס.
ורגיליוס מנצל את העובדה שלוקאנוס (פרסליה ,ספר ד') מבטל את כוחם של טיטיוס וטיפון
מפני כוחו של אנטאוס ,ו"נוזף" באחרון שיעביר אותם אל המעגל התשיעי" ,וְ ַאל ִּת ֵּתן אוֹ ָתנ ּו
ְ ּביַ ד ִטיפוֹ ן אוֹ ִט ְ
יטיוּסְּ ...כ ַרע ֶ ּב ֶר ְך וַ ֲח ַדל ְּכ ַבר לְ ַע ֵּקם ֶאת ּ ִפ ָיך (.)126 ,124 ,31
טיטיוס נזכר בין היתר בספרות הקלאסית כמי שביקש לאנוס את לטונה ,אם אפולו
ודיאנה ,ועל כך נענש קשות :עיט מכרסם ללא הרף את הכבד בגופו.
טיפון הוכרע למוות בברק מידו של יופיטר ,ונקבר בסיציליה למרגלות הר אטנה ,מה
שמסביר את ההתפרצות הוולקנית של הר הגעש הנודע (כך אובידיוס במטמורפוזות ,ספר
ה'.)358-318 ,

בוֹקה דֶלי אבּאטי
קנטו 32
אנטאוס מניח את השניים בקוקיטוס (מיוונית" :לקונן ,לספוד") .זהו שמו של האגם הקפוא
בתוככי המעגל התשיעי והאחרון של התופת .במקור ההלני נמנה קוקיטוס עם אחד מחמשת
הנהרות הזורמים בהאדס ,הוא נחל האבלוּת .ורגיליוס מתאר אותו באנאידה כאגם עמוק
המקיף במימיו יער עד ,אליו נשפך חול ממפל גועש (אנאידה ,ספר ו').
מיודעינו מהלכים על פני האגם הקפוא בו לכודים בקרח בוגדים נודעים לשם .הללו
הם שנואי נפשו של דנטה עד כדי כך ,שאין המשורר נמנע מלבעוט בראשו של אחד מהם
ולהטיח בו דברי גנאי בנוסח "בּ וֹ גֵ ד ָעלוּב ְּכמוֹ ְת ָך" ( .)110 ,32הצל הנעלב מרתק את תשומת
לאחר שפלט את השם "מוֹ ַ
לבו של דנטה ַ
נט ּ ֶפרטי" ( ,)Montapertiשדה קרב סמוך לסיינה בו
הביסו הגיבלינים – ביניהם אנשי פירנצה רבים – את הגוולפים בשנת  .1260כיוון שעורר
את עניינו של דנטה ,המשורר מבקש לדעת את שמו ,אך הצל ,למרות העובדה שדנטה
בקרח צועק אליו וקורא לו בשמו:
מורט בכוח את שערו ,מסרב לגלות לו זאת .אחד משכניו ֶ
"בּ וֹ ָקה" .עתה מתברר שהכוונה היא לבוקה דלי אבאטי ( .)Bocca degli Abatiהאיש הוא
בוגד כפול ,הן במשפחתו – על כך משכנו בקינה – והן בסיעתו .נצר למשפחת גיבלינים
מפירנצה שנלחם בשורות הגוולפים ,ובגד בהם ברגע מכריע כאשר בעיצומו של הקרב מול
שכירי חרב גרמנים כרת את זרועו של נושא הדגל .הדגל מט ארצה ,נרמס ,והגוולפים
המבוהלים הוכו שוק על ירך.
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אוגולינו ובניו המתים.

ג׳ .פ.

הדוכס אוּגוֹלינוֹ והארכיבישוף רוּג'יֵירי
(קנטי )33 ,32
בהמשך דרכם בשדה הקרח הנצחי נגלית לעיני מיודעינו תמונת זוועה .זוג לכוד בקרח צמוד
זה אל זה ,ואחד מהם מכרסם את ראשו של האחר:
וּכְ מוֹ ָא ָדם ָר ֵעב – לִ ְס ּתוֹ ָמזוֹ ן גּ וֹ ֶר ֶסת –
חוֹ ֵטא ֶא ָחד ָּת ַקע ׁ ִש ָ ּניו ִ ּב ְבשַׂ ר ֵר ֵעהוּ,
ֵהיכָ ן ׁ ֶש ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת חוֹ ֶב ֶרת ֶאל ָהע ֶֹרף.
()129-127 .32
הצל המגרם את גולגולת שכנו הוא הדוכס אוגולינו ,השכן המגורם הוא הארכיבישוף
רוג'יירי.
הדוכס אוגולינו דלה ג'ררדסקה ( )Gherardescaזכה לשבת באנטנורה ,משכן הבוגדים
הפוליטיים ,בזכות שורה של מעשי בגידה בעירו פיזה ובמנהיגיה .דנטה מונה רק את מעשה
לרצות את מחנה הגוולפים רב העוצמה
הבגידה האחרון שהביא לנפילתו של האיש :בניסיונו ַ
בטוסקנה ,הסגיר אוגולינו שורה של מבצרים פיזניים לידי אנשי פירנצה ולוקה ( .)86 ,33על
בגידה זו נגזר עליו עונש מוות .מי שהסית את אזרחי העיר נגדו היה הארכיבישוף רוג'יירי,

6/7/2009 1:41:57 PM

Book 1.indb 146

מבואות

147
בוגד בזכות עצמו .אוגולינו מודה במעשהו ומקבל את עונשו ,אולם אין הוא יכול לסלוח
לרוג'יירי על העונש שהשיתו על בניו ונכדיו .את סיפורו הטרגי מתאר אוגולינו בפירוט רב,
בהרצאת הדברים הארוכה ביותר בתופת (.)75-19 ,33

ֶריגוֹ –– המת על החי
פרָה אלבּ
(קנטו )33
האח אלבריגו ,בן למשפחת גוולפים מאצולת ַפ ֶאנצה (עיר סמוכה לרוונה) ,נמנה עם מסדר
שנטל על עצמו תפקיד נעלה של השכנת שלום .אולם במהרה הסתבכו חברי המסדר בתככים
האפלים של הפוליטיקה העירונית האופיינית לאיטליה בעת ההיא ,והבגידה ושחיתות תפסו
את מקום היעד הנאצל של עשיית שלום .היה זה אלבריגו שהזמין את מנפרד ,מי שחתר
תחתיו ,ואת בנו ,לסעודה של מחילה והשלמה ברוח יעדי המסדר .הסעודה עברה ברוב שמחה
וביטויי רעות ,אולם בטרם הוגש הקינוח ,קרא המארח" ,הביאו את הפירות!" ולקריאתו
הגיחה קבוצה של רוצחים ששיספו את גרונות אורחי הסעודה ,ביניהם מנפרד ובנו .כך זכה
אלבריגו לשכון בין הבוגדים באורחיהם .אולם מעבר למעשהו של אלבריגו – ִשגרה מקובלת
בימי מלחמות האזרחים בערי איטליה – החלק המרתק בעונש שהושת עליו הוא בכך כי
בעוד נשמתו יורשת גיהינום ,גופו ממשיך להתנהל בארץ החיים :דנטה פוגש באלבריגו בשנת
 ,1300בעוד על פי המסמכים אנו יודעים כי האיש הוציא את נשמתו רק בשנת  .1307כך
נקה ד'אוֹ ריָ ה ,אשר רוחו מתייסרת לא הרחק משם .בעוד נשמתו של בוגד
אלבריגו וכך ְ ּב ַר ָ
זה מתענה במעמקי הקוקיטוס ,גופו ממשיך לשרוד עוד עשרים וחמש שנים.

ג'ודקה – לוציפר הוא השטן ,דיס ובעל זבוב
(קנטו )34
לוציפר –  –Luciferנושא אור (מלטינית – lux :אור – ferre ,לשאת) ,הוא תרגום מיוונית,
בו עושה שימוש מתרגם הוולגטה .המקור בישעיה ,י"ד ,יב ,טו ,הוא משל המתייחס אל
מלך בבלֵ :
"א ְיך נָ ַפלְ ָּת ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם ֵהילֵ ל ֶ ּבן ׁ ָש ַחר; נִ גְ דַּ ְע ָּת לָ ָא ֶרץ ,חוֹ לֵ ׁש ַעל גּ וֹ יִ םַ ...א ְך ֶאל ׁ ְשאוֹ ל
ּתו ָּרד ֶאל יַ ְר ְּכ ֵתי בוֹ ר ".אבות הכנסייה נטלו את הפסוקים מישעיהו והעניקו להם משמעות
שונה ,זאת על בסיס פירוש מילולי של "הילל בן שחר" במובן של כוכב השחר ,מדמויותיו
של לוציפר ,וכן על סמך אחריתו של זה בשאול .כך בנו סביבו את דמותו של השטן המורד
באלוהים ועל כן ֶ
"אל ׁ ְשאוֹ ל ּתו ָּרד" ,ככתוב .למותר לציין שהזיקה לעונשו של פרומתאוס
בולטת לעין ,הגם שבפרומתאוס ההלני ,המורד באלילי האולימפוס ,דבק תואר כבוד ,בעוד
שהמורד באלוהי הנצרות היה לסמל הרשע האולטימטיבי .דנטה בקומדיה ומילטון בגן העדן
האבוד ,תרמו גם הם את תרומתם לעיצוב דמותו של השטן.
בנוסף על תכונותיו של לוציפר ,המכונה על ידי דנטה בכל השמות האפשריים :דיס,
המספר המקודש בעיני דנטה.
שטן ובעל זבוב ,לוציפר הוא גם פרודיה על השילוש הקדושִ ,
שלושת פניו שהם אחד מהווים קריקטורה של עקרון האב ,הבן ורוח הקודש שאף הם אחד.
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ס .ב.
לוציפר.
כיוון שלוציפר שוכן במרכז כדור הארץ ,ולאחר שצמד המשוררים ירד בגופו מן הראש עד
רגליו ,הוא נראה בעיניהם עתה הפוך.
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לוציפר הוא היפוכם הסימטרי של שלוש הסגוליות האלוהיות :עוצמה ,תבונה וחסד :אין בו
עוצמה שכן על אף כוחו וגודלו הוא מרותק למקומו מבלי יכולת לנוע ,וכל שהוא מסוגל לו
זה לגרם את עצמות שלושת קורבנותיו ,יהודה איש קריות ,ברוטוס וקסיוס .הוא מניע אמנם
את כנפיו האדירות ,אך אלה לא מסייעות בידיו להתרומם ולעופף ,וכל תפקידן הוא לחולל
רוח קרה המקפיאה את מימי הקוקיטוס.
מבין שלושת הבוגדים ,הקשה ביותר הוא גורלו של יהודה איש קריות ,מי שבגד בישוע
תמורת שלושים שקלי כסף .העובדה שהאיש התחרט על מעשיו ,החזיר את השקלים ושלח
יד בנפשו ,לא הועילה לו ,והוא נידון לנצח לשכון בין מלתעותיו של השטן המכרסם את
ראשו .ברוטוס וקסיוס ,החולקים את גורלו של איש קריות ,בגדו ביוליוס קיסר ורצחוהו
נפש .קיסר הוא הדמות הנעלה ביותר בקורות האנושות על פי דנטה ,מי שהיה ביטוי מושלם
לאופי השלטון כפי שרואה אותו המשורר האיטלקי ,מכאן שהבגידה בו היא מעשה שפל
הנופל רק מן הבגידה במשיח הנוצרי ,קרי ,באלוהים עצמו.


6/7/2009 1:41:58 PM





Book 1.indb 149

Book 1.indb 150

6/7/2009 1:41:58 PM

התופת

151

Book 1.indb 151

6/7/2009 1:42:00 PM

Book 1.indb 152

6/7/2009 1:42:00 PM

קנטו ראשון
דנטה מאבד את דרכו באפלת היער ,מגיע אל מרגלות הר אורות ,אשר את העלייה
אליו מונעות שלוש חיות :נמר חברבורות ,אריה וזאבה דקת בשר .על דרכו של
המשורר הנואש נקרה ורגיליוס ,ומציע לדנטה מסע משותף בתופת ובטור הטוהר.
בגן העדן יזכה דנטה למורת דרך בת המקום.

וַ יְ ִהי ְ ּב ַמ ֲח ִצית ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַח ֵ ּיינ ּו
אתי ֶאת ַע ְצ ִמי ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ַה ַ ּי ַער
ָמ ָצ ִ
ְ
יַ ַען ִּכי ִמדֶּ ֶרך ַה ָ ּי ׁ ָשר ָס ִט ִיתי.
הוֹ ַ ,מה ָּק ׁ ֶשה לוֹ ַמר וּלְ ָת ֵאר זֹאת
ַה ַ ּי ַער ֶה ָעבֹתַ ,אכְ זָ ר ,נֻ ְק ׁ ֶשה ו ֶּפ ֶרא,
ֵהן דַּ י ַ ּב ִ ּז ָּכרוֹ ן לְ עוֹ ֵרר ִ ּבי ִחיל ו ַּפ ַחד
כּ ֹה ַמר ַעד ִּכי ְ ּבד ַֹחק ַה ּ ָמוֶ ת ַמר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
אתי,
ַא ְך לְ ַמ ַען ֲא ָת ֵאר ַ ּגם ֶאת ַה ּטוֹ ב ָמ ָצ ִ
ֶאת ַהדִּ בּ וּר ַא ְר ִחיב ַעל ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִיתי.
ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ֵא ְיך ִה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ַה ַ ּי ַער,
ִּכי ְ ּב ׁ ֵשנָ ה ָהיִ ִיתי ׁ ָשקו ַּע ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ָס ִט ִיתי ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ֵמ ִעם ָא ְרחוֹ ת ַה ּי ׁ ֶֹשר.

15

ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ִ ּג ְב ָעה,
ָהיָ ה זֶ ה ְ ּב ָמקוֹ ם ָ ּבא ֶאל ִק ּצוֹ ָה ֵע ֶמק
ֲא ׁ ֶשר ִ ּבלְ ָב ִבי עוֹ ֵרר מוֹ ָרא ו ַּפ ַחד.
ִה ַ ּב ְט ִּתי ֶאל ָעלׁ ,שוּלֵ י ָה ָהר ָר ִא ִיתי
עוֹ ִטים ְ ּבב ַֹהק נֹגַ ּה ׁ ֶשל כּ וֹ כַ ב ַה ֶּלכֶ ת
ֲא ׁ ֶשר נָ ִתיב מוֹ ֶרה לִ ְבנֵ י ָא ָדם ,וְ ֶד ֶר ְך.
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״וַ יְ ִהי ְ ּב ַמ ֲח ִצית ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַחּיֵ ינּו
אתי ֶאת ַע ְצ ִמי ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ַהּיַ ַער״
ָמ ָצ ִ
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ַע ָּתה ׁ ָשכַ ְך ְמ ַעט ְ ּבלִ ִ ּבי ַה ַ ּז ֲעזו ַּע,
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַמ ְעיַ ן נַ ְפ ׁ ִשי ָ ּג ָאה ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך
ַה ַּליְ לָ ה ַהנּוֹ ָרא ָע ַבר ָעלַ י ַעד ֵה ָ ּנה.
ֲאזַ י ְּכמוֹ ַה ּטוֹ ֵב ַע ,נְ ׁ ִש ָ
ימתוֹ ְּכ ֵב ָדה
ִמן ַה ַ ּג ִּלים נִ ְמלָ ט ֶאל חוֹ ף ּפוֹ נֶ ה ַמ ִ ּביט
ְ ּב ַמיִ ם ַאדִּ ִירים נֶ ְחלַ ץ ֵמ ֶהם ָּכ ֶרגַ ע,
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ַ ּגם רו ִּחיַ ,ה ָ ּנ ָסה ַעל נַ ְפ ׁ ָש ּה,
ָאחוֹ ר ּ ָפנְ ָתהּ ְ ,בגֶ ׁ ֶשר ַצר ִ ּב ְפלִ ָיאה ַמ ֶ ּב ֶטת,
אוֹ תוֹ ִא ׁיש לֹא שָׂ ַרד וְ ַחי ֵמ ָאז ַעד ֵה ָ ּנה.

30

לַ גּ וּף ַה ְמיֻ ָ ּגע ִה ַּת ְר ִּתי ְמ ַעט לָ נו ַּח
אתי ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ָהר,
וְ ֶאל דַּ ְר ִּכי יָ ָצ ִ
ַרגְ לִ י ָה ֵא ָיתנָ ה ּתוֹ ֶמכֶ ת ִמ ְּל ַמ ָּטה.
ִה ֵ ּנה עוֹ ד ָאנֹכִ י עוֹ שֶׂ ה דַּ ְר ִּכי לְ ַמ ְעלָ ה,
נְ ֵמר ֲח ַב ְרבּ וּרוֹ ת זָ ִריז וְ ַקל ַרגְ לַ יִ ם,
ְ ּב ַפ ְרוָ תוֹ נִ גְ לָ ה לִ יֲ .א ִפלּ ּו לֹא לְ ֶרגַ ע
ָמ ׁש זֶ ה ִמ ּׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ,ו ִּמדַּ ְר ִּכי לֹא ָסר,
ַמכְ ׁ ִשיל אוֹ ִתי ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,לֹא ּ ַפ ַעם נֶ ֱאלַ ְצ ִּתי
לָ ׁשוּב ַעל ִע ְּקבוֹ ַתי וְ לַ ֲחזֹר ָאחוֹ ָרה.
ָ ּב ֵעת ַה ִהיא ָעלָ הֵ ,ה ִאיר ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,זוֹ זָ ְר ָחה יַ ְחדָּ ו ִעם כּ וֹ כְ ֵבי לֶ כֶ ת,
לִ ּוו ָּה ִ ּבנְ ִת ָיב ּהֵ ,עת ַא ֲה ַבת ַה ּק ֶֹד ׁש
ֵהנִ ָיעה ֶאל דַּ ְר ָּכם ֶאת ִמכְ ַמ ֵ ּני ַה ּי ִֹפי.
ָהיְ ָתה זוֹ ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ןֶ ,אל ׁ ֶש ְּכמוֹ ָת ּה יִ ַחלְ ִּתי,
ֵמעוֹ ר ֲח ַב ְרבּ וּרוֹ ת לְ ִה ּ ָפ ֵטר ִק ִ ּו ִיתי.
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ָא ְמנָ ם נָ ָאה ָה ֵעת וְ ָהעוֹ נָ ה נֶ ְח ֶמ ֶדת,
ַא ְך לֹא ָהיָ ה ָ ּב ֶהם לְ ָה ִפיג ֶאת ֶח ְר ָד ִתי
לְ ַמ ְר ֵאה ֲא ִרי ִמ ַ ּי ַער ,מוּלִ י הוֹ ִפ ַיע ּ ֶפ ַתע.
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״נְ ֵמר ֲח ַב ְרבּ ּורוֹ ת זָ ִריז וְ ַקל ַרגְ לַ יִ ם,
ְ ּב ַפ ְרוָ תוֹ נִ גְ לָ ה לִ י״

ג .ד.

ֹאשוֹ מו ָּרם ָהיָ הָ ,ר ֵעב ,לָ הוּט לְ ֶט ֶרף,
ר ׁ
ַאף ָה ֲאוִ יר ְס ִביבוֹ נִ ְב ָהלִ ,מזְ דַּ ֲעזֵ ַע,
דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי ֵאלַ י ָעשָׂ ה דַּ ְרכּ וֹ ַה ּׁ ַש ַחל.
ָאז נְ ֵק ַבת זְ ֵאב דַּ ַּקת ָ ּבשָׂ ר הוֹ ִפ ָיעה,
ָּכחו ּׁש גּ ו ָּפ ּה ו ְּמזֵ ה ָר ָעב ,לְ לֹא ָס ֵפק
ַעל ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַר ִ ּבים זוֹ ּ ֻפ ְר ָענוּת ֵה ִב ָיאה.
לְ ַמ ְר ִא ָית ּה נִ ְמלָ א לִ ִ ּבי ְ ּברֹב יָ גוֹ ן,
ַע ָּתה ָסבוּר ָהיִ ִיתי ִּכי ַה ִּת ְקוָ ה ַ ּב ֵּלב
לָ ׁשוּב וּלְ ַט ּ ֵפס ֶאל שִׂ יא ָה ָהר ,נָ גוֹ זָ ה.
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וּכְ מוֹ רוֹ ֵדף ַה ֶ ּב ַצעּ ִ ,ב ְרוָ ָחיו שָׂ ֵמ ַח,
ֲא ָבל ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת לְ גֵ ָרעוֹ ן וְ כֶ ׁ ֶשל,
לִ בּ וֹ נִ ׁ ְש ָ ּבר ִמ ַ ּצ ַער וְ שַׂ ְר ַע ּ ָפיו ַע ֶ ּצ ֶבת,
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ָּכ ְך ָאנֹכִ י נוֹ ָא ׁש ֶאל מוּל ַח ַ ּית ַה ּ ֶפ ֶרא
ַה ָ ּנ ָעה לִ ְק ָר ִ
אתי ,דּ וֹ ֶמ ֶמתַ ,צ ַעד ַצ ַעד,
דּ וֹ ֶח ֶקת ִ ּבי לְ ָמקוֹ ם בּ וֹ ַה ַח ּ ָמה ׁשוֹ ֶת ֶקת.
י-מ ָּטה ֶאל ָה ֵע ֶמק,
עוֹ ד ָאנֹכִ י נָ סוֹ ג ֵא ַ
ֶאל מוּל ֵעינַ י לְ ֶפ ַתע ַאלְ מוֹ נִ י הוֹ ִפ ַיע,
ֻמ ָּת ׁשָ ,צרוּד ָה ִא ׁיש ֵמרֹב ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשל ֵאלֶ ם.
ישימוֹ ן ַה ּתֹהוּ,
עוֹ ִדי רוֹ ֶאה אוֹ תוֹ ִ ּב ׁ ִ
אתי,
ַ"ר ֵחם ָעלַ יֲ ",אזַ י ֵאלָ יו ָּכזֹאת ָק ָר ִ
ִּ
"ת ְהיֶ ה ַא ְך ֵצל עוֹ ֵבר אוֹ ֶ ּבן ָא ָדםֲ ,ענֵ נִ י".
"אינִ י ָא ָדםָ ,א ָדם ָהיִ ִיתי ּ ַפ ַעם,
ֵה ׁ ִשיבֵ :
ו ׁ ְּשנֵ י הוֹ ַרי ָהי ּו יוֹ ְצ ֵאי ְמחוֹ ז לוֹ ְמ ַ ּב ְרדְּ יָ ה,
ׁשוֹ כְ נֵ י ַה ֶּק ֶרת ַמנְ טו ָּאה ִמ ֵּל ָד ָתם ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
וְ ָאנֹכִ י נוֹ לַ ְד ִּתי ְ ּבסוֹ ף יָ ָמיו ׁ ֶשל יוּלְ יוּס,
ְ ּברוֹ ָמא ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ִ ּב ֵ
ימי ֵק ָיסר אוֹ גו ְּסטוּס,
לְ ֵעת ַצלְ ֵמי ָּכזָ ב וֶ ֱאלִ ילֵ י ַה ּׁ ֶש ֶקר.

75

ּ ַפיְ ָטן ָהיִ ִיתיָ ׁ ,שר ֶאת ֲעלִ ילוֹ ת ַה ֶ ּג ֶבר,
ֶ ּבן ַאנְ כִ ֶיסס ַה ּטוֹ בֲ ,א ׁ ֶשר ִמ ֶּק ֶרת ְטרוֹ יָ ה
ָ ּבא לְ ַא ַחר ֻח ְר ָ ּבן ׁ ֶשל ִאילְ יוֹ ן ַה ְמפ ֶֹא ֶרת.
ֲא ָבל ַא ָּתהַ ,מדּ ו ַּע ֶאל ִמ ְס ֵּכנוּת ּפוֹ ֵס ַע?
וְ לָ ּ ָמה לֹא ֵּתרוֹ ם ֶאל ַהר שִׂ ְמ ָחה וְ א ׁ ֶֹשר,
ָמקוֹ ר הוּא וְ ִע ָּלה לַ ֲעלִ יצוּת וְ נַ ַחת?"
"ה ֵאין ַא ָּתה וֶ ְרגִ ילְ יוּסְּ ,כ ַמ ְעיָ ן קוֹ לֵ ַח
ַ
ׁשוֹ ֵטף ְּכלִ יל ֲא ָמ ֶר ָיך וּכְ נָ ָהר ׁשוֹ ֵטף?"
ְ ּברו ַּח נְ מוּכָ ה ַעל ִמלּ וֹ ָתיו ֵה ׁ ַש ְב ִּתי.
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יע ּ ֶפ ַתע.
״לְ ַמ ְר ֵאה ֲא ִרי ִמּיַ ַער ,מּולִ י הוֹ ִפ ַ
מּורם ָהיָ הָ ,ר ֵעב ,לָ הּוט לְ ֶט ֶרף״
ֹאשוֹ ָ
ר ׁ
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"כבוֹ ד וְ אוֹ ר ִמ ָּכל ַה ּ ַפיְ ָטנִ ים ִס ְ ּיעוּנִ י
ָּ
ְ ּב ַתלְ מו ִּדי ָה ַרבּ ְ ,ב ַא ֲה ָב ִתי ֵאלֶ ָיך,
ו ְּב ׁ ֶשל ָּכ ְך ָ ּב ַח ְר ִּתי ִמכּ ֹל ַ ּב ֲחרוּזֶ ָיך.
אשוֹ ן ַא ָּתה לִ י ,מוֹ ֵפת לַ ֲחרוּזַ י,
ֹאש וְ ִר ׁ
ר ׁ
וְ לַ ִּסגְ נוֹ ן ֲא ׁ ֶשר לְ ׁ ִש ָיר ִתי ָ ּב ַח ְר ִּתי,
ִּכי ַרק ִמ ּ ְמ ָך נָ ַטלְ ִּתי ֶאת ֲא ִצילוּת ָהרו ַּח.
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ְר ֵאה ֶאת ַה ַח ָ ּיה ׁ ֶש ְ ּבגִ ינָ ּה ּ ָפנִ ִיתי
ָאחוֹ ָרהֲ ,התוּכַ ל ִמ ָ ּי ָד ּה לְ הוֹ ׁ ִש ֵיענִ י
ֶאת דַּ ם עוֹ ְר ַקי ִה ְק ּ ִפיא ַה ּ ַפ ַחד ִמ ּ ָפנֶ ָיה".
"עלֶ ָיך ְ ּבנָ ִתיב ַא ֵחר לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך",
ָ
ָענָ ה לִ י ֵעת ָר ָאה ֶאת דִּ ְמעוֹ ַתי זוֹ לְ גוֹ ת.
ָ
"עלֶ ָיך לַ ֲעזֹב ֶאת יְ ׁ ִשימוֹ ן ַה ּ ֶפ ֶרא,
ִּכי ַה ַח ָ ּיה ַה ּזֹאתֶ ׁ ,ש ִהיא ִע ַּלת ּ ְפ ָח ֶד ָיך,
לְ ִא ׁיש ֵהן לֹא ַּת ִ ּנ ַיח לִ ְפס ַֹע ַעל ּ ָפנֶ ָיה,
ַּת ֲעצֹר בּ וֹ וּלְ ֵעת ַה ּצ ֶֹר ְך ַּת ַה ְרגֵ הוּ.
ֵהן זֶ ה ִט ְב ָע ּה ׁ ֶש ָּל ּהַ ,אכְ זָ ר ו ְּמ ֻר ּׁ ָשע הוּא,
וְ לֹא ֵּת ַדע לָ ַעד זוֹ ְרוָ יָ ה וָ שׂ ַֹבע.
ִּת ְבלַ ע ,ו ְּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ָּת ׁשוּב לִ ְרעֹב ִמ ּק ֶֹדם.
ַרבּ וֹ ת ֵהן ַה ַח ּיוֹ ת ִע ּ ָמן זוֹ ִמזְ דַּ ֶ ּוגֶ ת,
וְ ִעם ַרבּ וֹ ת ּתוֹ ִסיף וְ ִתזְ דַּ ֵ ּוג ַעד יוֹ ם
ְ ּביִ ּסו ִּרים ְ ּגדוֹ לִ ים יַ ֶּכ ָ ּנה ֶּכלֶ ב ַציִ ד.
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ְמזוֹ נוֹ לֹא ֶה ָע ָפר ,לֹא ַּת ֲאוַ ת ַה ֶ ּב ַצע
ִּכי ִאם ִמדָּ ה טוֹ ָבהָ ,ה ַא ֲה ָבה וְ ַד ַעת,
וְ ֶע ֶרשׂ לֵ ָדתוֹ ֵ ּבין ֶפלְ ְטרוֹ לְ ֵבין ֶפלְ ְטרוֹ .
יטלְ יָ ה,
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר יָ ִרים ִמ ּׁ ֵש ֶפל ֶאת ִא ַ
לְ ַמ ֲענָ ּה ַק ִמילָ ה ּ ָפגְ ׁ ָשה ֶאת ַמר ַה ּ ָמוֶ ת
וְ נִ יסוּס ִע ּ ָמ ָד ּה ,גם טו ְּרנוּס וְ ֵא ְריָ לוּס.
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יתיָ ׁ ,שר ֶאת ֲעלִ ילוֹ ת ַה ֶ ּג ֶבר,
״פיְ ָטן ָהיִ ִ
ַּ
יסס ַה ּטוֹ בֲ ,א ׁ ֶשר ִמ ֶּק ֶרת ְטרוֹ יָ ה
ֶ ּבן ַאנְ כִ ֶ
ָ ּבא לְ ַא ַחר ֻח ְר ָ ּבן ׁ ֶשל ִאילְ יוֹ ן ַה ְמפ ֶֹא ֶרת״
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וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר יִ ְרדּ ֹף ְ ּבכָ ל ִעיר ַא ֲח ֶר ָיה,
ַעד ִּכי ֶאל ַה ּׁ ְשאוֹ ל יָ ׁשוּב וְ יַ ׁ ְשלִ יכֶ ָ ּנה,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ִּקנְ ָאה ׁ ָשלְ ָחה אוֹ ָת ּה לָ ָא ֶרץ.
לְ ַד ְע ִּתיַ ,על ֵּכן ,לְ טוֹ ָב ְת ָך ָעלֶ ָיך
לָ בוֹ א ִע ּ ִמיַ ,מ ְד ִר ְיך ֶא ְהיֶ ה לְ ָך ַ ּב ּת ֶֹפת,
ֶא ַּקח אוֹ ְת ָך ִמ ָּכאן ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצח,
ָ ּב ֶהם ִּת ׁ ְש ַמע ֶאנְ ַקת יֵ או ּׁש ו ַּמ ּ ַפח נֶ ֶפ ׁש,
ִּת ְר ֶאה רוּחוֹ ת ָע ָבר ַה ּ ִמ ְתיַ ְּס ִרים ִמ ֶּק ֶדם,
ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ְת ַח ְ ּננִ ים ַא ַחר ַח ְס ֵדי ַה ּ ָמוֶ ת.

120

וְ גַ ם ִּת ְר ֶאה ֶאת ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ֶּל ָהבוֹ ת
שְׂ ֵמ ִחים ִּכי ְ ּבבוֹ א ֵעת יוּכְ ל ּו לָ בוֹ א ֶאל ֵ ּבין
ְקדוֹ ׁ ִשים וְ ַצדִּ ִיקים ,לִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּבגַ ן ָה ֵע ֶדן.
וְ ִאם ְּכמוֹ ָתם ֵּתרוֹ ם ַ ּב ּ ַמ ֲעלוֹ ת וְ ַת ַעל,
ֲאזַ י ּתוֹ לִ ְיך אוֹ ְת ָך נְ ׁ ָש ָמה טוֹ ָבה ִמ ּ ֶמ ִ ּני,
ֶא ְמסֹר אוֹ ְת ָך ְ ּביָ ָד ּה לְ ֵעת לְ ָך ַא ִ ּנ ַיח.
ִּכי ַה ּׁ ַש ִּליט ֲא ׁ ֶשר מוֹ לֵ ְך ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ָהלַ כְ ִּתי ְ ּב ֻח ּקוֹ ָתיו מוֹ נֵ ַע
ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִמ ָּלבוֹ א ֶאל ֶק ֶרת ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת,
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה הוּא מוֹ לֵ ְך ַעל ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד.
ִהיא ִ ּב ָירתוֹ ָ ּברוֹ םָ ,ה ִעיר ַר ַ ּבת ּ ְפ ֵאר,
ו ַּבר ַמ ָ ּזל ָה ִא ׁיש נִ ְב ָחר לָ בוֹ א ֵאלֶ ָיה".
"ב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם
ָענִ ִיתי לוֹ ּ ִ :
ּ
אוֹ תוֹ ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַעַ ,ס ֵי ַע ְ ּביָ ִדי
לְ ִה ּ ָמלֵ ט ִמ ֶ ּזהְ ,מקוֹ ם זָ דוֹ ן וָ ֶר ׁ ַשע.
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ַהנְ ֵחנִ י לַ ּ ְמחוֹ זוֹ ת ֲעלֵ ֶיהם לִ י ִס ּ ַפ ְר ָּת
לְ ַמ ַען ֶא ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַסן ּ ֶפ ְטרוּס
ו ְּב ֶח ֶבר ֻא ְמלָ לִ ים ַה ִ ּנדּ וֹ נִ ים לְ ֵס ֶבל".
ֲאזַ י ּ ָפנָ ה ִמ ּׁ ָשםּ ְ ,ב ִע ְּקבוֹ ָתיו ָהלַ כְ ִּתי.
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׳ב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם
יתי לוֹ ּ ִ :
״ענִ ִ
ָ
ָ
אוֹ תוֹ ֵאינְ ך יוֹ ֵד ַעַ ,סּיֵ ַע ְ ּביָ ִדי
לְ ִה ּ ָמלֵ ט ִמ ֶ ּזהְ ,מקוֹ ם זָ דוֹ ן וָ ֶר ׁ ַשע׳״
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קנטו שני
דנטה ,ספק בלבו אם הוא ראוי לחסד ההתבוננות בעולמות המתים ,מציג את היסוסיו
בפני ורגיליוס ,אולם הפייטן מחזק את לבו ומסביר שהייתה זאת מרים ,האם הבתולה
עצמה ,בהמלצת ביאטריצ'ה ולוצ'יה הקדושה ,שזימנה אותו למסע זה.
ַה ּיוֹ ם ּ ָפנָ הָ ,ה ֶע ֶרב ַרדֲ ,אוִ יר ָהא ֶֹפל
ׁ ִש ֵּל ַח לַ ָח ְפ ׁ ִשי ֶאת ָּכל ַה ַחי ָ ּב ָא ֶרץ
ִמ ְ ּיגִ ַיעת ָע ָמלַ .רק ָאנֹכִ י ָאזַ ְר ִּתי
בּ וֹ ֵדד ֶאת ֲחלָ ַצי נָ כוֹ ן לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך,
לִ ְק ַראת ַמ ַּסע ֶח ְמלָ ה ,אוֹ תוֹ ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן
ֲא ׁ ֶשר ֵאינוֹ ׁשוֹ גֶ ה לְ כָ ל ּ ְפ ָר ָטיו יַ נְ ִצ ַיח.
הוֹ מוּזוֹ ת ,הוֹ ׁ ְשכִ ינַ ת ַהיְ ִצ ָירהִ ,עזְ רוּנִ י.
הוֹ זִ כְ רוֹ נִ יׁ ,שוֹ ֵמר ֶאת ׁ ֶש ָרא ּו ֵעינַ י,
ָ ּבזֹאת ַ ּג ֵּלה לַ כּ ֹל ֶאת כּ ַֹח ְסגֻ לּ וֹ ֶת ָיך.
ּ ָפ ַת ְח ִּתי" :הוֹ ּ ַפיְ ָטן ַה ּ ַמ ְד ִריכֵ נִ יְ ,ר ֵאה
ִאם דַּ י לִ י ְ ּבכ ִֹחיִ ,אם ְ ּבלִ ִ ּבי ָהא ֶֹמץ,
ְ ּב ֶט ֶרם ּתוֹ לִ יכֵ נִ י ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ֵמ ֵע ֶבר.

15

ָא ַמ ְר ָּת ִּכי ָא ִביו ׁ ֶשל ִסילְ ְביוּס ְ ּבעוֹ ֶד ּנ ּו
נָ תוּן ְ ּבגוּף נִ ׁ ְש ָחת ,יָ ָצא ֶאל ַה ּ ַמ ָּסע
ְ ּב ֶא ֶרץ ָה ַאלְ ָמוֶ ת ו ְּבגוּפוֹ ָהיָ ה ׁ ָשם.
ַא ְך ִאם אוֹ יֵ ב ָה ֶר ׁ ַשע נָ ָטה ַח ְסדּ וֹ לַ ֶ ּג ֶבר,
ִ ּג ָּלה לוֹ דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ֲהגַ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה
ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ַד ַעת ֵא ְיך יִ ּפֹל דָּ ָבר וְ לָ ּ ָמה,
ְ ּב ֵעינֵ י ָא ָדם נָ בוֹ ן ֵאין ַהדָּ ָבר ַמ ְפ ִּת ַיע.
ית-אב לְ רוֹ ָמא,
ִּכי ֵהן נִ ְב ַחר ָה ִא ׁיש לִ ְהיוֹ ת ֵ ּב ָ
ימ ּ ֶפ ְריָ ה.
לְ כַ ֵ ּבד ֶאת ַמ ְמלַ כְ ָּת ּה ,לְ הוֹ ִקיר ֶאת ָה ִא ְ
[]163
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״הּיוֹ ם ּ ָפנָ הָ ,ה ֶע ֶרב ַרדֲ ,אוִ יר ָהא ֶֹפל״
ַ
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ִּכי לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמתֵ ,הן ַמ ְמלַ כְ ָּת ּה ׁ ֶשל רוֹ ָמא
נוֹ ֲע ָדה ִמ ּ ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע לִ ְהיוֹ ת ָמקוֹ ם ָקדוֹ ׁש,
לְ ּ ֶפ ְטרוּס ַה ָ ּגדוֹ ל וּלְ יוֹ ְר ׁ ָשיו ַ ּב ֶחלֶ ד.
ו ְּב ַמ ְּסעוֹ ָתיו – יִ ַח ְס ָּת לוֹ ַעל ֵס ֶפר –
לָ ַמד דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ִס ְ ּיע ּו לְ ַה ֲענִ יק
יפיוֹ ר ַאדֶּ ֶרת.
לוֹ נִ ָ ּצחוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ,וְ לָ ַא ּ ִפ ְ

30

וְ ַא ַחר ָּכ ְך נָ ַדד לְ ׁ ָשם ְ ּב ִחיר ְּכלֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש
ִח ֵ ּזק ֱאמוּנָ תוֹ ּ ִ ,ב ֵּסס ֶע ְקרוֹ נוֹ ֶת ָיה
וְ כָ ְך ֶאת נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ָ ּג ַאל ֵמ ַרע ,הוֹ ׁ ִש ַיע.
ֲא ָבל ֲאנִ יִ ,מי ִ ּבי ָח ֵפץ? ֵאינִ י לֹא ּ ָפאוּלוּס,
וְ לֹא ֶאנֵ ַיאסֵ ,אין ִא ׁישּ ַ ,גם ָאנֹכִ י לֹא,
ָסבוּר ִּכי לַ ָּכבוֹ ד ַה ֶ ּזה ָראוּי ִה ֵ ּננִ י.
ַעל ֵּכן ִאם ֶא ְת ַר ֶ ּצה לַ ֲע ָצ ְת ָךֶ ,א ְפ ׁ ָשר
ִּכי ַמ ָּס ִעי יִ ְהיֶ ה ֵטרוּף כּ וֹ ׁ ֵשלֲ ,הלֹא
ְ ּב ָחכְ ָמ ְת ָך ֵּת ַדע יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי".
ֲאזַ י ְּכמוֹ ָה ִא ׁיש כּ וֹ ֵפר ְ ּבכִ ּסו ָּפיו,
ֵמ ֵסב ַּכ ָ ּונָ תוֹ ַעל ּ ִפי ׁ ִש ּקוּל ָח ָד ׁש,
וְ כָ ְך נָ סוֹ ג ָאחוֹ ר ְּכ ָבר ִ ּב ְת ִח ַּלת ַהדֶּ ֶר ְך,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ּתוֹ ֶעה ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ָה ָא ֶרץ
ְ ּבכ ַֹח ֶהגְ יוֹ נִ י ִה ֵ ּנה ָ ּבזֹאת ֵה ַפ ְר ִּתי,
ֶאת ַה ּׁ ְשלִ יחוּת נָ ַטלְ ִּתי נֶ ְח ּ ָפז ו ִּב ְבלִ י דַּ ַעת.

45

"אם ֶאת ַּכ ָ ּונָ ְת ָך ֵה ַבנְ ִּתי ָּכ ָראוּי",
ִ
ֵה ׁ ִש ָיבה לִ י רוּחוֹ  ,דְּ גוּלָ ה וְ ָר ַמת יַ ַחס,
"יָ ְרד ּו ַעל נַ ְפ ׁ ְש ָך ַה ֲח ָר ָדה ו ַּפ ַחד,
ֲא ׁ ֶשר יֵ ׁש ַה ְמ ַד ְּכ ִאים ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל ֶ ּג ֶבר
ְ ּבבוֹ א ָה ִא ׁיש לָ ֵצאת ֶאל יַ ַעד נֶ ֱא ָצל,
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ַח ָ ּיה ִמ ּ ְפנֵ י ֵצל ׁ ָשוְ א נִ ְר ַּת ַעת.
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לְ ַמ ַען ִּת ָ ּו ׁ ַשע א ַֹמר לְ ָך ַמדּ ו ַּע
ַעל דַּ ְר ְּכ ָך נִ ְק ֵר ִיתי ,וְ ַהדְּ ָב ִרים ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
לְ ֵעת ְ ּב ִס ְבלְ ָך ֶאל לְ ָב ִבי נָ גַ ְע ָּת.
עוֹ ִדי ׁשוֹ כֵ ן ְ ּב ֶק ֶרב רוּחוֹ ת ָס ֵפק ִט ְב ָען,
ְ ּג ִב ָירה ֶצ ַחת ּ ָפנִ יםּ ְ ,ברוּכַ ת ִּת ְפ ֶא ֶרתּ ָ ,ב ָאה.
ִמ ָ ּיד ֶאת ׁ ֵשרו ַּתי ִה ַ ּצ ְע ִּתי לְ ָפנֶ ָיה.
ַרב נֹגַ ּה ַמ ָ ּב ָט ּה ֵמאוֹ ר כּ וֹ כַ ב ַה ּׁ ַש ַחר,
דִּ ְ ּב ָרה ֵאלַ יָ ,היָ ה קוֹ לָ ּה ׁ ָש ֵקטַ ,רב נ ַֹעם
וְ ַר ְך ְּכקוֹ ל ַמלְ ָא ְךִ .ה ֵ ּנה דְּ ָב ִרים ִה ִ ּג ָידה:

60

'הוֹ רו ַּח נֶ ֱא ֶצלֶ תַ ,ר ַ ּבת נִ ימוּס ִמ ּ ַמנְ טו ָּאה
ֲא ׁ ֶשר ְּת ִה ָּל ָת ּה לֹא ּ ַפ ָּסה ִמן ָה ָא ֶרץ,
וְ לֹא ֶּת ְחדַּ ל ָּכל עוֹ ד לֹא יִ ָּכ ֵחד ַה ֶחלֶ ד.
ִה ֵ ּנה ֵר ִעיֲ ,הגַ ם לֹא ֵר ַע לְ פוֹ ְרטוּנָ ה,
ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ָהר ַרבּ ּו ַמכְ ׁ ֵשלוֹ ָתיו
ַעד ִּכי נָ סוֹ ג ִמ ּׁ ָשם ְ ּברֹב יִ ְר ָאה ו ַּפ ַחד.
ִמן ַהדְּ ָב ִרים ִה ִ ּגיע ּו לְ ָאזְ נַ י ְ ּב ֵע ֶדן
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ִּכי ֶאת ַה ּמוֹ ֵעד ִא ַח ְר ִּתי
וְ כִ י ָא ַבד ָה ִא ׁישָ ,ס ָטה ֵמ ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך.
ַעל ֵּכן ַמ ֵהר וְ ֵצאּ ְ ,בלָ ׁשוֹ ן ֶצ ָחה ֲעזֹר לוֹ ,
ו ְּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר נִ ְד ָר ׁש לְ הוֹ ׁ ִשיעוֹ ִמ ּׁ ֶש ֶבר,
ַס ַ ּיע ְ ּביָ דוֹ לְ ַמ ַען ֵא ַדע ׁ ַשלְ וָ ה וְ נַ ַחת.
ֲאנִ י ַה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת זֹאתּ ֵ ,ב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ׁ ְש ִמי,
ַה ָ ּב ָאה ִמ ּ ָמקוֹ ם ֵאלָ יו לָ ׁשוּב ָח ַפ ְצ ִּתי.
ָה ַא ֲה ָבה ִהיא זוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ְ ּגרוֹ נִ י דּ וֹ ֶב ֶרת.
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לְ ֵעת ָא ׁשוּב ,נִ ֶ ּצ ֶבת ִ ּב ְפנֵ י ָאדוֹ ן ִמ ּ ַמ ַעל,
ְּת ִה ָּל ְת ָך א ַֹמר ו ִּבכְ בוֹ ְד ָך ַא ְר ֶ ּבה".
ַע ָּתה ׁ ָש ְק ָטה ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה ,וְ ָאנֹכִ י דִּ ַ ּב ְר ִּתי:
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יא ְט ִר ֶיצ'ה ׁ ְש ִמי״
״אנִ י ַה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת זֹאתּ ֵ ,ב ַ
ֲ
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ְּ
"ג ִב ְר ִּתי ַר ַ ּבת ַה ֶח ֶסדֵ ,הן ֶ ּגזַ ע ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁש
ַרק ִ ּבזְ כו ֵּת ְך ָ ּג ַבר ַעל ָּכל ַה ַחי ִמ ַּת ַחת
לִ ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם וְ ַעד לִ ְס ֶפרוֹ ת ָה ָר ִק ַיע.
ֶח ְפ ֵצ ְך ּ ְפ ֻקדָּ ה הוּא לִ יּ ְ ,בעֹנֶ ג ֲא ַמ ְּל ֶא ָ ּנה,
ַ ּגם ל ּו ַא ְקדִּ ים ָאחו ּׁש ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ַה ְר ִּתי דַּ י
ַה ִ ּג ִידי לִ י ֵאפוֹ א ַ ּב ּ ֶמה נַ ְפ ׁ ֵש ְך חוֹ ׁ ֶש ֶקת.
ִעם זֹאת ִא ְמ ִריֲ :הלֹא ֵּכ ַיצד ֵאינֵ ְך נֶ ְח ֶר ֶדת
לָ ֶר ֶדת לַ ּ ְמצוּלוֹ ת ַה ָּלל ּו ָּכאןֵ ,מ ֵע ֶדן,
ֵמא ׁ ֶֹשר ֶמ ְר ָח ָביו ֲאלֵ ֶיהם ַא ְּת עוֹ ֶרגֶ ת?"
"׳כיוָ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך לַ ְחקֹר דְּ ָב ִרים לָ ע ֶֹמק,
ֵּ
ָא ׁ ִשיב לְ ָך ְק ָצרוֹ ת ַמדּ ו ַּע ֵאין ִ ּבי ּ ַפ ַחד
לָ בוֹ א לְ כָ אן ָּכ ֵעת,׳ ִה ִ ּג ָידה לִ י ֵ ּב ַיא ְט ִר ֶיצ'ה.
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ָ'עלֵ ינ ּו לְ ַפ ֵחד ַרק ִמדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר
ֹאשנ ּו
ָאסוֹ ן ִ ּבלְ ִּתי ָה ִפ ְיך יָ ִביא ּו ַעל ר ׁ ֵ
וְ לֹא ִמ ַּס ָּכנָ ה חוֹ לֶ ֶפת וְ נָ גוֹ זָ ה.
ָה ֵאל ְ ּברֹב ַח ְסדּ וֹ ִח ּׁ ֵשל אוֹ ִתי ִמ ּ ְפנֵ י
ַהדְּ וַ י וְ ַה ּ ַמכְ אוֹ ב ֵמ ֶהם ַא ָּתה סוֹ ֵבל
ו ְּבכ ִֹחי לַ ֲעמֹד ָ ּב ֵא ׁש ַה ּ ִמ ְתלַ ַּק ַחת.
ְ ּג ִב ָירה ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ׁשוֹ כֶ נֶ תַ ,ר ַ ּבת ֶח ֶסד,
ַה ְ ּנכוֹ נָ ה לִ ׁ ְשבּ ֹר ָּכל חֹק ִּכי ַ ּגס לִ ָ ּב ּה
ַ ּב ּ ַפח ַה ֶ ּזה ֵאלָ יו ֲאנִ י אוֹ ְת ָך ׁשוֹ לַ ַחת.
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכןָ ,ק ְר ָאה ִהיא לְ לו ִּצ' ָ ּיה,
"על ר ׁ
ַ
"אסוֹ ן ָעלוּל לָ ֶר ֶדת.
ֹאש ַע ְבדֵּ ְךָ ",א ְמ ָרה לָ ּהָ ,
ִהנְ נִ י ַמ ְפ ִק ָידה ְ ּביָ ַדיִ ְך ֶאת ַה ֶ ּג ֶבר".
ָה ֶר ׁ ַשע ו ְּק ׁ ִשי לֵ ב שְׂ נו ִּאים ַעל לֵ ב לו ִּצ' ָ ּיה,
ַעל ֵּכן ֵאלַ י ִמ ָ ּיד ִהיא ָח ׁ ָשה לַ ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ
יָ ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּב ֶח ְב ַרת ָר ֵחלַ ,רבּ וֹ ת ׁ ְשנוֹ ֶת ָיה.
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"ב ַיא ְט ִר ֶיצ'הָּ ",כ ְך דִּ ְ ּב ָרה ְ ּברוּכַ ת ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ֵּ
ַ
"מדּ ו ַּע לֹא ִס ַ ּי ְע ְּת ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל ֲאהו ֵּב ְך?
ֲהלֹא לְ ַמ ֲענֵ ְך נָ ַט ׁש ֶאת ַעם ָה ָא ֶרץ.
ַה ִאם ֶאת יִ ּסו ָּריו ָאזְ נֵ ְך ֵאינָ ּה ׁשוֹ ַמ ַעת,
ר-ה ּ ָמוֶ ת
ֲהלֹא ִּת ְר ִאי ֵּכ ַיצד אוֹ ֵרב לוֹ ַמ ַ
וְ נַ ְח ׁשוֹ לָ יו עוֹ לִ ים ַעל ִמ ׁ ְש ְ ּב ֵרי ַה ַ ּנ ַחל?"
ִא ׁיש לֹא ִמ ֵהר ַעד ֵה ָ ּנה ִ ּב ְמלוֹ א ֵּת ֵבל ,לָ ֵצאת
לִ ְק ַראת ִרוְ ֵחי ָממוֹ ן אוֹ ֵמ ָאסוֹ ן לָ נוּס,
ָּכמוֹ נִ י לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ָר ּה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי.
אתי
ֲאזַ י ִמן ַה ּ ְמרוֹ ִמים ִה ֵ ּנה ֵאלֶ ָיך ָ ּב ִ
בּ וֹ ַט ַחת ַ ּבדְּ ָב ִרים דִּ ַ ּב ְר ָּת ַעל ָאזְ נִ י,
ַה ְמכַ ְ ּב ִדים אוֹ ְת ָך וְ ֶאת ַמ ֲאזִ ינֶ ָיך.׳
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ֶר ָיה ִס ְ ּי ָמה ּ ָפנְ ָתה ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ֵעינֶ ָיה בּ וֹ ֲהקוֹ ת ְ ּב ֶד ַמע ִ ּבי ֵה ִאיצ ּו
לָ קוּם ,וְ כַ ְמ ֻצ ֶ ּוה ָעלַ י ,לָ חו ּׁש ֵאלֶ ָיך.
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ִה ֵ ּנה ֵאפוֹ א ָ ּבזֹאת לְ ֶעזְ ְר ָך ִה ַ ּג ְע ִּתי,
ִה ַ ּצלְ ִּתי נַ ְפ ׁ ְש ָך ִמ ּ ְפנֵ י ַח ַ ּית ַה ֶּט ֶרף
ָח ְס ָמה ֶאת דַּ ְר ְּכ ָך ַהיְ ׁ ָש ָרה לְ ַמ ְעלָ ה.
ו ְּבכֵ ןַ ,על ָמה וְ לָ ּ ָמה ַע ָּתה ִּת ְת ַמ ְה ֵמ ַּה?
ַמדּ ו ַּע כּ ֹה נִ ְר ּ ֶפה ,נֶ ְח ָרד ִה ְ ּנ ָךַ ,מדּ ו ַּע
זֶ ה כּ ֹה יֶ ְח ַסר לִ ְ ּב ָך שִׂ ְמ ַחת ִרגּ ו ּׁש וְ א ֶֹמץ?
ׁ ָשלוֹ ׁש ְ ּג ִבירוֹ ת ְ ּב ֵע ֶדןַ ,רבּ וֹ ת ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד,
לִ ָ ּבן ִא ְּת ָךְ ׁ ,שלָ ׁ ְש ָּתן נוֹ שְׂ אוֹ ת ֶאת ִס ְבלוֹ ֶתיךָ,
וְ גַ ם ֲאנִ י צוֹ ֶפה לְ ָך ִ ּב ְר ַּכת ּתוֹ ֶחלֶ ת".
ְּכמוֹ ּ ֶפ ַרח ָקט נִ ְצנָ ף ִ ּבכְ פוֹ ר ִ ּב ְד ִמי ַה ַּליְ לָ ה
ו ִּמ ְת ַּכ ֵ ּנס ְ ּבתוֹ כוֹ ֲ ,אזַ י לְ אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
נִ זְ ָקף ַעל ְקנֵ ה ִ ּג ְבעוֹ לֶ ,את כּ וֹ ָתרוֹ ּפוֹ ֵק ַח,
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ָּכ ְך ָאנֹכִ י אוֹ ֵסף כּ ִֹחי ַהדַּ לֵ ,ה ַק ְצ ִּתי
ו ְּבלִ ִ ּבי ָ ּג ָאה נַ ְח ׁשוֹ ל ָענֹג ׁ ֶשל א ֶֹמץ,
אתי:
ְּכמוֹ ֶע ֶבד ׁ ֶש ָהיָ ה לְ ֶבן חוֹ ִריןָ ,ק ָר ִ

135

"הוֹ  ,זוֹ ֲא ׁ ֶשר אוֹ ִתי ְ ּברֹב ַח ְסדָּ ּה סוֹ ֶע ֶדת,
וְ ַא ָּתה ֲא ִציל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשֲ ,א ׁ ֶשר דְּ ָב ָר ּה ׁ ָש ַמ ְע ָּת
וּלְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת נֶ ְח ּ ַפזְ ָּת לְ כָ אן לְ הוֹ ׁ ִש ֵיענִ י,
דְּ ָב ֶר ָיך עוֹ ְררוּ ִ ּב ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי רֹב ֵח ֶפץ
לָ ׁשוּב וּלְ ַמ ֵּלא ֶאת ׁ ֶש ְּת ִח ָּלה ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי.
ִה ֵ ּנה נִ לְ ָהב ֲאנִ י לָ קוּם ,לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך.
נֵ לֵ ְךָ ,רצוֹ ן ֶא ָחד ּפוֹ ֵעם ִ ּב ְסגוֹ ר לִ ֵ ּבנוּ.
ַא ָּתה ָעלַ י ׁ ַש ִּליטָ ,אדוֹ ן וּמוֹ ֵרה דֶּ ֶר ְך".
ימה,
ְ ּבכָ ְך דְּ ָב ִרי ִס ַ ּי ְמ ִּתי ,וְ הוּא ּ ָפ ַסע ָק ִד ָ
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ָעלִ ִיתי ַא ֲח ָריו ִ ּב ׁ ְש ִביל ָּתלוּל ו ֶּפ ֶרא.
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קנטו שלישי
דנטה וּורגיליוס חוצים את שערי התופת ונעצרים בכניסה ,שם סובלים אלו שחטאו
האכֶ רוֹ ן ומביטים
באדישות כלפי הטוב והרע .בהמשך הם מגיעים אל גדות נהר ָ
בכּ ארוֹ ן ,איש המעבורת המעביר בנהר את נשמות החוטאים .דנטה מוכה בסנוורים,
מאבד את הכרתו.

דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ת ַה ֵּס ֶבל,
דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ִע ּנוּיֵ י ַה ֶ ּנ ַצח,
דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ֲארו ֵּרי ַה ֶחלֶ ד.
ֶאת ֻא ּ ָמנוּת ְמלַ אכְ ִּתי ֲהלֹא כּ וֹ נֵ ן ַה ֶ ּצ ֶדק,
אתי ְ ּב ֶח ֶסד ָה ֱאל ַֹּה,
ִּכי ָאנֹכִ י נִ ְב ֵר ִ
ָחכְ ַמת ָה ֶעלְ יוֹ נִ ים וְ ַא ֲה ָבה ִמ ֶּק ֶדם.
ְ ּב ֶט ֶרם ֱהיוֹ ִתי ,לְ ַבד ִמן ָה ַאלְ ָמוֶ ת
דָּ ָבר לֹא נִ ְתחוֹ לֵ לֲ .אנִ י ַק ָ ּים לָ ַעד,
ַה ָ ּבא ְ ּב ׁ ַש ֲע ִרי – ִמן ַה ִּת ְקוָ ה ֲח ַדל נָ א!
ֶאת ַה ּ ִמ ִּלים ַה ָּללוַּ ,ה ֲחקוּקוֹ ת ׁ ָשחֹר,
ָר ִא ִיתי ַעל ַמ ׁ ְשקוֹ ף ַה ּׁ ַש ַער ,וָ א ַֹמר:
ּ
"מוֹ ִרי ,דְּ ָב ִרים ְסתו ִּמיםֶ ׁ ,שלּ ֹא ָא ִביןֵ ,הם ֵא ֶלה".
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ְּכ ַב ַעל נִ ָּסיוֹ ן ַעל ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ֵה ׁ ִשיב לִ י:
"כאן ְמ ֻצ ֶ ּוה ַא ָּתה לַ ְחדּ ֹל ִמ ְּל ָב ֶט ָיך.
ָּ
ְ
ָּכאן מ ֶֹרך לֵ ב ו ַּפ ַחד דִּ ינָ ם לָ ַעד לִ גְ וֹ ַע.
ִה ַ ּג ְענ ּו לַ ּ ָמקוֹ ם ֵּת ַא ְר ִּתי לְ ָפנֶ ָיך,
ִּת ְר ֶאה בּ וֹ ֲהמוֹ נֵ י ָא ָדם ֻמ ֵּכי ַח ָּטאת,
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְּטל ּו ֵמ ֶהם ָּכלִ יל ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת".
[]171
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״דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ת ַה ֵּס ֶבל,
דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ִענּּויֵ י ַה ֶ ּנ ַצח,
רּורי ַה ֶחלֶ ד״
דַּ ְר ִּכי עוֹ ֵבר נָ ִתיב ֶאל ֲא ֵ

ג .ד.

דִּ ֵ ּבר ,וְ ֶאת יָ דוֹ ְ ּבכַ ף יָ ִדי ִה ִ ּנ ַיח,
ִח ֵ ּי ְך ֵאלַ יִ ,ח ֵ ּזק רו ִּחי וְ הוֹ לִ יכַ נִ י
ֶאל ִמ ְס ְּת ֵרי דְּ ָב ִרים ָה ֲעלו ִּמים ֵמ ַעיִ ן.
וְ ׁ ָשם ְ ּגנִ יחוֹ ת ָעלוִּ ,צוְ חוֹ ת יָ גוֹ ן ו ֶּבכִ י
ְ ּבא ֶֹפל נֶ ַצח לֵ יל לְ לֹא כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיע,
ִה ְק ׁ ַש ְב ִּתי ,וְ ִד ְמ ָעה נָ ג ָֹּלה ַעל ַה ֶּל ִחי.
ְ ּבלִ יל שָׂ פוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תְ ,ק ִריאוֹ ת זְ וָ ָעה ו ַּפ ַחד,
קוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל ַּת ֲענִ יתִ ,מלּ וֹ ת ְּכ ֵאב וְ ֵס ֶבל,
יָ ַדיִ ם ַמ ְצלִ יפוֹ תְ ,צוָ חוֹ ת ַעד לֵ ב ׁ ָש ַמיִ ם,
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ימים ַה ַּסב ְּכמוֹ ְ ּב ׁ ִשבּ ֹלֶ ת,
ַהכּ ֹל ִ ּב ׁ ְשאוֹ ן ֵא ִ
ְ ּב ַעד ֲאוִ יר ַה ֶ ּנ ַצח ַה ְמ ַר ֵּקד ׁ ִשכּ וֹ ר,
ְּכמוֹ חוֹ ל ֶה ָחג ָס ִביב ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ִ ּב ְמ ַע ְרבּ ֹלֶ ת.
עוֹ ד נִ ׁ ְש ָמ ִתי ְּכלו ָּאה ְ ּבכַ ף ָמגוֹ רָ ׁ ,ש ַאלְ ִּתי:
"הוֹ ַ ,מה הוּא זֶ ה ,מוֹ ִריֲ ,א ׁ ֶשר ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע,
ִמי ֵא ֶּלה ַה ְּכנו ִּעים לְ ֻפ ְר ָענוּת וְ ֵס ֶבל?"
"ה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ָה ֲעלוּבוֹ ת ַה ָּללוּ,
ֵה ׁ ִשיב לִ יַ :
דַּ ְר ָּכן יָ גוֹ ן וְ ֵס ֶבלַ ,על ִּכי ָ ּב ֲחר ּו לִ ְחיוֹ ת
ַח ִ ּיים לְ לֹא ֶח ְר ּ ָפה ַא ְך ַ ּגם ְ ּבלִ י ק ֶֹרט ׁ ֶש ַבח.
ַע ָּתה חוֹ ְב ִרים ַה ָּלל ּו ֶאל ֶח ֶבר ַמלְ ָאכִ ים
מוּגֵ י ַה ֵּלב ֲא ׁ ֶשר ָ ּבגְ ד ּו ָ ּב ֵאלִ ,עם זֹאת
בּ וֹ לֹא ָמ ְרד ּו וְ ַרק ִה ְתבּ וֹ נְ נ ּו ׁ ְשוֵ י נֶ ֶפ ׁש.
ׁ ְש ֵמי ַה ּ ָמרוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יָ ְפיָ ם עוֹ ֵמד לָ נֶ ַצח,
ֵ ּג ְר ׁש ּו אוֹ ָתם ַא ְך לֹא ִק ֵ ּבל אוֹ ָתם ַה ּת ֶֹפת,
ֲא ִפלּ ּו ָה ָר ׁ ָשע ָ ּב ֶהם לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ַח".

45

ֲאזַ י ֲאנִ י" :מוֹ ִריַ ,מה ִהיא ִע ַּלת ַה ּׁ ֶש ֶבר,
כּ וֹ ָפה ַעל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ָּלל ּו ֶ ּבכִ י ָרם?"
"זֹאת ְ ּב ִמ ִּלים ְספוּרוֹ ת א ַֹמר לְ ָךֵ ",ה ׁ ִשיב לִ י,
"ה ָּלל ּו לֹא יָ שִׂ ימ ּו ֶאת ִמ ְב ָט ָחם ַ ּב ּ ָמוֶ ת,
ַ
וְ ַח ֵ ּי ֶיהם סו ִּמים וְ כֹה ׁ ְש ָפלִ ים ַעד ִּכי
ִמ ּ ְמנַ ת ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ַה ּזוּלָ ת חוֹ ְמ ִדים ֵהם.
ַ ּגם לֹא יִ זְ ֶּכה ִס ְבלָ ם לִ ְת ִה ָּלה ַ ּב ֶחלֶ ד,
ַה ֶח ֶסד וְ ַה ֶ ּצ ֶדק דּ וֹ ִחים אוֹ ָתם ְ ּבלַ ַעג.
ַ ּבל נְ ַד ֵ ּבר ָ ּב ֶהם ,נֵ לֵ ְך ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה".
ַמ ִ ּביט ָ ּב ֶהם ָקרוֹ בָ ,ר ִא ִיתי ּ ֶפ ַתע דֶּ גֶ ל,
ַה ָ ּנע ְ ּברֹב ְמ ִהירוּת ַעד ִּכי ָּכל נִ ָּסיוֹ ן
לְ ָה ִפיג ְמרו ָּצתוֹ ָהיָ ה נִ כְ ׁ ָשל לָ ֶב ַטח.

6/7/2009 1:42:13 PM

Book 1.indb 173

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

174
ֵמ ֲאחוֹ ָריו נִ גְ ַרר ָהמוֹ ן ָעצוּם וְ ַרב,
ָק ׁ ֶשה לְ ַה ֲא ִמין ִּכי ָעלָ ה ְ ּביַ ד ַה ּ ָמוֶ ת
לַ ֲהפ ְֹך ִצבּ וּר כּ ֹה ַרב לִ נְ ׁ ָשמוֹ ת ַ ּב ּת ֶֹפת.

60

זִ ִה ִיתי ֵ ּבינֵ ֶיהם ַּכ ּ ָמה ַה ּ ֻמ ָּכ ִרים לִ י.
ֲאזַ י ִצלּ וֹ ָר ִא ִיתי ,רוּחוֹ ׁ ֶשל מוּג ַה ֵּלב,
ֹאשנוּ.
ֶאת ֶּכ ׁ ֶשל ַה ֵּסרוּב הוֹ ִריד זֶ ה ַעל ר ׁ ֵ
ֲאזַ י ִמ ָ ּיד ֵה ַבנְ ִּתי ְ ּבוַ דָּ אוּת ְ ּגמו ָּרה
ִּכי ֶה ָהמוֹ ן ַה ֶ ּזה הוּא ֶח ֶבר ּ ַפ ְח ָדנִ ים
שְׂ נו ֵּאי ֵאל ַ ּב ּ ָמרוֹ ם וְ ַה ּ ָׂש ָטן ַ ּגם יַ ַחד.
ָה ֲעלו ִּבים ָה ֵהםֶ ׁ ,ש ּ ֵמעוֹ לָ ם לֹא ָחיוּ,
ּ ָפ ְסע ּו ְ ּגלוּיֵ י ֶע ְריָ הְ .צ ָרעוֹ ת וְ יַ ּתו ׁ ִּשים
ָחגִ ים ְס ִב ָיבם עוֹ ְק ִצים ִ ּב ְבשָׂ ָרם ְ ּבלִ י ֶה ֶרף.
שְׂ רו ִּטים ּ ְפנֵ ֶיהםָ ,קלַ ח ,נִ ַ ּגר דָּ ָמם ַעל לֶ ִחי
וְ נִ ְת ַע ְר ֵ ּבב ְ ּב ֶד ַמע ,זוֹ לֵ ג לְ ַרגְ לֵ ֶיהם,
ִר ּ ָמה וְ תוֹ לֵ ָעה ְמת ָֹעבוֹ ת ְ ּבלָ עוּהוּ.
ָאז ֵמ ֲאחוֹ ֵר ֶיהם ִה ַ ּב ְט ִּתיָ ,ר ִא ִיתי
ָהמוֹ ן ָ ּגדוֹ ל צוֹ ֶבה לִ גְ דוֹ ת נָ ָהר ָר ָחב.
"אמֹר לִ י וְ ֵא ַדע זֹאת,
לְ ַמ ְר ֵא ֶיהם ָא ַמ ְר ִּתיֱ :

75

ִמי ֵאלּ ּו ֵהם ,מוֹ ִרי ,ו ַּמה ּו חֹק אוֹ נ ַֹהג
ֲא ׁ ֶשר דּ וֹ ֵחק ָ ּב ֶהם לַ ְחצוֹ ת ֶאת ַה ָ ּנ ָהר,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ֶא ְר ֶאה ְ ּבאוֹ ר ְמ ַת ְע ֵּת ַע?"
וְ הוּא ֵאלַ יִּ :
"ת ְמ ָצא ְּת ׁשו ָּבה לִ ׁ ְש ֵאלוֹ ֶת ָיך
לְ ֵעת נָ בוֹ א לִ גְ דוֹ ת נְ ַהר ָה ָאכֶ רוֹ ן
וּמוּל ַק ְדרוּת חוֹ ָפיו נַ ֲעמֹד ,נִ ֵּתן ֵעינֵ ינוּ".
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ,נִ כְ לָ םֵ ,עינַ י ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ִּתי,
חוֹ ׁ ֵש ׁש ִּכי ִ ּב ְד ָב ַרי ָעלַ ְב ִּתי בּ וֹ ָ ׁ ,ש ַת ְק ִּתי,
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְחדָּ ו ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ָאכֶ רוֹ ן ַה ַ ּנ ַחל.
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אתנ ּו ׁ ָשט זָ ֵקן ְ ּב ִס ָירתוֹ ,
ָּכאן לִ ְק ָר ֵ
וּשְׂ ָערוֹ שֵׂ ָיבה ֵמרֹב ׁ ָשנִ ים ,צוֹ ֵעק:
"הוֹ  ,נְ ׁ ָשמוֹ ת סוֹ טוֹ תֲ ,אבוֹ י לִ ידו ֵּעי ַצ ַער.
לָ ַעד לֹא ִּת ָּכנְ ס ּו ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם.
ִה ֵ ּנה ֶא ַּקח ֶא ְתכֶ ם ִמ ָּכאן ֶאל חוֹ ף ִמ ֶ ּנגֶ ד,
ֶאל ְּכפוֹ ר וְ לֶ ָהבוֹ תֶ ,אל ֲא ֵפלַ ת ַה ֶ ּנ ַצח.

90

ו ַּב ֲא ׁ ֶשר לְ ָךַ ,ה ַחיְ ,ק ַרב לְ כָ אן,
ׁ ְשמֹר נַ ְפ ׁ ְש ָך ֵמ ֶהם ִּכי ֵאלּ ּו ַא ְך ְ ּגוִ ּיוֹ ת".
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ָה ִא ׁיש ׁ ֶשלּ ֹא ָר ַח ְק ִּתי,
"א ֶח ֶרת ַה ָ ּג ָדה,
"א ֵחר הוא ַה ָ ּנ ִתיבָ ",סחַ ,
ַ
לֹא זוֹ ָּת ִביא אוֹ ְת ָך ֶאל חוֹ ף ַה ּ ִמ ְב ָט ִחים.
ְס ִפינָ ה ַק ָּלה יוֹ ֵתר ָּת ׁ ִשיט אוֹ ְת ָך לַ ַ ּי ַעד".
"אל ִּת ְתיַ ֵּסרַּ ,כרוֹ ן ",דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יו מוֹ ִרי,
ַ
ַ
"ה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ַה ֶ ּזה ְרצוֹ ן ׁ ָש ַמיִ ם בּ וֹ ,
וְ ַאל ּתוֹ ִסיף לִ ׁ ְשאֹלֲ ,הלֹא ֶח ְפצוֹ ּ ְפ ֻקדָּ ה הוּא".
ֲאזַ י ָה ֵאלֶ ם ַרד ַעל לֶ ִחי ְמזֻ ֶּקנֶ ת
ׁ ֶשל ַּכרוֹ ןַ ,ה ְמנַ ֵ ּוט ְ ּבא ֶֹפל ַה ָ ּנ ָהר,
ֵעינָ יו ְמצ ָֹעפוֹ ת ְ ּב ַמ ְע ְ ּגלֵ י ׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ֲא ָבל רוּחוֹ ת ֵעירֹם ַ ּב ֲא ִפ ַיסת כּ ֹחוֹ ת,
לְ ֵעת ׁ ָש ְמע ּו ֶאת דְּ ַבר ַּכרוֹ ן ָה ַאכְ זָ ִרי
ָח ְרק ּו ְ ּב ׁ ִש ֵ ּנ ֶיהםָ ,חוְ ר ּו ּ ְפנֵ ֶיהם ִמ ַ ּז ַעם.

105

ִח ְּלל ּו ֶאת ׁ ֵשם ָה ֵאלֵ ,ח ְרפ ּו ֲאבוֹ ֵת ֶיהם,
ֶאת ֶ ּגזַ ע ָה ָא ָדםּ ִ ,גדְּ פ ּו ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם
בּ וֹ נִ ְב ְרא ּו ְ ּב ֶצלֶ ם וּבוֹ יָ ְצא ּו ֵמ ֶר ֶחם.
ָאז נֶ ֱא ַסף ַה ֶח ֶבר ,נִ ְק ַהל ְ ּברֹב ָהמוֹ ן,
בּ וֹ כֶ ה ְ ּבקוֹ ל לִ גְ דוֹ ת ַה ַ ּנ ַחל ַה ְמ ַצ ּ ֶפה
לְ ִמי ׁ ֶש ֵאין ָעלָ יו מוֹ ָרא ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.
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אתנּו ׁ ָשט זָ ֵקן ְ ּב ִס ָירתוֹ ,
״כאן לִ ְק ָר ֵ
ָּ
ש ָיבה ֵמרֹב ׁ ָשנִ ים ,צוֹ ֵעק:
ש ָערוֹ ֵ ׂ
ּו ְ ׂ
ידּועי ַצ ַער׳״
׳הוֹ  ,נְ ׁ ָשמוֹ ת סוֹ טוֹ תֲ ,אבוֹ י לִ ֵ
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״אז נֶ ֱא ַסף ַה ֶח ֶבר ,נִ ְק ַהל ְ ּברֹב ָהמוֹ ן,
ָ
בּ וֹ כֶ ה ְ ּבקוֹ ל לִ גְ דוֹ ת ַה ַ ּנ ַחל ַה ְמ ַצ ּ ֶפה
לְ ִמי ׁ ֶש ֵאין ָעלָ יו מוֹ ָרא ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל״

ג .ד.

ַּכרוֹ ן ַה ּׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחתֵ ,עינָ יו ִר ׁ ְש ֵפי ַ ּג ֶחלֶ ת,
אוֹ ֵתת לָ ֶהם לָ בוֹ א ,לַ ֲעלוֹ ת ֶאל ַה ִּס ּפוּן,
ְ ּב ָמ ׁשוֹ טוֹ ַמ ֶּכה ָּכל ֵצל ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ְּכמוֹ ֶה ָעלִ ים ַ ּב ְּס ָתו נוֹ ׁ ְש ִרים לְ ֵעת ׁ ַש ֶּלכֶ ת
ְּת ִח ָּלה ֶא ָחדֵ ׁ ,שנִ י ,וְ ָהלְ ָאה ַעד ֲא ׁ ֶשר
רוֹ ֶאה ַה ַ ּבד ֵּכ ַיצד נָ ׁ ְש ָרה ְּכסוּתוֹ לָ ָא ֶרץ,
ָּכ ְך זֶ ַרע ֲח ָט ָאיו ׁ ֶשל ָה ָא ָדם נִ ַּתק,
ֶא ָחד ֶא ָחד ֵמחוֹ ף ,וְ לַ ִּס ָירה צוֹ נֵ ַח,
ְּכמוֹ ַ ּבז ֶאל ַּכף ַצ ָ ּיד ַה ּׁ ָשב ִּככְ לוֹ ת ַה ֶּט ֶרף.
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ָּכ ְך ֵהם צוֹ לְ ִחים ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם ַה ּקוֹ ְד ִרים,
עוֹ ד ֵאלּ ּו לֹא ָעל ּו ֶאל ַה ָ ּג ָדה ִמ ֶ ּנגֶ ד
וּכְ ָבר ָהמוֹ ן נוֹ ָסף נִ ְק ָהל לְ חוֹ ף ַה ַ ּנ ַחל.
"בנִ יָ ",סח ֵאלַ י מוֹ ִרי ְ ּברֹב ַח ְסדּ וֹ ַ ,
ְּ
"ה ָּלל ּו
ֲא ׁ ֶשר ָמ ְצא ּו מוֹ ָתם ִמ ַ ּיד ֵאל נְ ָקמוֹ ת
נֶ ֱא ָס ִפים לְ כָ אן ִמ ָּכל ַק ְצוֵ י ָה ָא ֶרץ,
וְ ַרב ֶח ְפ ָצם לַ ְחצוֹ ת ְ ּב ַמ ֲע ַבר ַה ַ ּנ ַחל
ִּכי ֶצ ֶדק ֱאל ִֹהי ֵמ ִאיץ ָ ּב ֶהםִ .ה ֵ ּנה
ָּכ ְך יֵ ֶצר ַרב ְּת ׁשו ָּקה נוֹ לָ ד ֵמ ִחיל ו ַּפ ַחד.
ַא ְך ָּכאן לֹא ַּת ֲעבֹר ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ּטוֹ ָבה,
ַעל ֵּכן ַּכרוֹ ן ִה ְת ָרה ְ ּב ָך ׁ ֶשלּ ֹא לָ לֶ כֶ ת,
ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ֲא ָמ ָריו ַע ָּתה ָּת ִבין לָ ֶב ַטח".
ִּככְ לוֹ ת דִּ ְב ֵרי מוֹ ִרי ,לְ ֶפ ַתע נִ ְר ֲעד ּו
ְ ּבכ ַֹח ַרב וְ אוֹ ן ִס ּ ֵפי ִמ ׁישוֹ ר ָהא ֶֹפל
ימים ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ׁ ְש ָטפוּנִ י.
וְ זִ כְ רוֹ נוֹ ת ֵא ִ

135

ָאז ְס ָע ָרה ּ ָפ ְר ָצה ְ ּב ֵע ֶמק ַה ָ ּבכָ א
וְ ָדם זוֹ ֵהר ׁ ָשנִ י נִ ַּתז ִ ּב ְמ ַע ְרבּ ֹלֶ ת,
ַהבּ ַֹהק וְ ָהאוֹ ר ַעד ְּכלוֹ ת חו ׁ ַּשי ִה ְד ִ ּבירוּ.
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קנטו רביעי
דנטה מקיץ מעלפונו במעגל הראשון של התופת ,בו שוכנים רוחות גדולי האנושות
אשר חיו לפני הספירה הנוצרית ,ועל כן לא ידעו את חסדי דת האמת .ביניהם
משוררים ,גיבורי אומה ,אנשי מדע ופילוסופים מן העת העתיקה.
ִמ ְּתהוֹ ם ׁ ֵשנָ ה ְטרו ָּפה ֵה ִעיר אוֹ ִתי קוֹ ל ַר ַעם
ֹאשי נִ ּ ֵפץִ ּ .פ ְתאוֹ ם ֵה ַק ְצ ִּתי
ַאדִּ יר ׁ ֶש ֶאת ר ׁ ִ
ְּכ ִא ׁיש ׁ ֶש ַעל ָּכ ְרחוֹ ָקם ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ַ ּב ַּליְ לָ ה.
ָע ַמ ְד ִּתי זָ קוּףֵ ,עינַ י ַה ְמ ֻפ ָ ּיסוֹ ת
ִה ִ ּביט ּו ִמ ְּס ִב ִיביּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי לַ ֲעמֹד
אתי.
ַעל ִטיב זֶ ה ַה ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ֶאת ַע ְצ ִמי ָמ ָצ ִ
ִה ֵ ּנה ֲאנִ י רוֹ ֶאה עוֹ ְמדוֹ ת ַרגְ לַ י לִ שְׂ ַפת
ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבהַ ,ה ַ ּגיְ א ַה ְמ ֻק ָּללִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו
עוֹ לִ ים קוֹ לוֹ ת נְ ִהי וּנְ ָאקוֹ ת ֵאין ֵק ֶצה.
ִ ּב ְק ָעה ׁ ְש ָפלָ ה ,קוֹ ֶד ֶרתֻּ ,כ ְּס ָתה ַ ּב ֲע ָר ֶפל,
ַעד ִּכי ַ ּגם ִאם ִא ּ ַמ ְצ ִּתי ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ְמאֹד,
לֹא ִה ְס ַּת ְ ּיע ּו לִ ְראוֹ ת דָּ ָבר ְ ּב ַמ ֲע ַמ ֶּק ָיה.

15

"נֵ ֵרד ֵאפוֹ א יַ ְחדָּ ו ֶאל עוֹ לָ מוֹ ת סו ִּמים",
ָא ַמר לִ י ַה ּ ַפיְ ָטן וְ הוּא ִח ֵ ּור ַּכ ּ ָמוֶ ת.
"לֵ ְך ַא ֲח ַריֶ ,א ְהיֶ ה ּפוֹ ֵס ַע לְ ָפנֶ ָיך".
ַא ְך ָאנֹכִ י ֲא ׁ ֶשר ֶאת ִחוְ רוֹ נוֹ ָר ִא ִיתי,
ָא ַמ ְר ִּתיֵ ,
"א ְיך ָאבוֹ א? ֲהלֹא ַא ָּתה ֲא ׁ ֶשר
ָ
ׁ ִש ַּככְ ָּת ֶאת ּ ְפ ָח ַדיַ ,ע ָּתה ָח ֵרד לִ ְ ּבך".
"ס ְבלוֹ ׁ ֶשל ֶה ָהמוֹ ן ַה ֶ ּזה,
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יִ :
ִמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לֵ ינוּ ,דָּ ַבק ִ ּבלְ ָחיַ י,
ימה ו ַּפ ַחד.
בּ וֹ ְ ּב ָטעוּת ָר ִא ָית אוֹ ת לְ ֵא ָ
[]179
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נָ שִׂ ים ֶאת ּ ְפ ָע ֵמינ ּו ִּכי ֲא ֻר ָּכה ַהדֶּ ֶר ְך".
אתי ַא ֲח ָריו
וְ הוּא ּ ָפנָ ה לָ לֶ כֶ תָּ ,כ ְך ָ ּב ִ
ֶאל ַמ ְע ָ ּגל ִר ׁ
אשוֹ ן סוֹ גֵ ר ַעל ְּתהוֹ ם ַה ּת ֶֹפת.
וְ כָ אןְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ַרק נִ ָּתן ָהיָ ה לִ ׁ ְשמ ַֹע,
לֹא קוֹ ל ְצוָ ָחה ָעלָ הִּ ,כי לַ ַח ׁשֲ ,אנָ חוֹ ת
ְ ּבקוֹ ל נָ מו ְּך ִה ְר ִעיד ּו ֶאת ֲאוִ ַירת ַה ֶ ּנ ַצח.

30

ָה ֲאנָ חוֹ ת ָעל ּו ִמ ּ ִפי ָהמוֹ ן ָ ּגדוֹ ל,
גּ
נָ ׁ ִשים ְ ּג ָב ִרים וְ ַטף ,לֹא ִע ּנוּיֵ י ַה וּף
ָ ּג ְרמ ּו לִ יגוֹ נָ ם ִּכי יִ ּסו ֵּרי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
"אינְ ָך ׁשוֹ ֵאלַ ,מדּ ו ַּע?
דִּ ֵ ּבר מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בֵ :
ִמי ֵאלּ ּו ָהרוּחוֹ ת ִּת ְר ֶאה לְ נֶ גְ דְּ ָך,
ָראוּי לְ ָך לָ ַד ַעת ְ ּב ֶט ֶרם נֵ לֵ ְך ָהלְ ָאה.
ֵהם לֹא ָח ְטאוּ ,לְ ֵה ֶפ ְךֵ ,מ ֶהם ַאנְ ׁ ֵשי ְסגֻ ָּלה.
אוּלָ ם לֹא דַּ י ְ ּבכָ ְךִּ ,כי לֹא ָע ְבר ּו ְט ִבילָ ה,
לֹא ָ ּבא ּו ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַהדָּ ת ַא ָּתה אוֹ ֵחז ָ ּב ּה.
ִאם ַ ּב ַח ִ ּיים ָהי ּו ְ ּב ֶט ֶרם דּ וֹ ר ַה ְ ּצלָ ב,
ֵהן לֹא ָע ְבד ּו לָ ֵאל ִּכ ְד ָב ֵעי וְ כַ ָ ּיאוּת.
ֲאנִ י ַע ְצ ִמי נִ ְמנֶ ה ִעם ָהרוּחוֹ ת ַה ָּללוּ.
ַעל ַה ִּל ּקוּי ַה ֶ ּזה וְ לֹא ַעל ֵח ְטא ַא ֵחר,
נֶ ֱענָ ׁ ִשים ֲאנַ ְחנ ּו לְ ִה ְת ַק ֵ ּים לָ נֶ ַצח,
לִ ְסבּ ֹל וּלְ ַקוּוֹ ת ,אוּלָ ם לְ לֹא ּתוֹ ֶחלֶ ת".

45

לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ָק ְד ָרה רו ִּחי ְמאֹד,
ימבּ וֹ ,
ִּכי ַ ּב ֲהמוֹ ן רוּחוֹ ת ִמ ֵ ּבין ׁשוֹ כְ נֵ י ַה ִּל ְ
ַאנְ ׁ ֵשי מוֹ ֵפת ַר ִ ּבים ְ ּבמוֹ ֵעינַ י ָר ִא ִיתי.
"ה ֵ ּגד ,מוֹ ִריֱ ,אמֹר לִ יֲ ,אדוֹ נִ י ",דִּ ַ ּב ְר ִּתי,
ַ
יַ ַען ִּכי ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לָ ַד ַעת ְ ּב ֵברוּר
ֶאת ַצו ַהדָּ ת ַה ַחף ִמ ָּכל ָטעוּת וְ כֶ ׁ ֶשל:
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״אם ַ ּב ַחּיִ ים ָהיּו ְ ּב ֶט ֶרם דּ וֹ ר ַה ְ ּצלָ ב,
ִ
ֵהן ל ֹא ָע ְבדּו לָ ֵאל ִּכ ְד ָב ֵעי וְ כַ ּיָ אּות.
ֲאנִ י ַע ְצ ִמי נִ ְמנֶ ה ִעם ָהרּוחוֹ ת ַה ָּללּו״

ג .ד.

"ה ִאם ּ ְפלוֹ נִ י ֵאי ּ ַפ ַעם יָ ָצא ִ ּבזְ כוּת ֶע ְרכּ וֹ
ַ
ִמ ָּכאן ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ַה ֶח ֶסד וְ ָהא ׁ ֶֹשר?"
וְ הוּאֲ ,א ׁ ֶשר ֵה ִבין ַּכ ָ ּונָ ִתיֵ ,ה ׁ ִשיב לִ י:
עוֹ ד ָאנֹכִ י ִטירוֹ ן ָּכאן ַ ּב ּ ָמקוֹ םָ ,ר ִא ִיתי
ְ ּבמוֹ ֵעינַ י ֵּכ ַיצד ֲאדוֹ ן עוֹ לָ םַ ,ה ֶּכ ֶתר
לְ ר ׁ
ֹאשוֹ מוֹ ֵפת לַ ִ ּנ ָ ּצחוֹ ןַ ,רד ֵה ָ ּנה.
נָ ַטל ִמ ָּכאן ֶאת ֵצל ָא ִבינ ּו ַה ַּק ְדמוֹ ן
ּ
ֶאת ֶה ֶבל ְ ּבנוֹ וְ ֶאת רוּחוֹ ׁ ֶשל נ ַֹחַ ,גם
ֶאת ֵצל ַה ְמחוֹ ֵקקַ ,ע ְבדּ וֹ  ,מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנוּ,
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ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ,וְ ֶאת דָּ וִ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך,
יַ ֲעקֹבִ ,ע ּמוֹ ָא ִביו ו ׁ ְּשנֵ ים ָעשָׂ ר ָ ּבנָ יו,
וְ ֶאת ָר ֵחל ִא ּ ֵמנוּּ ְ ,ברֹב ָע ָמל זָ כָ ה ָ ּב ּה.
וְ עוֹ ד ַר ִ ּבים נָ ַתן לָ ֶהם ֶאת ִ ּב ְר ָּכתוֹ ,
ַא ְך דַּ ע זֹאת ,לִ ְפנֵ ֶיהם ַאף לֹא נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם
ֵמ ֵאלּ ּו ָּכאן זָ כְ ָתה ִ ּבגְ ֻא ָּלה וְ יֶ ׁ ַשע".
עוֹ ד הוּא אוֹ ֵמר דְּ ָב ָריו וְ ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִשיכִ ים
ְ ּב ַמ ֲע ֵבה ַה ַ ּי ַער לָ לֶ כֶ ת ,זֶ ה ַה ַ ּי ַער
בּ וֹ נִ ְק ֲהל ּו רוּחוֹ תְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ְּכ ָבר ִצ ַ ּינְ ִּתי.
דַּ ְר ֵּכנ ּו לֹא ָא ְרכָ ה ֵמ ֵע ֶבר לַ ּ ָמקוֹ ם
יָ ׁ ַשנְ ִּתי בּ וֹ ִ ,ה ֵ ּנה ָרא ּו ֵעינַ י לְ ֶפ ַתע
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש עוֹ לָ ה ֶאל ֲא ֵפלַ ת ָר ִק ַיע.
ִה ֵ ּנה ְק ֵר ִבים ֲאנַ ְחנ ּו ֶאל ֵא ׁש ַה ּ ְמדו ָּרה,
ו ִּמ ּ ֶמ ְר ָחק לֹא ַרב יָ כֹלְ ִּתי לְ ַה ְב ִחין
ַ ּב ֲע ַדת ַאנְ ׁ ֵשי ְסגֻ ָּלה ׁ ֶש ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ׁשוֹ כֶ נֶ ת.
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"א ָּתהַ ,ה ְמכַ ֵ ּבד ָא ּ ָמנֻ ּיוֹ ת וְ יֶ ַדע,
ַ
ִמי ֵאלּ ּו ָהרוּחוֹ ת ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַמר ְּכבוֹ ָדם?
ַ ּב ּ ֶמה זָ כ ּו לִ ׁ ְשכּ ֹן ּ ְפרו ׁ ִּשים ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר?"
יטין,
וְ הוּא ֵאלַ י" :זֶ ה ׁ ְש ָמם ֲעטוּר ַה ּמוֹ נִ ִ
ֲא ׁ ֶשר נִ ּ ָׂשא ֶאל ָעל ַ ּגם ִ ּב ֵ
ימי ַח ֶ ּי ָיך,
הוּא ׁ ֶש ְ ּזכו ָּתם ִה ְקנָ הָּ ,כבוֹ דָ ,ה ָדר וְ ֶח ֶסד".
ֵ ּבין כּ ֹה וָ כֹה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ ל אוֹ ֵמר,
ּ
"כבוֹ ד ְּתנ ּו לַ ְמ ׁשוֹ ֵרר ַאדִּ יר ַה ְּת ִה ָלה,
ָּ
ִצלּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ָעזַ ב ִה ֵ ּנה ּו ׁ ָשב ֵאלֵ ינוּ".
קוֹ ל ַהדְּ ָב ִרים נָ ַדם וְ ׁ ֶש ֶקט ִהשְׂ ָּת ֵרר.
ַא ְר ָ ּב ָעה ִצ ֵּלי ָה ָדר ֲאזַ י ָק ְרב ּו ֵאלֵ ינוּ,
לֹא ֶע ֶצב לֹא שִׂ ְמ ָחה ָה ַא ְר ָ ּב ָעה ִה ִ ּביעוּ.
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183
ּ ָפ ַתח מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ֶאת ּ ִפיו וְ כָ ְך ָא ַמר:
"ה ֵ ּבט ֵה ֵ
ַ
יטב ַ ּב ֵ ּצל ׁ ֶש ֶח ֶרב ְ ּביָ דוֹ ,
צוֹ ֵעד ְ ּבר ׁ
ֹאש ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם וְ ָחזוּתוֹ רֹב ּת ֶֹקף.

90

ַה ֵ ּצל הוּא הוֹ ֶמרוֹ ס ,מוֹ ֵפת ַה ְמ ׁשוֹ ְר ִרים,
וְ ַא ֲח ָריו הוֹ ַר ְציוּסַ ,אלּ וּף ׁ ְשנִ ינַ ת ַה ַּל ַעג,
ישיָ ,ה ְר ִב ִיעי לו ַּקנוּס.
אוֹ ִב ְידיוּס ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַא ְר ַ ּב ְע ָּתם חוֹ לְ ִקים ִע ּ ִמי ֶאת ׁ ֵשם ַה ּת ַֹאר
אוֹ תוֹ ָא ַמר ַה ּקוֹ ל ׁ ָש ַמ ְע ָּת זֶ ה ָה ֶרגַ ע,
ֵהם מוֹ ִק ִירים אוֹ ִתי ,ו ָּפ ֳעלָ ם יָ ָקר לִ י".
וְ כָ ְך ָרא ּו ֵעינַ י ֶאת שֶׂ גֶ ב ָה ַא ְסכּ וֹ לָ ה,
ֹאשם ֲאדוֹ ן ׁ ִש ָירה ּ ַפיְ ָטן ׁ ֶש ֵאין ָּכמוֹ הוּ,
ְ ּבר ׁ ָ
ְּכנֶ ׁ ֶשר ָ ּב ָר ִק ַיע ָ ּגבוֹ ַּה ִמן ַה ֶ ּי ֶתר.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ִׂש ָיח ָתם ֶאל ִס ּיו ָּמ ּה ִה ִ ּג ָיעה
ּ ָפנ ּו ֵאלַ יִ ,קדְּ מוּנִ י ְ ּב ִב ְר ַּכת ׁ ָשלוֹ ם.
ָר ָאה זֹאת ֲאדוֹ נִ יִ ,ח ֵ ּי ְך ְ ּבנַ ַחת רו ַּח.
ָאז ְ ּב ֶחלְ ִקי נָ ַפל ָּכבוֹ ד ָ ּגדוֹ ל לְ ֵעת
ֻהזְ ַמנְ ִּתי ַעל יָ ָדם לַ ְחבּ ֹר לַ ֲח ִמ ּׁ ָשה,
וְ כָ ְך ׁ ִש ּׁ ִשי ָהיִ ִיתי ֵ ּבין ַמשְׂ ִּכילֵ י ַה ֶח ֶבר.

105

וְ כֹה ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו ָהלְ ָאה לִ ְק ַראת ָהאוֹ ר ,דִּ ַ ּב ְרנ ּו
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ִת ָיקה יָ ָפה לָ ֶהם ַע ָּתה
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָאז ָראוּי ָהיָ ה ָ ּב ֶהם לָ שִׂ ַיח.
ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ִמ ְב ָצר ַרב ְּת ִה ָּלה ִה ַ ּג ְענוּ,
ֻמ ָּקף ָס ִביב ְ ּב ׁ ֶש ַבע חוֹ מוֹ ת ְ ּבצוּרוֹ ת ֵא ָיתן,
יו ַּבל נֶ ְח ָמד ְס ִביבוֹ ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל קוֹ לֵ ַח.
ָחלַ ְפנ ּו ַעל ּ ָפנָ יו ְּכמוֹ ַעל ַק ְר ַקע מו ֶּצ ֶקת,
נִ כְ נַ ְס ִּתי ִעם ֵר ַעי ִ ּב ׁ ְש ָע ִרים ׁ ִש ְב ָעה,
ו ָּבאנ ּו ֶאל ַּכר דֶּ ׁ ֶשא ,נָ ִעים ָהיָ ה ָה ָאחוּ.
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״ה ֵ ּצל הּוא הוֹ ֶמרוֹ ס ,מוֹ ֵפת ַה ְמ ׁשוֹ ְר ִרים,
ַ
וְ ַא ֲח ָריו הוֹ ַר ְציּוסַ ,אלּ ּוף ׁ ְשנִ ינַ ת ַה ַּל ַעג,
לּוקנּוס״
יעי ַ
ישיָ ,ה ְר ִב ִ
אוֹ ִב ְידיּוס ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
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185
ָּכאן ְ ּב ֵעינֵ י רוּחוֹ ת ׁ ָשכְ נ ּו לֵ אוּת וְ ֶע ֶצב
ו ְּקלַ ְס ֵּת ָרם נָ שָׂ א חוֹ ַתם ַס ְמכוּת וְ ח ֶֹסן,
קוֹ לָ ם ָא ִציל ֲהגַ ם ִה ְמ ִעיט ּו ִ ּב ְד ַבר שִׂ ַיח.
ּ ָפנִ ינ ּו ֶאל ֶא ָחד ִמ ּ ַפ ֲא ֵתי ַהדֶּ ׁ ֶשא,
ָמקוֹ ם ָחשׂ וּףָ ּ ,פתו ַּחּ ָ ,גלוּי לָ אוֹ רִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו
ִה ַ ּב ְטנ ּו ְ ּב ִצלְ לֵ י ַה ְמכֻ ָ ּנ ִסים מוּלֵ נוּ.

120

ִמ ֶ ּנגֶ ד ֲעלֵ י ַּכר יָ רֹק וְ ַצחָ ,ר ִא ִיתי
ָק ָהל ַמזְ ִהיר ,רוּחוֹ ת ְמ ֻה ָּללוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
לְ ַמ ְר ִא ָיתן נִ ְס ַער לִ ִ ּביָ ,עלַ ץ ְ ּב ֶרגֶ ׁש.
ָר ִא ִיתי ֶאת ֶאלֶ ְק ְט ָרה ְ ּב ֶק ֶרב ֵמ ֵר ֶע ָיה,
ֶאת ֵק ָיסר ַעל נִ ׁ ְשקוֹ ֵ ,עינוֹ ְּכ ֵעין ַה ַ ּבז,
זִ ִה ִיתי ֵ ּבינֵ ֶיהם ֶאת ֶה ְקטוֹ ר וְ ֶאנֵ ַיאס,
ָר ִא ִיתי ֶאת ַק ִמ ַָילה וְ ֶאת ּ ֶפנְ ֵתזִ ילֵ ָאה,
ו ִּמ ּמוּלָ ן יוֹ ׁ ֵשב ַה ּ ֶמלֶ ְך לַ ִטינוּס
יפ ָ ּיה ,לָ ִבינְ יָ ה.
ֵמ ֵסב לְ ַצד ִ ּב ּתוֹ ַהיְ ֵפ ִ
ִה ֵ ּנה ּו ְ ּברוּטוּס זֶ ה ,אוֹ יֵ ב לְ ַט ְר ְקווִ ינְ יוּס,
ִה ֵ ּנה ַצלָ אח ַא-דִּ ין ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ ֵדדִ ,ה ֵ ּנה
לו ְּק ֶר ְציָ ה ,יוּלְ יָ הַ ,מ ְר ְציָ ה וְ קוֹ ְרנֶ לְ יָ ה,
ֵה ַר ְמ ִּתי ַמ ָ ּב ִטי ,צוֹ ֶפה ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה,
ָר ִא ִיתי ֶאת ָא ִר ְיסטוֹ ֲ ,אדוֹ ן ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת,
ֵמ ֵסב ָה ִא ׁיש ְ ּב ֶק ֶרב ׁ ִש ְבטוֹ ַה ִפילוֹ סוֹ ִפי.

135

ַהכּ ֹל ָצפ ּו ָ ּב ִא ׁישּ ְ ,ב ַמ ָ ּב ָטם ִּכ ְ ּבדוּהוּ,
ְקרוֹ ִבים ֵאלָ יו יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ָה ֲא ֵח ִרים
ֶאת ַא ּ ְפלָ טוֹ ן ָר ִא ִיתי וְ ִע ּ ָמדוֹ סוֹ ְק ָר ֶטס.
דֶּ מוֹ ְק ִריטוּס ,לְ ִפיו ַה ֶחלֶ ד ַא ְך ִמ ְק ֶרה הוּא,
וְ זֶ נוֹ לְ ִצדּ וֹ  ,דְּ יוֹ גֶ נֶ סֶ ,א ְמ ּ ֶפדוֹ ְקלֶ ס,
ֶה ַר ְקלִ יטוֹ ס וְ ַתלֶ סִ ,ע ּ ָמם ַאנַ ְּכ ָסגוֹ ַרס.
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186
ִה ֵ ּנה דִּ ּיוֹ ְסקוֹ ִר ֵֶידסַ ,א ְס ַפן ְסגֻ לּ וֹ ת ַמ ְר ּ ֵפא.
וְ עוֹ ד ָרא ּו ֵעינַ י ֶאת טוּלְ יוּס וְ ֶאת לִ ינוּס
אוֹ ְר ֵפאוּס לְ ִצדָּ ם וְ ִא ׁיש מו ָּסרֶ ,סנֶ ָקה.
ַּתלְ ַמי וְ ֶאו ְּקלִ ֶידס ֲחכַ ם ַה ֵ ּגאוֹ ֶמ ְט ִר ָ ּיה
ַ ּגלֶ נוֹ סִ ,א ְ ּבן ִסינָ אִ ,ע ּ ָמם ִה ּיפוֹ ְק ָר ֶטס,
ָאוֶ רוֹ ס ַהנּוֹ ָדע ְ ּב ַפ ְר ׁ ָשנוּת ָא ִר ְיסטוֹ .
לֹא ֶאת ֻּכ ָּלם אוּכַ ל לִ ְמנוֹ ת וּלְ ַהזְ ִּכיר,
ִּכי יַ ֲע ִדי דּ וֹ ֵר ׁש לְ הוֹ ִסיף לָ לֶ כֶ ת ָהלְ ָאה.
ִּכי לֹא ַהכּ ֹל לוֹ ַמר ֵהן ַה ּ ִמ ִּלים ּתוּכַ לְ נָ ה.

150

ַה ֶח ֶבר ֶ ּבן ַה ּׁ ֵש ׁש נֶ ְחלַ ק ַע ָּתה לִ ׁ ְשנַ יִ ם,
ִּכי ְ ּבנָ ִתיב ַא ֵחר ַמ ְד ִר ְיך אוֹ ִתי מוֹ ִרי,
ִמ ּ ְמחוֹ ז ׁ ַשלְ וָ ה ֶאל ֵע ֶבר ָמקוֹ ם רוֹ ֵטט ִמ ּ ַפ ַחד.

		
151
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קנטו חמישי
בכניסה אל המעגל השני פוגשים דנטה וּורגיליוס את מינוֹס ,הקובע לכל נשמה את
עונשה ואת מקומה בתופת .במעגל השני מתייסרים בסוּפה נשמות החוטאים בתאוות
בשרים .פרנצ'סקה דה רימיני מספרת על קורות אהבתה.
אשוֹ ן יָ ַר ְד ִּתי
ִה ֵ ּנה ִמ ּ ַמ ְע ָ ּגל ִר ׁ
ֶאל ַמ ְע ָ ּגל ׁ ֵשנִ יָ ,א ְמנָ ם ׁ ִש ְטחוֹ ָק ָטן
ַא ְך גּ ֶֹד ׁש יִ ּסו ָּריו ְמעוֹ ֵרר ִקינָ ה ו ֶּבכִ י.
ׁ ָשם ִמינוֹ ס ַהנּוֹ ָראּ ַ ,ב ֲח ִר ַיקת ׁ ִש ַ ּניִ ם,
בּ וֹ ֵחן ֶאת ֲח ָט ֵאי ַה ִ ּנ ָ ּצ ִבים מוּלוֹ ,
גּ וֹ זֵ ר דִּ ינָ ם ַעל ּ ִפי זְ נָ בוֹ ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח.
ַּכ ָ ּונָ ִתיֵ ,עת רו ַּח ,זוֹ יְ לִ ַידת ָה ֶר ׁ ַשע,
נִ ֶ ּצ ֶבת ְ ּב ָפנָ יוִ ,מ ָ ּיד ּתוֹ ֶדה ַ ּבכּ ֹל,
וְ הוּאַ ,ה ְמיֻ ּ ָמן ַ ּב ֲח ָט ִאים ,קוֹ ֵב ַע
לָ רו ַּח ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה ִ ּב ׁ ְשאוֹ ל ַה ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת
ְ
ְּכ ִמ ְס ּ ַפר ַה ּ ְפ ָע ִמים ֶאת ׁשוֹ ט זְ נָ בוֹ כּ וֹ ֵרך הוּא,
מוֹ ֶרה לְ ֵֶבן ַעוְ לָ ה ֶאת ְמדוֹ רוֹ ַ ּב ּת ֶֹפת.

15

ֲהמוֹ ן ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת נִ ָ ּצב מוּלוֹ ְ ּב ַפ ַחד,
ָּכל רו ַּח ְ ּבתוֹ ָר ּה ֶאת ּ ְפ ַסק דִּ ינָ ּה נוֹ ֶטלֶ ת,
ׁשוֹ ַמ ַעתְ ,מ ׁ ִש ָיבה ,וְ לַ ּ ְמצוּלוֹ ת ֻמ ׁ ְשלֶ כֶ ת.
ימים
לְ ֵעת ָר ָאה אוֹ ִתיִ ,מ ּ ְמלֶ אכֶ ת ָה ֵא ִ
ָח ַדל לְ ֶרגַ ע ִמינוֹ ס ,וְ כָ ְך דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י:
ַ
"א ָּתהָ ,ה ִא ׁישִ ,ה ַ ּג ְע ָּת ֶאל ְמדוֹ ֵרי ַה ֵּס ֶבל
שִׂ ים לֵ ב לְ ָאן ָּתבוֹ אּ ְ ,ב ִמי ֵאמוּן ִּת ֵּתן.
ָר ָחב ָא ְמנָ ם ַה ּׁ ַש ַערַ ,א ְך ַאל ֵּתלֵ ְך ׁשוֹ לָ ל".
ַעל ָּכ ְך מוֹ ִרי ֵה ׁ ִשיבַ :
"על ַמה ִּת ְצ ַעק וְ לָ ּ ָמה?
[]187
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יקת ׁ ִש ַ ּניִ ם,
״שם ִמינוֹ ס ַהנּוֹ ָראּ ַ ,ב ֲח ִר ַ
ָׁ
בּ וֹ ֵחן ֶאת ֲח ָט ֵאי ַה ִ ּנ ָ ּצ ִבים מּולוֹ ״

ג .ד.

ַאל ְּת ַב ֵּק ׁש לַ ְחסֹם ֶאת דֶּ ֶר ְך גּ וֹ ָרלוֹ ,
ִּכי זוֹ ֵהן נִ ְק ְ ּב ָעה ְ ּביַ ד ָאדוֹ ן ִמ ּ ַמ ַעל.
ֲח ַדל ֵאפוֹ א לִ ׁ ְשאֹלִּ ,כי ֵהן ֶח ְפצוֹ ּ ְפ ֻקדָּ ה הוּא".
ַע ָּתה ְצלִ ילֵ י יֵ או ּׁש לְ ִה ּׁ ָש ַמע ֵה ֵחלּ וּ,
ֶה ְח ִר ׁישוֹ ֶאת ָאזְ נַ יִ ,ה ֵ ּנה זֶ ה ַה ּ ָמקוֹ ם
בּ וֹ זַ ֲע ַקת ִקינָ ה ַעל ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי הוֹ לֶ ֶמת.
30
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סו ַּפת ַה ֵ ּג ִיה ּנֹם ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ְר ּ ֶפה לְ ֶרגַ ע,
ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת סוֹ ֶח ֶפתְ ּ ,פ ָר ִאיתּ ִ ,בזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה
הוֹ לֶ ֶמת וּפוֹ ַר ַעת ,וְ ֵאין ָמנוֹ ס ִמ ֵּס ֶבל.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָּתבֹאנָ ה ֶאל ֶסלַ ע ַה ּ ַמ ּפֹלֶ ת
ָּת ֵחלְ נָ ה ִ ּב ְצ ָרחוֹ תִ ,קינָ הִ ,מ ְס ּ ֵפד וְ ֵא ֶבל,
ְקלָ לוֹ ת וְ גִ דּ ו ִּפיםֵ ,א ַ
ימת ִחלּ וּל ַה ּק ֶֹד ׁש.
לָ ַמ ְד ִּתי ִּכי ֵאלּ ּו ַה ּ ִמ ְתיַ ְּס ִרים ָ ּבעֹנֶ ׁש
דִּ ינָ ם נִ גְ זַ ר ַעל ֵח ְטא ַּת ֲאוַ ת ָ ּבשָׂ ר ,וְ כִ י
ִ ּב ְּטל ּו ֶאת ְּתבוּנָ ָתם ִמ ּ ְפנֵ י ְּת ׁשו ַּקת ַה ֵ ּי ֶצר.
ימי ָק ָרה ַּכנְ ֵפי זַ ְרזִ יר נוֹ שְׂ אוֹ ת
וּכְ מוֹ ִ ּב ֵ
ֶאת ָהעוֹ פוֹ ת ְ ּבלַ ַהק ָעבֹתְ ,ר ַחב יָ ַדיִ ם,
ָּכ ְך ַעל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ִקלְ לַ ת ַה ְח ֵטא רוֹ ֶב ֶצת,

45

ְמיַ דָּ ה אוֹ ָתן ָס ִביב ,לְ ַמ ָּטה וּלְ ַמ ְעלָ ה.
וְ ֵאין לָ ֶהן ְמנַ ֵחם וְ ֵאין לָ ֶהן ּתוֹ ֶחלֶ ת,
לֹא יִ ְמ ְצא ּו ָמנוֹ ַח וְ לֹא יַ ְר ּפ ּו ִמ ֵּס ֶבל.
ְּכמוֹ טוּר ָה ֲעגו ִּרים ַה ְמ ַר ֵחף ָ ּגבוֹ ַּה
וְ ֶאת ֲעלִ ילוֹ ָתיו ְמזַ ּ ֵמר ְ ּברוּם ָר ִק ַיע
ָּכ ְך ַה ְ ּצלָ לִ ים ָר ִא ִיתי ,לְ קוֹ ל ֶה ְמיַ ת ָהרו ַּח,
ָ ּבכ ּו וְ יִ ְּללוּ ,יִ ּסו ֵּר ֶיהם ִה ִ ּגידוּ.
ֲאזַ י ֶאל ֲאדוֹ נִ י ּ ָפנִ ִיתי וְ ׁ ָש ַאלְ ִּתי:
ְ
ִ
"מי ֵהן ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ּ ִמ ְתיַ ְּסרוֹ ת ַ ּבח ׁ ֶֹשך?"
אשוֹ נָ ה ָ ּב ֶהן ֲא ׁ ֶשר ֶאת קוֹ רוֹ ֶת ָיה
"ה ִר ׁ
ָ
ּ
לָ ַד ַעת ְּת ַב ֵק ׁשָ ",א ַמר לִ י ֲאדוֹ נִ י,
ימי ָע ָבר ַעל ֲא ָרצוֹ ת ַ ּב ֶחלֶ ד.
"שלְ ָטה ִ ּב ֵ
ָׁ
זִ ּ ַמת ַּת ֲאוָ ָת ּה ָהיְ ָתה כּ ֹה ְמ ֻק ֶ ּבלֶ ת
ַעד ִּכי ָק ְב ָעה אוֹ ָת ּה ְ ּבחֹק וְ ִדין ַעל ֵס ֶפר,
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך נִ ְמלְ ָטה ַעל ּ ִפי ַהדִּ ין ֵמעֹנֶ ׁש.
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“סּופת ַה ֵ ּג ִיה ּנֹם ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ְר ּ ֶפה לְ ֶרגַ ע,
ַ
ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת סוֹ ֶח ֶפתְ ּ ,פ ָר ִאיתּ ִ ,בזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה
הוֹ לֶ ֶמת ּופוֹ ַר ַעת ,וְ ֵאין ָמנוֹ ס ִמ ֵּס ֶבל”
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את אוֹ דוֹ ֶת ָיה,
ֶס ִמ ָיר ִמיס ִהיא זוֹ ָ ,ק ָר ָ
ַר ְעיָ תוֹ ׁ ֶשל נִ ינוּס ֶאת ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ יוֹ ֶר ׁ ֶשת,
ַמלְ ַּכת ָה ֲא ָרצוֹ ת ְ ּביַ ד סוּלְ ָטן ַע ָּתה ֵהן.
וְ זוֹ ֵמ ַא ֲה ָבה ִא ְ ּב ָדה ַע ְצ ָמ ּה לָ ַד ַעת,
בּ וֹ גֶ ֶדת ְ ּבזִ כְ רוֹ ן ֲע ַפר ִא ׁ ָ
יש ּה ִסיכֵ אוּס;
וְ ִה ֵ ּנה ְקלֵ יאוֹ ּ ַפ ְט ָרה ,נִ כְ ֶ ּב ֶדת ו ֻּמ ְפ ֶק ֶרת.
ְר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה ֶהלֶ נָ ה ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ׁ ֶשל ֵס ֶבל
ָחלְ פ ּו לְ ַמ ֲענָ ּהְ .ר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה ָאכִ ילֶ ס
ַ ּב ְּק ָרב ָה ַא ֲחרוֹ ן ַא ֲה ָבתוֹ ָמ ָצא הוּא.
ְר ֵאה ֶאת ּ ָפ ִריסְ ,ט ִר ְיס ַטן ",וַ ֲאדוֹ נִ י ִה ְצ ִ ּב ַיע,
ו ְּב ָפנַ י ָק ָרא ְ ּב ֶאלֶ ף ׁ ְשמוֹ ת ְצלָ לִ ים
ֲא ׁ ֶשר ַא ֲה ָב ָתם ָהיְ ָתה ָמ ָרה ַּכ ּ ָמוֶ ת.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ׁשוֹ ֵמ ַע ִמ ּ ִפיו ׁ ֶשל ֲאדוֹ נִ י
ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ָה ַא ִ ּב ִירים וְ ַה ְ ּג ִבירוֹ ת ִמ ֶּק ֶדם,
ְּכ ִא ׁיש אוֹ ֵבד ֵעצוֹ ת ו ִּמ ְתיַ ֵּסר ָהיִ ִיתי.

75

"פיְ ָטןָ ",א ַמ ְר ִּתי לוֹ ּ ְ ,
"בנֶ ֶפ ׁש ֲח ֵפ ָצה
ַּ
ָהיִ ִיתי ְמגַ לְ ֵ ּגל שִׂ ָיחה ִעם ׁ ְשנַ יִ ם ֵאלּ וּ,
ַה ּזוּג ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר נוֹ שֵׂ את אוֹ ָתם ָהרו ַּח".
וְ הוּא ֵאלַ יִּ :
"ת ְר ֶאה אוֹ ָתם לִ כְ ׁ ֶש ּמוּלֵ נ ּו
יָ בוֹ א ּו וַ ֲאזַ י ַעל דְּ ַבר ַא ֲה ָב ָתם
ו ְּמקוֹ ָר ּה דַּ ֵ ּבר ִע ּ ָמם וְ יַ ֲענו ָּך".
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ּסו ָּפה הוֹ לִ יכָ ה ֶאת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
ֵאלֵ ינוּ ,כּ ֹה דִּ ַ ּב ְר ִּתי" :רוּחוֹ ת יָ גוֹ ן וְ ֵס ֶבל,
ִאם לֹא אוֹ ֵסר הוּא זֹאתָ ,א ָ ּנא דַּ ְ ּבר ּו ִע ּ ָמנוּ".
ְּכמוֹ ַה ּיוֹ נִ יםְ ,קרוּאוֹ ת ְ ּבלַ ַהט ַה ְּכ ִמ ָיהה,
דּ וֹ אוֹ ת ַעל ַּכנְ ֵפ ֶיהןַ ,א ַחת ֶאל ָה ַא ֶח ֶרת,
ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ֲח ֵפ ָצה ֶאל ֵקן ׁשוֹ ֵפ ַע נ ַֹעם,
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ְ״ר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה ָאכִ ילֶ ס
ַ ּב ְּק ָרב ָה ַא ֲחרוֹ ן ַא ֲה ָבתוֹ ָמ ָצא הּוא״

6/7/2009 1:42:25 PM

ג .ד.

Book 1.indb 192

התופת

193
ָּכ ְך ֶצ ֶמד זֶ ה נָ ַט ׁש ֶאת ְק ָהלָ ּה ׁ ֶשל דִּ ידוֹ
ו ַּב ֲאוִ יר ָעכוּר ָעשָׂ ה דַּ ְרכּ וֹ ֵאלֵ ינוּ,
ִּכי ְק ִר ַיאת ָה ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה וַ ֲעצו ָּמה ִהיא.

90

"הוֹ ַ ,א ָּתה ,יְ צוּר ַחי ,נְ ִעים לֵ ָבב וָ ֶח ֶסד,
ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ ה זוֹ ָ ּב ָ
את לְ ַב ְּק ֵרנוּ,
אוֹ ָתנ ּו ׁ ֶש ְ ּב ָדם ִהכְ ַּת ְמנ ּו ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ.
ל ּו ַא ְך ֲאדוֹ ן עוֹ לָ ם ָהיָ ה ֵ ּבין יְ ִד ֵידינוּ,
ֲאזַ י נוֹ שְׂ ִאים ָהיִ ינ ּו ְּת ִפ ָּלה לְ ַמ ַענְ ָך
ִּכי ַח ׁ ְש ָּת ַר ֲח ִמים לְ נֹכַ ח ִס ְבלוֹ ֵתינוּ.
ֹאבה לִ ׁ ְשמ ַֹע,
ָּכל ׁ ֶשלּ וֹ ַמר ִּת ְר ֶצהָּ ,כל ׁ ֶש ּת ֶ
נִ שְׂ ַמח ְמאֹד לָ דוּן ִא ְּת ָךּ ִ ,ב ְפ ָרט ָּכ ֶרגַ ע,
ׁ ֶש ֵּכן ָח ְדלָ ה ָהרו ַּח ִוהשְׂ ָּת ֵרר ַה ּׁ ֶש ֶקט.
אתי ֵמ ֶר ֶחם ,זוֹ ׁשוֹ כֶ נֶ ת
ָה ָא ֶרץ ָ ּב ּה יָ ָצ ִ
לְ חוֹ ף ַה ָ ּים ֵאלָ יו ׁשוֹ ֵטף נְ ַהר ַה ּפוֹ ,
ְמקוֹ ם ְמנו ָּחתוֹ ִעם יו ַּב ָּליו ַ ּגם יַ ַחד.
ְּכ ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַא ֲה ָבה ְ ּבלֵ ב ָא ִציל נִ ֶ ּצ ֶתת,
ָא ַהב אוֹ ִתי ִ ּבזְ כוּת גּ ו ִּפי יְ ֵפה ַה ּת ַֹאר,
לִ ְמגִ ַ ּנת לִ ִ ּבי נִ ַּטל ַע ָּתה ִמ ּ ֶמ ִ ּני.

105

ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶשלּ ֹא ּפוֹ ֶט ֶרת ֲאהו ִּבים
ָּכ ְפ ָתה ָעלַ י ֶח ְמדָּ ה לַ ֲאהו ִּבי ַעד ְּכלוֹ ת
וְ לֹא ִה ִ ּנ ָיחה לִ יֲ ,הלֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך.
ִהיא זוֹ ׁ ֶש ְּל ַב ּסוֹ ף ֵה ִב ָיאה לְ מוֹ ֵתנוּ,
עוֹ ד ַקיִ ן ִ ּב ְמדוֹ רוֹ ַמ ְמ ִּתין לִ ְמ ַר ְ ּצ ֵחנוּ".
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ִמ ִּלים דִּ ְ ּבר ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ֵאלֵ ינוּ.
עוֹ ֶד ִ ּני ַמ ֲאזִ ין לַ ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ָּללוּ,
ִה ְר ַּכנְ ִּתי ֶאת ר ׁ ִ
ֹאשי וְ כָ ְך נוֹ ַת ְר ִּתי ַעד
ָ
ׁ ֶש ַה ּ ַפיְ ָטן ׁ ָש ַאלַ :
"ה ֵ ּגד לִ י ִה ְרהו ֶּריך".
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הּובים
״ה ַא ֲה ָבה ׁ ֶשלּ ֹא ּפוֹ ֶט ֶרת ֲא ִ
ָ
הּובי ַעד ְּכלוֹ ת
ָּכ ְפ ָתה ָעלַ י ֶח ְמדָּ ה לַ ֲא ִ
יחה לִ יֲ ,הל ֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָ
יך״
וְ ל ֹא ִה ִ ּנ ָ

ג .ד.

"ה ּהֵ ,איל ּו
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ו ְּד ָב ַרי ּ ָפ ַת ְח ִּתי ָּכ ְךָ ,
ַ ּג ְעגּ ו ִּעים ַר ִ ּבים וְ שַׂ ְר ַע ּ ֵפי ְּכ ִמ ָיהה
ֶאל דֶּ ֶר ְך ָה ֵא ִ
ימים הוֹ לִ יכ ּו ֶאת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם".
ָחזַ ְר ִּתי וְ ִד ַ ּב ְר ִּתי ֶאל ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת,
"פ ַרנְ ֶצ ְ'ס ָקה ,יִ ּסו ַּריִ ךְ
ֵה ַחלְ ִּתי ִ ּב ְד ָב ִריםְ :
ִמ ְּלאוּנִ י ְ ּב ֶח ְמלָ ה וְ ַעד דְּ ָמעוֹ ת ִר ְ ּג ׁשוּנִ י.
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ֲא ָבל ַה ִ ּג ִידי לִ יּ ִ ,ב ׁ ְש ַעת ְ ּגנִ יחוֹ ת ֶח ְמדָּ ה,
ֵּכ ַיצד ָה ַא ֲה ָבה ִה ִּת ָירה לָ כֶ ם ַ ּד ַעת
ִּכי ִ ּבכְ ִמ ַיהת לִ ְ ּבכֶ ם ַה ּ ְמ ִעילָ ה ׁשוֹ כֶ נֶ ת?"
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"אין לְ ָך רֹב ֶע ֶצב ֵמ ֲא ׁ ֶשר
ֵה ׁ ִש ָיבהֵ :
ימי ָמצוֹ ק וְ ֵס ֶבל,
לִ זְ כּ ֹר ִע ּתוֹ ת ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר ִ ּב ֵ
יטב ֶאת זֹאת יוֹ ֵד ַע.
ְּכ ִפי ׁ ֶש ֲאדוֹ נְ ָך ֵה ֵ
ַא ְך ִאם יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך לָ ֶר ֶדת ֱאלֵ י ׁש ֶֹר ׁש
ַא ֲה ָב ֵתנוָּ ,אז ֶאת ִס ּפו ִּרי א ַֹמר,
ַ ּגם ִאם לְ ֵעת דַּ ְ ּב ִרי לֹא ֶא ְת ַא ּ ֵפק ִמ ֶ ּבכִ י.
ָק ָראנ ּו יוֹ ם ֶא ָחד ְ ּברֹב ֶח ְדוָ ה וְ נַ ַחת
ֵּכ ַיצד ָה ַא ֲה ָבה ָּכ ְב ׁ ָשה ֶאת לַ נְ ֶסלוֹ ט,
לְ ַבד ָהיִ ינוּ ,לֹא ָח ׁ ַש ׁ ְשנ ּו ִמ ּ ַמלְ כּ ֶֹדת.
ָחזוֹ ר וָ ׁשוֹ ב ּ ָפגְ ׁש ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַיאת ַה ֵּס ֶפר
ֵעינֵ ינ ּו זוֹ ֶאת זוֹ ֶ ,ה ְחוַ ְרנ ּו ִמדֵּ י ּ ַפ ַעם,
ַא ְך ִ ּבנְ ֻקדָּ ה ַא ַחת יָ ַד ְענ ּו ִּכי הו ַּב ְסנוּ.
ָהיָ ה זֶ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ְמ ַא ֵהב נוֹ ׁ ֵשק
שִׂ ְפ ֵתי ַעלְ ָמה צוֹ ֶח ֶקתַ .ה ֶ ּג ֶבר ׁ ֶש ָּל ַעד
לֹא יִ ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ֶמ ִ ּניָ ,רכַ ן ֵאלַ י ְ ּב ֶר ֶטט,
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ו ִּבשְׂ ָפ ָתיו ַעל ּ ִפי נִ ּׁ ֵשק ְ ּברֹב ֶח ְמדָּ ה.
ָאכֵ ןְּ ,כמוֹ ַ ּגלָ ֶ
אהד ִמן ַה ִּס ּפוּר ָהיָ ה הוּא.
ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ׁשוּב לֹא ָק ָראנ ּו ֶאת ַה ֵּס ֶפר".
עוֹ ד רו ַּח זוֹ דִּ ְ ּב ָרה ,עוֹ ֶמ ֶדת ו ְּמ ַס ּ ֶפ ֶרת,
ׁ ְשנִ ָ ּיה דִּ ְמ ָעה ִה ִ ּזילָ הֵ ,מ ַר ֲח ִמים וְ ַצ ַער,
ָא ְב ָדה ַה ָּכ ָר ִתי ְּכמוֹ ל ּו ָ ּב ַאנִ י ָמוֶ ת.
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ְּכמוֹ ַ ּב ִ
ר-מ ַ ּנן מוֹ ֵעדָ ,ק ַר ְס ִּתי וְ נָ ַפלְ ִּתי.
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״היָ ה זֶ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ְמ ַא ֵהב נוֹ ׁ ֵשק
ָ
ש ְפ ֵתי ַעלְ ָמה צוֹ ֶח ֶקת״
ִׂ
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קנטו שישי
רברוס השומר על משכן
במעגל השלישי של התופת פוגשים שני הפייטנים את ֶק ֶ ּ
הנשמות אשר חטאו בזלילת יתר .צ'אקוֹ איש פירנצה מתאר לפניהם את מלחמת
האזרחים העתידה לפרוץ בעירו.
ַה ָּכ ָר ִתי ָחזְ ָרהַ ,א ַחר ֲא ׁ ֶשר ָא ְב ָדה לִ י
ֵעת נֶ ֶע ְט ָפה נַ ְפ ׁ ִשי ,לְ ׁ ֵש ַמע ִס ְבלוֹ ָתם
ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י ָהאוֹ ֲה ִביםּ ְ ,ב ַצ ַער וְ ַע ֶ ּצ ֶבת.
ָחזוֹ ר וָ ׁשוֹ ב ָר ִא ִיתי רוּחוֹ ת ְמיֻ ָּס ִרים
ַסבּ וּנִ י ִמ ָּכל ַצד ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר ָאנו ַּע
ו ְּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר ֵעינַ י נָ ַת ִּתי ו ָּפנִ ִיתי.
ישי ִה ֵ ּננִ יְּ ,כפוֹ ר ָקפוּא
ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ׁ ְשלִ ׁ ִ
וְ גֶ ׁ ֶשם ְמ ֻק ָּללָּ ,כ ֵבד ֵאין ֵקץ נִ ָּתךְ,
ָמ ָטר לָ ַעד ׁשוֹ ֵטףָ ,קבו ַּע ְּכמוֹ ַה ֶ ּנ ַצח.
ַּת ֲער ֶֹבת ׁ ֶשל ָ ּב ָרד ו ַּמ ְד ֵמנַ ת ֵמי ֶר ֶפ ׁש,
וְ ׁ ֶשלֶ ג ַה ּׁשוֹ ֵצף ַ ּב ֲע ָר ֶפל לָ ָא ֶרץ.
וְ ַצ ֲחנָ ה עוֹ לָ ה ֵמ ֲא ָד ָמה גּ וֹ נַ ַחת.
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וְ ֶק ְר ֶ ּברוֹ סִ ,מ ְפלָ ץ ַאכְ זָ ר ו ְּמ ׁ ֻש ֶ ּנה,
ְ ּב ַמלְ ָּתעוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש ְּכמוֹ ֶּכלֶ ב ְמנַ ֵ ּב ַח
ַעל ְק ַהל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַה ֶ ּנ ֱא ָסף לְ ַמ ָּטה.
ׁ ְשטוּפוֹ ת ְ ּב ָדם ֵעינָ יו ,זְ ָקנוֹ נָ סו ְּך ְ ּב ׁ ֶש ֶמן,
ְּכ ֵרסוֹ ְּתפו ָּחהׁ ,שוֹ ַפ ַעת ,יָ ָדיו ְצ ָבתוֹ ת לִ ְפ ׁשֹט
ִ ּב ְבשַׂ ר ַה ִ ּנ ָ ּצ ִבים וְ ֶאת עוֹ ָרם לִ ְקר ַֹע.
ִמן ַהחוֹ ְט ִאים עוֹ לֶ ה קוֹ ל יְ לָ לָ הּ ַ ,ב ֶ ּג ׁ ֶשם
ְמ ַק ּ ְפ ִצים ִמ ַ ּצד ֶאל ַצד ָה ֲעלו ִּבים ַה ָּלל ּו
ו ְּמ ַב ְּק ׁ ִשים ִמ ְס ּתוֹ ר ,אוּלָ ם לְ לֹא ּתוֹ ֶחלֶ ת.
[]197

6/7/2009 1:42:28 PM

Book 1.indb 197

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

198

״עת ֶק ְר ֶ ּברוֹ סִ ,ר ּ ַמת ֲענָ קָ ,ר ָאה אוֹ ָתנּו
ֵ
– ָּכל ֵא ְיב ֵרי גּ ּופוֹ זָ ִעים ַ ּב ֲעוִ יתוֹ ת –
שף נִ ָיביו מּולֵ נּו״
ּ ָפ ַתח ּ ִפיו לִ ְרוָ ָחה ָח ַ ׂ

ג .ד.

ֵעת ֶק ְר ֶ ּברוֹ סִ ,ר ּ ַמת ֲענָ קָ ,ר ָאה אוֹ ָתנ ּו
– ָּכל ֵא ְיב ֵרי גּ וּפוֹ זָ ִעים ַ ּב ֲעוִ יתוֹ ת –
ּ ָפ ַתח ּ ִפיו לִ ְרוָ ָחה ָחשַׂ ף נִ ָיביו מוּלֵ נוּ.
מוֹ ִרי ּ ָפ ַתח יָ ָדיו לְ כָ ל ָר ְח ָ ּבן ,נָ ַטל
ָע ָפר ִמן ַה ַּק ְר ַקע ,ו ְּב ֶאגְ רוֹ ף ָ ּגדו ּׁש
ִה ׁ ְשלִ ְיך אוֹ תוֹ ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ל ַֹע ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת.
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ְּכמוֹ ֶּכלֶ ב ַהנּוֹ ֵב ַחָ ,ר ֵעב וְ גַ ְר ְ ּג ָרן,
יֶ ְחדַּ ל ִמ ְ ּנ ִב ָיחתוֹ ֵעת ְמזוֹ נוֹ בּ וֹ לֵ ַע,
ֶאל ְ ּבנֵ י ֵמ ָעיו דּ וֹ ֵחס ,קוֹ ֵר ַע ְ ּבשַׂ ר ַה ֶּט ֶרף,
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ָּכ ְך ַח ְרטוֹ ֵמי ַה ּׁ ֵשד נוֹ ְט ֵפי ַה ֻ ּז ֲה ָמה
ׁ ֶשל ֶק ְר ֶ ּברוֹ ס ׁ ָש ְקטוֵּּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֶה ֱח ִר ׁיש
ֶאת ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ְמלַ אכְ ּתוֹ ְ ּבקוֹ ל ְצוָ ָחה וְ ׁ ַש ַאג.
ֵ ּבין ַה ְ ּצלָ לִ ים ּ ָפ ַס ְענוַּ ,על ַ ּג ָ ּבם נִ ַּת ְך
ָמ ָטר ָּכ ֵבדַ ,רגְ לֵ ינ ּו דָּ ְרכ ּו ַעל ּ ְפנֵ י דְּ ֻמ ּיוֹ ת
נוֹ שְׂ אוֹ ת חוֹ ַתם ֱאנוֹ ׁש ֲא ָבל ּתוֹ כָ ן הוּא ֶא ֶפס.
ׁ ָשכְ ב ּו ָּכל ָהרוּחוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה,
וְ ַרק ֶא ָחד ֵמ ֶהם לְ ֵעת ָר ָאה אוֹ ָתנ ּו
מוּלוֹ ּ ְ ,בגַ ב זָ קוּף יָ ׁ ַשב לְ ֻע ּ ָמ ֵתנוּ.
"א ָּתהַ ,ה ְמ ַס ֵ ּיר ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ּת ֶֹפת",
ַ
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ָהרו ַּח" ,נַ ֵּסה לְ ִה ָ ּזכֵ ר ִ ּבי,
את ִמן ָה ֶר ֶחם".
ִּכי ֶט ֶרם ִּכלְ יוֹ נִ י יָ ָצ ָ
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וְ ָאנֹכִ י ֵאלָ יוֶ :
"א ְפ ׁ ָשר ִּכי יִ ּסו ֶּר ָיך
ָ
ֵהם ֵאלּ ּו ַה ּמוֹ ִחים אוֹ ְתך ִמ ִ ּזכְ רוֹ נִ י,
ִּכי ֶאל נָ כוֹ ן ֵאינִ י זוֹ כֵ ר ִּכי ְר ִא ִית ְיך.
ַא ְך ִמי ַא ָּתהֱ ,אמֹרִּ ,כי נָ ַפל ְ ּב ֶחלְ ְק ָך
לִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּבת ֶֹפת זֶ הַ .ר ִ ּבים ָה ֳענָ ׁ ִשים
ְמת ָֹע ִבים ִמ ֶ ּזהַ ,א ְך ֵאין טוֹ ֵרד ִמ ּ ֶמ ּנוּ".
"ע ְיר ָך ֵמרֹב ִקנְ ָאה ּפוֹ ַק ַעת,
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יִ :
ְּכמוֹ שַׂ ק ִח ִּטים ָ ּגדו ּׁשָ ,עמוּס ִמדַּ י ,בּ וֹ ֵק ַע.
ִעיר זוֹ לִ י ֶה ֱענִ ָיקה ַח ֵ ּיי ׁ ַשלְ וָ ה וְ נַ ַחת.
ָק ְרא ּו לִ י ֶאזְ ְר ֵחי ַה ֶּק ֶרת ַ ּב ּׁ ֵשם ָצ'אקוֹ ,
וְ ַעל ֲעווֹ ן זְ לִ ילָ הִ ,מנְ ָהג ָארוּרִ ,ה ֵ ּננִ י –
ֲהלֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך – יוֹ ׁ ֵשב נָ ֵמק ְ ּבגֶ ׁ ֶשם.
ֵאינִ י ׁשוֹ כֵ ן לְ ַבד ",הוֹ ִסיף ,דִּ ֵ ּבר ַמר נֶ ֶפ ׁש.
"כל ִמי ׁ ֶש ֲעווֹ נוֹ זֵ ֶהה לְ זֶ ה ׁ ֶש ִּלי,
ָּ
ָּכמוֹ נִ י נֶ ֱענַ ׁשָ ׁ ".ש ַקט וְ לֹא דִּ ֵ ּבר עוֹ ד.

6/7/2009 1:42:29 PM

Book 1.indb 199

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

200

״דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יִ :׳ע ְיר ָך ֵמרֹב ִקנְ ָאה ּפוֹ ַק ַעת,
דּושָ ,עמּוס ִמדַּ י ,בּ וֹ ֵק ַע.
שק ִח ִּטים ָ ּג ׁ
ְּכמוֹ ַ ׂ
יקה ַחּיֵ י ׁ ַשלְ וָ ה וְ נַ ַחת׳״
ִעיר זוֹ לִ י ֶה ֱענִ ָ

60
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ָענִ ִיתי לוֹ " :הוֹ ָ ,צ'אקוֹ  ,לִ ִ ּבי לְ יִ ּסו ֶּר ָיך,
וְ לֹא אוּכַ ל לִ ְבלֹם ֶאת ּ ֶפ ֶרץ ַהדְּ ָמעוֹ ת.
ַא ְך ַמה ִ ּי ְהיֶ הֱ ,אמֹר לִ יִ ,אם ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע
ַעל ֶאזְ ְר ֵחי ָה ִעיר ַה ּזֹאת ַה ֲחצוּיָ ה,
ֲהיֵ ׁש ָ ּב ּה ִא ׁיש מו ָּסרֱ ,אמֹר לִ יַ ,מה ַה ַּט ַעם
ְ ּב ׁ ֶש ַסע ו ַּמ ֲחל ֶֹקת ֲא ׁ ֶשר נִ כְ ּפ ּו ָעלֶ ָיה?"
"מ ֵּקץ ּפוּלְ מוּס ָאר ְֹך ו ַּמר
וְ הוּא ֵאלַ יִ :
ֶמ ְר ַחץ דָּ ִמים יַ ִ ּג ַיעֲ ,אזַ י ִס ַיעת ַה ְּכ ָפר
ִ ּבזְ רוֹ ַע נְ טוּיָ ה ַּת ְב ִר ַיח ֶאת אוֹ יְ ֶב ָיה.
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ַא ְך ּתוֹ ְך ׁ ָשנִ ים ׁ ָשלוֹ ׁש יִ ּפֹל ַה ְמנַ ֵ ּצ ַח,
ו ְּב ַמ ְק ִ ּביל יֶ ֱאסֹף כּ ֹחוֹ שׂ וֹ נְ אוֹ ַה ּ ַמר
ַה ְמ ַצ ּ ֶפה ַעל חוֹ ף ,אוֹ ֵרב לִ ׁ ְש ַעת ַהכּ ׁ ֶֹשר.
וְ זוֹ ָּתבוֹ א .זְ ַמן ַרב יַ ְחזִ יק ּו ַמ ֲע ָמד
ׁשוֹ לְ ִטים ו ְּמ ַד ְּכ ִאים ֶאת ָהאוֹ יֵ ב ֵמ ֶא ֶמ ׁש
ַה ּ ִמ ְתיַ ֵּסר ָק ׁשוֹ ת ,נִ כְ לָ ם ו ִּמ ְתיַ ּ ֵפ ַח.

75

ׁ ְשנֵ י ַצדִּ ִיקים ָ ּב ִעיר ַא ְך ֵאין לָ ֶהם ׁשוֹ ֵמ ַע
ִּכי ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִ ּג ִ ּצים נִ ַ ּצת לִ ָ ּבם ְ ּבלַ ַהב:
יפת ַה ֶ ּב ַצע".
ִקנְ ָאה וְ יָ ֳה ָרה ו ְּר ִד ַ
וְ כָ אן דִּ ְב ֵרי ָהרו ַּח נוֹ ְסכֵ י ַהדֶּ ַמע ַּת ּמוּ.
"ב ָרצוֹ ן ָהיִ ִיתי עוֹ ד ׁשוֹ ֵמ ַע
ֵה ׁ ַש ְב ִּתיּ ְ :
ל ּו ֶה ֱענַ ְק ָּת לִ י ְּת ׁשו ָּרה ֵמ ֲא ָמ ֶריךָ.
ֶטגָ איוֹ ַ ,פ ִרינָ ָטהֲ ,הלֹא ַאנְ ׁ ֵשי ְסגֻ ָּלה ֵהם,
ְּכמוֹ ָתם ָא ִריגוֹ  ,מוֹ ְס ָקהּ ַ ,ג'קוֹ ּפוֹ רו ְּס ִטיקו ִּצ'י
וְ כָ ל ַה ּׁ ְש ָאר ,נַ ְפ ׁ ָשם ֲהלֹא ַא ְך טוֹ ב דּ וֹ ֶר ׁ ֶשת.
ַה ַ ּנח לִ י לְ ָפגְ ׁ ָשםֱ ,אמֹר לִ י נָ אֵ ,היכָ ן ֵהם
ִּכי ָאנֹכִ י נִ כְ ָסף יוֹ ֵתר ִמכּ ֹל לָ ַד ַעת
ִאם ֵ ּג ִיה ּנֹם יָ ְר ׁש ּו אוֹ ִמ ׁ ְש ָּכנָ ם ַ ּגן ֵע ֶדן".
"ב ֶק ֶרב נְ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת ִמ ּׁ ְשחוֹ ר ׁשוֹ כְ נִ ים ֵהם",
ְּ
י-מ ָּטה,
"עווֹ ן ַא ֵחר ָ ּג ַרר אוֹ ָתם ֵא ַ
ֵה ׁ ִשיבָ .
ִּת ְר ֵאם ִאם ַ ּב ּ ְמצוּלָ ה ַה ּזֹאת ּתוֹ ִסיף לָ ֶר ֶדת.

90

ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּת ׁשוּב ֶאל ַמנְ ַע ּ ֵמי ַה ֶחלֶ ד,
ָא ָ ּנאֲ ,ה ׁ ִש ֵיבנִ י ֶאל זִ כְ רוֹ נוֹ ת ֱאנוֹ ׁש.
ָ ּבזֹאת ָּכל ּו דְּ ָב ַרי ו ְּת ׁשוּבוֹ ַתי ַ ּגם יַ ַחד".
ֲאזַ י ַמ ַ ּבט ֵעינָ יו ָּכ ָהה וְ נִ ְת ַע ְר ּ ֵפל,
ֹאשוֹ ו ָּמט,
ִה ִ ּביט ִ ּבי ֶרגַ ע ָקטִ ,ה ְר ִּכין ר ׁ
סו ָּמא ְּכמוֹ נִ ׁ ְשמוֹ ת ֵר ָעיו ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ.
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202
ָא ַמר לִ י ֲאדוֹ נִ י"ׁ :שוּב לֹא יָ ִקיץ לָ נֶ ַצח,
ַעד יוֹ ם בּ וֹ ַה ּ ַמלְ ָא ְך ַ ּב ֲחצוֹ ְצ ָרה יָ ִר ַיע,
יַ כְ ִריז ְ ּבקוֹ ל ַעל בּ וֹ א ָאדוֹ ן ,עוֹ יֵ ן ָה ֶר ׁ ַשע.
ֲאזַ י ִא ׁיש ִא ׁיש יָ ׁשוּב ְ ּב ַמר ִק ְברוֹ לִ ְראוֹ ת,
יַ ְחזֹר ָ ּבשָׂ ר לִ לְ בּ ֹׁש וְ יַ ֲע ֶטה צו ָּרה,
יִ ׁ ְש ַמע הוּא ֶאת ַה ּקוֹ ל ַה ְמ ַה ְד ֵהד ַ ּב ֶ ּנ ַצח.
וְ כָ ְך ַעל ּ ְפנֵ י ַה ְ ּבלִ יל ַה ֶ ּנ ֱאלָ ח ׁ ֶשל ֶ ּג ׁ ֶשם
וְ נִ ׁ ְשמוֹ ת חוֹ ְט ִאים ָחלַ ְפנוּּ ְ ,בעוֹ ֵדנ ּו
דָּ נִ ים ְ ּבסוּגְ יַ ת ַא ֲח ִרית יָ ִמים ַ ּב ֶחלֶ ד.

105

ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ָא ַמ ְר ִּתי" :וְ כִ כְ לוֹ ת יוֹ ם ַהדִּ ין,
מוֹ ִריֲ ,היִ גְ ְ ּבר ּו עוֹ ד יִ ּסו ִּרים וְ ֵס ֶבל
אוֹ יָ פוּגוּ ,וְ אוּלַ י יִ ְהיֶ ה ַהכּ ֹל ְּכק ֶֹדם?"
"ה ָ ּזכֵ ר ַ ּב ּ ַמדָּ ִעים ִהשְׂ ַּכלְ ָּת,
ֵה ׁ ִשיב לִ יִ :
ְּככָ ל ׁ ֶש ַהדָּ ָבר ֻמ ׁ ְשלָ ם יוֹ ֵתר יִ ְהיֶ ה
ָּכ ְך ַרב ַה ּנ ַֹעם בּ וֹ ַ ,א ְך ַה ְּכ ֵאב ַ ּגם יַ ַחד.
ִעם זֹאתַ ,ה ָּלל ּו ָּכאן ,חוֹ ְט ִאים ְ ּבנֵ י ַה ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
ַ ּגם ִאם ֵהם יְ ַק ּו ּו לְ כָ ְך ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת,
לָ ַעד ֵהן לֹא יַ ִ ּגיע ּו ֶאל ַמ ְד ֵרגָ ה ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמת".
ֲאזַ י לִ ְצעֹד ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו ְ ּב ַמ ְע ַ ּגל ַהדֶּ ֶר ְך.
ִה ְר ֵ ּבינ ּו לְ שׂ וֹ ֵח ַח ִמ ּׁ ֶשאוּכַ ל לִ ְמסֹר זֹאת,
ו ָּבאנ ּו ֶאל ָמקוֹ ם בּ וֹ ַה ּׁ ְש ִק ָיעה ֵה ֵח ָּלה.
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קנטו שביעי
לאחר שהאזינו לבליל חסר השחר של פלוטו ,נכנסים ורגיליוס ודנטה אל המעגל
הרביעי ,בו מתייסרים נשמות בני אדם רודפי בצע ופזרנים .במעגל חמישי הם פוגשים
רואי שחורות ,מי שנגזר דינם בגין זעם ,קנאה ורהב.
”!“Pape Satan, Pape Satan aleppe
ָּכ ְך ּ ְפלוּטוֹ ְ ּבקוֹ ל נִ ָחר ֵה ֵחל ִמ ָ ּיד לִ ְצר ַֹח.
מוֹ ִרי ֲא ִציל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשַ ,הכּ ֹל ָּת ִמיד יוֹ ֵד ַע,

דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י ָרגו ַּע" :לְ ַבל ַּת ִּתיר לַ ּ ַפ ַחד
לִ גְ בּ ֹר ַעל דַּ ְע ְּת ָךִּ .כי ֵאין הוּא ְמ ֻס ָ ּגל
לִ ְמנ ַֹע ֵמ ִא ָּתנ ּו ִמן ַה ּ ָמצוּק לָ ֶר ֶדת".
ֲאזַ י ֵה ֵסב ֶאל ּ ְפלוּטוֹ ְצ ֵבה ַה ְּל ָחיַ יִ ם,
ָצ ַעק ָעלָ יוְ :
"סתֹם ּ ִפ ָיך ,זְ ֵאב ָארוּרֲ ,הלֹא
ְ ּבג ֶֹד ׁש שִׂ נְ ָא ְת ָך מו ָּטב לְ ָך לִ שְׂ בּ ַֹע.
לֹא עוֹ ד ַמ ָּסע הוּא זֶ ה ֶאל ְמצוּלוֹ ת ַה ּת ֶֹפת.
ָ ּברוּם ֻה ְחלַ ט ַעל ָּכ ְךָ ,מקוֹ ם בּ וֹ ִמיכָ ֵאל
נִ ְפ ַרע ַּכדִּ ין ִמ ִ ּני מוֹ ְר ִדים ַע ֵ ּזי ַה ּ ֵמ ַצח".

15

ְּכמוֹ ִמ ְפ ְרשֵׂ י ְס ִפינָ ה ַה ִ ּנ ְד ָח ִסים ָ ּברו ַּח,
קוֹ ְר ִסים ַעל ַה ִּס ּפוּן ְ ּב ִה ּׁ ָש ֵבר ַה ּת ֶֹרן
ָּכ ְך ּ ְפלוּטוֹ ַה ּ ִמ ְפלָ ץ ַה ּ ֶפ ֶרא ָמט לָ ָא ֶרץ.
וְ ָאנ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו לַ ְּתהוֹ ם ָה ְר ִב ִיעית
ָעשִׂ ינ ּו ְ ּבחוֹ ף זֶ ה ַה ּ ֵמ ִעיק וְ ַה ּקוֹ ֵדר
בּ וֹ נֶ ֱאגָ ר ָה ֶר ׁ ַשע ִמ ָּכל ַק ְצוֵ י ַה ֶחלֶ ד.
הוֹ ֶ ,צ ֶדק ֱאל ִֹהיֲ ,א ׁ ֶשר ָ ּג ַד ׁש ֵאינְ ְספוֹ ר
זְ וָ עוֹ תִ ,ע ּנוּי וְ ֵס ֶבל ָר ִא ִיתיַ ,א ְך ַמדּ ו ַּע
לְ ֶרגֶ ׁש ָה ָא ׁ ָשם נִ ֵּתן לְ כַ לּ וֹ ֵתנוּ?
[]203
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״אזַ י ֵה ֵסב ֶאל ּ ְפלּוטוֹ ְצ ֵבה ַה ְּל ָחיַ יִ ם,
ֲ
"סתֹם ּ ִפ ָ
יך ,זְ ֵאב ָארּור״
ָצ ַעק ָעלָ יוְ :

ג .ד.

ְּכמוֹ נַ ְח ׁשוֹ לֵ י ַה ָ ּים קוֹ ְר ִסים ֵמ ַעל ָּכ ִר ְ ּיב ִדיס,
ו ִּמ ְתנַ ּ ְפ ִצים ְ ּבקוֹ ל ,הוֹ לְ ִמים ַ ּגל ְ ּב ֵר ֵעהוּ,
ָּכ ְך ַעל ְצלָ לִ ים מו ָּטל ׁ ָשם לָ ֵצאת ִ ּב ְמחוֹ ל ַמ ֲחנַ יִ ם.
יוֹ ֵתר ִמ ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ֲהמוֹ ן רוּחוֹ ת ָר ִא ִיתי,
ׁ ְשאוֹ ן יְ לָ לוֹ ת ָעלָ ה ,דְּ חו ִּסים ִמ ָּכל ְצ ָד ַדי,
הוֹ ְד ִפים ֲחזוֹ ֵת ֶיהם ַא ְבנֵ י ָמגוֹ ר וְ ֶסלַ ע.
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ַמ ִּכים ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוִּ ,ה ֵ ּנה ַע ָּתה ֵה ֵחלּ וּ,
ִא ׁיש ַעל ָע ְמדּ וֹ ַמ ִּסיג ֶאת ִמ ׁ ְש ָקלוֹ ָאחוֹ ָרה,
״מה ֶ ּזה ּ ִפ ַ ּז ְר ָּת?"
"מה ֶ ּזה ִק ּ ַמ ְצ ָּת?״ וְ זֶ הַ :
צוֹ ְר ִחיםַ :
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205
ָּכ ְך נָ ע ּו ְ ּב ַמ ְע ַ ּגל ַה ַ ּצ ַער וְ ָה ֶע ֶצב,
ִמ ּ ְׂשמֹאל ו ִּמ ָ ּי ִמין ֶאל נְ ֻקדָּ ה ִמ ֶ ּנגֶ ד,
חוֹ זְ ִרים ו ְּמ ִט ִיחים ְקלָ לוֹ ת ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ.
וְ כָ ְך לְ ֵעת ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֶה ְחלִ יף ָמקוֹ ם,
ּ-ק ָרב נוֹ ָסף.
ָאחוֹ ָרה ַסב ַ ּב ָּתוֶ ְך לִ ְק ַראת דּ ו ְ
וְ ָאנֹכִ י ֲא ׁ ֶשר לִ ִ ּבי נִ ׁ ְש ַ ּבר ְ ּב ֶע ֶצב,
"אמֹר לִ יִ ,מי ֵהם ֵאלּ וּ?
ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי ִמ ּמוֹ ִריֱ :
ּ
ַה ִאם ְּכ ָמ ִרים ָהיוַּ ,ה ְמ ׁ ָש ְר ִתים ַ ּבק ֶֹד ׁש,
ְ ּגלו ֵּחי ָק ְדקוֹ ד ַה ָּלל ּו ַה ּסוֹ ְב ִבים שְׂ מֹאלֵ נוּ?"
"כל ֵא ֶּלה ָּכאןֵ ",ה ׁ ִשיב לִ י" ,מ ָֹחם כּ ֹה ְמ ֻע ָ ּות
ָּ
ָהיָ ה ְ ּב ַח ֵ ּי ֶיהם ַעד ִּכי ָּכ ׁ ְשל ּו לָ מֹד
ֶאת ַהדָּ רו ּׁש לָ ֶהם לְ ַפ ְרנָ ַסת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.

45

ִּת ׁ ְש ַמע זֹאת ְ ּב ֵברוּר ְ ּבקוֹ ל נְ ִב ָיח ָתם,
ֵעת יִ ְת ַּכ ְ ּנס ּו ִ ּב ׁ ְשנֵ י ָק ְט ֵבי ַה ּ ַמ ְע ָ ּגל,
ָּכל ַמ ֲחנֶ ה לְ חוּד ַעל ּ ִפי ְסגֻ ַּלת ָה ֶר ׁ ַשע.
ַה ָּלל ּו ִמ ּ ְׂשמֹאלֵ נוָּּ ,כל ְמגֻ ְּל ֵחי ּ ַפדַּ ַחת,
ַא ּ ִפ ְ
יפיוֹ ִרים ָהיוְּּ ,כ ָמ ִרים ו ׁ ְּש ַאר ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁש,
יָ ָצא ׁ ְש ָמם לְ ֵמ ָרחוֹ ק ְ ּב ַת ֲאוַ ת ַה ֶ ּב ַצע".
ֲאנִ י ֵאלָ יו" :מוֹ ִריּ ַ ,ב ֶח ֶבר ַה ָּלזֶ ה
דּ וֹ ֶמה ִּכי לְ זַ הוֹ ת אוּכַ ל דְּ ֻמ ּיוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר,
ֲעווֹ ן ַה ַח ְמ ָדנוּת דָּ ַבק ָ ּב ֶהם לָ ֶב ַטח".
ֵה ׁ ִשיב לִ י ַה ּמוֹ ֶרה" :לַ ּׁ ָשוְ א ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֶת ָיך,
ָה ֶר ֶפ ׁש ׁ ֶשדָּ ַבק ְ ּב ַח ֵ ּי ֶיהם ׁ ֶשל ֵאלּ ּו
לְ ִבלְ ִּתי ְמז ִֹהים ָה ַפ ְך אוֹ ָתם לָ נֶ ַצח.
יַ ְפלִ יא ּו לְ ַהכּ וֹ ת ִא ׁיש זוּלָ תוֹ לָ ַעד.
ַה ָּלל ּו ְ ּב ֶאגְ רוֹ ף ָקמוּץ יַ ֲעל ּו ִמ ֶּק ֶבר,
וְ ֵאלּ ּו ִמגּ וֹ לֵ ל ְ ּגלו ֵּחי שֵׂ ָער יָ קוּמוּ.
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ִּכי ַה ָ ּז ָהב ֻּכלּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ֵמ ָאז
יע
ִמ ַּת ַחת לַ ּיָ ֵר ַחֵ ,אין דַּ י בּ וֹ לְ ַה ְר ִ ּג ַ
וְ לּו נְ ׁ ָש ָמה ַא ַחת ִמן ַה ּ ֵמ ִתים ַה ָּללּו"

60

ג .ד.

ַה ַח ְמ ָדנוּת ִמ ֶ ּזה ו ַּפזְ ָרנוּת ִמ ֶ ּזה
ֶאת ַמנְ ַע ּ ֵמי ַה ֶחלֶ ד לָ ַעד ָ ּגזְ ל ּו ֵמ ֶהם,
יַ כּ ּו ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ .וְ ַה ּמוֹ ִסיף גּ וֹ ֵר ַע.
ִה ֵ ּנה ָר ִא ָיתּ ְ ,בנִ יַ ,עד ַמה ּ ְמ ַעט הוּא ֶמ ׁ ֶש ְך
ּ ְפ ַר ְק ַמ ְטיַ ת ֶה ֶבל זוֹ נִ ְּתנָ ה ְ ּביַ ד פוֹ ְרטוּנָ ה,
זֶ ה ֶ ּגזַ ע ָה ָא ָדם ָרב וְ נִ לְ ָחם ָעלֶ ָיה.
ִּכי ַה ָ ּז ָהב ֻּכלּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ֵמ ָאז
ִמ ַּת ַחת לַ ָ ּי ֵר ַחֵ ,אין דַּ י בּ וֹ לְ ַה ְר ִ ּג ַיע
וְ ל ּו נְ ׁ ָש ָמה ַא ַחת ִמן ַה ּ ֵמ ִתים ַה ָּללוּ".
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"מוֹ ִריֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ּ ַ ,
"גם זֹאת ֱאמֹר לִ יָ ,א ָ ּנא,
ִמי ִהיא פוֹ ְרטוּנָ ה זוֹ ֲא ׁ ֶשר אוֹ ָת ּה ִהזְ ַּכ ְר ָּת,
ׁ ֶש ְ ּביָ ָד ּה חוֹ ֶב ֶקת ֶאת ָּכל אוֹ ְצרוֹ ת ַה ֶחלֶ ד?"
"ה ּה ,דְּ ֻמ ּיוֹ ת ְּכ ִסילִ ים ְר ֵפי שֵׂ כֶ ל,
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיב לִ יָ :
ָמה ַרב הוּא ח ֶֹסר דַּ ַעת ּתוֹ ֵחם ֶאת ְ ּגבוּלוֹ ֶתיךָ.
ַה ְס ֵּכת ו ׁ ְּש ַמע וּלְ ַמדִ ,ה ֵ ּנה דְּ ָב ִרי ֵאלֶ ָיך:

75

ֲא ׁ ֶשר ָחכְ ַמת לִ בּ וֹ ֵאין ְסיָ ג לָ ּה ,לֹא ָ ּג ֵדר,
וְ הוּא ָ ּב ָרא ָר ִק ַיע וְ שָׂ ם ׁשוֹ ְמ ִרים ָעלָ יו,
לְ ַמ ַען ָּכל ּ ְפלָ ָחיו זֶ ה ֶאל מוּל זֶ ה יַ זְ ִהירוּ,
הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ִה ְפ ִריד ֵ ּבין ְמאוֹ רוֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם
לְ ַמ ַען יִ ְת ַ ּג ֶּלה ִ ּב ְמלוֹ א הוֹ דוֹ ַה ֶחלֶ ד,
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ִה ְפ ִקיד ָעלֵ ינ ּו ֶאת פוֹ ְרטוּנָ ה.
ִהיא ַּת ֲע ִתיק ִמ ְ ּז ַמן לִ זְ ַמן ֶאת ִריק ָהע ׁ ֶֹשר
ֵמ ַעם ֶאל ַעם אוֹ ַ ּגם ִמ ּׁ ֵש ֶבט ֱאלֵ י ׁ ֵש ֶבט
ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשהוּא ֵמ ֵע ֶבר לְ כ ַֹח ֶה ּ ֵׂשגֵ נוּ.
ָּכ ְך יֵ ׁש ֻא ּ ָמה מוֹ ׁ ֶשלֶ ת וְ ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה נִ כְ נַ ַעת,
ו ְּמ ַצ ְ ּיתוֹ ת ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם לְ ִדין ַהכְ ָרעוֹ ֶת ָיה,
ׁ ֶשל זוֹ ְּ ,כמוֹ ַה ָ ּנ ָח ׁש ,נֶ ְח ֵ ּבאת ַ ּב ֲעלֵ י ֵעשֶׂ ב.
ֵאין שִׂ כְ לְ ָך יָ כוֹ ל ֶאל דַּ ְע ָּת ּה לָ ֶר ֶדת,
ִּכי ִהיא צוֹ ָפה ָע ִתידׁ ,שוֹ ֶפ ֶטת ו ְּמכַ לְ ֶּכלֶ ת,
ְּכיֶ ֶתר ָה ֵאלִ ים ַעל ַמלְ כו ָּת ּה ׁשוֹ לֶ ֶטת.

90

ֵאין ֵקץ וַ ֲהפוּגָ ה לְ ׁ ִשעוּר ְּתמוּרוֹ ֶת ָיה,
ַה ּצ ֶֹר ְך הוּא ֲא ׁ ֶשר ֵמ ִאיץ ָ ּב ּה לְ לֹא ֶה ֶרף,
ִמ ָּכאן ַּת ְה ּפוּכוֹ ת גּ וֹ ַרל ָא ָדם ַ ּב ֶחלֶ ד.
ִהיא זוֹ ֲא ׁ ֶשר ַהכּ ֹל מוֹ ְצ ִאים ָ ּב ּה ְ ּגנוּת וְ ד ִֹפי,
ַאף ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָ ּצפוּי ָהיָ ה ִּכי יְ ַק ְּלסו ָּה,
ׁ ֶשלּ ֹא ַּכדִּ ין עוֹ לְ ִבים ָ ּב ּה ְ ּבבוּז ו ִּב ׁ ְש ַאט נֶ ֶפ ׁש.
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208
ַא ְך ְמב ֶֹרכֶ ת ִהיא ,דְּ ָב ָרם ֵאינָ ּה ׁשוֹ ַמ ַעת
ְּכמוֹ ָת ּה ַּכ ֵ ּי ׁ ֻש ּיוֹ ת ָה ֲא ֵחרוֹ ת ִמ ֶּק ֶדם,
ֶאת ַה ֵּת ֵבל סוֹ ֶב ֶבת ְ ּברֹב ֶח ְדוָ ה וְ א ׁ ֶֹשר.
ַא ְך ָה ָבה וְ נֵ ֵרד לְ עוֹ ד ָמדוֹ ר ׁ ֶשל ֵס ֶבל,
ִּכי כּ וֹ כְ ֵבי רוּם ֲא ׁ ֶשר זָ ְרח ּו לְ ֵעת ִה ַ ּג ְענוּ,
ׁשוֹ ְק ִעים ,וּזְ ַמן מו ָּעט נוֹ ַתר עוֹ ד ְ ּביָ ֵדינוּ.
ָח ִצינ ּו ֶאת ַהחוּג ֶאל ַה ָ ּג ָדה ִמ ֶ ּנגֶ ד,
ימיו ַהגּ וֹ ֲע ׁ ִשים
ֵמ ַעל לְ ַמ ְעיָ ןֵ ,מ ָ
קוֹ לְ ִחים וְ נִ ָּתכִ ים ֶאל ַק ְר ָק ִעית ַה ַ ּנ ַחל.

105

ֵּכ ֶהה ָהיָ ה גּ וֹ נָ ם ֵמא ֶֹפל ַא ְר ָ ּג ָמן,
וְ ָאנ ּו ְ ּבלִ ּווּי ַ ּג ֵּלי ָהא ֶֹפל יַ ַחד
י-מ ָּטה.
יָ ַר ְדנ ּו ַ ּב ָ ּנ ִתיב ַה ְמ ׁ ֻש ָ ּב ׁש ֵא ַ
ַה ּ ֶפלֶ ג ֶה ָעלוּב לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת חוֹ ַמת
ַצלְ ָמוֶ ת ֶאת ֵמ ָ
ימיו מוֹ ׁ ֵש ְך קוֹ לֵ ַח ַמ ָּטה,
סוֹ פוֹ לְ ִה ּׁ ָש ֵפ ְך ֶאל ְס ִט ְּיכסַ ,א ָ ּגן ׁ ֶשל ֶר ֶפ ׁש.
וְ ָאנֹכִ י נִ ַ ּצ ְב ִּתי ׁ ָשם נָ חו ּׁש לִ ְצ ּפוֹ ת,
ָר ִא ִיתי ְ ּבנֵ י ָא ָדם ְמבוֹ ְס ִסים ִ ּב ְס ִחי,
גּ ו ָּפם ֵעירֹםְ ּ ,פנֵ ֶיהם ְמ ֻע ָ ּו ִתים ְ ּב ֶק ֶצף.
ַמ ֶּכה ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ ,לֹא ַרק ְ ּב ֶאגְ רוֹ ָפיו
ֹאשוֹ נוֹ גֵ ַח ,הוֹ לֵ ם בּ וֹ ֵעט ְ ּב ֶרגֶ ל
ִּכי ְ ּבר ׁ
ְ
ו ְּב ׁ ִש ָ ּניו נוֹ ׁ ֵשךּ ,תוֹ לֵ ׁשּ ָ ,בשָׂ ר קוֹ ֵר ַע.
"ה ֵ ּבט ָ ּב ֶהםְ ,ר ֵאה,
מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב דִּ ֵ ּברַ :
ְ ּבנִ יֶ ,את ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִהכְ ִר ַיע זַ ַעם,
וּלְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמתָ ,עלֶ ָיךּ ְ ,בנִ י ,לָ ַד ַעת,
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ִּכי ִ ּב ְמצוּלוֹ ת ַה ְּס ִט ְּיכס נִ ׁ ְשמוֹ ת ָא ָדם ׁשוֹ כְ נוֹ ת,
ַ ּב ְעבּ ו ֵּעי ַה ּ ַמיִ ם ,אוֹ ָתם רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך
ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר ִּת ְפנֶ הּ ְ ,גנִ יחוֹ ת ָה ֻא ְמלָ לִ ים ֵהם.
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״וְ כָ ְך ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ִמ ְּס ִביב ַא ַ ּגן ָה ֶר ֶפ ׁש,
ֵ ּבין חוֹ ף ָח ֵרב לְ ֵבין יְ וֵ ן ַה ּ ַמ ְד ֵמנָ ה,
ָר ִאינּו ֶאת בּ וֹ לְ ֵעי ַה ְּס ִחי ְ ּבמוֹ ֵעינֵ ינּו״

ג .ד.

ֹאמרוּ'ָ :ק ַד ְרנ ּו ָ ּב ֲאוִ יר
ׁ ְשקו ִּעים ְ ּבבֹץ י ְ
ַה ְמ ֻא ּׁ ָשר ִמ ּׁ ֶש ֶמ ׁשַ .אט ַאטּ ַ ,ב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם
נָ שָׂ אנ ּו ֶאת ֵא ֵדי ָה ֶע ֶצב ְ ּבלִ ֵ ּבנוּ.
ַע ָּתה לִ ֵ ּבנ ּו ַמר ְ ּב ַמ ְד ֵמנַ ת ַה ּׁ ְשחוֹ ר'.
ָּכזֹאת ְמ ַח ְר ֲח ִרים ֵהם ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ְ ּגרוֹ נָ ם,
ִּכי לֹא יוּכְ ל ּו לִ ְפלֹט ִמ ָּלה ׁ ְשלֵ ָמה ִמ ּ ִפ ֶיהם".
וְ כָ ְך ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ִמ ְּס ִביב ַא ַ ּגן ָה ֶר ֶפ ׁש,
ֵ ּבין חוֹ ף ָח ֵרב לְ ֵבין יְ וֵ ן ַה ּ ַמ ְד ֵמנָ ה,
ָר ִאינ ּו ֶאת בּ וֹ לְ ֵעי ַה ְּס ִחי ְ ּבמוֹ ֵעינֵ ינוּ.
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לִ ְבסוֹ ף ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ִמגְ דָּ ל ִה ַ ּג ְענ ּו יַ ַחד.
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קנטו שמיני
שני הפייטנים עולים לסירתו של פלֶ גיאס ,ובה ממשיכים את דרכם באגם המדמנה
פיליפוֹ
ּ
על פני המעגל החמישי .בין הנשמות שחטאו במדור הזעם הם פוגשים את
ארגֶ 'נטי איש פירנצה .לבסוף הם מגיעים אל שער קרת דיס ,ונשמותיה הזועמות
טורקות בפניהם את השער.

ִה ְמ ׁ ַשכְ נוָּּ ,כאן א ַֹמרִּ ,כי עוֹ ד זְ ַמן ַרב ְ ּב ֶט ֶרם
ֶאל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ִמגְ דָּ ל זֶ ה ַה ְמרוֹ ָמם ִה ַ ּג ְענוּ,
ֶאל ּ ִפ ְס ָ ּגתוֹ ֶאל ָעל נָ שָׂ אנ ּו ֶאת ֵעינֵ ינוּ.
ִּכי ׁ ָשם ׁ ְש ֵּתי ַמ ּ ׂשוּאוֹ תְ ,ק ַטנּוֹ ת ָא ְמנָ םִ ,ה ְבלִ יח ּו
וַ ֲאבו ָּקה ַא ֶח ֶרת ֵה ׁ ִש ָיבה לָ ִאיתוּת
ַה ְר ֵחק ִמ ּׁ ָשםָ ,ה ַעיִ ן רוֹ ָאה אוֹ ָת ּה ְ ּבד ַֹחק.
ֲאזַ י ֶאל ַמ ְעיַ ן ָחכְ ָמה ּפוֹ נֶ הָ ׁ ,ש ַאלְ ִּתי:
"האוֹ תַ ,מה ּ ֵפרו ּׁשוֹ  ,ו ַּמה ִהיא ַה ְּת ׁשו ָּבה
ָ
ִמ ּ ַמ ּ ׂשו ָּאה ַה ִהיא? יַ ד ִמי ָה ֵא ׁש ִה ְדלִ ָיקה?"
"אכֵ ןּ ָ ,בזֹאת ִה ֵ ּנה נוֹ כַ ְח ָּת –
וְ הוּא ֵאלַ יָ :
ָ
ִאם ַע ְר ִפ ֵּלי ִ ּב ָ ּצה ִמ ּ ְמך זֹאת לֹא ִה ְס ִּתיר ּו –
ַמה ַה ָ ּצפוּי לַ ָ ּבא ִמ ּ ַמ ְד ֵמנַ ת ָה ֶר ֶפ ׁש.

15

עוֹ ד לֹא נוֹ ָרה ַה ֵחץ ִמ ּ ֵמ ְית ֵרי ַה ֶּק ׁ ֶשת
ׁ ֶש ָּטס ַמ ֵהר ָּכל ָּכ ְךֶ ,את ָה ֲאוִ יר ּפוֹ לֵ ַח,
ַּכ ּ ִמ ְפ ָרשִׂ ית ַהזּוֹ ַ ,ע ָּתה ֵאלֵ ינ ּו ׁ ָש ָטה.
ֶאת ַה ַ ּג ִּלים ְ ּב ֶח ֶתף צוֹ לַ ַחת ְר ִא ִית ָיה,
ַמ ָּלח בּ וֹ ֵדד אוֹ ֵחז ַ ּב ֶהגֶ ה וְ צוֹ ֵר ַח:
ִ
"ה ֵ ּנה ַא ְּת ְ ּביָ ַדי ,הוֹ נְ ׁ ָש ָמה ִמ ְר ׁ ַש ַעת".
[]210
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״מּיָ ד ְּכ ׁ ֶש ֲאדוֹ נִ י וְ ָאנֹכִ י ָעלִ ינּו,
ִ
דּומיםָ ׁ ,שט וְ ָח ַתר לְ ע ֶֹמק
זִ ֵ ּנק ַח ְרטוֹ ם ְק ִ
ַרב ֵמ ֲא ׁ ֶשר ֵה ׁ ִשיט בּ וֹ ֲא ֵח ִרים ִמ ּק ֶֹדם״

ג .ד.

"פלֶ גְ יָ אס ,הוֹ ְפלֶ גְ יָ אס ,לַ ּׁ ָשוְ א ִּת ְצ ַרחָ ",א ַמר לוֹ
ְ
"כי לֹא ּתוּכַ ל עוֹ ד לְ ַע ְּכ ֵבנ ּו
מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בִּ ,
ִ ּבלְ ִּתי ִאם לַ ֲחצוֹ ת ֶאת ַמ ְד ֵמנַ ת ָה ֶר ֶפ ׁש".
ָּכ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַדע לוֹ ִּכי הוּא נָ ַפל ָק ְר ָ ּבן
לְ ַמ ֲעשֵׂ ה ַּת ְר ִמית ,ו ְּבלִ בּ וֹ קוֹ ֵבל,
ְפלֶ גְ יָ אס ָּכ ְך ִ ּב ֵּק ׁש ֶאת זַ ֲעמוֹ לִ ְמנ ַֹע.
יָ ַרד ָאז ֲאדוֹ נִ י ֶאל ֶ ּב ֶטן ַה ִּס ָירה,
וְ ַא ֲח ָריו ֲאנִ יַ .רק ָאז ׁ ָש ְק ָעה ַ ּב ּ ַמיִ ם,
ִּכי ִ ּבלְ ָע ַדי ָהיְ ָתה ֵר ָיקה ֲהלֹא ִמ ֵ ּנ ֶטל.
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ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ֲאדוֹ נִ י וְ ָאנֹכִ י ָעלִ ינוּ,
דוּמיםָ ׁ ,שט וְ ָח ַתר לְ ע ֶֹמק
זִ ֵ ּנק ַח ְרטוֹ ם ְק ִ
ַרב ֵמ ֲא ׁ ֶשר ֵה ׁ ִשיט בּ וֹ ֲא ֵח ִרים ִמ ּק ֶֹדם.
עוֹ ד ָאנ ּו ַמ ְפלִ יגִ ים ִ ּב ְת ָעלַ ת ַה ּ ָמוֶ ת,
וּלְ נֶ גְ דִּ י נִ ַ ּצב חוֹ ֵטא ֻמכְ ָּתם ְ ּב ֶר ֶפ ׁש,
ׁשוֹ ֵאל" :ו ִּמי ַא ָּתה ,לִ ְפנֵ י יוֹ ְמ ָך ִה ַ ּג ְע ָּת?"
"כןִ ,ה ַ ּג ְע ִּתי ,אוּלָ ם לִ זְ ַמן ֻמגְ ָ ּבל.
ֵה ׁ ַש ְב ִּתיֵּ :
ַא ְך ִמי ַא ָּתה הוּא זֶ ה ַה ְמכֻ ֶּסה ִט ּנ ֶֹפת?"
ֵה ׁ ִשיבֲ :
"הלֹא ִּת ְר ֶאה אוֹ ִתיַ ,ה ּ ִמ ְתיַ ּ ֵפ ַח".
"אכֵ ן נִ גְ זַ ר ָעלֶ ָיך,
וְ ָאנֹכִ י ֵאלָ יוָ :
חוֹ ֵטא ָארוּר ,זְ ַמן ַרב עוֹ ד לִ ְבכּ וֹ ת וּלְ קוֹ נֵ ן,
ַמ ִּכיר ֲאנִ י אוֹ ְת ָך ַ ּגם ִאם לָ ַב ׁ ְש ָּת ֶר ֶפ ׁש".
ֲאזַ י ּ ָפ ׁ ַשט ָה ִא ׁיש יָ ָדיו ֶאל ַה ִּס ָירה,
זִ ֵ ּנק ַמ ֵהר מוֹ ִריָ ,ה ַדף אוֹ תוֹ ָאחוֹ ר,
"חזֹר לִ ׁ ְשכּ ֹן ִעם ׁ ְש ַאר ַּכלְ ֵבי ַה ּת ֶֹפת".
קוֹ ֵראֲ :

45

ַא ַחר ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ִח ֵ ּבק ֶאת ַצ ָ ּו ִ
ארי,
"ברוּכָ ה ָה ֵאם יָ לְ ָדה
ּ ָפנַ י נִ ּׁ ֵשק וְ ָסחּ ְ :
ָ
ֵ ּבן ׁ ֶש ְּכמוֹ ְת ָךָ .אכֵ ןּ ְ ,בזַ ַע ְמך ָצ ַד ְק ָּת.
ְ ּבעוֹ לָ ְמ ָך ָהיָ ה הוּא ַא ְך רו ַּח יְ ִה ָירה,
דָּ ָבר ׁשוּב לֹא נוֹ ַתר לְ ָפ ֵאר בּ וֹ ֶאת זִ כְ רוֹ ,
לֹא יִ ּ ָפלֵ א ֵאפוֹ א ִּכי נִ ׁ ְש ָמתוֹ סוֹ ֶע ֶרת.
ָאכֵ ן ַר ִ ּבים ִמ ְ ּבנֵ י ֵּת ֵבל זוֹ ַה ְמ ַד ּ ִמים
ִּכי ֵהם ַמלְ כֵ י ָה ָא ֶרץְּ ,כמוֹ ֲחזִ ִירים ָ ּב ֶר ֶפ ׁש
זִ כְ ָרם לְ ֵד ָראוֹ ןׁ ,שוֹ כְ נִ ים ְ ּבבוֹ ר ַה ּׁ ַש ַחת".
"מוֹ ִריֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ "ַ ,רב ְרצוֹ נִ י לִ ְראוֹ ת,
ְ ּב ֶט ֶרם נֶ ֱח ֶצה ֶאת ֵמי ַה ּ ַמ ְד ֵמנָ ה,
רוּחוֹ ׁ ֶשל ֶ ּג ֶבר זֶ ה ׁ ְשרוּיָ ה ִ ּב ְס ִחי וְ ֶר ֶפ ׁש".
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"ב ֶט ֶרם נָ בוֹ א ֶאל חוֹ ף ִמ ֶ ּנגֶ ד,
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יּ ְ :
ְ ּבטו ַּחנִ י ִּכי ָּתבוֹ א ַעל ִס ּפו ְּק ָך ָּכלִ יל.
נָ ֶאה הוּא ֶח ְפ ְצ ָך ,לְ ַר ּצוֹ תוֹ חוֹ ָבה ִהיא".

60

ִמ ָ ּיד לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ֶאת ָהרוּחוֹ ת ָר ִא ִיתי,
ְּכסו ָּתם נֶ ֱאלָ ָחה ,עוֹ שִׂ ים ׁ ְש ָפ ִטים ַ ּב ֶ ּג ֶבר,
ַעל ָּכ ְך ַ ּגם ָאנֹכִ י לָ ֱאל ִֹהים הוֹ ֵד ִיתי.
ִ ּב ְמלוֹ א ְ ּגרוֹ נָ ם ָצ ְרחוּ" :זֶ ה ִפילִ ּיפוֹ ַא ְרגֶ 'נְ ִטי!"
לְ זֹאת ִמדַּ ְע ּתוֹ יָ ָצא ַה ְפלוֹ ֶרנְ ִטינִ י,
ו ְּב ׁ ִש ָ ּניו ֵה ֵחל ֶאת ְ ּבשַׂ ר גּ וּפוֹ לִ ְקר ַֹע.
ִה ַ ּנ ְחנ ּו לְ נַ ְפ ׁשוֹ  .יוֹ ֵתר לֹא ַאזְ ִּכ ֶיר ּנוּ.
ַא ְך קוֹ ל יְ לֵ ל וּנְ ִהי ֶה ְח ִר ׁיש ָאזְ נַ יַ ,על ֵּכן
ָרכַ נְ ִּתי לְ ָפנִ יםּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ַה ִ ּביט בּ וֹ .
מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב דִּ ֵ ּברַ :
"ה ְס ֵּכתּ ְ ,בנִ יִּ ,כי ֲאנַ ְחנ ּו
ְק ֵר ִבים ֶאל ִעירְ ׁ ,ש ָמ ּה דִּ יס .נוֹ ְדע ּו ׁשוֹ כְ נֵ י ַה ֶּק ֶרת
ַה ְמ ֻר ִ ּבים ִמ ְּספֹרּ ְ ,ברֹב יָ גוֹ ן וְ ֶע ֶצב".
"ה ֵ ּנה ֵהם ְצ ִר ֵיחי ַה ּ ִמ ְס ָ ּג ִדים
וְ ָאנֹכִ יִ :
ֶא ְר ֶאה אוֹ ָתם ְ ּגלוּיִ ים וְ זוֹ ֲה ִרים ָ ּב ֵע ֶמק,
וְ ַא ְר ָ ּג ָמן גּ וֹ נָ םְּ ,כמוֹ נִ ְצ ְרפ ּו ְ ּבלַ ַהב".

75

"שלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש ַה ֶ ּנ ַצח
ֵה ׁ ִשיב לִ י ֲאדוֹ נִ יַ ׁ :
בּ וֹ ֶע ֶרת ׁ ָשם ,צוֹ ַב ַעת אוֹ ָתם ְ ּב ַא ְר ָ ּג ָמן,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ִּת ָ ּוכַ ח ָּכאן ִ ּב ְמצוּלוֹ ת ַה ּת ֶֹפת".
וְ כָ ְך ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ִמין ֲח ִפ ָירה ְּתלוּלָ ה,
ְּת ָעלַ ת ָמגֵ ן ָס ִביב לַ ֶּק ֶרת ַה ּקוֹ ֶד ֶרת,
וְ חוֹ ָמ ָת ּה ְּכ ֵב ָדהְּ ,כמוֹ יְ צו ָּקה ַמ ֶּתכֶ ת.
ַא ְך לֹא ְ ּב ֶט ֶרם ׁ ַש ְטנ ּו ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ָר ָחב,
ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ָמקוֹ ם בּ וֹ ִא ׁיש ַה ּ ַמ ְעבּ ֶֹרת
"ה ֵ ּנה ַה ּ ֶפ ַתחָּ ,כאן ֲעלֵ יכֶ ם לָ ֶר ֶדת".
ָצ ַעקִ :
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ַעל ַה ּ ְפ ָת ִחים ָר ִא ִיתי צוֹ ְב ִאים יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף
שְׂ ָר ִפים ׁ ֶש ּ ֵמ ָר ִק ַיע נָ ְפל ּו ְּכמוֹ ֶר ֶדת ֶ ּג ׁ ֶשם,
"מי זֶ ה ְ ּב ֶט ֶרם ָמוֶ ת
קוֹ ְר ִאים ְ ּברֹב ֵח ָמהִ :
נוֹ ַעז לָ ֶר ֶדת ֶאל ַמ ְמלֶ כֶ ת ַה ּ ֵמ ִתים?"
ימן
מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ֲאזַ י ָעשָׂ ה לָ ֶהם ִס ָ
ִּכי ִ ּב ְרצוֹ נוֹ לָ דוּן ִעם ָהרוּחוֹ ת ַ ּב ֵּס ֶתר.

90

ָאז לַ ֲעגָ ם ָה ַעז ׁ ָשכַ ְך ְמ ַעטִ ,ה ִ ּגידוּ:
ָּ
"תבוֹ אַ ,א ְך ְ ּבגַ ּ ְפ ָך ,וְ לָ ַא ֵחר ַה ִ ּניח ּו –
ִּכי ֵהן נִ ְמ ָהר ָה ִא ׁיש ַה ְמ ַב ֵּקר ַ ּב ּת ֶֹפת.
יָ ׁשוּב ַעל ִע ְּקבוֹ ָתיוִ ,אם יֵ ׁש ִ ּביכָ לְ ּתוֹ ,
ָ ּב ָדד ִ ּבנְ ִתיב ׁשוֹ ִטיםַ .א ָּתהַ ,ה ְמלַ ֵ ּוה ּו
ָּכאן ִ ּב ְמחוֹ זוֹ ת ָהא ֶֹפל ,נָ א ִה ּׁ ָש ֵאר ִע ּ ָמנוּ".
ַה ְר ֵהר ,קוֹ ֵרא יָ ָקרּ ַ ,ב ּ ַפ ַחד ׁ ֶש ְּת ָק ַפנִ י
לְ ׁ ֵש ַמע ַה ּ ִמ ִּלים ָה ֲארוּרוֹ ת ַה ָּללוּ.
וְ כִ י ֵּכ ַיצד לָ ׁשוּב ַעל ִע ְּקבוֹ ַתי יָ כֹלְ ִּתי?
"א ָה ּה ,מוֹ ִרי ַה ּטוֹ בֲ ,א ׁ ֶשר יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ַבע
ֲ
ּ ְפ ָע ִמים ֵה ׁ ִשיב לִ י ֶאת ֱאמוּנָ ִתי ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
ו ֵּמ ָאסוֹ ן ָּכ ֵבד ָחזַ ר וְ ִה ִ ּצילַ נִ י,
ַאל נָ א ַּת ְפ ִקיר אוֹ ִתי ּתוֹ ֶעהֲ ,ח ַסר ּתוֹ ֶחלֶ ת.
ִאם לֹא יַ ִ ּניח ּו לָ נ ּו ַה ָּלל ּו עוֹ ד לָ לֶ כֶ ת
ָע ִדיף ִּכי נְ ַמ ֵהר לָ ׁשוּב ַעל ִע ְּקבוֹ ֵתינוּ".

105

ֵה ׁ ִשיב לִ י ֲאדוֹ נִ י ַעל ַהדְּ ָב ִרים ָא ַמ ְר ִּתי:
ְּ
"בנִ יַ ,אל ִּת ָירא ִּכי ֵאין דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר יָ כוֹ ל
אוֹ ָתנ ּו לְ ַע ֵּכבֲ .הלֹא ַעל ָּכ ְך ִצ ָ ּוה הוּא.
ַה ְמ ֵּתן לִ י ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ,ו ֵּבינָ ַתיִ ם
ַא ּ ֵמץ ֶאת נַ ְפ ׁ ְש ָך ְ ּבכִ ּסו ֵּפי ּתוֹ ֶחלֶ ת,
ֵהן לֹא ֶאנְ ט ֹׁש אוֹ ְת ָך ְ ּב ַמ ֲע ֵבה ַה ּת ֶֹפת".
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ּובינָ ַתיִ ם
״ה ְמ ֵּתן לִ י ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַה ֶ ּזהֵ ,
ַ
ּופי ּתוֹ ֶחלֶ ת,
ַא ּ ֵמץ ֶאת נַ ְפ ׁ ְש ָך ְ ּבכִ ּס ֵ
ֵהן ל ֹא ֶאנְ ט ֹׁש אוֹ ְת ָך ְ ּב ַמ ֲע ֵבה ַה ּת ֶֹפת"

ג .ד.

יָ ָצא ֵאפוֹ א ָא ִבי ַה ֶ ּנ ֱא ָצל לַ דֶּ ֶר ְך,
ַמ ִ ּנ ַיח לִ י לַ ְחרֹד ְ ּבח ֶֹסר וַ דָּ אוּת,
ְ ּבר ׁ ִ
ֹאשי ַה ֵּכן וְ לֹא ַמ ִּכים ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ.
דִּ ֵ ּבר ִא ָּתם מוֹ ִרי – ַעל ָמהֵ ,אינִ י יוֹ ֵד ַע –
ַא ְך לֹא ָע ַבר זְ ַמן ַרב ,וּלְ ָאזְ נַ י ִה ִ ּגיע ּו
קוֹ לוֹ ת ְמנו ָּס ָתם ׁ ֶשל ָהרוּחוֹ ת ָה ִע ָירה.
ֲאזַ י ִ ּב ְפנֵ י מוֹ ִרי ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ֶּק ֶרת,
אוֹ יְ ֵבינ ּו ִ ּב ְט ִר ָיקה ָסגְ רוּ ,נוֹ ַתר ָה ִא ׁיש
אתי ָחזַ ר ,לְ ַאט ּפוֹ ֵס ַע.
ַ ּבחוּץ וְ לִ ְק ָר ִ
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ֻמ ׁ ְש ּ ַפל ַמ ָ ּבטִ ,מ ְצחוֹ ָקמוּט ִמדְּ ָאגָ ה,
דִּ ֵ ּבר ָה ִא ׁיש גּ וֹ נֵ ַחֲ :
"א ָה ּהְ ,רא ּו נָ א ִמי זֶ ה
ָא ַסר ָעלַ י לָ בוֹ א ֶאל ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ת ַה ֵּס ֶבל".
"א ְמנָ ם רו ִּחי סוֹ ֶע ֶרת,
וְ ָאז ּ ָפנָ ה ֵאלַ יָ :
ַא ְך ַאל ֲח ׁ ָש ׁשֶ ,את ֵאלּ וַּ ,ה ְמ ַב ְּק ׁ ִשים אוֹ ָתנ ּו
ַ ּבדֶּ ֶר ְך לְ ַהכְ ׁ ִשילֵ ,א ַדע ֵא ְיך לְ ַהכְ ִר ַיע.
ִּכי ֵאין ְ ּב ֻח ְצ ּ ָפ ָתם דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא יָ ַד ְע ִּתי,
ֶה ְראו ָּה ְּכ ָבר ְ ּב ׁ ַש ַער סוֹ ִדי ּ ָפחוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר
ֲע ַדיִ ן לֹא נִ נְ ַעל ִּכי ֵאין ָעלָ יו ְ ּב ִר ַיח,
את ֶאת ַה ָּכתוּב ַעל ָמוֶ ת.
ו ֵּמ ָעלָ יו ָק ָר ָ
וּכְ ָבר ִה ֵ ּנה חוֹ לֵ ף ְ ּב ַמ ְע ְ ּגלֵ י ַה ּׁ ְשאוֹ ל
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ּיוֹ ֶר ֶדת ֶאל ַמ ֲע ֵבה ַה ּת ֶֹפת,
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קנטו תשיעי
על מגדל חומת הקרת דיס מופיעות שלוש פוּריוֹ ת המבקשות לעורר חרדה בלב
משוררינו ולגרשם .אולם במהרה מגיע שליח מגן העדן ,פותח במטהו את שערי העיר,
ופייטנינו נכנסים אל המעגל השישי ,בו מתייסרים הכופרים בקבריהם המלוהטים.
ַה ָ ּגוֶ ן ׁ ֶש ִה ְט ִ ּב ַיע ַה ּ ַפ ַחד ַעל ּ ָפנַ י,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ֲאדוֹ נִ י ִ ּביגוֹ נוֹ ָר ִא ִיתי,
ִמ ֵהר לְ ָה ׁ ִשיב רוּחוֹ וּלְ עוֹ ְדדוֹ לְ ַמ ַעשׂ .
זָ קוּף ָע ַמד ְּכמוֹ ִא ׁיש ַה ּ ַמ ֲאזִ ין רֹב ֶק ׁ ֶשב,
ָּכ ׁ ְשל ּו ֵעינָ יו לַ ְחדּ ֹר ֶאת ַע ְר ִפ ֵּלי ַה ּׁ ְשחוֹ ר,
ימה.
ַעל ֵּכן נִ ְב ַצר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ָק ִד ָ
"עלֵ ינ ּו לְ נַ ֵ ּצ ַח,
"ב ְּק ָרב ַה ֶ ּזה ",דִּ ֵ ּברָ ,
ַּ
וָ לֹא – ֵהן ַה ִּס ּיו ַּע ָה ַרב ׁ ֶשבּ וֹ זָ כִ ינ ּו –
ָמ ַתי יוֹ ִאיל ּו ְּכ ָבר לָ בוֹ א וְ לִ ְראוֹ ֵתנוּ?"
ַא ְך ָאנֹכִ י ָר ִא ִיתי ֵּכ ַיצד דְּ ָב ָריו ִמ ּק ֶֹדם
ִהלְ ִ ּב ׁיש ַע ָּתה ִמ ִּלים ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַא ַחר ָּכ ְך,
וְ ֵהם ֲא ׁ ֶשר ָה ְפכ ּו דִּ ְב ֵרי ָה ִא ׁיש ַעל ּ ִפ ֶיהם.

15

ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן דְּ ָב ָריו ֶה ְח ִריד ּו ֶאת לִ ִ ּבי,
ִּכי ִמ ּׁ ִש ְב ֵרי ִמ ִּלים ֶה ֱעלֵ ִיתי ַמ ְס ָקנָ ה
ָק ׁ ָשה ִמזּוֹ ֲא ׁ ֶשר לָ ּה ִה ְת ַּכ ֵ ּון וֶ ְרגִ ילְ יוּס.
"ה ִאם נִ ׁ ְש ַמת חוֹ ֵטא – ָענְ ׁ ָש ּה ָא ְב ַדן ּתוֹ ֶחלֶ ת,
ַ
אשוֹ ן
יָ ְר ָדה ִמ ּ ִמ ׁ ְש ָּכנָ ּה ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ִר ׁ
ֶאל ֵ ּגיא ַה ִ ּי ּסו ִּרים ַה ֶ ּזה וְ ל ּו ַא ְך ּ ַפ ַעם?"
זוֹ ׁ ְש ֵאלָ ִתי ָהיְ ָתה וְ הוּא ֵה ׁ ִשיב ָעלֶ ָיה:
"לֹא לְ ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת קוֹ ֶרה ִּכי ִמי ֵ ּבינֵ ינ ּו
יוֹ ֵצא ֶאל ַה ּ ַמ ָּסע ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ָהלַ כְ נוּ.
[]217
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לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת ָהיִ ִיתי ּפֹה ְּכ ָבר ק ֶֹדם,
ַה ּ ְמכַ ּׁ ֵש ָפה ֶא ִריכְ תוֹ  ,זוֹ ׁ ֶש ֶאת ַה ְ ּצלָ לִ ים
ֶאל גּ ו ֵּפ ֶיהם ֵה ׁ ִש ָיבה ,זִ ּ ְמנָ ה אוֹ ִתי ֵאלֶ ָיה.
ַרק זֶ ה ַע ָּתה ּ ָפ ׁ ְשט ּו ְ ּבשָׂ ִרי ,וְ זוֹ ׁשוֹ לַ ַחת
אוֹ ִתי לִ ּטֹל ִמ ֵ ּבין ָּכל ְמדוֹ ֵרי ַה ּת ֶֹפת,
נִ ׁ ְש ַמת ּ ְפלוֹ נִ י ִמ ּתוֹ ְך חוּגוֹ ׁ ֶשל ִא ׁיש ְק ָריוֹ ת.

30

ֵ ּגיא א ֶֹפל ֵאין ׁ ֵשנִ י לוֹ ֵ ּבין ְמצוּלוֹ ת דּ ו ָּמה
ִמ ּׁ ְש ַאר ַה ּ ְמדוֹ ִרים ָרחוֹ ק הוּא ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן.
יטב ֻמ ֶּכ ֶרת לִ י ַהדֶּ ֶר ְך.
ַא ְך ַאל דְּ ָאגָ הֵ ,ה ֵ
ימ ָיה,
ַה ּ ַמ ְד ֵמנָ ה ַהזּוֹ ְ ּב ַצ ֲחנַ ת ֵמ ֶ
ֶאת ִעיר ַה ִ ּי ּסו ִּרים סוֹ ֶב ֶבת ו ַּמ ֶּק ֶפת,
ְ ּבלֵ ב זוֹ ֵעם ָעלֵ ינ ּו לָ בוֹ א ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיה".
וְ עוֹ ד ָא ַמר דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ּׁשוּב ֵאינִ י זוֹ כֵ ר,
ִּכי ַמ ָ ּב ִטי נִ ּ ָׂשא ֶאל ַה ּ ִמגְ דָּ לּ ָ ,גבוֹ ַּה,
ֹאשוֹ ָה ֲע ָט ָרה זוֹ ֶה ֶרת.
ְצ ִר ַיח ָרם ְ ּבר ׁ
ׁ ָשם פו ְּריוֹ ת ְ ּבנוֹ ת שָׂ ָטןָ ׁ ,שלוֹ ׁש ,נִ ְ ּצב ּו ִ ּבן ֶרגַ ע,
ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן ְמג ָֹאלוֹ ת ְ ּב ָדםֵ ,א ְיב ֵרי ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן
ְּכ ׁ ֶשל נָ ׁ ִשים וּכְ מוֹ נָ ׁ ִשים ַ ּגם ִּת ְתנַ ֵהגְ נָ ה.
וְ ִה ְידרוֹ ת יְ ֻר ּקוֹ ת ָחגְ ר ּו ֵהן ַעל ַה ּמ ֶֹתן,
וּשְׂ ָע ָרן ּ ְפ ָתנִ ים וְ נַ ֲח ׁ ֵשי ַה ֶ ּצ ַפע
ְ ּברֹב ִמאוּס ּ ִפ ְר ִאי ְק ׁשו ִּרים לָ ֶהן ַעל ֵמ ַצח.

45

יטב ֶאת ַא ְמהוֹ ֶת ָיה
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר יָ ַדע ֵה ֵ
ׁ ֶשל נְ ִסיכַ ת ַה ּת ֶֹפת ,בּ וֹ ֵאין ַא ֲח ִרית לַ ֵּס ֶבל,
"א ִרינִ ּיוֹ ת ְ ּבנוֹ ת ַה ּ ֶפ ֶרא.
"ה ֵ ּבט ָ ּב ֶהןָ ",א ַמרֶ ,
ַ
ִה ֵ ּנה ,זוֹ ִמ ּ ְׂשמֹאלֵ נ ּו ׁ ְש ָמ ּה יִ ָּק ֵרא ֶמגֶ ָרה,
וְ זוֹ ִמ ַ ּצד יָ ִמין נִ ֶ ּצ ֶבת ִמ ְתיַ ּ ַפ ַחת,
ַאלֶ ְקטוֹ ִהיאּ ַ ,ב ָּתוֶ ְך ַהפו ְּריָ ה ִט ִיסיפוֹ נֶ ה".
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"א ִרינִ ּיוֹ ת ְ ּבנוֹ ת ַה ּ ֶפ ֶרא.
ֶ
שמֹאלֵ נּו ׁ ְש ָמ ּה יִ ָּק ֵרא ֶמגֶ ָרה״
ִה ֵ ּנה ,זוֹ ִמ ּ ְ ׂ
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ָּכל פו ְּריָ ה ֶאת ׁ ָש ֶד ָיה ָק ְר ָעה ְ ּב ִצ ּ ָפ ְרנֶ ָיה,
חוֹ ֶב ֶטת ֶאת גּ ו ָּפ ּה ְ ּבכַ ף יָ ָד ּהְ ,מיַ ֶּללֶ ת
ְ ּבקוֹ לַ ,עד ִּכי ִמ ּ ַפ ַחד ֶאל ֲאדוֹ נִ י ָק ַר ְב ִּתי.
ִה ִ ּביט ּו ָ ּבנוָּ ,אז ָק ְרא ּו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן ַ ּגם יַ ַחד:
ִ
"מ ָ ּיד ְ ּבבוֹ א ֶמדוּזָ ה נַ ֲהפ ְֹך אוֹ תוֹ לְ ֶא ֶבן!
ַעל ּ ֻפ ְר ָענוּת ֶּתזֵ אוּס ֲע ַדיִ ן לֹא נָ ַק ְמנוּ".
"סֹב לְ ָאחוֹ ר ו ׁ ְּשמֹר ֵעינֶ ָיך ֲעצוּמוֹ ת,
ִּכי ִאם ְ ּבבוֹ א גּ וֹ ְרגוֹ נָ ה ִּת ְר ֶא ָ ּנה ְ ּב ֵעינֶ ָיך,
לָ נֶ ַצח לֹא ּתוּכַ ל לָ ׁשוּב לַ ֲעלוֹ ת לָ ָא ֶרץ".

60

זֹאת ֲאדוֹ נִ י דִּ ֵ ּבר ,ו ְּב ַע ְצמוֹ ָה ַפ ְך
אוֹ ִתי ָאחוֹ ר וְ לֹא ָס ַמ ְך ַעל ׁ ְש ֵּתי יָ ַדי,
ְ ּבמוֹ יָ ָדיו ִּכ ָּסה ֵעינַ י לְ ַבל ֶא ְר ֶא ָ ּנה.
ַא ֶּתם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ַרכְ ֶּתם ְ ּברֹב ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת,
יטין ַה ְק ׁ ִשיבוּ,
לַ ֶּל ַקח ַה ִ ּנ ְס ָּתר ֵ ּבין ַה ּׁ ִש ִ
וְ ַאל ֵּתלְ כ ּו ׁשוֹ לָ ל ֵ ּבין ַע ְר ִפ ֵּלי ַה ּ ַפיִ ט!
ַע ָּתהַ ,על נַ ְח ׁשוֹ לֵ י ָה ֶר ֶפ ׁש קוֹ ל ִה ְב ִק ַיע,
ְצלִ יל ֲה ֻמ ַּלת זְ וָ ָעה נִ ׁ ְש ַ ּבר ְ ּבנֶ ֶפץ ַר ַעם,
ֶאת ׁ ְשנֵ י חוֹ ֵפי ַה ַ ּנ ַחל ַמ ְח ִריד ו ְּמזַ ְעזֵ ַע.
ְּכמוֹ תוֹ ִּכ ְס ָע ָרה ּפוֹ ֶר ֶצת ְ ּב ֵח ָמה
ׁ ְשפוּכָ הֵ ,עת ְ ּב ָמקוֹ ר ׁ ֶשל חֹם ִהיא ִמ ְת ָח ָרה,
ַ ּב ַ ּי ַער ַהדּ וֹ ֵמם לְ לֹא ַר ֵחם ּפוֹ גַ ַעת,
ַענְ ֵפי ֵע ִצים ׁשוֹ ֶב ֶרת ,הוֹ לֶ ֶמת וְ קוֹ ַר ַעת,
ֹאש ּה ֲענַ ן ָא ָבק ְ ּברֹב ָ ּגאוֹ ן ַּת ְב ִק ַיע,
ְ ּבר ׁ ָ
ַה ּצֹאן וְ ָהרוֹ ֶעה נָ ִסים ִמ ְּל ָפנֶ ָיה.
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"ע ָּתה ָה ֵסט ֶאת חו ּׁש
ׁ ִש ְח ֵרר ֵעינַ י וְ ָסחַ :
ָה ְר ִא ָ ּיה ֶאל מוּל ֵא ֵדי ֲאגַ ם ָה ֶר ֶפ ׁש,
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ָה ֵאד ָס ִמ ְיך ׁ ָשם וְ ׁשוֹ ֵפ ַע".
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ְּכמוֹ ַק ְר ּ ָפדוֹ ת ֲא ׁ ֶשר נָ ָח ׁש ֶה ְח ִריד אוֹ ָתן,
ַה ְמזַ ְ ּנקוֹ ת ִמ ָ ּיד ֶאל ַּת ַחת ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם,
ִמ ְס ּתוֹ ְפפוֹ ת ָעמֹק ַעד יַ ֲעבֹר ַה ַ ּז ַעם,
ָּכ ְך ֶאלֶ ף נְ ׁ ָשמוֹ ת ּ ְפצוּעוֹ ת ֲאנִ י ָר ִא ִיתי
נָ סוֹ ת ִמ ּ ְפנֵ י ַההוּא ׁ ֶש ַעל ַה ְּס ִט ְּיכס ָצ ַעד
ְּכמוֹ ל ּו ָהי ּו ַרגְ לָ יו ּפוֹ ְסעוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י יַ ֶ ּב ׁ ֶשת.
ֲאוִ יר בּ וֹ ֵא ׁש ֲאזַ י ִס ֵּלק הוּא ִמ ּ ָפנָ יו,
חוֹ זֵ ר ו ְּמנוֹ ֵפף ְ ּביָ דוֹ ְּכ ִאלּ ּו ֵאין לוֹ
לְ ַבד ִמ ּ ֶפגַ ע זֶ ה ִענְ יָ ן ַא ֵחר לַ ֲענוֹ ת בּ וֹ .
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ַה ָּלז ׁ ָשלִ ַיח הוּא ֵמ ֵע ֶדן.
ֶאל ֲאדוֹ נִ י ּ ָפנִ ִיתי ,וְ הוּא ְ ּביָ דוֹ ִס ּ ֵמן לִ י
לֹא לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע ֶהגֶ ה ,לָ קֹד ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ.

90

ַרב בּ וּז וְ זַ ַעם ַמר נִ ְר ָאה הוּא ְ ּב ֵעינַ י.
נִ ַ ּג ׁש הוּא ֶאל ַה ּׁ ַש ַער ו ְּב ׁ ַש ְר ִביט ַמ ֵּטה ּו
ּ ָפ ַתח אוֹ תוֹ ָר ָחבִ ,א ׁיש לֹא ָע ַמד ִמ ֶ ּנגֶ ד.
"א ֶּתםָ ,ה ּהּ ְ ,בנֵ י ַעוְ לָ ה ,גּ ְֹר ׁש ּו ִמ ַ ּגן ָה ֵע ֶדן",
ַ
ימים,
דִּ ֵ ּבר ,עוֹ דוֹ נִ ָ ּצב ַעל ַסף ִעיר ָה ֵא ִ
"מדּ ו ַּע זֶ ה ׁשוֹ כֵ ן עוֹ ד ְ ּבלִ ְ ּבכֶ ם ָה ַר ַהב?
ַ
ַמדּ ו ַּע זֶ ה ֵאינְ כֶ ם רוֹ ִצים לְ ִה ָּכנַ ע
לִ ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשלּ וֹ  ,אוֹ תוֹ ֵאין לְ ׁ ַשנּוֹ ת,
ְ ּבכָ ְך לָ רֹב ּתוֹ ִסיפ ּו לָ כֶ ם יָ גוֹ ן וְ ֵס ֶבל.
ַמה ַּט ַעם ִעם גּ וֹ ָרל נִ גְ זָ ר לָ לֶ כֶ ת ֶק ִרי,
זִ כְ ר ּו ֶאת ֶק ְר ֶ ּברוֹ סִ ,מ ִּק ְר ְ ּבכֶ ם יָ ָצא הוּא,
ָענְ ׁשוֹ ַסנְ ֵטר ָּכרוּת וְ גַ ם ָ ּגרוֹ ן ׁ ָשסו ַּע".
ֲאזַ י ּ ָפנָ ה ָאחוֹ רּ ִ ,בנְ ִתיב ַה ְּס ִחי ּפוֹ ֵס ַע,
וְ לֹא אוֹ ֵמר ִמ ָּלה ,נִ ְר ָאה ְּכ ִא ׁיש ָטרוּד,
ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ׁשוֹ נִ ים לַ ֲחלו ִּטין ׁ ָשקו ַּע,
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״אוִ יר בּ וֹ ֵא ׁש ֲאזַ י ִס ֵּלק הּוא ִמ ּ ָפנָ יו,
ֲ
ּומנוֹ ֵפף ְ ּביָ דוֹ ְּכ ִאלּ ּו ֵאין לוֹ
חוֹ זֵ ר ְ
לְ ַבד ִמ ּ ֶפגַ ע זֶ ה ִענְ יָ ן ַא ֵחר לַ ֲענוֹ ת בּ וֹ ״

105

ג .ד.

לֹא ֵאלּ ּו ַה ּטוֹ ְר ִדים ֶאת ָהעוֹ ְמ ִדים מוּלוֹ .
ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ַא ַחר דִּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ כָ ָחה
ַה ְמ ֻקדָּ ׁ ִשים ּ ָפ ַס ְענ ּו ְ ּב ֶק ֶרת זוֹ לָ ֶב ַטח.
ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו לְ לֹא ֲח ׁ ָש ׁש לְ ֶמ ִרי.
ֲאנִ י ׁ ֶשכּ ֹה ָח ַפ ְצ ִּתי לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ַ ּב ֶּק ֶרת
ֻמ ֶּק ֶפת ַהחוֹ ָמהֵּ ,כ ַיצד ִהיא ִמ ְתנַ ֶהלֶ ת,
ִמ ָ ּידַ ,על ֵּכן ,נָ ַת ִּתי ֶאת ַמ ָ ּב ִטי ָס ִביב,
ָר ִא ִיתי ִמ ָּכל ַצד ִמ ׁישוֹ ר ַרב ִמשְׂ ָּת ֵר ַע,
ָ ּגדו ּׁש ְ ּביִ ּסו ִּרים ו ִּבילָ לוֹ ת ׁ ֶשל ֵא ֶבל.
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"׳מ ֶא ְס ְטרוֹ ׳ָּ ,כ ְך ֲאנִ יָ ,׳ה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ָּללּו
ָ
ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמנּו ִמ ַּת ַחת לְ ַמ ֵ ּצבוֹ ת ׁ ֶשל ֶא ֶבן
ּוע זֶ ה גּ וֹ נְ ִחים ֵהם?׳"
ַמה ִהיא ִע ַּלת ִ ּבכְ יָ םַ ,מדּ ַ
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ֲאזַ י ְ ּב ַא ְרל נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ,לְ ֵעת הוֹ ֵפ ְך נְ ַהר
ָהרוֹ ן לְ ַמ ְד ֵמנָ הּ ְ ,ב ּפוֹ לָ ה לְ יַ ד ַק ְרנֶ רוֹ ,
יטלְ יָ ה,
זֶ ה ַה ּ ִמ ְפ ָרץ רוֹ ֵחץ ְ ּגבוּלוֹ ת חוֹ ֵפי ִא ַ
ְק ָב ִרים חוֹ ְר ִצים ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ֶאת ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר,
ַ ּגם ָּכאן ָהיָ ה זֶ ה ָּכ ְך אוּלָ ם ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת,
ִּכי ּפֹה נוֹ ַסף לָ ֶהם ִמין נ ֶֹפ ְך ִחיל ו ַּפ ַחד.
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לְ ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ֵא ׁש ָעל ּו ֵ ּבין ַה ְּק ָב ִריםִ ,הלְ ִהיט ּו
אוֹ ָתם ַעד ִּכי ָה ְפכ ּו ׁ ָשנִ יָ ,ח ַר ׁש ַמ ֶּתכֶ ת
ֵאין ְ ּבכֹחוֹ ַ ּב ְרזֶ ל לוֹ ֵהט יוֹ ֵתר לָ ֶצ ֶקת.
ִמכְ ֵסי ָּכל ַה ְּק ָב ִרים הו ְּסרוּּ ַ ,גם ַהגּ וֹ לֵ ל,
ִמן ַהבּ וֹ רוֹ ת ֻּכ ָּלם ָעל ּו ְ ּגנִ יחוֹ ת ׁ ֶשל ֵס ֶבל
ַעל דְּ וַ י וְ יִ ּסו ִּרים וְ לֵ ב נִ ׁ ְש ַ ּבר ֵה ִעידוּ.
"מ ֶא ְס ְטרוֹ ָּ ",כ ְך ֲאנִ יָ ,
ָ
"ה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ָּלל ּו
ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמנ ּו ִמ ַּת ַחת לְ ַמ ֵ ּצבוֹ ת ׁ ֶשל ֶא ֶבן
ַמה ִהיא ִע ַּלת ִ ּבכְ יָ םַ ,מדּ ו ַּע זֶ ה גּ וֹ נְ ִחים ֵהם?"
"ה ָּלל ּו ָּכאןֵ ",ה ׁ ִשיב לִ י" ,כּ וֹ ְפ ִרים ֵהם ָ ּב ִע ָּקר,
ַ
וְ כֵ ן ֲח ִס ֵיד ֶיהם ִמ ָּכל ֵע ָדה וְ כַ ת.
ַר ִ ּבים ּפֹה נִ ְק ְ ּברוַּ ,רב ַ ּב ְּק ָב ִרים ַהדּ ַֹחק.
רוֹ ְב ִצים ֵהם ָּכאן יַ ְחדָּ ו ,כּ וֹ ֵפר לְ ַצד ֵר ֵעהוּ,
ֵמ ֶהם עוֹ לִ ים ְ ּבלַ ַהבֵ ,מ ֶהם ְ ּב ֵא ׁש ּפוֹ ֶח ֶתת".
ֲאזַ י ּ ָפנָ ה מוֹ ִריָ ,עשָׂ ה דַּ ְרכּ וֹ יָ ִמינָ ה,
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ֵ ּבין ַהחוֹ מוֹ ת ּ ָפ ַס ְענ ּו ו ֵּבין ְק ִריאוֹ ת ַה ֵּס ֶבל.
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קנטו עשירי
במסעו על פני קברי הכופרים פוגש דנטה שני בני פירנצה ,את פַ רינָ ָטה ֶדלִ י או ֶ ּּב ְר ִטי,
לקנטי.
החוזה לו גירוש מפירנצה ,ואת אביו של המשורר גווידוֹ ָקבַ ַ
ַע ָּתה ִ ּב ׁ ְש ִביל ְס ָת ִריםַ ,ה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵּתל ֵ ּבינוֹ ת
חוֹ מוֹ ת ָה ִעיר ִמ ֶ ּזה וְ ַה ְּק ָב ִרים ִמ ֶ ּזה,
מוֹ ִרי וְ ָאנֹכִ י ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנוּ.
"הוֹ ֶ ,ח ֶסד ִמ ּ ָמרוֹ םַ ,ה ּמוֹ לִ יכֵ נִ י דֶּ ֶר ְך
ַה ּ ְמדוֹ ִרים ַה ָּלל ּו ׁ ֶשל ֲח ָט ִאים וְ ֶר ׁ ַשע,
ָא ָ ּנא ,דַּ ֵ ּבר ֵאלַ יַ ,על ׁ ְש ֵאלוֹ ַתי ֲענֵ ה לִ י.
ַה ִאם לִ ְראוֹ ת ֶא ְפ ׁ ָשר ֶאת ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ַ ּב ֶּק ֶבר?
ֲהלֹא ָּכל ַה ּ ִמכְ ִסים הו ְּסר ּו וְ ַהגּ וֹ לֵ ל,
וְ ׁשוּב ֵאין ֲעלֵ ֶיהם ׁשוֹ ֵמר וְ לֹא ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח".
ָענָ ה" :עוֹ ד ַה ּ ִמכְ ֶסה יִ ְס ּתֹםּ ַ ,גם ַהגּ וֹ לֵ ל,
ְ ּבבוֹ א ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ִמ ֵ ּגיא יְ הוֹ ׁ ָש ָפט,
ִעם ְ ּבשַׂ ר גּ ו ָּפם יַ ְחדָּ וֲ ,א ׁ ֶשר נָ ְט ׁש ּו לְ ַמ ְעלָ ה.
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ִה ֵ ּנה אוֹ ָת ּה ֶחלְ ָקה ׁ ֶשל ֵ ּבית ָעלְ ִמין ו ָּב ּה
ִק ְברוֹ ׁ ֶשל ֶא ּ ִפיקוּרוֹ ס וַ ֲח ִס ָידיו ,לְ ִפ ֶיהם
ִ ּבכְ לוֹ ת ַהגּ וּף ִּתכְ לֶ ה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַ ּגם יַ ַחד.
ַעל ֵּכן ַה ְמ ֵּתן ְמ ַעט ,ו ִּב ְמ ֵה ָרה ִּתזְ ֶּכה
לָ בוֹ א ַעל ִס ּפו ְּק ָך ְ ּב ַמ ֲענֶ ה ָרהוּט,
ִ ּב ְד ַבר ְּכ ִמ ַיהת לִ ְ ּב ָך ׁ ֶש ּ ִמ ּ ָפנַ י ִה ְס ַּת ְר ָּת".
"ה ִע ָּלה
"תוֹ ָדה לְ ָך ,מוֹ ִריָ ",ענִ ִיתיָ ,
ּ
לְ כָ ְך ׁ ֶש ְ ּבלִ ִ ּבי ֶאת ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ִה ְצנַ ְע ִּתי,
ָהיְ ָתה ַ ּב ָּק ׁ ָש ְת ָךִּ ,כי ִ ּב ְק ָצ ָרה ָאשִׂ ַיח".
[]225
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"הוֹ ּ ֶ ,בן טוֹ ְס ָקנָ ה ַחיַ ,ה ְמ ַד ֵ ּבר ָצחוֹ ת
וְ ַהחוֹ לֵ ף ַעל ּ ְפנֵ י ִע ֵירנ ּו ַה ְמל ֶֹה ֶטת,
הוֹ ֵאל נָ א לַ ֲעצֹר ְמ ַעט ִמ ּ ַמ ְּסעוֹ ֶת ָיך.
דְּ ָב ֶר ָיך ְמלַ ּ ְמ ִדים ְ ּבוַ דָּ אוּת ְ ּגמו ָּרה
ַעל ִּכי ֶאזְ ָרח ַא ָּתה ָ ּב ִעיר ַה ֶ ּנ ֱא ֶצלֶ ת
ׁ ֶש ָ ּב ּהֲ ,אנִ י מוֹ ֶדהֶ ,א ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִה ְת ַע ּ ַמ ְר ִּתי".

30

קוֹ ל ַהדְּ ָב ִרים ָעלָ ה ִ ּבלְ ִּתי ָצפוּי לְ ֶפ ַתע
ִמ ֶּק ֶבר ְ ּב ָסמו ְּך ,וְ ָאנֹכִ י ,נִ ְב ָהל,
ִּכ ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ְקלָ ט ֶאל ֲאדוֹ נִ י ָק ַר ְב ִּתי.
"מה ּ ַמ ֲעשֶׂ ָיךּ ְ ,בנִ י,
ַא ְך הוּא דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יַ :
ַה ֵ ּבט ו ְּר ֵאה ָה ִא ׁיש ַה ָּקם הוּא ַפ ִרינָ ָטה,
ְר ֵאה אוֹ תוֹ נִ גְ לֶ ה ֵמ ֲחלָ ָציו וָ ַמ ְעלָ ה".
ָאכֵ ן ָּתלִ ִיתי בּ וֹ ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ,הוּא ָקם,
ְּת ִח ָּלה ר ׁ
ֹאשוֹ ֵה ִרים וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָחזֵ הוּ,
נִ ַּכר בּ וֹ ִּכי רוֹ ֵח ׁש הוּא בּ וּז וְ שִׂ נְ ָאה לַ ּת ֶֹפת.
מוֹ ִרי ,יָ ָדיו ִח ׁיש ַקל ִא ּ ְמצ ּו רו ִּחיִ ,ה ְד ִר ְיך
אוֹ ִתי ֵ ּבין ַה ְּק ָברוֹ ת לִ ְק ַראת ַה ְפלוֹ ֶרנְ ִטינִ י.
"ה ָ ּז ֵהר ,ו ְּב ַחר ֵה ֵ
ָא ַמר לִ יִ :
יטב דְּ ָב ֶר ָיך".
עוֹ ד ָאנֹכִ י ָק ֵרב ֶאל ֶא ֶבן ַה ּ ַמ ֶ ּצ ֶבת,
נָ ַתן ִ ּבי ֶאת ֵעינָ יו רוּחוֹ ׁ ֶשל ַפ ִרינָ ָטה,
ָ
ׁשוֹ ֵאל אוֹ ִתי ְ ּבלַ ַעג" :ו ִּמי ֵהם ֲאבוֹ ֶתיך?"

45

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַעל ְּכבוֹ ִדי לִ ְמחֹל ֲאזַ י ִ ּב ַּכ ְר ִּתי,
ִס ּ ַפ ְר ִּתי לוֹ ַהכּ ֹלְ ,מאו ָּמה לֹא ֶה ְח ַס ְר ִּתי.
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ְמ ַעט ֵעינָ יו ִהגְ ִ ּב ַּיה,
וְ ָאז דִּ ֵ ּבר" :שׂ וֹ נְ ַאי ,אוֹ יְ ֵבי ַה ּ ִמ ְפלָ גָ ה,
שׂ וֹ נְ ֵאי ֵ ּב ִיתי ַר ִ ּבים ו ְּמ ֻר ּׁ ָש ִעים ָהיוּ,
ַעל ֵּכן לְ ַהגְ לוֹ ָתם נֶ ֱאלַ ְצ ִּתי ּ ַפ ֲע ַמיִ ם".
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״עוֹ ד ָאנֹכִ י ָק ֵרב ֶאל ֶא ֶבן ַה ּ ַמ ֶ ּצ ֶבת,
נָ ַתן ִ ּבי ֶאת ֵעינָ יו רּוחוֹ ׁ ֶשל ַפ ִרינָ ָטה,
׳ּומי ֵהם ֲאבוֹ ֶת ָ
יך?׳"
ׁשוֹ ֵאל אוֹ ִתי ְ ּבלַ ַעגִ :
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"אם ֶאל נָ כוֹ ן גּ ְֹר ׁשוָּ ",ענִ ִיתי ַעל דְּ ָב ָריו,
ִ
"יָ ְדע ּו ָּת ִמיד לָ ׁשוּב ִמ ָ ּגלו ָּתם ַה ַ ּביְ ָתה,
דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ָּכ ׁ ְשל ּו לַ ֲעשׂ וֹ תוֹ ֵר ֶע ָיך".
ֲאזַ י עוֹ ד רו ַּח ָקם וּמוּל ֵעינַ י נֵ עוֹ ר,
ַעד ַה ַּסנְ ֵטר ִ ּבלְ ַבד ִ ּג ָּלה לִ י ֶאת ּ ָפנָ יו.
נִ ְר ֶאה ִּכי ְ ּב ִק ְברוֹ ָּכ ַרע הוּא ַעל ִ ּב ְר ַּכיִ ם.
ִה ִ ּביט הוּא ִמ ְּס ִב ִיבי ְּכמוֹ ל ּו ִ ּב ֵּק ׁש לָ ַד ַעת
ִאם ָ ּב ִ
אתי ְ ּבגַ ּ ִפי אוֹ ִעם ָח ֵבר לַ דֶּ ֶר ְך.
ֲאזַ י ,לִ כְ ׁ ֶש ּ ָמלְ ָאה ַס ְק ָרנוּתוֹ  ,וְ ֶד ַמע

60

זָ לַ ג ַעל לְ ָחיָ יו ,דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י לֵ אמֹר:
ִ
"אם ִ ּבזְ כוּת ָחכְ ָמ ְת ָך ָּתתוּר ְ ּבכֶ לֶ א זֶ ה,
ָ
ַא ֵ ּיה הוּא ְ ּבנִ יַ ,מדּ ו ַּע ֵאינוֹ נִ לְ וֶ ה ֵאלֶ יך?"
"ה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ַה ּת ֶֹפת.
"לֹא ְ ּבכ ִֹחיֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתיִ ,
ְ
הוּאַ ,ה ּ ַמ ְמ ִּתין לִ י ׁ ָשםַ ,מ ְד ִריך אוֹ ִתי ָ ּבזֹאת.
אוּלַ י עוֹ ֵרר ָה ִא ׁיש ֶאת זַ ֲעמוֹ ׁ ֶשל ְ ּגווִ ידוֹ ".
דְּ ָב ָריו וְ כֵ ן ָהא ֶֹפן בּ וֹ ָ ּבא הוּא ַעל ָענְ ׁשוֹ ,
ֶאת ׁ ְשמוֹ ְ ּבזִ כְ רוֹ נִ י ֶה ֱעל ּו ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן.
ַעל ֵּכן ָענִ ִיתי לוֹ ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ,צוֹ ֵר ַח:
ַ
"ה ִאם 'עוֹ ֵרר' ָא ַמ ְר ָּת? וְ כִ י ֵאינֶ ּנ ּו ַחי עוֹ ד?
ַה ִאם ׁשוּב לֹא נִ ָ ּבט ִמ ּׁ ְש ֵּתי ֵעינָ יו ַה ּז ַֹהר?"
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נוֹ כַ ח ִּכי ְּת ׁשו ָּב ִתי ִה ׁ ְש ֵה ִיתי
ו ְּמ ַה ֵּסס ֲאנִ יָ ,מט ְ ּב ִק ְברוֹ ֻא ְמלָ ל,
נָ ַפל ּ ְפ ַר ְקדָּ ן ָאחוֹ ר וְ ׁשוּב לֹא ְר ִא ִיתיהוּ.
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ִּכי ִאם ִה ְמ ׁ ִש ְיך דְּ ָב ָריו ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ָע ַצר בּ וֹ :
ִ
"אם לֹא לָ ְמד ּו לָ ׁשוּב ִמן ַה ָ ּגלוּתֲ ,אזַ י
חוֹ ֶרה לִ י ַהדָּ ָבר יוֹ ֵתר ִמבּ וֹ ר ַה ֶּק ֶבר.
ִעם זֹאת ְ ּב ֶט ֶרם ֶאת ּ ָפנֶ ָיה ּ ֶפ ְר ֶספוֹ נֶ ה,
יטה ָעלֵ ינוַּּ ,ת ְחלִ יף נ' ּ ְפ ָע ִמים,
ַה ּׁ ַש ִּל ָ
יִ ְק ׁ ֶשה לִ לְ מֹד ֶאת ְמלֶ אכֶ ת ַה ֲחזָ ָרה ַה ַ ּביְ ָתה.
ּתוּכַ ל לָ ׁשוּב ֵאפוֹ א ַאל ַמנְ ַע ּ ֵמי ַה ֶחלֶ ד,
וְ ַרק ֱאמֹר לִ יִ ,מ ֵיהם ׁשוֹ כְ נֵ י ָה ִעיר ֲא ׁ ֶשר
גּ וֹ זְ ִרים ַעל ְ ּבנֵ י ֵ ּב ִיתי ֻח ֵּקי זָ דוֹ ן וְ ֶר ׁ ַשע?"
"ש ִפיכַ ת ַהדָּ םַ ,מ ֲעשֵׂ י ַה ֶּט ַבח
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ְ ׁ :
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְר ָ ּג ָמן ָצ ְבע ּו ֶאת ֵמי ָה ַא ְר ְ ּביָ ה,
ֵהם ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵה ִביא ּו לְ כָ ְך ִ ּב ְת ִפלּ וֹ ֵתינוּ".

90

ֹאשוֹ ּ ָ ,גנַ ח ,וְ כָ ְך ֵה ׁ ִשיב לִ י:
ֲאזַ י ִה ְר ִּכין ר ׁ
ֵ
"הן לֹא לְ ַבד ּ ָפ ַעלְ ִּתיִ ,עם זֹאת ֵּכ ַיצד יָ כֹלְ ִּתי
לַ ְחבּ ֹר לָ ֲא ֵח ִרים לְ לֹא ִע ָּלה צוֹ ֶד ֶקת?
ָ ּב ָדד ֲהלֹא מוּל ָּכל ָה ֲא ֵח ִרים נִ ַ ּצ ְב ִּתי,
לִ כְ ׁ ֶש ֻה ְחלַ ט ְּכעֹנֶ ׁש לָ שִׂ ים ֵקץ לְ ִפ ֶירנְ ֶצה,
ַעל ֵּכן ְ ּבחֹזֶ ק יָ ד ֶאת ֻח ְר ָ ּבנָ ּה ָמנַ ְע ִּתי".
"ב ׁ ָשלוֹ ם.
"בנֶ ָיך עוֹ ד יִ זְ כּ וָּ ",א ַמ ְר ִּתיּ ְ ,
ָּ
ְ
ַאך ֲהתוּכַ ל לִ ְפ ּתֹר ַ ּב ֲעבו ִּרי דְּ ַבר ֵס ֶתר
ְ ּב ַמ ְח ׁ ַש ְב ִּתי רוֹ ֵבץ וְ נָ ח ְּכ ֶא ֶבן נֶ גֶ ף?
דּ וֹ ֶמהָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ָּכ ְךִּ ,כי ִ ּב ְסגֻ ָּלה נֵ ַחנְ ֶּתם
לִ ְראוֹ ת דְּ ָב ִרים ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְת ַר ֲח ׁש ּו ְ ּבפ ַֹעל,
ִעם זֹאת ֶאת ַההֹוֶ ה נִ ְמנָ ע ִמ ֶּכם לָ ַד ַעת".
"כ ִא ׁיש ְרחוֹ ק ר ִֹאי,
"נוּכַ ל לִ ְראוֹ תֵ ",ה ׁ ִשיבְּ ,
ַ"רק ֵאלּ ּו ַהדְּ ָב ִרים ָה ְרחוֹ ִקים ֵמ ַעיִ ן;
ְ ּבאוֹ ר ָּכזֶ ה ֵ ּב ְרכָ נ ּו ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל.
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ַא ְך ְ ּבכָ ל ַה ָּק ֵרב ,אוֹ ִמ ְת ַר ֵח ׁשֵ ,אין ָ ּבנ ּו
ּתוֹ ֶעלֶ ת ְּכלָ ל .לוּלֵ א ׁ ָש ַמ ְענוּ ,לֹא ָהיִ ינ ּו
יוֹ ְד ִעים דָּ ָבר ָעלֶ ָיך וְ ַעל ׁ ִש ְמ ָך ָ ּב ָא ֶרץ.
ִמ ָּכאן ָּת ִבין לָ ֶב ַטח ֵּכ ַיצד ּתוֹ ַד ְע ֵּתנ ּו
ִּת ׁ ְשבּ ֹק ַח ִ ּייםֶּ ,ת ְחדַּ ל ַעד ְּכלוֹ ת ָ ּב ֶרגַ ע בּ וֹ
ַ ּגם ׁ ַש ַער ֶה ָע ִתיד נִ ְט ָרק לָ ַעד ָעלֵ ינוּ".
ֲאזַ י ְּכ ִמ ְת ָח ֵרט ַעל ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ק ֶֹדם
"התוֹ ִאיל לוֹ ַמר לָ ִא ׁיש ַה ּ ָמט
ֵה ׁ ַש ְב ִּתיֲ :
ֶאל בּ וֹ ר ַה ֶּק ֶברִּ ,כי ְ ּבנוֹ ַ ּב ַח ִ ּיים ֲע ַדיִ ן.
וְ ִאם ֶאת לְ ׁשוֹ נִ י לִ ׁ ְש ֵאלָ תוֹ נָ ַצ ְר ִּתי,
ֱאמֹר לוֹ ִּכי ָהיָ ה זֶ ה ְ ּב ֶט ֶרם ִ ּב ְד ָב ֶר ָיך
ֶאת ַה ְּס ֵפקוֹ ת ָּכלִ יל ִמ ְּל ָב ִבי ֵה ַס ְר ָּת".
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֲאדוֹ נִ י ֵה ִאיץ ִ ּביֶ ,את ָהרו ַּח
ִמ ַה ְר ִּתי וְ ׁ ָש ַאלְ ִּתי ִאם ְ ּבטוּבוֹ יוּכַ ל
לוֹ ַמר לִ י ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהם ׁ ֶשל ֵמ ֵר ָעיו לַ ּת ֶֹפת.

120

ָא ַמר"ַ :ר ִ ּבים ִע ּ ִמי ,וַ דַּ אי יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף.
ֶא ָחד ִמן ָהרוּחוֹ ת הוּא ְפ ֶר ֶד ִריק ַה ּׁ ֵשנִ י.
ַרק עוֹ ד ֶא ָחד אוֹ ִסיףַ ,ה ִ ּב ׁישוֹ ף או ַ ּּבלְ ִדינִ י".
ָח ַדל וְ נֶ ֱעלַ םֶ .אל ַה ְמ ׁשוֹ ֵרר ָעשִׂ ִיתי
דַּ ְר ִּכי ,וְ ָאנֹכִ י ְ ּב ִה ְרהו ִּרים ׁ ָשקו ַּע
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֶאת לִ ִ ּבי ִה ְט ִרידוּ.
ּ ָפ ַסע ֵאלַ י ,וּלְ ֵעת ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו ְ ּב ַד ְר ֵּכנוּ,
ׁ ָש ַאל אוֹ ִתי מוֹ ִריַ :
"מדּ ו ַּע זֶ ה נִ ְר ַע ׁ ְש ָּת?"
ֲאזַ י דָּ ָבר דָּ בוּר לוֹ ַעל ָא ְפנָ יו ֵה ׁ ַש ְב ִּתי.
וְ הוּא ְ ּב ָחכְ ָמתוֹ דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י" :זְ כֹרָ ,א ָ ּנא
ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ִה ִ ּגיד ּו ָּכאן ִ ּבגְ נו ְּת ָך ַעד ֵה ָ ּנה.
שִׂ ים לֵ ב ַע ָּתה ",הוֹ ִסיף ,ו ְּביָ דוֹ ִה ְצ ִ ּב ַיע.
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"לְ ֵעת נִ ָ ּצב ִּת ְהיֶ ה ִ ּב ְפנֵ י ֲה ַדר ּ ָפנֶ ָיה
ׁ ֶשל זוֹ ֲא ׁ ֶשר ֵעינֶ ָיה רוֹ אוֹ ת ַהכּ ֹלֲ ,אזַ י
ִּתלְ ַמד ַעל דַּ ְר ְּכ ָך ְ ּב ֶחלֶ ד זֶ ה ִמ ּ ִפ ָיה".
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דִּ ֵ ּבר ,ו ְּצ ָע ָדיו ָעשָׂ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו שְׂ מֹאלָ ה.
נָ ַט ׁ ְשנ ּו ַהחוֹ ָמהֶ ,אל ַה ּ ֶמ ְר ָּכז ּ ָפ ַס ְענ ּו
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַהחוֹ ָצה ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ֵע ֶמק,
ָעלְ ָתה ַה ַ ּצ ֲחנָ הִ ,ה ָּכה ָ ּבנ ּו ַהגּ ַֹעל.
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קנטו אחד-עשר
לפני בואם אל המעגל השביעי ,ורגיליוס מסביר לדנטה את טעם מיקומן של נשמות
החוטאים בשלושת המעגלים האחרונים של התופת ,ומסביר מדוע הלוואה בריבית
היא עברה כה נוראה על חוקי אלוה.
לְ א ֶֹר ְך שְׂ ַפת ָ ּג ָדה ְ ּגבוֹ ָההִ ,היא ּתוֹ לָ ָדה ׁ ֶשל
צו ֵּקי ְסלָ ִעים ׁ ְשבו ִּרים ָק ְרס ּו ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל,
ָר ִאינ ּו ִמ ַּת ְח ֵּתינ ּו ָהמוֹ ן ַאכְ זָ ר ו ֶּפ ֶרא.
וְ כָ אןִ ,מ ּ ְפנֵ י ִמאוּס ַה ַ ּצ ֲחנָ ה ֲא ׁ ֶשר
ָעלְ ָתה וְ לֹא ָח ְדלָ ה ִמן ַה ְּתהוֹ ם ִמ ַּת ַחת
נִ ְר ַּת ְענ ּו לְ ָאחוֹ ר ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַמ ֶ ּצ ֶבת
ׁ ֶשל ֶק ֶבר ָרם ָעלָ יו ָח ְרט ּו ֶאת ַה ּ ִמ ִּלים:
ִ
יפיוֹ ר ֲא ׁ ֶשר
"ה ֵ ּנה ּו ַאנַ ְס ַט ְסיוּס ָה ַא ּ ִפ ְ
ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ִהדִּ ַיח פוֹ ִטינוּס".
"מו ָּטב ִּכי נְ ַע ֵּכב ְמ ַעט דַּ ְר ֵּכנ ּו ַמ ָּטה
ַעד ׁ ֶש ּיוּכְ ל ּו חו ׁ ֵּשינ ּו לְ ִה ְס ַּת ֵ ּגל לָ ֵר ַיח
ַה ְמת ָֹעב ַה ֶ ּזהֲ ,אזַ י נַ ְמ ׁ ִש ְיך לָ לֶ כֶ ת".
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"בינְ ַתיִ ם
ָּכ ְך ֲאדוֹ נִ י דִּ ֵ ּברֵ .ה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ּ ֵ :
ֹאבד לַ ּׁ ָשוְ א זְ ַמ ֵ ּננוּ?"
ַמה ַ ּנ ֲעשֶׂ ה לְ ַבל י ַ
וְ הוּא ֵאלַ יַ ,
"ה ֵ ּבטִ ,ה ֵ ּנה ָּכזֹאת ָח ׁ ַש ְב ִּתי:
ְ ּבחוּג ׁ ִש ְב ֵרי ַה ֶּסלַ ע ַה ָּללוּּ ְ ,בנִ י ,יֶ ׁ ְשנָ ם
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַמ ְע ָ ּגלִ ים ְק ַט ִ ּנים יוֹ ֵתר ֵמ ֵאלּ ּו
ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה נָ ַט ׁ ְשנוּ ,וְ ֵהם ּפוֹ נִ ים לְ ַמ ָּטה.
ׁשוֹ כְ נוֹ ת ָ ּב ֶהן רוּחוֹ ת ְמ ֻק ָּללוֹ ת לָ רֹב,
ישיר ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינֶ יךָ
ְ ּב ֶט ֶרם ֲאלֵ ֶיהן ֵּת ׁ ִ
מו ָּטב לְ ָך לָ ַד ַעת ַ ּב ּ ֶמה ָח ְטא ּו וְ לָ ּ ָמה.
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״נִ ְר ַּת ְענּו לְ ָאחוֹ ר ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַמ ֶ ּצ ֶבת
ׁ ֶשל ֶק ֶבר ָרם ָעלָ יו ָח ְרטּו ֶאת ַה ּ ִמ ִּלים:
יפיוֹ ר ֲא ׁ ֶשר
"ה ֵ ּנהּו ַאנַ ְס ַט ְסיּוס ָה ַא ּ ִפ ְ
ִ
יח פוֹ ִטינּוס״
ִמדֶּ ֶר ְך ַהּיָ ׁ ָשר ִהדִּ ַ
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ָּכל ַמ ֲעשֵׂ ה ַעוְ לָ ה שָׂ נוּא ַעל ַ ּגן ָה ֵע ֶדן,
סוֹ פוֹ ִקלְ קוּל ִמדּ וֹ ת ו ֶּפ ׁ ַשע ַהגּ וֹ ֶבה
ְ ּבכ ַֹח אוֹ ִמ ְר ָמה ְמ ִחיר ִמ ּזוּלָ ֵתנוּ.
ַא ְך יַ ַען ִּכי ַה ּׁ ֶש ֶקר יִ חוּד ָא ָדם ִהנּוֹ ,
שׂ וֹ נֵ א אוֹ תוֹ ִמכּ ֹל ָה ֱאל ִֹהיםַ ,על ֵּכן
ׁ ִש ֵּכן ֶאת ַהנּוֹ כְ לִ ים ְ ּב ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ַה ּת ֶֹפת.
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אשוֹ ן.
ַה ּ ֶפ ֶרא ָה ַא ִּלים ׁשוֹ כֵ ן ְ ּבחוּג ִר ׁ
ֲא ָבל ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַעל ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֶא ְפ ׁ ָשר לָ קוּם:
ַעל ַע ְצ ְמ ָך אוֹ ַעל ַה ּזוּלָ ת וְ ָה ֱאל ַֹּה
ַעל ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה אוֹ ַעל דָּ ָבר ׁ ַש ָ ּי ְך לָ ֶהם
ְּכ ִפי ׁ ֶשעוֹ ד ְמ ַעט ִּת ְר ֶאהֲ ,א ׁ ֶשר ַעל ֵּכן
לַ ֲחלָ ִקים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה נֶ ְחלֶ ֶקת ַה ַּט ַ ּב ַעת.
ְ ּבגוּפוֹ ׁ ֶשל ַה ּזוּלָ ת לְ לֹא ַר ֵחם ֶא ְפ ׁ ָשר
לִ ְפגּ ַֹע ַעד זוֹ ב דָּ םֶ ,את ְרכו ּׁשוֹ לִ שְׂ רֹף,
לְ ָה ִמיט ָעלָ יו ֻח ְר ָ ּבן אוֹ לְ ָר ְצ ֵחה ּו נֶ ֶפ ׁש.
ַעל ֵּכן ַה ְמ ַר ֵ ּצ ַח ו ַּב ַעל ָה ֶאגְ רוֹ ף,
ְּכמוֹ ָתם ַ ּגם ָּכל ׁשוֹ ֵדד ,לִ ְס ִטים ׁ ָשלָ ל לוֹ ֵק ַח,
ִא ׁיש ִא ׁיש לְ חוּד נָ ֵמק ְ ּב ֶפ ַתח ַה ַּט ַ ּב ַעת.
יֵ ׁש ְ ּבגוּפוֹ ָא ָדם ֶאת זְ דוֹ ן יָ דוֹ ׁשוֹ לֵ ַח
אוֹ ְ ּב ִקנְ יַ ן ַע ְצמוֹ ; ַה ָּלל ּו ְמ ַב ְּק ׁ ִשים
לַ ּׁ ָשוְ א לְ ִה ָ ּנ ֵחם ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל ַ ּב ָּתוֶ ְך.
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ָּכאן ָּכל ַה ְמ ַב ֵּק ׁש לִ גְ זֹל ֶאת עוֹ לָ מוֹ ,
יְ ֻר ּׁ ָשתוֹ ַמ ׁ ְש ִחית ו ְּמ ַה ּ ֵמר ָעלֶ ָיה,
וְ ַת ַחת לַ ֲעלֹזָ ,א ֵבל ו ִּמ ְתיַ ּ ֵפ ַח.
יֵ ׁש ַה ּ ִמ ְת ַּכ ֲח ׁ ִשים לָ ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל,
כּ וֹ ְפ ִרים ְ ּב ִק ּיוּמוֹ ו ְּמ ַח ְּללֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש,
וְ יֵ ׁש ַהלּ וֹ ֲעגִ ים לְ ֶח ֶסד ִא ּ ָמא ֶט ַבע.
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אשוֹ ן נִ נְ ַעל וְ חוֹ ָתמוֹ ִה ְט ִ ּב ַיע
ָּכ ְך חוּג ִר ׁ
ַעל ְסדוֹ ם וְ ַעל ָקהוֹ ר וְ כֵ ן ַעל ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר
ַה ּמוֹ ִצ ִיאים דִּ ַ ּבת ָה ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל.
ַע ָּתה ֶאל ַה ַּת ְר ִמית ,לֵ ב ָה ָא ָדם אוֹ כֶ לֶ ת,
וְ ִהיא ִמנְ ָהג ׁ ָשגוּר ֵ ּבין ִא ׁיש ְּכלַ ּ ֵפי ֵר ֵעהוּ,
ַא ַחת ִהיא ִאם בּ וֹ ֵט ַח בּ וֹ אוֹ לֹא בּ וֹ ֵט ַח.
ׁשוֹ כְ נֵ י ַהחוּג ַה ֶ ּזה דּ וֹ ֶמה כּ וֹ ְר ִתים ֶאת ֶק ׁ ֶשר
ָה ַא ֲה ָבה ֶאל ָה ָא ָדם ,אוֹ תוֹ ִח ּׁ ֵשל ַה ֶּט ַבע,
ַעל ֵּכן ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ׁ ֵשנִ י ִּת ְמ ָצא ֶאת ֵאלּ וּ:
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ָצבו ַּע ו ֻּמ ׁ ְש ָחת ,נוֹ כֵ לּ ,פוֹ שֵׂ ק שְׂ ָפ ַתיִ ם,
נִ ׁ ְש ָ ּבע לַ ּׁ ָשוְ א ,מוֹ ֵעל ו ְּמ ַא ֵחז ֵעינַ יִ ם,
סוֹ ֵחר ְמ ִחלּ וֹ תַ ,ס ְרסוּר וְ יֶ ֶתר ְס ִחי וְ ֶר ֶפ ׁש.
ַא ְך לֹא ַרק ַא ֲה ָבה ּ ְפ ִרי יְ ִצ ַירת ַה ֶּט ַבע
ֹאבד ְ ּביַ ד נוֹ כֵ לִּ ,כי ַ ּגם ָה ַא ֲה ָבה
ּת ַ
ּתוֹ דוֹ ת לָ ּה ַ ּב ּזוּלָ ת נִ ֵּתן ֶאת ֵאמוּנֵ נוּ.
ַעל ֵּכן ַ ּב ּ ַמ ְע ָ ּגל ַה ַ ּצר ִמ ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר,
וְ הוּא לֵ ב ַהיְ קוּם בּ וֹ דִּ יס ָה ִעיר ׁשוֹ כֶ נֶ ת,
לָ נֶ ַצח נִ כְ ָח ִדים בּ וֹ גְ ִדיםַ ,אנְ ׁ ֵשי ַה ּ ַמ ַעל".
"אכֵ ן ַה ִה ָ ּגיוֹ ן ,מוֹ ִריַ ,רב ִ ּב ְד ָב ֶר ָיך.
ָ
יטב ֶאת ֶט ַבע ַה ְּתהוֹ ם,
ִה ְב ַה ְר ָּת לִ י ֵה ֵ
וְ כֵ ן ֶאת ְמקוֹ ָמם ׁ ֶשל ַהחוֹ ְט ִאיםׁ ,שוֹ כְ נֶ ָיה.
ַא ְך ַה ְּלכו ִּדים ַ ּב ְּס ִחי ,וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָהרו ַּח
וְ גֶ ׁ ֶשם זַ לְ ָעפוֹ ת ַמ ִּכים ָ ּב ֶהם ְ ּבלִ י ֶה ֶרף,
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ְּל ׁשוֹ נָ ם ַ ּג ָּסה ו ְּמ ׁ ֻש ַּל ַחת,
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ִאם ַהבּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל שׂ וֹ ֵטם אוֹ ָתםַ ,מדּ ו ַּע
לֹא ָ ּבא ּו ַעל ָענְ ׁ ָשם ְ ּב ִעיר ַה ֶּל ָהבוֹ ת?
וְ ִאם ֵאינוֹ ַ ,מדּ ו ַּע ָענְ ׁ ָשם ִע ּנוּי וְ ֵס ֶבל?"
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"ה ְר ִחיק ּו לֶ כֶ ת,
"אכֵ ן ֶהגְ יוֹ נוֹ ֶת ָיך,״ ֵה ׁ ִשיבִ ,
ָ
ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ָסט ּו ׁ ֶשלּ ֹא לְ צ ֶֹר ְך.
אוֹ ְ ּב ָד ָבר ַא ֵחר ׁ ָשלַ ְח ָּת ֲהגִ יגֶ ָיך?
ֲה ִמ ִּל ְ ּב ָך נִ ׁ ְש ַּכח ֲא ׁ ֶשר נִ כְ ַּתב ַעל ֵס ֶפר,
ְ ּב ֶא ִת ָיקה ׁ ֶש ְּל ָך ,וְ ִענְ יָ נוֹ ׁ ָשלוֹ ׁש
ְּתכוּנוֹ ת ְמנֻ ָ ּגדוֹ ת לִ ְרצוֹ ן ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל?
זָ דוֹ ןִ ,ה ְת ַ ּב ֲהמוּת וְ יֵ ֶצר ִמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח,
וְ ֵא ְיך דַּ וְ ָקא ַה ֵ ּי ֶצר הוּא זֶ ה ַה ְמגֻ ֶ ּנה
ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲא ֵח ִרים ,נִ ְסלָ ח ִ ּב ֵידי ֱאל ַֹּה?
ִאם ְּת ַה ְר ֵהר ֵה ֵ
יטב ַ ּב ְּכלָ ל ַה ֶ ּזה ,וְ ִאם
ִּתזְ כּ ֹר ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ַה ּת ֶֹפת
ֲא ׁ ֶשר נוֹ שְׂ אוֹ ת ָענְ ׁ ָשן ִמחוּץ לְ זוֹ ַה ֶּק ֶרת,
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ֲאזַ י ָּת ִבין ַמדּ ו ַּע ַה ָּלל ּו ֻה ְפ ְרד ּו
ֵמ ֶח ֶבר ַה ְ ּנ ָבלִ ים ַה ֶ ּזה ,וְ כֵ ן ַמדּ ו ַּע
נוֹ ֵהג ָ ּב ֶהם ְ ּביֶ ֶתר ְסלִ ָיחה ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל".
"הוֹ ֶ ׁ ,ש ֶמ ׁש ְמ ִא ָירה ֶאת ֲא ֵפלַ ת מ ֵֹחנוּ,
ַעל ׁ ְש ֵאלוֹ ַתי ָּת ׁ ִשיב ְ ּברֹב ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת,
ָּכ ְך ַ ּב ּׁ ְש ֵאלָ ה ֶאשְׂ ַמח ו ַּב ְּת ׁשו ָּבה ַ ּגם יַ ַחד.
ֲחזֹר ִעם זֹאת לָ ֶרגַ עֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי" ,בּ וֹ ִה ְס ַ ּב ְר ָּת
לִ י ִּכי ַה ַהלְ וָ ָאה ְ ּב ִר ִ ּבית ְקצו ָּצה ּפוֹ גַ ַעת
ְ ּב ֶח ֶסד ֱאל ִֹהיַ .ה ֵּתר לִ י ֶאת ַה ֶּק ׁ ֶשר".
"לִ ְמ ִבינֵ י דָּ ָבר ּתוֹ ַרת ַה ִפילוֹ סוֹ ְפיָ ה
מוֹ ָרה ,וְ זֹאת יוֹ ֵתר ִמ ּ ַפ ַעםָּ ",כ ְך ֵה ׁ ִשיב לִ י,
ֵּ
"כ ַיצד בּ וֹ ֵחר ַה ֶּט ַבע ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה צוֹ ֵעד הוּא,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ִמ ְּתבוּנַ ת ָה ֵאל וְ ֻא ּ ָמנוּתוֹ
נוֹ ֵטל הוּא ,וְ ַעל ָּכ ְך ִּת ְק ָרא ְ ּב ִפיזִ ָיקה
ִּככְ לוֹ ת ִמ ְס ּ ַפר דַּ ּ ִפיםִּ ,ת ְמ ָצא ָּכתוּב ַעל ֵס ֶפר,
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ִּכי ֻא ּ ָמנוּת ָּכמוֹ ָה ְּכנַ ַער ֶאת מוֹ ֵרה ּו
ְמ ַח ָּקהָּ ,כ ְך ִהיא ַא ַחר ַה ֶּט ַבע ְמ ַה ֶּלכֶ ת.
ֻא ּ ָמנו ְּת ָך ֵאפוֹ א נֶ כְ דָּ ה ִהיא לָ ֱאל ַֹּה.
ַעל ֵּכן ִמ ּׁ ְשנַ יִ ם ֵאלּ וֵּ ,מ ֻא ּ ָמנוּת וְ ֶט ַבע,
אשית,
ֵה ֵחלּ וִּ ,אם ִּתזְ כּ ֹר ֶאת ַמ ַעשׂ ְ ּב ֵר ׁ ִ
דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ו ַּמ ֲעשָׂ יו ַ ּב ֶחלֶ ד.
ַא ְך ַה ּ ַמלְ וֶ ה ְ ּב ִר ִ ּבית דַּ ְרכּ וֹ ׁשוֹ נָ ה ִמזּוֹ
ׁ ֶשל ֻא ּ ָמנוּת וְ ֶט ַבעּ ְ ,בלִ בּ וֹ הוּא ָ ּבז לָ ֶהם
ו ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ֶאת ִּת ְקוָ תוֹ נוֹ ֵט ַע.
ַא ְך בּ וֹ א ִע ּ ִמי ַע ָּתהִ ,ה ִ ּג ַיע זְ ַמן לָ לֶ כֶ ת;
ִה ֵ ּנה כּ וֹ כְ ֵבי דָּ גִ ים ְמ ַר ְּט ִטים ָ ּבא ֶֹפק,
ִה ֵ ּנה ָה ֲעגָ לָ ה ּ ְפרוּשָׂ ה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָּקאוּרוֹ ס,
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ַה ְר ֵחק ִמ ּׁ ָשם ִה ְת ַחלְ נ ּו ִמן ַה ּ ָמצוּק לָ ֶר ֶדת.
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קנטו שנים-עשר
בבואם אל המעגל השביעי חולפים שני הפייטנים על פניו של מינוטאורוס ומגיעים
אל נחל הדם המבעבע .המתייסרים בדם הנחל הם מי שהרימו יד על בני ביתם.
קנטאורים שומרים עליהם .אחד מהם מוליך את האורחים ומונה בפניהם את שמות
החוטאים.

ָמקוֹ ם זֶ ה בּ וֹ יָ ַר ְדנ ּו ַעל ַה ָ ּג ָדהּ ַ ,בדֶּ ֶר ְך
ֶאל ְמצוּלַ ת ַה ּת ֶֹפתָּ ,תלוּל ָהיָ ה וּבוֹ
ְּתמוּנַ ת ֵא ִ
ימים ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֵעין ָה ָא ָדם נִ ְר ַּת ַעת.
ְּכמוֹ גּ ו ּׁש ַסלְ ֵעי ָמגוֹ ר ַה ּ ָמט ,נוֹ ֵפל לָ ָא ֶרץ,
ְּכתוֹ ָצ ָאה ִמ ַּס ַחף אוֹ ַר ַע ׁש ֲא ָד ָמה
לִ שְׂ ַפת נְ ַהר ַא ִדיגֶ 'ה ַ ּב ַ ּצד ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ְט ֶרנְ טוֹ ,
ׁ ָשםִ ,מ ּ ִפ ְס ַ ּגת ָה ָהר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָמט ַה ֶּסלַ ע
וְ ַעד ִמ ׁישוֹ ר ִמ ַּת ַחת ַעל ּ ְפנֵ י צו ֵּקי ַה ּׁ ֶש ֶבר,
ׁ ְש ִביל ֵ ּבין ְסלָ ִעים נִ ְפ ָּתל ,וּבוֹ ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֶר ֶדת,
ָּכ ְך ַה ָ ּנ ִתיב הוֹ לִ ְיך ֶאל ֶה ָערוּץ לְ ַמ ָּטה
ו ַּב ָּק ֶצהֵ ,מ ַעל ַה ְּתהוֹ ם ַה ְמ ֻב ַּק ַעת,
ֶח ְר ּ ַפת ָה ִאי ְּכ ֵר ִתים לְ כָ ל ָא ְר ָּכ ּה ׁשוֹ כֶ ֶבת.
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זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ְ ּבתוֹ ְך ּ ָפ ַרת ֵעץ ְמזֻ ֶ ּי ֶפת,
ִמ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ָר ָאנ ּו נָ ׁ ַש ְך גּ וּפוֹ ְּכ ִמי
ׁ ֶש ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ַה ַ ּז ַעם ֶאת ְ ּבשַׂ ר גּ וּפוֹ קוֹ ֵר ַע.
מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב ּ ָפנָ ה ֵאלָ יו ,קוֹ ֵרא" :וְ ׁ ֶש ּ ָמא
ָעלָ ה ְ ּב ַד ְע ְּת ָך ִּכי זֶ ה דֻּ ַּכס ָאתוּנָ ה
ֲא ׁ ֶשר מוֹ ְת ָך ֵה ִביא ַ ּב ֶחלֶ ד ׁ ֶש ּ ִמ ּ ַמ ַעל?
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״ּוב ָּק ֶצהֵ ,מ ַעל ַה ְּתהוֹ ם ַה ְמ ֻב ַּק ַעת,
ַ
ֶח ְר ּ ַפת ָה ִאי ְּכ ֵר ִתים לְ כָ ל ָא ְר ָּכ ּה ׁשוֹ כֶ ֶבת״
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ָּתנו ַּח דַּ ְע ְּת ָךִ ,מ ְפלָ ץָ ,ה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה
לֹא ֵא ֶצל ֲאחוֹ ְת ָך לָ ַמדֵ ,אין ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ,
ָ
ְ ּבבוֹ אוֹ לְ כָ אןִּ ,כי ִאם לִ ְראוֹ ת ְ ּב ִס ְבלוֹ ֶתיך".
ְּכמוֹ ׁשוֹ ר נַ ָ ּגח ּפוֹ ֵרץ ִמן ָה ַא ְפ ָסר ָ ּב ֶרגַ ע
ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ נֶ ְח ָ ּבט ְ ּב ַמ ֲהלו ַּמת ַה ּ ָמוֶ ת,
לָ רוּץ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ,גּ וּפוֹ ִמזְ דַּ ֲעזֵ ַע,
ָּכ ְך ֶאת ַה ּ ִמינו ָׂטאוּרוּס ְ ּב ׁ ִשגְ עוֹ נוֹ ָר ִא ִיתי.
ָק ָרא ֵאלַ י מוֹ ִרי" :רוּץ ֶאל ַה ּ ַמ ֲע ָבר,
ָע ִדיף לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ְּכ ׁ ֶשהוּא נִ ְת ָקף ְ ּבזַ ַעם".

30

וְ כָ ְך ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו ָהלְ ָאה ַעל ּ ְפנֵ י ַ ּגל ֲא ָבנִ ים,
ֲא ׁ ֶשר לֹא ּ ַפ ַעם זָ ע ּו ִמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לַ י
ִּכי זָ ר לָ ֶהם ַה ֵ ּנ ֶטל ׁ ֶשל ִא ׁיש ַה ַחי ֲע ַדיִ ן.
עוֹ ד ָאנ ּו ַמ ׁ ְש ּ ִפילִ יםָ ּ ,פנָ ה ֵאלַ י ,אוֹ ֵמר לִ י:
"אוּלַ י חוֹ ׁ ֵשב ַא ָּתה ַעל ַה ְּסלָ ִעים אוֹ ָתם
ׁשוֹ ֶמ ֶרת ַה ַח ָ ּיה ֶאת ֵטרו ָּפ ּה ׁ ִש ַּככְ ִּתי.
מו ָּטב ׁ ֶש ּזֹאת ֵּת ַדעּ ַ ,ב ּ ַפ ַעם ַה ּקוֹ ֶד ֶמת
ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ַר ְד ִּתי ֶאל ְמצוּלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחת,
ֲאזַ י עוֹ ד לֹא ָק ַרס גּ ו ּׁש ֶסלַ ע זֶ ה לָ ָא ֶרץ.
ַא ְך ִאם לַ ְח ׁשֹב ַעל ָּכ ְך ְ ּב ִה ָ ּגיוֹ ן ָצרוּף,
ָהיָ ה זֶ ה עוֹ ד לִ ְפנֵ י ׁ ֶש הוּא ֶאל דִּ יס ִה ִ ּג ַיע,
יטב ׁ ָשלָ ל ֵמר ׁ
נוֹ ֵטל ֵמ ַ
ֹאש חוּגֵ י ַה ּת ֶֹפת,
ֲאזַ י ְ ּבכָ ל ִצדֵּ י ָה ֵע ֶמק ַה ָ ּנגו ַּע
ַהכּ ֹל לִ ְרעֹד ֵה ֵחלְּ ,כ ִאלּ ּו ַה ֵּת ֵבל
ֵמ ַא ֲה ָבה רוֹ גֶ ׁ ֶשת וְ ִהיא קוֹ ֶר ֶסת ַא ְר ָצה,

45

6/7/2009 1:42:47 PM

דֵּ ָעה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְ ּבלָ הַ ,ר ִ ּבים ַמ ֲא ִמינִ ים ָ ּב ּה.
ֲאזַ יָּ ,כ ְך אוֹ ַא ֶח ֶרתּ ְ ,בכָ ל ָמקוֹ ם וְ כָ אן
ַסלְ ֵעי ָמגוֹ ר ֵה ֵחלּ ּו לְ ִה ְתמוֹ ֵטט לָ ָא ֶרץ.
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ֲא ָבל ַה ֵ ּבט לְ ַמ ָּטהְ ,ר ֵאה ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ֵע ֶמק,
ִּכי ֶאל יו ַּבל ׁ ֶשל דָּ ם רוֹ ֵת ַח – רוֹ ֲח ִצים בּ וֹ
ַה ּ ַמ ִּכים ְ ּבזוּלָ ָתם – ָּכ ֵעת ְק ֵר ִבים ֲאנַ ְחנוּ".
ֲא ָה ּהֵ ,טרוּף ַה ַ ּז ַעם ,הוֹ ַח ְמ ָדנוּת ִע ֶ ּו ֶרת,
ַהבּ וֹ ֲע ִרים ְ ּבתוֹ כֵ נ ּו ְ ּביָ ֵמינ ּו ַה ְּק ָצ ִרים
ו ַּמ ׁ ְשלִ יכִ ים אוֹ ָתנ ּו ֶאל יִ ּסו ֵּרי ַה ֶ ּנ ַצח.
ָר ִא ִיתי ְּת ָעלָ ה ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל סוֹ ֶב ֶבת
ּ
יפה,
וְ כָ ְך ֶאת ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר ֻּכלּ וֹ ִהיא ַמ ִק ָ
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲאדוֹ נִ י ִס ּ ֵפר לִ י זֹאת ִמ ּק ֶֹדם.
ֵ ּבינָ ּה לְ ֵבין ְ ּב ִס ָיס ּה ׁ ֶשל סוֹ לְ לָ ה ֻמגְ ַ ּב ַהת
ִה ְתרוֹ ְצצ ּו ֶקנְ ָטאו ִּריםּ ְ ,ביָ ָדם ִח ִ ּצים וְ ֶק ׁ ֶשת,
ְּכנָ ֳהגָ ם ַ ּב ַ ּציִ ד ַ ּב ֶחלֶ ד ׁ ֶש ּ ִמ ּ ַמ ַעל.

60

לִ כְ ׁ ֶש ָרא ּו אוֹ ָתנ ּו יוֹ ְר ִדיםָ ,ע ְמד ּו לְ ֶפ ַתע.
ֲאזַ י ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵמ ֶהםּ ְ ,ביָ ָדם ֲחנִ ית וְ ֶק ׁ ֶשת,
ִמ ֶּק ֶרב ֶה ָהמוֹ ן יָ ְצאוָּ ּ ,פנ ּו ֵאלֵ ינוּ.
"א ֶּתם,
עוֹ ד ִמ ּ ֶמ ְר ָחק ָק ָרא ֶא ָחד ֵמ ֶהםַ :
ַא ַחר ֵאיזֶ ה ִע ּנוּי ִ ּב ַּק ׁ ְש ֶּתם ַ ּב ּמוֹ ָרד?
דַּ ְ ּבר ּו ִמ ּׁ ָשם ,וָ לֹאֶ ,א ְט ַען ֵחץ ַעל ַה ֶּק ׁ ֶשת".
ָא ַמר לוֹ ֲאדוֹ נִ י"ַ :רק לְ ֵּכירוֹ ן דְּ ָב ֵרינ ּו
נָ ׁ ִשיב ,לִ כְ ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא לְ כָ אן ִמ ִּק ְר ְ ּבכֶ ם.
ֵמעוֹ לָ ם ַה ִח ּ ָפזוֹ ן לֹא הוֹ ִעיל לְ ָך ַעד ֵה ָ ּנה".
"ה ָּלה הוּא נֶ סוֹ ס,
ֲאזַ י נוֹ גֵ ַע ִ ּביָ ,א ַמרַ :
דִּ ַיאנִ ָירה ַה ָ ּנאוָ ה ֵה ִב ָיאה ֶאת ִק ּצוֹ ,
ְ ּב ַדם גּ וּפוֹ נָ ַקם ֶאת ִּכלְ יוֹ נוֹ ַה ֶּקנְ ָטאוּר.
ַ ּב ָּתוֶ ְךַ ,ה ּ ַמ ְר ִּכין ֵעינָ יו ַעל ּ ְפנֵ י ָחזֵ הוּ,
הוּא ֵּכירוֹ ן ַה ִ ּגבּ וֹ ר ,מוֹ ֵרה ּו ׁ ֶשל ָאכִ ילֶ ס,
וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי הוּא פוֹ לוֹ סֶ ׁ ,ש ּק ֶֹדם ִה ְת ּ ָפ ֵר ַע.״
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״לִ כְ ׁ ֶש ָראּו אוֹ ָתנּו יוֹ ְר ִדיםָ ,ע ְמדּו לְ ֶפ ַתע.
ֲאזַ י ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵמ ֶהםּ ְ ,ביָ ָדם ֲחנִ ית וְ ֶק ׁ ֶשת,
ִמ ֶּק ֶרב ֶה ָהמוֹ ן יָ ְצאּוָ ּ ,פנּו ֵאלֵ ינּו״

75

ג .ד.

עוֹ ד ֲאלָ ִפים ַס ִ ּבים לִ גְ דוֹ ת ַה ְּת ָעלָ ה,
ַק ׁ ְש ָּתם יוֹ ָרה ְ ּבכָ ל חוֹ ֵטא זוֹ ֵקף גּ וּפוֹ
ֵמ ַעל ִמ ְפלַ ס ַהדָּ ם יוֹ ֵתר ִמן ַה ּ ֻמ ָּתר לוֹ .
ַעכְ ׁ ָשו ִמ ּׁ ֶש ָּק ַר ְבנ ּו ָסמו ְּך ֶאל ַה ֶּקנְ ָטאו ִּרים,
ֵמ ַא ׁ ְש ּ ָפתוֹ נָ ַטל ֵּכירוֹ ן ֵחץֶ ,את זְ ָקנוֹ
ֵמ ַעל ַמלְ ְּתעוֹ ָתיו ִס ֵּלק ְ ּביָ דוֹ ָאחוֹ ָרה,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נֶ ְחשַׂ ף לֹעוֹ ַּ ,כ ִ ּביר לְ ג ֶֹדל,
"ה ְר ִא ֶיתם ֵּכ ַיצד
דִּ ֵ ּבר ֶאל ֵמ ֵר ָעיוַ :
ַה ֵהלֶ ְך ֵמ ָאחוֹ רּ ְ ,ב ַמ ָ ּגע ַהכּ ֹל ֵמנִ ַיע?
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״ק ׁ ְש ָּתם יוֹ ָרה ְ ּבכָ ל חוֹ ֵטא זוֹ ֵקף גּ ּופוֹ
ַ
ֵמ ַעל ִמ ְפלַ ס ַהדָּ ם יוֹ ֵתר ִמן ַה ּ ֻמ ָּתר לוֹ "

ג .ד.

לֹא ָּכ ְך נִ ׁ ְש ַמת ַה ּ ֵמת נוֹ ֶהגֶ ת ְ ּבלֶ כְ ָּת ּה".
ֲאזַ י מוֹ ִריָ ,סמו ְּך לְ ֵּכירוֹ ן וְ ָחזֵ ה ּו
בּ וֹ ִמ ְת ַא ֵחד ָא ָדם יַ ְחדָּ ו ִעם ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת,
"אכֵ ן הוּא ַחי וְ ָאנֹכִ י
דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יוָ :
ַמ ְד ִר ְיך ֶאת ַה ּ ַפיְ ָטן ַ ּב ֲא ֵפלַ ת ָה ֵע ֶמק.
ַה ּצ ֶֹר ְך ֱה ִביאוֹ לְ כָ אן וְ לֹא ָהעֹנֶ ג.
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ימה ֵה ִטילָ ה
ִּכי זוֹ ֲא ׁ ֶשר ָעלַ י ֶאת ַה ּ ְמשִׂ ָ
ִה ִ ּג ָיעה זֶ ה ַע ָּתה ִמ ֶ ּז ֶמר ַהלְ לוּיָ ּה.
ֵאינֶ ִ ּני ֵצל חוֹ ֵטא ,וְ הוּא ֵאינוֹ ּפוֹ ׁ ֵש ַע.
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ֲא ָבל ַ ּבכּ ַֹח בּ וֹ ֲאנִ י צוֹ ֵעד ְ ּב ֶד ֶר ְך
ַה ִ ּי ּסו ִּרים ַה ּזֹאתֲ ,א ַב ֶּק ׁ ְש ָך לָ שִׂ ים
ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵב ֶר ָיך ָעלֵ ינ ּו לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת.
ֱאמֹר לוֹ לַ ֲחצוֹ ת ֶאת ֶה ָערוּץ ִע ּ ָמנוּ,
וְ ֶאת ָה ִא ׁיש ַה ַחי ַצ ֵ ּוה ָעלָ יו לָ שֵׂ את
ִּכי ֵאין הוּא רו ַּח ֵמת ַה ְמעוֹ ֵפף ַ ּב ְּס ֶפרוֹ ת".
ימינוֹ ַסב ֵּכירוֹ ן וְ ִד ֵ ּבר
ֲאזַ י לִ ִ
ֶאל נֶ סוֹ ס :״לִ ׁ ְשנֵ ֶיהם ִּת ְהיֶ ה מוֹ ֶרה ַ ּבדֶּ ֶרךְ,
ֶאת ַה ּטוֹ ְר ִדים אוֹ ָתם ַס ֵּלק ֵמ ַעל ּ ָפנֶ ָיך".
ַע ָּתה ְ ּבלִ ּווּי ִמ ׁ ְש ָמר ָמסוּר יָ ָצאנ ּו ָהלְ ָאה,
לְ א ֶֹר ְך ְ ּגדוֹ ת ָערוּץ ׁ ֶשל דָּ ם ְמ ַב ְע ֵ ּב ַע,
ימים ׁ ֶשל ַה ּטוֹ ְבלִ ים ָ ּב ֶר ַתח.
לְ קוֹ ל ְק ִריאוֹ ת ֵא ִ

105

ֵמ ֶהם ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ׁ ְשקו ִּעים ְ ּב ָדם ַעד ֵמ ַצח,
ַ
"ה ָּלל ּו ָע ִר ִיצים ֵהםָ ",סח לָ נ ּו ַה ֶּקנְ ָטאוּר,
"מי ׁ ֶש ָ ּנ ְתנ ּו יָ ָדם לְ גֶ זֶ ל וּלְ ֶה ֶרג.
ִ
ָּכאן ֵהם ְמקוֹ נְ נִ ים ַעל ַמ ֲעשֵׂ י ָה ֶר ׁ ַשע.
ָּכאן דִּ ּיוֹ נִ ְיסיוֹ ס ָה ַעז ׁשוֹ כֵ ן וְ ַאלֶ ְּכ ַסנְ ֶדר,
ֹאש ִס ִיצילְ יָ ה.
ִמי ׁ ֶשהוֹ ִריד ּו ׁ ְשנוֹ ת יָ גוֹ ן ַעל ר ׁ
ַההוּאְ ׁ ,שחֹר ַה ּ ֵׂש ָערֲ ,הלֹא הוּא ַאצוֹ לִ ינוֹ ,
וְ ָה ַא ֵחרַ ,ה ְ ּבלוֹ נְ ִדי ,אוֹ ִ ּביצוֹ הוּאִ ,א ׁיש ֶא ְס ֶטה,
ָאכֵ ן יֵ ׁש לְ הוֹ דוֹ ת ִּכי ַהגּ וֹ ָרל ֵה ַמר לוֹ
ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ּ ִ ,ב ֵידי ְ ּבנוֹ ַהחוֹ ֵרג נִ ְר ַצח".
ֲאזַ י ֶאל ַה ּ ַפיְ ָטן ּ ָפנִ ִיתי ,הוּא ָא ַמר לִ י:
אשוֹ ןֲ ,אנִ י ִמ ׁ ְשנֵ הוּ".
"יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַמ ְד ִר ְיך ִר ׁ
ן-מה ָע ַצר ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ֶּקנְ ָטאוּר.
לְ ַא ַחר זְ ַמ ָ
ֵמ ַעל ְקבו ָּצה ֲא ׁ ֶשר ַעד ַה ַ ּצ ָ ּואר טוֹ ֶבלֶ ת
ַ ּבדָּ ם ַה ְמל ָֹהטָ ,ע ַמד נֶ סוֹ ס ִמ ֶּלכֶ ת.
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"ה ֵ ּנה רוּחוֹ ׁ ֶשל ֵמתָ ",א ַמר וְ גַ ם ִה ְצ ִ ּב ַיע,
ִ
"נִ ְבדָּ ל ֵמ ֲא ֵח ִריםַ ,על ִּכי ְ ּב ֵחיק ֱאל ַֹּה
לֵ ב ָּתם ׁ ִש ּ ֵפדֲ ,ע ַדיִ ן דָּ מוֹ זָ ב ַעל ַה ֶּת ְמזָ ה".

120

ֲאזַ י רוּחוֹ ת ָר ִא ִיתי ׁ ֶש ֶאת ר ׁ ָ
ֹאשם ֶה ְחזִ יק ּו
וְ ַאף ֶאת ֶה ָחזֶ ה ֵמ ַעל ַ ּג ֵּלי ַהדָּ ם,
ֵמ ֶהם ָהי ּו ַר ִ ּבים ׁ ֶש ֶאת דְּ מו ָּתם יָ ַד ְע ִּתי.
וְ כָ ְך ָהלַ ְך ִמ ְפלַ ס ַהדָּ םִ ,ה ְמ ׁ ִש ְיך לָ ֶר ֶדת,
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא עוֹ ד ָצ ַרב ִּכי ִאם ֶאת ָה ַרגְ לַ יִ ם.
ׁ ָשם ַמ ֲע ָבר לַ ְחצוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ַהדָּ ם ָמ ָצאנוּ.
"כ ִפי ׁ ֶש ְר ִא ֶיתם זֹאתּ ַ ,ב ַ ּצד ַה ֶ ּזה ַה ּ ֶפלֶ ג
ְּ
הוֹ לֵ ְך ו ִּמ ְתדַּ לְ דֵּ לָ ",סח לָ נ ּו ַה ֶּקנְ ָטאוּר,
ַ
"א ְך ֲעלֵ יכֶ ם לָ ַד ַעת ַ ּגם ִּכי ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י
צוֹ ֵבר דָּ ִמים ַה ַ ּנ ַחל ,הוֹ לֵ ְך ו ַּמ ֲע ִמיק,
ַעד ׁ ֶש ָע ְמקוֹ חוֹ זֵ ר ֶאל ַה ּ ִמ ְפלָ ס ְר ִא ֶיתם,
בּ וֹ ָע ִר ֵיצי ַה ֶחלֶ ד ׁ ָש ִבים לְ ִה ְתיַ ּ ֵפ ַח.

135

ׁ ָשם ֶצ ֶדק ֱאל ִֹהי מוֹ כִ ַיח ֶאת ַא ִטילָ ה
ַההוּנִ י ׁ ֶש ִ ּי ֵּסר ַע ּ ִמים ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ
ׁ ָשם ּ ִפירוּס וְ גַ ם ֶס ְק ְסטוּס ַה ּ ִמ ְתיַ ְּס ִרים לָ נֶ ַצח.
ׁ ָשם ּ ֶפלֶ ג דָּ ם רוֹ ֵת ַח סוֹ ֵחט דִּ ְמעוֹ ֵת ֶיהם
ׁ ֶשל ִרינְ יֶ ר ִמ ּקוֹ ְרנֶ טוֹ וְ גַ ם ׁ ֶשל ִרינְ יֶ ר ּ ָפאצוֹ ,
ׁ ְשנֵ ֶיהם ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך ֶאת ִח ִּת ָיתם ִה ּ ִפילוּ".
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קנטו שלושה-עשר
בעודם ממשיכים לרדת פוגשים שני הפייטנים רוחות של מי ששלחו יד בנפשם,
להרפיות .ביניהם פוגשים את פייר ֶדלה
ִּ
והפכו לעצים אשר עלוותם משמשת מזון
ויניָ ה ,מזכירו של פרדריק השני מלך סיציליה .השולחים יד ברכושם נרדפים בידי
להקת כלבות הקורעות את בשרם.

ְ ּב ֶט ֶרם נֶ סוֹ ס ָ ּבא ֶאל ַה ָ ּג ָדה ִמ ֶ ּנגֶ ד,
יָ ָצאנ ּו לְ ַד ְר ֵּכנ ּו ָ ּב ֳע ִבי ַה ַ ּי ַער,
ימן וְ זֵ כֶ ר.
לְ ֶד ֶר ְך אוֹ לִ ׁ ְש ִביל לֹא ָהיָ ה ִס ָ
ׁ ְשח ִֹרים ,לֹא יְ ֻר ִּקיםָ ,הי ּו ֲעלֵ י ַה ַ ּי ַער,
לֹא ַ ּבד יָ ׁ ָשר ִּכי ִאם ְמ ֻס ָּקס ו ְּמ ֻע ָ ּות,
לֹא ּ ְפ ִרי ֵהנִ יב ָה ֵעץִּ ,כי ִאם קוֹ ִצים ׁ ֶשל ֶא ֶרס.
ֲא ִפלּ ּו ַה ּטוֹ ְר ִפים ,שׂ וֹ נְ ֵאי שָׂ ֶדה זָ רו ַּע,
נָ ִדים ו ְּמ ׁשוֹ ְט ִטים ֵ ּבין ֶצ ִ'צ'ינָ ה לְ קוֹ ְרנֶ טוֹ ,
ֵ ּב ָיתם כּ ֹה ַ ּגסָ ,עבֹת ו ְּמ ֻפ ָּתל ֵאינֶ ּנוּ.
ָּכאן ִמ ׁ ְש ָּכנָ ן ׁ ֶשל ַה ְר ּ ִפ ּיוֹ תַ ,ה ּ ִמ ְפלָ צוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
ֵ ּג ְר ׁש ּו ֶאת ַה ְּטרוֹ יָ נִ ים ֵמ ֶח ֶבל ַה ְּס ְטרוֹ ָפ ִדים
וְ גַ ם נִ ְ ּבא ּו לָ ֶהם ֲע ִתיד ָאסוֹ ן וְ ׁ ֶש ֶבר.

15

ּ ְפנֵ ֶיהן ְקלַ ְס ֵּתר ֱאנוֹ ׁשּ ַ ,ג ּ ָפן ׁ ֶשל עוֹ ף דּ וֹ ֵרס,
ְּכ ֵר ָסן ָצ ָבה ְמנֻ ָ ּצה ,וְ כַ נְ ֵפ ֶיהן ְ ּגדוֹ לוֹ ת,
ׁשוֹ כְ נוֹ ת ַעל ֵעץ ְמ ֻס ָּקס ו ְּמיַ ְּללוֹ ת ְ ּב ֶבכִ י.
ִה ְד ִר ְיך אוֹ ִתי מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב וְ כָ ְך הוֹ ָרה לִ י:
ְּ
"ב ֶט ֶרם בּ וֹ ֲא ָך ֶאל ַמ ֲע ֵבה ַה ַ ּי ַער,
דַּ ע ִּכי ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ׁ ֵשנִ י ַא ָּתה ּפוֹ ֵס ַע.
[]246
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״כאן ִמ ׁ ְש ָּכנָ ן ׁ ֶשל ַה ְר ּ ִפּיוֹ ת״
ָּ
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ַעד בּ וֹ ֲא ָך לִ ְבסוֹ ף ֶאל דְּ יוּנוֹ ת ַה ּ ָמגוֹ ר,
ׁ ְשמֹר נַ ְפ ׁ ְש ָך לְ ַבל יִ ְמנַ ע ַמ ְר ֵאה ֵעינֶ ָיך
ִמ ּ ְמ ָך לָ ֵתת ֵאמוּן ְ ּב ָד ָבר ִמ ּ ִפי ׁ ָש ַמ ְע ָּת".
ימים ׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
ִמ ָּכל ְצ ָד ַדי קוֹ לוֹ תְ ,ק ִריאוֹ ת ֵא ִ
ַא ְך לֹא ָר ִא ִיתי ִמי אוֹ ָמה אוֹ ָתן ַמ ׁ ְש ִמ ַיע,
ַעל ֵּכן ְ ּברֹב ְמבוּכָ ה ָע ַצ ְר ִּתי ִמ ָּללֶ כֶ ת.
ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי הוּא דִּ ּ ָמה ִּכי ָאנֹכִ י ָח ׁ ַש ְב ִּתי
ׁ ֶש ּקוֹ ל ִצ ְרחוֹ ת ִקינָ ה עוֹ לֶ ה ִמ ֵ ּבין ֵע ִצים,
ִמ ּ ִפי ְ ּגרוֹ נוֹ ת ָא ָדם ַה ִ ּנ ְס ָּת ִרים ִמ ּ ֶמ ּנוּ.

30

"אם ְק ֵצה ָענָ ף
ַעל ֵּכן דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י מוֹ ִריִ :
ִּת ְתל ֹׁש ִמן ָה ִאילָ ןֲ ,אזַ יּ ְ ,בנִ יִּ ,ת ָ ּוכַ ח
ׁ ֶש ַּט ַעם ֵאין וְ לֹא ָהיָ ה לְ שַׂ ְר ַע ּ ֶפ ָיך".
ֲאזַ י יָ ִדי ׁ ָשלַ ְח ִּתי ,ו ֵּמ ָא ָטד ָ ּגבוֹ ַּה
ׁ ִש ַ ּב ְר ִּתי וְ ָתלַ ׁ ְש ִּתי ָענָ ף זָ ִעיר ,לְ ֶפ ַתע
"בשָׂ ִרי ַא ָּתה קוֹ ֵר ַע!"
ָק ָרא ֵאלַ י ַה ֶ ּגזַ עּ ְ :
וְ ָאז לְ ֵעת ִה ׁ ְש ִחיר אוֹ תוֹ ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת
"מדּ ו ַּע
ַהדָּ ם ַה ָ ּזבָ ,חזַ ר וְ ׁשוּב דִּ ֵ ּברַ :
ִּת ְק ַרע אוֹ ִתיַ ,ה ֵאין ְ ּב ָך ִמדָּ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד?
ָהיִ ינ ּו ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁשַ ,ע ָּתה ַא ְך ֶ ּג ֶדם ֶ ּגזַ ע.
ֲא ִפלּ ּו נְ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶשל נְ ָח ׁ ִשים ָהיִ ינוּ,
יָ כֹלְ ָּת ְ ּביָ ְד ָך לָ חוּס ְמ ַעט ָעלֵ ינוּ".
ְּכמוֹ ַ ּבד יָ רֹק ֲא ׁ ֶשר ָק ֵצה ּו ָה ֶא ָחד
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש ִה ִ ּצ ָיתה ,ו ַּב ָּק ֶצה ִמ ֶ ּנגֶ ד
ִקיטוֹ ר ָע ׁ ָשן נִ ְמלָ ט ְ ּבקוֹ ל ׁ ְש ִר ָיקה לוֹ ֶח ׁ ֶשת,

45
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ָּכ ְך ִמ ּׁ ִש ְב ֵרי ַה ֶ ּגזַ ע נִ ְת ַע ְר ְ ּבב ּו ַ ּגם יַ ַחד
ַהדָּ ם וְ ַה ּ ִמ ִּליםֶ .את ֶה ָענָ ף ִה ׁ ְשלַ כְ ִּתי,
ימה ו ַּפ ַחד.
ָע ַמ ְד ִּתי ְּכ ִא ׁיש ֲאחוּז ֵא ָ
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ּומ ָא ָטד ָ ּגבוֹ ַּה
״אזַ י יָ ִדי ׁ ָשלַ ְח ִּתיֵ ,
ֲ
ׁ ִש ַ ּב ְר ִּתי וְ ָתלַ ׁ ְש ִּתי ָענָ ף זָ ִעיר ,לְ ֶפ ַתע
ש ִרי ַא ָּתה קוֹ ֵר ַע!׳"
׳ב ָ ׂ
ָק ָרא ֵאלַ י ַה ֶ ּגזַ עּ ְ :

ג .ד.

דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יו מוֹ ִרי" :הוֹ  ,נְ ׁ ָש ָמה ֻא ְמלֶ לֶ ת,
ל ּו ַרק יָ כוֹ ל ָהיָ ה לְ ַה ֲא ִמין ַ ּב ּ ֶמה
ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִש ַירי ָק ָרא לְ ֵעת ָ ּב ֶהם ָה ַפ ְך הוּא,
לָ ֶב ַטח לֹא ָהיָ ה ֵמ ִרים ָעלֶ ָיך יָ ד.
ַא ְך ֶט ַבע ַה ּ ֻמ ְפלָ א הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ַרם לִ י
לִ ְדר ֹׁש דָּ ָבר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ְמעוֹ ֵרר ִ ּבי ֶע ֶצב.
ַא ְך ַאל ִּת ׁ ְשקֹטֱ ,אמֹר לוֹ ִמי ַא ָּתה לְ ַמ ַען
ַעל ֶח ְטאוֹ יְ כַ ּ ֵפר וְ ֶאת ְּת ִה ָּל ְת ָך
יָ ׁ ִשיב לְ ֵעת יַ ְחזֹר ֶאל ָהעוֹ לָ ם לְ ַמ ְעלָ ה".
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ימים לָ אֹזֶ ן
ַה ֶ ּגזַ ע ָסח" :דְּ ָב ֶר ָיך כּ ֹה נְ ִע ִ
ׁ ֶש ֵאין ֲאנִ י יָ כוֹ ל עוֹ ד לַ ֲח ׁשוֹ תֱ ,אמֹר נָ א,
ִאם לֹא ִאכְ ּ ַפת לְ ָךִ ,ה ֵ ּנה ְמ ַעט ָאשִׂ ַיח.

60

ֲאנִ י ָה ִא ׁיש ֶה ְחזִ יק ְ ּביָ דוֹ ׁ ְשנֵ י ַמ ְפ ְּתחוֹ ת
לְ לֵ ב ַה ּ ֶמלֶ ְך ְפ ֶר ֶד ִריק ,וְ ַסב אוֹ ָתם ְ ּב ׁ ֶש ֶקט,
ְ ּברֹב ְמיֻ ּ ָמנוֹ ת ,נוֹ ֵעל וְ גַ ם ּפוֹ ֵת ַח,
ַעד ִּכי ֲאנִ י ִ ּבלְ ַבד ְ ּב ֵאמוּנוֹ זָ כִ ִיתי,
ָמסוּר לְ ַת ְפ ִק ִידי ַה ְמפ ָֹאר ַעד ְּכלוֹ ת,
ָא ְבד ּו לִ י ׁ ְשנַ ת ַה ַּליְ לָ ה וְ ַה ַח ִ ּיים ַ ּגם יַ ַחד.
יטה
ִּכי ַהזּוֹ נָ ה ֲא ׁ ֶשר ֵעינֶ ָיה לֹא ֵה ִס ָ
לְ ֶרגַ ע ִמ ּ ִמ ׁ ְש ַּכן ַה ּ ֶמלֶ ְךֲ ,הלֹא ִהיא זוֹ
ֲא ׁ ֶשר ְ ּבכָ ל ָח ֵצר זוֹ ַר ַעת ֵח ְטא ו ָּמוֶ ת,
ִה ִ ּצ ָיתה ְ ּבמֹחוֹ ת ֻּכ ָּלם ִטינָ ה ֵאלַ י,
ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַה ּ ִׂשנְ ָאה ׁ ִש ְּל ָחה ֵא ׁש ְ ּבאוֹ גו ְּסטוּס,
וְ כָ ְך ֵמ ִא ָ ּג ָרא ָר ָמא ֶאל ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת נָ ַפלְ ִּתי.
נַ ְפ ׁ ִשי ֲא ׁ ֶשר ִט ְב ָע ּה ַהבּ וּז ו ׁ ְּש ַאט ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ָס ְב ָרה ִּכי ִמ ִ ּב ּזוּי יַ ִ ּציל אוֹ ָת ּה ַה ּ ָמוֶ ת,
ָּכ ְך לְ אוֹ יֵ ב ַה ּתֹם ׁ ֶש ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ָה ַפכְ ִּתי.

75

ִה ֵ ּנה ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש ָה ָא ָטד
ַה ְמ ֻס ָּקס ַה ֶ ּזהִּ ,כי ֵמעוֹ לָ ם ַעד ֵה ָ ּנה
לֹא ֵה ַפ ְר ִּתי ֱאמוּנִ ים לַ ֲאדוֹ נִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ִאם ִמי ִמ ֶּכם יָ ׁשוּב ֶאל ָהעוֹ לָ ם לְ ַמ ְעלָ ה,
יִ נְ צֹר נָ א ֶאת זִ כְ ִרי ֲא ׁ ֶשר ָרצוּץ עוֹ ֶד ּנ ּו
ִמ ַּת ַחת לְ ֶאגְ רוֹ ף ַה ִּקנְ ָאה ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּת ַּל ַחת".
ִה ְמ ִּתין מוֹ ִרי ְמ ַעט ,וְ ָאז דְּ ָברוֹ ִה ׁ ְש ִמ ַיע:
ֵּ
"כיוָ ן ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵתק ,נַ ֵ ּצל ֶאת ׁ ְש ַעת ַהכּ ׁ ֶֹשר,
דַּ ֵ ּבר ו ׁ ְּש ַאל אוֹ תוֹ ָּכל ׁ ֶש ִּת ְר ֶצה לָ ַד ַעת".
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"ש ֵּכן
"אינִ י יָ כוֹ לֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי לַ ֲאדוֹ נִ יֶ ׁ ,
ֵ
נִ כְ ָמר לִ ִ ּבי ָעלָ יוָ ,ע ִדיף ִּכי ִּת ׁ ְש ָאלֶ ּנ ּו
ַּת ְח ַּתי ַא ָּתה ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר לִ ׁ ְשאֹל ָח ַפ ְצ ִּתי".
ֲאזַ י ִה ְמ ׁ ִש ְיך מוֹ ִרי" :נִ ׁ ְש ַמת חוֹ ֵטא לָ כוּד,
יוֹ ִציא ֶאת ְרצוֹ נְ ָך ָה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה לַ ּפ ַֹעל,
ַא ְך ֵ ּבינָ ַתיִ ם ׁשוּב ,וְ עוֹ ד דַּ ֵ ּבר ִע ּ ָמנוּ.

90

ַס ּ ֵפר ֵּכ ַיצד ָהרו ַּח ְּכפו ָּתה ְ ּב ֶאגֶ ד זֶ ה,
ֱאמֹרִ ,אם ַא ְך ּתוּכַ לַ ,ה ִאם ָק ָרה ֵאי ּ ַפ ַעם
ִּכי ִמי ִמן ַהחוֹ ְט ִאים נֶ ְחלַ ץ ִמן ַה ּ ַמלְ כּ ֶֹדת?"
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים נָ ׁ ַשם ְּכ ֵבדוֹ ת ַה ֶ ּגזַ ע,
וְ נִ ְפלְ ט ּו דְּ ָב ָריו ְּכרו ַּח ְמיַ ֶ ּב ֶבת:
ָ
"א ׁ ִשיב לָ כֶ ם ִמ ָ ּידּ ְ .בזַ ַעם ׁ ְש ַעת מוֹ ֵתנוּ,
ִמ ְ ּבשַׂ ר ַהגּ וּף ַע ְצ ָמ ּה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה קוֹ ַר ַעת,
ֶאל ְמצוּלָ ה ׁ ְש ִב ִיעית ׁשוֹ לֵ ַח אוֹ ָת ּה ִמינוֹ ס.
ֲאזַ י צוֹ נַ ַחת ִהיא ְ ּב ַמ ֲע ֵבה ַה ַ ּי ַער,
זֶ ה יַ ֲע ָד ּה ַ ּב ּת ֶֹפת ,וְ לֹא ִּת ְמ ָצא ָמנוֹ ַח
ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ֵאלָ יו פוֹ ְרטוּנָ ה ַּת ׁ ְשלִ יכֶ ָ ּנה,
ַּת ֶּכה ַּכ ֶ ּז ַרע ׁש ֶֹר ׁשִּ ,תנְ בּ ֹטָּ ,ת ֵחל לִ ְצמ ַֹח,
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ִּכ ׁ ְש ִתיל ָּתנֵ ץַּ ,ת ֲעלֶ ה ְּכשִׂ ַיח ּ ֶפ ֶרא.
ֲאזַ י ִ ּבנְ חֹת ַה ַה ְר ּ ִפ ּיוֹ תֶ ,את ַעלְ ָעלָ יו ּתֹאכַ לְ נָ ה,
ַּת ֶּכ ָ ּנה ִ ּבכְ ֵאב ,ו ִּמ ְּכ ֵאב ִּתגְ ַאלְ נָ ה.

105

ְּכמוֹ ׁ ְש ַאר ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תֶ ,אל ַה ָ ּבשָׂ ר הוֹ ַת ְרנ ּו
נָ ׁשוּב ְ ּביוֹ ם ַהדִּ יןֲ ,א ָבל לֹא נַ ֲע ֶט ּנוּ,
ִּכי ֵאין זֶ ה ְמכֻ ָ ּבד וְ לֹא נָ אוֹ ת לְ גֶ ֶבר
לָ ׁשוּב וּלְ ַב ֵּק ׁש ֶאת ׁ ֶש ִה ׁ ְשלִ ְיך ַה ִ ּצדָּ ה.
ַעל ֵּכן נִ גְ רֹר ְ ּבשָׂ ֵרנ ּו לַ ַ ּי ַער וְ נִ ְתלֶ ּנ ּו
ַעל ֶ ּג ֶדם ֵעץ ׁ ֶשבּ וֹ רו ֵּחנ ּו ִמ ְתיַ ֶּס ֶרת".
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עוֹ ד ָאנ ּו ַמ ְק ׁ ִש ִיבים לַ ֶ ּגזַ ע וְ תוֹ ִהים
ִאם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ לָ ׁשוּב וּלְ ַד ֵ ּבר ִא ָּתנוּ,
לְ ֶפ ַתע ֶה ְח ִר ָידנ ּו קוֹ ל ׁ ְש ָאגָ ה ַ ּב ַ ּי ַער,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ַ ּצ ָ ּיד נִ ְד ָר ְך לִ ְצלִ יל ִמ ְרדָּ ףׁ ,שוֹ ֵמ ַע
ֶאת קוֹ ל ֲחזִ יר ַה ַ ּבר ָק ֵרב ֶאל ֶע ְמדָּ תוֹ ,
וְ ֶאת ְצלִ ילֵ י ַה ֶ ּנ ֶפץ ִ ּב ְס ַב ְך שִׂ ֵיחי ַהח ֶֹר ׁש.
ָאז ֶצ ֶמד ׁ ֶשל ְצלָ לִ ים שְׂ רו ִּטים ו ְּב ֵעירֹם,
ֵהגִ ַיח ְ ּב ִר ָיצה וְ ַעל נַ ְפ ׁשוֹ נִ ְמלַ ט,
ִ ּב ְמרו ָּצתוֹ קוֹ ֵר ַעַ ,עלְ וָ הָ ,ענָ ף וְ שִׂ ַיח.

120

זֶ ה ִמ ְּל ָפנִ ים קוֹ ֵרא" :בּ וֹ אָ ,מוֶ תּ ִ ,ב ְמ ֵה ָרה!"
וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ְמ ַדדֶּ ה ָ ּבע ֶֹרףְ ,מ ַפ ֵ ּגר,
ָ
קוֹ ֵרא ֵמ ֲאחוֹ ָריו" :לֹא ָהי ּו ַרגְ לֶ יך ,לַ נוֹ ,
כּ ֹה ְמ ִהירוֹ ת לְ ֵעת ַה ְּק ָרב ַההוּא ְ ּבטוֹ ּפוֹ !"
ימתוֹ ,
ָאז יַ ַען ִּכי לָ ֶב ַטח ָא ְב ָדה נְ ׁ ִש ָ
נָ ַפל הוּא ו ָּמ ַעד ִ ּב ְס ַב ְך שִׂ ֵיחי ַה ַ ּי ַער.
ְּכלָ בוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת דָּ לְ ק ּו ַא ֲח ֵר ֶיהם ַ ּבח ֶֹר ׁש,
סוֹ ֲערוֹ תְּ ,כמוֹ ֶהן ְּכגוֹ ן ַּכלְ ֵבי ַה ַ ּציִ ד
ֻה ְּתר ּו ֵמ ְרצו ָּעה לִ ְרדּ ֹף ַא ַחר ַה ֶּט ֶרף.
ֵהן ַ ּבנּוֹ ֵפל נָ ְתנ ּו ֶאת נִ ֵיב ֶיהן ְ ּבכ ַֹח,
ָק ְרע ּו ֶאת ֵא ָיב ָריו ֵהן נֵ ַתח ַא ַחר נֵ ַתח
וְ ֶאת ׁ ְש ֵא ִרית ַ ּג ּ ָפיו נָ שְׂ א ּו ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה.
ִמ ָ ּיד נָ ַטל יָ ִדי ָה ִא ׁיש ַה ְמלַ ֵ ּונִ י,
ָק ַרב ִע ּ ִמי יַ ְחדָּ ו לַ ֶ ּגזַ ע ַה ּׁ ָשסו ַּע,
ֻא ְמלָ ל ,דָּ מוֹ ׁשוֹ ֵתתָ ,ע ַמד וְ ִה ְתיַ ּ ֵפ ַח.
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"דֶּ ה ַסנְ טוֹ ַאנְ ְד ֵר ָיאהָ ",סחְ ,מ ַמלְ ֵמלּ ַ ,
"ג'קוֹ ּפוֹ ,
ַ ּב ּ ֶמה הוֹ ִעיל לְ ָך לִ ְתלוֹ ת ִ ּבי ִּכ ׁ ְשלוֹ נְ ָך,
וְ כִ י ֲאנִ י ָא ׁ ֵשם ְ ּב ֶמ ְחדְּ לֵ י ַח ֶ ּי ָיך?"
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ּוב ֵעירֹם,
רּוטים ְ
ש ִ
״אז ֶצ ֶמד ׁ ֶשל ְצלָ לִ ים ְ ׂ
ָ
יח ְ ּב ִר ָיצה וְ ַעל נַ ְפ ׁשוֹ נִ ְמלַ ט,
ֵהגִ ַ
יח״
ש ַ
רּוצתוֹ קוֹ ֵר ַעַ ,עלְ וָ הָ ,ענָ ף וְ ִ ׂ
ִ ּב ְמ ָ

ג .ד.

דִּ ֵ ּבר ָאז ֲאדוֹ נִ י ֶאל ָה ָא ָטד לֵ אמֹר:
ַ
"א ָּתה ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ֶר ָיך ָה ֻא ְמלָ לִ ים מוֹ ׁ ֵש ַח
ְ ּב ַדם ּ ְפ ָצ ִעים ּ ְפתו ִּחים ,רוּחוֹ ׁ ֶשל ִמי ָהיִ ָית?"
וְ הוּא ֵאלֵ ינוָּ :
"ה ּה ,רוּחוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּגיע ּו
לְ ָהזִ ין ֶאת ֵעינֵ ֶיהן ְ ּב ִבעו ֵּתי ּ ְפ ָצ ַעי
ׁ ֶש ַא ֲח ִר ָיתם ָא ָטד ָעקוּרָ ,ענָ ף ָ ּגדו ַּע,
ִא ְספ ּו ַ ּבדַּ י – ּ ְפזו ִּרים לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ַה ֶ ּגזַ ע.
ֵ ּב ִיתי ָהיָ ה ָ ּב ִעיר ָ ּב ּה ַה ּ ַמ ְט ִ ּביל ֶה ְחלִ יף
ֶאת ַמ ְרסִ ,מי ׁ ֶש ָהיָ ה ַעד ָאז ּ ַפ ְטרוֹ ן ַה ֶּק ֶרת.
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ַעל ֵּכן ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ֵמ ָאז ִהיא ֲאסוֹ נֵ נוּ;
וְ ִאלְ ָמלֵ א נוֹ ְתר ּו שְׂ ִר ָידיו ׁ ֶשל ַמ ְרס ַעל ֶ ּג ׁ ֶשר
ַה ְמ ַח ֵ ּבר ֶאת ׁ ְשנֵ י חוֹ ֵפי ַא ְרנוֹ ַה ַ ּנ ַחל,

150

ֲאזַ י ָהיְ ָתה ְמלַ אכְ ָּתם ׁ ֶשל ֶאזְ ְר ֵחי ִפ ֶירנְ ֶצה
ֲא ׁ ֶשר ָחזְ ר ּו לִ ְבנוֹ ת אוֹ ָת ּה ֵמ ֳח ָרבוֹ ת –
הוֹ ִתיר ַא ֲח ָריו ַא ִטילָ ה – ַמ ֲעשֶׂ ה לְ לֹא ּתוֹ ֶחלֶ ת.
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וְ ֶאת ֵ ּב ִיתי ֲאנִ י לְ ֵעץ ְּתלִ ָ ּיה ָה ַפכְ ִּתי".
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קנטו ארבעה-עשר
על פני מישור שומם במעגל השביעי ,מתייסרים בצליפות של מטר אש ,הכופרים
באלוהים .ביניהם פוגש המשורר את ַק ּ ָפנֵ אוּס מלך יוון .בהמשך המסע מסביר ורגיליוס
לדנטה את מוצא נחלי התופת.
ַא ֲה ַבת מוֹ לַ ְד ִּתי ֶאת לְ ָב ִבי ִה ְס ִע ָירה,
ׁ ִש ְב ֵרי ָה ֲענָ ִפים ָא ַס ְפ ִּתי ִמן ָה ָא ֶרץ,
וְ ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ֲ ,א ׁ ֶשר קוֹ לוֹ נִ ְצ ַרד ִמ ֶ ּבכִ י.
ִמ ָּכאן ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו ָהלְ ָאה ַעד ַקו ַה ַה ְפ ָר ָדה
ֵ ּבין ַמ ְע ָ ּגל ׁ ֵשנִ י לְ זֶ ה ׁ ֶש ַא ֲח ָריו,
וּבוֹ ֵא ַ
ימת ַה ּת ֶֹפת אוֹ ָת ּה כּ וֹ נֵ ן ַה ֶ ּצ ֶדק.
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ּ ִפ ְרכָ ה ִּת ְהיֶ ה ְ ּברו ָּרה לָ אֹזֶ ן,
ַא ְב ִהיר ִּכי ִה ֵ ּנה ָ ּבאנ ּו ֶאל ִמין ִמ ׁישוֹ ר ּ ָפתו ַּח,
בּ וֹ ַ ּב ֲעלִ יל ַק ָ ּים ִא ּסוּר ַעל ַה ּצוֹ ֵמ ַח.
יַ ַער ַה ִ ּי ּסו ִּרים ַמ ִּקיף אוֹ תוֹ ָס ִביב,
ְּכ ׁ ֶשהוּא ַע ְצמוֹ ֻמ ָּקף ִ ּב ְת ָעלַ ת ָה ֶע ֶצב;
וְ כָ אןַ ,על ַסף ַה ְּתהוֹ םָ ,ע ַצ ְרנ ּו ִמ ָּללֶ כֶ ת.

15

ָהיְ ָתה ָה ֲא ָד ָמה ְספוּגָ ה ְ ּבחוֹ לׁ ,שוֹ ֶמ ֶמת,
ַק ְר ַקע ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה ׁשוֹ נָ ה ִמזּוֹ ָעלֶ ָיה
ֵאי ּ ַפ ַעם ֶ ּב ָע ָבר דָּ ְרכ ּו ַרגְ לָ יו ׁ ֶשל ַקטוֹ .
ָה ּהֱ ,אל ֵֹהי נָ ָקםֲ ,הלֹא ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא
ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָ ּגלוּי ַע ָּתה לִ ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י
ִּת ְהיֶ ה ַא ֲח ִרית ָה ִא ׁיש יִ ְר ַאת ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.
ֲע ַדת רוּחוֹ ת ָר ִא ִיתיֵ ,אין ְספֹר ,ו ְּב ֵעירֹם,
ַהכּ ֹל בּ וֹ כִ ים ִמ ַ ּצ ַער ,דּ וֹ ֶמה ִּכי ָּכל ֶא ָחד
ֵמ ֶהם ָהיָ ה ָענְ ׁשוֹ ׁשוֹ נֶ ה ִמ ּׁ ֶשל ֵר ֵעהוּ.
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ָהי ּו ׁ ֶש ַעל ַ ּג ָ ּבם ָר ְבצ ּו ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ,
ָה ֲא ֵח ִרים ָּכ ְרע ּו ׁ ְשפו ִּפים לְ לֹא ְּתנו ָּעה,
ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ִּק ּ ֵפץ ֻמ ֵּכה ְּתזָ זִ ית ְ ּבלִ י ֶה ֶרף.
ָהרֹב ַרגְ לָ יו ָ ּג ַרר ָס ִביב לְ לֹא ּתוֹ ֶחלֶ ת,
וְ ַה ּ ְמ ַעט ּ ְפ ַר ְקדָּ ן שָׂ רו ַּע ַעל ַ ּגבּ וֹ ,
ִה ִּתיר ֶאת לְ ׁשוֹ נוֹ ו ְּב ִס ְבלוֹ ֵהשִׂ ַיח.

30

ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ ר ַהחוֹ ל יָ ְרד ּו ִר ׁ ְש ֵפי ׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ַאט ַאט ָצנְ ח ּו ִמ ּ ַמ ַעלָּ ,כ ְך ְ ּב ָה ֵרי ָה ַאלְ ּ ִפים
לְ לֹא ַמ ּׁ ָשב דּ וֹ ֶאה ו ְּמ ַר ֵחף ַה ּׁ ֶשלֶ ג.
ָּכ ְך ַ ּב ּ ְמחוֹ זוֹ ת ָה ֵהםַ ,הלּ וֹ ֲה ִטים ׁ ֶשל הֹדּ וּ,
ָצנְ ח ּו ַה ֶּל ָהבוֹ ת לְ ֵעינָ יו ׁ ֶשל ַאלֶ ְּכ ַסנְ ֶדר,
אשי ְצ ָבאוֹ ֶה ְחלִ יק ּו לְ לֹא ֶה ֶרף.
וְ ַעל ָר ׁ ֵ
ֲאזַ י ּ ָפ ַקד הוּא ַעל ֵ ּגיסוֹ ת ַה ַח ָ ּילִ ים
לִ ְרמֹס ְ ּב ַרגְ לֵ ֶיהם ֶאת ַה ַּק ְר ַקע ִמ ַּת ַחת,
ְ ּב ֶט ֶרם יִ ְתלַ ֵּק ַח ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ַה ַּל ַהב.
יָ ַרד וְ לֹא ָח ַדל ְמ ַטר ָה ֵא ׁש ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה,
ַמ ִ ּצית ֶאת ַה ַּק ְר ַקעַ ,מלְ ִהיט ַ ּב ְרזֶ ל וְ ֶא ֶבן,
וְ כָ ְך ֻמכְ ּ ָפל ִס ְבלָ ן ׁ ֶשל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ִמ ַּת ַחת.
ְמחוֹ ל יְ ֵדי רוּחוֹ ת לֹא ִה ְס ַּת ֵ ּים לְ ֶרגַ ע,
ָח ְב ָטה ַה ָ ּיד ָחזוֹ ר וָ ׁשוֹ ב ִּכ ְמט ֶֹר ֶפת
ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן ִח ָ ּנם לָ נוּס ֵמ ֵא ׁש אוֹ כֶ לֶ ת.

45

"א ָּתה ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ דוֹ
"מ ֶא ְס ְטרוֹ ָּ ",כ ְך ָא ַמ ְר ִּתיַ ,
ָ
לְ ַה ְד ִ ּביר ַהכּ ֹל – לְ ַבד ִמן ַה ּׁ ֵש ִדים ָה ֵהם
ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְּק ׁש ּו לִ ְבלֹם דַּ ְר ֵּכנ ּו ֶאל ַה ּׁ ַש ַער,
ִמי הוּא זֶ ה ָה ֲענָ ק ַה ְמ ַד ּ ֶמה ִּכי ֵאין לוֹ
ִענְ יָ ן ַ ּב ֶּל ָהבוֹ תַ ,מזְ ִעיף ּ ָפנִ ים שָׂ רו ַּע,
ַעל ַאף ִמכְ וַ ת ָה ֵא ׁשָ ,ה ִא ׁיש ֵאינוֹ חוֹ זֵ ר בּ וֹ ?"
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״יָ ַרד וְ ל ֹא ָח ַדל ְמ ַטר ָה ֵא ׁש ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה,
ַמ ִ ּצית ֶאת ַה ַּק ְר ַקעַ ,מלְ ִהיט ַ ּב ְרזֶ ל וְ ֶא ֶבן״

ג .ד.

וְ הוּא ַע ְצמוֹ ֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֶאל ָאזְ נָ יו ִה ִ ּג ַיע
דְּ ַבר ׁ ְש ֵאלָ ִתיָ ,ק ָרא ֵאלֵ ינ ּו ְ ּבקוֹ ל ָרם:
ֶׁ
"ש ְ ּב ַח ַ ּיי ָהיִ ִיתי ַ ּגם ְ ּבמוֹ ִתי ִה ֵ ּננִ י.
ַאף ׁ ֶש ֶאת ווּלְ ָקנוּס רוֹ ֵקן ֵמרֹב כּ ֹחוֹ ,
זֶ ה יו ּ ִּפ ֶ
יטר ,נוֹ ֵטל ֶאת ַה ָ ּב ָרק ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ְ ּביוֹ ִמי ָה ַא ֲחרוֹ ן לִ ִ ּבי בּ וֹ יְ ׁ ַש ֵּס ַע,
וְ ַאף ֶאת ַה ִ ּצ ְיקלוֹ ּ ִפים ִה ִּת ׁיש ְ ּבמוֹ נְ גִ ֶ ּיבלוֹ ,
ֶא ָחד ֶא ָחד ְ ּבכוּר ָע ׁ ָשן ׁ ָשחֹר ׁ ֶשל ֶא ְטנָ ה,
עוֹ דוֹ קוֹ ֵרא ְ ּבקוֹ ל' :הוֹ ,ווּלְ ָקנוּסֲ ,עזֹר לִ י!'

60

6/7/2009 1:42:55 PM

וְ גַ ם ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה ַה ִהיא ְ ּבגֵ יא ְפלֶ גְ ָרה,
לְ ֵעת ְ ּבכ ַֹח ַרב ֵה ִטיל ִ ּבי ֲחנִ יתוֹ ת,
יטר".
לֹא ָ ּב ָאה ַעל ִס ּפו ָּק ּה נִ ְק ָמתוֹ ׁ ֶשל יו ּ ִּפ ֶ
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ֲאזַ י מוֹ ִרי דִּ ֵ ּברָ ,היָ ה ַּת ִּקיף קוֹ לוֹ
ְּכ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי יוֹ ֵצא ִמ ּ ִפיו ַעד ֵה ָ ּנה:
ַ
"על ֵח ְטא ַהיְ ִהירוּת נֶ ֱענַ ׁ ְש ָּתַ ,ק ּ ָפנֵ אוּס,
ָה ַר ַהב ַה ִ ּבלְ ִּתי נִ לְ ֶאה ׁ ֶשלּ ֹא ָּכ ַב ׁ ְש ָּת.
ֵהן לֹא נִ ְמ ָצא לְ ָך ִע ּנוּי הוֹ לֵ ם יוֹ ֵתר
ִמ ּׁ ֶשחוֹ לֵ ל ֻ ּבלְ מוּס ֲח ָמ ְת ָך ַה ְמט ֶֹר ֶפת".
ֲאזַ י ִר ֵּכ ְך קוֹ לוֹ ָ ּ ,פנָ ה ֵאלַ י וְ ָסח:
"ה ֵ ּנה ָה ִא ׁישֶ ,א ָחד ִמ ֵ ּבין ׁ ִש ְב ָעה ְמלָ כִ ים
ִ
ׁ ֶש ָ ּצר ּו ַעל ֶּת ַ ּבי .הוּא ָ ּבז לָ ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל
ְּכ ָאז ֵּכן ַ ּגם ַע ָּתה ,ו ְּב ֶע ְרכּ וֹ ַמ ְמ ִעיט.
אוּלָ ם ַה ֵח ְטא ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,שבּ וֹ ָּכ ֵעת דִּ ַ ּב ְר ִּתי,
הוּא ַה ְּקלָ לָ ה אוֹ ָת ּה נוֹ שֵׂ א הוּא ַעל ָחזֵ הוּ.

75

ַע ָּתה בּ וֹ א ַא ֲח ַרי וְ ַעל ַרגְ לֶ ָיך ׁ ְשמֹר
ּ ֶפן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַהחוֹ ל ַה ְמל ָֹהט ִּת ְדרֹכְ נָ ה,
ׁ ְשמֹר ַעל ֶמ ְר ַחק ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,ו ְּצ ַעד ָסמו ְּך לַ ַ ּי ַער".
ָהיָ ה ׁ ָש ֵקטִ ,ה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם וּבוֹ
ִקלּ ו ַּח ּ ֶפלֶ ג ָקט ֵהגִ ַיח ִמן ַהח ֶֹר ׁש,
ִצ ְבעוֹ ָה ַא ְר ָ ּג ָמן עוֹ ֵרר ִ ּבי ִחיל ו ַּפ ַחד.
ָּכמוֹ ה ּו ַ ּגם ַה ַ ּנ ַחל ְ ּבבּ וּלִ ַיק ֶמה קוֹ לֵ ַח,
יט ְרבּ וֹ ,
וּבוֹ טוֹ ְבלוֹ ת גּ ו ָּפן זוֹ נוֹ ת ִמ ְ ּבנוֹ ת וִ ֶ
ימי ַה ּ ֶפלֶ ג.
ָּכ ְך ּפֹה ַעל ּ ְפנֵ י חוֹ לוֹ ת ָקלְ ח ּו ֵמ ֵ
ָהי ּו ֲערוּץ ַה ּ ֶפלֶ ג וְ כֵ ן ְ ּגדוֹ ָתיו ְ ּב ֶא ֶבן
ְרצו ִּפים וְ כָ ְך ַה ּמוֹ ָרדוֹ ת ֵאלָ יו,
ַעל ֵּכן ֶאת ַה ָ ּנ ִתיב ׁ ָשלו ַּח ׁ ָשם ָר ִא ִיתי.
"מ ָּכל ׁ ְש ַאר ַהדְּ ָב ִרים ,אוֹ ָתם לְ ָך ִ ּג ִּל ִיתי,
ִ
ֵמ ָאז ׁ ֶש ְ ּב ַד ְר ֵּכנ ּו ָח ִצינ ּו ֶאת ַה ּׁ ַש ַער,
ׁ ֶש ּ ִמ ְפ ָּתנוֹ ָאסוּר הוּא לְ כָ ל ִמ ְד ַר ְך ַרגְ לַ יִ ם,
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עוֹ ד לֹא ָהיָ ה דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ָרא ּו ֵעינֶ ָיך
וְ הוּא ׁ ָשקוּל לְ ֶפלֶ ג ָה ַא ְר ָ ּג ָמן ַה ֶ ּזה
ַה ְמכַ ֶ ּבה ֶאת ֶ ּג ׁ ֶשם ָה ֵא ׁש ָה ָרד ִמ ּ ַמ ַעל".
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ָריו ִס ֵ ּיםֲ ,אנִ י דִּ ַ ּב ְר ִּתי.
ׁ ָש ַאלְ ִּתי ִמ ּמוֹ ִרי ֶאת ְמזוֹ נִ י לָ ֵתת לִ י,
ׁ ֶש ֵּכן ִמ ֵּקץ דְּ ָב ָריוַּ ,ת ֲאבוֹ נִ י ִה ְר ִק ַיע.
ׁ"שוֹ כֵ ן ְ ּבלֵ ב ַה ָ ּים ָמחוֹ ז ׁשוֹ ֵמםָ ,צ ִח ַיח",
ֵה ׁ ִשיב לִ י ֲאדוֹ נִ י" ,זוֹ ֶא ֶרץ ׁ ְש ָמ ּה ְּכ ֵר ִתים,
ִ ּב ְמל ְֹך ָעלֶ ָיה ֶמלֶ ְךְ ,צנו ָּעה ָהיְ ָתה ָה ָא ֶרץ.
ִ ּב ְפנִ ים אוֹ ָת ּה ָה ָא ֶרץ ַהר ִה ְתנַ ּ ֵׂשא ָ ּגבוֹ ַּה
ְמב ָֹר ְך ְ ּב ִצ ְמ ִח ָ ּיה ו ַּמיִ ם ,ו ׁ ְּשמוֹ ִא ָידה,
וְ הוּא ׁ ָשדוּף ַע ָּתה ְּכמוֹ ֵּתל ָע ָפר ִמ ֶּק ֶדם.
ימי ָע ָבר ָ ּב ֲח ָרה בּ וֹ ֵר ָיאה,
לְ ֶע ֶרשׂ ְ ּבנָ ּה ִ ּב ֵ
ִמ ְס ּתוֹ ר ׁ ָשמוּר ,בּ וֹ ַעל ִ ּבכְ יוֹ ׁ ֶשל זֶ אוּס
ָ ּג ְבר ּו ְ ּבקוֹ ל ׁ ִש ָירם ַהכּ ֲֹהנִ ים ַ ּב ּק ֶֹד ׁש.

105

ִ ּב ְפנִ ים ָה ָהר ׁשוֹ כֵ ן ֲענַ ק ָא ָדם ,זָ ֵקן
זָ קוּף נִ ָ ּצבּ ַ ,גבּ וֹ ּפוֹ נֶ ה ֱאלֵ י דַּ ְמיֵ ָטה,
ו ַּמ ָ ּבטוֹ ֶאל רוֹ ָמא ְּכמוֹ ל ּו ָהיְ ָתה ְר ִאי לוֹ .
ֹאש ָה ֲענָ ק ַה ָּסב,
זָ ָהב ָטהוֹ ר יָ צוּק ר ׁ
יָ ָדיו וְ גַ ם ָחזֵ ה ּו ֻמ ָּתכִ ים ְ ּבכֶ ֶסף,
ִמ ּׁ ָשם ַעד יְ ֵרכָ יו יָ צוּק ָה ִא ׁיש נְ ח ׁ ֶֹשת.
ֻמ ְת ָקן ִמ ָּכאן וָ ַמ ָּטה ַה ֶ ּג ֶבר ִמ ַ ּב ְרזֶ ל,
ַרק ֶרגֶ ל יְ ִמינוֹ ֵמח ֶֹמר ֲעשׂ וּיָ ה ִהיא,
וְ ִהיא זוֹ ַהנּוֹ שֵׂ את ֶאת כּ ֶֹבד ָה ֲענָ ק.
לְ ַבד ִמן ַה ָ ּז ָהב ָּכל ֲחלָ ָקיו ְסדו ִּקים,
וְ ִד ְמעוֹ ָתיו זוֹ לְ גוֹ ת קוֹ לְ חוֹ ת ִמ ָּכל ְ ּב ִק ַיע,
ְמ ַחלְ ֲחלוֹ ת ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ּ ְמ ָע ָרה לְ ַמ ָּטה,
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חוֹ צוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ְסלָ ִעים ,קוֹ לְ חוֹ ת ,זוֹ ְרמוֹ ת ַ ּב ַ ּגיְ א,
ָּכ ְך ָאכֶ רוֹ ן נוֹ ַצרַ ,ה ְּס ִט ְּיכסַ ,ה ְפלֶ גֶ תוֹ ן,
ֲאזַ י ְ ּבסוֹ ף דַּ ְר ָּכן ָּתבֹאנָ ה ֶאל ָה ֵע ֶמק.

120

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵאין ָמקוֹ ם עוֹ ד ֵאלָ יו ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֶר ֶדת
יוֹ ְצרוֹ ת ֵהן ֶאת ַא ַ ּגן קוֹ ִקיטוּסּ ְ ,ב ָקרוֹ ב
ִּת ְר ֶא ּנ ּו וְ ַעל ֵּכן ֶאת ֵּתאוּרוֹ ֶא ְחס ְֹך לִ י".
"אדוֹ נִ יַ ,א ְך ִאם יָ ֵחל ַה ַ ּנ ַחל
ִה ְק ׁ ֵש ִיתיֲ :
לִ זְ רֹם ְ ּב ַמ ְסלוּלוֹ ֵמעוֹ לָ ֵמנ ּו ַמ ָּטה,
ַמדּ ו ַּע לֹא ָר ִאינ ּו אוֹ תוֹ זוֹ ֵרם עוֹ ד ק ֶֹדם?"
וְ הוּא ֵאלַ י"ְ :ר ֵאהָ ,עגֹל הוּא ַה ּ ָמקוֹ ם,
ַעל ֵּכן ַאף ִּכי ַר ָ ּבה וַ ֲא ֻר ָּכה דַּ ְר ֵּכנוּ,
ו ָּב ּה ָּת ִמיד ִמ ּ ְׂשמֹאל יָ ַר ְדנ ּו ֶאל ַה ּת ֶֹפת,
ַעד ֵה ָ ּנה לֹא ִה ׁ ְשלַ ְמנ ּו ֶאת ְמלוֹ א ַה ּ ַמ ְע ָ ּגל.
ַעל ֵּכן ֵאינְ ָך ָצ ִר ְיך לִ ְהיוֹ ת ֻמ ְפ ָּתע ִמדַּ י,
ֲא ִפלּ ּו ַהדָּ ָבר ָח ָד ׁש הוּא ְ ּב ֵעינֶ ָיך".
"מ ֶא ְס ְטרוֹ ֵ ,היכָ ן הוּא ְפלֶ גֶ תוֹ ן,
ִה ְק ׁ ֵש ִיתי ׁשוּבָ ,
ׁ ֶש ּ ִמדְּ ָמעוֹ ת נוֹ ַצרֵ ,היכָ ן לֶ ֶתה ַה ַ ּנ ַחל?
ַעל ַה ּקוֹ ֵדם ִס ּ ַפ ְר ָּתַ ,על ַה ּׁ ֵשנִ י דִּ ַּלגְ ָּת".
"אשְׂ ַמח ְמאֹדֵ ",ה ׁ ִשיב" ,לְ כָ ל ׁ ְש ֵאלָ הִ ,עם זֹאת,
ֶ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ָית ֶאת ַה ּ ֶפלֶ ג ָהרוֹ ֵת ַח,
ֲהלֹא ֶאת ַה ְּת ׁשו ָּבה יָ כֹלְ ָּת ְּכ ָבר לָ ַד ַעת.

135

עוֹ ד ֶאל לֶ ֶתה ָּתבוֹ אֵ ,מ ֵע ֶבר לַ ְּתהוֹ ם,
ו ְּב ֵמ ָ
ימיו רוּחוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ֶח ְט ָאם נִ ְמ ַחל
ְמ ַט ֲהרוֹ ת ַע ְצ ָמןִּ ,ת ְטבּ ֹלְ נָ ה וְ ִת ְר ַח ְצנָ ה.
ִה ִ ּג ַיע זְ ַמן לִ נְ ט ֹׁש ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם ",הוֹ ִסיף,
ְ"ר ֵאה ֶאת ְצ ָע ַדי לִ ׁ ְשמֹרֶ ׁ ,ש ֵּכן ּ ְפ ַאת ַהדֶּ ֶרךְ
ִהיא זוֹ ׁ ֶש ֶאת ְקצוֹ ֶת ָיה ָה ֵא ׁש ֵאינָ ּה אוֹ כֶ לֶ ת
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קנטו חמישה-עשר
בדרכם במדור השלישי פוגשים דנטה וּורגיליוס חוטאים במעשי סדום .דנטה מזהה
ביניהם את בּ רוּנֶ טוֹ לָ טיני ,המגלה בפניו את העתיד ומספר על רעיו לייסורים ,ביניהם
ּ ְפריסקיאן המדקדק הנודע איש קיסריה ,פרנצ'סקו ד'אקוֹ רסוֹ ההוגה וכן אנדריאה דה
מוֹ צי.

ַע ָּתה ַעל חוֹ ף מו ָּצק ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנוּ,
ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה ֵצל ֵה ִטיל ּו ַע ְר ִפ ֵּלי ַה ַ ּנ ַחל,
ִמ ּ ְפנֵ י ָה ֵא ׁש ֵהגֵ ּנ ּו ַעל ַה ָ ּגדוֹ ת וְ ַה ּ ַמיִ ם.
ָּכ ְך ֵ ּבין וִ ָיסן ו ְ ּּברוּז' ֵה ִקימ ּו ְ ּבנֵ י ַה ְפלֶ ִמים,
ַה ֲח ֵר ִדים ִמ ּ ְפנֵ י ַ ּג ֵּלי ַה ּׁ ִש ְטפוֹ נוֹ ת,
דָּ יֵ ק וְ סוֹ לְ לָ ה מוּל נַ ְח ׁשוֹ לֵ י ַה ַ ּג ַע ׁש,
ְּכמוֹ ָתם ַה ּ ַפדו ָּאנים ַעל ּ ְפנֵ י נְ ַהר ַה ְ ּב ֶרנְ ָטה,
ַה ְמ ַב ְּק ׁ ִשים לִ ׁ ְשמֹר ַעל ִעיר וְ ַעל ִמ ְב ָצר
ְ ּב ֶט ֶרם ַה ְפ ׁ ָש ָרה ֵמ ֶרכֶ ס ַק ֶרנְ ַטנָ ה,
ָּכ ְך ַ ּגם חוֹ מוֹ ת ָמגֵ ן ַה ָּלל ּו ׁ ֶש ְ ּבכָ אן,
ַאף ִּכי ַה ַ ּב ָ ּנ ִאים ,יִ ְהי ּו ֲא ׁ ֶשר יִ ְהי ּו ֵהם,
ָ ּבנ ּו אוֹ ָתן ָצרוֹ ת ו ְּמ ֻצ ְמ ָצמוֹ ת ַ ּבגּ ַֹב ּה.

15

ֵ ּבין כּ ֹה וָ כֹה ִה ְר ַח ְקנ ּו לָ לֶ כֶ ת ִמן ַה ַ ּי ַער,
וְ לֹא יָ כֹלְ ִּתי ׁשוּב לִ ְראוֹ ת אוֹ תוֹ ִמ ָּכאן,
ֲא ִפלּ ּו ִאם ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ָאחוֹ ָרה.
ֲאזַ י ּ ָפגַ ׁ ְשנ ּו ֶח ֶבר רוּחוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו
דַּ ְר ָּכם לִ גְ דוֹ ת ַה ַ ּנ ַחל ,וְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
נָ ַעץ ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ ִ ּב ׁ ְשנֵ ינ ּו – ָּכ ְך ִעם ֶע ֶרב,
[]261
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לְ אוֹ ר ַה ְּל ָבנָ ה צוֹ ִפים ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעה ּו –
ָּתל ּו ֶאת ֵעינֵ ֶיהםְ ,קמו ֵּטי ַ ּגבּ וֹ ת ו ֵּמ ַצח,
ְּכאוֹ תוֹ ַח ָ ּיט זָ ֵקן ַמ ִ ּביט ְ ּבקוּף ַה ּ ַמ ַחט.
עוֹ ד ְ ּבנֵ י ַה ֲחבו ָּרה ְמ ַא ּ ְמ ִצים ֶאת ֵעינֵ ֶיהם,
ִה ֵ ּנה ֶא ָחד ֵמ ֶהם זִ ָהה אוֹ ִתיָּ ,ת ַפס
ִ ּבכְ נַ ף ִ ּבגְ דִּ י קוֹ ֵראֲ :
"א ָה ּהַ ,ה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א!"
יטב
ּ ָפ ׁ ַשט יָ דוֹ ֵאלַ יִ ,ה ַ ּב ְט ִּתי ֵה ֵ
ּ
ָ ּב ִא ׁיש ו ְּב ָתוֵ י ּ ָפנָ יו ְצרו ֵּבי ַה ַל ַהט,
לְ ַמ ַען ַה ְּכוִ ּיוֹ ת לֹא יִ ְמנְ ע ּו ִמ ּ ֶמ ִ ּני

30

לָ ַד ַעת ִמי הוּא זֶ הָ .אכֵ ןִ ,ה ֵ ּנה ִה ַּכ ְר ִּתי.
ִה ְר ַּכנְ ִּתי ֶאת ֵעינַ י ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ָה ֻא ְמלָ ל
"א ָּתה הוּאֶ ,סר ְ ּברוּנֶ טוֹ ?"
וְ ַעל דְּ ָב ָריו ֵה ׁ ַש ְב ִּתיַ :
"ה ִאם ִאכְ ּ ַפת לְ ָך לְ ֶרגַ ע
"הוֹ ְ ּבנִ יֵ ",ה ׁ ִשיבַ ,
לָ שׂ ו ַּח ִעם ְ ּברוּנֶ טוֹ לָ ִטינִ י וּלְ ַה ִ ּנ ַיח
לִ ׁ ְש ַאר ֲע ַדת ֵר ַעי לָ לֶ כֶ ת לְ ָפנֵ ינוּ?"
"א ַב ֶּק ׁ ְש ָך לָ שׂ ו ַּח
ְ ּבכָ ל לִ ִ ּביָ ",א ַמ ְר ִּתיֲ ,
ִע ּ ִמי וְ ִאם ִּת ְר ֶצה ,וְ ַהדָּ ָבר יִ ּ ָׂשא
ֵחן ְ ּב ֵעינֵ י מוֹ ִרי ,נֵ ׁ ֵשב וְ גַ ם נָ נו ַּח".
"א ַמר ֵאלַ יִ ,
"הוֹ ְ ּבנִ יָ ,
"אם ִא ׁיש ֵמ ֲע ָד ֵתנ ּו
עוֹ ֵצר ,גּ וֹ זְ ִרים ָעלָ יו ֵמ ָאה ׁ ְשנוֹ ת ֲע ִמ ָידה
לְ לֹא ִמ ְקלָ ט ִמ ּ ְפנֵ י ָה ֵא ׁש ַה ְמלַ ֶה ֶטת.
ַעל ֵּכן ַה ְמ ׁ ֵש ְך לָ לֶ כֶ תֲ ,אנִ י ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיך,
ַרק ַא ַחר ָּכ ְך ָא ׁשוּבֶ ,א ְחבּ ֹר ֶאל ֵמ ֵר ַעי,
ְ ּב ַצ ֲע ַדת ָה ֵא ֶבל ׁ ֶשל ַה ּסוֹ ְבלִ ים לָ נֶ ַצח".
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ְּכלָ ל לֹא ִה ְר ַה ְב ִּתי עֹז לָ סוּר ִמן ַה ָ ּנ ִתיב
וּלְ ַה ֵּל ְך ִע ּמוֹ יַ ְחדָּ ו ִ ּב ְמ ִס ָּלתוֹ ,
ֹאשי ִה ְר ַּכנְ ִּתי.
וְ ַרק ִמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ דוֹ ָּ ,כ ְך ֶאת ר ׁ ִ
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יטב
״פ ׁ ַשט יָ דוֹ ֵאלַ יִ ,ה ַ ּב ְט ִּתי ֵה ֵ
ָּ
רּובי ַה ַּל ַהט״
ּוב ָתוֵ י ּ ָפנָ יו ְצ ֵ
ָ ּב ִא ׁיש ְ

ג .ד.

"איזֶ ה הוּא ַהגּ וֹ ָרל ,וְ ׁ ֶש ּ ָמא זוֹ ׁ ְש ַעת כּ ׁ ֶֹשר",
ֵ
ָ
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י" ,אוֹ ְתך לְ כָ אן הוֹ לִ יכָ ה ְ ּב ֶט ֶרם
נָ כוֹ ן יוֹ ְמ ָך ,ו ִּמי ְמלַ ֶ ּוה אוֹ ְת ָך ַ ּב ּת ֶֹפת?"
"ב ֶחלֶ ד זֶ ה ִמ ּ ַמ ַעל,
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לִ ְד ָב ָריוּ ְ :
רוֹ ֵחץ ְ ּבאוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁשּ ְ ,ב ֶט ֶרם ּתֹם יָ ַמי
ָא ְב ָדה דַּ ְר ִּכי ַ ּב ַ ּגיְ א ,וְ ַרק ְ ּבב ֶֹקר ֶא ֶמ ׁש,
ּתוֹ ֶעה ו ְּמ ַב ֵּק ׁש ,כּ וֹ ׁ ֵשל וְ לֹא מוֹ ֵצא
דַּ ְר ִּכי ַ ּב ֲחזָ ָרהָ ,אז לְ ָפנַ י הוֹ ִפ ַיע,
וְ הוּא ִ ּבנְ ִתיב ְס ָת ִרים ַמ ְד ִר ְיך וּמוֹ לִ יכֵ נִ י".
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"ב ֶד ֶר ְך כּ וֹ כָ ֶב ָיך,
"אם ַרק ֵּתלֵ ְךֵ ",ה ׁ ִשיב לִ יּ ְ ,
ִ
ֲאזַ י ְּככָ ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּביָ ִדי לִ ׁ ְש ּפֹט אוֹ ְת ָך,
לֹא ִּת ָּכ ׁ ֵשל לָ בוֹ א ֶאל חוֹ ף ֲה ַדר ִּת ְפ ֶא ֶרת.

60

לוּלֵ א ֶאל עוֹ לָ ִמי ָהלַ כְ ִּתי לְ ָפנֶ ָיך,
ֹאשךָ
ֲהלֹא לְ אוֹ ר ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם ַעל ר ׁ ְ
ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב ָהיִ ִיתי מוֹ ׁ ִשיט יָ ִדי לְ ֵעזֶ ר.
ַא ְך ַה ִ ּנכּ וּרָ ,ה ֶר ׁ ַשע ׁ ֶשל ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ָה ֵהם,
ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ֵ
ימי ָע ָבר ִה ִ ּגיע ּו ִמ ְפיֶ סוֹ לֶ ה,
ו ֶּפ ֶרא ַהר וְ ֶסלַ ע לֹא ָ ּגז ֵמ ֶהם ֲע ַדיִ ן,
ַעל ַמ ֲעשִׂ ים ׁ ֶשל ֶח ֶסד ְ ּב ַמשְׂ ֵט ָמה יָ ׁ ִשיבוּ,
וְ ַט ֲע ָמם ִע ּ ָמםֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶאת דְּ ַב ׁש ּ ִפ ְריָ ּה
לֹא ִּת ֵּתן ַה ְּת ֵאנָ ה ֵ ּבין ַּת ּפו ֵּחי ַהח ֶֹמץ.
ַהכּ ֹל ּתוֹ לִ ים ָ ּב ֶהם ֶאת מוּם ָה ִע ָ ּורוֹ ן,
יפת ַה ֶ ּב ַצע.
ָה ַר ַהבַ ,ה ִּקנְ ָאה ו ְּר ִד ַ
ׁ ְשמֹר נַ ְפ ׁ ְש ָך ִמ ּ ְפנֵ י דַּ ְר ָּכם ַה ְמת ֶֹע ֶבת.
ֶה ָע ִתיד צוֹ ֵפן לְ ָך ָּכבוֹ ד ַרב ְ ּב ֻחבּ וֹ ,
עוֹ ד ׁ ְש ֵּתי ָה ֲאגֻ דּ וֹ ת יִ ְת ַא ּו ּו לַ ֲח ָס ֶד ָיך.
ַא ְך ׁ ְשמֹר ִמ ּ ִפי ַה ַּתיִ ׁש ֶאת ַמ ְט ַע ּ ֵמי ָה ֵעשֶׂ ב.
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לָ ֵע ֶדר ִמ ְפיֶ סוֹ לֶ הַ ,ה ַ ּנח לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּל ׁש
ִ ּב ְס ִחי ִמ ּׁ ֶשל ַע ְצ ָמםַ .א ְך ַ ּבל יִ ְ ּגע ּו ַ ּב ֶ ּצ ַמח –
ִאם הוּא ָ ּג ֵדל ֲע ַדיִ ן ְ ּב ַמ ְד ֵמנַ ת ָה ֶר ֶפ ׁש,
וּבוֹ ַמ ֶּכה עוֹ ד ׁש ֶֹר ׁש ַה ֶ ּז ַרע ַה ָּקדוֹ ׁש,
ׁ ֶשל ק ֶֹמץ רוֹ ָמ ִאים שָׂ ְרד ּו עוֹ ד ְ ּב ִפ ֶירנְ ֶצה
לְ ַא ַחר ׁ ֶשזּוֹ ָה ְפכָ ה לְ ַקן זָ דוֹ ן וְ ֶר ׁ ַשע".
"ל ּו ַרק ֶאת ְרצוֹ נִ י יָ כֹלְ ִּתי לְ ַק ֵ ּים
ֲאזַ י ָהיִ ָית עוֹ ד ִע ּ ָמנוּ ,לֹא גּ וֹ לֶ ה
ֵמ ֶח ֶבר ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁשֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי לִ ְ ּברוּנֶ טוֹ .
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"לָ ַעדֵ ,ר ִעי ַה ּטוֹ בּ ְ ,בזִ כְ רוֹ נִ י ֻמ ְט ַ ּב ַעת
וּלְ לִ ִ ּבי נוֹ גַ ַעת דְּ מו ְּת ָך ַהיְ ָק ָרה,
ֵעת ָ ּבעוֹ לָ ם ִמ ּ ַמ ַעלִ ,השְׂ ַּכלְ ָּת לְ לַ ּ ְמ ֵדנִ י
ֵּכ ַיצד ַעל ָה ָא ָדם לִ זְ כּ וֹ ת ִ ּב ְת ִה ָּלה.
ַעד יוֹ ם מוֹ ִתי ַא ִּכיר לְ ָך ּתוֹ ָדה ַעל ָּכךְ
וְ לֹא יָ סוּף ׁ ִש ְמ ָך ִמדַּ ל שְׂ ָפ ַתי לָ נֶ ַצח.

90

דְּ ָב ְר ָך ַעל ַה ָ ּצפוּי לִ יֶ ,א ְר ׁשֹם וְ גַ ם אוֹ ִסיף
לְ יֶ ֶתר ַה ְּכתו ִּבים ,ו ְּביַ ד ְ ּג ִב ָירה ַמשְׂ ֶּכלֶ ת
ֶא ְמסֹר לְ ֶה ָערוֹ תִ ,אם ַא ְך ָאבוֹ א ֵאלֶ ָיה.
וְ ַרק דָּ ָבר ֶא ָחד ֲא ַב ֶּק ׁ ְש ָך לָ ַד ַעת.
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ּ ַמ ְצ ּפוּנִ י ֵאינוֹ ֵמ ִעיק ָעלַ י,
מוּל גּ וֹ ָרלִ י נָ כוֹ ן ֶא ְהיֶ ה לָ קוּם ְּכגֶ ֶבר.
לֹא ֲח ָד ׁ ָשה ִע ּ ִמי נְ בו ָּא ְת ָךַ ,על ֵּכן
ַה ַ ּנח לְ גוֹ ָרלִ י ,יִ ּסֹב ְ ּביַ ד פוֹ ְרטוּנָ ה,
וְ לָ ִא ָּכר ַה ַ ּנח לַ ְחר ֹׁש ַּתלְ ֵמי שָׂ ֵדהוּ".
ֹאשוֹ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ֵה ֵסב ר ׁ
ימינוֹ  ,נָ ַתן ִ ּבי ֶאת ֵעינָ יו ,אוֹ ֵמר לִ י:
לִ ִ
ָ
"ה ִ
ֵ
יטיב לְ ַה ֲאזִ ין ִמי ׁ ֶש ָר ׁ ַשם דְּ ָב ֶריך".
ֵ ּבין כּ ֹה וָ כֹה ִה ְמ ׁ ַשכְ ִּתי לְ ָהשִׂ ַיח ִעם ְ ּברוּנֶ טוֹ ,
ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ָה ִא ׁיש ִמי ֵמ ֲע ַדת ֵר ָעיו
נוֹ ַדע לִ ְת ִה ָּלה ֵ ּבין ֲא ִצילֵ י ָה ָא ֶרץ.

105

"מ ֶהם יֵ ׁש ׁ ֶש ָראוּי לָ ַד ַעת,
וְ הוּא ֵאלַ יֵ :
ְ ּבעוֹ ד ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ִת ָיקה יָ ָפה לַ ֲא ֵח ִרים
ֵ ּבין ָּכ ְך וְ כָ ְך ְמ ַעט ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ְ ּביָ ֵדינוּ.
ַא ְך ִ ּב ְק ָצ ָרה א ַֹמר ,יֵ ׁש ֵ ּבינֵ ֶיהם ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁש
יֵ ׁש ַה ּמוֹ ׁ ְשכִ ים ְ ּב ֵעטַ ,ר ֵ ּבי ַה ֵּלל וְ ׁ ֶש ַבח
ֻּכ ָּלם ְ ּב ֵח ְטא ֶא ָחד ָחלְ ק ּו ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶחלֶ ד.
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ֶאת ּ ְפ ִר ְיס ְקיָ אן ִא ׁיש ֵק ָיס ְריָ ה ֵ ּבין ֲעלו ֵּבי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ִּת ְמ ָצאִ ,ע ּמוֹ צוֹ ֵעד ְפ ַרנְ ֶצ ְ'סקוֹ דְּ ַ'אקוֹ ְרסוֹ ,
ִאם ְ ּב ֶחלְ ַאת ָא ָדם ִּת ְר ֶצה לְ ָהזִ ין ֵעינֶ ָיך,
ִה ֵ ּנה ֶא ָחד נִ ׁ ְשלַ ח ְ ּביַ ד ַע ְבדּ וֹ ׁ ֶשל ֶע ֶבד,
ֵמ ַא ְרנוֹ ֶאל חוֹ ֵפי נְ ַהר ַה ַ ּב ְּככִ ילְ יוֹ נֶ ה,
וְ ׁ ָשם נָ ַט ׁש גּ וּפוֹ ֻמ ֵּכה ָעווֹ ן וְ ד ִֹפי.
ָהיִ ִיתי עוֹ ד מוֹ ִסיף לְ ָה ִס ַיח וְ לָ שׂ ו ַּח,
ִא ְּת ָךַ ,א ְך לֹא אוּכַ ל ִּכי ְ ּב ֶמ ְר ָחק ָר ִא ִיתי
ָע ׁ ָשן ָח ָד ׁש עוֹ לֶ הִ ,מן ַהחוֹ לוֹ ת בּ וֹ ֵק ַע,

120

ֲהמוֹ ן ְ ּב ִר ּיוֹ ת ִע ּ ָמם ַאל לִ י לְ ִה ְתרוֹ ֵע ַע.
לְ ָך ֲאנִ י ַמ ְקדִּ ׁיש ֶאת אוֹ ָצ ִרי ִּכי בּ וֹ
זִ כְ ִרי ַה ַחי ׁשוֹ כֵ ן ,וְ זֶ ה דְּ ָב ִרי ַעד ֵה ָ ּנה".
ֲאזַ י הוּא ַסב ְּכמוֹ תוֹ ָּכ ָא ָצנִ ים ַה ָּלל ּו
ַה ּ ִמ ְת ָח ִרים ָ ּב ָאח ּו ו ְּמ ַב ְּק ׁ ִשים לִ זְ כּ וֹ ת
ְ ּב ִא ְצ ְטלַ ת וֶ רוֹ נָ ה .הוּא לֹא ּ ִפ ֵ ּגר ,לְ ֵה ֶפ ְך,

		
124
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ְ ּב ֶק ֶרב ָה ָר ִצים ָהיָ ה הוּא ַה ְמנַ ֵ ּצ ַח.
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קנטו שישה-עשר
דנטה וּורגיליוס פוגשים עוד עדת חוטאים במעשי סדום .גַ 'קוֹ ּפוֹ רוּסטיקוּצ'י מספר
להם על העונש המושת עליו ועל מרעיו .על מפתן המעגל השביעי מתבוננים מיודעינו
בנהר התופת ,הנשפך בקול מחריש אוזניים אל המעגל הבא.
ַא ַחר בּ וֹ ֵאנ ּו ֶאל ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ִה ׁ ְש ִמ ַיע
ֶה ְמיַ ת זִ ְמזוּםְּ ,כמוֹ ל ּו בּ וֹ ַק ַעת ִמ ַּכ ֶ ּו ֶרת,
ׁ ֶשל ַמיִ ם ַה ּׁשוֹ ְט ִפים ֶאל ַמ ְע ָ ּגל ִמ ַּת ַחת,
ִה ֵ ּנה ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה רוּחוֹ ת נָ ְט ׁש ּו ֶאת ֲע ָד ָתם
– ּפוֹ ַס ַעת ְ ּב ָמ ָטר ׁ ֶשל לַ ֲהבוֹ ת ַה ֶ ּצ ֶדק –
וְ ָרצ ּו לִ ְק ָר ֵ
אתנ ּו ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחדּ ְ ,ב ַצוְ ָּתא.
עוֹ ד ֵהם ָא ִצים ֵאלֵ ינ ּו ו ִּבגְ רוֹ נָ ם ָהא ֶֹמר:
ִ
"ע ְצר ּו ִּכי ִאם לִ ׁ ְש ּפֹט ֶא ְתכֶ ם ַעל ּ ִפי ַה ֶ ּבגֶ ד
דּ וֹ ֶמה ִּכי ֵמ ִע ֵירנ ּו ַה ַח ָּט ָאה ִה ַ ּג ְע ֶּתם".
אוֹ י לִ יַ ,ה ַחבּ וּרוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י גּ ו ָּפם ָר ִא ִיתי,
ּ ְפ ָצ ִעים וְ ַצ ָּלקוֹ ת ְצרו ִּבים ְ ּב ֵא ׁש ַה ּת ֶֹפת.
דַּ י לִ י ִאם ֶא ָ ּזכֵ ר ָ ּבם ,וְ ַה ְּכ ֵאב ּפוֹ ׁ ֵשט ִ ּבי.

15

ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע קוֹ לָ ם ִה ִ ּביט ָ ּב ֶהם מוֹ ִרי,
"ה ְמ ֵּתן נָ א,
ֵה ֵסב ֵאלַ י ּ ָפנָ יו וְ כֹה ָא ַמרַ :
ַה ָּלל ּו ְראוּיִ ים ִמ ּ ְמ ָך לְ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ.
ִּכי ִאלְ ָמלֵ א ִק ְצ ּפוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ָמקוֹ ם ֲעלֵ ֶיהם,
ָהיִ ִיתי ָסח לֵ אמֹרַ :ה ִח ּ ָפזוֹ ן ַה ֶ ּזה
ָראוּי יוֹ ֵתר לְ ָך ֵמ ֲא ׁ ֶשר לִ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֵאלּ וּ".
עוֹ ד ָאנ ּו ַמ ְמ ִּתינִ ים וְ ֵהם ּ ָפ ְתח ּו ְ ּביֶ לֶ ל
ַעל יִ ּסו ֵּרי ָע ָבר וְ ֵס ֶבלְּ ,כ ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו
יָ ְצא ּו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם יַ ְחדָּ ו ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ְס ִב ֵיבנוּ,
[]267
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ְּכמוֹ לוֹ ֲח ִמיםְ ,מ ׁשו ִּחים ְ ּב ׁ ֶש ֶמןּ ְ ,ב ֵעירֹם,
ִא ׁיש ִא ׁיש צוֹ ֶפה ֵר ֵעהוּ ,נֶ ֱע ָר ְך לְ ַה ְת ָק ָפה,
ְ ּב ֶט ֶרם ֶר ֶדת ֶ ּג ׁ ֶשם ַמלְ קוֹ תֶ ,אגְ רוֹ ף וְ ֶהלֶ ם,
ָּכ ְך ָחג ּו ִמ ְּס ִב ִיביְ ׁ ,שלָ ׁ ְש ָּתם ּ ְפנֵ ֶיהם ֵה ֵסבּ ּו
ֵאלַ י וְ ַרגְ לֵ ֶיהם ִמ ּ ֶמ ִ ּני וְ ַהחו ָּצה
ְ ּב ַמ ְע ַ ּגל ְּתנו ָּעה ְקבו ָּעה ִ ּבלְ ִּתי ּפוֹ ֶס ֶקת.

30

"צ ֲחנַ ת ַהחוֹ ל יַ ְחדָּ ו ִעם
"ב ִאםֶ ",א ָחד ָא ַמרַ ,
ְּ
ּ
ּ
ְקלַ ְס ֵּתר ְגוִ ָיה ְצרו ָּבה וַ ֲחרוּכָ ה ְ ּב ֵא ׁש,
הוֹ ֶפכֶ ת ְּת ִפ ָּל ֵתנ ּו לְ ִמין זְ וָ ָעה נִ לְ ֶעגֶ ת,
ֲאזַ י ִ ּבזְ כוּת ׁ ְשמוֹ ֵתינוּ ,ל ּו הוֹ ַאלְ ָּת
לְ ָהשִׂ ַיח ִמי ַא ָּתהִ ,א ׁיש ַחי ֲא ׁ ֶשר ַרגְ לָ יו
עוֹ שׂ וֹ ת לְ לֹא ֲח ׁ ָש ׁש דַּ ְר ָּכן ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּת ֶֹפת.
ִה ֵ ּנה ַה ָּלז – ֲאנִ י צוֹ ֵעד ְ ּב ִע ְּקבוֹ ָתיו –
ָחג ְ ּב ַמ ֲע ֻר ּ ָמיו ,עוֹ רוֹ נֶ ְח ַר ְך ָ ּב ֶר ׁ ֶשף,
לֹא ַּת ֲא ִמין ָמה ָרם ָהיָ ה ׁ ֵשם ִא ׁיש ָ ּב ָא ֶרץ:
נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל ַה ְ ּג ִב ָירה ַה ֲחסו ָּדה גּ ו ַּאלְ ְד ַר ָדה
וּגְ ווִ ידוֹ ְ ּגווֶ ָרה ׁ ְשמוֹ ָ .אכֵ ן ּ ָפ ַעל ַה ֶ ּג ֶבר
ַרבּ וֹ ת ִ ּב ֵ
ימי ֶחלְ דּ וֹ ְ ּבשֵׂ כֶ ל ו ְּב ֶח ֶרב.
וְ זֶ ה ֵמ ֲאחוֹ ַרי – ַרגְ לוֹ ַ ּבחוֹ ל בּ וֹ ֶס ֶסת –
ֶטגַ איוֹ ַאלְ דוֹ ְ ּב ַרנְ ִדיָ ,ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נִ ְמנַ ע
קוֹ לוֹ ִמ ְּל ַה ְד ֵהד ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד.

45

וְ ָאנֹכִ יָ ,ה ִא ׁיש נוֹ שֵׂ א ִא ָּתם ָ ּבעֹנֶ ׁש,
ַ ּג'קוֹ ּפוֹ רו ְּס ִטיקו ִּצ'י ׁ ְש ִמיַ ,ח ַ ּיי ֶה ְח ִר ָיבה
יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַא ֵחרִ ,א ׁ ְש ִּתי – ַח ַ ּית ַה ּ ֶפ ֶרא".
ל ּו ַרק ָמגֵ ן ְ ּביָ ִדי ִמ ַּל ַהט ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ָהיִ ִיתי ְמזַ ֵ ּנק ֶאל ֵ ּבינֵ ֶיהם לְ ַמ ָּטה,
ַעל ָּכ ְך זוֹ כֶ ה ָהיִ ִיתי ֵמ ֲאדוֹ נִ י לְ ׁ ֶש ַבח.
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ַא ְך ַה ּמוֹ ָרא ִמ ּ ְפנֵ י ָ ּבשָׂ ר ָחרו ְּך ָ ּב ֵא ׁש
ָ ּג ַבר ִּככְ לוֹ ת ַהכּ ֹל ַעל ַּכ ָ ּונָ ה נִ שְׂ ֶ ּג ֶבת
לְ לֹא ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן לַ ְחבּ ֹק ֶאת ָּכל ֻמ ֵּכי ַה ֵּס ֶבל.
דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֲאלֵ ֶיהם" :דְּ מו ְּתכֶ ם ָה ֻא ְמלָ לָ ה
לֹא עוֹ ְר ָרה ִ ּבי בּ וּז ִּכי ִאם ֶח ְמלָ ה וְ ֶע ֶצב,
ימת ָה ֵא ֶבל.
זְ ַמן ַרב עוֹ ד ַעל לִ ִ ּבי ָּת ִעיק ֵא ַ
ִמ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ּמוֹ ִרי ִס ּ ֵפר לִ י ִ ּב ְד ָב ָריו
אתנוּ,
ַעל ָה ֵע ָדה ַה ּזֹאת ַה ָ ּב ָאה לִ ְק ָר ֵ
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי נִ ְפגּ ֹׁש ַאנְ ׁ ֵשי ְסגֻ ָּלה וְ ת ַֹאר.

60

יְ לִ יד ִע ְירכֶ ם ֲאנִ יָּ ,ת ִמיד ׁ ְש ָב ִחים ִה ְר ַע ְפ ִּתי
ַעל ּ ָפ ָעלְ כֶ ם ָה ַרב וְ ַעל ׁ ִש ְמכֶ ם ָה ָרם,
ָּכמוֹ נִ י ִה ְּלל ּו ֶא ְתכֶ ם ַר ִ ּביםָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי.
לִ ְפסֹלֶ ת מוֹ ץ ַא ִ ּנ ַיחַ ,א ֲח ֵרי ַה ָ ּבר ֵאלֵ ְך,
אוֹ תוֹ ִה ְב ִט ַיח לִ י מוֹ ִרי ַה ְמכֻ ָ ּבד;
אוּלָ ם ְּת ִח ָּלה ָעלַ י לָ ֶר ֶדת ֶאל ַה ָּתוֶ ְך".
"ת ׁ ְשכּ ֹן ֵאפוֹ א ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש זְ ַמן ַרב ְ ּב ֵא ָיב ֶר ָיך,
ִּ
וְ יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ׁ ִש ְמ ָך ַא ַחר מוֹ ְת ָךָ ",ענָ ה לִ י.
"א ָבל ֱאמֹר נָ א לִ יַ ,ה ּ ׂשוֹ ְר ִרים ֲע ַדיִ ן
ֲ
ְ ּב ִעיר מוֹ לַ ְד ֵּתנ ּו ְ ּגבו ָּרה וְ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ָׂש ְרר ּו ֵעת ַ ּב ַח ִ ּיים עוֹ ֵדנוּ?
אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא נֶ ֶעלְ מ ּו וְ ֵאין לָ ֶהם עוֹ ד זֵ כֶ ר?
גּ 'וּלְ יֶ לְ מוֹ בּ וֹ ְר ְסיֶ ֶרה ,זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב ִה ִ ּג ַיע –
ַע ָּתה ָע ִמית לַ ֵּס ֶבל – ִה ֵ ּנה הוּא ׁ ָשם ּפוֹ ֵס ַע,
ָה ִא ׁיש ְ ּב ִס ּפו ָּריו קוֹ ֵר ַע ְסגוֹ ר לִ ֵ ּבנוּ".
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ָ
הוֹ ִרידוּ ַעל ר ׁ ֵ
ֹאש ְךִ ,ע ִיריְ ׁ ,ש ִחיתוּת וְ ַר ַהב,
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זָ ַע ְק ִּתי ִ ּבכְ ֵאב נוֹ שֵׂ א ֵעינַ י לְ ַמ ְעלָ ה.
ִה ִ ּביט ּו ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשהּ ,תוֹ ִהיםִ ,א ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ,
ְּכ ִמי ׁ ֶש ּ ַמ ֲאזִ ין לִ ְד ַבר ֱא ֶמת טוֹ ֶר ֶדת.
"אם כּ ֹה ָרהוּט ַא ָּתה לְ ַה ִ ּצ ַיע ַמ ֲענֶ ה",
ִ
ָ
ֵה ִעיר ּו ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה" ,לְ זוּלָ ְתך ָּת ִמיד,
ֲאזַ י ָ ּברו ְּך ֱהיֵ הַ ,על ׁ ֶש ֶטף דִּ בּ ו ֶּר ָיך.
וְ ִאם לָ נוּס ּתוּכַ ל ִמ ּ ְמחוֹ זוֹ ת ַצלְ ָמוֶ ת,
וְ ֶאת כּ וֹ כְ ֵבי ָמרוֹ ם ָּת ׁשוּב לִ ְראוֹ ת ,שְׂ ָפ ֶתיךָ
ְמלַ ֲח ׁשוֹ ת ְ ּבעֹנֶ ג'ָ ,היִ ִיתי ׁ ָשם וְ ׁ ַש ְב ִּתי',
ַס ּ ֵפר לָ ֲאנָ ׁ ִשים ַעל ִס ְבלוֹ ֵתינוָּ ,א ָ ּנא".
ָ ּבזֹאת ָח ְדל ּו לָ חוּג ,וְ נָ סוּּ ִ ,ב ְמרו ָּצ ָתם –
ַרגְ לֵ י ַה ִ ּנ ְמלָ ִטים ְּכמוֹ ל ּו ָהי ּו ְּכנָ ַפיִ ם.
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ְ ּב ֶרגַ ע ָקט ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ נֶ ֶעלְ מ ּו ֵמ ַעיִ ן,
ָס ֵפק ִאם עוֹ ד ָהיָ ה נִ ָּתן לוֹ ַמר ָ'א ֵמן'.
ַעל ֵּכן ָסח ֲאדוֹ נִ יִ :
"ה ִ ּג ַיע זְ ַמן לָ לֶ כֶ ת".
ּ ָפ ַס ְע ִּתי ַא ֲח ָריו ,עוֹ ד לֹא ִה ְר ַח ְקנ ּו לֶ כֶ ת,
לְ ֶפ ַתע ַ ּג ַע ׁש ַמיִ ם ַאדִּ יר ֶה ְח ִר ׁיש ָאזְ נֵ ינ ּו
ַעד ִּכי ׁשוּב לֹא יָ כֹלְ נ ּו לִ ׁ ְשמ ַֹע ִא ׁיש ֵר ֵעהוּ.
ְּכזֶ ֶרם ַה ָ ּנ ָהר ֲא ׁ ֶשר ְּת ִח ָּלה קוֹ לֵ ַח,
מוֹ ׁ ֵש ְך ֵמ ָ
ימיו ִמזְ ָר ָחה ִמ ֶ ּצלַ ע מוֹ נְ ֶטה וֶ זוֹ ,
ִמ ּ ְׂשמֹאל לְ ִמ ְדרוֹ נוֹ ת ֲה ֵרי ָה ַא ּ ֶפנִ ינִ ים –
ׁ ָשם ַ ּב ּ ִמ ׁישוֹ ר ָה ָרם נִ ְק ָרא הוּא ַא ְקווַ ֶצ ָ'טה
ְ ּב ֶט ֶרם ֶאת ֵמ ָ
ימיו ַמ ִ ּגיר הוּא ֶאל ָה ֵע ֶמק,
ַעל ּ ְפנֵ י פוֹ ְרלִ י קוֹ לֵ ַח ְ ּב ׁ ֵשם ָח ָד ׁש :מוֹ נְ טוֹ נֶ ה –
ֵמ ַעל ַסן ֶ ּבנֶ ֶדטוֹ דֶּ ל ַאלְ ּ ֶפה ַרב ַה ַ ּג ַע ׁש,
ימיו ְ ּב ֶא ׁ ֶשד,
ׁ ָשם ִ ּב ְק ִפ ָיצה ַא ַחת ֵמ ִטיל ֵמ ָ
דַּ י וְ הוֹ ֵתר ָמקוֹ ם בּ וֹ לַ ֲאלָ ִפים ָּכמוֹ הוּ,
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ימיו ָה ֲעכו ִּרים
ָּכ ְך ַ ּג ַע ׁש ַה ּ ַמ ּ ָפלֵ ,מ ָ
י-מ ָּטה,
צוֹ נְ ִחים ֵמחוֹ ף ָּתלוּל ְ ּב ׁ ָשאוֹ ן ַּכ ִ ּביר ֵא ַ
לְ ֶפ ֶרק זְ ַמן ָק ָצר ֶה ְח ִר ׁיש ּו ֶאת ָאזְ נֵ ינוּ.
ִמ ְּס ִביב ָמ ְתנַ י ָחגוּר ָהיָ ה ַא ְבנֵ ט ֵמ ֶח ֶבל,
ֲא ׁ ֶשר ִק ִ ּו ִיתי ִּכי יַ ֲעלֶ ה ְ ּביָ ִדי לִ לְ כּ ֹד
ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ נְ ֵמר ֲח ַב ְרבּ וּרוֹ ת ֵאי ּ ַפ ַעם.
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּ ִמגּ ו ִּפי ִה ַּת ְר ִּתי ֶאת ַה ֶח ֶבל,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲאדוֹ נִ י ִצ ָ ּוה ָעלַ יּ ְ ,ביָ דוֹ
ֶאת ָה ַא ְבנֵ ט ָּכרו ְּך ו ְּמגוֹ לָ ל ָמ ַס ְר ִּתי.
ימינוֹ ּ ָפנָ ה,
נָ ַטל אוֹ תוֹ מוֹ ִרי וְ לִ ִ
ק-מה ִמן ַהחוֹ ף,
ִה ׁ ְשלִ ְיך ֶאת ַה ֲחגוֹ ר ֶמ ְר ָח ָ
ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ַה ְּתהוֹ ם ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵּל ׁש ַּת ְח ֵּתינוּ.
ר-מה מוּזָ ר עוֹ ֵמד לְ ִה ְתחוֹ לֵ ל",
"אכֵ ן דְּ ַב ָ
ָ
ָא ַמ ְר ִּתי ְ ּבלִ ִ ּבי" ,לָ אוֹ ת ַה ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה,
ָהאוֹ ת ַא ֲח ָריו ָע ַקב ְ ּב ַמ ָ ּבטוֹ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ".

120

ַר ָ ּבה ְצ ִריכָ ה לִ ְהיוֹ ת ַה ְ ּז ִהירוּת ִע ּ ָמנ ּו
ְּכלַ ּ ֵפי ַה ְמגַ ֶּלה ְ ּברֹב ְּתבוּנָ ה חוֹ ֶד ֶרת
לֹא ַרק ֶאת ׁ ֶשעוֹ לַ לְ נוִּּ ,כי ַ ּגם ֶאת ְסגוֹ ר לִ ֵ ּבנוּ.
"א ׁ ֶשר ִק ִ ּו ִיתי לוֹ ִה ֵ ּנה ִמ ָ ּיד יוֹ ִפ ַיע",
ֲ
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י" ,הוּא זֶ ה בּ וֹ ַ ּגם ַא ָּתה ִה ְר ַה ְר ָּת
ו ִּב ְמ ֵה ָרה דְּ מוּתוֹ ּתוֹ ִפ ַיע לְ ֵעינֶ ָיך".
ֵעת ַעל ּ ָפנָ יו ַה ּׁ ֶש ֶקר חוֹ ֵב ׁש ַמ ְסוֵ ה ֱא ֶמת,
ָע ִדיף לְ ַה ֲח ִר ׁיש ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק נוּכַ ל,
אשינוּ.
לְ ַבל ֶח ְר ּ ַפת ִח ָ ּנם נָ ִמיט ָּכ ְך ַעל ָר ׁ ֵ
ַא ְך ֵאין ֲאנִ י יָ כוֹ ל לְ ַמ ֵּלא ֶאת ּ ִפי ְ ּב ַמיִ ם,
ִה ֵ ּנה ,קוֹ ֵרא יָ ָקר ,נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ַ ּב ּקוֹ ֶמ ְדיָ ה –
וְ ל ּו לַ ֲחרוּזַ י יֻ ַּתן דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ֶש ַבח –
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ִּכי ַ ּב ֲאוִ יר ַה ּׁ ְשחוֹ ר ְ ּבמוֹ ֵעינַ י ָר ִא ִיתי
ַמ ְר ֶאה ְמעוֹ ֵרר ּ ְפלִ ָיאה ְ ּבלֵ ב ַה ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן –
ִמין ֵצל ָ ּב ֲע ָר ֶפל שׂ וֹ ֶחה ,גּ וֹ ֶאהׁ ,שוֹ ֵק ַע,

135
		
136
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ְּכמוֹ תוֹ ְּכ ִא ׁיש ַה ּׁ ָשב ִמ ְּתהוֹ ם ַה ּ ְמצוּלָ ה,
ָצלַ ל ָ ּב ּה לְ ַח ֵּלץ ֶאת עֹגֶ ן ְס ִפינָ תוֹ
ִמן ַה ּ ִׂש ְרטוֹ ן ,וְ ׁ ֶש ּ ָמא דָּ ָבר ַא ֵחר ִ ּב ֵּק ׁש הוּא,
ימה.
קוֹ ֵפץ ֶאת ׁ ְש ֵּתי ִ ּב ְר ָּכיוּ ,פוֹ ׁ ֵשט יָ ָדיו ָק ִד ָ
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קנטו שבעה-עשר
הפייטנים פוגשים בגֶ ריוֹ ן ,המפלצת ,סמל הנוכלות .בטרם יעברו על גבו אל גדת
המעגל השמיני של התופת ,דנטה מתעכב אצל עדת נוכלים ,ורואה בעונשם.
ְ"ר ֵאה ֶאת ַה ּ ִמ ְפלָ ץ ,זְ נָ בוֹ ַה ַחד ּ ָפרו ַּע,
צוֹ לֵ ַח הוּא ָה ִרים ,כּ וֹ ֵת ׁש חוֹ ָמה וְ ׁ ֶשלַ ח.
הוּא זֶ ה ׁ ֶש ִּס ְרחוֹ נוֹ ֵמ ִציף ֶאת ְמלוֹ א ָה ָא ֶרץ".
ָּכ ְך ֲאדוֹ נִ י ּ ָפ ַתח ,דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יּ ֵ ,בינְ ַתיִ ם
ִס ּ ֵמן לוֹ לַ ּ ִמ ְפלָ ץ ֶאל ַה ָ ּג ָדה לִ ְצל ַֹח,
ֶאל ְק ֵצה חוֹ ַמת דָּ יֵ ק ַה ֲחצו ָּבה ְ ּב ׁ ַשיִ ׁש.
וְ הוּא ָק ַרב ֵאלֵ ינוַּ ,הדְּ מוּת ַה ְמת ֶֹע ֶבת,
ִס ְמלָ ּה ׁ ֶשל ַהנּוֹ כְ לוּתַ ,מנְ ִחית ַעל ְ ּג ַדת ַה ַ ּנ ַחל
ר ׁ
ֹאש וְ גו ָּפה ,וְ ֶאת זְ נָ בוֹ ֵמ ִטיל ָאחוֹ ָרה.
ָהי ּו ּ ְפנֵ י ַהיְ צוּר ְקלַ ְס ֵּתר ׁ ֶשל ִא ׁיש ַה ֶ ּצ ֶדק
ָּתוֵ י ּ ָפנָ יו נָ שְׂ א ּו ֲא ֶר ׁ ֶשת ֵחן וְ נ ַֹעם
וְ ַרק גּ וּפוֹ ָהיָ ה ְ ּגוִ ַ ּית נְ ַח ׁש ַה ּ ֶפ ֶתן.

15

ית-ה ּׁ ֶש ִחי,
ַעל ׁ ְשנֵ י ַ ּג ּ ָפיו שֵׂ ָער ָצ ַמח ַעד ֵ ּב ַ
ַ ּגבּ וֹ ׁ ֶשל ַהיְ צוּרִ ,צדָּ יו ו ֵּבית ָחזֵ ה ּו
ֻע ְּטר ּו ְ ּבלוּלָ אוֹ תִ ,מינֵ י ְק ׁ ָש ִרים וְ ֶאגֶ ד.
לֹא ְ ּבנֵ י ָט ָטר אוֹ טו ְּר ְקיָ ה לִ ְרקֹם ִהשְׂ ִּכיל ּו ּ ַפ ַעם
וּלְ ַע ֵ ּצב ָא ִריג כּ ֹה ַרב וְ ַס ְסגּ וֹ נִ י,
וְ לֹא ָא ְרגָ ה ָא ַרכְ נֶ ה קו ִּרים טוֹ ִבים ֵמ ֵא ֶּלה.
ְּכמוֹ לְ ִע ִּתים ִסירוֹ ת רוֹ ְבצוֹ ת לִ שְׂ ַפת ַה ַ ּנ ַחל,
ֶחלְ ָקן ַעל ַה ָ ּג ָדהֶ ,חלְ ָקן ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ַמיִ ם,
וְ ַהבּ וֹ נֶ ה רוֹ ֵבץ נָ כוֹ ן לִ ְק ַראת ַה ֶּט ֶרף
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רּוע,
ְ"ר ֵאה ֶאת ַה ּ ִמ ְפלָ ץ ,זְ נָ בוֹ ַה ַחד ּ ָפ ַ
צוֹ לֵ ַח הּוא ָה ִרים ,כּ וֹ ֵת ׁש חוֹ ָמה וְ ׁ ֶשלַ ח.
הּוא זֶ ה ׁ ֶש ִּס ְרחוֹ נוֹ ֵמ ִציף ֶאת ְמלוֹ א ָה ָא ֶרץ"
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ָקרוֹ ב לְ גֶ ְר ָמנִ ים ִמ ְּלא ּו ְּכ ֵר ָסם ְ ּבאֹכֶ ל,
ָּכ ְך ַה ּ ִמ ְפלָ ץ נִ ְס ַרח ַעל ּ ְפנֵ י ּ ְפ ַאת ָה ֶא ֶבן –
ִהיא זוֹ ׁ ֶש ֶאת דַּ ְר ָּכם ׁ ֶשל ַהחוֹ לוֹ ת חוֹ ֶס ֶמת.
זְ נָ בוֹ ָר ַטט ֻּכלּ וֹ ְ ּב ִריק ְמ ַת ְע ֵּת ַע,
ָק ֵצה ּו ַה ּ ֻמ ְר ָעל נִ ֵּתר זִ ֵ ּנק לְ ַמ ְעלָ ה,
ָּכמוֹ ה ּו ְּכ ַע ְק ָרב ַה ְמ ַטלְ ֵטל ָ ּבע ֶֹקץ.

30

"ע ָּתה מו ַּטב לָ נ ּו לָ לֶ כֶ ת
דִּ ֵ ּבר מוֹ ִריַ :
ָס ִביב ַעד ׁ ֶש ָ ּנבוֹ א ָקרוֹ ב ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם
בּ וֹ ַה ּ ִמ ְפלָ ץ ׁ ֶש ָּלנ ּו ָ ּב ַחר לְ ִהשְׂ ָּת ֵר ַע".
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן יָ ִמינָ ה ּ ָפ ַס ְענ ּו ְ ּב ׁ ִש ּפו ַּע,
ְצ ָע ִדים ַּכ ֲעשָׂ ָרה ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ְפ ַּתן ָה ֶא ֶבן,
ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ָּלכֵ ד ַ ּבחוֹ ל ו ַּב ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָק ַר ְבנ ּו ֶאל ַהיְ צוּרָ ,ר ִא ִיתי
ְמ ַעט ָרחוֹ ק ִמ ּׁ ָשםַ ,על ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ ר ַהחוֹ ל,
ָסמו ְּך לְ ׁ ֶש ַטח ֵריקֲ ,ע ַדת חוֹ ְט ִאים יוֹ ׁ ֶש ֶבת.
"אם ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך לָ ַד ַעת
ָא ַמר לִ י ֲאדוֹ נִ יִ :
ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק ֶא ְפ ׁ ָשר ַעל ַה ּ ַמ ְע ָ ּגל ַה ֶ ּזה,
מו ָּטב לְ ָך לִ לְ מֹד ֶאת גּ וֹ ָרלָ ם ׁ ֶשל ֵאלּ וּ.
דַּ ֵ ּבר ִע ּ ָמם ְק ָצרוֹ תַ .עד ׁ ֶש ָּת ׁשוּבּ ֵ ,בינְ ַתיִ ם
ֲאנִ י ָּכאן ֲאגַ לְ ֵ ּגל שִׂ ָיחה ִעם ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת,
ֶא ְר ֶאה ִאם ַעל ְּכ ֵת ֶפ ָיה ּתוֹ ִאיל לָ שֵׂ את אוֹ ָתנוּ.״

45

אתי וְ גַ ם ִה ְר ַח ְק ִּתי לֶ כֶ ת
לְ ַבד ֵאפוֹ א יָ ָצ ִ
ַעל ַקו ַה ַה ְפ ָר ָדה ׁ ֶשל ַמ ְע ָ ּגל ׁ ְש ִב ִיעי,
ֶאל ֶח ֶבר ַהחוֹ ְט ִאיםְ ּ ,פנֵ ֶיהם לוֹ ְב ׁ ִשים ַע ֶ ּצ ֶבת.
ַה ֵּס ֶבל ַהנּוֹ ָא ׁש ּ ָפ ַרץ ִמן ָה ֵעינַ יִ ם,
יָ ַדיִ ם ִ ּב ְתזָ זִ ית הוּנְ פ ּו ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן
לְ ִה ְתגּ וֹ נֵ ן ֵמ ֵא ׁש ו ִּמ ַּק ְר ַקע לוֹ ֶה ֶטת,
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ְּכמוֹ ָתם ְּככֶ לֶ ב זֶ הַ ,ה ּ ַפ ְרעוֹ ׁ ִשים ַ ּב ַּקיִ ץ
אוֹ יַ ּתו ׁ ִּשים ֲע ָקצוּהוּ ,וְ הוּא נִ לְ ָחם ָ ּב ֶהם,
ִע ִּתים ְ ּב ַח ְרטוֹ מוֹ וְ לִ ְפ ָע ִמים ָ ּב ֶרגֶ ל.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵעינַ י נָ ַת ִּתי ִ ּב ְפנֵ י ָה ֻא ְמלָ לִ ים,
ֵמ ֶהם ׁ ֶש ֶּל ָהבוֹ ת ָצ ְרב ּו אוֹ ָתם ,נוֹ כַ ְח ִּתי
ִּכי ִא ׁיש ֵאינִ י ַמ ִּכירֲ ,א ָבל ִעם זֹאת ָר ִא ִיתי
ארם ָּתלוּי ָהיָ ה ֵמ ֵעין ָח ִריט,
ַעל ַצ ָ ּו ָ
ּ
לְ כָ ל ֶא ָחד ָגוֶ ן ׁשוֹ נֶ ה וְ כֵ ן ִמין ֵס ֶמל
וּבוֹ  ,נִ ְד ֶמה ָהיָ הֶ ,את ֵעינֵ ֶיהם ֵהזִ ינוּ.

60

ֵעת ָ ּב ִ
אתי ֵ ּבינֵ ֶיהם ,עוֹ ֶד ִ ּני ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן,
ָח ִריט ָצהֹב ָר ִא ִיתי ,ו ֵּמחוֹ ַתם ַה ְּתכֵ לֶ ת
נִ ַ ּבט ֵאלַ י ְקלַ ְס ֵּתרָּ ,תוֵ י ּ ָפנָ יו ְּכ ׁ ַש ַחל.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ֵמ ֵסב ֵעינַ י ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה,
ִה ֵ ּנה ָח ִריט ׁשוֹ נֶ הְּ ,כ ָדם ָהיָ ה ַה ָ ּגוֶ ן,
ָעלָ יו חוֹ ַתם ֲאוָ ז ַצח ֵמ ֶח ְמ ָאהָ ,ר ִא ִיתי.
וְ עוֹ ד ֶא ָחדָ ,עלָ יו נְ ֵק ַבת ֲחזִ יר ִ ּב ְתכֵ לֶ ת,
ַעל ל ֶֹבן ֲח ִריטוֹ דְּ מו ָּת ּהָ ׁ ,ש ַאל אוֹ ִתי:
ַ
"מה ּ ַמ ֲעשֶׂ ָיך ָּכאן ַ ּב ְּתהוֹ ם ַה ּזֹאת ִא ָּתנוּ?
ַּכ ֵּל ְך לְ ָך ִמ ָּכאן ,וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ַחי ַא ָּתה
יטלְ יָ נוֹ –
זְ כֹר זֹאתָ :היָ ה לִ י ּ ַפ ַעם ׁ ָשכֵ ן ׁ ְשמוֹ וִ ַ
עוֹ ד לִ שְׂ מֹאלִ י יֵ ׁ ֵשבָ ,מקוֹ ם לָ ִא ׁיש ׁ ָש ַמ ְר ִּתי.
ֵ ּבין ְפלוֹ ֶרנְ ִטינִ ים ֵאלּ ּו ֲאנִ י לְ ַבד ִא ׁיש ּ ַפדו ָּאה.
ָחזוֹ ר וָ ׁשוֹ ב צוֹ ְר ִחים ַה ָּלל ּו ְ ּב ָאזְ נַ י:
'ו ְּבכֵ ן ַא ֵ ּיה ָה ִא ׁיש ,יָ בוֹ א לְ כָ אן ַה ֶ ּג ֶבר,
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ַא ִ ּביר ַעל חוֹ ָתמוֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ְּתיָ ׁ ִשים ,יָ בוֹ א נָ א!'"
ֲאזַ י ְּכמוֹ ּ ַפר ִ ּב ְק ֵצה לְ ׁשוֹ נוֹ ֶאת ַח ְרטוֹ מוֹ
לוֹ ֵח ְךָ ,ח ַרץ לָ ׁשוֹ ן וְ גַ ם ִע ֵּקם ֶאת ּ ִפיהוּ.

Book 1.indb 276

התופת

277
ַא ְך ָאנֹכִ י ,חוֹ ׁ ֵש ׁש ּ ֶפן ִה ׁ ְש ַּתהוּת נוֹ ֶס ֶפת
ַּת ְט ִריד אוֹ תוֹ ֲא ׁ ֶשר ִצ ַ ּונִ י לְ ַק ֵ ּצר,
ֶאת ָהרוּחוֹ ת נָ ַט ׁ ְש ִּתי ,וּלְ ַד ְר ִּכי ּ ָפנִ ִיתי.
אתי ְ ּב ׁשו ִּבי ֶאת ֲאדוֹ נִ יּ ֵ ,בינְ ַתיִ ם
ָמ ָצ ִ
ִה ֵ ּנה ִט ּ ֵפס ָה ִא ׁיש ַעל ַ ּגב ַח ַ ּית ַה ּ ֶפ ֶרא.
ֵ
"מ ַע ָּתה ֱהיֵ ה ָחזָ קָ ",א ַמר לִ י" ,וְ ַעז נֶ ֶפ ׁש,
ִה ֵ ּנה הוּא ַה ֻּס ָּלם ׁ ֶשבּ וֹ נֵ ֵרד לְ ַמ ָּטה.
ַא ָּתה לְ ָפנִ ים ֵּת ׁ ֵשבֲ ,אנִ י ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיך.
ָּכ ְך לֹא יִ ְפ ַ ּגע ְ ּב ָך זְ נָ ָב ּה ׁ ֶשל ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת".
ְּכ ִמי ׁ ֶש ָח ׁש ׁ ֶשהוּא ַעל ַסף ִמ ְת ֶק ֶפת חֹלִ י,
ְּכ ָבר ִצ ּ ָפ ְרנָ יו ִהכְ ִחיל ּו וְ הוּא רוֹ ֵעד ִמ ּ ַפ ַחד,
וְ ַדי ְ ּב ֵצל ֵמ ִעיב לְ עוֹ ֵרר ָ ּב ִא ׁיש ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת,

90

ָּכ ְך ַח ׁ ְש ִּתי ָאנֹכִ י לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים,
ֲאזַ י ְּכלִ ּ ָמה ָ ּב ַא ְתנִ יָּ ,כזוֹ ַה ּ ְמ ִפ ָיחה
לְ נֹכַ ח ָה ָאדוֹ ן עֹז ְ ּבלִ בּ וֹ ׁ ֶשל ֶע ֶבד.
ַעל ׁ ֶשכֶ ם ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת ַה ַּכ ִ ּב ָירה לְ ג ֶֹדל
יָ ׁ ַש ְב ִּתיְ ,מ ַב ֵּק ׁש לוֹ ַמר ַא ְך לֹא יָ כֹלְ ִּתי,
"ח ֵ ּבק אוֹ ִתי ְ ּבכ ַֹח".
ַרק ְ ּבלִ ִ ּבי לָ ַח ׁ ְש ִּתיַ :
יטיב אוֹ ִתי ִמ ּק ֶֹדם
ֲא ָבל מוֹ ִרי ֲא ׁ ֶשר ֵה ִ
ִמ ּ ֶפגַ ע לְ ַח ֵּלץִ ,מ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ָעלִ ִיתי
ָא ַסף אוֹ ִתי ֵאלָ יוּ ִ ,בזְ רוֹ עוֹ ָתיו ִח ְ ּב ַקנִ י,
קוֹ ֵראּ ֶ :
ימה ,שִׂ ים לֵ ב ַ ּב ִּסיבו ִּבים,
"ג ְריוֹ ןָ ,ק ִד ָ
ָ
ׁ ְשמֹר ַעל ֶמ ְר ָחקָ ,ה ֵאט ְ ּב ִר ְד ְּתך לְ ַמ ָּטה,
זְ כֹר ִּכי ִמ ׁ ְש ָקל נוֹ ָסף ָע ַמ ְס ָּת ַעל ְּכ ֵת ֶפ ָיך".
ְּכמוֹ ִמן ַה ּ ַמ ֲעגָ ן ְס ִפינָ ה ַאט ְמ ַת ְמ ֶרנֶ ת,
ִּת ּסוֹ ג ָאחוֹ ר ְּת ִח ָּלהָּ ,כ ְך ַה ּ ִמ ְפלָ ץ ׁ ֶש ָּלנוּ.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר יָ ַדע ִּכי ָח ְפ ׁ ִשי הוּא לְ ַה ְר ִק ַיע,
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ִק ּ ֵפל ֶאת ְק ֵצה זְ נָ בוֹ ָ ,מ ׁ ַש ְך ֶאל ֵ ּבית ָחזֵ הוּ,
ָמ ַתח אוֹ תוֹ ְ ּב ֶמ ֶרץ וּכְ מוֹ ְצלוֹ ָפח ֵהנִ ַיע,
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ְטלָ ָפיו ָ ּג ַרף ֶאת ָה ֲאוִ יר ְ ּבכ ַֹח.
ֵאינִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ַפ ֵאיתוֹ ן ּ ָפ ַחד יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמ ִ ּני
לְ ֵעת ׁ ִש ְח ֵרר ָ ּברוּם ֶאת ַה ּמוֹ ׁ ְשכוֹ ת – ֵמ ָאז
ֲהלֹא ָה ֵא ׁש בּ וֹ ֶע ֶרת ַעל ּ ְפנֵ י ִּכ ּ ַפת ָר ִק ַיע –
אוֹ ִא ָיקרוֹ סֻ ,א ְמלָ לֵ ,עת ָח ׁש ִּכי ַה ְּכנָ ַפיִ ם
נָ ׁ ְשר ּו ִמ ׁ ְשנֵ י ִצדָּ יו ַעל ִּכי נָ ַמס ַהדּ וֹ נַ ג,
ְ
צוֹ ֵעק ֵאלָ יו ָא ִביו" :הוֹ ְ ּבנִ י ,לֹא זוֹ ַהדֶּ ֶרך!"
ָּכמוֹ נִ י ּ ָפ ֲחדוּ .לְ ֵעת נָ ַס ְקנ ּו ַמ ְעלָ ה
ו ִּמ ְּס ִב ִיבי לֹא-כְ לוּם וְ ַרק ָחלָ ל וְ ִריק
ַהכּ ֹל ָ ּגז ֵמ ֵעינַ י ,לְ ַבד ִמן ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת.
וְ זוֹ יוֹ ֶר ֶדת ַמ ָּטהַ ,אט ַאט שׂ וֹ ָחה וְ נָ ָעה,
סוֹ ֶב ֶבת וְ צוֹ נַ ַחתֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֵאינֶ ִ ּני
ָח ׁש ִּכי ִאם ַעל ּ ָפנַ י ֶאת ַמ ּׁ ְש ֵבי ָהרו ַּח.

120

ֲאזַ י ִמ ָ ּי ִמין לְ ֶפ ַתעִ ,ה ִ ּג ַיע קוֹ ל ַה ַ ּג ַע ׁש,
ָעלָ ה ִמ ְּתהוֹ ם ָהא ֶֹפלָ .היָ ה ַה ְ ּצלִ יל ַמזְ וִ ַיע;
ארי ִה ַ ּב ְט ִּתי לְ ַמ ָּטה.
ּפוֹ ׁ ֵשט ֶאת ַצ ָ ּו ִ
ימה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי.
ָר ִא ִיתי ֵא ׁש בּ וֹ ֶע ֶרת ,קוֹ לוֹ ת ֵא ָ
ָח ֵרד ִמן ַה ְ ּצנִ ָיחה ֶאל ְמצוּלוֹ ת ַה ּת ֶֹפת,
ְ ּבכ ַֹח נֶ ֱא ַחזְ ִּתי ,רוֹ כֵ ןֲ ,אחוּז ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת.
ַע ָּתה ָרא ּו ֵעינַ י – ַעד כּ ֹה נֶ ְח ַס ְך ִמ ּ ֶמ ִ ּני –
עוֹ ֵדנ ּו צוֹ לְ לִ יםִ ,ה ֵ ּנה ְק ֵר ָבה ֵאלֵ ינ ּו
יפה אוֹ ָתנוּ.
ימת ַה ּ ֻפ ְר ָענוּת ו ַּמ ִּק ָ
ֵא ַ
ְּכמוֹ ַ ּבז ִּככְ לוֹ ת זְ ַמן ַרב ׁ ֶשל דְּ ִא ָ ּיה וְ ַר ַחף,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִא ֵּתר ָּכל ּ ִפ ָּתיוֹ ן אוֹ ֶט ֶרף,
ַה ְ ּב ָעלִ ים קוֹ ֵרא לוֹ " :אוֹ יָ הֲ ,חזֹר לְ ַמ ָּטה",
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״ק ּ ֵפל ֶאת ְק ֵצה זְ נָ בוֹ ָ ,מ ׁ ַש ְך ֶאל ֵ ּבית ָחזֵ הּו,
ִ
יע,
ָמ ַתח אוֹ תוֹ ְ ּב ֶמ ֶרץ ּוכְ מוֹ ְצלוֹ ָפח ֵהנִ ַ
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ְטלָ ָפיו ָ ּג ַרף ֶאת ָה ֲאוִ יר ְ ּבכ ַֹח״
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ֲאזַ י צוֹ לֵ ל ָהעוֹ ף ֶאל ַה ַּק ְר ַקעַ ,א ְך ק ֶֹדם
יָ חוּג ּ ְפ ָע ִמים ֵמ ָאה וּלְ ַב ּסוֹ ף יִ נְ ַחת,
ַמר נֶ ֶפ ׁש וְ נִ ְר ָ ּגזַ ,ה ְר ֵחק ִמן ַה ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ,

135

ָּכ ְך ַה ּ ִמ ְפלָ ץ ׁ ֶש ָּלנוּ ,לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת צוּק ֶסלַ ע
נָ ַחת וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ַטר ֶ ּג ְריוֹ ן ִמ ּׁ ְשנֵ ינוּ,
ָח ְפ ׁ ִשי ו ְּמ ׁ ֻש ְח ָרר ִמן ַה ּ ַמ ּ ָׂשאָ ,טס ַמ ְעלָ ה,
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וְ נֶ ֱעלַ ם ֵמ ַעיִ ן ַמ ֵהר ְּכ ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת.
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קנטו שמונה-עשר
שני המשוררים מתחילים את דרכם על פני גשרים תלויים מעל עשר המצולות
המחלקות את המעגל השמיני .במצולה הראשונה ,בה מתענים סרסורים ,הם פוגשים
את וֶ נֶ דיקוֹ ַקצ'יָ נֶ מיקוֹ  ,ומבין הבוגדים את יאזון .במדור השני המון חנפנים וזונות,
רמינֵ י ,וכן ָתאיס.
ינט ִ
ביניהם ָאלֶ סיוֹ ִא ֶ

יֶ ׁ ְשנוֹ ָמקוֹ ם ַ ּב ּת ֶֹפת ו ׁ ְּשמוֹ הוּא ַמלֶ בּ וֹ לְ גֶ ה,
ִצ ְבעוֹ ְּכגוֹ ן ַ ּב ְרזֶ לֻּ ,כלּ וֹ ָחצוּב ְ ּב ֶא ֶבן,
ְּכמוֹ תוֹ ַ ּגם ַהחוֹ ָמה ָס ִביב אוֹ תוֹ ַמ ֶּק ֶפת.
ו ְּב ֶמ ְר ַחב ָהר ַֹעּ ְ ,בלֵ ב ַה ַ ּגיְ א ַמ ּ ָמ ׁש,
נִ ְפ ֶע ֶרת ַה ּ ְמצוּלָ הּ ְ ,גדוֹ לָ ה ו ְּמפ ֶֹה ֶקת,
עוֹ ד ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ַא ְר ִחיב ְ ּב ֵתאו ֶּר ָיה.
ַה ּׁ ֶש ַטח ַהנּוֹ ָתרּ ֵ ,בין שְׂ ַפת ַה ּ ְמצוּלָ ה
לַ כּ ֶֹתל ַה ְמ ֻס ָּלע ,נוֹ שֵׂ א צו ַּרת ַט ַ ּב ַעת,
זוֹ ְ ּבתוֹ ָר ּה נֶ ְחלֶ ֶקת לַ ֲע ָמ ִקים ֲעשֶׂ ֶרת.
ְּכמוֹ ְּת ָעלוֹ ת ָמגֵ ן לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ַהכּ ֶֹתל
ַסבּ וֹ ת ַעל ַה ּ ִמ ְב ָצר ַא ַחת ַעל ּ ְפנֵ י ַא ֶח ֶרת,
יוֹ ְצרוֹ ת ְ ּב ׁ ִשלּ ו ָּבן ֵמ ֵעין ַּת ְבנִ ית ַ ּב ּׁ ֶש ַטח,

15

ָּכ ְך ָּכאן ַה ּ ְמצוּלוֹ ת ַ ּגם ֵהן יָ ְצר ּו ִמין דֶּ גֶ ם;
וּכְ ִפי ׁ ֶש ּ ִמ ְב ָצ ִרים ַה ְמ ֻח ָ ּב ִרים ְ ּבגֶ ׁ ֶשר –
נִ ְפ ָרשׂ ִמן ַה ּ ִמ ְפ ָּתן ֶאל ַה ָ ּג ָדה ִמ ֶ ּנגֶ ד –
ָּכ ְך ּפֹה ַעל ּ ְפנֵ י ְ ּב ָקעוֹ ת ו ְּת ָעלוֹ תַ ,ה ֶ ּג ׁ ֶשר
ִמ ּ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת חוֹ ָמה לְ כָ ל ָר ְחבּ וֹ ָמתו ַּח,
ָ ּבא ֶאל ִמ ְפ ַּתן ַה ְּתהוֹ ם וְ נֶ ֱא ָסף ֵאלֶ ָיה.
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זֶ ה ַה ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ָמ ָצאנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ,
בּ וֹ ֶ ּג ְריוֹ ן ַה ּ ִמ ְפלָ ץ נָ ַחת ִע ּ ָמנ ּו יַ ַחד.
מוֹ ִרי ּ ָפנָ ה לִ שְׂ מֹאלֵ ,מ ֲאחוֹ ָריו ּ ָפ ַס ְע ִּתי.
יָ ִמינָ ה ִה ְתבּ וֹ נַ נְ ִּתי וְ ׁשוּב ָר ִא ִיתי ֵס ֶבל,
אשוֹ ן
וְ ׁשוּב ִע ּנוּי נוֹ ָרא ִמ ֵּלא ֶאת ָה ִר ׁ
ִמ ֵ ּבין בּ וֹ רוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחת ִ ּב ְתהוֹ ם ַה ּ ַמלֶ בּ וֹ לְ גֶ ה.
ְצלָ לִ ים ְ ּגלוּיֵ י ֶע ְרוָ ה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ׁשוּרוֹ ת ֵאלֵ ינ ּו
ּ ָפ ְסעוֵּ ,מ ֶהם ָהי ּו ִמי ׁ ֶש ִה ִ ּביט ּו ָ ּבנוּ,
ָה ֲא ֵח ִרים ִה ְר ִחיק ּו וְ גַ ם ֵה ִח ׁיש ּו ַצ ַעד.

30

ָּכ ְך ַ ּגם ִ ּב ׁ ְשנַ ת יוֹ ֵבלָ ,ה ֶאזְ ָר ִחים ׁ ֶשל רוֹ ָמא
ָע ְרכ ּו ָּתכְ נִ ית ְ ּבדו ָּקה ֵּכ ַיצד ַה ֲהמוֹ נִ ים
יוּכְ ל ּו לְ לֹא ִמ ְפ ָ ּגע לַ ֲעבֹר ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶ ּג ׁ ֶשר;
ַה ָּלל ּו ְ ּב ַצד זֶ ה ׁ ֶש ַ ּב ּ ִמ ְב ָצר ִה ִ ּביט ּו
ָעשׂ ּו ַצ ֲע ֵד ֶיהם ֶאל ְּכנֵ ִס ַ ּית ַסן ּ ֶפ ְטרוּס,
ָה ֲא ֵח ִרים לְ ֵה ֶפ ְךְ ּ ,פנֵ ֶיהם ֶאל ַהר גּ 'וֹ ְר ָדנוֹ .
ִמ ֶ ּזה וְ גַ ם ִמ ֶ ּזה לְ א ֶֹר ְך צוּק ַה ּ ֶפ ֶרא
דֶּ מוֹ נִ ים ַמ ְק ִרינִ יםּ ְ ,ב ַפ ְרגּ וֹ לֵ י ִמדּ וֹ ת
ַעל ַ ּגב ַה ּ ֻמ ְר ׁ ָש ִעים לְ לֹא ַר ֵחם ִה ְצלִ יפוּ.
יפה ָה ִר ׁ
ִמ ָ ּיד ִעם ַה ְ ּצלִ ָ
אשוֹ נָ ה ִה ְר ִחיב ּו
רוּחוֹ ת ֶאת ַצ ֲע ָדןַ ,א ֲח ֵרי ִּככְ לוֹ ת ַהכּ ֹל,
יפה אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם.
ִ ּב ְּק ׁש ּו לְ ִה ּ ָמנַ ע ֵמעוֹ ד ְצלִ ָ
ימהָ ּ ,פגְ ׁש ּו ֵעינַ י לְ ֶפ ַתע
עוֹ ִדי צוֹ ֵעד ָק ִד ָ
ֵעינָ יו ׁ ֶשל ֵצל מוּלִ יָ ,אז ְ ּבלִ ִ ּבי ָא ַמ ְר ִּתי:
ֶ
"את ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַה ּזֹאת ָר ִא ִיתי ְּכ ָבר ֵאי ּ ַפ ַעם".
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״מ ֶ ּזה וְ גַ ם ִמ ֶ ּזה לְ א ֶֹר ְך צּוק ַה ּ ֶפ ֶרא
ִ
דֶּ מוֹ נִ ים ַמ ְק ִרינִ יםּ ְ ,ב ַפ ְרגּ וֹ לֵ י ִמדּ וֹ ת
ַעל ַ ּגב ַה ּ ֻמ ְר ׁ ָש ִעים לְ ל ֹא ַר ֵחם ִה ְצלִ יפּו״

ג .ד.

ֹאשוֹ ,
ֵצל ַהחוֹ ֵטא ָס ַבר ִּכי ִאם יַ ְר ִּכין ר ׁ
יוּכַ ל לְ ִה ּ ָמלֵ ט ִמ ּ ֶמ ִ ּניַ ,א ְך לַ ּׁ ָשוְ א.
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ַ :
"א ָּתהַ ,ה ֵ ּצלַ ,מ ׁ ְש ּ ִפיל ֵעינֶ ָיך,
ִאם ְקלַ ְס ֵּת ְר ָך ֵאינוֹ מוֹ לִ ְיך ׁשוֹ לָ לַ ,א ָּתה הוּא
וֶ נֶ ִדיקוֹ ַק ְצ'יָ נֶ ִמיקוֹ ַ ,מה ֶ ּזה ֵמ ִביא אוֹ ְת ָך
ֶאל ַה ִּכ ָירה ַה ּזֹאתָ ,מ ָרה ִהיא וְ רוֹ ַת ַחת?"
"את דְּ ָב ִרי ְ ּב ַעל ָּכ ְר ִחי ַא ִ ּב ַיע,
ֵה ׁ ִשיב לִ יֶ :
ָ
ִעם זֹאת ֶה ֱעל ּו דְּ ָב ֶריך ַה ְ ּגלוּיִ ים ְ ּבזִ כְ רוֹ נִ י
ְּתמוּנוֹ ת עוֹ לָ ם יָ ׁ ָשןַ ,ה ְס ֵּכת וְ ַהט ָאזְ נֶ ָיך.
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אתי ֶאת ִ ּג'יזוֹ לַ ֵֶ ּבלָ ה –
ֲאנִ י ָה ִא ׁיש ֵה ֵב ִ
ַאף ִאם יֵ ׁש ְמ ַס ּ ְפ ִרים ֶאת ַהדָּ ָבר ַא ֶח ֶרת –
לְ ַהשְׂ ִ ּב ַיע ֶאת יִ ְצרוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ְר ִקיז דְּ ֶ'א ְס ֶטה.
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ֵאינֶ ִ ּני ֶ ּבן בּ וֹ לוֹ נְ יָ ה יָ ִחיד ָּכאן ַ ּב ּ ְמצוּלָ ה.
ֵ ּבינֵ ינוַּ ,ה ּ ָמקוֹ ם ָ ּגדו ּׁש ִ ּב ְבנֵ י ַה ֶּק ֶרת,
ִּכי לֹא ַר ִ ּבים לָ ְמד ּו לוֹ ַמר 'ַּ 'sìת ַחת ''sipa
ֵמ ֵאלּ ּו ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ֵ ּבין ָס ֶבנָ ה לְ ֶרנוֹ .
ִאם לְ ַא ּ ֵמת ִּת ְר ֶצה זֹאתֵ ,הן דַּ י ׁ ֶש ִּת ָ ּזכֵ ר
ִ ּב ְת ֵא ֵבי ַה ֶ ּב ַצע ֵ ּבין ֶאזְ ְר ֵחי ִע ֵירנוּ".
עוֹ דוֹ נוֹ שֵׂ א דְּ ָב ָריו ,לְ ֶפ ַתע ׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחת
"כאן לֹא ִּת ְמ ָצא
ִה ְצלִ יף בּ וֹ ְ ּב ַפ ְרגּ וֹ ל ,קוֹ ֵראָּ :
נָ ׁ ִשים לְ הוֹ ִר ָידן לִ זְ נוּתַ ,ס ְרסוּרִ ,ט ּנ ֶֹפת!"
ָחזַ ְר ִּתי וְ ָח ַב ְר ִּתי ֶאל ֲאדוֹ נִ י עוֹ ד ּ ַפ ַעם.
ִמ ֵּקץ ְצ ָע ִדים ִמ ְס ּ ָפר ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ָמקוֹ ם
בּ וֹ ִמ ּ ִמ ְפ ַּתן ַה ְּתהוֹ ם ָעל ּו ַסלְ ֵעי ָה ֶרכֶ ס.
ִמ ַה ְרנ ּו לְ ַט ּ ֵפס ָ ּב ֶרכֶ ס ַה ָ ּגבוֹ ַּה,
ַעל ַ ּגב ָה ָהר יָ ִמינָ ה ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו
נוֹ ְט ׁ ִשים ֵמ ֲאחוֹ ֵרינ ּו ֶאת ַמ ְע ְ ּגלֵ י ַה ֶ ּנ ַצח.
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ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ַה ּ ַמ ֲע ָבר ָ ּב ֶרכֶ ס
ַּת ְח ָּתיו עוֹ שִׂ ים דַּ ְר ָּכם רוּחוֹ ת ָה ֻא ְמלָ לִ ים,
"עצֹרַ ,ה ְמ ֵּתן לְ ֶרגַ ע,
ָא ַמר לִ י ֲאדוֹ נִ יֲ :
ַרק ָּכ ְך ִּת ְהיֶ ה ָ ּבטו ַּח ִּכי ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם ׁ ֶשל ֵאלּ וּ,
רוּחוֹ ת ַה ִ ּנדּ וֹ נִ ים וַ ֲעלו ֵּבי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ָ
ַה ּצוֹ ֲע ִדים מוּלֵ נוִּּ ,ת ְר ֶאה ְ ּבמוֹ ֵעינֶ יך".
ִה ַ ּב ְטנ ּו ִמ ּ ְמרוֹ ֵמי ַה ֶ ּג ׁ ֶשר ָה ַע ִּתיק
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ָ ּב ִאים ִמ ַ ּצד ַא ֵחר מוּלֵ נוּ,
יפת ַה ּׁשוֹ ט ֵה ִא ָיצה.
ַ ּגם ֶאת ַצ ֲע ֵד ֶיהם ְצלִ ַ

6/7/2009 1:43:03 PM

Book 1.indb 284

התופת

285
"ה ֵ ּבט ָ ּב ֶהםָ ",א ַמר לִ יֲ ,הגַ ם ְּכלָ ל לֹא ׁ ָש ַאלְ ִּתי,
ַ
ְ"ר ֵאה ְצ ִע ָיד ָתם ׁ ֶשל ַע ּתו ֵּדי ָה ָא ֶרץ,
ֵּכ ַיצד ֵהם ְמ ַה ְּלכִ יםּ ַ ,גם לֹא דִּ ְמ ָעה יַ ִ ּזילוּ.
ְר ֵאה ֵּכ ַיצד ׁשוֹ ֵמר ַעל ֲהלִ יכוֹ ת ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך,
רוּחוֹ ׁ ֶשל יָ אזוֹ ן זֶ הּ ְ ,ב ַת ְחבּ וּלוֹ ת וְ א ֶֹמץ
ִמ ּקוֹ לְ כִ יס ֶאת ִ ּג ַ ּזת זָ ָהב ָח ַמס ַה ֶ ּג ֶבר.
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הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר נָ ַחת ַעל לֶ ְמנוֹ ס ,נְ ׁשוֹ ֶת ָיה,
ַה ְמ ַב ְּק ׁשוֹ ת נָ ָקםֶ ,את ַה ְ ּג ָב ִרים ָ ּב ִאי
לְ לֹא ַר ֵחם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ָה ְרג ּו ַ ּב ֶח ֶרב.
ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת וְ ִח ּזו ֵּרי ָּכזָ ב
יפילֶ ה ,זוֹ ֶאת נִ ְד ָר ּה ֵה ֵפ ָרה
יפ ִס ּ ִ
ָּכ ַב ׁש ֶאת ִה ּ ְ
ֵעת ָ ּב ֲח ָרה ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְרצ ַֹח ֶאת ָא ִב ָיה.
נָ ַט ׁש אוֹ ָת ּה ַה ּ ֶמלֶ ְך ,לְ ַבדָ ,ה ָרה לָ לֶ ֶדת
ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע זֶ ה נִ דּ וֹ ן ָה ִא ׁיש לִ ְסבּ ֹל ַ ּב ּת ֶֹפת,
ו ְּבנוֹ ָסף עוֹ ֵרר ַ ּגם ֶאת נִ ְק ַמת ֶמ ֵד ָיאה.
ִע ּמוֹ ַ ּב ֲחבו ָּרה בּ וֹ גְ ִדים וּמוֹ ֲעלִ ים –
אשוֹ ן
ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ִה ַּכ ְרנ ּו רוּחוֹ ת ְ ּבגַ יְ א ִר ׁ
אוֹ ָתם ְ ּב ֶמלְ ָק ָחיו לָ כַ ד ַ ּב ּׁ ְש ִבי ָה ֵע ֶמק.
ִה ֵ ּנה ָ ּב ִאים ֲאנַ ְחנ ּו ֶאל ַה ָ ּנ ִתיב ַה ַ ּצר,
חוֹ ֶצה ו ִּמ ְת ַח ֵ ּבר ֶאל ַה ָ ּג ָדה ִמ ֶ ּנגֶ ד,
וְ ַעל ַ ּגבּ וֹ נִ ְמ ָּתח עוֹ ד ַמ ֲע ָבר וְ גֶ ׁ ֶשר.

105

וּכְ ָבר קוֹ לוֹ ת ַה ֶ ּבכִ יּ ְ ,גנִ יחוֹ ת וְ כִ ְעכּ ו ַּע
ֵמ ֵע ֶבר ַה ּׁ ֵשנִ י ִה ִ ּגיע ּו לְ ָאזְ נֵ ינוּ,
ו ְּצלִ יל ַּכ ּפוֹ ת יָ ַדיִ ם חוֹ ְבטוֹ ת ַע ְצ ָמן ׁ ָש ַמ ְענוּ.
ֵא ֵדי ָר ָקב ַמ ְצ ִחין ֶה ְע ּ ִפיל ּו ִמ ְּל ַמ ָּטה
דָּ ְבק ּו ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ָ ּגדוֹ ת ְ ּבזֻ ֲה ָמה וְ ֶר ֶפ ׁש,
ֶח ְר ּ ָפה וְ ֵד ָראוֹ ן לָ ַאף וְ לָ ֵעינַ יִ ם.
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״בּ וֹ ר ַה ּ ְמצּולָ ה ִמ ַּת ַחת
ָמלֵ א ָהיָ ה ְ ּברּוחוֹ ת ׁ ְשקּועוֹ ת ְ ּבצוֹ ָאה וְ ד ֶֹמן
ְּכמוֹ לּו ִמ ּ ַמ ְח ָראוֹ ת ֻר ַּקן לְ ׁ ָשם ַה ּ ֶפ ֶר ׁש״
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כּ ֹה ֲע ֻמ ָּקה ָהיְ ָתה ַה ְּתהוֹ םֶ ׁ ,שלּ ֹא ָר ִאינ ּו
דָּ ָבר ַעל ִר ְצ ּ ָפ ָת ּה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נֵ רוֹ ם
וְ נִ ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּבתוֹ כָ ּה ִמ ּ ַמ ֲעלֵ ה ַה ֶ ּג ׁ ֶשר.
וְ זֹאת ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ינוּ .בּ וֹ ר ַה ּ ְמצוּלָ ה ִמ ַּת ַחת
ָמלֵ א ָהיָ ה ְ ּברוּחוֹ ת ׁ ְשקוּעוֹ ת ְ ּבצוֹ ָאה וְ ד ֶֹמן
ְּכמוֹ ל ּו ִמ ּ ַמ ְח ָראוֹ ת ֻר ַּקן לְ ׁ ָשם ַה ּ ֶפ ֶר ׁש.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ַמ ִ ּביט ִ ּב ְתהוֹ ם ַה ּ ֻפ ְר ָענוּת,
ָר ִא ִיתי ר ׁ
ֹאש ָמרו ַּח ַעד ַצ ָ ּוארוֹ ִ ּב ְס ִחי,
וְ לֹא נִ ַּתן לִ ְראוֹ ת ִאם הוּא ֶה ְדיוֹ ט אוֹ כּ ֶֹמר.
"מדּ ו ַּע ַא ָּתה לוֹ ֵט ׁש ֵעינֶ ָיך
נָ ַהם ֵאלַ יַ :
ַרק ִ ּביָ .ה ֲא ֵח ִרים ְמ ֻט ָ ּנ ִפים ָּכמוֹ נִ י".
ָענִ ִיתי" :זֹאת ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִאם טוֹ ֶעה ֵאינֶ ִ ּני,
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ֹאש יָ ֵב ׁש ֵאי ּ ַפ ַעם.
יָ ָצא לִ י לִ ְראוֹ ְת ָך ְ ּבר ׁ
ָ
זֹאת ַה ִּס ָ ּבה ׁ ֶשדַּ וְ ָקא ְ ּבך ֵעינַ י נָ ַת ִּתי.
ָה ֵאין ַא ָּתה ִא ׁיש לו ָּקהָ ,אלֶ ְסיוֹ ִאינְ ֶט ְר ִמינֵ י?"
ֵה ׁ ִשיב לִ י ְ ּבעוֹ דוֹ חוֹ ֵבט ְ ּביָ דוֹ ַעל ֵמ ַצח:
"על ֵח ְטא ַה ֲחנֻ ּ ָפה ֲאנִ י ָ ּבזֹאת ׁ ָשקו ַּע,
ַ
ָאכֵ ן ִ ּבלְ ׁשוֹ נִ י ֲחלַ ְקלַ ּקוֹ ת ִ ּגלְ ַ ּגלְ ִּתי".
ימה
"אם ָק ִד ָ
ָאז ֲאדוֹ נִ י דִּ ֵ ּברֵ ,מ ִעיר לִ יִ :
ַּת ֶּטה ְמ ַעט ר ׁ ְ
יטיב לִ ְראוֹ ת לָ ֶב ַטח
ֹאש ָךֵּ ,ת ִ
ֶאת ְקלַ ְס ֵּת ָר ּה ׁ ֶשל זוֹ ַ ,ה ְמג ָֹאל ְ ּב ֶר ֶפ ׁש,
ֹאש ּה ְ ּב ֶפ ֶר ׁש ִצ ּ ָפ ְרנֶ ָיה.
גּ וֹ ֶר ֶדת ֶאת ר ׁ ָ
ִמ ְר ׁ ַש ַעת ו ְּק ׁ ַשת לֵ ב ,יְ צוּר נִ ְת ָעבָ ,צבו ַּע,
ִע ִּתים ֵ ּגוָ ּה זוֹ ֶק ֶפתִ ,ע ִּתים רוֹ כֶ נֶ ת ַא ְר ָצה.
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זוֹ ָּת ִאיס ַה ּ ְפרו ָּצה ,לַ ֲאהו ָּב ּה ֵה ׁ ִש ָיבה
ַעל ׁ ְש ֵאלָ תוֹ 'ַ :ה ִאם ַא ְּת ַמ ִּכ ָירה ּתוֹ ָדה לִ י?'
ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ִמ ִּלים'ּ ְ :בכָ ל לִ ִ ּבי ,לָ ֶב ַטח!׳
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ֹאש ּה ְ ּב ֶפ ֶר ׁש ִצ ּ ָפ ְרנֶ ָיה.
״גּ וֹ ֶר ֶדת ֶאת ר ׁ ָ
בּוע״
ּוק ׁ ַשת לֵ ב ,יְ צּור נִ ְת ָעבָ ,צ ַ
ִמ ְר ׁ ַש ַעת ְ
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קנטו תשעה-עשר
במצולה השלישית מתייסרות נשמות מתים שחטאו בסחר במשרות כנסייה .הללו
תקועים בראשיהם למטה בתוך מערות מבוקעות בסלע .רק רגליהם בחוץ ,ואותן
לוחכת דרך קבע האש.

הוֹ ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ּ ָמגוֹ ׁש ,הוֹ ֶח ֶבר ֲח ִס ָידיו,
ֲע ַדת עוֹ ׁ ְש ֵקי ְּכלֵ י ק ֶֹד ׁש אוֹ ָתם הוֹ ִעיד ֱאל ַֹּה
לִ ְהיוֹ ת לִ ְתאוֹ ֵמי ַה ּי ׁ ֶֹשר וְ ַה ֶ ּצ ֶדק,
וְ ֵהם ִהזְ נ ּו אוֹ ָתם ִ ּב ְמ ִחיר זָ ָהב וְ כֶ ֶסף.
ישי,
ָּכאן ְמקוֹ ְמכֶ ם נִ ְק ַ ּבעּ ַ ,ב ֶּכלֶ א ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ִּכי ִ ּב ְת ִק ַיעת ׁשוֹ ָפר ִה ֵ ּנה יוֹ ְמכֶ ם ִה ִ ּג ַיע.
ִה ַ ּג ְענ ּו זֶ ה ַע ָּתה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ֶּק ֶבר,
ִט ּ ַפ ְסנ ּו ֶאל ּ ִפ ְס ַ ּגת ָה ֶרכֶ ס ו ִּמ ְּל ַמ ְעלָ ה
ָר ִאינ ּו ֶאת ׁ ְשאוֹ ל ַה ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת ַ ּב ָּתוֶ ְך.
ֲא ָה ּהָ ,חכְ ַמת ָמרוֹ םַ ,מה ּ ֻמ ְפלָ ָאה ְמלַ אכְ ֵּת ְך
ָ ּב ָא ֶרץּ ַ ,ב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ְּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת זֶ ה,
וְ ׁ ִשלְ טוֹ נֵ ְך ָמה ַרב לְ ֵעת יו ׁ ַּשת ְ ּב ֶצ ֶדק.
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לְ א ֶֹר ְך ַה ּמוֹ ָרד ו ְּב ַת ְח ִּתית ַה ֶּכלֶ א
ָר ִא ִיתי ֶאת ַה ֶּסלַ ע וּבוֹ ְ ּב ִק ִיעים ֵאין ְספֹר.
ָעגֹל ָהיָ ה ָּכל ֶ ּב ַקעַ ,הכּ ֹל ׁ ָשוִ ים לָ ר ַֹחב.
וְ לֹא ָהי ּו ְ ּגדוֹ לִ ים ַה ָּלל ּו ְ ּב ֵעינַ י
ֵמ ַא ָ ּגנֵ י ְט ִבילָ ה ,אוֹ ָתם ֶאזְ כּ ֹר ֲע ַדיִ ן,
ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ַעל ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַסן גּ 'וֹ ָבנִ י.
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ן-מה ׁ ִש ַ ּב ְר ִּתי –
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,זָ כוּר לִ י ,לִ ְפנֵ י זְ ַמ ָ
יִ ְהיֶ ה ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ְמ ִחילָ ה ַעל ֲח ָט ַאי –
זֹאת ַעל ְמנָ ת לִ ְמ ׁשוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ּ ָפעוֹ ט טוֹ ֵב ַע.
ִמ ּתוֹ כְ כֵ י ָּכל ֶ ּב ַקע ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשל ּו ַרגְ לַ יִ ם
ֵמ ֶהם ַעד ַה ָ ּי ֵר ְךֵ ,מ ֶהם ַרק ַעד ַה ֶ ּב ֶר ְך,
נוֹ ְת ָרה ְ ּבתוֹ כוֹ ְּתקו ָּעה יִ ְת ַרת ְ ּגוִ ַ ּית ָהרו ַּח.
ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לֵ י ֻּכ ָּלם ָצ ְר ָבה ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש,
וְ כֹה נוֹ ָרא ָהיָ ה ָ ּב ּה ּ ִפ ְרכּ וּס ַה ּ ִמ ְפ ָר ִקים,
ַעד ִּכי ּ ְפ ִתילִ ים וְ ֶח ֶבל יָ כְ ל ּו וַ דַּ אי לִ ְקר ַֹע.
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ָּכ ֵא ׁש ַה ְמלַ ֶחכֶ ת דָּ ָבר ָרווּי ְ ּב ׁ ֶש ֶמן,
וְ ַעל ּ ָפנָ יו זוֹ ֶחלֶ תִ ,ה ֵ ּנה ָּכ ְך ַ ּגם ָ ּבזֹאת
ָעשְׂ ָתה דַּ ְר ָּכ ּה ָה ֵא ׁש ִמן ֶה ָע ֵקב ַעד בּ ֶֹהן.
"מ ֶא ְס ְטרוֹ ִ ,מי הוּא זֶ ה ,רוּחוֹ ַה ּ ִמ ְתיַ ֶּס ֶרת
ָ
רוֹ ֶע ֶדת ְ ּב ָחזְ ָקה ,ו ְּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ָה ֵא ׁש
חוֹ ֶרכֶ ת ֶאת ַרגְ לָ יו ְ ּבא ֶֹדם ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת?"
"אם ַּת ְר ׁ ֶשה לִ י לְ הוֹ לִ ְיך אוֹ ְת ָך לְ ַמ ָּטה,
ֵה ׁ ִשיב לִ יִ :
לְ א ֶֹר ְך ַה ְּתלוּלָ ה ִ ּבגְ דוֹ ת ַה ּ ְמצוּלָ ה,
י ַ
ֹאמר לְ ָך ַה ֵ ּצל ַ ּב ּ ֶמה ָח ָטא ו ִּמי הוּא".
"א ׁ ֶשר לְ ָך יָ ֶאה ,נָ ֶאה ַ ּגם לִ יָ ",א ַמ ְר ִּתי.
ֲ
"מוֹ ִריַ ,א ָּתה ָ ּב ִקי ַ ּב ּ ֶמה ׁ ֶשלּ ֹא ֻה ַ ּגד,
יוֹ ֵד ַע ִּכי ְרצוֹ נְ ָך הוּא לִ י ַצו ִמ ָ ּגבוֹ ַּה".
ֲאזַ י ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל דָּ יֵ ק ְר ִב ִיעיִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו
ּ ָפנִ ינ ּו לְ ַצד שְׂ מֹאל ,וְ נִ ׁ ְש ָמ ִרים יָ ַר ְדנ ּו
ִ ּב ׁ ְש ִביל ָאר ְֹך וְ ַצר לַ ְּתהוֹ ם ַה ְמ ֻב ַּק ַעת.
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מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב לֹא ָמ ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך,
ַעד ׁ ֶש ֵה ִביא אוֹ ִתי ֶאל ּ ֶפ ַתח ַה ּ ְמ ִח ָּלה,
ו ָּב ּה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לֶ ָיה ָהרו ַּח ְמקוֹ נֶ נֶ ת.
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״מ ּתוֹ כְ כֵ י ָּכל ֶ ּב ַקע ִה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ְשלּו ַרגְ לַ יִ ם
ִ
ֵמ ֶהם ַעד ַהּיָ ֵר ְךֵ ,מ ֶהם ַרק ַעד ַה ֶ ּב ֶר ְך,
רּוח״
קּועה יִ ְת ַרת ְ ּגוִ ּיַ ת ָה ַ
נוֹ ְת ָרה ְ ּבתוֹ כוֹ ְּת ָ
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"ת ִהי ֲא ׁ ֶשר ְּת ִהי ,הוֹ נְ ׁ ָש ָמה ֻא ְמלֶ לֶ ת,
ְּ
ְקבו ָּרה ,ר ׁ ָ
ֹאש ּה לְ ַמ ָּטה ְּכמוֹ מוֹ ט ָ ּב ֲא ָד ָמה,
דַּ ְ ּב ִרי ֵאלַ י ִאם יֵ ׁש ִ ּביכָ לְ ֵּת ְךָ ",א ַמ ְר ִּתי.
ְּכמוֹ כּ ֶֹמר ׁ ָשם נִ ַ ּצ ְב ִּתיׁ ,שוֹ ֵמ ַע וִ דּ וּיוֹ
ֹאשוֹ לְ ַמ ָּטה,
ׁ ֶשל רוֹ ֵצ ַח ְמת ָֹעבָּ ,כבוּל ,ר ׁ
דּ וֹ ֶחה מוֹ תוֹ ְ ּבעוֹ ד וִ דּ וּי ִ ּב ְפנֵ י ַהכּ ֶֹמר.
"הכְ ָבר ִה ַ ּג ְע ָּת ֵה ָ ּנה,
וְ הוּא ָק ָרא ְ ּבקוֹ לַ :
יפ ֶצ'ה?
ַה ִאם ַא ָּתה הוּא זֶ ה ,עוֹ ֵמד ׁ ָשם ,בּ וֹ נִ ַ
ֵהן ְ ּב ִמנְ יַ ן ׁ ָשנִ ים ֶה ֱע ִרים ָעלַ י ַה ֵּס ֶפר.
ַה ִאם סוֹ ף-סוֹ ף שָׂ ַב ְע ָּת ִמ ּׁ ֶש ַפע ו ֵּמע ׁ ֶֹשר,
ַ ּב ֲעבו ָּרם ֵה ַעזְ ָּת לְ ַח ֵּלל ְּכבוֹ ָד ּה ׁ ֶשל
ְ ּג ִב ְר ֵּתנ ּו ַה ָ ּנאוָ ה ,לִ גְ זֹל אוֹ ָת ּה ְ ּבכַ ַח ׁש?"
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ו ֶּמה ָהיָ ה ָעלַ י? ָהיִ ִיתי ְּכמוֹ ַה ָּלל ּו
עוֹ ְמ ִדים וְ לֹא יוֹ ְד ִעים ַמה ְּל ָה ׁ ִשיב ַעד בּ ׁ ֶֹשת,
ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ַעל ַמה ֵהם נִ ׁ ְש ֲאל ּו וְ לָ ּ ָמה.
ֲאזַ י ָא ַמר וֶ ְרגִ ילְ יוּס" :לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת ֲענֵ ה לוֹ ,
ֲ'אנִ י ֵאינִ י ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר נִ ְד ֶמה לְ ָך"'.
ַעל ּ ִפי ִמ ְצוַ ת מוֹ ִרי ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָא ַמ ְר ִּתי.
לְ כָ ְך ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לָ יו ִטלְ ֵטל ָהרו ַּח,
ָ ּגנַ ח ְּכ ֵבדוֹ ת וְ ָסח ַ ּב ֲאנָ ָחה נוֹ ֶא ׁ ֶשת:
ִ
"אם ָּכ ְך ַמה ַהדָּ ָבר ַא ָּתה ָח ֵפץ ִמ ּ ֶמ ִ ּני?
ַא ְך ִאם ֶאת ַה ּ ְמצוּלָ ה ָח ִצ ָית וְ יָ ַר ְד ָּת
לְ כָ אן ,זֹאת ַרק לְ ַמ ַען לָ ַד ַעת ִמי ֲאנִ י,
ימת ָה ַא ּ ִפ ְ
ֲה ֵרי לְ ָךּ ְ ,גלִ ַ
יפיוֹ ר לָ ַב ׁ ְש ִּתי.
נִ ְמנֵ ִיתי ַעל ָ ּבנֶ ָיה ׁ ֶשל ַהדֻּ ָ ּבה אוֹ ְר ִסינִ י
ַה ְּלהו ָּטה ַעד ְּכלוֹ ת גּ ו ֶּר ָיה לְ ַקדֵּ ם,
ָאכֵ ן ֵמ ַעל ָרוַ ח לִ יִ ,עם זֹאת דָּ חוּק לְ ַמ ָּטה.
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ֹאשי יֶ ׁ ְשנוֹ ָמקוֹ ם וּבוֹ
ִמ ַּת ַחת לְ ר ׁ ִ
ׁשוֹ כְ נִ ים ֵמ ֲח ִס ֵידי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ָק ְדמ ּו לִ י,
דְּ חו ִּקים וּלְ חו ִּצים ֵ ּבין ַה ְּס ָד ִקים ָ ּב ֶא ֶבן.
ַ ּגם ָאנֹכִ י ַא ׁ ְש ּ ִפיל לְ ׁ ָשם ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת,
יִ ְהיֶ ה זֶ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַההוּא לְ כָ אן יַ ִ ּג ַיע,
ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ָח ׁ ַש ְב ִּתי ִּכי ַא ָּתה הוּא.
ַא ְך יֶ ֱא ַר ְך ַה ְ ּז ַמן ַרגְ לַ י ָצלִ ִיתי ּפֹה
וְ ַעל ר ׁ ִ
ֹאשי ָע ַמ ְד ִּתיִ ,מ ְ ּז ַמן ׁ ֶשהוּא יִ ְהיֶ ה
ָּתקו ַּע ָּכאן ָהפו ְּךַ ,רגְ לָ יו ְסמוּקוֹ ת ׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ִּכי ַא ֲח ָריו רוֹ ֶעה ִמ ּ ַמ ֲע ָרב יַ ִ ּג ַיע,
ַרב ֲעלִ ילוֹ ת ֻמ ׁ ְש ָחתּ ,פוֹ ֵר ַע חֹק ֻמ ְפ ָקר,
ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י ַעוְ לָ ה עוֹ לֶ ה ַעל ׁ ְשנֵ ינ ּו יַ ַחד.
הוּא יַ אזוֹ ן ַה ּׁ ֵשנִ י יִ ְהיֶ הָ ,עלָ יו ָק ָראנ ּו
ְ ּב ֵס ֶפר ַמ ָּק ִבים ,נִ כְ נַ ע לוֹ ַאנְ ִט ּיוֹ כוּס,
ָּכ ְך ֶאת ׁ ַש ִּליט ָצ ְר ַפת לְ ָמרוּתוֹ יַ כְ נִ ַיע".
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ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם נִ ְמ ָהר ִמדַּ י ָהיִ ִיתי
ִ ּב ְת ׁשו ָּב ִתי ֵאלָ יו ,אוּלָ ם ָּכזֹאת דִּ ַ ּב ְר ִּתי:
"אמֹרַ ,מה ְּסכוּם ַהכּ ֶֹפר דָּ ַר ׁש ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל
ֱ
ִמ ּ ֶפ ְטרוּס ַה ָּקדוֹ ׁש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֵּת ַח
ִה ְפ ִקיד ְ ּביָ דוֹ  .לָ ֶב ַטח ָה ֵאל לֹא ִה ְת ַמ ֵּק ַח
ִּכי ִאם דִּ ֵ ּבר לֵ אמֹר' ,לֵ ְך ִ ּב ְד ָרכַ יַ ,סנְ ְקט ּ ֶפ ְטרוּס'.
לֹא ּ ֶפ ְטרוּס לֹא ֵר ָעיו ִמ ֶּק ֶרב ַה ּׁ ְשלִ ִיחים
ּ
דָּ ְר ׁש ּו זָ ָהב אוֹ ֶּכ ֶסף ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֲחר ּו ְ ּב ַמ ִּת ָיה
לִ ּטֹל ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה ׁ ֶשל נְ ׁ ָש ָמה בּ וֹ גֶ ֶדת.
ׁ ֵשב ִ ּב ְמקוֹ ְמ ָךֵ ,אפוֹ אּ ְ ,ב ֶצ ֶדק נֶ ֱענַ ׁ ְש ָּת
ו ׁ ְּשמֹר ֶאת ַּכ ְס ּ ְפ ָךָ ,ממוֹ ן ָר ׁ ָשע ,הוֹ דוֹ ת לוֹ
מוּל ׁ ַש ְרל נְ ִס ְיך ַאנְ ז' ּו ֵה ַעזְ ָּת ֶאת ּ ָפנֶ ָיך.
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וְ ִאלְ ָמלֵ א ָהיָ ה ָעלַ י מוֹ ָרא ֲע ַדיִ ן
ׁ ֶשל ְּכבוֹ ד ַה ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת וְ רוּם ַמ ֲעלָ ָתם,
ׁ ָש ַמ ְר ָּת ָאז ִ ּב ֵ
ימי ֶה ְפ ֵקרו ְּת ָך ַ ּב ֶחלֶ ד,

105

ָהי ּו דְּ ָב ַרי ָק ׁ ִשים לְ ֵאין ׁ ִשעוּר ֵמ ֵא ֶּלה,
ִּכי ִ ּב ְר ִד ַ
יפת ַה ֶ ּב ַצע ֵה ַטלְ ָּת מוּם ָ ּב ָא ֶרץ
ִה ׁ ְש ּ ַפלְ ָּת טוּב וְ ֶח ֶסד ,רוֹ ַמ ְמ ָּת ֵח ְטא וְ ֶר ׁ ַשע.
יוֹ ָחנָ ן ַה ְמ ַב ּ ֵׂשר דִּ ֵ ּבר ַעל ׁ ֶש ָּכמוֹ ָך,
לְ ֵעת ָר ָאה אוֹ ָת ּה ַעל ּ ְפנֵ י יַ ּ ִמים ׁשוֹ כֶ נֶ ת
יטיו נוֹ ֶא ֶפת.
וְ ִעם ַמלְ כֵ י ַה ֶחלֶ ד וְ ׁ ַש ִּל ָ
ְ ּבלֵ ָד ָת ּה ׁ ִש ְב ָעה ָר ׁ ִ
אשים נָ שְׂ ָאה ָעלֶ ָיה
ו ֵּמ ֲעשׂ וֹ ר ַק ְרנַ יִ ם ָמ ׁ ְשכָ ה ִעידוּד וְ כ ַֹח,
ָּכל עוֹ ד נָ שָׂ א ַה ֶ ּצ ֶדק ֵחן ְ ּב ֵעינֵ י ַה ַ ּב ַעל.
ֲאזַ י עוֹ ְר ָך ָה ַפכְ ָּת לְ ֵאל זָ ָהב וְ כֶ ֶסף.
ַ ּב ּ ֶמה ׁשוֹ נֶ ה ַא ָּתה ִמ ֶ ּי ֶתר ָה ַעכּ וּ"ם?
ֵהם לְ ֶא ָחד עוֹ ְב ִדיםַ ,א ָּתה עוֹ ֵבד לְ ֶאלֶ ף.
ָה ּה ,קוֹ נְ ְס ַטנְ ִטין ֵק ָיסרְ ,מחוֹ לֵ ל ׁ ִש ְפ ַעת ָה ֶר ׁ ַשע,
לֹא ֲה ָמ ַרת ַהדָּ תִּ ,כי ִאם ִמ ֶ ּב ַצע מ ַֹהר
ׁ ֶש ּ ִמ ָ ּי ְד ָך זָ כָ הָ ,צ ַבר הוֹ נוֹ ִסילְ ֶב ְס ֶטר".
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ְ ּבעוֹ ד ֲאנִ י ַמ ׁ ְש ִמ ַיע לָ ִא ׁיש זְ ִמירוֹ ת ְּכמוֹ ֵאלּ ּו
ר-מהֶ ,א ְפ ׁ ָשר ַמ ְצ ּפוּן אוֹ זַ ַעם,
ָע ַקץ אוֹ תוֹ דְּ ַב ָ
ֲאזַ י ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לָ יו ָ ּב ַעט ,רוֹ ֵק ַע.
לָ ֶב ַטח ֶאת זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל ֲאדוֹ נִ י ִהנְ ַע ְמ ִּתי,
ִּכי לִ ְד ָב ַרי ִה ְק ׁ ִשיב ,ו ִּמ ּ ַמ ַ ּבע ּ ָפנָ יו
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ְמ ֻר ֶ ּצה הוּא ,וְ כִ י ֱא ֶמת דִּ ַ ּב ְר ִּתי.
ֲאזַ י ָא ַסף אוֹ ִתי מוֹ ִרי ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ָתיו,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָחזָ ק ִא ּ ְמ ַצנִ י ֶאל ָחזֵ הוּ,
ַ ּב ּׁ ְש ִביל יָ ַר ְדנ ּו בּ וֹ ִ ,ט ּ ֵפס ַע ָּתה לְ ַמ ְעלָ ה.
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וְ לֹא נִ לְ ָאה ִמ ּ ְׂש ֵאת אוֹ ִתי ַעד ׁ ֶש ִה ַ ּג ְענ ּו
ֶאל ְמרוֹ ם ּ ִפ ְס ַ ּגת ַה ֶּק ׁ ֶשת ַה ְמ ַח ֶ ּב ֶרת ֶאת
ַהדָּ יֵ ק ָה ְר ִב ִיעי ִעם זֶ ה ׁ ֶש ְ ּב ָסמו ְּך לוֹ .
וְ כָ אן ְ ּברֹב זְ ִהירוּת הוֹ ִריד ֻעלּ וֹ לָ ָא ֶרץ,
ְ ּברֹב זְ ִהירוּתִּ ,כי ַ ּגסָּ ,תלוּל ָהיָ ה ָה ֶרכֶ ס,
ֶא ְת ַ ּגר ְט ָר ׁ ִשים לֹא ַקל לְ ֵעז ָה ִרים אוֹ ַּתיִ ׁש.
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6/7/2009 1:43:08 PM

ִמ ּׁ ָשם עוֹ ד ְמצוּלָ ה ָרא ּו ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם.

Book 1.indb 295

קנטו עשרים
על גשר מעל המצולה הרביעית ,דנטה וורגיליוס מתבוננים במכשפים ומגידי עתידות
הצועדים קדימה בעוד ראשיהם מוסבים לאחור .ביניהם הם מצליחים לזהות את
ֶט ֶרזיאסַ ,אמפְ יָ ָראוּסָ ,ארוּנס ַומנטוֹ .
ַה ַּקנְ טוֹ ָה ֶעשְׂ ִריםָ .עלַ י לִ כְ ּתֹב ׁ ִש ָירה
ַעל עֹנֶ ׁש לֹא יָ דו ַּעִ ,ה ֵ ּנה ַה ּׁ ִשיר ּפוֹ ֵת ַח
וּבוֹ ֵּתאוּר ִס ְבלָ ם ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ַ ּב ּׁ ַש ַחת.
נָ כוֹ ן ָהיִ ִיתי ְּכ ָבר לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן לְ ַמ ָּטה
ְ ּבע ֶֹמק ַה ּ ְמצוּלָ הּ ְ ,במוֹ ֵעינַ י ָר ִא ִיתי
ֵּכ ַיצד ֶאת ִר ְצ ּ ָפ ָת ּה ׁשוֹ ְטפוֹ ת דִּ ְמעוֹ ת ָה ֶע ֶצב.
ְ ּבחוּג ַה ַ ּגיְ א ָר ִא ִיתי ְק ַהל נְ ׁ ָשמוֹ ת ּפוֹ ֵס ַע,
עוֹ שֶׂ ה דַּ ְרכּ וֹ דּ ו ָּמםַ ,מ ִ ּזיל דִּ ְמ ָעהָּ ,כמוֹ ה ּו
ּפוֹ ְסעוֹ ת ְ ּבעוֹ לָ ֵמנ ּו ַּת ֲהלוּכוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש.
ֹאשי ,לְ ִת ְמהוֹ נִ י ָר ִא ִיתי
עוֹ ִדי ַמ ְר ִּכין ר ׁ ִ
ִּכי ָּכל ֶא ָחד גּ וּפוֹ ָעקֹם ו ְּמ ֻע ָּקל.
ָ ּב ֶרוַ ח ֵ ּבין ַסנְ ֵטר לְ ֵבין ְּת ִח ַּלת ָחזֵ ה ּו

15

ֹאשוֹ ָהיָ ה מו ָּסב ֶאל ׁ ִש ְד ָרתוֹ ָאחוֹ ָרה,
ר ׁ
ַעל ֵּכן לֹא לְ ָפנִ ים ּ ָפ ְסע ּו ִּכי ִאם לְ ֵה ֶפךְ,
ימה.
וְ כָ ְך נִ ְמנַ ע ֵמ ֶהם לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ָק ִד ָ
ֲהיִ ָּתכֵ ן ִּכי ֳחלִ י ַה ּׁ ִש ּתוּק ָהיָ ה זֶ ה
ׁ ֶש ֶאת גּ ו ָּפם ִע ֵ ּות? ֲהגַ ם ֵאינִ י ָסבוּר
ִּכי ַהדָּ ָבר ֶא ְפ ׁ ָשרִ ,מן ָה ָראוּי לִ ְבחֹן זֹאת.
ִ ּב ְר ַּכת ָה ֵאל ָעלֶ ָיך ,קוֹ ֵרא יָ ָקר ,לְ ַמ ַען
ַּתשְׂ ִּכיל ִמן ַה ָּכתוּבַ ,א ְך ִ ּב ְמ ִחילָ הֱ ,אמֹר נָ א,
ֲהיָ כֹלְ ִּתי לֶ ֱאטֹם ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ִמדֶּ ַמע,
[]296
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ֵעת ֶצלֶ ם ָה ָא ָדם ָר ִא ִיתי מוּל ּפוֹ ֵס ַע,
כּ ֹה ְמ ֻע ָ ּות ַעד ִּכי זָ לְ ג ּו דִּ ְמעוֹ ת ֵעינָ יו
יוֹ ְרדוֹ ת ַעל ֲאחוֹ ָריו וְ נִ ָ ּגרוֹ ת לָ ָא ֶרץ?
ָאכֵ ןָ ,רכוּן ַעל ֶסלַ ע ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ֶרכֶ ס,
נִ ַ ּצ ְב ִּתי ו ָּבכִ ִיתי .נָ זַ ף ִ ּבי ֲאדוֹ נִ י:
ֲ
"הגַ ם ַא ָּתה נִ ְמנֶ ה ִעם ַה ְּכ ִסילִ ים?" ָא ַמר לִ י:

30

"כאן ַה ֶח ְמלָ ה ַרק ִאם ִהיא ַ ּב ּ ֵמ ִתים ׁשוֹ כֶ נֶ ת,
ָּ
ְ
וְ ַהכּ וֹ ֵרך ֵ ּבינָ ּה לְ ֵבין ִמ ׁ ְש ּ ַפט ֱאל ַֹּה,
כּ וֹ ֵפר הוּא ָ ּב ִע ָּקר ו ְּמ ַח ֵּלל ַה ּק ֶֹד ׁש.
ֹאש ָךָ ,ה ֵרםְ ,ר ֵאהִ ,ה ֵ ּנה ַה ֶ ּג ֶבר,
שָׂ א ֶאת ר ׁ ְ
עוֹ ד ְ ּבנֵ י ֶּת ַ ּבי צוֹ ִפיםָ ,ה ֲא ָד ָמה ֶאת ּ ִפ ָיה
ּ ָפ ֲע ָרה מוּלוֹ ֲ ,אזַ י ָק ְרא ּו לוֹ 'ַ :א ְמ ְפיָ ָראוּס?
לְ ָאן ִּת ּ ָׂשא ַרגְ לֶ ָיך? ַה ְּק ָרב לֹא ַּתם ֲע ַדיִ ן'.
י-מ ָּטה
ַא ְך לֹא ָח ַדל ָה ִא ׁיש ִמ ּ ְמרו ָּצתוֹ ֵא ַ
ֶאל ִמינוֹ ס ַה ּ ַמ ִ ּנ ַיח יָ דוֹ ַעל ְ ּבנֵ י ְ ּבלִ ַ ּי ַעל.
ְר ֵאה ֵּכ ַיצד ָה ַפ ְך ַ ּגבּ וֹ לְ ֵבית ָחזֵ הוּ,
ַע ָּתה ִמי ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ֶאת ֶה ָע ִתיד לָ ַד ַעת
ימה.
ַמ ִ ּביט ָא ְמנָ ם ָאחוֹ ָרהֲ ,א ָבל צוֹ ֵעד ָק ִד ָ
ְר ֵאה ֵּכ ַיצד ׁ ִש ָ ּנה ֶט ֶרזְ יַ אס ֶאת ַמ ְר ֵאה ּו
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱה ַפ ְך ִמ ֶ ּג ֶבר לְ ִא ּׁ ָשה,
ַעד ִּכי לְ זַ הוֹ תוֹ ׁשוּב לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר עוֹ ד.

45

ָהיָ ה ָעלָ יו לַ ְחבּ ֹט ַּכהֹגֶ ן ְ ּב ַמ ֵּטה ּו
ֹאש ׁ ְשנֵ י נְ ָח ׁ ִשים ְקלו ִּעים ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ,
ְ ּבר ׁ
ְ ּב ֶט ֶרם ׁ ָשב ָה ִא ׁיש לִ לְ בּ ֹׁש צו ָּרה ׁ ֶשל ֶ ּג ֶבר.
וְ זֶ ה ׁ ֶש ְ ּבגַ בּ וֹ מוּל ֶּכ ֶרס ֶט ֶרזְ יַ אס
הוּא ָארוּנְ ס ָה ֶא ְטרו ְּס ִקי ׁ ֶש ַ ּב ְ ּג ָבעוֹ ת ׁ ֶשל לוּנִ י,
– חוֹ ְר ׁ ִשים ֶאת ַא ְד ָמ ָתם ׁ ָשם ִא ָּכ ֵרי ַק ָר ָרה –
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ָעשָׂ ה ֵ ּביתוֹ ׁ ,שוֹ כֵ ן ְ ּבבוֹ ר ָחצוּב ְ ּב ֶסלַ ע
ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש ַצחִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ָ ּים וְ כוֹ כְ ֵבי לַ יִ ל
ּ ְפרו ִּסיםּ ְ ,גלוּיִ ים לָ ַעיִ ן ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָהא ֶֹפק.
וְ זוֹ ֲ ,א ׁ ֶשר ֵאינְ ָך יָ כוֹ ל לִ ְראוֹ ת ׁ ָש ֶד ָיה,
ֹאש ּה
ִּכי ִהיא ְמכַ ָּסה אוֹ ָתם ְ ּב ַתלְ ַת ֵּלי ר ׁ ָ
וְ ֶאת עוֹ ָר ּה ַה ַ ּגס ַרב ַה ּ ֵׂש ָער ַמ ְס ֶּת ֶרת,
ִהיא ַמנְ טוֹ ׁ ,שוֹ ְט ָטה ַרבּ וֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ
ַעד ׁ ֶש ָעשְׂ ָתה ֵ ּב ָית ּה ִ ּב ְמקוֹ ם ֻה ַּל ְד ִּתי,
ַעל ָּכ ְך דְּ ָב ִרים ְק ָצ ִרים ַא ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּב ָאזְ נֶ יךָ.

60

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּמוֹ לִ ָיד ּה נִ ְפ ַרד ִמן ַה ַח ִ ּיים,
וְ יַ ַען ִּכי נָ ְפלָ ה ְ ּב ׁ ֶש ִבי ֶק ֶרת ַ ּב ְּכחוּס,
יָ ְצ ָאה וְ ִה ְת ַה ְּלכָ ה ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ַ ּב ֶחלֶ ד
יטלְ יָ ה,
לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ֵרי ָה ַאלְ ּ ִפים ׁ ֶשל ִא ַ
ָמקוֹ ם בּ וֹ ֵהם סוֹ גְ ִרים ִמ ּ ַמ ַעל ַעל ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה
ִ ּב ְמחוֹ ז ִטירוֹ לָ ,מצוּי ֲאגַ ם ו ׁ ְּשמוֹ ֶ ּבנָ קוֹ .
וְ ֶאלֶ ף ַמ ְעיָ נוֹ תִ ,אם לֹא יוֹ ֵתר ,דּ וֹ ַמנִ י,
נוֹ ְב ִעים ִמן ָה ֲאגַ ם ו ְּב ַד ְר ָּכם ׁשוֹ ְט ִפים
ַעל ּ ְפנֵ י וָ אל ַקמוֹ נִ ָיקהַ ,על ַ ּג ְר ָדה ו ּ ֶּפנִ ינוֹ .
ל ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ִ ּב ׁישוֹ ֵפי ְ ּב ֶר ׁ ָשה ,וֶ רוֹ נָ הְ ,ט ֶרנְ טוֹ
ִה ְתוַ ֲעד ּו יַ ְחדָּ ו ַעל ּ ְפנֵ י ֶא ְמ ַצע ַהדֶּ ֶר ְך,
יָ כְ ל ּו לָ ֵתת ְ ּב ָרכָ ה לְ כָ ל צֹאנָ ם ַ ּגם יַ ַחד.
ַעל ּ ְפנֵ י ִע ּקוּל ַהחוֹ ףּ ְ ,ב ׁ ֵש ֶפל ַה ָ ּנ ָהר,
ּ ֶפ ְס ְקיֶ ָרה ַה ּ ִמ ְב ָצרּ ָ ,בנוּי לְ ַתלְ ּ ִפ ּיוֹ ת,
ֵא ָיתן נִ ָ ּצבָ ,מגֵ ן מוּל ְ ּב ֶר ׁ ָשה ו ֶ ּּב ְרגַ מוֹ .

75

6/7/2009 1:43:08 PM

ַה ּ ַמיִ ם ָה ַר ִ ּבים ,אוֹ ָתם ֲאגַ ם ֶ ּבנָ קוֹ
ָק ָצר ֵחיקוֹ ִמ ּ ְׂש ֵאת ,צוֹ נְ ִחים ְ ּבגַ ַע ׁש ֶא ׁ ֶשד,
ו ְּבשָׂ ֶדה יָ רֹק נָ ָהר ָח ָד ׁש קוֹ לֵ ַח.

Book 1.indb 298

התופת

299
ִמ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ַה ַ ּנ ַחל ִ ּב ְמרו ָּצתוֹ ּפוֹ ֵת ַח,
ׁשוּב ֵאין ֶ ּבנָ קוֹ ׁ ְשמוֹ ִּכי נִ ְת ַח ֵּלף ְ ּב ִמינְ ְציוֹ ,
ַעד יִ ָ ּבלַ ע ַ ּב ּפוֹ ָסמו ְּך לְ גוֹ ֶב ְרנוֹ לוֹ .
ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשיתוֹ ַה ַ ּנ ַחל ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ ר קוֹ לֵ ַח,
ְ
יֵ ׁש וְ יָ ִציף ַּכר דֶּ ׁ ֶשא וְ יַ ֲהפֹך ִ ּב ָ ּצה,
ימי ַה ַּקיִ ץ.
זוֹ לְ ִע ִּתים ַּת ְצ ִחיןּ ִ ,ב ְפ ָרט ִ ּב ֵ
לְ ֵעת ְ ּבתוּלַ ת ַה ּ ֶפ ֶרא ָחלְ ָפה ַעל ּ ְפנֵ י ַהדֶּ ֶר ְך,
יטה ְ ּבכִ ְב ַרת ָה ָא ֶרץ ַה ּמו ֶּצ ֶפת
ִה ִ ּב ָ
ֵר ָיקה ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם ו ַּמ ְח ֵר ׁ ָשה ְ ּב ֶתלֶ ם,
נִ ְר ַּת ַעת ִמ ּ ַמ ָ ּגע ִעם ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁש ,יָ ׁ ְש ָבה ׁ ָשם,
יַ ְחדָּ ו ִעם ֲע ָב ֶד ָיה ְ ּב ֻא ּ ָמנו ָּת ּה טוֹ ַר ַחת,
ׁ ָשם ַח ָ ּיהָ ׁ ,שם הוֹ ִת ָירה ֶאת ְ ּגוִ ָ ּי ָת ּה ְמ ֻר ֶּקנֶ ת.
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וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְ ּב ִר ּיוֹ ת ֵמ ֵאלּ ּו ַח ְבלֵ י ֶא ֶרץ,
נֶ ֶא ְספ ּו לְ ׁ ָשם ו ָּבאוִּּ ,כי ַה ִ ּב ּצוֹ ת ָס ִביב
ָה ְפכ ּו ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם לְ מוּגָ ן וּלְ ָבטו ַּח.
וְ כָ ְך ַעל ַע ְצמוֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל ַמנְ טוֹ ָק ָמה ֶק ֶרת.
ֵהם לֹא ִצ ּפ ּו לְ אוֹ תֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּב ֲח ָרה ִהיא
ְּת ִח ָּלה ֶאת ַה ּ ָמקוֹ םַ ,על ׁ ְש ָמ ּה ָק ְרא ּו לָ ּהַ :מנְ טו ָּאה.
ּ ַפ ַעם ַר ִ ּבים ׁ ָשכְ נ ּו ֵ ּבין ַהחוֹ מוֹ ת ַ ּב ֶּק ֶרת,
ְ ּב ֶט ֶרם ַמ ֲעשֵׂ ה ְּכ ִסילוּת ׁ ֶשל ַק ָסלוֹ ִדי
ֲא ׁ ֶשר נָ ַפל ַ ּב ּ ַפח ָט ַמן לוֹ ּ ִפינַ מוֹ נְ ֶטה.
ֲאנִ י ַמ ְת ֶרה ְ ּב ָך ִּכי ִאם ִּת ׁ ְש ַמע ֵאי ּ ַפ ַעם
דְּ ָב ִרים ׁשוֹ נִ ים ֵמ ֵאלּ ּו ַעל מוֹ ָצ ָא ּה ׁ ֶשל ַמנְ טו ָּאה,
ַאל ִּת ֵּתן לָ ֱא ֶמת לָ סוּר ִמ ּ ְפנֵ י דְּ ַבר ׁ ֶש ֶקר".
"אדוֹ נִ יָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ֶאת דְּ ָב ֶר ָיך,
ֵה ׁ ַש ְב ִּתיֲ :
ַא ֲא ִמין ָ ּב ֶהם ַעד ְּכלוֹ תֶ ,את דַּ ְע ִּתי ִח ַ ּז ְק ָּת.
דִּ ְב ֵרי ַא ֵחר ֵהם לִ י ָּכ ֶר ֶמץ ַהגּ וֹ וֵ ַע.

6/7/2009 1:43:08 PM

Book 1.indb 299

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

300

105

ִעם זֹאת ,מוֹ ִריֱ ,אמֹר לִ יַ ,ה ִאם ְ ּב ֶק ֶרב ֵאלּ ּו
יֵ ׁש רו ַּח ְראוּיָ ה לִ ְמ ׁש ְֹך ְּתשׂ ו ַּמת לִ ֵ ּבנוּ?
ִּכי ַרק ְ ּבכָ ְך לִ ִ ּבי יֶ ְה ֶ ּגה ְ ּבלִ י ֶה ֶרף".
ַ
"ה ֵ ּצל ַההוּאֵ ",ה ׁ ִשיב לִ י" ,יוֹ ֵרד זְ ָקנוֹ ַה ּ ָׂשב,
ּ
גּ
ִמ ְל ָחיָ יו וֹ לֵ ׁש ,נִ ְפזָ ר ַעל ׁ ְשחוֹ ר ְּכ ֵת ַפיִ ם,
ו ְּבכֵ ן ,לְ ֵעת יָ וָ ן ָהיְ ָתה ֵר ָיקה ִמ ֶ ּג ֶבר
וְ ַאף ַ ּב ֲע ִריסוֹ ת ָהי ּו זְ כָ ִרים ַא ְך ק ֶֹמץ,
ָהיָ ה נָ ִביא ָה ִא ׁיש ,וְ הוּא ִעם ַקלְ ַחס יַ ַחד
ָח ְתכ ּו ַּכ ְבלֵ י ְס ִפינוֹ ת ַ ּב ּ ַמ ֲעגָ ן ׁ ֶשל אוּלִ יס.
יפילוּס הוּא ׁ ְשמוֹ ִ ,ה ְקדַּ ׁ ְש ִּתי ִ ּב ְט ָרגֶ ְדיָ ה
ֵא ִיר ּ ִ
ִמ ּ ְפ ִרי ֵע ִטי ָמקוֹ ם לָ ִא ׁיש ו ַּמ ֲעשֵׂ הוּ.
את.
ֲהלֹא יָ ַד ְע ָּת זֹאתֵ ,הן ֶאת ֻּכ ָּל ּה ָק ָר ָ
ִה ֵ ּנה ַה ֵ ּצל ַההוּאָ ׁ ,שדוּף וְ ַדק ַ ּב ּמ ֶֹתן,
יטיב הוּא לְ הוֹ נוֹ ת
ָהיָ ה ְסקוֹ ט ִמיכָ ֵאלֵ ,ה ִ
וּלְ הוֹ לִ ְיך ׁשוֹ לָ ל ִ ּבלְ ָה ִטים ׁ ֶשל ֶק ֶסם.
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ְר ֵאהּ ְ ,גווִ ידוֹ בּ וֹ נַ ִטיַ ,ה ֵ ּבטִ ,ה ֵ ּנה ַא ְס ֶדנְ ֶטה,
ָח ֵפץ ָהיָ ה לָ ׁשוּב ֶאל עוֹ ר וְ ֶאל ַמ ְר ֵצ ַע,
אוּלָ ם ִא ֵחר ָה ִא ׁיש לְ ִה ְת ָח ֵרט ,דּ וֹ ַמנִ י.
ַה ֵ ּבט ָ ּב ֲעלוּבוֹ ת ָה ֵהןִּ ,כ ׁישוֹ ר ו ֶּפלֶ ְך
נָ ְט ׁשוִּּ ,כי לְ כַ ּׁ ֵשף לִ ָ ּבן ָח ַפץַ .ה ֶ ּצלֶ ם,
ָה ֵעשֶׂ ב וְ ַה ַּסם ָהי ּו לָ ֶהן לִ ְמלֶ אכֶ ת.
ַא ְך בּ וֹ א נֵ לֵ ְך ִמ ָּכאןּ ְ ,ב ַב ְר ָקנָ יו ְּכ ָבר ַקיִ ן
נִ ָ ּצב ַעל ַקו ַה ְ ּגבוּלְ ׁ ,שנֵ י ֲח ָצ ֵאי ָה ָא ֶרץ
נוֹ ׁ ְש ִקים ַ ּג ֵּלי ַה ָ ּים לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ֶס ִבילְ יָ ה,
וּכְ ָבר ָע ַמד ְ ּבלֵ יל ֶא ֶמ ׁש ְ ּב ִמלּ וּאוֹ ַה ַּס ַהר;
ַאל נָ א ִּת ׁ ְש ַּכח אוֹ תוֹ ֲ ,הלֹא ִ ּבזְ כוּת אוֹ רוֹ ,
ַעל נַ ְפ ׁ ְש ָך נִ ׁ ְש ַמ ְר ָּת ְ ּב ַמ ֲע ֵבה ַה ַ ּי ַער".
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ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר עוֹ ד ָאנ ּו עוֹ שִׂ ים דַּ ְר ֵּכנ ּו ָהלְ ָאה.
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קנטו עשרים ואחד
במצולה החמישית צופים שני הפייטנים ברמאים שקועים בזפת רותחת ,עליהם
שומרים דמונים חמושים בקלשונים .כמו כן פוגשים הם בתושב לוּקה שזה עתה
הגיעַ .מלָ קוֹ דה ,מפקד הדמונים ,לאחר שהסיר איום מעל ראשם ,מצרף להם משמר
ליווי אשר יוליך אותם בביטחון על גדות המצולה.

דִּ ַ ּב ְרנ ּו וְ ָצ ַע ְדנ ּו ִמ ֶ ּג ׁ ֶשר ֱאלֵ י ֶ ּג ׁ ֶשר –
לֹא נוֹ ֲעד ּו דְּ ָב ֵרינ ּו לְ ִה ָּכ ֵתב ַעל ֵס ֶפר,
לֹא ְ ּבקוֹ ֶמ ְדיָ ה זוֹ ; ֶאל ַה ּ ִפ ְס ָ ּגה ִה ַ ּג ְענוּ,
ָע ַצ ְרנ ּו ו ִּב ַּק ׁ ְשנ ּו לִ ְבל ֹׁש ַ ּב ּ ַמלֶ בּ וֹ לְ גֶ ה
ַא ַחר ְמצוּלָ ה נוֹ ֶס ֶפת ,וְ עוֹ ד ִקינוֹ ת ִח ָ ּנם.
ָר ִא ִיתי ִּכי ֻמ ְפלָ א ָהיָ ה נֶ גְ דִּ י ָהא ֶֹפל.
ָח ׁשו ְּך ְּכמוֹ ְ ּב ַמ ְח ַסן ַה ֶ ּנ ׁ ֶשק ׁ ֶשל וֶ נֶ ְציָ ה,
ימי ַהח ֶֹרף,
ַה ֶ ּז ֶפת בּ וֹ רוֹ ַת ַחת דְּ ִב ָיקה ִ ּב ֵ
לִ ְמ ׁש ַֹח ָ ּב ּה ח ֵֹרי ְס ִפינוֹ ת דּ וֹ לְ פוֹ ת ִמ ּז ֶֹקן
ַה ּ ְמנוּעוֹ ת ִמ ּׁ ַשיִ ט – וְ כָ ְך ִ ּב ְמקוֹ ם לָ ׁשוּט
זֶ ה ַעל ׁ ִש ְד ִרית ָע ֵמל ,וְ זֶ ה מוֹ ׁ ֵש ַח זֶ ֶפת
ַעל ַה ְ ּצלָ עוֹ תּ ְ ,בלוּיוֹ ת ִמ ּ ַמ ָּסעוֹ ת וְ ׁ ַשיִ ט,

15

זֶ ה ְ ּב ַח ְרטוֹ ם ַמ ִּק ׁישַ ,א ֵחר ַ ּב ַ ּי ְרכָ ַתיִ ם,
יֵ ׁש ַה ּ ַמ ְת ִקין ָמ ׁשוֹ ט ,וְ יֵ ׁש קוֹ לֵ ַע ֶח ֶבל,
זֶ ה ִמ ְפ ָרשִׂ ים ַמ ְטלִ יא ,וְ זֶ ה ׁשוֹ ֵקד ַעל ּת ֶֹרן:
ָּכ ְך ָּכאן ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ֵאל ,וְ לֹא ְ ּב ֵא ׁש שׂ וֹ ֶר ֶפת,
ׁשוֹ ַפ ַעת ַ ּב ּ ְמצוּלָ ה ַה ֶ ּז ֶפת וְ רוֹ ַת ַחת
ו ְּב ִע ָּסה דְּ ִב ָיקה מוֹ ַר ַחת ֶאת ְ ּגדוֹ ֶת ָיה.
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ָּכל זֹאת ָרא ּו ֵעינַ יַ ,א ְך לֹא ָעלָ ה ְ ּביָ ִדי
לְ זַ הוֹ ת דָּ ָבר ִמ ְּל ַבד ַה ְ ּבלִ יל ַה ְמ ַב ְע ֵ ּב ַע
וּבוֹ בּ וּעוֹ ת ּתוֹ ְפחוֹ ת וְ נִ ְב ָקעוֹ ת ׁ ֶשל זֶ ֶפת.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ַמ ִ ּביט ִ ּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב לְ ַמ ָּטה,
ְׁ
"שמֹר נַ ְפ ׁ ְש ָך!" ָצ ַעק לִ י ֲאדוֹ נִ י לְ ֶפ ַתע,
ְ
מוֹ ׁ ֵשך אוֹ ִתי ֵאלָ יו ִמ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ נִ ַ ּצ ְב ִּתי.
ֹאשי ְּכ ִמי ׁ ֶשהוּא ְק ַצר רו ַּח
ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ר ׁ ִ
ַה ְמ ַב ֵּק ׁש לִ ְראוֹ ת ִמ ּ ֶמה ָעלָ יו לָ נוּס,
וְ ַאף ִּכי הוּא ָח ֵרד ,גּ וֹ ֵבר ָעלָ יו ַה ֵ ּי ֶצר,

30

ו ִּב ְמנו ָּסתוֹ ַמ ִ ּביט ֶאל ֵמ ֵע ֶבר לִ כְ ֵתפוֹ .
ֲאזַ י ֵמ ֲאחוֹ ֵרינ ּו ָר ִא ִיתי ׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחת
ׁ ָשחֹר ׁשוֹ ֵעט ֵמ ָעלַ ,על ּ ְפנֵ י ָמצוּק ַה ֶּסלַ ע.
ָה ּהָ ,מה ַאכְ זָ ר ָהיָ ה ו ַּמה ּ ִפ ְר ִאי ַמ ְר ֵאהוּ,
ו ַּמ ֲעשָׂ יו לִ ִ ּבי ֶה ְח ִריד ּו וְ ִה ְב ִעיתוּ,
ּ ָפ ַרשׂ ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְּכנָ ָפיוָ ,רץ וְ ׁ ָש ַעט ַקל ֶרגֶ ל.
ֲאזַ י לָ כַ ד ַה ּׁ ֵשד חוֹ ֵטא ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לָ יו,
ֵה ִטיל ֶאת ָה ֻא ְמלָ ל ַעל ׁ ֶשכֶ ם ְמ ֻחדֶּ ֶדת
וּלְ ָפנִ ים ֶה ְחזִ יק אוֹ תוֹ ַ ּב ַּק ְר ֻס ַּליִ ם.
"הוֹ ַ ,מלֶ ְ ּב ַרנְ ֶּכה ,יֵ ׁש לִ יָ ",ק ָרא הוּא ִמן ַה ֶ ּג ׁ ֶשר,
יטה,
ֶא ָחד ָּכאן ִ ּב ׁ ְש ִבילְ כֶ ם ,זָ ֵקן ׁ ֶשל ַסנְ ָטה זִ ָ
ְּתהוֹ ָמה ַה ׁ ְשלִ יכוּהוֲּ ,אנִ י חוֹ זֵ ר ָה ִע ָירה,
ִּכי ְ ּב ַר ִ ּבים ָּכמוֹ ה ּו ֲהלֹא ְ ּגדו ׁ ָּשה ַה ֶּק ֶרת
ַהכּ ֹל ָ ּב ּה מוֹ ֲעלִ יםֻּ ,כ ָּלם ִמ ְּל ַבד בּ וֹ נְ טוּרוֹ ,
ְ ּבכֶ ֶסף ֵּכן ְ ּב לֹא יָ ִמירוּ ,אוֹ לְ ֵה ֶפ ְך".
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ִה ׁ ְשלִ ְיך ֶאת ַהחוֹ ֵטא לַ ְּתהוֹ ם ,ו ִּמן ַה ֶ ּג ׁ ֶשר
ָרץ ַ ּב ּמוֹ ָרד ַמ ֵהר .עוֹ ד לֹא נוֹ לַ ד ַה ֶּכלֶ ב
ׁ ֶשכּ ֹה נֶ ְח ּ ָפז לִ ְרדּ ֹף ַא ַחר ַ ּג ָ ּנבָ .הרו ַּח
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״אזַ י לָ כַ ד ַה ּׁ ֵשד חוֹ ֵטא ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לָ יו,
ֲ
ֵה ִטיל ֶאת ָה ֻא ְמלָ ל ַעל ׁ ֶשכֶ ם ְמ ֻחדֶּ ֶדת
ּולְ ָפנִ ים ֶה ְחזִ יק אוֹ תוֹ ַ ּב ַּק ְר ֻס ַּליִ ם״

ג .ד.

ָצלְ לָ ה לִ ְתהוֹ םֵ .הגִ ָיחהֻּ ,כ ָּל ּה ׁ ְשח ָֹרה ִמ ֶ ּז ֶפת.
ֲאזַ י ֲע ַדת ׁ ֵש ִדים ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ֶ ּג ׁ ֶשר
ָצ ְר ָחהָּ ,
"כאן ֵאין ָמקוֹ ם נוֹ ַעד לְ ַסנְ טוֹ ווֹ לְ טוֹ !
ָּכאן ַה ְּט ִבילָ ה ַא ֶח ֶרת ִמזּוֹ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ֶּס ְר ְצ'יוֹ .
ִאם ֵאין ְרצוֹ נְ ָך לָ חו ּׁש ֶאת נַ ַחת ֶאגְ רוֹ ֵפינוּ,
מו ָּטב ׁ ֶשלּ ֹא ָּת ׁשוּב לָ צוּף ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶ ּז ֶפת".
ֲאזַ י ְ ּב ִקלְ ׁשוֹ נִ ים ֵמ ָאה ָס ְרק ּו ְ ּבשָׂ רוֹ ,
"מ ַּת ַחת לְ ָפרֹכֶ ת,
ָּ
"כאן ְמ ַר ְּק ִדיםָ ",א ְמרוִּ ,
ַעל ֵּכן ֶאת סוֹ ד ַה ֶ ּב ַצע ַאל ְּתגַ ֶּלה לָ ַעיִ ן".
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ָעשׂ ּו ְ ּבנֵ י ַה ּ ָׂש ָטן ְמלַ אכְ ָּתם ְּככָ ל ַט ָ ּבח
ׁ ֶש ַעל עוֹ זְ ָריו ּפוֹ ֵקד לִ ְדחֹק ֶאת ַה ָ ּבשָׂ ר
ָעמֹק ַ ּב ִּסיר לְ ַבל יָ צוּף ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם.

60

ֲאזַ י דִּ ֵ ּבר מוֹ ִרי"ְ :ר ֵאה ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ִ ּנ ַיח
לָ ֶהם לִ ְראוֹ ת אוֹ ְת ָך ,מו ָּטב לְ ָך לִ כְ ר ַֹע
ו ַּמ ֲח ֶסה לִ ְמצֹא ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ֶּסלַ ע.
יִ ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ֶעלְ בּ וֹ ן ׁ ֶש ִ ּבי יָ ִטיחוּ,
ַאל ִּת ָ ּב ֵהלֵ ,א ַדע ֵּכ ַיצד לִ נְ הֹג ָ ּב ֶהם.
ָ ּג ַב ְר ִּתי ֶ ּב ָע ָבר ַעל ִמ ְט ָר ִדים ְּכמוֹ ֵא ֶּלה".
ֹאש ַה ֶ ּג ׁ ֶשר,
ָא ַמר לִ י ו ָּפ ַסע ָסמו ְּך לְ ר ׁ
ִה ֵ ּנה דָּ יֵ ק ׁ ִש ּׁ ִשי ,ו ִּמן ַהדִּ ין יִ ְהיֶ ה זֶ ה
לְ ַה ְפ ִ ּגין ַמ ְר ֶאה נָ חו ּׁש ,בּ וֹ ֵט ַח וְ ַקר רו ַּח.
ְּכלַ ֲה ַקת ְּכלָ ִבים נוֹ ַב ַחתִ ,מ ְת ּ ָפ ַר ַעת,
ִּת ְרדּ ֹף ַא ַחר ַק ְ ּב ָצן ָעלוּב ,וְ זֶ ה לְ ֶפ ַתע
עוֹ ֵצר ִמ ּ ְמנו ָּסתוֹ ְּכמוֹ לְ ַב ֵּק ׁש רֹב ֶח ֶסד,
ָּכ ְך ָעט ּו ַהדֶּ מוֹ נִ ים ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ֶ ּג ׁ ֶשר
ַעל ֲאדוֹ נִ יּ ִ ,ב ֵידי ָּכל ׁ ֵשד ִקלְ ׁשוֹ ן מוּנָ ף.
ִ
"מ ֵּטרו ְּפכֶ םָ ",צ ַעקִ ,
"ח ְדל ּו לָ כֶ ם לְ ֶרגַ ע,
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ְ ּב ֶט ֶרם ִּת ְפ ְ ּגע ּו ִ ּבי ַה ִ ּניח ּו לְ ָבא כּ ַֹח
ִמ ִּק ְר ְ ּבכֶ ם לָ ֵצאת וְ ֶאת דְּ ָב ִרי לִ ׁ ְשמ ַֹע,
ַרק ָאז ַּתכְ ִריע ּו ִאם יֵ ׁש ַט ַעם לְ ׁ ַש ּ ְפ ֵדנִ י".
ֲאזַ י ָ ּגע ּו ְ ּבקוֹ ל" :יֵ ֵצא נָ א ַמלָ קוֹ ָדה".
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָצ ַעדָ ,ה ֲא ֵח ִרים לֹא נָ עוּ.
ׁ ָש ַאל" :וְ כִ י ָ ּבזֹאת ִּת ְצ ַמח לְ ָך ּתוֹ ֶעלֶ ת?"
"ה ִאם ,הוֹ ַמלָ קוֹ ָדה,
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֲאדוֹ נִ יַ :
אתי לְ כָ אן ו ְּביָ ַדי ֵאין
נִ ְד ֶמה לְ ָך ׁ ֶש ָ ּב ִ
ְּכלֵ י לְ ִח ָ
ימה ָ ּב ֶהם אוּכַ ל לִ גְ בּ ֹר ָעלֶ ָיך,
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״כ ְך ָעטּו ַהדֶּ מוֹ נִ ים ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ֶ ּג ׁ ֶשר
ָּ
ַעל ֲאדוֹ נִ יּ ִ ,ב ֵידי ָּכל ׁ ֵשד ִקלְ ׁשוֹ ן מּונָ ף״

ג .ד.

ָ ּב ֶהם ִצ ְ ּיד ּו אוֹ ִתי ָה ֵאל וְ ַהגּ וֹ ָרל?
ַה ַ ּנח לִ י וְ ֵאלֵ ְךִּ ,כי ִמ ּ ְמרוֹ ִמים ֻצ ֵ ּו ִיתי
לְ הוֹ לִ ְיך ֶאת ָה ַא ֵחר ְ ּב ִמ ׁ ְשעוֹ לֵ י ַה ּ ֶפ ֶרא".
לְ ׁ ֵש ַמע ֲאדוֹ נִ י נָ ַפל לֵ ב ַהדֶּ מוֹ נִ ים,
ֶאת ִקלְ ׁשוֹ נוֹ לָ ָא ֶרץ ִה ִ ּנ ַיח ַמלָ קוֹ ָדה.
"אם ָּכ ְך ּ ְפנֵ י ַהדְּ ָב ִריםָ ",א ַמרַ ,
ִ
"אל ִּת ְפ ְ ּגע ּו בּ וֹ ".
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"א ָּתה ׁ ָשםַ ,הכּ וֹ ֵר ַע
ֲאזַ י מוֹ ִרי דִּ ֵ ּברַ :
ָרכוּן ֵ ּבין ֲא ָבנִ ים וְ ֶסלַ ע ַּת ַחת ֶ ּג ׁ ֶשר,
בּ וֹ א ,לֹא נִ ׁ ְש ֶק ֶפת עוֹ ד ַה ַּס ָּכנָ ה לִ ׁ ְשנֵ ינוּ".
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אתי,
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ִמן ַה ּ ִמ ְס ּתוֹ ר יָ ָצ ִ
ימה,
ָאז ֶח ֶבר ַהדֶּ מוֹ נִ ים ,נִ ְר ָע ׁשָ ,צ ַעד ָק ִד ָ
ָח ׁ ַש ׁ ְש ִּתי ּ ֶפן יַ ְמר ּו ֶאת ּ ִפיו ׁ ֶשל ַמלָ קוֹ ָדה.
ָּכ ְך ֶ ּב ָע ָבר ,זָ כוּר לִ יּ ֵ ,גיסוֹ ת ַרגְ לִ ים ָר ִא ִיתי,
לְ ֵעת ַעל ּ ִפי ֶה ְס ֵּכם ְּכנִ ָיעהֵ ,הם ִמ ַּק ּ ְפרוֹ נָ ה
ָע ְבר ּו ַעל ּ ְפנֵ י אוֹ יֵ בָ ,א ֲחזָ ה ָ ּב ֶהם ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת.
נֶ ֱא ָסף ִ ּב ֵידי מוֹ ִריַ ,אף לֹא לְ ֶה ֶרף ַעיִ ן
ֵמ ֵסב ֶאת ַמ ָ ּב ִטי ִמן ַה ּׁ ֵש ִדים ִמ ּׁ ַש ַחת,
יטה.
ִּכי לֹא ִח ָ ּבה ָהיְ ָתה זוֹ ׁ ֶש ּ ִמ ּ ְפנֵ ֶיהם ִה ִ ּב ָ
ִקלְ ׁשוֹ נֵ ֶיהם ָא ְספוּ ,צוֹ ְר ִחים ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ,
ֲ
"הזֶ ה ַה ְ ּז ַמן לִ נְ עֹץ ִקלְ ׁשוֹ ן ַ ּב ֲאחוֹ ָריו?"
ְ
"תכְ נִ יס לוֹ ַעד ָה ֶע ֶצם!"
ַעל ָּכך ֻּכ ָּלם ֵה ׁ ִשיבוַּּ :
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ַא ְך ַמלָ קוֹ ָדה עוֹ ד ִעם ֲאדוֹ נִ י ֵמשִׂ ַיח,
ּ ָפנָ ה ִח ׁיש לְ ָאחוֹ רֶ ,אל ֶח ֶבר ַהדֶּ מוֹ נִ ים,
ּפוֹ ֵקד ַעל ׁ ֵשד ֵמ ֶהםְ :
"סתֹם ּ ִפ ְיךְ ,ס ַק ְר ִמילְ יוֹ נֶ ה!"
"אין ַט ַעם עוֹ ד לָ לֶ כֶ ת
וְ ׁ ָשב ,דִּ ֵ ּבר ֵאלֵ ינוֵּ :
ַעל ֶרכֶ ס זֶ ה ִּכי ִמן ַה ֶ ּג ׁ ֶשר ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי
ׁשוּב לֹא נוֹ ַתר דָּ ָבר ִמ ְּל ַבד ְ ּב ָת ִרים וְ ׁ ֶש ֶבר.
ֲא ָבל ִאם ִ ּב ְרצוֹ נְ כֶ ם לְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך לָ לֶ כֶ ת ָהלְ ָאה,
ֲעל ּו ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֶרכֶ ס ,לְ כ ּו בּ וֹ  ,לֹא ַה ְר ֵחק
ִמ ָּכאן ִּת ְרא ּו עוֹ ד ֶרכֶ ס ו ׁ ְּש ִביל ָעלָ יוִּ ,כי ֶא ֶמ ׁש
ימה ִמזּוֹ ָה ֵעתְ ׁ ,שנוֹ ת ֶאלֶ ף
ָח ֵמ ׁש ׁ ָשעוֹ ת ָק ִד ָ
אתיִ ם וְ ׁ ִש ּׁ ִשים וְ ׁ ֵש ׁש ָחלְ פ ּו ֵמ ֶרגַ ע
ָמ ַ
ׁ ֶשדֶּ ֶר ְך זוֹ נֻ ְּת ָצה ,וְ ׁשוּב ֵאינֶ ָ ּנה עוֹ ד.
ִמנְ יָ ן ִמ ּ ִפ ּקו ַּדי ָ ּבזֹאת ֲאנִ י ׁשוֹ לֵ ַח
לַ ְחקֹר ִאם עוֹ ד חוֹ ֵטא ִח ֵּלץ ֶאת ּ ִפי ּו לִ נְ ׁשֹם –
לְ כ ּו ִעם ֲאנָ ׁ ַשי ,נָ ִקי לִ ָ ּבם ֵמ ֶר ׁ ַשע".
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ֲאזַ י ּ ָפנָ ה ַהדֶּ מוֹ ן ֶאל ַה ּׁ ֵש ִדים ִמ ּׁ ַש ַחת:
"ק ִד ָ
ָ
ימהַ ,צ ֲעדוַּ ,קגְ נָ צוֹ ַ ,קלְ ַק ְ ּב ִרינָ ה,
ָאלִ ִיצ'ינוֹ  ,יִ ְהיֶ ה ֲעלֵ ֶיהם ַ ּב ְר ָ ּב ִר ְיצ'יָ ה.
ליביקוֹ קוֹ ִעם דְּ ַריְ גְ נָ צוֹ יַ ַחד,
יֵ לֵ ְך ַ ּגם ִ ּ
ְ
ִק ִיר ָ ּיטוֹ ַ ּב ַעל נִ יב ,וְ ַא ָּתה ,לֵ ךּ ְ ,ג ַר ְפיַ ָקנֶ ה,
ַפ ְר ָפ ֶרלוֹ וְ חוֹ לֵ ה ָהרו ַּח רו ִ ּּב ַיקנְ ֶטה.
יטב ַ ּב ֶ ּז ֶפת ָהרוֹ ַת ַחת,
ַח ּ ְפשׂ ּו ָס ִביב ֵה ֵ
ַעל ֶצ ֶמד זֶ ה ַה ׁ ְש ִ ּגיח ּו ַעד ַמ ֲעלֵ ה ָה ֶרכֶ ס
ַה ּ ִמ ְתנַ ּ ֵׂשא ׁ ָשלֵ ם ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ְשאוֹ ל ִמ ַּת ַחת".
"אוֹ י לִ יָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ַ ,מה ֶ ּזה רוֹ אוֹ ת ֵעינַ יָ ",א ַמ ְר ִּתי,
ִּ
"ב ְבנֵ י ַה ְּלוָ יָ ה ֵאין לָ נ ּו צ ֶֹר ְך ְּכלָ ל.
יטב ֻמ ֶּכ ֶרת לַ ֲאדוֹ נִ י ַהדֶּ ֶרךְ.
ֲהלֹא ֵה ֵ
ֵהן ֵע ָרנִ י ַא ָּתהֲ ,הלֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך
ֶאת ַה ּׁ ֵש ִדים ֵּכ ַיצד ַ ּב ֲח ִר ַיקת ׁ ִש ַ ּניִ ם
ִמ ְצ ָחם ִּכ ְ ּוצ ּו ְ ּבזַ ַעםֲ .אנִ י ָח ֵרד ֵמ ָעוֶ ל".
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"אל ִּת ָיראִּ ,כי ֲח ִר ַיקת ׁ ִש ַ ּניִ ם
ֵה ׁ ִשיב לִ יַ :
נוֹ ֲע ָדה ַרק לְ ֵעינֵ י ַה ּ ִמ ְת ַ ּב ּׁ ְשלִ ים ַ ּב ֶ ּז ֶפת.
ַעל ֵּכן ַה ַ ּנח לָ ֶהם לַ ְחרֹקּ ְ ,בנִ י ,וְ ַאל ּ ַפ ַחד".
ְס ִביב ַה ָ ּג ָדה ִמ ּ ְׂשמֹאל ֲע ַדת ׁ ֵש ִדים ֵה ֵס ָ ּבה,
ֲאזַ י ָּכל ׁ ֵשד ׁ ִש ְר ֵ ּבב לְ ׁשוֹ נוֹ ֵ ּבין ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם,
ִס ָ
ימן ֻמ ְס ָּכם ָהיָ ה זֶ ה ֵ ּבינָ ם לְ ַ ּב ְר ָ ּב ִר ְיצ'יָ ה;
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קנטו עשרים ושניים
במסעם על פני צלע המצולה צופים השניים בגורלם של הנוכלים והסוחרים במשׂ רות,
מיקלֶ ה זַ ֶנקה.
ביניהם איש נווארה המספר על קורותיו שלו ,של הנזיר גוֹ מיטה וכן של ֶ
הדמונים השומרים על מוכי הגורל מסתבכים בקטטה בינם לבין עצמם ,ושני הפייטנים
נוטשים את המקום.

ָר ִא ִיתי לְ ָפנִ ים ֵחיל ּ ָפ ָר ׁ ִשים דּ וֹ ֵהר,
ֶאת ַה ּׁשוּרוֹ ת סוֹ גֵ ר ו ִּמ ְס ַּת ֵער לַ ְּק ָרב,
ו ְּר ִא ִיתיו לְ ֵעת ָאנוּס ָהיָ ה לָ ֶסגֶ ת.
ְ ּבנַ ֲחלַ ְתכֶ ם סו ִּסיםָ ,ר ִא ִיתיִָ ,א ֶר ִטינִ ים,
ֲע ַדת רוֹ כְ ִבים דּ וֹ ֶה ֶרת לְ ַצד ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ַ ּי ַער,
ַמ ֲהלוּמוֹ ת טו ְּרנִ יר ו ׁ ְּשאוֹ ן ְק ָרבוֹ ת ֵ ּבינַ יִ ם,
ְּת ִק ַיעת ְק ָרנוֹ ת לְ ַצד ְצלִ ילֵ י ּ ַפ ֲעמוֹ נִ ים,
ַהלְ מוּת ֻּת ּ ִפים ,אוֹ תוֹ ת ִמן ַה ּ ִמ ְב ָצר ִמ ּ ַמ ַעל,
ֵמ ֶהם ִּכ ְצלִ יל נָ כְ ִרים ֵמ ֶהם ְּכחֹק ַא ְר ֵצנוּ.
ַא ְך לֹא ָר ִא ִיתי עוֹ ד ְ ּגיָ סוֹ ת ׁ ֶשל ּ ָפ ָר ׁ ִשים,
ֵחילוֹ ת ַרגְ לִ יםְ ,ס ִפינָ ה יוֹ ֵצאת ַ ּב ָ ּים לְ ׁ ַשיִ ט,
וְ ֵהם יוֹ ְצ ִאים לַ דֶּ ֶר ְך ִ ּבנְ ִפ ָיחה רוֹ ֶע ֶמת.
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ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו ִעם ַה ּׁ ֵש ִדים ַ ּגם יַ ַחד,
הוֹ ּ ְ ,ב ֶח ְב ַרת ּ ְפ ָר ִאיםִּ ,כ ְד ַבר ִא ְמ ָרה רוֹ וַ ַחת:
ְ
"קדוֹ ׁ ִשים ַ ּב ְּכנֵ ִס ָ ּיהּ ,פוֹ ְר ִעים ְ ּב ֵבית ַמ ְרזֵ ַח".
אוּלָ ם ְּתשׂ ו ַּמת לִ ִ ּבי לָ ְר ׁ ָש ִעים ַ ּב ֶ ּז ֶפת
ַה ּ ִמ ְתיַ ְּס ִרים ָ ּב ֵא ׁש נְ תוּנָ ה ָהיְ ָתה ֻּכ ָּל ּה,
ּ ְפ ָר ִטים ַעל ַה ּ ְמצוּלָ ה ָח ַמ ְד ִּתי לָ ַד ַעת.
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ְּכמוֹ ַהדּ וֹ לְ ִפין ַ ּב ָ ּיםִ ,ע ֵּקל ַ ּגבּ וֹ ְ ּב ֶק ׁ ֶשת
וְ לַ ַּס ּ ָפן אוֹ ֵתת ִּכי לֹא ָרחוֹ ק ַה ַּס ַער,
לְ ַמ ַען ְס ִפינָ תוֹ יוּכַ ל עוֹ ד לְ הוֹ ׁ ִש ַיע,
ָּכ ְך ּפֹהֵ ,מ ֵעת לְ ֵעת ,לְ ָה ֵקל ַעל יִ ּסו ָּריו,
ֶא ָחד ִמן ַהחוֹ ְט ִאים ָעלָ ה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶ ּז ֶפת,
ִק ּ ֵמר ַ ּגבּ וֹ וְ ׁ ָשב לִ ְצלֹל ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן.
וּכְ מוֹ ַעל ְ ּגדוֹ ת ׁ ְשלוּלִ ית כּ וֹ ַר ַעת ַה ְ ּצ ַפ ְרדֵּ ַע,
ַרק ֶאת זַ ְרבּ ו ִּב ָית ּה ַּת ִ ּציג ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם,
ַרגְ לֶ ָיה ו ְּבשָׂ ָר ּה ָה ֲע ִס ִיסי ַמ ְס ֶּת ֶרת,
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ָּכ ְך ָּכאןּ ְ ,בכָ ל ָמקוֹ ם ָּכ ְרע ּו ָה ְר ׁ ָש ִעים,
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָק ַרב ֲאלֵ ֶיהם ַ ּב ְר ָ ּב ִר ְיצ'יָ ה,
ִ ּבן ֶרגַ ע ָצלְ ל ּו ַ ּב ֶ ּז ֶפת ָהרוֹ ַת ַחת.
ָר ִא ִיתי – עוֹ ד ַה ּיוֹ ם נִ ְת ַקף לִ ִ ּבי ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת –
ֶא ָחד ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְס ּ ִפיק לִ ְצלֹלְּ ,כמוֹ ְצ ַפ ְרדֵּ ַע
ׁ ֶש ַח ְברוֹ ֶת ָיה נָ סוַּ ,רק ִהיא לְ ַבד נוֹ ֶת ֶרת,
ָאז ְ ּג ַר ְפיַ ָקנֶ ה ,זֶ ה ׁ ֶש ְּליָ דוֹ ִ ׁ ,ש ּ ֵפד
אוֹ תוֹ ִ ּבשְׂ ָערוֹ  ,נִ ְמ ַרח ֻּכלּ וֹ ַ ּב ֶ ּז ֶפת,
ְּכמוֹ לו ְּט ָרה ְמ ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ֵהנִ יף אוֹ תוֹ לְ ַמ ְעלָ ה.
ַע ָּתה ִמ ּׁ ֶש ָ ּי ַד ְע ִּתי ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ָּכל ַהדֶּ מוֹ נִ ים,
יטב ִה ֵּט ִיתי אֹזֶ ן,
לִ ְד ַבר ְ ּבנֵ י ַה ּ ָׂש ָטן ֵה ֵ
ַמ ִ ּביט ָ ּב ֶהם יוֹ ְצ ִאים ֶאל ִע ּסו ָּקם ָק ִד ָ
ימה.
ְ"ר ֵאה ֶאת ְט ָפ ֶר ָיך ,רו ִ ּּב ַיקנְ ֶטה ,לְ ַה ְט ִ ּב ַיע
ְ ּב ֶפגֶ ר זֶ ה לְ ַמ ַען ּתוּכַ ל ְ ּבשָׂ רוֹ לִ ְקר ַֹע!"
ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ָה ֲארו ִּרים ָצ ֲעק ּו ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ.
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ֲאזַ י ֲאחוּז ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת ּ ָפנִ ִיתי לַ ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ :
ַ
"ה ִאם ּתוּכַ ל לוֹ ַמר לִ י ֶאת ׁ ֵשם ֲעלוּב ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה נָ ַפל ָק ְר ָ ּבן לְ ׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחת?"
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מוֹ ִרי ָק ַרב ֲאזַ י ָסמו ְּך ֶאל ַהחוֹ ֵטא,
ׁשוֹ ֵאל אוֹ תוֹ ֵמ ַאיִ ן ִה ִ ּג ַיע ֶאל ַה ּת ֶֹפת.
ארה.
"אנֹכִ י יְ לִ יד ַמלְ כוּת נָ וָ ָ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ָ :
ִא ּ ִמי ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה אוֹ ִתי לְ ֶבן ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
ַמ ׁ ְש ִחית ֶאת ְרכו ּׁשוֹ ו ְּב ַע ְצמוֹ ּפוֹ גֵ ַע,
ׁ ְשלָ ַח ְתנִ י לְ ׁ ָש ֵרת ְ ּב ַא ְרמוֹ נוֹ ׁ ֶשל ׁשוֹ ַע.
נִ ְמנֵ ִיתי ִעם ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ִּתיבּ וֹ לְ ט ַה ּׁ ַש ִּליט,
ָס ַח ְר ִּתי ְ ּב ִמשְׂ רוֹ ת ִ ּב ְתמו ָּרה לְ ֶב ַצע ֶּכ ֶסף,
ַעל ָּכ ְך ֲאנִ י טוֹ ֵבל ְ ּב ַמ ְד ֵמנָ ה רוֹ ַת ַחת".
ָאז ִק ִיר ָ ּיטוֹ זֶ הֶ ,א ְצלוֹ נִ ֵיבי ַהלּ ַֹע
לִ ׁ ְשנֵ י ִצדָּ יו ִה ְב ִקיע ּו ְּכמוֹ ׁ ֶשל ֲחזִ יר ַה ַ ּבר,
ִ ּב ֵּק ׁש ֶאת ְ ּבשַׂ ר גּ וּפוֹ ׁ ֶשל ַהחוֹ ֵטא לִ ְקר ַֹע.
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ִה ֵ ּנה ַעכְ ָ ּבר נִ ְקלַ ע ֵ ּבין ֲחתוּלֵ י ַה ֶּט ֶרף.
ֲא ָבל ָאז ַ ּב ְר ָ ּב ִר ְיצ'יָ ה ָּת ַפס אוֹ תוֹ ִ ּבזְ רוֹ ַע,
"ה ְמ ֵּתן וְ ֵתן לִ י לִ ְתק ַֹע לוֹ ַּכהֹגֶ ן".
אוֹ ֵמרַ :
"ה ְמ ׁ ֵש ְךָ ",א ַמר לוֹ ,
ֲאזַ י ֶאל ֲאדוֹ נִ י ּ ָפנָ הַ ,
ר-מה נוֹ ָסף לָ ַד ַעת,
"לִ ׁ ְשאֹל ִאם ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך דְּ ַב ָ
ְ ּב ֶט ֶרם יְ ַט ּ ֵפל בּ וֹ ֶא ָחד ִמן ַהדֶּ מוֹ נִ ים".
וַ ֲאדוֹ נִ יֱ :
"אמֹר לִ יֲ ,היֵ ׁש ֵ ּבין ֲח ֵב ֶר ָיך
ַה ּ ִמ ְס ַּת ְּת ִרים ַ ּב ֶ ּז ֶפת רוּחוֹ ת חוֹ ְט ִאים לָ ִטינִ ִ ּיים?"
ֵה ׁ ִשיב לוֹ " :זֶ ה ַע ָּתה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ּ ָפגַ ׁ ְש ִּתי,
ׁשוֹ כֵ ן ָקרוֹ בַ ,הלְ וַ אי ו ִּב ְמקוֹ מוֹ ָהיִ ִיתי,
ְ ּב ַמ ְד ֵמנַ ת ַה ֶ ּז ֶפת ְּכמוֹ תוֹ ָעמֹק ׁ ָשקו ַּע
ִמ ְ ּבלִ י לַ ְחרֹד ָּת ִדיר ֵמחֹד ִקלְ ׁשוֹ ן וְ ֶד ֶקר".
"ס ַבלְ ִּתי דַּ י ּ ַפ ְט ּ ֶפ ֶטת".
ָאז לִ ִ ּיביקוֹ קוֹ ָסחָ :
ָּת ַפס ֶאת ַהחוֹ ֵטא ,לָ כַ ד אוֹ תוֹ ִ ּבזְ רוֹ ַע,
וְ נֵ ַתח ִמגּ וּפוֹ ָק ַרעִ ,ה ְפ ִריד ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
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ָח ׁ ַשק ַ ּגם דְּ ַריְ גְ נָ צוֹ לִ לְ כּ ֹד אוֹ תוֹ ְ ּב ֶרגֶ ל,
אוּלָ ם ַה ְמ ַפ ֵּקד ַסב לְ ָאחוֹ ר ,צוֹ ֵר ַח,
ימה ַעל ַהדֶּ מוֹ נִ ים.
ְ ּב ַמ ָ ּבטוֹ ֵמ ִטיל ֵא ָ
לְ ֵעת נִ ְר ַ ּגע ְמ ַעט ׁ ְשאוֹ ן ְ ּבנֵ י ַה ּ ָׂש ָטן,
ָחזַ ר לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת מוֹ ִרי ֶאל ַה ּ ָפצו ַּע
ׁ ֶש ִ ּב ְבשָׂ רוֹ ַה ַחי ִה ִ ּביט נִ ְר ָע ׁש ֲע ַדיִ ן.
"מי הוּא ָה ִא ׁיש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ ְפ ַר ְד ָּת ְ ּב ֶט ֶרם
ִ
ָעלִ ָית ֶאל ַהחוֹ ףְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ָא ַמ ְר ָּת?"
"ה ָ ּנזִ יר גּ וֹ ִמ ָ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַ :
יטה ִמ ָ ּגלו ָּרה.
ָה ִא ׁיש נָ ָבל ֻמ ׁ ְשלָ םַ ,אלּ וּף ַּת ְר ִמית ו ֶּב ַצע,
ּ ָפ ַרשׂ ֶאת ָחסוּתוֹ ַעל אוֹ יְ ֵבי ׁ ַש ִּליט ָה ָא ֶרץ.
יטה.
לֹא לְ ִח ָ ּנם ַה ָּלל ּו דִּ ְ ּבר ּו ִ ּב ׁ ְש ַבח גּ וֹ ִמ ָ
נָ ַטל ֶאת זְ ָה ָבם ו ִּב ְתמו ָּרה ִה ִ ּנ ַיח
לָ ֶהם לְ ִה ּ ָמלֵ טּ ִ .ב ׁ ְש ַאר ִע ְס ֵקי שְׂ ָר ָרה
ָהיָ ה הוּא ָה ִרבּ וֹ ן ,וְ לֹא נוֹ כֵ ל ּ ְפחוּת ֵע ֶר ְך.

90

ָהרו ַּח ָּכאן ִע ּמוֹ הוּא דּ וֹ ן ִמ ֶיקלֶ ה זַ נְ ֶקה,
ִא ׁיש לוֹ גוֹ דוֹ רוֹ הוּא .לְ ׁשוֹ נָ ם לֹא ֲח ֵדלָ ה
ִמ ְּל ַפ ְט ּ ֵפט ְ ּבלִ י ֶה ֶרף ַעל נִ ְפלְ אוֹ ת ַס ְרדִּ ינְ יָ ה.
אוֹ יָ ה לִ יְ ,צא ּו ו ְּרא ּו ֶאת זֶ ה חוֹ ֵרק ׁ ִש ַ ּניִ ם,
ָהיִ ִיתי ְמ ַס ּ ֵפר עוֹ ד ַא ְך ַה ּ ָמגוֹ ר אוֹ ֵחז ִ ּבי
ִּכי ֶאת עוֹ ִרי לִ ְפ ׁשֹט רוֹ ֶצה ַה ּׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחת.
ָאז ְּכבוֹ ד ַמ ְצ ִ ּביא ַה ַ ּגיִ ס ּ ָפנָ ה ֶאל ַפ ְר ָפ ֶרלוֹ ,
 ִ ּגלְ ֵ ּגל ֵעינָ יו ַה ּׁ ֵשד ְ ּב ַת ֲאוָ ה לְ ֶר ַצח –דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יו ָק ׁשוֹ תַּ :
"כ ֵּל ְך לְ ָךִ ,ט ּנ ֶֹפת".
"א ָבל ִאם ֶח ְפ ְצכֶ ם לִ ְראוֹ ת ,אוֹ ַרק לִ ׁ ְשמ ַֹע",
ֲ
ׁ ָשב וְ ִד ֵ ּבר ָה ִא ׁיש ,קוֹ לוֹ ֲאחוּז ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת,
"א ְמ ִציא לָ כֶ ם לְ כָ אן לוֹ ְמ ַ ּב ְר ִדים אוֹ טוֹ ְס ָקנִ ים.
ַ
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ִאם ַרק יוּכְ ל ּו לָ סוּר ַה ִ ּצדָּ ה ַמלֶ ְ ּב ַרנְ ֶּכה
וְ לֹא לָ זוּז ִמ ּׁ ָשם ּ ֶפן יֶ ְח ְרד ּו ֵר ַעי
ִמ ּ ַמ ֲעשֵׂ י נָ ָקםּ ַ .גם ִּכי לְ ַבד ִה ֵ ּננִ י,
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ָא ִביא ִמ ָ ּיד לְ כָ אן עוֹ ד ׁ ֶש ַבע נְ ׁ ָשמוֹ ת
ִּכי דַּ י לִ י ִ ּב ׁ ְש ִר ָיקהַ ,על ּ ִפי ִמנְ ַהג ַע ּ ֵמנוּ,
ִאם רו ַּח ֵמ ִא ָּתנ ּו לְ ֵה ָחלֵ ץ ִה ְצלִ ָיחה".
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים נָ שָׂ א לֹעוֹ ַקגְ נָ צ'וֹ ,
ֹאשוֹ וְ ָסחָ :
נִ ֵער ר ׁ
"אכֵ ן ַּת ְר ִ ּגיל ַמ ְס ִר ַיח,
ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ זוֹ ֵמם הוּא לָ ׁשוּב לִ ְצלֹל ַ ּב ֶ ּז ֶפת".
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיב ָה ִא ׁישַ ,אלּ וּף ַה ַּת ְחבּ וּלוֹ ת:
"ל ּו ַא ְך ֱא ֶמת ָהיָ ה דְּ ָב ְר ָךִּ ,כי ָאז ָהיִ ִיתי
ֵמ ִביא ַעל ר ׁ
ֹאש ֵר ַעי ַא ְך יִ ּסו ִּרים וְ ֵס ֶבל".
דְּ ָב ָריו ֶאת ָאלִ ִיצ'ינוֹ ַּכ ֲהלָ כָ ה ִהכְ ִעיסוּ,
ְ ּבנִ גּ וּד לְ ֵמ ֵר ָעיו ָצ ַרח ֲאזַ י ַהדֶּ מוֹ ן:
ִ
"אם ְּתנַ ֶּסה לִ ְצלֹל ,לֹא ֲאזַ ֵ ּנב ַא ֲח ֶר ָיך.
וְ ַרק ֶא ְפרֹשׂ ָּכנָ ף ֵמ ַעל ִ ּב ַ ּצת ַה ֶ ּז ֶפת,
ַעל ֵּכן ֵצא ֶאל ַהחוֹ ף וְ רוּץֲ ,אזַ י נִ ְר ֶאה
ִאם יֵ ׁש ְ ּבכ ֲֹח ָך לִ ְבר ַֹח ֵמ ִא ָּתנוּ".
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ֲא ָה ּה ,קוֹ ֵרא יָ ָקרְ ׁ ,ש ַמע ַעל ִע ּנוּי ָח ָד ׁש:
ֶאל ְרצו ַּעת ַהחוֹ ף ַע ָּתה ַהכּ ֹל ִה ִ ּביט ּו
ֹאש ֻּכ ָּלם ַה ּׁ ֵשד ,יוֹ זֵ ם ֵמרוֹ ץ ַה ּ ָמוֶ ת.
ְ ּבר ׁ
ארה ּ ָפ ַעל ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן,
אוּלָ ם זֶ ה ֶ ּבן נָ וָ ָ
ּ
ָּכ ַפף ַרגְ לָ יו ,זִ ֵ ּנק ִמן ַה ַק ְר ַקע לַ ֶ ּז ֶפת
וְ כָ ְך ִמ ּ ְמ ַע ֵ ּנה ּו לְ ִה ּ ָמלֵ ט ִה ְצלִ ַיח.
לָ כֵ ן ְּכלִ ּ ָמה וְ זַ ַעם ָּת ְקפ ּו ֶאת ַהדֶּ מוֹ נִ ים,
ְ ּבר ׁ
ֹאש ֻּכ ָּלם ָק ַצף יוֹ זֵ ם ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶּכ ׁ ֶשל.
"ה ֵ ּנה נִ ְת ּ ַפ ְס ָּת".
ַעל ֵּכן נָ ַסק ֶאל ָעל ,קוֹ ֵראִ :
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ארה ּ ָפ ַעל ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן,
״אּולָ ם זֶ ה ֶ ּבן נָ וָ ָ
ָּכ ַפף ַרגְ לָ יו ,זִ ֵ ּנק ִמן ַה ַּק ְר ַקע לַ ֶ ּז ֶפת
יח״
וְ כָ ְך ִמ ּ ְמ ַע ֵ ּנהּו לְ ִה ּ ָמלֵ ט ִה ְצלִ ַ

ג .ד.

ַא ְך לְ ִח ָ ּנם ָצ ַרחִּ .כי לֹא ָע ְמד ּו ְּכנָ ָפיו
ארה,
ְ ּב ַת ֲחרוּת ִעם ּ ַפ ַחדָ .צלַ ל ָאז ֶ ּבן נָ וָ ָ
ַה ּׁ ֵשד דּ וֹ ֶאה ֵמ ָעלֵ ,הנִ יף ֶאת ֵ ּבית ָחזֵ הוּ,
ָּכ ְך ַעל ֲאוַ ז ַה ַ ּבר צוֹ נֵ ַח ַ ּבז ַה ֶּט ֶרף,
ֹאשוֹ  ,צוֹ לֵ ל ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן,
וְ זֶ ה ַמ ְר ִּכין ר ׁ
ַה ַ ּבז ָסר וְ זָ ֵעף דּ וֹ ֶאה ֶאל ָעל יָ גֵ ַע.
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ַא ַחר ֵר ֵעה ּו ָטס ,לְ כִ ׁ ְשלוֹ נוֹ שָׂ ֵמ ַח,
כִ י ָּכ ְך יַ ֲעלֶ ה ְ ּביָ דוֹ לָ ִריב ִעם ָאלִ ִיצ'ינוֹ .
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וְ כָ ְךִ ,מ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ָ ּנגֹז ֵ ּבן ַה ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
ׁ ָשלַ ף ֶאת ְט ָפ ָריו ַה ּׁ ֵשד ַעל ֵמ ֵר ֵעה ּו
וְ נֶ ֱא ַבק ִע ּמוֹ ֵמ ַעל ַה ְּתהוֹ ם לְ ַמ ָּטה.
ַא ְך לֹא ָט ַמן יָ דוֹ ָאלִ ִיצ'ינוֹ ַ ּב ַ ּצ ַּל ַחת,
ׁ ִש ֵּסף ִ ּב ְט ָפ ָריו ֶאת יְ ִריבוֹ ַ ,ה ּׁ ְשנַ יִ ם
ָצלְ ל ּו ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ְ ּב ַמ ְד ֵמנָ ה רוֹ ַת ַחת.
ָא ְמנָ ם ָק ַרע אוֹ ָתם ַה ַּל ַהטַ ,א ְך ֲע ַדיִ ן
ָהי ּו ַּכנְ ֵפי ַה ּׁ ְשנַ יִ ם דְּ בו ִּקים ִ ּב ְבלִ יל ַה ֶ ּז ֶפת
וְ כָ ְך נִ ְמנַ ע ֵמ ֶהם לְ ֵה ָחלֵ ץ ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ֵה ִעיק ַעל ַ ּב ְר ָ ּב ִר ְיצ'יָ ה ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ הִ ,צ ָ ּוה הוּא
ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ׁ ֵש ִדים לָ עוּף ֶאל חוֹ ף ִמ ֶ ּנגֶ ד,
ַה ִּקלְ ׁשוֹ נִ ים ִע ּ ָמם ,לְ ַח ֵּלץ ֶאת ַהדֶּ מוֹ נִ ים.

150

ַה ָּלל ּו ִה ְתיַ ְ ּצב ּו ַעל ַה ָ ּג ָדה ,הוֹ ׁ ִשיט ּו
ד-שד ֶאת ִקלְ ׁשוֹ נוֹ לְ ֶצ ֶמד ַהדֶּ מוֹ נִ ים
ׁ ֵש ׁ ֵ
ַה ּ ִמ ְת ַ ּב ּׁ ְשלִ ים ֵ ּבינְ ַתיִ ם ַ ּב ֶ ּז ֶפת ָהרוֹ ַת ַחת.
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״וְ כָ ְךִ ,מּיָ ד לִ כְ ׁ ֶש ָ ּנגֹז ֵ ּבן ַה ְ ּבלִ ּיַ ַעל,
ׁ ָשלַ ף ֶאת ְט ָפ ָריו ַה ּׁ ֵשד ַעל ֵמ ֵר ֵעהּו
וְ נֶ ֱא ַבק ִע ּמוֹ ֵמ ַעל ַה ְּתהוֹ ם לְ ַמ ָּטה״
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קנטו עשרים ושלושה
במצולה השישית מתייסרים הצבועים והמתחסדים לדורותיהם .הללו מהלכים בברדסי
עופרת כבדים המכריעים אותם ארצה .ביניהם פוגשים פייטנינו שני נזירים מבולוניה,
ַק ַטלָ נוֹ ולוֹ ֶדרינגוֹ  .על אם הדרך שרוע ,צלוב לארץ ,יוסף ַקיָ פָ א.
לְ לֹא ְ ּבנֵ י לְ וָ יָ ה ,לְ ַבדַ ,אט ַאטּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶקט,
ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו ִא ׁיש ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת ֵר ֵעהוּ,
ְּכמוֹ צוֹ ֲע ֵרי ִמנְ זָ ר ַה ּצוֹ ֲע ִדים ְ ּב ַצוְ ָּתא.
ָה ִריב ֵ ּבין ַה ּׁ ֵש ִדים ֶה ֱעלָ ה ְ ּב ַד ְע ִּתי
ֶאת ֵאזוֹ ּפוּס ו ְּמ ׁ ַשל ָה ַעכְ ָ ּבר וְ ַה ְ ּצ ַפ ְרדֵּ ַע.
"קרוֹ ב" ֲהלֹא לַ ְ ּ
ׁ ֶש ֵּכן ָ
"ב ָסמו ְּך" דּ וֹ ֶמה הוּא
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ּ ָמ ׁ ָשל ַמזְ ִּכיר ֶאת ַהדֶּ מוֹ נִ ים.
אשית נַ ְק ִ ּביל לָ ַא ֲח ִרית,
ִּכי ִאם ֶאת ָה ֵר ׁ ִ
נִ ְמ ָצא ִּכי ַה ּ ָמ ׁ ָשל וְ ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָשל זֵ ִהים ֵהם.
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּ ַמ ְח ׁ ָש ָבה יוֹ לֶ ֶדת ַמ ְח ׁ ָש ָבה
עוֹ ֵרר ִ ּבי ַה ּ ָמ ׁ ָשל ַ ּגם הוּא ִה ְרהוּרַ ,ה ּ ַפ ַעם
ָ ּג ְד ׁ ָשה ַה ּ ַמ ְח ׁ ָש ָבה לִ ִ ּבי ָמגוֹ ר ו ַּפ ַחד.

15

ָח ׁ ַש ְב ִּתיַ :ה ּׁ ֵש ִדים נָ ְפל ּו ָק ְר ָ ּבן לְ לַ ַעג.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַהדָּ ָבר ֵא ַרע ְ ּב ַא ׁ ְש ָמ ֵתנוּ,
ָאז ְ ּבלִ ָ ּבם ֵאלֵ ינ ּו שִׂ נְ ַאת ֶעלְ בּ וֹ ן יוֹ ֶק ֶדת.
לָ כֵ ן ִאם ְּת ֻח ַ ּבר ַה ּ ַמשְׂ ֵט ָמה לָ ֶר ׁ ַשע,
וַ דַּ אי עוֹ ד יִ ְרדְּ פוּנ ּו ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת וְ ת ֶֹקף
ִמ ּ ֵמרוֹ ץ ַּכלְ ֵבי ַה ַ ּציִ ד ַא ַחר ַא ְרנֶ ֶבת נָ ָסה.
ֹאשי סוֹ ֵמר ִמ ּ ַפ ַחד.
ְּכ ָבר ַח ׁ ְש ִּתי ֶאת שְׂ ַער ר ׁ ִ
חוֹ זֵ רַ ,מ ִ ּביט ָאחוֹ ר ִ ּב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב דּ וֹ ֶאגֶ ת
ֶאל ֲאדוֹ נִ י דִּ ַ ּב ְר ִּתיִ :
"אם לֹא ַּת ְס ִּתירָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ,
[]316
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ֶאת ׁ ְשנֵ ינ ּו ִ ּב ְמ ֵה ָרה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמלֶ ְ ּב ַרנְ ֶּכה –
ֵמ ֶהם לִ ִ ּבי ָח ֵרד – ֲה ֵרינִ י ְמ ַד ּ ֶמה ְּכ ָבר
ׁ ֶש ֶאת קוֹ לָ ם ֶא ׁ ְש ַמע וְ ֵהם ֵמ ֲאחוֹ ֵרינוּ".
ֵה ׁ ִשיבּ ַ :
"גם ל ּו ֲאנִ י ָעשׂ וּי ַמ ְר ָאה ֻמכְ ֶס ֶפת
ָ
לֹא ֵא ִ
יטיב ֶאת ַמ ְר ִא ְיתך ַה ִחיצוֹ נִ ית לִ ְקלֹט
ַמ ֵהר ִמ ּׁ ֶש ֵא ַדע לֶ ֱאצֹר ֶאת ִה ְרהו ֶּריךָ.

30

ִה ֵ ּנה ַמ ְח ׁ ַש ְב ְּת ָך לְ ַמ ְח ׁ ַש ְב ִּתי חוֹ ֶב ֶרת,
ָאכֵ ן ְקרוֹ ִבים ֲאנַ ְחנוּּ ְ ,בפ ַֹעל ו ְּבכ ַֹח.
ַעל ֵּכן ְ ּב ֵע ָצה ַא ַחת ִא ְּת ָך ָ ּג ַמ ְר ִּתי א ֶֹמר:
ִאם ַה ָ ּג ָדה ִמ ָ ּי ִמין ֵאינָ ּה ְּתלוּלָ ה ִמדַּ י,
נוּכַ ל לָ נוּס ִמ ּ ְפנֵ י רוֹ ְד ֵפינ ּו ַה ְמ ֻד ּ ִמים,
וְ ֶאל ַה ְּתהוֹ ם ַה ָ ּבא נַ ְצלִ ַיח ָ ּב ּה לָ ֶר ֶדת".
ַא ְך זֶ ה ִס ֵ ּים לִ ְמסֹר לִ י ּ ְפ ָר ֵטי ְמנו ָּס ֵתנוּ,
ִה ֵ ּנה אוֹ ָתם ָר ִא ִיתיָ ,ט ִסים ּ ְפרוּשֵׂ י ְּכנָ ַפיִ ם,
ְ ּב ֶמ ְר ָחק לֹא ַרב ִמ ָּכאן ָע ִטים לִ לְ כּ ֹד אוֹ ָתנוּ.
ָח ַטף אוֹ ִתי מוֹ ִריִ ,ח ֵ ּבק ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ָתיו,
ְּכמוֹ ֵאם ַה ּ ְמ ִק ָיצה ִמ ּקוֹ ל ׁ ָשאוֹ ן ,נֶ ְח ֶר ֶדת,
וּלְ ַמ ְר ֵאה ָה ֵא ׁש ,בּ וֹ ֶע ֶרת לְ ֵעינֶ ָיה,
ַּת ְחטֹף ֶאת ְ ּבנָ ּהָּ ,תרוּץ וְ לֹא ֶּת ְחדַּ ל לְ ֶרגַ ע
ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּביט ְס ִב ָיב ּה וְ ל ּו לְ ֶה ֶרף ַעיִ ן,
ִּכי ׁ ְשלוֹ ם ַה ֵ ּבן ֲהלֹא יָ ָקר לָ ּה ֵמ ַח ֶ ּי ָיה.

45

ִמ ַּת ַחתּ ְ ,במוֹ ַרד ַהחוֹ ף יְ צוּק ָה ֶא ֶבן,
ׁ ָש ַטח ַ ּגבּ וֹ מוֹ ִרי ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ְדרוֹ ן ַה ֶּסלַ ע –
י-מ ָּטה.
הוּא ַחיִ ץ ַה ְּתהוֹ ם ַה ָ ּבא – ֶה ְחלִ יק ֵא ַ
ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ָ ּגלְ ׁש ּו ַמ ֵהר ָּכל ָּכ ְך ֵמי ֶא ׁ ֶשד
ִ ּב ְת ָעלָ ה לָ סֹב ֶאת ֶא ֶבן ָה ֵר ַחיִ ם,
ֲא ִפל ּו לֹא ִמ ַּת ַחת ׁ ְשלַ ֵ ּבי ַ ּגלְ ַ ּגל ֶה ֵ ּנ ַע,
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ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲאדוֹ נִ י ָ ּגלַ ׁש לִ גְ דוֹ ת ַה ֶּסלַ ע,
אוֹ ֵסף אוֹ ִתי ֵאלָ יו ַמ ְצ ִמיד ֶאל ֵ ּבית ָחזֵ ה ּו
ְּכמוֹ ל ּו ָהיִ ִיתי ְ ּבנוֹ וְ לֹא ׁ ֻש ָּתף לַ דֶּ ֶר ְך.
ַא ְך זֶ ה ַעל ַק ְר ָק ִעית ַה ְּתהוֹ ם נָ גְ ע ּו ַרגְ לֵ ינ ּו
ִ ּב ׁ ְשאוֹ ל ַה ַּת ְח ִּת ּיוֹ תָ ,ר ִאינ ּו ֵמ ָעלֵ ינוּ,
ְ ּבר ׁ
ֹאש ָמצוּק ֵמ ָעלֶ ,את ַה ּׁ ֵש ִדים ִמ ּׁ ַש ַחת.
"ה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִמ ּ ַמ ַעל",
ַא ְך לֹא נִ ְב ַהל מוֹ ִריַ .
ישית,
ָא ַמר" ,אוֹ ָתם ִה ְפ ִק ָידה ַ ּב ְּתהוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ
אוֹ ֶס ֶרת ֲעלֵ ֶיהם לַ ְחצוֹ ת ֶאת ְ ּגבוּלוֹ ֶת ָיה".

60

ִמ ַּת ַחת לַ ּ ָמקוֹ םּ ְ ,ב ִר ּיוֹ ת ְמ ׁשו ִּחים ְ ּב ֶצ ַבע
ָמ ָצאנוּ ,צוֹ ֲע ִדים ַאט ַאט ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל,
בּ וֹ כִ ים ו ְּקלַ ְס ֵּת ָרם לֵ ֶאה ,מו ָּבסָּ ,כנו ַּע.
ֹאשם עוֹ ֶטה ַ ּב ְרדָּ ס יוֹ ֵרד
לָ ְב ׁש ּו ְ ּגלִ ימוֹ ת ,ר ׁ ָ
ַעל ֵעינֵ ֶיהם ָּכלִ ילּ ָ ,גזוּר ַעל ּ ִפי ַה ּנ ַֹהג
ַה ְמ ֻק ָ ּבל ַעל נְ זִ ֵירי ְקלוּנִ י ַעד ֵה ָ ּנה.
ַ ּבחוּץ ַה ּ ַמ ֲע ֶטה ִסנְ וֵ ר ְ ּב ָפז ָרקו ַּע,
ֲא ָבל ִ ּב ְפנִ ים ָהיָ ה ֻּכלּ וֹ יָ צוּק עוֹ ֶפ ֶרת,
מוּלוֹ ַק ְסדָּ ה ׁ ֶשל ְפ ֶר ֶד ִריק ַא ְך ְּכסוּת ׁ ֶשל ַק ׁש ָקלו ַּע.
ימת ַה ֶ ּיגַ ע ָה ֲארוּגָ ה לָ נֶ ַצח!
ֲא ָה ּהּ ְ ,גלִ ַ
ּ ָפנִ ינ ּו שְׂ מֹאלָ ה ׁשוּבָ ,ק ַר ְבנ ּו ֲאלֵ ֶיהם –
ַה ֶח ֶבר ָה ָאמוּן ַעל ַּת ֲענִ ית ו ֶּבכִ י.
ַא ְך ַּת ַחת ַה ּ ִמ ׁ ְש ָקל ָה ַרב וְ ַה ּ ֵמ ִעיק
ּ ָפ ְסע ּו ָמתוּן ָמתוּןֲ ,א ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ּ ָפגַ ׁ ְשנ ּו
ְקלַ ְס ֵּתר ָח ָד ׁש ִּכ ְמ ַעט ַעל ָּכל ּ ְפ ִס ָיעה וְ ׁ ַש ַעל.
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ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְךָ ,א ַמ ְר ִּתי" :הוֹ ֵאל נָ א ְ ּבטו ְּב ָך,
ישה ּו לִ ְמצֹא ָּכאן
ֵעינֶ ָיך לְ ַא ּ ֵמץ ו ִּמ ׁ ֶ
ֲא ׁ ֶשר ֶאת ּ ָפ ֳעלוֹ ו ׁ ְּשמוֹ ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע".
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״א ְך ל ֹא נִ ְב ַהל מוֹ ִריַ .׳ה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִמ ּ ַמ ַעל,׳
ַ
ישית,
ָא ַמר ,׳אוֹ ָתם ִה ְפ ִק ָידה ַ ּב ְּתהוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ
אוֹ ֶס ֶרת ֲעלֵ ֶיהם לַ ְחצוֹ ת ֶאת ְ ּגבּולוֹ ֶת ָיה׳"
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ֲאזַ י ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,לְ ׁ ֵש ַמע ַה ּטוֹ ְס ָקנִ ית
"צ ֲע ֵדיכֶ ם ַה ׁ ְשה ּו נָ א,
ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִפיָ ,ק ָראַ :
ַא ֶּתם ַה ֶ ּנ ְח ּ ָפזִ ים ְ ּב ִד ְמדּ ו ֵּמי ַה ּׁ ַש ַחת.
לִ ְמד ּו אוּלַ י ִמ ּ ִפיֶ ,את ׁ ֶש ִּת ְרצ ּו לָ ַד ַעת".
"ה ְמ ֵּתן לוֹ ֶרגַ ע,
ַעל ֵּכן דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י מוֹ ִריַ :
ָה ֵאט ֶאת ְצ ָע ֶד ָיך ו ְּפ ַסע ִע ּמוֹ ַ ּגם יַ ַחד".
ָע ַצ ְר ִּתי וְ ָר ִא ִיתי ׁ ְשנֵ י ְקלַ ְס ֵּת ֵרי ּ ָפנִ ים
ַה ְּלהו ִּטים ִע ּ ִמי לָ דוּן וּלְ ָהשִׂ ַיח,
ּפוֹ ְס ִעים לְ ַאט ִמ ַּת ַחת לְ נֵ ֶטל ָהעוֹ ֶפ ֶרת.
ָק ְרב ּו ֵאלַ י ׁ ְשנֵ ֶיהם ,זְ ַמן ַרב ִה ְתבּ וֹ נְ נ ּו ִ ּבי
ְ ּברֹב ֲח ׁ ָשד ִמ ְ ּבלִ י לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע וְ ל ּו ֶהגֶ ה,
וְ ַרק ֲאזַ י ּ ָפנוּ ,אוֹ ְמ ִרים ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ:
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"על ּ ִפי ְּתנו ַּעת ְ ּגרוֹ נוֹ נִ ְר ֶאה ִּכי ַחי הוּא זֶ ה,
ַ
וְ ִאם הוּא ּ ֶפגֶ ר ֵמתֵ ,מ ַאיִ ן לוֹ זְ כוּת יֶ ֶתר
לְ ִה ְס ּתוֹ ֵבב ָח ְפ ׁ ִשי לְ לֹא ַ ּב ְרדַּ ס עוֹ ֶפ ֶרת?"
"ברו ְּך ַה ָ ּבא ,טוֹ ְס ָקנִ י,
ֲאזַ י ּ ָפנ ּו ֵאלַ יּ ָ :
ֶאל ֶח ֶבר ַה ְ ּצבו ִּעים ַה ֶ ּזה ֻמ ֵּכה ָה ֶע ֶצב,
ַאל ִ ּב ׁ ְש ַאט נַ ְפ ׁ ְש ָך ַּת ְס ִּתיר ׁ ִש ְמ ָך ִמ ּ ֶמ ּנוּ".
ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לִ ׁ ְשנֵ ֶיהם" :נוֹ לַ ְד ִּתי וְ גָ ַדלְ ִּתי
לִ גְ דוֹ ת ַא ְרנוֹ ַה ַ ּנ ַחלּ ְ ,ב ִעיר ַר ַ ּבת ִּת ְפ ֶא ֶרת,
ו ְּבגו ִּפי ֲאנִ י ,גּ וּף זֶ ה ָּת ִמיד לָ ַב ׁ ְש ִּתי.
ַא ְך ִמי ַא ֶּתם ֲא ׁ ֶשר ַעל לֶ ְחיְ כֶ ם ָר ִא ִיתי
דְּ ָמעוֹ ת ְמזֻ ָּקקוֹ ת ׁ ֶשל ֵס ֶבל ,וְ ַה ִ ּגיד ּו
ַמה ּ ֵפרו ּׁשוֹ ׁ ֶשל עֹנֶ ׁש זֶ ה ְמ ֻר ֵ ּבה ַה ּז ַֹהר?"
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵה ׁ ִשיבּ ְ :
"גלִ ימוֹ ת ַה ּ ָפז ַה ָּלל ּו
ֵהן יְ צוּקוֹ ת עוֹ ֶפ ֶרת ,וְ ַת ַחת עֹל ָּכ ְבדָּ ן
וְ נֵ ֶטל ִמ ׁ ְש ָקלָ ן קוֹ ְר ִסים ָּכל גּ וּף וְ ֶע ֶצם.
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טּוב ָך,
״כיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְךָ ,א ַמ ְר ִּתי :׳הוֹ ֵאל נָ א ְ ּב ְ
ֵּ
ֵעינֶ ָ
ישהּו לִ ְמצֹא ָּכאן
ּומ ׁ ֶ
יך לְ ַא ּ ֵמץ ִ
ּושמוֹ ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע׳"
ֲא ׁ ֶשר ֶאת ּ ָפ ֳעלוֹ ׁ ְ

105
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נְ זִ ֵירי ִ׳מ ְסדָּ ר צוֹ ֵהל׳ ָהיִ ינ ּו ְ ּבבּ וֹ לוֹ נְ יָ ה,
קוֹ ְר ִאים לִ י ַק ַטלָ נוֹ ֵ ,ר ִעי הוּא לוֹ ֶד ִרינְ גוֹ ,
ִ ּב ׁ ְשנֵ ינ ּו ָ ּב ֲח ָרה ִע ְיר ָך לִ נְ ִציגֶ ָיה
לְ ַה ׁ ְש ָּכנַ ת ׁ ָשלוֹ םִ .משְׂ ָרה ׁ ֶש ִהיא לָ רֹב
ִ ּב ֵידי נָ ִציג ֶא ָחדֶ .את ּתוֹ ְצאוֹ ת ְמלַ אכְ ֵּתנ ּו
ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ֲע ַדיִ ן ְ ּב ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ת ַ ּג ְר ִדינְ גוֹ ".
"מ ְחדְּ לֵ יכֶ ם ֵה ִביאוּ"...
"ה ּה ,נְ זִ ִיריםָ ּ "...פ ַת ְח ִּתיֶ ,
ָ
וְ לֹא יָ ַס ְפ ִּתי ִּכי ִ ּגלּ ּו ֵעינַ י לְ ֶפ ַתע
ִ ּב ֵיתדוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ְפלוֹ נִ י ָצלוּב לָ ָא ֶרץ.
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לִ כְ ׁ ֶש ָר ָאה אוֹ ִתי ֻּכלּ וֹ ִהזְ דַּ ֲעזֵ ַע,
ו ִּבזְ ָקנוֹ ַה ּ ֶפ ֶרא נָ ׁ ַשף ְּכ ֵבדוֹ ת ,גּ וֹ נֵ ַח.
ִה ִ ּביט ְפ ָרה ַק ַטלָ נוֹ ָ ּב ִא ׁיש ,וְ לִ י ֵהשִׂ ַיח:
"זֶ ה ָהרוֹ ֵבץ לָ ָא ֶרץ יוֹ ֵסף ַק ָ ּי ָפא הוּא.
הוּא זֶ ה ׁ ֶש ַּל ּ ְפרו ׁ ִּשים יָ ַעץ ִּכי ִאם יַ ְק ִריב ּו
ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ַע ּ ָמם יַ ִ ּציל ּו ֶאת ַה ֶ ּי ֶתר.

120

ַעל ֵּכן ֵעירֹם ָה ִא ׁישָ ,צלוּב ַעל ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך.
ִה ֵ ּנה רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיךׁ ,שוֹ כֵ ב וְ ֶאת גּ וּפוֹ
רוֹ ְמ ִסים ְ ּב ַרגְ לֵ ֶיהם ָּכל ָהעוֹ ְב ִרים ִמ ּ ַמ ַעל.
ַ ּגם חוֹ ְתנוֹ ָ ,חנָ ןַ ,אף הוּא סוֹ ֵבל ָּכמוֹ ה ּו
ַ ּב ּ ְמצוּלָ ה ַה ּזֹאתִ ,ע ּמוֹ ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
נָ ְטע ּו ַ ּב ְ ּיהו ִּדים ֶאת ּ ֻפ ְר ָענוּת ָה ֶר ׁ ַשע".
ֲאזַ י ָר ִא ִיתי ֶאת וֶ ְרגִ יל נִ ָ ּצב ָּת ֵמ ַּה,
ָסמו ְּך ֶאל ַה ָ ּצלוּבֶ ׁ ,ש ְ ּב ִפ ּׁשוּט יָ ַדיִ ם
ָר ַבץ ֲח ַסר אוֹ נִ ים ְ ּבזוֹ ָ ּגלוּת ַה ֶ ּנ ַצח.
ֶאל ַה ָ ּנזִ יר ּ ָפנָ ה מוֹ ִרי וְ כָ ְך ָא ַמר לוֹ :
"אמֹר נָ א ִ ּב ְמ ִחילָ ה ִמ ּ ְמ ָך ,חוֹ ֵטא יָ ָקר,
ֱ
ֲהיֵ ׁש ָ ּבזֹאת נָ ִתיב אוֹ ַמ ֲע ָבר יָ ִמינָ ה,
דַּ ְר ָּכם נוּכַ ל לָ ֵצאת ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ָט ֵר ְך
לִ ְקרֹא לְ ַמלְ ֲאכֵ י ַה ּׁ ְשחוֹ ר לִ ְצלֹל ֵאלֵ ינ ּו
ֶאל ְּתהוֹ ם ַה ּ ְמצוּלָ ה וּלְ ַח ֵּלץ אוֹ ָתנוּ?"
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"קרוֹ ב ִמ ּׁ ֶש ִ ּי ַחלְ ָּת,
"ת ְמ ָצא ָ ּבזֹאתֵ ",ה ׁ ִשיב לוֹ ָ ,
ִּ
נְ ִתיב ָה ִרים ַעל ַסף ַהכּ ֶֹתל ַה ַּכ ִ ּביר,
וְ הוּא חוֹ ֶצה ֶאת ּ ְפנֵ י ָּכל ְּתהוֹ מוֹ ת ָה ֶר ׁ ַשע
לְ ַבד ִמ ּזֹאת ׁ ֶש ָּכאןֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ּ ְמנֻ ָּתץ הוּא,
ַא ְך ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָק ַרסָ ,הי ּו ָח ְרבוֹ ת ָה ֶרכֶ ס
לַ ֲע ֵר ָמה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ּתוּכְ ל ּו לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך".
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יתי ֶאת וֶ ְרגִ יל נִ ָ ּצב ָּת ֵמ ַּה,
״אזַ י ָר ִא ִ
ֲ
ָס ְ
מּוך ֶאל ַה ָ ּצלּובֶ ׁ ,ש ְ ּב ִפ ּׁשּוט יָ ַדיִ ם
ָר ַבץ ֲח ַסר אוֹ נִ ים ְ ּבזוֹ ָ ּגלּות ַה ֶ ּנ ַצח״
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ֹאשוֹ וְ ָסח:
ָע ַמד מוֹ ִרי לְ ֶרגַ עִ ,ה ְר ִּכין ר ׁ
"הדֶּ מוֹ ן ַה ְמ ׁ ַש ּ ֵפד חוֹ ְט ִאים ְ ּב ִקלְ ׁשוֹ נוֹ ,
ַ
ָמ ַסר לָ נוֵּ ,אפוֹ אֵ ,מ ָידע ׁ ָשגוּי לָ ֶב ַטח".
"ש ַמ ְע ִּתי ָעלָ יו עוֹ ד ְ ּבבּ וֹ לוֹ נְ יָ ה,
ָסח ַה ָ ּנזִ ירָ ׁ :
ָאכֵ ן ֻק ּ ַפת ׁ ְש ָר ִצים ְּתלוּיָ ה לוֹ ֵמ ָאחוֹ ר.
ׁ ַש ְק ָרן ָ ּגמוּר ָהיָ הֲ ,א ִבי גּ וֹ נְ ֵבי ַהדַּ ַעת".
ימה,
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים זִ ֵ ּנק מוֹ ִרי ָק ִד ָ
ֻמ ְד ָאג ְמ ַעט ָהיָ הּ ְ ,ב ֵעינָ יו נִ ַּכר ַה ַ ּז ַעם.
ֲאנִ י ְ ּב ִע ְּקבוֹ ָתיו ׁ ֶשל ֲאדוֹ נִ י ,נָ ַט ׁ ְש ִּתי
		
148
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קנטו עשרים וארבעה
ורגיליוס ודנטה מטפסים ברוב זהירות על גדת המצולה השישית של התופת ,ומגיעים
אל רכס החוצה את המלבוגה .בעומק המצולה השביעית הם פוגשים שודדים שגופם
נשוך הנחשים מתפורר לאבק וקם לתחייה .אחד מהם ,ואני פוּצ'י ,מגלה לדנטה את
העתיד להתחולל במלחמת אחים בפירנצה.
לָ ֵעת ַהזּוֹ וְ עוֹ ד ׁ ָשנָ ה ְ ּב ִח ּתוּלֶ ָיה,
ְ ּב ַמ ַ ּזל דְּ לִ י ַה ַח ּ ָמה ַק ְרנֶ ָיה ַמ ְפ ׁ ִש ָירה,
וְ ֵעת ְק ֵר ָבה לִ ְק ַראת ׁ ִשוְ יוֹ ן ֵ ּבין יוֹ ם וְ לַ יְ לָ ה.
וּכְ פוֹ ר ַה ּ ִמ ְס ַּת ֶ ּוה ִ ּב ְדמוּת ָא ִחיו ַה ּׁ ֶשלֶ ג
ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהַ ,א ְך ּתוֹ ַחלְ ּתוֹ ְק ָצ ָרה,
ִּכי ַה ֻּקלְ מוֹ ס ְ ּביָ דוֹ ָק ָצר ִמ ְּלהוֹ ׁ ִש ַיע.
ָּכ ְך ָה ִא ָּכרִ ,ה ֵ ּנה נָ ִקי ָ ּג ְרנוֹ ִמ ֶּת ֶבן,
ַמ ִ ּביט ,רוֹ ֶאה שְׂ דוֹ ָתיו ַה ּ ַמלְ ִ ּבינִ ים ַעד א ֶֹפק,
ַמ ֶּכה ַעל יְ ֵרכוֹ וְ ׁ ָשב לֵ ֶאה ַה ַ ּביְ ָתה,
צוֹ ֵעד ו ְּמקוֹ נֵ ן ָהלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב ַמר נֶ ֶפ ׁש,
ְּכ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ֵד ַע ַמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה ,וּלְ ֶפ ַתע
יוֹ ֵצא ַהחו ָּצה ׁשוּב ו ְּבלִ בּ וֹ ּתוֹ ֶחלֶ ת,
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ָאכֵ ן רוֹ אוֹ ת ֵעינָ יו ִּכי נִ ְת ַח ֵּלף ַה ֶחלֶ ד
ְ ּב ׁ ָשעוֹ ת ְספוּרוֹ ת ִ ּבלְ ַבד ,וְ הוּא חוֹ ֵטף ַמ ֵּטה ּו
וְ ָאץ צֹאנוֹ לִ ְרעוֹ ת ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָאחוּ.
ָּכ ְך לְ ַמ ְר ֵאה וֶ ְרגִ ילְ יוּס נִ ְמלָ א לִ ִ ּבי ְ ּב ַפ ַחד
לְ ֵעת ָח ְר ׁש ּו ִמ ְצחוֹ ְק ָמ ִטים ׁ ֶשל דְּ ָאגָ ה,
אוּלָ ם ָ ּב ִא ְס ּ ְפלָ נִ ית ָ ּבא ַה ּ ָמזוֹ ר לַ ּ ֶפ ַצע.
ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ֲה ִריסוֹ ת ַה ֶ ּג ׁ ֶשר,
ּ ָפנָ ה ֵאלַ י מוֹ ִרי ַ ּב ֵּס ֶבר ַרב ַה ּנ ַֹעם
בּ וֹ לְ ַרגְ לֵ י ָה ָהר לָ ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ּ ָפגַ ׁ ְש ִּתי.
[]325
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ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִּל ְפ ָר ָטיו ָ ּב ַחן ֶאת ַ ּגל ַה ֶה ֶרס,
ו ִּבזְ ִהירוּת ָ ּב ַחר ֶאת נְ ִת ֵיבנ ּו ַמ ְעלָ ה,
ּ ָפ ׁ ַשט לִ י זְ רוֹ עוֹ ָתיוִ ,ח ֵ ּבק אוֹ ִתי ְ ּבכ ַֹח.
וּכְ מוֹ ָה ִא ׁיש בּ וֹ ֵחן וְ ׁ ָשב ְמלַ אכְ ּתוֹ  ,לְ ַמ ַען
ימה,
ָּת ִמיד נָ כוֹ ן יִ ְהיֶ ה ַצ ַעד ֶא ָחד ָק ִד ָ
ָּכ ְך ֲאדוֹ נִ י ֵהנִ יף אוֹ ִתי ַעל ּ ְפנֵ י ׁ ֵשן ֶסלַ ע,

30

ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לִ ְראוֹ ת עוֹ ד זִ יז ׁ ֶשל ֶא ֶבן.
"א ֶבן זוֹ ֱאחֹז אוֹ ָת ּה ְ ּבכ ַֹח
אוֹ ֵמר לִ יֶ :
ַא ְך ְ ּב ַחן אוֹ ָת ּה ְּת ִח ָּלה ִאם ָע ְצ ָמ ָת ּה ַמ ְס ּ ֶפ ֶקת".
ָאכֵ ן ,לֹא ׁ ְש ִביל ָהיָ ה זֶ ה לְ ַמלְ בּ ו ׁ ֵּשי עוֹ ֶפ ֶרת.
ַאף ׁ ְשנֵ ינוּ ,הוּא ְ ּבלֹא גּ וּףֲ ,אנִ י ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ ,
לֹא ְ ּבנָ ֵקל ִט ּ ַפ ְסנ ּו ִמ ִ ּזיז ֶאל זִ יז לְ ַמ ְעלָ ה.
ִּכי ִאלְ ָמלֵ א ָהיָ ה ַה ּׁ ְש ִביל ַה ֶ ּזה ָק ָצר
ִמן ַה ָ ּנ ִתיב ֲא ׁ ֶשר ִט ּ ַפ ְסנ ּו בּ וֹ ִמ ּק ֶֹדם,
מוֹ ִרי – ֵאינִ י יוֹ ֵד ַעֲ ,א ָבל ֲאנִ י לָ ֶב ַטח
קוֹ ֵרס ָהיִ ִיתיַ ,א ְך ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ַמלֶ בּ וֹ לְ גֶ ה
ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ּ ִפי ַהבּ וֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן צוֹ נְ ִחים,
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ָּכל ְמצוּלָ ה ְצ ִריכִ ים לִ ְהיוֹ ת ְ ּגדוֹ ֶת ָיה
ַא ַחת ְ ּגבוֹ ָהה ְמאֹד וְ ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ְק ָצ ָרה.
ָּכ ְך לְ ַב ּסוֹ ף ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם מו ֶּטלֶ ת
בּ וֹ ֶא ֶבן ַא ֲחרוֹ נָ ה ֵמ ֲה ִריסוֹ ת ַה ֶ ּג ׁ ֶשר.
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נוֹ ׁ ֵשם ו ִּמ ְתנַ ּׁ ֵשף ִמן ַה ִּט ּפוּס לְ ַמ ְעלָ ה,
ָּכלָ ה כּ ִֹחיֻ ,מ ָּת ׁש ָצנַ ְח ִּתי ַעל ָה ֶא ֶבן,
יוֹ ֵד ַע ִּכי לֹא עוֹ ד אוּכַ ל לָ לֶ כֶ ת ָהלְ ָאה.
"ע ָּתה יִ ְהיֶ ה ָעלֶ ָיך לִ גְ בּ ֹר ַעל ָה ַע ְצלוּת",
ַ
ָא ַמר מוֹ ִריִּ ,
"כי ֵאין ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּת ִה ָּלה
ׁשוֹ ָרה ַעל ַה ַ ּב ְטלָ ן ָסרו ַּח לְ לֹא ַמ ַעשׂ ,
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וְ ַה ּ ַמ ׁ ְש ִחית ַח ָ ּייו לְ לֹא ְ ּב ַרק ְּת ִה ָּלה,
ָה ֲע ֵקבוֹ ת יוֹ ִתיר ַא ֲח ֵרי מוֹ תוֹ ַ ּב ֶחלֶ ד
ְּכמוֹ ָתם ְּכ ֵאד ָּכלֶ הְּ ,כמוֹ ֶק ֶצף ַעל ַה ּ ַמיִ ם.
קוּם ִה ְתנַ ֵערֵ ,אפוֹ אַ ,הנְ ֵחל ְּתבו ָּסה נִ ַ ּצ ַחת
לַ ַ ּב ָּטלָ ה ְ ּברו ַּח ׁ ֶשל נִ ָ ּצחוֹ ן ִ ּב ְק ָרב,
ּ ֶפן כּ ֶֹבד ְ ּגוִ ָ ּי ְת ָך יִ כְ ּת ֹׁש ַהכּ ֹל לְ ֵא ֶפר.
מוּלֵ נ ּו עוֹ ד ֻס ָּלם וְ הוּא יוֹ ֵתר ָ ּגבוֹ ַּה,
לֹא דַּ י ְ ּב ׁ ֶש ַעד כּ ֹה הוֹ ַת ְרנ ּו ַא ֲח ֵרינוּ.
ֵה ַבנְ ָּת זֹאת? ִמ ָּכאן ִּת ְצ ַמח לְ ָך ּתוֹ ֶעלֶ ת".
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זִ ַ ּנ ְק ִּתי לִ ְד ָב ָריו ,נָ כוֹ ן ו ְּברֹב ֶמ ֶרץ,
ימ ִתי ְסדו ָּרה.
ְמלוֹ א ֵראוֹ ַתי ֲאוִ יר וּנְ ׁ ִש ָ
ְ
"אנִ י נָ כוֹ ן לַ דֶּ ֶרך".
ימה ,בּ וֹ אָ ",א ַמ ְר ִּתיֲ ,
"ק ִד ָ
ָ
ָחזַ ְרנ ּו וְ ָעלִ ינוִּ ,ט ּ ַפ ְסנ ּו ַעל ָה ֶרכֶ ס,
ַצר ו ְּמח ָֹרץ ָהיָ הָ ,ק ׁ ֶשה לְ ַמ ֲע ָבר
וְ גַ ם ָּתלוּל יוֹ ֵתר ִמן ָה ְרכָ ִסים ַעד ֵה ָ ּנה.
ּ ֶפן ֵא ָר ֶאה רוֹ ֵפס ,דִּ ַ ּב ְר ִּתי ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך.
לְ ֶפ ַתע קוֹ ל נִ ׁ ְש ַמע ִמן ַה ּ ְמצוּלָ ה מוּלֵ נוּ,
ִמין ַר ַח ׁש ׁ ֶש ֵהגִ ַיח ֲח ַסר מו ָּבן ו ֵּפ ׁ ֶשר.
ַעל ֵּכן ַ ּגם ִאם ׁ ָש ַמ ְע ִּתיְ ,מאו ָּמה לֹא ֵה ַבנְ ִּתי,
ַאף ִּכי ָהיִ ִיתי ְּכ ָבר ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ַה ֶ ּג ׁ ֶשר.
ִעם זֹאת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי בּ וֹ נִ ַ
ימת יֵ או ּׁש וְ זַ ַעם.
ָרכַ נְ ִּתי ַעל ַה ְּתהוֹ ם ַא ְך לֹא ָרא ּו ֵעינַ י
ֶאת ַּת ְח ִּת ָית ּה ִמ ַ ּב ַעד לְ ַע ְר ִפ ֵּלי ָהא ֶֹפל.
"ה ִאם נוּכַ לָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ,
ָא ַמ ְר ִּתי לְ מוֹ ִריַ :
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"יֵ ׁש ַרק ְּת ׁשו ָּבה ַא ַחת לִ ׁ ְש ֵאלָ ְת ָךֵ ",ה ׁ ִשיב לִ י,
ישה צוֹ ֶד ֶקת
"וְ ִהיא :קוּם ֵצא לַ דֶּ ֶר ְךִּ .כי לִ ְד ִר ׁ ָ
ֵאין צ ֶֹר ְך ְ ּב ִמ ִּלים ,יֵ ׁש צ ֶֹר ְך ְ ּב ִב ּצו ַּע".
ֲאזַ י ּ ָפנִ ינ ּו ַמ ָּטה ,וְ ׁ ָשםּ ִ ,ב ְק ֵצה ַה ֶ ּג ׁ ֶשר,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ְש ִביל מוֹ לִ ְיך לִ ְמצוּלָ ה ׁ ְש ִמינִ ית,
נָ גֹלּ ּו לְ ֵעינַ י ַמ ְראוֹ ת ַה ְּתהוֹ ם ִמ ַּת ַחת.
ֵר ׁ ִ
אשית לַ כּ ֹל ָר ִא ִיתי ְמאו ַּרת ּ ְפ ָתנִ ים ו ָּב ּה
ׁ ָש ְרצ ּו ַה ְ ּנ ָח ׁ ִשים ְּתמו ֵּהי צו ָּרה וְ ג ֶֹדל,
זִ כְ ָרם ַה ְמת ָֹעבַ ,עד כּ ֹה ֵמ ִטיל ִ ּבי ּ ַפ ַחד.
ישימוֹ ן ַהחוֹ ל,
ַאל ִּת ְת ָ ּג ֶאה לָ ּה לוּב ִ ּב ׁ ִ
ִּכי ִאם ָ ּב ּה יִ ׁ ְש ְרצ ּו ֶחלִ ְיד ִרי וְ גַ 'קוּלִ י,
ָּכל זוֹ ֲחלֵ י ֵפ ֵר ָאה ִעם ַא ְמ ִפ ְיס ֶ ּבנָ ה יַ ַחד,
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ו ְּבנוֹ ָסף לָ ֶהם ַ ּגם ּתוֹ לְ ֵעי ֶא ְתיוֹ ּ ְפיָ ה
ו ׁ ְּש ַאר ׁ ְש ָר ִצים לִ שְׂ ַפת יָ ם סוּףֲ ,אזַ י ֲע ַדיִ ן
ַא ְך ק ֶֹמץ ֵהם לְ ֻע ּ ַמת זְ וָ ַעת ׁ ְש ָר ִצים ַ ּב ּת ֶֹפת.
ימיםֻ ,מכּ וֹ ת ֵטרוּף ו ַּפ ַחד,
ו ִּבנְ ִחיל ָה ֵא ִ
ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְ ּגלוּיוֹ ת ֶע ְרוָ ה ִה ְתרוֹ ְצצ ּו לַ ּׁ ָשוְ א
ַא ַחר ְמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ רַ ,א ַחר ַה ֶהלְ יוֹ ְטרוֹ ּ ֶפה.
ֶאת יְ ֵד ֶיהן ּ ְפ ָתנִ ים ָּכ ְפת ּו ַעל ַ ּגבֲ ,אזַ י
זָ נָ ב וְ ר ׁ
ֹאש ִה ְב ִקיע ּו ִמ ַ ּב ַעד ֲחלָ ַציִ ם,
חוֹ זְ ִרים וְ נִ לְ ּ ָפ ִתים ַ ּב ֲענִ ָיבה חוֹ נֶ ֶקת.
ִה ֵ ּנה ַא ַחת ֵמ ֶהן ָע ְמ ָדה ַעל חוֹ ף ,לְ ֶפ ַתע
נָ ָח ׁש זִ ֵ ּנק ָעלֶ ָיהַ ,מ ִּכ ׁיש ֶאת ָה ֻא ְמלֶ לֶ ת
ִ ּבנְ ֻקדַּ ת ֻּת ְר ּ ָפה ֵ ּבין ַה ַ ּצ ָ ּואר לַ ּׁ ֶשכֶ ם.
ַאף לֹא קוֹ צוֹ ׁ ֶשל יוֹ ד נִ כְ ָּתב ְ ּב ֶה ֶרף ַעיִ ן
ָּכזֶ ה בּ וֹ ַה ְ ּב ִר ָ ּיה ָעלְ ָתה ְ ּב ֵא ׁש בּ וֹ ֶע ֶרת,
וְ לֹא נוֹ ַתר ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ִּכי ִאם ֻק ְרטוֹ ב ׁ ֶשל ֵא ֶפר.
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ּופ ַחד,
ימיםֻ ,מכּ וֹ ת ֵטרּוף ַ
״ּובנְ ִחיל ָה ֵא ִ
ִ
ְ ּב ִרּיוֹ ת ְ ּגלּויוֹ ת ֶע ְרוָ ה ִה ְתרוֹ ְצצּו לַ ּׁ ָשוְ א
ַא ַחר ְמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ רַ ,א ַחר ַה ֶהלְ יוֹ ְטרוֹ ּ ֶפה״
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ג .ד.

ְ ּבעוֹ ד ֲא ַבק ֶא ְפ ָר ּה רוֹ ֵבץ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ,
ִה ֵ ּנה הוּא ִמ ְתרוֹ ֵמם וְ נֶ ֱא ָסף לְ ֶפ ַתע
וְ ׁ ָשב ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן ֶאל צו ָּרתוֹ ִמ ּק ֶֹדם.
ַעל ָּכ ְך ָאכֵ ן ִמ ּ ִפי זִ ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ָש ַמ ְענוּ,
ִּכי לְ ַא ַחר ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים גּ וֹ וַ ַעת
ִצ ּפוֹ ר ַהחוֹ ל וְ ָאז ִהיא ֵמ ָח ָד ׁש נוֹ לֶ ֶדת.
לֹא ַ ּג ְר ְ ּג ִרים ,לֹא ֵעשֶׂ ב ּתֹאכַ ל זוֹ ְ ּב ַח ֶ ּי ָּיה,
ַרק ְקט ֶֹרת וְ ָאמוֹ מוּם ֶאל ַמ ּקוֹ ָר ּה יָ בוֹ א ּו
וְ ַרק ַעל נֵ ְרדְּ ּומֹר ִּת ׁ ְש ַּכבֵ ,הם ַּתכְ ִריכֶ ָיה.
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וְ כָ ְךְּ ,כ ִא ׁיש נוֹ ֵפל ִמ ְ ּבלִ י לָ ַד ַעת לָ ּ ָמה –
מו ָּטל ּ ִפ ְתאוֹ ם לָ ָא ֶרץ ִמכּ ַֹח ׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחת
אוֹ ִמ ִּס ָ ּבה ַא ֶח ֶרת רוֹ ֶב ֶצת ְ ּבתוֹ כֵ נוּ,
ִה ֵ ּנה ֵמ ִקיץ ָה ִא ׁיש ,הוּא ָקםֵ ,עינָ יו ּפוֹ ֵק ַח,
אוֹ ֵבד ֵעצוֹ ת ,נָ בוֹ ְךֶ ,ט ֶרם יָ ַרד ֶאל ּ ֵפ ׁ ֶשר
ַה ֵּס ֶבל ׁ ֶש ִה ָּכהוַּ ,מ ִ ּביט ְס ִביבוֹ  ,גּ וֹ נֵ ַח,
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יטה.
ָּכ ְך רו ַּח זוֹ ֵה ִק ָיצה ,נֵ עוֹ ָרה וְ ִה ִ ּב ָ
ָאכֵ ן ָק ׁ ָשה יָ דוֹ ׁ ֶשל ֵאל ַה ְ ּנ ָקמוֹ ת
ִאם ֵאלּ ּו ַה ּ ַמכּ וֹ ת ַעל ֲח ָט ִאים ַמ ְפלִ יא הוּא.
ֲאזַ י ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ מוֹ ִרי ַעל מוֹ ָצאוֹ ,
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיב" :זֶ ה לֹא ִמ ְּכ ָבר ָצלַ לְ ִּתי ֶאל
ל ַֹע ְמת ָֹעב זֶ הֻ ,ה ׁ ְשלַ כְ ִּתי ִמ ּטוֹ ְס ָקנָ ה,
ָהיִ ִיתי ׁשוֹ ר נַ ָ ּגחִּ ,כ ְב ֵה ָמה ִ ּב ַּכ ְר ִּתי
לִ ְחיוֹ ת ,לֹא ְּכ ָא ָדםִ .הנְ נִ י וָ אנִ י פו ִּצ'י,
ָה ֶר ֶפת ַה ָ ּי ָאה לִ י ָהיְ ָתה ָה ִעיר ּ ִפ ְיסטוֹ יָ ה".
"אמֹר לוֹ לֹא לִ ְבר ַֹח,
ָא ַמ ְר ִּתי לְ מוֹ ִריֱ :
ו ׁ ְּש ַאל ַ ּב ּ ֶמה זָ כָ ה לְ ִה ּׁ ָשלַ ח לַ ּת ֶֹפת.
זָ כוּר לִ י וָ אנִ י פו ִּצ'י ְּכ ִא ׁיש דָּ ִמים וְ גֶ זֶ ל".
ׁ ְש ָמ ַענִ י ַהחוֹ ֵטא ,לֹא ֶה ֱע ִמיד ּ ָפנִ ים
ִּכי ִאם ּ ָפנָ ה ֵאלַ י ְ ּגלוּיוֹ ת וּלְ לֹא ַּכ ַח ׁש,
וְ עוֹ ד ּ ָפנָ יו ְצבו ִּעים ֶח ְר ּ ַפת ְּכלִ ּ ָמה ֻא ְמלֶ לֶ ת,
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"על כּ וֹ ס יְ גוֹ נוֹ ַתי הוֹ ַס ְפ ָּת.
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יַ :
ִּכי ָּכאן ְ ּביִ ּסו ַּרי ו ִּב ְקלוֹ נִ י נוֹ כַ ְח ָּת
וְ ֵהם ַר ִ ּבים ֵמ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ְ ּב ַח ַ ּיי ִמ ּק ֶֹדם.
ֵאינִ י יָ כוֹ ל ִמ ּ ְמ ָך ֶאת ְּת ׁשו ָּב ִתי לִ ְמנ ַֹע,
ׁ ָש ַק ְע ִּתי כּ ֹה ָעמֹקִּ ,כי ְ ּב ַח ַ ּיי ָ ּגזַ לְ ִּתי
ישי ַה ּק ֶֹד ׁש.
ִמ ֵ ּבית ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ֶאת ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
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ַא ְך ָה ָא ׁ ָשם הו ַּטל ַעל ִא ׁיש ַה ַחף ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע.
ַא ְך ּ ֶפן ִּתשְׂ ַמח ִמדַּ י ְ ּבגוֹ ָרלִ יִ ,אם ּ ַפ ַעם
יַ ֲעלֶ ה ְ ּביָ ְד ָך לַ ֲעזֹב ֶאת ְמחוֹ זוֹ ת ָהא ֶֹפל,
יטב לְ ַמה ׁ ּ ֶש ָּכאן א ַֹמר:
ַה ְס ֵּכת ו ׁ ְּש ַמע ֵה ֵ
ְּת ִח ָּלה ִמן ַה ּׁ ְשח ִֹרים ִּת ְפטֹר ַע ְצ ָמ ּה ּ ִפ ְיסטוֹ יָ ה,
ִפ ֶירנְ ֶצה ְּת ַחדֵּ ׁש ָ ּבנֶ ָיה וְ ֻח ֶּק ָיה,
ֲאזַ י ִמ ָ ּואל דִּ י ַמגְ ָרה יַ ֲעל ּו ֵא ָדיו ׁ ֶשל ַמ ְרס,
אוֹ ָתם ָענָ ן ָּכ ֵבדָ ,עכוּר ,יֶ ְח ּ ַפץ לִ ְבל ַֹע.
לְ ַמ ֲא ָבק ַאכְ זָ ר יֵ ְצא ּו ִא ׁיש ַעל ֵר ֵעהוּ,
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ִּת ְפרֹץ סו ַּפת ַה ְּק ָרב ִמ ִ ּני ַק ְמ ּפוֹ ּ ִפ ֶיצ'נוֹ
ַעד ׁ ֶש ָה ֵאדֵ ,א ָיתן ,נִ ְמ ָרץָ ,ענָ ן יַ ְב ִק ַיע
וְ ַעל ַה ְּל ָבנִ ים ָּתבוֹ א ְּתבו ָּסה נִ ַ ּצ ַחת.
ִס ּ ַפ ְר ִּתי זֹאת לְ ַמ ַען יַ ֵּסר אוֹ ְת ָך ְ ּב ֶע ֶצב".
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קנטו עשרים וחמישה
בין החוטאים במצולה השביעית מזהים המשוררים את הענק ַקקוּס ,וכן חבורה של
גנבים בני פירנצהַ :אניילוֹ ברוּנֶ לֶ סקי ,בוּאוֹ סוֹ ַא ָ ּבטיּ ,פוּצ'וֹ גליגאי ,צי׳אנפה דוֹ נַ טי וכן
בלקנטי .העונש המוטל על חבורה זו בא לידי ביטוי בהפיכת בני אדם
פרנצ'סקו ָק ַ
לנחשים ,ולהפך.

ִּכ ָּלה דְּ ָב ָריו ָהרו ַּחֵ ,הנִ יף יָ ָדיו ְקפוּצוֹ ת,
ֲאגו ָּדלוֹ בּ וֹ לֵ ט ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו,
ָ
קוֹ ֵרא" :בּ וֹ א ַקחֵ ,אלִ יֶ ,א ׁ ְשלַ ח אוֹ ָתם ֵאלֶ יך".
ֵמ ֶרגַ ע זֶ ה וְ ָהלְ ָאה ָהי ּו ּ ְפ ָתנִ ים ֵר ַעי,
ָאכֵ ן ֶא ָחד ֵמ ֶהם נִ כְ ַר ְך ְס ִביב ַצ ָ ּוארוֹ
ָּכמוֹ ה ּו ְּכלוֹ ֵח ׁש לוֹ ֲ :
"ח ַדל ִמ ּ ִפ ְט ּפו ֶּט ָיך".
ַא ֵחר ִה ְצ ִמיד יָ ָדיוָּ ,כ ַפת אוֹ ָתן ְ ּבכ ַֹח,
נִ לְ ּ ַפת ְס ִביב גּ וּפוֹ ַ ּב ֲענִ ָיבה ׁ ֶשל ֶחנֶ ק,
לֹא ְ ּבנָ ֵקל יוּכַ ל לְ ִה ְתנַ ֵער ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
"מה ַּט ַעם ִק ּיו ֵּמ ְךִ ּ ,פ ְיסטוֹ יָ הָ ,ה ּה ּ ִפ ְיסטוֹ יָ ה!
ַ
ְ
ַמדּ ו ַּע לֹא ַּתכְ ִריזִ י ַעל ֻח ְר ָ ּבנֵ ך ַעד ֵא ֶפר,
ְ
ִאם ַעל זַ ְר ֵע ְך עוֹ לָ ה ַא ְּת ְ ּב ֶר ׁ ַשע ַמ ֲעשַׂ יִ ך?

15

ְ ּב ַמ ָּס ֵענ ּו ֵ ּבין ַמ ְע ְ ּגלֵ י ַה ּת ֶֹפת
עוֹ ד לֹא ָר ִא ִיתי רו ַּח כּ ֹה ְמ ַח ֶּללֶ ת ק ֶֹד ׁש,
ַאף לֹא זֶ ה ְ ּב ֶת ַ ּבי ַה ּ ָמט ֵמחוֹ מוֹ ֶת ָיה.
נָ ס פו ִּצ'י ַעל נַ ְפ ׁשוֹ וְ לֹא הוֹ ִסיף דָּ ָבר.
ֲאזַ י ָרא ּו ֵעינַ י ֶקנְ ָטאוּר נֶ ְח ּ ָפז ֵאלֵ ינוּ,
ׁשוֹ ֵאל ְ ּבקוֹ ל זוֹ ֵעם" :לְ ָאן נָ ס ַמר ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש?"
[]332
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ׁ ְש ָר ִצים כּ ֹה ְמ ֻר ִ ּבים לֹא ָהי ּו ַאף ְ ּב ַמ ֶר ָמה
ְּכמוֹ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָּתל ּו ַעל מ ֶֹתן ַה ֶּקנְ ָטאוּר –
ָמקוֹ ם בּ וֹ דְּ מוּת ָא ָדם לוֹ ֶב ׁ ֶשת ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת.
ּס-א ָדםֵ ,מ ֲאחוֹ ֵרי ָהע ֶֹרף,
ַעל ׁ ֶשכֶ ם סו ָ
ָר ַבץ דְּ ָרקוֹ ן ְּכנָ ָפיו ּ ְפרוּשׂ וֹ ת ,ו ִּמלּ ֹעוֹ
יוֹ ֵרק ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש ְ ּבכָ ל נִ ְק ֶרה ַ ּבדֶּ ֶרךְ.
ָא ַמר לִ י ֲאדוֹ נִ י" :זֶ ה ַה ֶּקנְ ָטאוּר ַקקוּס,
ּ ָפ ָרה וְ ׁשוֹ ר ׁ ָש ַחט ,ו ַּב ֲאגַ ם דָּ ִמים
ֵה ִציף ֶאת ְמ ָע ַרת ָה ָהר ָ ּב ַאוֶ נְ ִטינוּס.

30

הוּא לֹא דּ וֹ ֵהר יַ ְחדָּ ו ִעם ֵמ ֵר ָעיו ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
יַ ַען ִּכי ׁ ָש ַדד הוּא ְ ּבהוֹ נָ ָאה וְ כַ ַח ׁש
ִמ ְקנֶ ה ֵמ ֵע ֶדר ַרב ָ ּב ָאחוּ ,וְ ַעל ֵא ֶּלה
ְ ּב ַא ָּלתוֹ ָהיָ ה חוֹ ֵבט בּ וֹ ֶה ְרקוּלֶ ס
ֵמ ָאה ַמלְ קוֹ ת ,ל ּו ַא ְך ַא ַחר ָה ֲעשִׂ ִירית
לֹא ִה ְת ּ ַפ ֵ ּגר וְ כָ ְך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּיר ִה ְצלִ ַיח".
עוֹ ד זֶ ה נוֹ שֵׂ א דְּ ָברוֹ ו ִּמ ַּת ְח ֵּתינ ּו ַקקוּס
דּ וֹ ֵהר ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֶרכֶ ס ,לְ ִצדּ וֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה רוּחוֹ ת,
ַא ְך ׁ ְשנֵ ינ ּו לֹא ָר ִאינ ּו אוֹ ָתם ְ ּב ֶט ֶרם ֵא ֶּלה
אתם?"
"א ֶּתםֵ ,מ ַאיִ ן ָ ּב ֶ
ָק ְרא ּו ְ ּבקוֹ ל ֵאלֵ ינוַּ :
ַרק ָאז ָח ַדלְ נ ּו ִמן ַה ּ ִׂש ַיח ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ינ ּו
וְ ֶאל דְּ ַבר ָהרוּחוֹ ת ִה ֵּטינ ּו ׁ ְשנֵ ינ ּו אֹזֶ ן.
לֹא יָ ַד ְע ִּתי ִא ׁיש ֵמ ֶהםַ ,א ְך ַה ּ ִמ ְק ֶרה ָר ָצה –
ְּכ ִפי ׁ ֶש ַהדָּ ָבר קוֹ ֶרה ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶק ַבע –
ֶא ָחד ִמן ָהרוּחוֹ ת ָק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ֵר ֵעהוּ,
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׳יאנְ ָפה נוֹ ַתר ֵמ ֲאחוֹ ֵרינוּ?"
"ה ִאם ִצ ַ
ָא ַמרַ :
ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ ָה ֵסב ְּתשׂ ו ַּמת לֵ ב ַה ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ,
ַעל ֵּכן ֵה ַר ְמ ִּתי ֶא ְצ ַ ּבע ִמן ַה ַּסנְ ֵטר לַ ח ֶֹטם.

Book 1.indb 333

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

334
ִאם לֹא ִּת ְב ַטח ,קוֹ ֵראּ ְ ,ב ֵאלּ ּו ַהדְּ ָב ִרים
ׁ ֶש ֲא ַס ּ ֵפר ָ ּבזֹאתֵ ,אין ַ ּבדָּ ָבר ָּכל ּ ֶפלֶ א,
ַ ּגם לִ י ָק ׁ ֶשה לִ ְבט ַֹח ,ו ְּב ֵעינַ י ָר ִא ִיתי.
ִה ֵ ּנה עוֹ ִדי ַמ ִ ּביט ִ ּב ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַהחוֹ ְט ִאים,
ַעל ֶא ָחד ְמ ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה זִ ֵ ּנק נָ ָח ׁש לְ ֶפ ַתע,
לוֹ ֵפת גּ וּפוֹ ַעד ְּכלוֹ תַ ,רגְ לַ יִ ם ׁ ֵש ׁש לַ ּ ֶפ ֶתן.
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לֵ י ַה ָּתוֶ ְך ְּכ ֵרסוֹ ָּכ ַפת ְ ּבכ ַֹח,
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַה ִּק ְד ִמ ּיוֹ ת לָ ַפת ֶאת זְ רוֹ עוֹ ָתיו,
ו ִּבלְ ָחיֵ י ָהרו ַּח ׁ ִש ָ ּניו ָעמֹק ִה ְט ִ ּב ַיע.
ּ ָפ ׁ ַשט ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַ ּג ּ ָפיו ַעל ּ ְפנֵ י ַהיְ ֵרכַ יִ ם,
ו ֵּבינֵ ֶיהם זְ נָ בוֹ ִ ,מ ֵהרִ ,ה ׁ ְש ִחיל ַה ּ ֶפ ֶתן,
וְ ָאז מוּל ֲחלָ ָציו ָמ ַתח גּ וּפוֹ ְ ּבכ ַֹח.

60

עוֹ ד לֹא נִ לְ ּ ַפת ִקיסוֹ ס ְ ּב ֵעץ ְ ּבכ ַֹח ַרב
ִמ ֶ ּזה ׁ ֶש ֶאת ָה ִא ׁיש ִה ְצ ִמ ָידה ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת
ׁשוֹ זֶ ֶרת ֵא ָיב ֶר ָיה ְ ּב ֵאלּ ּו ׁ ֶשל ָהרו ַּח.
ֲאזַ יְּ ,כמוֹ ל ּו ָהיָ ה גּ ו ָּפם ָעשׂ וּי ִמדּ וֹ נַ ג,
נָ מוֹ ג ,וְ גַ ם ַה ֶ ּצ ַבע נִ ְבלַ ע ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ,
וְ כָ ל ֶא ָחד ַע ָּתה ׁשוֹ נֶ ה ָהיָ ה ִמ ּק ֶֹדם.
ָּכ ְך ַה ְ ּניָ ר ֻמ ָ ּצתּ ְ .ב ֶט ֶרם יִ ְתלַ ֵּק ַח
עוֹ ֵמם גּ וֹ נוֹ ַ ,א ְך לֹא ׁ ָשחֹר ֻּכלּ וֹ ֲע ַדיִ ן,
ִּכי ֵהן ְ ּבזוֹ ָה ֵעת ַּתם ַה ָּל ָבן לִ גְ וֹ ַע.
ָה ֲא ֵח ִרים ִה ִ ּביט ּו קוֹ ְר ִאים ִא ׁיש לְ ֵר ֵעהוּ:
"אוֹ י לִ י ַמה ִ ּנ ׁ ְש ַּת ֵ ּנ ָית! ַא ָּתהַ ,ה ֵ ּבטַ ,אנְ יֵ לוֹ ,
ׁשוּב ֵאין ַא ָּתה ֶא ָחד ַא ְך ֵאין ְ ּב ָך ַ ּגם ׁ ְשנַ יִ ם.
ֹאש ֶא ָחד ָהי ּו ֵ ּבינְ ַתיִ ם,
אשים לְ ר ׁ
ׁ ְשנֵ י ָה ָר ׁ ִ
ָּתוֵ י ּ ָפנִ ים ָר ִאינוּּ ְ ,בתוֹ ְך ַע ְצ ָמם נָ מוֹ גוּ,
ו ׁ ְּשנֵ י ְצלָ ִמים ָא ְבד ּו ָהי ּו לִ ְדמוּת ִּכלְ ַאיִ ם.

6/7/2009 1:43:21 PM

Book 1.indb 334

התופת

335

״ה ֵ ּנה עוֹ ִדי ַמ ִ ּביט ִ ּב ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַהחוֹ ְט ִאים,
ִ
ַעל ֶא ָחד ְמ ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה זִ ֵ ּנק נָ ָח ׁש לְ ֶפ ַתע,
לוֹ ֵפת גּ ּופוֹ ַעד ְּכלוֹ תַ ,רגְ לַ יִ ם ׁ ֵש ׁש לַ ּ ֶפ ֶתן״
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ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַה ְ ּזרוֹ עוֹ ת נוֹ ְתר ּו ַע ָּתה ַרק ׁ ְש ַּתיִ ם;
ָה ֶרגֶ לַ ,ה ָ ּי ֵר ְךּ ֵ ,בית ֶה ָחזֶ הַ ,ה ֶּכ ֶרס,
ָהי ּו לְ ֵא ָיב ִרים ִא ׁיש לֹא ָר ָאה ֲע ֶד ָ ּנה.
וְ כָ ל צו ָּרה ִמ ּק ֶֹדם ַ ּבדְּ מוּת ַה ְמ ֻע ֶ ּו ֶתת
ָהיְ ָתה וּבוֹ -זְ ַמ ִ ּנית ַ ּגם לֹא ָהיְ ָתהַ ,אט ַאט
ֵה ֵח ָּלה ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ְצ ָע ֶד ָיה.
וּכְ מוֹ ְק ִפ ַיצת ַהח ֶֹמט ְ ּביוֹ ם לוֹ ֵהט ׁ ֶשל ַקיִ ץ
ִמן ַה ּ ְמשׂ וּכָ ה לְ שִׂ ַיח ,לְ ֵעת יַ ְחלֹף ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ְּכמוֹ תוֹ ִּכ ְב ַרק ָה ֶר ׁ ֶשף יוֹ ִפ ַיע לְ ֵעינֵ ינוּ,
ָּכ ְך עוֹ ד נָ ָח ׁש ָר ִא ִיתיָ .ק ָטן ,זוֹ ֵהר ַה ּ ֶפ ֶתן,
ֶאל ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּב ָטנִ ים ִמ ֵהר לְ ַפ ְע ּ ֵפ ַע,
ׁ ָשחֹר ו ְּמ ֻר ּׁ ָשע ְּכמוֹ זֶ ַרע ַה ּ ִפלְ ּ ֶפלֶ ת,
ָּת ַקף ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶ ,את ַטבּ וּרוֹ ּ ִפ ֵּל ַח –
בּ וֹ ָה ֻע ָ ּבר נוֹ ֵטל ֶאת ְמזוֹ נוֹ ֵמ ֶר ֶחם –
דָּ ַקר ,צוֹ נֵ ַח ַמ ָּטה לָ ָא ֶרץ ִמ ׁ ְש ַּת ֵּט ַח.
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ָהרו ַּח ַה ְמ ׁ ֻש ּ ָפד ִה ִ ּביט בּ וֹ ְ ּבלֹא א ֶֹמר,
ַרגְ לָ יו ְמ ׁ ֻש ָּתקוֹ תִ ּ ,פ ֵהק ּ ִפהוּק ָר ָחב,
ְּכ ִא ׁיש ָ ּג ְב ָרה ָעלָ יו ׁ ֵשנָ ה אוֹ ַה ַּקדַּ ַחת.
ִה ִ ּביט ּו ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוַּ ,ה ּׁ ֶש ֶרץ וְ ָהרו ַּח,
ֶה ֱעלוֶּ ,א ָחד ִמ ּ ִפיו וְ ָה ַא ֵחר ִמ ּ ֶפ ַצע,
ֵא ֵדי ָע ׁ ָשן ְּכ ֵב ִדים ׁ ֶש ֶ ּזה ָ ּבזֶ ה נִ ְבלָ עוּ.
יִ דּ ֹם ַע ָּתה לו ַּקנוּס ,וְ ַת ַחת ִקינָ תוֹ
ַעל ּ ֻפ ְר ָענוּת ַס ֶ ּבלוּס וְ יִ ּסו ֵּרי נַ זִ ְידיוּס,
ֶאל ּ ְפ ִרי רו ִּחי מו ָּטב יִ כְ ֶרה ָאזְ נוֹ לִ ׁ ְשמ ַֹע.
וְ גַ ם אוֹ ִב ְידיוּס נַ אסוֹ יַ ְח ִר ׁיש נָ א ִ ּב ְמ ִחילָ ה,
ִּכי ִאם ְ ּב ׁ ִש ָירתוֹ ָה ַפ ְך ֶאת ָא ֶרתו ָּסה
לְ ַמ ְעיָ ן קוֹ לֵ ַח ,וּלְ נָ ָח ׁש ֶאת ַק ְדמוּס,
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לֹא ֲא ַק ֵ ּנא בּ וֹ ְּכלָ לִּ ,כי לֹא ָצלַ ח אוֹ ִב ְידיוּס
ׁ ְשנֵ י יְ צו ִּרים ׁשוֹ נִ ים זֶ ה ָ ּב ַא ֵחר לָ ֶצ ֶקת
ַעד ִּכי יִ ְהי ּו ָ ּבשָׂ ר ֶא ָחד – יֵ ׁשוּת וְ ח ֶֹמר.
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וְ זוֹ ַהדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ָח ְבר ּו ִא ׁיש ִעם ֵר ֵעהוּ:
ַה ּ ֶפ ֶתן ֶאת זְ נָ בוֹ ּ ִפ ֵ ּצל ,נִ ְב ַקע לִ ׁ ְשנַ יִ ם
מוּלוֹ ַרגְ לָ יו ִה ְצ ִמידָ ,הרו ַּח ַה ּ ָפצו ַּע.
ָה ֶרגֶ ל ַ ּב ְּת ִח ָּלה ,יָ ֵר ְך ְ ּב ִע ְּקבוֹ ֶת ָיה,
נִ לְ ּ ְפת ּו ְ ּבכ ַֹח ַרב ַעד ִּכי ָּכ ׁ ְשלָ ה ָה ַעיִ ן
ֶאת ִחבּ ו ָּרן לִ ְראוֹ ת ,כּ ֹה נִ ְת ַמ ְ ּזג ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
זְ נַ ב ַה ָ ּנ ָח ׁש ֵ ּבינְ ַתיִ ם לָ ַב ׁש צו ָּרה ַא ֶח ֶרת,
זוֹ דְּ מוּת אוֹ ָת ּה ִא ֵ ּבד ָה ִא ׁיש ,וְ גַ ם עוֹ רוֹ
ָהיָ ה ָ ּג ִמ ׁישּ ְ ,בעוֹ ד עוֹ ר ַהחוֹ ֵטא ִה ְק ׁ ִש ַיח.
י-ה ּׁ ֶש ִחי,
יָ ַדיִ ם נִ ְצ ַט ּ ְמק ּו ֶאל ּתוֹ ְך ָ ּב ֵּת ַ
עוֹ ד ֵא ֶּלה ּפוֹ ֲחתוֹ תָ ,הלְ כ ּו ַרגְ לֵ י ַה ּׁ ֶש ֶרץ
ֲא ׁ ֶשר ְק ָצרוֹ ת ָהי ּו וְ נִ ְמ ְּתח ּו לָ א ֶֹר ְך.
ֵמ ֲאחוֹ ָריו ּ ִפ ֵּתל ֶאת ׁ ְשנֵ י ַ ּג ּ ָפיו ַה ּׁ ֶש ֶרץ,
ָהי ּו ֵהן לָ ֵא ָיבר אוֹ תוֹ ַמ ְס ִּתיר ַה ֶ ּג ֶבר,
וְ ֶאת ֶא ְברוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ּ ִפ ֵ ּצל נָ ָח ׁש לִ ׁ ְשנַ יִ ם.
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עוֹ ד ֶאת ׁ ְשנֵ ֶיהם ָע ׁ ָשן ְ ּב ֵאד אוֹ ֵפף ,צוֹ ֵב ַע,
עוֹ רוֹ ׁ ֶשל ָה ֶא ָחד ֻּכ ָּסה שֵׂ ָער ָס ִמ ְיך,
עוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשנִ י ִה ּׁ ִשיר שֵׂ ָערִ ,ה ְק ִר ַיח.
ְ ּבקוּם ֶא ָחדֵ ׁ ,שנִ י יִ ּפֹלַ ,א ְך לֹא ַה ִ ּצדָּ ה
יַ ּט ּו ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ְמ ַח ְּללוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש,
ַּת ְח ָּתן ַה ַ ּז ְרבּ ו ִּבית ֶאת צו ָּר ָת ּה הוֹ ֶפכֶ ת.
זֶ ה ָהעוֹ ֵמד מוֹ ׁ ֵש ְך ּ ָפנָ יו ֶאל ַה ְ ּצ ָד ַעיִ ם,
ו ִּמ ִ ּי ְת ַרת ָהעוֹ ר ָצר אֹזֶ ן וְ עוֹ ד אֹזֶ ן,
אוֹ ָתן ַעל לְ ָחיָ יו ַה ֲחלָ קוֹ ת יַ ְצ ִמ ַיח.
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ָהעוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְמ ַּתח וְ ׁ ֶשנּוֹ ַתר ְ ּבע ֶֹדף,
ֶה ֱעלָ ה ַעל ַה ּ ָפנִ ים וְ ָצר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ח ֶֹטם,
וְ גַ ם ְּכ ִהדָּ ֵר ׁש ֶאת ׁ ְש ֵּתי שְׂ ָפ ָתיו ִה ְת ּ ִפ ַיח.
ימה
וְ ַהנּוֹ ֵפל ִה ְבלִ יט זַ ְרבּ ו ִּביתוֹ ָק ִד ָ
וּכְ ֶד ֶר ְך ַה ּׁ ַש ְ ּבלוּלֶ ,את ׁ ְש ֵּתי ַק ְרנָ יו ַמ ְט ִ ּב ַיע,
ֹאשוֹ ִה ׁ ְש ִק ַיע.
ָמ ׁ ַש ְך ָאזְ נָ יו ָאחוֹ ר ו ְּבר ׁ
לָ ׁשוֹ ן זוֹ ׁ ֶש ָהיְ ָתה ׁ ְשלֵ ָמה ו ְּמ ַד ֶ ּב ֶרת,
ִה ֵ ּנה ִהיא ְמ ֻב ַּק ַעתַ .ה ָּל ׁשוֹ ן ַה ְמ ֻפ ֶ ּצלֶ ת
ֻח ְ ּב ָרה יַ ְחדָּ וְ ׁ ,שלֵ ָמה; ִה ֵ ּנה ָח ַדל ָהא ֶֹבךְ.
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ָהרו ַּח ׁ ֶש ָּל ְב ׁ ָשה דְּ מו ָּת ּה ׁ ֶשל ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת
ׁשוֹ ֶע ֶטת וְ ׁשוֹ ֶר ֶקת ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ֵע ֶמק,
וְ ָה ַא ֵחר יוֹ ֵרקֵ ,משִׂ ַיח ַא ֲח ֶר ָיה.
ֲאזַ י ֵה ֵסב ַה ִ ּצדָּ ה ְּכ ֵת ָפיו ִמ ָּקרוֹ ב זֶ ה ָ ּבא ּו
"במוֹ ַרד ַהדֶּ ֶר ְך בּ וּאוֹ סוֹ
ישיּ ְ :
וְ ָסח ֶאל ֵצל ׁ ְשלִ ׁ ִ
ָּכמוֹ נִ י ֶ ּב ָע ָבר ַעל ְ ּגחוֹ נוֹ יִ זְ ַחל עוֹ ד".
ַה ּ ַפ ַחת ַה ּׁ ְש ִב ִיעית ִה ֵ ּנה זֶ ה ְר ִא ִית ָיה
צו ָּרה ו ְּדמוּת ַמ ְחלֶ ֶפת ,וְ ִאם ֵע ִטי ִה ְפ ִריז,
ִּת ְהיֶ ה לִ י זָ רו ָּת ּה לִ ְמלִ ַיצת ַה ּי ׁ ֶֹשר.
ֲהגַ ם ָקה ּו ְמ ַעט ֵעינַ י ,ו ְּמב ֶֹהלֶ ת
ָהיְ ָתה רו ִּחי ,נִ ְמנַ ע ִמן ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה לִ ְבר ַֹח
ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ָאנֹכִ י ֵא ַדע זֹאת.
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יטב ָרא ּו ֵעינַ י ֶאת ׁ ְשיַ נְ ָקטוֹ ּפוּצ'וֹ ,
ֵה ֵ
ַה ָ ּי ִחיד ִמ ֵ ּבין ֵר ָעיו ,אוֹ ָתם ּ ָפגַ ׁ ְשנ ּו ק ֶֹדם,
ֲא ׁ ֶשר לֹא נִ ְת ַח ֵּלף ְ ּב ׁ ֶש ֶרץ אוֹ ִמ ְפלֶ ֶצת;
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קנטו עשרים ושישה
מעל הגשר מתבוננים הפייטנים במצולה השמינית ,בה שוכנות רוחות המקוללים
בדמות להבות מקרינות .הללו השיאו עצות אחיתופל .ביניהם סובלים יחד ִדיוֹ ֶמ ֶדס
ואוליסס ,המספרים את קורות כיליונם.
שִׂ ישִׂ י וְ שִׂ ְמ ִחיִ ,פ ֶירנְ ֶצה ִעיר ִּת ְפ ֶא ֶרת,
ַעל ֶא ֶרץ וְ ַעל יָ ם ּפוֹ ֶרשֶׂ ת ֶאת ְּכנָ ַפיִ ְך,
ַר ָ ּבה ְּת ִה ָּל ֵת ְך ֵ ּבין ַה ּ ְמצוּלוֹ ת ַ ּב ּת ֶֹפת.
ִה ֵ ּנה ֵ ּבין ַ ּג ָ ּנ ִבים ָ ּבנַ יִ ְךֲ ,ח ִמ ּׁ ָשה
אתי וְ אוֹ ֶדהְּ ,כלִ ּ ָמה ַר ָ ּבה ִּכ ַּס ְתנִ י
ָמ ָצ ִ
ִּכי לֹא ֵמ ֶהם ִּתזְ ִּכי לִ ְת ִה ָּלהִ ,פ ֶירנְ ֶצה.
ַא ְך ִאם ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ַה ּ ִמ ְתנַ ְ ּב ִאים ִעם ׁ ַש ַחר
ֱא ֶמת ֵהםִּ ,כי ֲאזַ י ָקרוֹ ב ַה ּיוֹ ם וּבוֹ
ֵּת ְד ִעי ֶאת ַה ָ ּצפוּי לָ ְך ִמ ּ ְפ ָרטוֹ וְ דוֹ ֶמ ָיה.
ְ ּגמוּלֵ ְך ל ּו ְּכ ָבר נִ ַּתןָ ,היָ ה מו ׁ ָּשת ְ ּב ֶצ ֶדק,
ׁ ֶש ֵּכן לְ ִה ָ ּנ ֵתן ַח ָ ּיב הוּא ,וַ ֲאנִ י
ְּככָ ל ׁ ֶש ֶאת ׁ ְשנוֹ ַתי ַא ְר ֶ ּבה ,יִ כְ ַ ּבד ָהעֹנֶ ׁש.
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נָ ַט ׁ ְשנ ּו ֶאת ַה ַ ּגיְ א ,וְ ַעל ְ ּבלִ יטוֹ ת ָה ֶא ֶבן –
ְּכ ַמ ֲעלוֹ ת ׁ ִש ּ ְמ ׁשוּנ ּו ְ ּב ִר ְד ֵּתנ ּו ק ֶֹדם –
ָמ ׁ ַש ְך אוֹ ִתי ִע ּמוֹ מוֹ ִריִ ,ט ּ ֵפס עוֹ ד ּ ַפ ַעם.
עוֹ ֵדנ ּו ְמ ַט ּ ְפ ִסים ִ ּב ׁ ְש ִביל בּ וֹ ֵדד ַעל ֶרכֶ ס
ֵ ּבין ְמצוֹ ֵקי ַה ֶּסלַ עּ ָ ,ב ֶרגֶ ל ו ַּב ְ ּזרוֹ ַע –
ִמ ַּת ַחת זוֹ דּ וֹ ֶח ֶפת וְ זוֹ מוֹ ׁ ֶשכֶ ת ַמ ְעלָ ה.
ֵה ִציק לִ י ַהדָּ ָבר וְ ׁ ָשב לְ ַה ְט ִר ֵידנִ י
לְ ֵעת ַמ ְראוֹ ת ָעל ּו ִ ּבי ,אוֹ ָתם ָר ִא ִיתי ק ֶֹדם,
ַעל ֵּכן ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת רו ִּחי ֶאכְ בּ ֹׁש ְ ּב ֶר ֶסן
[]339
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לְ ַבל זוֹ ִּת ְת ּ ָפ ֵר ַע לְ לֹא מו ָּסר וְ י ׁ ֶֹשר.
ִּכי ִאם כּ וֹ כָ ב ֵמ ָעל אוֹ נַ ֲעלֶ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ֶה ֱענִ יק ּו לִ י ַמ ָּתת ,לְ ָר ָעה לֹא ֲאנַ ְ ּצלֶ נָ ּה.
ֹאש ִ ּג ְב ָעה לְ ֵעת
ְּכמוֹ ָה ִא ָּכר ַה ָ ּנח ַעל ר ׁ
ָה ֱאל ִֹהים ֵמרוֹ ם ֵמ ִפיץ אוֹ רוֹ ַ ּב ֶחלֶ ד
וְ לֹא ַמ ְס ִּתיר ּ ָפנָ יוְּ ,כ ֶה ְר ֵ ּגלוֹ ִ ,מ ּ ֶמ ּנוּ,
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לְ ֵעת ֲע ַדת זְ בו ִּבים לְ יַ ּתו ׁ ִּשים נִ כְ נַ ַעת,
רוֹ ֶאה הוּא אוֹ ר ָקלו ּׁש ְ ּבגַ יְ א ְמ ַת ְע ֵּת ַע,
ָמקוֹ ם ׁ ָשם ַא ְד ָמתוֹ חוֹ ֵר ׁש הוּא וְ זוֹ ֵר ַע,
ָּכ ְך ִמן ַה ְּתהוֹ ם ָעלְ ָתה ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ֵא ׁש לוֹ ֶחכֶ ת
ַ ּב ּ ַפ ַחת ַה ּׁ ְש ִמינִ יתָ .ר ִא ִיתי זֹאת ְּכ ׁ ֶש ָ ּבאנ ּו
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַּת ְח ִּתית ׁ ְשאוֹ ל ִ ּג ִּלינוּ.
ישע – דֻּ ִ ּבים ֶאת ֶעלְ בּ וֹ נוֹ
ֲא ִפלּ ּו ֱאלִ ׁ ָ
נָ ְקמ ּו – ָר ָאה ֵּכ ַיצד ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ֵאלִ ָ ּיה ּו
ִ ּב ְצהֹל סו ָּסיו עוֹ לָ ה ִ ּב ְס ָע ָרה ׁ ָש ַמיְ ָמה,
ָּכ ׁ ַשל לְ לַ וּוֹ ָת ּה ִ ּבנְ ִס ָיק ָת ּה לְ ַמ ְעלָ ה,
וְ לֹא ָר ָאה ִּכי ִאם ֶאת ֵא ׁש ְמעוֹ ף ַה ַּל ַהב
ְּכמוֹ תוֹ ְּכ ָעב ְק ַט ָ ּנה ַה ּׁ ָש ָטה ָ ּב ָר ִק ַיע,
ָּכ ְך ִמ ְ ּגרוֹ ן ַה ּ ְמצוּלָ ה ָר ִא ִיתי ֵא ְיך ָה ֶר ׁ ֶשף
עוֹ שֶׂ ה דַּ ְרכּ וֹ וְ ַאף ִּכי ָק ְר ָ ּבנוֹ נוֹ שֵׂ א הוּא,
ֲה ֵרי נִ ְס ָּתר ַה ֶּט ֶרף וְ לֹא ָ ּגלוּי לָ ַעיִ ן.
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ימה,
ָע ַמ ְד ִּתי ַעל ַה ֶ ּג ׁ ֶשר ,גּ ו ִּפי נִ ְר ָּכן ָק ִד ָ
ַמ ִ ּביט ,וְ ִאלְ ָמלֵ א נֶ ֱא ַחזְ ִּתי ְ ּבזִ יז ֶסלַ ע
ַ ּגם ְ ּבלִ י דְּ ִח ָ
יפה ָהיִ ִיתי צוֹ נֵ ַח ֶאל ַה ּ ַפ ַחת.
מוֹ ִרי ֲא ׁ ֶשר ִה ְב ִחין ִ ּבנְ ִח ׁישו ִּתיָ ,א ַמר לִ י:
"בת ֶֹפת לַ ַהב זֶ ה ֲע ַדת רוּחוֹ ת ׁשוֹ כֶ נֶ ת,
ְּ
וְ כָ ל ַא ַחת עוֹ ָטה ְ ּגלִ ָ
ימה גּ ו ָּפ ּה חוֹ ֶרכֶ ת".
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יתי ֵא ְ
יך ָה ֶר ׁ ֶשף
״כ ְך ִמ ְ ּגרוֹ ן ַה ּ ְמצּולָ ה ָר ִא ִ
ָּ
שא הּוא,
שה דַּ ְרכּ וֹ וְ ַאף ִּכי ָק ְר ָ ּבנוֹ נוֹ ֵ ׂ
עוֹ ֶ ׂ
ֲה ֵרי נִ ְס ָּתר ַה ֶּט ֶרף וְ ל ֹא ָ ּגלּוי לָ ַעיִ ן״
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"אדוֹ נִ יָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ֶאת דְּ ָב ֶר ָיך
ֵה ׁ ַש ְב ִּתיֲ :
וְ כָ ָרגִ יל ִהשְׂ ַּכלְ ִּתיַ ,א ְך ַ ּגם ֲאנִ י ַה ּ ַפ ַעם
יָ ַד ְע ִּתי זֹאתַ ,על ֵּכן ֶא ׁ ְש ַאל אוֹ ְת ָךָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ,
ִמי זֶ ה ּו ָהעוֹ לֶ ה ֶאל ָעל ִמן ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
נִ ְר ֶאה ְּכמוֹ ִה ְר ִק ַיע ִמ ּ ְמדו ַּרת ֵמ ִתים
ׁ ֶשל ּפוֹ לִ ינִ ֶיקס ִעם ָא ִחיו ֶא ֵטאוֹ ְקלֶ ס?"
"ב ֵא ׁש ַה ּזֹאתֵ ",ה ׁ ִשיב לִ י" ,אוּלִ ֶיסס וְ ִד ּיוֹ ֶמ ֶדס,
ָּ
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִמ ְתיַ ְּס ִריםֵ ,הם לָ ֲחמ ּו ְ ּביַ ַחד
וְ ַעל ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ְחדָּ ו זֵ ֶהה הו ַּטל ָהעֹנֶ ׁש.
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וְ ׁ ָשם ֵ ּבין לֶ ָהבוֹ ת ֻמ ֶּכה לִ ָ ּבם ַע ֶ ּצ ֶבת
ַעל ַּכ ַח ׁש סוּס ָה ֵעץ וְ ַעל ּ ְפ ִת ַיחת ַה ּׁ ַש ַער
דַּ ְרכּ וֹ נִ ְמלַ ט ֲא ִבי ָהרוֹ ָמ ִאיםֶ ,אנֵ ַיאס.
ׁ ָשם ֵהם ַמ ִּכים ַעל ֵח ְטא ַה ּׁ ֶש ֶקר ְ ּבגִ ינוֹ
דֵּ ִא ַיד ְמיָ ה ְ ּבמוֹ ָת ּה סוֹ ֶפ ֶדת לְ ָאכִ ילֶ ס,
וְ ׁ ָשם ְ ּגמוּלָ ם נִ ָּתן ַעל דִּ ְראוֹ ן ּ ָפלַ ְדיוּם".
"אם יֵ ׁש ְ ּבכ ַֹח ֵאלּ ּו ָ ּב ֶר ׁ ֶשף לְ ָהשִׂ ַיח",
ִ
ָא ַמ ְר ִּתיֲ ,
"א ַב ֵּק ׁש ִמ ּ ְמ ָך ׁ ָשאוֹ ל וָ ׁשוֹ ב
וְ ֶאת ַ ּב ָּק ׁ ָש ִתי ַאכְ ּ ִפיל וְ ל ּו ְ ּב ֶאלֶ ף,
ַה ַ ּנח לִ י ָּכאן ַעד בּ וֹ א ׁ ַשלְ ֶה ֶבת ַה ַּק ְרנַ יִ ם
ָע ֵדינוֲּ ,אדוֹ נִ יָ ,ר ִא ָית ֵהן לָ ֶב ַטח
ֵּכ ַיצד ְ ּברֹב ְּכ ִמ ָיהה רוֹ כֵ ן גּ ו ִּפי לְ ַמ ָּטה".
"א ׁ ֶשר ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּתּ ְ ,בנִ י ,יָ ֶאה לוֹ
וְ הוּא ֵאלַ יֲ :
ָ
ְ
ַה ּׁ ֶש ַבח ,וּלְ ִפיכָ ך ֵא ָע ֵתר לְ ך ְ ּב ֵח ֶפץ,
וְ ַרק זֹאת ֲא ַב ֵּק ׁשַ :מ ֵּלא ְ ּב ַמיִ ם ּ ִפ ָיך.
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ַה ַ ּנח לִ י לְ ַד ֵ ּברֶ ,את ֶח ְפ ְצ ָך יָ ַד ְע ִּתי,
ִעם זֹאת נִ ְמנ ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִעם ְ ּבנֵ י יָ וָ ןַ ,על ֵּכן
יטלְ יָ ה".
ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּישְׂ ְטמ ּו דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ֶ ּבן ִא ַ
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וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַסק מוֹ ִרי ִּכי ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת
ְקרוֹ ָבה דַּ ָ ּי ּה ֵאלֵ ינ ּו וְ גַ ם ָה ֵעת ּתוֹ ֶא ֶמת,
ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר מוֹ ִריּ ְ ,במוֹ ָאזְ נַ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי:
"א ֶּתםַ ,ה ְמ ַה ְּלכִ ים יַ ְחדָּ ו ְ ּב ֵא ׁש אוֹ כֶ לֶ ת,
ַ
ִאם ְ ּבעוֹ ֶד ִ ּני ַחי ָראוּי לָ כֶ ם ָהיִ ִיתי,
ָראוּי לְ ׁ ֶש ְּכמוֹ ְתכֶ ם ְ ּב ַרב וְ ִאם ְ ּבק ֶֹרט,
ֵעת שֶׂ גֶ ב ֲחרוּזַ י ָּכ ְת ָבה יָ ִדי ַ ּב ֶחלֶ ד,
ִע ְמד ּו ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתםֶ ,א ָחד ִמ ֶּכם יָ שִׂ ַיח,
ֵּכ ַיצד ָּכ ׁ ַשל וְ ֵא ְיך ָמ ָצא מוֹ תוֹ ַה ֶ ּג ֶבר".
ַה ַּל ַהב ַה ּקוֹ ֵרן יוֹ ֵתר ְ ּב ֵא ׁש ַה ֶּק ֶדם
ֵה ֵחל נוֹ ֶטה ,רוֹ ֵעדַ ,מ ׁ ְש ִמ ַיע לְ ָח ׁ ִשים,
ְּכמוֹ תוֹ לָ ׁשוֹ ן ׁ ֶשל ֵא ׁש ַה ֶ ּנ ֱא ָבק ְ ּברו ַּח.
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ימה וְ ָאחוֹ ָרה,
ֲאזַ י ָק ֵצה ּו נָ ע ָק ִד ָ
ְּכמוֹ ל ּו ָהיָ ה לָ ׁשוֹ ן לְ ָהשִׂ ַיח ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת,
לִ ְבסוֹ ף ֵה ִט ַיח ָ ּבנ ּו ַ ּבת-קוֹ ל" :לְ ֵעת ִמ ִּק ְיר ֶקה
נִ ְפ ַר ְד ִּתי ִמ ֵּקץ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָ ּב ּה ִּכ ּׁ ְש ַפ ְתנִ י,
ֲאזַ י עוֹ ִדי ַמ ְפלִ יג לְ יַ ד ִמ ְפ ַרץ ָ ּג ֶא ָטה –
ְ ּב ֶט ֶרם לַ ּ ָמקוֹ ם ָק ָרא ִ ּב ׁ ְשמוֹ ֶאנֵ ַיאס –
ַאף לֹא ָה ַא ֲה ָבה לְ ֶטלֶ ָמכוֹ ס ְ ּבנִ י,
ַאף לֹא ֶח ְמלַ ת ַה ֵ ּבן לְ מוֹ לִ ִידי ,לָ ֶא ְר ֶטס,
ַאף לֹא ְּכ ִמ ַיהת לִ ָ ּב ּהָ ,א ׁ ְש ָר ּה ׁ ֶשל ּ ֶפנֶ לוֹ ּ ֶפה
ָהיָ ה ָ ּב ֶהם ְּכ ֵדי לִ גְ בּ ׂר ִ ּבי ַעל ַה ֵח ֶפץ
לָ ֵצאת ,לְ ִה ְתנַ ּסוֹ ת ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ֶחלֶ ד,
ֶאת ֲח ָט ֵאי ֱאנוֹ ׁש ו ְּסגֻ לּ וֹ ָתיו לָ ַד ַעת.
ַעל ֵּכן ֶאל לֵ ב ַה ָ ּים לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת ִה ְפלַ גְ ִּתי
ַרק ִ ּב ְס ִפינָ ה ַא ַחת ,מו ָּעט ָהיָ ה ַה ֶ ּצוֶ ת –
ֵר ַעי ׁ ֶש ּ ֵמעוֹ לָ ם לֹא נִ ְס ַּת ְּלק ּו ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
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ִה ְר ַח ְקנ ּו ַעד ְס ָפ ַרד ,וּלְ חוֹ ֵפי ָמרוֹ קוֹ ,
ִה ְפלַ גְ נ ּו ְ ּבגַ ִּליםָ ,ח ַת ְרנ ּו לְ ַס ְרדִּ ינְ יָ ה,
וְ עוֹ ד ִא ִ ּיים ַר ִ ּבים ְ ּבלֵ ב ַה ָ ּים ָר ִא ִיתי.
יָ ִמים ַר ִ ּבים ָחלְ פוּ ,נָ ְפל ּו זִ ְקנָ ה וְ חֹלִ י
ָעלַ י וְ ַעל ַה ֶ ּצוֶ תֵ ,עת ַ ּב ּ ֵמ ַצר ִה ְפלַ גְ נ ּו
בּ וֹ ֶה ְרקוּלֶ ס ִה ִ ּציב ֶאת ְ ּגבוּלוֹ ָתיו ְ ּב ֶסלַ ע,
ַמ ְת ִר ַיע ְ ּב ָא ָדם לְ ִה ָ ּז ֵהר וּלְ ַבל
ימינִ י ֶס ִבילְ יָ ה
יַ ְפלִ יג ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאהִ .מ ִ
ו ִּמ ּ ְׂשמֹאלִ י ָחלַ ְפ ִּתי זֶ ה ְּכ ָבר ַעל ּ ְפנֵ י ֵסאו ָּטה.
ַ'א ַחיָ ',א ַמ ְר ִּתי' ,הוֹ ַ ,א ֶּתם ׁ ֶש ִה ְתנַ ֵּס ֶיתם
ִע ּ ִמי ְ ּב ֵמ ָאה ֶאלֶ ף ּ ֻפ ְר ָענֻ ּיוֹ תִ ,ה ְפלַ גְ ֶּתם
ֶאל ְקצוֹ ת ַה ּ ַמ ֲע ָרבּ ָ .ב ֵעת נוֹ ְת ָרה ֲע ַדיִ ן
ִע ּ ָמנ ּו – ַמה ְּק ָצ ָרה ִהיא – ֲהלֹא נַ ְס ִּכים ָ ּבזֹאת
ִּכי נִ ְסיוֹ נוֹ ת ַע ִ ּזים ְצפוּיִ ים לָ נ ּו ֵמ ֵע ֶבר
לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁשּ ִ ,ב ְמחוֹ זוֹ ת ִמ ְ ּבנֵ י ֱאנוֹ ׁש ֵר ִיקים ֵהם.

120

אתם,
זִ כְ ר ּו ֵמ ֲחלָ ָציו ׁ ֶשל ִמי זֶ ה יְ ָצ ֶ
לֹא נוֹ ַע ְד ֶּתם לִ ְחיוֹ ת ַח ֵ ּיי בּ וּרַ ,עם ָה ָא ֶרץ,
ִּכי ִאם ַח ֵ ּיי ְסגֻ ָּלה ו ַּב ָּק ׁ ַשת ַהדַּ ַעת'.
לְ ׁ ֵש ַמע נְ או ִּמי בּ וֹ ֶאת ֵר ַעי עוֹ ַר ְר ִּתי
ֶאל ַה ּ ַמ ָּסע לָ ֵצאת ,נִ ַ ּצת ָ ּב ֶהם ַה ַּל ַהט,
וְ ַרק ְ ּב ַמ ֲא ָמץ ֶאת ִרגּ ו ׁ ָּשם ׁ ִש ַּככְ ִּתי.
ָה ַפכְ נ ּו יַ ְרכָ ַתיִ ם ֶאל ּ ְפנֵ י זְ ִר ַיחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
וְ ֶאת ַה ּ ְמ ׁשוֹ ִטים ָה ַפכְ נ ּו לִ כְ נָ ַפיִ ם,
וְ נִ ׁ ְש ָמ ִרים לַ ּ ְׂשמֹאלְּ ,כ ֶפ ֶרא ָאץ ִה ְפלַ גְ נוּ.
ָר ִא ִיתי ֶאת כּ וֹ כְ ֵבי ָר ִק ַיעֶ ,את ַה ּק ֶֹטב,
ַ ּב ַּליְ לָ ה ָה ָא ֵפל ָצנַ ח כּ וֹ כָ ב ׁ ֶש ָּלנ ּו
וְ ׁשוּב לֹא ָקם ֵמ ַעל לְ ַק ְר ָק ִעית אוֹ ְקיָ נוֹ ס.
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ּ ְפ ָע ִמים ָח ֵמ ׁש נִ ַ ּצת וְ ׁ ָשב אוֹ ר ַה ָ ּי ֵר ַח,
וְ זוֹ ָה ֵעת ָחלְ ָפה ְ ּבלֵ ב ַה ָ ּים ָעלֵ ינ ּו
ֵמ ָאז ִמ ּ ְמ ָצ ָריו ׁ ֶשל ֶה ְרקוּלֶ ס ִה ְפלַ גְ נוּ.

135

ֲאזַ י ָעלָ ה מוּלֵ נ ּו ָה ָהרָ ,א ֵפלּ ָ ,גבוֹ ַּה,
ָקרוֹ ב ָהיָ ה ֵאלֵ ינוֲּ ,א ׁ ֶשר ַעל ֵּכן דִּ ּ ִמ ִיתי
ִּכי ַעד ֵה ָ ּנה לֹא ָר ִא ִיתי ָרם וְ נִ ּ ָׂשא ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ָעלַ ְצנוַּ ,א ְך ִמ ָ ּיד ָה ַפ ְך ַה ִ ּגיל לְ ֶע ֶצב,
ִּכי ִמן ָה ָהר נִ ְּתכָ ה מוּלֵ נ ּו ְמ ַע ְרבּ ֹלֶ ת
ּפוֹ גַ ַעת ַ ּב ַח ְרטוֹ ם ו ַּב ִּס ּפוּן הוֹ לֶ ֶמת.
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ָה ְפכָ ה ֶאת ְס ִפינָ ֵתנוּ,
יפה יַ ְרכָ ֶת ָיה
ו ָּב ְר ִב ִיעית ֶאל ָעל ֵהנִ ָ
וְ לַ ּ ְמצוּלוֹ ת ָצלַ לְ נ ּו ַעל ּ ִפי ַצו ִמ ָ ּגבוֹ ַּה.
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קנטו עשרים ושבעה
קרב גווִ ידוֹ ָדה מוֹ ֶנטפֶ לטרוֹ  .דנטה סוקר בפניו את מצבה הנוכחי של
אל הפייטנים ֵ
רומניה ,בתמורה מספר לו הנסיך את קורות חייו.
ַע ָּתה נִ ַ ּצב זָ קוּף ַה ַּל ַהב וְ ָרגו ַּע,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת דְּ ָב ָריו ִס ֵ ּים ,נָ ַט ׁש אוֹ ָתנוּ,
נוֹ ֵטל ְר ׁשוּת ִמן ַה ּ ַפיְ ָטן ֲא ִציל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
ִמ ָ ּיד ֵמ ֲאחוֹ ָריו הוֹ ִפ ָיעה עוֹ ד ׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
ָקלְ ָטה זוֹ ֶאת ֵעינֵ ינ ּו ִ ּבזְ כוּת ִמין ְצלִ יל ַמ ְת ִמ ַּיה,
ֲא ׁ ֶשר ׁ ִש ְ ּג ָרה ֵאלֵ ינ ּו ִמ ְּק ֵצה לְ ׁשוֹ ן ַה ַּל ַהב.
אשוֹ ן ַהזּוֹ ֲע ִקים
ֲאזַ י ְּכמוֹ ׁשוֹ ר ִס ִיצילְ יָ ה – ִר ׁ
ִמ ּתוֹ ְך ְק ָר ָביו ָהיָ ה ,וְ כָ ְך נָ ֶאהֶ ּ ,פ ִרילוּס,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּבכֵ לָ יו יָ ַצר ֶאת ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת –
ֲא ׁ ֶשר גּ וֹ ֶעה ָּת ִמיד ְ ּבקוֹ ל ָק ְר ְ ּבנוֹ ָתיו,
ִמ ָּכאן ַאף ִּכי ַה ּׁשוֹ ר ָעשׂ וּי ֻּכלּ וֹ ִמ ְ ּברוֹ נְ זָ ה,
דּ וֹ ֶמה ְּכמוֹ ל ּו לִ בּ וֹ הוּא ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבר ִמ ַ ּצ ַער,
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ָּכ ְך ּפֹהִ ,מלּ וֹ ת ַה ֵּס ֶבל ְּכלוּאוֹ ת לְ לֹא ּתוֹ ֶחלֶ ת,
ְ ּב ַת ְב ֵע ָרה ּ ָפ ְרצ ּו לְ לֹא מו ָּבן ו ֵּפ ׁ ֶשר,
וְ כָ ְך ָה ְפכ ּו לִ ְבסוֹ ף לִ שְׂ ַפת ֵא ׁש וְ ׁ ַשלְ ֶה ֶבת.
ַא ְך לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶאת דַּ ְר ָּכן ָמ ְצא ּו לְ ַמ ְעלָ ה
ֶאל ְק ֵצה ַה ֶּל ָה ָבה ,וְ גַ ם ָקלְ ט ּו ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ֶאת ּתֹכֶ ן ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַה ָּל ׁשוֹ ן ִה ְט ִמ ָיעה,
ׁ ָש ַמ ְענוּ" :הוֹ ַא ָּתהֵ ,אלָ יו דְּ ָב ַרי ִה ְפנֵ ִיתי,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה דִּ ֵ ּבר ִ ּבשְׂ ַפת לוֹ ְמ ַ ּב ְרדְּ יָ ה
אוֹ ֵמר' ,דִּ ַ ּב ְר ָּת דַּ יַ ,עכְ ׁ ָשו ּתוּכַ ל לָ לֶ כֶ ת'.
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ַאל ִּת ְמנְ ע ּו ֵאפוֹ א – ַ ּגם ִאם ְמ ַעט ִא ַח ְר ִּתי –
ֵמ ַע ְצ ְמכֶ ם ַ ּבדֶּ ֶר ְך לַ ֲעצֹר וּלְ שׂ וֹ ֵח ַח
ִע ּ ִמיְ ,רא ּו ֵּכ ַיצד ֻּכ ִּלי בּ וֹ ֵער ְ ּב ֵח ׁ ֶשק.
ִאם לָ עוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ֻמ ֵּכה ָה ִע ָ ּורוֹ ן
יטלְ יָ ה,
אתם ֵמ ִא ַ
זֶ ה לֹא ְּכ ָבר נְ ַפלְ ֶּתם ,ו ָּב ֶ
אתי,
ָה ָא ֶרץ ַה ָ ּנאוָ הָ ּ ,פ ׁ ַש ְע ִּתי ָ ּב ּהָ ,ח ָט ִ

30

ִא ְמר ּו לִ יּ ְ :ברוֹ ַמנְ יָ ה ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ִמלְ ָח ָמה?
ִּכי מוֹ ָצ ִאי ִמ ּׁ ָשם – ָה ָהר ׁ ֶש ֵ ּבין או ְּר ִ ּבינוֹ
לָ ֶרכֶ ס בּ וֹ נוֹ ְב ִעים ַמ ַעיְ נוֹ ת ַה ִּט ֶ ּיבר".
עוֹ ד ָאנֹכִ י ָרכוּן ֵמ ָעלָ יו ו ַּמ ֲאזִ ין לוֹ ,
נָ גַ ע ִ ּבי ֲאדוֹ נִ י ַקלּ וֹ ת ְ ּב ַמ ְר ּ ֵפקוֹ ,
אוֹ ֵמר" :דַּ ֵ ּבר ַא ָּתהָ ,ה ִא ׁיש הוּא ֶ ּבן ִא ַ
יטלְ יָ ה".
ֲאנִ יֶ ׁ ,ש ַה ְּת ׁשו ָּבה ָ ּב ֲע ָרה ְ ּב ִפי זֶ ה ְּכ ָבר,
לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת ּ ָפ ַת ְח ִּתי וְ ִדלְ ַק ּ ָמן דִּ ַ ּב ְר ִּתי:
"הוֹ  ,נְ ׁ ָש ָמה ְּכלו ָּאה ַּת ְח ַּתיּ ְ ,ב ֵא ׁש נִ ְס ֶּת ֶרת,
רוֹ ַמנְ יָ ה זוֹ ׁ ֶש ְּל ָך לֹא ָהיְ ָתה וְ גַ ם ֵאינֶ ָ ּנה
נְ ִק ָ ּיה ֵמ ִריב לוֹ ֵח ְך ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ָע ִר ֶיצ ָיה,
ַא ְך ַ ּב ּיוֹ ם ָעזַ ְב ִּתי בּ וֹ  ,לִ כְ אוֹ ָרה ׁ ָש ְק ָטה ָה ָא ֶרץ.
ָּכמוֹ ָה ַ ּגם נוֹ ְת ָרה ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ַרוֶ נָ ה,
ׁשוֹ כֶ נֶ ת ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּהַ ,ה ֶ ּנ ׁ ֶשר ׁ ֶשל ּפוֹ לֶ נְ ָטה
ָעלֶ ָיה וְ ַעל ֶצ ְ'ר ְביָ ה ּפוֹ ֵרשׂ ְּכנָ ָפיו ֲע ַדיִ ן.

45

ָה ִעיר ֲא ׁ ֶשר יָ ְד ָעה רֹב יִ ּסו ִּרים וְ ֵס ֶבל,
וּלְ ָצ ְר ָפ ִתים ֵאין ְספֹר ִע ֵ ּיי דָּ ִמים ִה ְת ִקינָ ה,
ַה ּט ֶֹפר ַה ָ ּירֹק ָחזַ ר וְ ׁ ָשב לִ ׁ ְשלֹט ָ ּב ּה.
ו ׁ ְּשנֵ י ַּכלְ ֵבי ַה ֶּט ֶרףָ ,ה ָאב ו ְּבנוֹ וֶ רו ְּקיוֹ ,
ַאנְ ׁ ֵשי דָּ ִמים ,יָ ַדע ֶאת ִר ׁ ְשעו ָּתם מוֹ נְ ַטנְ יָ ה,
ָחזְ ר ּו ָּת ְקע ּו ׁ ִש ַ ּניִ ם ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ִּכ ְר ְסמ ּו ְּכ ָבר.

6/7/2009 1:43:25 PM

Book 1.indb 347

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

348
ַעל ֶה ָע ִרים לִ גְ דוֹ ת לַ מוֹ נֶ ה וְ ַסנְ ֶט ְרנוֹ
חוֹ לֵ ׁש ִמ ּ ִמ ְר ָ ּבצוֹ ַה ַ ּצחׁ ,שוֹ לֵ ט ַה ַּליִ ׁש,
זֶ ה ִסיעוֹ ָתיו יַ ְחלִ יף ֵ ּבין ַקיִ ץ לְ ֵבין ח ֶֹרף.
ָה ִעיר ֲא ׁ ֶשר חוֹ ֶפ ָיה רוֹ ֵחץ נְ ַהר ַה ַּס ְביוֹ
לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת ָה ִרים ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ ר ׁשוֹ כֶ נֶ ת,
זוֹ ִמ ַּטלְ ֶטלֶ ת ֵ ּבין ֶה ָע ִריצוּת לַ ח ֶֹפ ׁש.
וְ ַעכְ ׁ ָשו ֲא ַב ֶּק ׁ ְש ָךֱ ,אמֹר לִ י ִמי ַא ָּתה,
וְ ַאל ִּת ְהיֶ ה ָק ׁשו ַּח ִמ ֶ ּי ֶתר ֲח ֵב ֶר ָיך,
ַרק ָּכ ְך עוֹ ד זִ כְ ְר ָך לֹא יִ ּ ָמ ֶחה ַ ּב ֶחלֶ ד".

60

לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת ְּכ ִמנְ ָהגָ ּה קוֹ ל לַ ַח ׁש
ִה ׁ ְש ִמ ָיעה ֶרגַ ע ָקט ,וְ ִטלְ ְטלָ ה ְקצוֹ ֶת ָיה
ָהלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב ,לִ ְבסוֹ ף ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ֵה ִפ ָיחה:
"ל ּו ַרק יָ ַד ְע ִּתי ִּכי דְּ ָב ַרי יִ ׁ ְש ַמע ּ ְפלוֹ נִ י
ֲא ׁ ֶשר יָ ׁשוּב ֵאי ּ ַפ ַעם ֶאל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה,
ׁשוּב לֹא ָהיְ ָתה רוֹ ֶט ֶטת ׁ ַשלְ ֶה ֶבת זוֹ לָ נֶ ַצח,
אוּלָ ם ִאם ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת ַעד ֵה ָ ּנה נְ כוֹ נוֹ ת ֵהן,
ִּכי ֵמעוֹ לָ ם ִא ׁיש ַחי לֹא ׁ ָשב ִמ ֶ ּזה ַה ּת ֶֹפת,
ימה ו ַּפ ַחד.
א ַֹמר דְּ ָב ַרי ְ ּגלוּיוֹ ת ,לְ לֹא ְּכלִ ָ
ֵמ ִא ׁיש ָצ ָבא ָה ַפכְ ִּתי לִ נְ זִ יר ַה ּקוֹ ְרדִּ ילְ יֶ ָרה,
ָה ֵאזוֹ רָּ ,כזֹאת ִק ִ ּו ִיתי ,יִ ְמ ֶחה ֶאת ֲח ָט ַאי,
וְ ִת ְקווֹ ַתי ָהי ּו ֵהן ִמ ְת ַמ ְּלאוֹ ת לָ ֶב ַטח
יטנִ י
לוּלֵ א הוֹ ד ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ  ,יִ ּ ַמח ׁ ְשמוֹ ֱ ,ה ִס ַ
ִמדֶּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ֱאלֵ י זְ רוֹ עוֹ ת ָה ֶר ׁ ַשע –
ֵּכ ַיצד וְ לָ ּ ָמה ,זֹאת ְ ּב ָאזְ נֵ יכֶ ם ַא ׁ ְש ִמ ַיע:
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עוֹ ד ָאנֹכִ י לוֹ ֵב ׁש צו ַּרת ָ ּבשָׂ ר וְ ֶע ֶצם
ָ ּב ֶהם ִא ּ ִמי זִ ַּכ ְתנִ י ,אוֹ ֶדהַ ,מ ֲעשַׂ י ָהי ּו
ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ּׁשו ָּעל ,וְ לָ או דַּ וְ ָקא ַה ּׁ ַש ַחל.
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יט ְב ִּתי,
ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ָ ּזדוֹ ן וְ ָה ָע ְר ָמה ֵה ַ
וְ כֹה ָצלְ ָחה יָ ִדי ָ ּב ֶהם ַעד ִּכי ָה ָא ֶרץ
ָמלְ ָאה ִ ּב ׁ ְש ִמי ,לְ אוֹ ת וּלְ מוֹ ֵפת ָהיִ ִיתי.
אוּלָ ם לְ ֵעת ַח ַ ּיי ִה ִ ּגיע ּו ֶאל ַה ּצ ֶֹמת
בּ וֹ ִא ׁיש סוֹ ֵקר ַח ָ ּייו ,וּבוֹ ִמן ָה ָראוּי
לֶ ֱאסֹף ֶאת ִמ ְפ ָרשֵׂ ינ ּו וּלְ ָק ׁ ְש ָרם ְ ּב ֶח ֶבל,
שִׂ ְמ ַחת ָע ָבר ָהיְ ָתה לִ י לְ כֶ ׁ ֶשל וְ ַע ֶ ּצ ֶבת,
ְ ּבנ ַֹחם וּוִ דּ וּי ָחזַ ְר ִּתי ִ ּב ְת ׁשו ָּבה,
ָהיִ ִיתי לְ נָ זִ יר ,דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי נוֹ ׁ ַש ְע ִּתי.
ַא ְך לֹא ,נְ ִס ְיך ּ ְפרו ׁ ִּשים זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב ִה ִ ּג ַיע –
יָ ָצא לְ ִמלְ ָח ָמה ָסמו ְּך לְ לָ ֶט ַרנוֹ ,
לֹא ַעל ַה ְ ּיהו ִּדים וְ לֹא ַעל ָס ָר ִצינִ ים,
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ִּכי ַהנּוֹ ְצ ִרים ָהי ּו אוֹ יְ ָביו ,וְ ִא ׁיש ֵמ ֶהם
לֹא יָ ָצא לִ כְ בּ ֹׁש ִמ ַ ּיד כּ וֹ ְפ ִרים ֶאת ַעכּ וֹ ,
ֶאל ֶא ֶרץ ַה ּסוּלְ ָטן לֹא הוֹ לִ יכָ ם ַה ַּס ַחר –
ִ ּב ׁ ְשלִ יחוּתוֹ בּ וֹ ֵעט ו ְּב ִמ ְצווֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש
לָ ֶהן נִ ׁ ְש ַ ּבעְ ,מ ַח ֵּלל ֶאת ֶח ֶבל ַה ָ ּנזִ יר
ׁ ֶש ְּל ָה ֵצר נוֹ ַעד ֶאת ַהחוֹ גֵ ר ַ ּב ּמ ֶֹתן.
ְּכמוֹ תוֹ ְּכקוֹ נְ ְס ַטנְ ִטין ֲא ׁ ֶשר ֵמ ַהר סוֹ ַר ְק ֶטה
ָק ָרא ֶאת ַסנְ ְקט ִסילְ ֶב ְס ֶטר לְ ַר ּ ְפאוֹ ֵמ ַה ָ ּצ ַר ַעת,
ָּכ ְך זֶ ה זִ ּ ֵמן אוֹ ִתי לִ ְהיוֹ ת לוֹ לְ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ .
ְּכ ֵדי לְ ַמ ֵּתן ְמ ַעט ַר ֲהבוֹ ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח
אתי ֶאת ּ ִפי ַמיִ ם,
ִ ּב ֵּק ׁש ֵע ָצה ִמ ּ ֶמ ִ ּניִ .מ ֵּל ִ
ִּכי ְ ּב ָאזְ נַ י ָהי ּו דְּ ָב ָריו ֵטרוּף ַהדַּ ַעת.
ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י' :לְ ַבל ַּת ְח ׁשֹדִ ,ה ֵ ּננִ י
מוֹ ֵחל לַ ֲח ָט ֶא ָיך ֵמר ׁ
ֹאשִ ,אם ְּתלַ ּ ְמ ֵדנִ י
ֵא ְיך לְ ַהכּ וֹ ת אוּכַ ל ֶאת ּ ֶפנֶ ְס ְט ִרינוֹ ַא ְר ָצה.
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ֲהלֹא ֵּת ַדע וַ דַּ אי ִּכי ְ ּביָ ִדי ַהכּ ַֹח
לִ ְפ ּת ַֹח וְ לִ ְסגּ ֹר ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ֵע ֶדן
ַ ּב ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת – קוֹ ְד ִמי לֹא ִּכ ְ ּב ָדם דֵּ י ַה ּצ ֶֹר ְך.׳
ִטעוּנָ יו ִּכ ְב ֵדי ִמ ׁ ְש ָקל ָהיוּ ,וְ ֵהם ִא ְּלצוּנִ י
לְ ָה ׁ ִשיב לוֹ – ַה ּׁ ְש ִת ָיקה ָהיְ ָתה ְ ּגרו ָּעה ִמ ּׁ ֶש ֶקר –
ָא ַמ ְר ִּתי'ֵ :מ ַא ַחר ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה ָמ ַחלְ ָּת
ַעל ֲעווֹ נִ י ָ ּבזֹאתַ ,ה ְס ֵּכתָ ,א ִבי ,וְ ַדע
ִּכי נְ ָד ִרים לָ רֹב ו ִּמלּ וּיָ ם ְּכק ֶֹרט,
לְ נִ ְצחוֹ ן ַה ֵּכס ֵהם ֲע ֻר ָ ּבה ֻמ ְב ַט ַחת'.
וַ יְ ִהי ַא ַחר מוֹ ִתי ִ ּב ֵּק ׁש אוֹ ִתי ְפ ַרנְ ִצ ְיסקוּס
לִ ּטֹל ִע ּמוֹ  ,אוּלָ ם ִה ְת ָרה בּ וֹ ְּכרוּב ֵמא ֶֹפל:
ַ׳ה ַ ּנח לוֹ ֶ ּ ,פן ָּת ֵעז לְ הוֹ נוֹ ת אוֹ ִתי ָחלִ ילָ ה.
ֵ ּבין ֲע ָב ַדי ָעלָ יו לָ ֶר ֶדת ֶאל בּ וֹ ר ׁ ַש ַחת,
ִּכי ְמזִ ּ ָמתוֹ ָהיְ ָתה ֵע ָצה ׁ ֶשל ֲא ִחית ֶֹפל,
ֵמ ָאז ִצ ִיצית ר ׁ
ֹאשוֹ לֹא ָמ ׁ ָשה ִמ ָ ּי ֵדינוּ.
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לֹא יִ ּ ָמ ֵחל לָ ִא ׁיש ֶח ְטאוֹ ִאם לֹא ָחזַ ר בּ וֹ ,
וְ לֹא יַ ְחזֹר בּ וֹ ִא ׁיש ַה ּׁ ָשב לַ ְחטֹא ִ ּבן ֶרגַ ע
ִּכי ּ ֵפרו ּׁשוֹ נִ ּתוּץ ֻח ֵּקי נִ גּ וּד ַהדַּ ַעת.׳
ֲא ָה ּהֻ ,א ְמלָ ל ָּכמוֹ נִ יַ ,עד ַמה ִ ּנ ְר ָע ׁש ָהיִ ִיתי
'ש ּ ָמא
ַּכ ֲא ׁ ֶשר לָ כַ ד אוֹ ִתי ,וְ עוֹ ד לָ ַעג לִ יֶ ׁ :
ָס ַב ְר ָּת ִּכי ּתוֹ ַרת ַה ִה ָ ּגיוֹ ן זָ ָרה לִ י?'
ֲאזַ י ָ ּג ַרר אוֹ ִתי ֶאל ִמינוֹ סַ ,ה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת
יפה
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶאת זְ נָ ָב ּה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵהנִ ָ
ְס ִב ָיב ּה וְ נָ ֲע ָצה בּ וֹ ׁ ִש ֶ ּנ ָיה ִּכ ְמט ֶֹר ֶפת,
ָק ְר ָאה'ַ :ה ָּלז נוֹ ַעד לִ ְסבּ ֹל ְ ּב ֵא ׁש ַה ַּל ַהב!'
ימה לוֹ ֶה ֶטתֲ ,הלֹא רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ יךָ,
ָּכ ְך ִ ּבגְ לִ ָ
ֵמ ָאז לָ כוּד ִה ֵ ּננִ יּ ,תוֹ ֶעה וְ נָ דַ ,מר נֶ ֶפ ׁש".
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לְ ֵעת ִס ֵ ּים דְּ ָב ָריו ָהלַ ְך ִא ׁיש ַה ּׁ ַשלְ ֶה ֶבת,
דָּ לְ ָקה לְ ׁשוֹ ן ָה ֵא ׁש ,רוֹ ׁ ֶש ֶפת ְ ּב ַק ְרנֶ ָיה
נִ ְפ ֶּתלֶ ת ְ ּביָ גוֹ ןּ .פוֹ נִ ים ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה,
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מוֹ ִרי וְ ָאנֹכִ יָ ּ ,פ ַס ְענ ּו ַעל ָה ֶרכֶ ס,
ַעד ֶאל ֶע ְב ֵרי ַה ּ ַפ ַחתִ ,מ ּׁ ָשם חוֹ ֶצה ַה ֶ ּג ׁ ֶשר
ֶאת ַה ּ ְמצוּלָ ה ו ָּב ּה ְ ּברֹב יָ גוֹ ן וְ ֵס ֶבל
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קוֹ ְצ ִרים ְ ּגמוּלָ ם זוֹ ְר ֵעי ָה ִריב וְ ַה ּ ַמ ְחל ֶֹקת.
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קנטו עשרים ושמונה
במצולה התשיעית מתבוננים דנטה וּורגיליוס בעדת מחרחרי ריב חברתי ואמוני .הם
מברטי ֶ ּוברטרן דה בּ וֹ רן,
סקה די לַ ֶ ּ
פוגשים את מוחמד ,את פייר דה ֶמדיצ'ינה ,את מוֹ ָ
ומאזינים לסיפורי תלאותיהם.

ֲהיֵ ׁש ִמי ְ ּבכֹחוֹ – וְ ל ּו ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּ ְפרוֹ זָ ה –
לָ ׁשוּב וּלְ ַס ּ ֵפר ,לְ ָפ ֵרט ֶאת ֵּתאו ֵּרי
ַהדָּ ם וְ ַה ּ ְפ ָצ ִעים ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה ָר ִא ִיתי?
ֵהן ַה ָּל ׁשוֹ ן דַּ ָּלה וְ ַה ּ ִמ ִּלים ֶּת ְח ַס ְרנָ ה,
ִּכי ק ֶֹצר ַה ֶה ּ ֵׂשג ׁ ֶשל רו ַּח וְ שָׂ ָפה
ֵאין דַּ י ָ ּב ֶהם ֶאת ְמלוֹ א ַה ֵּס ֶבל לְ ַה ִ ּב ַיע.
ַאף ל ּו ָעלָ ה ְ ּביַ ד ִמי ַ ּגם יַ ַחד לְ ַק ֵ ּבץ
ֶאת ָּכל ַאנְ ׁ ֵשי ַא ּפוּלְ יָ הָ ,ה ָא ֶרץ ָה ֻא ְמלֶ לֶ ת,
ׁ ֶש ּקוֹ נְ נ ּו ַעל דָּ ם ׁ ָש ְפכ ּו יְ ֵדי ְטרוֹ יָ נִ ים,
וְ כֵ ן ֶאת ַחלְ לֵ י ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ַה ּפוּנִ ית,
ָ ּב ּה ַה ְר ֵרי ְצ ִמ ִידים ָהי ּו לִ ׁ ְשלַ ל ַמלְ קוֹ ַח –
ָּכ ַתב ַעל ָּכ ְך ְּכ ָבר לִ יוְ יוּס ,וְ לֹא ׁ ָשגָ ה ַה ֶ ּג ֶבר –
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ִעם ֵאלּ ּו ַעל ְ ּבשָׂ ָרם יָ ְדע ּו ַמלְ קוֹ ת וְ ֵס ֶבל
'יס ָקר
ְ ּב ִמלְ ָח ָמה ְּכ ֵב ָדה נֶ גֶ ד רוֹ ֶ ּבר ִ ּג ְ
ַע ְצמוֹ ֵת ֶיהם ּ ְפזוּרוֹ ת ו ְּמ ֻפ ָּל ׁשוֹ ת ֲע ַדיִ ן
ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶק ּ ֶפ ַרנוֹ – ָ ּב ּה ָּכל יְ לִ יד ַא ּפוּלְ יָ ה
ָע ִריק ,בּ וֹ גֵ ד ָהיָ ה ,וְ כֵ ן ְ ּב ַטלְ יָ קוֹ צוֹ ,
אוֹ ָת ּה ָּכ ַב ׁש ָאלַ ְרדוֹ לְ לֹא ָמגֵ ן וְ ׁ ֶשלַ ח,
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ַ ּגם ָאז ,ל ּו ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָחשַׂ ף לָ ַעיִ ן,
זֶ ה ֵא ֶבר ְמ ֻר ָּט ׁשּ ַ ,ג ּ ָפה ְּכרו ָּתה ֵר ֵעהוּ,
לַ ּ ַפ ַחת ַה ְּת ׁ ִש ִיעית לֹא ָהיָ ה ְ ּבכָ ְך ׁ ְשוֵ ה ֵע ֶרךְ.
ַאף לֹא ָח ִבית ֲא ׁ ֶשר ִא ְ ּב ָדה ֶאת ִח ּׁשו ֶּק ָיה,
ּ ִפהו ָּק ּה ָר ָחב ְּכמוֹ זוֹ ׁ ֶשל רו ַּח ׁ ֶש ָר ִא ִיתי
נִ ְב ַקע ִמן ַה ַּסנְ ֵטר וְ ַעד ּ ִפי ַה ַּט ַ ּב ַעת.
ָּתל ּו ִק ְר ֵבי ָה ִא ׁיש ִמ ְ ּי ֵרכָ יו לָ ָא ֶרץ
ֶא ְברוֹ ָ ּגלוּי לָ ַעיִ ן ,וְ כָ ְך ַה ּ ַׂשק ַהדַּ ל,
זֶ ה ַההוֹ ֵפ ְך לְ ֶפ ֶר ׁש ֶאת ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ק ֶֹדם.
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עוֹ ד ָאנֹכִ י ַמ ִ ּביט ְ ּב ַס ְק ָרנוּת ו ַּפ ַחד,
נָ ַתן ִ ּבי ֶאת ֵעינָ יו ,ו ְּביָ ָדיו ּ ָפ ׁ ַשט
ָחזֵ ה ּו וְ ָא ַמר לִ יַ :
"ה ֵ ּבט ִ ּבי ִמ ְת ַ ּב ֵּק ַע,
ְר ֵאה ַעד ַמה ָ ּנכֶ ה ו ַּב ַעל מוּם מו ַּח ּ ַמד,
וְ זֶ ה ִע ּ ִמי ּפוֹ ֵס ַע ו ְּמקוֹ נֵ ן הוּא ַעלִ י,
ּ ְפנֵ י ָה ֻא ְמלָ ל ׁ ְשסו ִּעים ִמן ַה ַּסנְ ֵטר ַעד ֵמ ַצח.
וְ כָ ל ָה ֲא ֵח ִריםַ ,ה ֵ ּבט ָ ּב ֶהם ו ְּר ֵאה נָ א,
ָהי ּו ְ ּב ַח ֵ ּי ֶיהם זוֹ ְר ֵעי ִריב ו ַּמ ְחל ֶֹקת,
ַעל ֵּכן ָענְ ׁ ָשם ַע ָּתה ַה ּׁ ֶש ַסע ו ִּב ּקו ַּע.
וְ כָ אןֵ ,מ ֲאחוֹ ֵרינוּ ,שָׂ ָטן ַאכְ זָ ר קוֹ ֵר ַע
גּ ו ֵּפנוָּּ ,כל חוֹ ֵטא לִ ְבסוֹ ף ּתוֹ רוֹ ַמ ִ ּג ַיע,
ִא ׁיש לֹא נִ ְמלָ ט ִמ ַּל ַהב ַח ְרבּ וֹ ַה ּ ִמ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת.
ָּכ ְך ַה ּ ַמ ׁ ְשלִ ים דַּ ְרכּ וֹ ְ ּב ַמ ְע ַ ּגל ַה ֵּס ֶבל,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ַמגְ לִ ִידים ּ ִפ ְצ ֵעי גּ וּפוֹ  ,הוּא ׁ ָשב,
ָק ְר ָ ּבן עוֹ לֶ ה ׁ ֵשנִ ית ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחת.
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מּוח ּ ַמד,
ּוב ַעל מּום ַ
ְ״ר ֵאה ַעד ַמה ָ ּנכֶ ה ַ
ּומקוֹ נֵ ן הּוא ַעלִ י,
וְ זֶ ה ִע ּ ִמי ּפוֹ ֵס ַע ְ
סּועים ִמן ַה ַּסנְ ֵטר ַעד ֵמ ַצח״
ּ ְפנֵ י ָה ֻא ְמלָ ל ׁ ְש ִ
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"ע ַדיִ ן לֹא ִה ּ ִׂשיגוֹ ַה ּ ָמוֶ ת,
ֵה ׁ ִשיב מוֹ ִריֲ :
וְ לֹא ַה ֵח ְטא הוּא זֶ ה ׁ ֶש ֱה ִביאוֹ לַ ּת ֶֹפת,
ִּכי ַרק ָח ֵפץ ָה ִא ׁיש ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן וְ ַד ַעת.
ֲאנִ י ַה ּ ֵמתָ ,עלַ י הו ַּטל לְ הוֹ לִ יכוֹ
ְמצוּלָ ה ַא ַחר ְמצוּלָ ה ְ ּב ַמ ְע ְ ּגלֵ י ַה ּׁ ַש ַחת,
נָ כוֹ ן ֲאנִ י מוּלְ ָך וְ גַ ם ֱא ֶמת דִּ ַ ּב ְר ִּתי".
ֵמ ָאהֶ ,א ְפ ׁ ָשר יוֹ ֵתרֵ ,מ ֶהם ׁ ֶש ֶה ֱאזִ ינ ּו
ָע ְצר ּו ְ ּבבוֹ ר ִס ְבלָ םִ ,ה ִ ּביט ּו ִ ּבי ִמ ְּל ַמ ָּטה
ּתוֹ ִהים וְ ׁשוֹ כְ ִחים ֶאת ְּכ ֵא ָבם לְ ֶרגַ ע.
"ו ְּבכֵ ן ִאם ִ ּב ְמ ֵה ָרה ִּת ְר ֶאה ֶאת אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ֱאמֹר לִ ְפ ָרה דּ וֹ לְ ִצ'ינוֹ לִ ְדאֹג לִ ְמלַ אי ָמזוֹ ן,
ִאם ַמ ֲע ִדיף ׁ ֶשלּ ֹא לַ ְחבּ ֹר ֵאלַ י ַהכּ ֶֹמר.
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ו ִּב ְמ ֵה ָרהֶ ׁ ,ש ֵּכן ִעם בּ וֹ א עוֹ נַ ת ַה ּׁ ֶשלֶ ג
יִ זְ כּ ּו ְ ּבנִ ָ ּצחוֹ ן ְ ּגיָ סוֹ ת ׁ ֶשל נוֹ ַב ֶרזֶ ה,
ִּכבּ ו ּׁש ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה נִ ְב ָצר ֵמ ֶהם ַ ּב ַּקיִ ץ".
דִּ ֵ ּבר מו ַּח ּ ַמדָ ,אז ֵה ִרים ַרגְ לוֹ ְּכ ִאלּ ּו
ִ ּב ֵּק ׁש לְ ִה ְס ַּת ֵּלק ִּכי ֶאת דְּ ָברוֹ ִס ֵ ּים,
הוֹ ִריד אוֹ ָת ּה לָ ָא ֶרץֲ ,אזַ י ּ ָפנָ ה לָ לֶ כֶ ת.
חוֹ ֵטא ַא ֵחרּ ְ ,גרוֹ נוֹ ַעד ְּכלוֹ ת נִ ְפלַ חָ ׁ ,שסו ַּע,
ָח ְטמוֹ ָּכרוּת ָּכלִ יל ִמן ַה ּ ָׂש ָפה ַעד ֵמ ַצח,
וְ אֹזֶ ן לוֹ ַא ַחת ּתוֹ לָ ה ו ְּמ ֻד ְבלֶ לֶ ת.
נִ ָ ּצב ִעם ָּכל ַה ֶ ּי ֶתר ַמ ִ ּביט ִ ּבי וְ ָת ֵמ ַּה,
אשוֹ ן ִמ ֵ ּבין ֵר ָעיו לִ ׁ ְשלֹף
ָהיָ ה הוּא ָה ִר ׁ
ֶאת ְקנֵ ה ַה ְ ּנ ׁ ִש ָ
ימהׁ ,שוֹ ֵתת דָּ מוֹ ַהחו ָּצה.
"ש ַה ֵח ְטא ֵאינוֹ רוֹ ֵבץ ָעלֶ ָיך,
"א ָּתהָ ",סחֶ ׁ ,
ַ
וְ ִאם ֵאין ַהדִּ ְמיוֹ ן ְמ ַת ְע ֵּת ַע ִ ּבי,
יטלְ יָ ה.
דּ וֹ ֶמה ִּכי ְּכ ָבר נִ ְפ ַ ּג ׁ ְשנ ּו ִ ּב ְמחוֹ זוֹ ת ִא ַ
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׳ש ַה ֵח ְטא ֵאינוֹ רוֹ ֵבץ ָעלֶ ָ
יך,
"׳א ָּתה,׳ ָסחֶ ׁ ,
ַ
וְ ִאם ֵאין ַהדִּ ְמיוֹ ן ְמ ַת ְע ֵּת ַע ִ ּבי,
יטלְ יָ ה׳״
דּ וֹ ֶמה ִּכי ְּכ ָבר נִ ְפ ַ ּג ׁ ְשנּו ִ ּב ְמחוֹ זוֹ ת ִא ַ
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ַה ִאם ִּתזְ כּ ֹר אוֹ ִתי – ּ ְפיֶ ר דָּ ה ֶמ ִד ִיצ'ינָ ה?
לְ ֵעת ָּת ׁשוּב לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר ַהנּוֹ ַח
גּ וֹ לֵ ׁש ְ ּב ִמ ְדרוֹ נוֹ ת וֶ ְר ֶצ'לִ י ֶאל ַמ ְר ַקבּ וֹ ,
יטב ְ ּבנֵ י ָפאנוֹ .
ַ ּב ֵּק ׁש ֶאת ׁ ְשנֵ י ֵר ַעיֵ ,הם ִמ ּ ֵמ ַ
ׁ ֵשם ָה ֶא ָחד הוּא ְ ּגווִ ידוֹ ָ ,ה ַא ֵחר הוּא ַאנְ גּ 'וֹ לֶ לוֹ ,
ִּכי ִאם ְר ִא ַ ּית נוֹ לָ ד נֵ ַח ּנ ּו ָ ּב ּה ַמ ּ ָמ ׁש ִהיא,
ֵהם יֻ ׁ ְשלְ כ ּו ַה ָ ּי ּ ָמה ְּכפו ִּתים ְ ּב ֶא ֶבן ֶסלַ ע
וְ יֻ ְט ְ ּבע ּו ָסמו ְּך לְ לָ ה ָקטוֹ לִ ָיקה,
זֹאת ִ ּב ְפ ֻקדַּ ת ָע ִריץ ׁ ֶש ְ ּבגִ ָידתוֹ נִ ְפ ׁ ַש ַעת.
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ַאף נֶ ּ ְפטוּן לֹא ָר ָאה ֵ ּבין ַק ְפ ִר ִיסין לְ ָמיוֹ ְר ָקה
ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ָ ּים עוֹ ד ּ ֶפ ׁ ַשע כּ ֹה ַאכְ זָ ר,
לֹא ִמ ֵידי ְ ּבנֵ י ַא ְרגוֹ ס וְ לֹא ִמ ַ ּיד ּ ִפ ָיר ִטים.
ַמלַ ֶט ְס ִטינוֹ זֶ ה ,בּ וֹ גֵ ד ו ׁ ְּשתוּם ָה ַעיִ ן,
ׁ ַש ִּליט ַעל ֶחלְ ַקת ֶא ֶרץ אוֹ ָת ּה ֶא ָחד ֵ ּבינֵ ינ ּו
ַמ ֲע ִדיף ׁ ֶשלּ ֹא לָ ׁשוּב וְ לִ ְראוֹ ָת ּה לָ נֶ ַצח,

90

ֶאת ׁ ְשנֵ י ֵר ַעיֶ ,את ְ ּגווִ ידוֹ וְ ֶאת ַאנְ גּ 'וֹ לֶ לוֹ ,
יַ זְ ִמין לָ דוּן ִע ּמוֹ ַ ,עד לֹא יִ ּ ְׂשא ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
לֹא נֶ ֶדר לֹא ְּת ִפ ָּלה לָ רו ַּח ׁ ֶשל פוֹ ָק ָרה".
"כי ֶאת דְּ ָב ֶר ָיך ַמ ְעלָ ה
"אם ִ ּב ְרצוֹ נְ ָךֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתיִּ ,
ִ
ֶא ּ ָׂשא ִע ּ ִמיֱ ,אמֹר לִ יִ ,מי זֶ ה ִמ ֵ ּבין ֵר ֶעיךָ
ימינִ י?"
הוּא ַה ּ ׂשוֹ ֵטם ָּכל ָּכ ְך נוֹ ֶפ ָיה ׁ ֶשל ִר ִ
ַעל לֶ ֶסת ֲח ֵברוֹ ֲאזַ י יָ דוֹ ִה ִ ּנ ַיח,
ּ ָפ ַער ֶאת ּ ִפיו ָר ָחב ו ְּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל צוֹ ֵר ַח,
ָק ָראִ :
"ה ֵ ּנה ָה ִא ׁישַ ,א ְך לֹא יוֹ ִציא הוּא ֶהגֶ ה,
ְמנֻ דֶּ ה הוּא ִּכי ִה ִּסית ַעל רו ִ ּּביקוֹ ן ֶאת ֵק ַיסר.
ַעל ּ ִפיוַ ,ה ּ ִמ ׁ ְש ַּת ֶהה וְ הוּא נָ כוֹ ן לַ ְּק ָרב
ָּכל ֶרגַ ע ׁ ֶשל דְּ ִח ָ ּיה לְ ָר ָעתוֹ ּפוֹ ֶעלֶ ת".
ָה ּהַ ,מה ָ ּי ֵרא וְ ַדל נִ ְר ָאה הוּא ְ ּב ֵעינַ י,
לְ ׁשוֹ נוֹ ְּכרו ָּתה ַ ּב ֵ ּו ׁ ֶשטָ ,ה ּה ,קו ְּריוֹ ַעז ַה ּ ֵמ ַצח,
ָה ִא ׁיש ִה ְר ָ ּבה דְּ ָב ִרים ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ַחדָּ ה ִמ ַּת ַער.

105

וְ עוֹ ד ֶא ָחדְּ ,כרוּתוֹ ת ׁ ְש ֵּתי זְ רוֹ עוֹ ָתיוּ ,פוֹ ֵס ַע,
ֵמנִ יף ֶאת ַה ְ ּג ָד ִמים ְ ּב ִד ְמדּ ו ֵּמי ָהא ֶֹפל,
ּ ָפנָ יו דָּ ִמים ָמלְ אוֵּ ,הן ּתוֹ ֵע ָבה לָ ַעיִ ן,
"תזְ כּ ֹר לָ ֶב ַטח ַ ּגם ֶאת מוֹ ְס ָקה,
ָצ ַעק ֵאלַ יִּ :
ִמי ׁ ֶש ָא ַמר 'לְ כָ ל דָּ ָבר יֵ ׁש סוֹ ף!' דְּ ָברוֹ
לְ זֶ ַרע ּ ֻפ ְר ָענוּת ָהיָ ה לִ ְבנֵ י טוֹ ְס ָקנָ ה".
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"וּלְ ֵקץ ׁ ְש ֵא ֵרי ְ ּבשָׂ ְר ָך ",הוֹ ַס ְפ ִּתיֲ ,אזַ י מוֹ ְס ָקה,
ׁשוֹ ֵמ ַע ֶאת דְּ ָב ִריִּ ,כ ָּסה ּ ָפנָ יו ָה ֶע ֶצב,
ֻמ ֵּכה ֵטרוּף יָ גוֹ ן ּ ָפנָ ה ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה.
עוֹ ִדי מוֹ ִסיףַ ,מ ִ ּביט ֵ ּבין ְמצוּלוֹ ת ַה ֵּס ֶבל,
ר-מה ָרא ּו ֵעינַ י ,אוֹ תוֹ מו ָּטב ָהיָ ה לִ י
דְּ ַב ָ
לֹא לְ ַס ּ ֵפר ִמ ְ ּבלִ י לִ ּטֹל ֵעדוּת נוֹ ֶס ֶפת.
אוּלָ ם לָ ֵעת ַה ּזֹאת ָהיָ ה זֶ ה ַמ ְצ ּפוּנִ י
ֲא ׁ ֶשר עוֹ ֵדד אוֹ ִתיּ ֶ ,בן לְ וָ יָ ה לַ ֶ ּנ ֶפ ׁש
ַה ְמעוֹ ֵרר אוֹ ָתנ ּו ְ ּב ַעד ִצ ַ ּנת ַה ּט ַֹהר.

120

ָר ִא ִיתי ְ ּב ֵברוּר ,ו ְּב ֵעינֵ י רו ִּחי
ֶא ְר ֶא ּנ ּו ַ ּגם ַע ָּתה ,גּ וּף ְמ ׁ ֻש ַּלל ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת
ּפוֹ ֵס ַע ַ ּב ֲע ַדת ֵר ָעיו ֻמ ֵּכי ַה ַ ּצ ַער.
ֹאשוֹ ַה ְמנֻ ּ ָפץ אוֹ ֵחז ִ ּבשְׂ ָערוֹ ,
ר ׁ
וְ זֶ ה נָ ע ְ ּביָ דוֹ ְּכמוֹ ֲע ׁ ָש ׁ ִשית ָ ּברו ַּח.
ֲאזַ י ּ ָפ ַתח ָהר ׁ
ֹאש ֶאת ּ ִפיו וְ ָסח" :אוֹ יָ ה לִ י".
ִּכי ֵמ ַע ְצמוֹ ִה ְת ִקין ּ ָפנָ ס לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן בּ וֹ
וְ ֵהם ְ ּב ֶפ ֶרד זוּג וְ ׁ ֶש ּ ָמא זוּג ְ ּב ֶפ ֶרד,
ֵּכ ַיצד זֶ ה יִ ָּתכֵ ןָ ,ה ֱאל ִֹהים יוֹ ֵד ַע.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ַהגּ וּף ַּת ְח ֵּתינוֶּ ,את יָ דוֹ
ֶאל ָעל ֵהנִ יףָ ,מ ַתח ִעם ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת יַ ַחד,
ֹאש דְּ ָברוֹ ִה ׁ ְש ִמ ַיע:
ַע ָּתה ָסמו ְּך ֵאלֵ ינ ּו ָהר ׁ
"ה ֵ ּבט ִ ּבי ו ְּר ֵאה ָהעֹנֶ ׁש ַמה נּוֹ ָרא הוּא,
ַ
ַא ָּתה ַה ַחי ֲע ַדיִ ןַ ,ה ָ ּבא לִ ְצ ּפוֹ ת ַ ּב ּת ֶֹפת,
ַה ִאם ׁ ָשזְ פ ּו ֵעינֶ ָיך ַמ ְראוֹ ת ָק ׁ ִשים ֵמ ֵא ֶּלה?
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וְ כָ ְך לִ כְ ׁ ֶש ִּת ּ ָׂשא ֶאת ְ ּבשׂ וֹ ָר ִתי ַ ּב ֶחלֶ ד,
דַּ עָ ,אנֹכִ י ֶ ּב ְר ְט ַרן דֶּ ה בּ וֹ ְרן ,זֶ ה ַה ֶ ּג ֶבר
ֲא ׁ ֶשר ׁשוֹ לָ ל הוֹ לִ ְיך ֶאת ִרבּ וֹ נוֹ ַה ַ ּנ ַער,
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ש ָערוֹ ,
ֹאשוֹ ַה ְמנֻ ּ ָפץ אוֹ ֵחז ִ ּב ְ ׂ
״ר ׁ
רּוח״
וְ זֶ ה נָ ע ְ ּביָ דוֹ ְּכמוֹ ֲע ׁ ָש ׁ ִשית ָ ּב ַ
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ַעד ִּכי ָה ָאב ו ְּבנוֹ שָׂ נְ א ּו ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ.
ַאף לֹא ֵ ּבין ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ו ֵּבין דָּ וִ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך
ּ ָפ ֲע ָרה שִׂ נְ ָאה ָּכזֹאת ֵע ָצה ׁ ֶשל ֲא ִחית ֶֹפל.
ַעל ִּכי ִה ְפ ַר ְד ִּתי ִמי ׁ ֶש ֻח ְ ּבר ּו יַ ְחדָּ ו,
ֹאשי ִמ ּמוֹ ׁ ָשבוֹ –
ֶא ּ ָׂשא ָענְ ׁ ִשי ,וְ כָ ְך ר ׁ ִ
הוּא ְ ּגוִ ָ ּי ִתי – נֻ ַּתק ,לְ ִפיכָ ְך נִ ְת ַ ּג ּׁ ֵשם ִ ּבי
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קנטו עשרים ותשעה
הפייטנים מגיעים בדרכם אל המצולה העשירית ,לאחר ששוחחו עם גֶ רי ֶדל ֶ ּבלוֹ ,
שאר בשרו של דנטה בו פגשו בפחת הקודמת ,ולאחר שצעדו בשולי הרכס הַ חוֹ צֶ ה
ארצו
את המלבולגה .במצולה זו מתייסרים בצרעת הזייפנים .ביניהם גריפוֹ לינוֹ איש ֶ
ַוק ּפוֹ צ'וֹ איש סיינה.

ָהמוֹ ן ָעצוּם וְ ַרבְּ ,כ ֵאבַ ,מ ָּכה ו ֶּפ ַצע,
ָּכל ֵאלּ ּו ִ ּב ְד ָמעוֹ ת ִמ ְּלא ּו ֵעינַ יּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי
לַ ֲעצֹר ,לְ ִה ְתיַ ּ ֵפ ַח ,אוּלָ ם ָא ַמר וֶ ְרגִ ילְ יוּס:
"מה ַּט ַעם לְ ַה ִ ּביט ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ָּכזוֹ ?
ַ
ַמדּ ו ַּע ַּת ְח ֶּת ָיך ְמ ׁשוֹ ְטטוֹ ת ֵעינֶ יךָ
ֵ ּבין ֵאלּ ּו ַה ְ ּצלָ לִ יםּ ,תוֹ ִעיםְּ ,כרו ֵּתי ַ ּג ּ ַפיִ ם?
לֹא ָּכ ְך ֲהלֹא נָ ַהגְ ָּת ְ ּביֶ ֶתר ַה ּ ְמצוּלוֹ ת
ִּכי ִאם ִּת ְמנֶ ה אוֹ ָתםֲ ,אזַ י ֶה ֵּקף ָה ֵע ֶמק
נִ ְמ ָּתח ֲהלֹא ַעל ּ ְפנֵ י ִמילִ ין ֶעשְׂ ִרים ו ׁ ְּשנַ יִ ם.
ִה ֵ ּנה ַע ָּתה זוֹ ֵר ַח ַה ַּס ַהר לְ ַרגְ לֵ ינוּ,
ָקצוּב ַה ְ ּז ַמן וְ הוּא ָּכלֶ ה וְ עוֹ ד ָעלֶ ָיך
לִ ְראוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ִמ ּ ַמה ׁ ּ ֶש ָּכאן ָר ִא ָית".

15

"מדּ ו ַּע
"ל ּו ַא ְך ,מוֹ ִרי ,יָ ַד ְע ָּתֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ַ ,
דַּ וְ ָקא ָ ּב ֶהם ֲאנִ י ַמ ִ ּביט וְ לֹא ָח ֵדל,
ָהיִ ָית ַמ ֲענִ יק לִ י וַ דַּ אי ַא ְר ָּכה נוֹ ֶס ֶפת".
ימה ַה ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ,
ֵ ּבין כּ ֹה וָ כֹה ּ ָפנָ ה ָק ִד ָ
ֲאנִ י ֵמ ֲאחוֹ ָריוֶ ,את ְּת ׁשו ָּב ִתי ִה ׁ ְשלַ ְמ ִּתי:
ְּ
"ב ַפ ַחת זוֹ ֲא ׁ ֶשר ָעזַ ְבנוּּ ָ ,ב ּה נָ ַת ִּתי
[]361
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"מה ַּט ַעם לְ ַה ִ ּביט ְ ּבכַ ּוָ נָ ה ָּכזוֹ ?
ַ
יך ְמ ׁשוֹ ְטטוֹ ת ֵעינֶ יךָ
ּוע ַּת ְח ֶּת ָ
ַמדּ ַ
רּותי ַ ּג ּ ַפיִ ם?״
ֵ ּבין ֵאלּ ּו ַה ְ ּצלָ לִ יםּ ,תוֹ ִעיםְּ ,כ ֵ
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ֵעינַ י ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ַר ָ ּבה ,דִּ ּ ִמ ִיתי ִּכי
ׁשוֹ כֵ ן ָ ּב ּה ֵצל ִמ ְ ּבנֵ י ֵ ּב ִיתיַ ,מ ֶּכה ַעל ֵח ְטא
ֲא ׁ ֶשר ָּכ ֵבד ְ ּגמוּלוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ַ ּצלְ ָמוֶ ת".
ֵה ׁ ִשיב לִ יַ :
"אל ַּת ִ ּנ ַיחֵ ,ר ִעי ,לְ שַׂ ְר ַע ּ ֶפ ָיך
ָ
ָ
לְ ָה ִסיט אוֹ ְתךַ ,ה ַ ּנח לִ ׁ ְש ֵאר ְ ּבשָׂ ְרך ַ ּב ּת ֶֹפת,
ְּתשׂ ו ַּמת לִ ְ ּב ָך ָה ֵסב לַ ֲא ׁ ֶשר רוֹ אוֹ ת ֵעינֶ ָיך.
ִּכי ְר ִא ִיתיו עוֹ ֵמד ַּת ַחת ַמ ֲע ֵקה ַה ֶ ּג ׁ ֶשר,
וְ ֶא ְצ ַ ּבע ַמ ְר ׁ ִש ָיעה ַמ ְפנֶ ה ָה ִא ׁיש ֵאלֶ ָיך.
ֵר ָעיו ָק ְרא ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ  ,וְ הוּא ֶ ּג ִרי דֶּ ל ֶ ּבלוֹ .

30

לֹא שַׂ ְמ ָּת לֵ ב ֵאלָ יו ִּכי ְ ּבאוֹ תוֹ ָה ֶרגַ ע
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַאלְ ָטפוֹ ְר ֶטה.
שׂ וֹ ַח ְח ָּת ִעם ר ׁ
ְ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך ,דֶּ ל ֶ ּבלוֹ שָׂ ם ּ ְפ ָע ָמיו לַ דֶּ ֶרך".
"מוֹ ִריֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ּ ֶ ,
"ג ִרי נִ ְד ַקר לַ ּ ָמוֶ ת,
וְ ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ לֹא הוֹ ִאיל לָ בוֹ א ַעד ֵה ָ ּנה
דָּ מוֹ לִ נְ קֹםַ ,אף ִּכי ַ ּבכּ ֹל דָּ ַבק ַה ֶּכ ֶתם.
ַעל ָּכ ְך ֵמ ֵצר דֶּ ל ֶ ּבלוֹ  ,וְ ִאם ָהלַ ְך ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ִמ ְ ּבלִ י לוֹ ַמר ִמ ָּלהֵ ,הן אוֹ ת לְ זַ ֲעמוֹ הוּא,
ַעל ֵּכן ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת נִ ְמלָ א לִ ִ ּבי ְ ּב ֶע ֶצב".
וְ כָ ְך שׂ וֹ ַח ְחנ ּו ַעד בּ וֹ ֵאנ ּו ֶאל ָה ֶרכֶ ס
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו – לוּלֵ א ֵא ֵדי ָהא ֶֹפל –
רוֹ ִאים ָהיִ ינ ּו ֶאת בּ וֹ ר ָה ְר ָפ ִאים ִמ ַּת ַחת.
וְ ַרק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִט ּ ַפ ְסנ ּו ַעל צוּק ַה ּ ַמלֶ בּ וֹ לְ גֶ ה
ָה ַא ֲחרוֹ ן ִע ּ ָמנוּ ,הוֹ ִפ ַיע לְ ֵעינֵ ינ ּו
ֲהמוֹ ן רוּחוֹ ת ָעצוּם ַה ּ ִמ ְתיַ ֵּסר ִמ ַּת ַחת.
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ימים ָק ְרע ּו ָאזְ נַ י ְּכמוֹ ֵחץ ִמ ֶּק ׁ ֶשת,
ִצוְ חוֹ ת ֵא ִ
ָקנֵ ה ּו ְ ּב ֻחדּ וֹ ְ ּב ַר ֲח ִמים ָמ ׁשו ַּח.
ָא ַט ְמ ִּתיְ ,מב ָֹהלֶ ,את ׁ ְש ֵּתי ָאזְ נַ י ִמ ּׁ ְשמ ַֹע.
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ל ּו ֲא ַס ְפ ֶּתם ֶאת ָּכל ֻמ ֵּכי ַהדְּ וַ י וְ חֹלִ י
ְ ּב ֶה ְקדֵּ ׁ ֵשי ַמ ֶר ָמהַ ,ס ְרדִּ ינְ יָ ה ,וַ לְ דִּ ְיקיַ אנָ ה,
ִמ ָּכל ֶה ֳח ָד ׁ ִשים ֵ ּבין יוּלִ י לְ ֶס ּ ְפ ֶט ְמ ֶ ּבר,
וְ ֶאת ֻּכ ָּלם נְ ַת ֶּתם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ַ ּב ּ ַפ ַחת –
ָּכ ְך ּפֹה ָהיָ הָ .עלְ ָתה ַה ַ ּצ ֲחנָ ה ִמ ְּל ַמ ָּטה
ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ְ ּבא ֹׁש ִמ ּתוֹ ְך ְ ּגוִ ָ ּיה נִ ְר ֶק ֶבת.
עוֹ ֵדנ ּו ַ ּב ּמוֹ ָרד ּפוֹ ְס ִעים ַ ּבדֶּ ֶר ְך שְׂ מֹאלָ ה,
ִה ַ ּג ְענ ּו ֶאל ַהחוֹ ף ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְק ֵצה ָה ֶרכֶ ס,
ִמ ּׁ ָשם ָ ּברוּר נִ גְ לָ ה ַה ּ ַמ ֲחזֶ ה מוּלֵ נוּ,
ְ ּב ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ַה ּׁ ְשאוֹ לָ ׁ ,שם ֶצ ֶדק ָה ֱאל ַֹּה
שׂ וֹ ֵרר ו ַּמ ֲענִ ׁיש ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל
ֶאת ַּכת ַה ַ ּזיְ ָפנִ ים ָה ְר ׁשו ִּמים ַעל ֵס ֶפר.

60

ֵאינִ י ָסבוּר ִּכי ַרב ִמ ֶ ּזה ָהיָ ה ָה ֶע ֶצב
לְ ַמ ְר ֵאה ַה ּ ַמ ֵ ּג ָפה ֵ ּבין ֶאזְ ְר ֵחי ֵאיגִ ינָ ה,
לְ ֵעת ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָה ִאי ָק ַטל ְר ַקב ַהדֶּ ֶבר
ָּכל ַחי ַעד ִּכלְ יוֹ נוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ַדל ּתוֹ לַ ַעת,
וּלְ ַא ַחר ִמ ֵּכןִּ ,כ ְד ַבר ַה ּ ַפיְ ָטנִ ים –
וְ הוּא ֱא ֶמת ְצרו ָּפה – אוֹ ָתם ְ ּב ִר ּיוֹ ת ִמ ֶּק ֶדם
ִמ ֶ ּז ַרע ַה ְ ּנ ָמלִ ים נוֹ לְ דוָּ ּ ,פ ׁ ְשט ּו ָ ּב ָא ֶרץ.
ְּכמוֹ ָתם ַה ָּלל ּו ָּכאן ,רוֹ ְב ִצים ְ ּבגֵ יא ָהא ֶֹפל
ְסרו ִּחים ַ ּב ֲע ֵרמוֹ ת ,גּ ו ָּפם ָר ָקב וְ נֶ ֶמק.
ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ָר ַבץ ַעל ֶּכ ֶרס ַה ּתוֹ ַפ ַחת,
ֹאש ַעל ֶּכ ֶתף ֵר ֵעהוּ,
ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ִה ִ ּנ ַיח ר ׁ
אוֹ ַעל ָ ּגחוֹ ן זָ ַחל ִ ּב ׁ ְש ִביל ְ ּגדו ּׁש ִט ּנ ֶֹפת.
ּ ָפ ַס ְענ ּו ַצ ַעד ַצ ַעד ,לְ לֹא ִמ ָּלה וְ א ֶֹמר,
יטים ַ ּב ְמיֻ ָּס ִרים ַה ָּלל ּו
ׁשוֹ ְמ ִעים ו ַּמ ִ ּב ִ
ׁ ֶש ַּת ׁש כּ ָֹחם לָ קוּם וּלְ ַק ֵ ּבל ּ ָפנֵ ינוּ.
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״ב ַת ְח ִּתּיוֹ ת ַה ּׁ ְשאוֹ לָ ׁ ,שם ֶצ ֶדק ָה ֱאל ַֹּה
ְּ
ּומ ֲענִ ׁיש ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל
שׂוֹ ֵרר ַ
ּומים ַעל ֵס ֶפר״
ֶאת ַּכת ַה ַ ּזיְ ָפנִ ים ָה ְר ׁש ִ
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ָר ִא ִיתי זוּג רוֹ ֵבץ נִ ׁ ְש ָען ִא ׁיש ַעל ֵר ֵעהוּ,
ְּכגוֹ ן ְק ֵדרוֹ ת ִח ּמוּם ְצמוּדוֹ ת ַעל ַה ִּכ ַיריִ ם,
ֹאש וְ ַעד ַּכף ֶרגֶ ל.
עוֹ ָרם ּ ְפ ָצ ִעים וְ גֶ ֶרד ֵמר ׁ
עוֹ ד לֹא ָר ִא ִיתי נַ ַער ֻא ְרוָ ה ׁ ֶש ֲאדוֹ נוֹ
זוֹ ֵעם ִּכי זֶ ה ִא ֵחר ִמ ּ ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ לָ קוּם,
ָרץְ ,מ ַק ְר ֵצף ֶאת ַ ּגב סוּסוֹ ְ ּביֶ ֶתר לַ ַהט,
ִמ ֶ ּצ ֶמד זֶ ה ַה ָּקם ֻמ ֵּכה ֵטרוּף וְ ֶק ֶצף
וְ ֶאת עוֹ רוֹ גּ וֹ ֵרסׁ ,שוֹ ֵחק ְ ּב ִצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם,
ִּכי ֵאין ֲהלֹא ִע ּנוּי ְּכגֶ ֶרד ַה ָ ּצ ַר ַעת.
יטה ו ֶּפ ַצע גּ וֹ זְ רוֹ ת ַה ִ ּצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם,
וְ כָ ְך שְׂ ִר ָ
ְּכמוֹ ַקשְׂ ַק ּ ֵׂשי ַק ְר ּ ְפיוֹ ן ַס ִּכין ַחדָּ ה קוֹ לֶ ֶפת,
אוֹ דָּ ג ָ ּגדוֹ ל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ו ְּמ ֻר ֵ ּבה ַקשְׂ ֶקשֶׂ ת.
"א ָּתהֶ ׁ ,ש ֶאת עוֹ רוֹ ְ ּב ִצ ּ ָפ ְרנָ יו קוֹ ֵר ַע",
ַ
ּ ָפנָ ה מוֹ ִרי ֶאל ִא ׁיש ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ַה ֶ ּצ ֶמד,
"וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ַּת ֲהפ ְֹך אוֹ ָתן לִ ְצ ָבת מוֹ לֶ ֶקת,
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ֲהיֵ ׁש ְ ּבכָ אןֱ ,אמֹר לִ י ,רוּחוֹ ת ִמ ְ ּבנֵ י לָ ִטינִ ים
ְ ּב ֶק ֶרב ַהחוֹ ְט ִאים ,וְ יֶ ֱע ַרב לְ ָך
ֲע ַמל ַה ִ ּצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם ְ ּבת ֶֹפת זֶ ה לָ נֶ ַצח".
ַא ַחד ַה ּ ִמ ְתיַ ּ ְפ ִחים ֵה ׁ ִשיב" :לָ ִטינִ ים ׁ ְשנֵ ינוּ,
גּ ו ֵּפינוֵּ ,עינֵ יכֶ ם רוֹ אוֹ תֻ ,מ ֵּכי ָצ ַר ַעת.
ַא ְך ִמי ַא ֶּתם ֲא ׁ ֶשר ָּכ ְך ׁשוֹ ֲאלִ ים אוֹ ָתנוּ?"
"מ ּ ַפ ַחת ֱאלֵ י ּ ַפ ַחת
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֲאדוֹ נִ יִ :
ְ
ֶאת זֶ ה ָה ִא ׁיש ַה ַחי ַא ְד ִריך וְ אוֹ לִ יכֶ ּנ ּו
ו ְּב ָפנָ יו ַא ִ ּציג ֶאת ִמכְ ַמ ֵ ּני ַה ּת ֶֹפת".
ֲאזַ י נִ ְפ ַרד ַה ֶ ּצ ֶמד ,נָ ַט ׁש ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ,
ּפוֹ נִ ים ֵאלַ י ַה ּׁ ְשנַ יִ םֻ ,מ ֵּכי ִחיל ו ְּצ ַמ ְרמ ֶֹרת,
וְ גַ ם ָה ֲא ֵח ִרים ֵה ֵסבּ ּו וְ ִה ְק ׁ ִשיבוּ.
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ּופ ַצע גּ וֹ זְ רוֹ ת ַה ִ ּצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם,
יטה ֶ
ש ִר ָ
״וְ כָ ְך ְ ׂ
שי ַק ְר ּ ְפיוֹ ן ַס ִּכין ַחדָּ ה קוֹ לֶ ֶפת,
ש ַק ּ ֵ ׂ
ְּכמוֹ ַק ְ ׂ
שת״
ש ֶק ֶ ׂ
ּומ ֻר ֵ ּבה ַק ְ ׂ
אוֹ דָּ ג ָ ּגדוֹ ל ִמ ּ ֶמנּּו ְ

ג .ד.

ָק ַרב ֵאלַ י מוֹ ִרי ַה ּטוֹ ב וְ זֹאת לָ ַח ׁש לִ י:
ַ
"ע ָּתה ַ ּב ֵּק ׁש ֵמ ֶהם ֶאת ׁ ֶש ִּת ְר ֶצה לָ ַד ַעת".
ִּכי ָאז ַּכ ֲע ָצתוֹ ּ ָפ ַת ְח ִּתי וְ ָא ַמ ְר ִּתי:
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"לְ ַבל זִ כְ ְרכֶ ם יִ ְצלֹל ִ ּב ְתהוֹ ם ַה ְ ּנ ׁ ִש ָ ּיה,
וְ יִ ּ ָמ ֵחק ַעד ְּכלוֹ ת ִמ ִ ּז ָּכרוֹ ן ַ ּב ֶחלֶ ד,
ִּכי ִאם יַ ְמ ׁ ִש ְיך לִ ְחיוֹ ת ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ֲע ַדיִ ן,
ִא ְמר ּו לִ י ִמי ַא ֶּתם ו ֵּמ ֵהיכָ ן ִה ַ ּג ְע ֶּתם
וְ ַאל ְּת ַפ ֲחדוַּ ,על ַאף זַ וְ ַעת ָהעֹנֶ ׁש
ׁ ֶשל חֹלִ י ַה ָ ּצ ַר ַעתֶ ,את ׁ ְשמוֹ ֵתיכֶ ם לִ ְמסֹר לִ י".
"ע ִירי ָהיְ ָתה ַא ֶרצוֹ ,
ֵה ׁ ִשיב ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ :
ָעלִ ִיתי ַעל מוֹ ֵקד ְ ּב ַצו ַאלְ ֶ ּב ְרט דָּ ה ְסיֶ נָ ה,
ַא ְך לֹא ִע ַּלת מוֹ ִתי ׁ ִש ְ ּג ָרה אוֹ ִתי ׁ ְשאוֹ לָ ה.
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368
ֱא ֶמתָ ,ח ַמ ְד ִּתי לָ צוֹ ן לְ ֵעת ָט ַענְ ִּתי
ִּכי ָ ּב ֲאוִ יר ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע לְ עוֹ ֵפף,
וְ הוּאּ ְ ,ברֹב ְּכ ִסילוּת וְ ַס ְק ָרנוּת ַ ּגם יַ ַחד,
לְ ַה ִ ּציג דָּ ַר ׁש ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת יְ כָ לְ ִּתי ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת.
ַא ְך ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ֲה ַפכְ ִּתיו לְ ֶד ָדלוֹ ס,
ְ ּביַ ד ְ ּבנוֹ ַה ְמ ֻא ּ ָמץ ֶאל ַה ּמוֹ ֵקד ׁ ְשלָ ַחנִ י.
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ַא ְך ִמינוֹ סֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ טוֹ ֶעה לָ ַעד ׁ ִש ֵ ּגר
אוֹ ִתי ֶאל ּ ַפ ַחת זוֹ ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ִע ּ ָמנוּ,
ימיָ ה ׁ ָשלַ ְח ִּתי יָ ד ַ ּב ֶחלֶ ד".
ִּכי ְ ּב ִע ְס ֵקי ַאלְ כִ ְ
ֲאזַ י ֶאת ַה ּ ַפיְ ָטן ׁ ָש ַאלְ ִּתי :״וְ כִ י ֵּת ַדע
עוֹ ד ׁ ֵש ֶבט ִּכ ְבנֵ י ְסיֶ נָ ה ּפוֹ ֵחז וְ ַקל ַהדַּ ַעת?
ֹאש יֵ ָח ׁ ֵשב הוּא.״
לְ יָ דוֹ ַה ָ ּצ ְר ָפ ִתי לִ כְ ַבד ר ׁ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ֵמ ֵר ֵעה ּו ֻמ ֵּכה ַה ּׁ ְש ִחין ִה ְק ׁ ִשיב לִ י,
ֹאמר ַעל ְס ְט ִר ָיקה?
ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו וְ ָסח" :ו ַּמה ּת ַ
ַח ְסכָ ן ָה ִא ׁיש וְ לֹא זָ ָרה ַּכ ְס ּפוֹ לָ רו ַּח.
אשוֹ ן ִ ּג ָּלה הוּא
ו ַּמה ַ ּגם ַעל נִ יקוֹ לוֹ ֲ ,הלֹא ִר ׁ
ֶאת סוֹ ד ַהיְ ָקרוֹ ת ְ ּב ֶפ ַרח ַה ִ ּצ ּפ ֶֹרן
ִּכי דַּ י ִאם יְ ַט ּ ְפחוּה ּו ַ ּב ַ ּגן יַ ֶּכה הוּא ׁש ֶֹר ׁש.
וַ ֲעלֵ ֶיהם הוֹ ֵסף ֶאת ֶח ֶבר דִּ י ַא ׁ ְשיָ אנוֹ
ִמי ׁ ֶש ְּכ ָר ִמים וְ יַ ַער ָעבֹת זָ ר ּו לָ רו ַּח,
ֵ ּבינָ ם ַרק ַא ַ ּבלְ יָ אטוֹ נֵ ַחן ְ ּב ׁ ִש ּקוּל דַּ ַעת.
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ַא ְך ִאם ִּת ְר ֶצה לִ לְ מֹד ִמי ַהחוֹ ֵבר ֵאלֶ ָיך
ְ ּבשִׂ נְ ָאתוֹ לִ ְסיֶ נָ הּ ִ ,ב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ַה ֵ ּבט ִ ּבי
לְ ַמ ַען ִמ ּ ָפנַ י ַּתשְׂ ִּכיל ֱא ֶמת לָ ַד ַעת.
ַה ֵ ּבט ִ ּביָ ,אנֹכִ י ָהרו ַּח ׁ ֶשל ַק ּפוֹ צ'וֹ ,
ימיָ ה,
זַ יְ ַפן ַה ּ ַמ ָּתכוֹ ת ְ ּבכִ ּׁשו ֵּפי ַאלְ כִ ְ
וְ ִאם ֵאינִ י טוֹ ֶעה ְ ּב ָךִּ ,תזְ כּ ֹר לָ ֶב ַטח
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קנטו שלושים
בין החוטאים בהתחזות בשמות זרים פוגשים פייטנינו את ג'אני סקיצ'י ואת מירה;
מבין זייפני מטבע הסובלים מתפיחוּת וצמא את המאסטרו אדם; ובין שקרנים ומעוללי
עלילות את אשת פוטיפר ואת סינוֹ ן היווני מטרויה.
ַ ּב ָ ּי ִמים ָ ּב ֶהם יָ ָצא ִק ְצ ּ ָפ ּה ׁ ֶשל יוּנוֹ
ַעל ֶס ֶמלֶ ה וְ זֵ אוּס ,וְ ַעל ַאנְ ׁ ֵשי ֶּת ַ ּבי,
וְ זוֹ ֶאת זַ ֲע ָמ ּה ָחזוֹ ר וָ ׁשוֹ ב ִה ְפ ִ ּגינָ ה
ַעד ִּכי ָח ָרה ַא ּפוֹ ׁ ֶשל ַא ַת ָמס ַה ּ ֶמלֶ ְך,
וּלְ ֵעת ָר ָאה ִא ׁ ְש ּתוֹ נוֹ שֵׂ את ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ֶת ָיה
ֶאת ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ ֶיהם ָק ָרא ֻמ ֵּכה ֵח ָמה וְ ַצ ַער:
"נִ ְפרֹשׂ נָ א ַ ּב ּ ֵמ ַצר ֶאת ִר ׁ ְשתוֹ ת ַה ַ ּציִ ד
ָ ּב ֶהן ֶאת ַה ְּל ִב ָיאה נִ לְ כּ ֹד וְ ֶאת ְּכ ִפ ֶיר ָיה".
ָאז ֶאת ְט ָפ ָריו ּ ָפ ׁ ַשט לְ לֹא ַר ֵחם וַ ַ ּי ַעט,
חוֹ ֵטף ֶאת ָהעוֹ לָ ל ,לֵ ַא ְרכוּס ׁ ֵשם ַה ֶ ּילֶ ד,
ֹאשוֹ ַעל ֶסלַ ע.
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ִס ְח ֵרר ,נִ ּ ֵפץ ר ׁ
ָה ֵאם ִעם ְ ּבנָ ּה ָק ְפ ָצהּ ַ ,ב ּ ְמצוּלוֹ ת טוֹ ַב ַעת.
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וּלְ ֵעת ִמ ְ ּגאוֹ ן ְטרוֹ יָ נִ ים וְ הוֹ ד ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם
ִה ְס ִּת ָירה ֶאת ּ ָפנֶ ָיה לָ נֶ ַצח ַהפוֹ ְרטוּנָ ה,
ָח ְר ָבה ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה ִעם ֵּכס ַה ּ ֶמלֶ ְך יַ ַחד.
ֶהקו ָ ּּבה ַה ּ ַמלְ ָּכהְ ׁ ,שבוּיָ הֻ ,מ ַּכת ַע ֶ ּצ ֶבת,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ְ ּבזֶ ַבח ּפוֹ לִ ְיק ֶסנָ ה
ו ְּבמוֹ ָת ּה ,נִ ְט ֶר ֶפת דַּ ְע ָּת ּהִ ,ה ְב ִחינָ ה
ַעל חוֹ ף ְ ּבגו ָּפתוֹ ׁ ֶשל ּפוֹ לִ ידוֹ רוּס ְ ּבנָ ּה.
ֲאזַ י ָק ְרס ּו ָּכלִ יל חו ׁ ֵּשי ָה ֵאםֶ ,הקו ָ ּּבה
ְ ּבקוֹ ל ַּכלְ ָ ּבה צוֹ ֵרם ֵה ֵח ָּלה ְמנַ ַ ּב ַחת.
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370
ַא ְך ֵמעוֹ לָ ם ַהפו ְּריוֹ ת ִמ ְּטרוֹ יָ ה וְ ֶת ַ ּבי
ָּכ ְך לֹא ָק ְרע ּו ִ ּב ְבשַׂ ר ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ תַ ,א ַחת ִהיא
ִאם ִמן ַה ַחי וְ ִאם ֱאנוֹ ׁש ֻא ְמלָ ל ָהיָ ה זֶ ה,
ְּכאוֹ ָתם ׁ ְשנֵ י ָהרוּחוֹ ת ָר ִא ִיתי ְ ּב ֵעירֹם
ָר ִצים ֻמ ֵּכי ֵטרוּף ,חוֹ ְר ִצים נִ ֵיבי ַהלּ ַֹע
ְּכמוֹ ַה ֲחזִ יר ָה ָאץּ ֵ ,ג ְר ׁשוּה ּו ִמן ָה ֶר ֶפת.
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ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָעט ַעל ַק ּפוֹ צ'וֹ וְ ִה ְט ִ ּב ַיע
ׁ ִש ָ ּניו ְ ּב ַצ ָ ּוארוֹ ָ ,ה ִא ׁיש מו ָּטל לָ ָא ֶרץ,
ימת זְ וָ ָעה ְ ּבקוֹ ל ִה ׁ ְש ִמ ַיע.
ׁ ְשסו ָּפה ְּכ ֵרסוֹ ְ ,צ ִר ַ
ָהרו ַּח ֵמ ָאחוֹ ר נִ ַ ּצב ,הוּא ִא ׁיש ַא ֶרצוֹ ,
"ה ּׁ ֵשד ׁ ְשמוֹ ָ ּג'אנִ י ְס ִק ִיצ'י,
דִּ ֵ ּבר רוֹ ֵעד ֻּכלּ וֹ ַ :
ְ
וְ זֶ ה ְ ּב ֵטרוּפוֹ יִ נְ ַהג ָּכך ִעם ֻּכ ָּלנוּ".
"בל ֶאת ׁ ִש ָ ּניו יַ ְט ִ ּב ַיע
"א ָה ּהָ ",א ַמ ְר ִּתי לוֹ ּ ַ ,
ֲ
ָ
ְ ּב ַצ ָ ּו ְ
ארךֱ ,אמֹר לִ יָ ,הרו ַּח ָה ַא ֶח ֶרת
ְ ּב ֶט ֶרם זוֹ ָּתנוּס ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאהִ ,מי ִהיא?"
ֵה ׁ ִשיב" :נִ ְמנָ ה ַה ֵ ּצל ִעם ְ ּבנֵ י ׁ ִש ְב ֵטי ַה ֶּק ֶדם,
רו ָּח ּה ׁ ֶשל ִמ ָירה ִהיאַ ,ה ַ ּבת ׁ ֶש ֶאת ָא ִב ָיה
ָא ֲה ָבה ִמדַּ יְּ ,כלוֹ ַמרֶ ׁ ,שלּ ֹא ְּכ ִדין ַה ֶּט ַבע.
ִהיא ָ ּב ָאה ִע ּ ָמדוֹ לַ ְחלֹק ֶאת ֲח ָס ֶד ָיה,
לוֹ ֶב ׁ ֶשת דְּ מוּת זָ ָרה; ָּכמוֹ ָה ַ ּגם נָ ַהג
ַה ּׁ ֵשד ׁ ֶש ֶ ּזה ַע ָּתה הוּא ְמ ַה ֵּל ְך מוּלֵ נוּ,
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לְ ֵעת לָ ַב ׁש צו ַּרת ּ ְפנֵ י בּ וּאוֹ סוֹ דּ וֹ נַ ִטי,
לָ ַקח ֶאת ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶש ְ ּבסוּסוֹ ת ָה ֵע ֶדר,
ְּכ ׁ ֶש ַ ּצ ָ ּו ָאה ִה ְת ִקין – זִ ּיוּף ָראוּי לְ ׁ ֶש ַבח".
ֵעת זוּג ֻמ ֵּכי ַה ַ ּז ַעם ָ ּב ֶהם נָ ַת ִּתי ַעיִ ן,
ּ ָפנ ּו ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאהִ ,ה ַ ּב ְט ִּתי ָס ִביב,
לְ ַמ ַען ֶא ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּב ׁ ְש ַאר ְ ּבנֵ י ַה ְ ּבלִ ַ ּי ַעל.
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יע
״א ָחד ֵמ ֶהם ָעט ַעל ַק ּפוֹ צ'וֹ וְ ִה ְט ִ ּב ַ
ֶ
מּוטל לָ ָא ֶרץ,
ָ
ׁ ִש ָ ּניו ְ ּב ַצּוָ ארוֹ ָ ,ה ִא ׁיש
יע״
ימת זְ וָ ָעה ְ ּבקוֹ ל ִה ׁ ְש ִמ ַ
סּופה ְּכ ֵרסוֹ ְ ,צ ִר ַ
ׁ ְש ָ

ג .ד.

ִה ֵ ּנה ֶא ָחד ָר ִא ִיתי ַה ּ ִמ ְת ַח ֶ ּזה לְ ַק ְתרוֹ ס,
ֲהגַ ם ֵמ ִ
יטיב ָהיָ ה ל ּו ֲחלָ ָציו ָּכ ַרת הוּא
ֵמ ֵחלֶ ק זֶ ה ַ ּבגּ וּף ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּצל לִ ׁ ְשנַ יִ ם.
וְ ֵע ֶקב ַה ּ ַמ ֶ ּי ֶמתָּ ,ת ַפחָ ,צ ָבה ֻּכלּ וֹ ,
כּ ֹה ִה ְת ַע ְ ּות ּו לְ לֹא ַה ֵּכר ֶא ְב ֵרי גּ וּפוֹ
ַעד ִּכי ׁשוּב ֵאין ֶה ְפ ֵר ׁש ֵ ּבין ַה ּ ָפנִ ים לַ ֶּכ ֶרס,
וְ ַעל ָּכ ְרחוֹ שְׂ ָפ ָתיוַ ,מ ְפ ִריד ְּכמוֹ ַה ּקוֹ ֵד ַח
ׁ ֶש ּ ִמ ָ ּצ ָמא יַ ׁ ְש ּ ִפיל שְׂ ָפתוֹ ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה
ֶאל ַה ַּסנְ ֵטר ,ו ַּמ ְעלָ ה יָ ִרים ֶאת ָה ַא ֶח ֶרת.
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״רּוח ּה ׁ ֶשל ִמ ָירה ִהיאַ ,ה ַ ּבת ׁ ֶש ֶאת ָא ִב ָיה
ָ
לוֹמרֶ ׁ ,שלּ ֹא ְּכ ִדין ַה ֶּט ַבע״
ָא ֲה ָבה ִמדַּ יְּ ,כ ַ
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"א ָה ּה ַא ֶּתםְ ּ ,פטו ִּרים ִמ ִ ּי ּסו ֵּרי ָהעֹנֶ ׁש
ֲ
ְ ּב ֶחלֶ ד ַה ַּק ְדרוּת – ֲהגַ ם ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע לָ ּ ָמה –"
"ב ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב ַה ִ ּביט ּו
דִּ ֵ ּבר ַע ָּתה ֵאלֵ ינוּּ ִ ,
ְ ּביִ ּסו ֵּרי ַה ּׁ ְשאוֹ ל ׁ ֶשל ַה ּ ָמ ֶא ְס ֶטרוֹ ָא ָדם,
ֲאנִ י ׁ ֶש ְ ּב ַח ַ ּיי ָהיָ ה ְ ּביָ ִדי רֹב ע ׁ ֶֹשר,
ַה ּ ִמ ְת ַח ֵ ּנן ַעכְ ׁ ָשו לְ נֵ ֶטף ַקל ׁ ֶשל ַמיִ ם.
ימת ּ ַפלְ גֵ י ַא ְרנוֹ  ,מוֹ ׁ ְשכִ ים ֶאת ֵמ ֵ
זְ ִר ַ
ימ ֶיהם
ּ
ִמ ֶ ּי ֶרק ַה ְג ָבעוֹ ת ׁ ֶשל ֶח ֶבל ַקזֶ נְ ִטינוֹ ,
ַה ַ ּנ ַחל ַה ּצוֹ נֵ ן ַ ּב ֲא ִפיקוֹ קוֹ לֵ ַח,
זִ כְ ָרם ֶאת דַּ ְע ִּתי ַמ ְט ִריף וְ לֹא ֵמנִ ַיח,
וְ ַה ְּתמוּנָ ה ַה ּזֹאת ֶאת ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי צוֹ ֶר ֶבת
יוֹ ֵתר ִמן ַה ָ ּצ ַר ַעת ִ ּב ְקלַ ְס ֵּת ִרי אוֹ כֶ לֶ ת.
ַה ֶ ּצ ֶדק ָה ִע ֵ ּורֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ְּליַ ְּס ֵרנִ י
ָח ֵפץ הוּא ַּכ ָ ּיאוּת וְ כָ ָראוּי ׁשוֹ לֵ ַח
אתי.
אוֹ ִתי ֶאל ַה ּ ְמקוֹ מוֹ ת ָ ּב ֶהם ֵמ ָאז ָח ָט ִ
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ִה ֵ ּנה ִט ַירת רוֹ ֶמנָ הּ ָ ,ב ּה ָאנֹכִ י זִ ַ ּי ְפ ִּתי
ַמ ְט ֵ ּב ַע ַהנּוֹ שֵׂ א ַצלְ מוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ַמ ְט ִ ּביל,
ַעל ָּכ ְך ָצל ּו גּ ו ִּפי ַעל ַה ּמוֹ ֵקד לְ ַמ ְעלָ ה.
ִעם זֹאת נוֹ ֵתן ָהיִ ִיתי ֶאת ַה ּ ַמ ְעיָ ן ׁ ֶשל ְ ּב ַרנְ ָדה
ל ּו ִ ּב ְתמו ָּרה ָר ִא ִיתי ֶאת רו ַּח ָאלֶ ַסנְ ְדרוֹ ,
ֶאת ְ ּגווִ ידוֹ ִמ ְתיַ ֵּסר וְ ֶא ָחיו ְ ּבנֵ י ַה ְ ּבלִ ַ ּי ַעל.
ֶאת ְ ּגווִ ידוֹ ָּ ,כ ְך ִמ ּ ִפי רוּחוֹ ת ְטרוּפוֹ ת ׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ְּכ ָבר לְ כָ אןַ ,א ְך ֵאין ְ ּבכָ ְך ּתוֹ ֶעלֶ ת,
ִּכי ֵא ָיב ַרי ְּכפו ִּתים ,וְ ֵא ְיך זֶ ה ֶא ְרדְּ ֵפהוּ?
ל ּו דַּ ל ִמ ׁ ְש ָקל ֲאנִ י וְ נַ ְע ִּתי ל ּו ְּכזֶ ֶרת
ַא ַחת לִ ׁ ְשנוֹ ת ֵמ ָאהֵ ,הן זֶ ה ִמ ְּכ ָבר ָהיִ ִיתי
ַ ּבדֶּ ֶר ְךְ ,מ ַח ּ ֵפשׂ  ,רוֹ ֵדף ַא ֲח ָריו ְ ּב ֶק ֶרב
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ְמ ֻע ְ ּו ֵתי צו ָּרה ֻמ ֵּכי ַה ּׁ ְש ִחיןֲ ,א ִפלּ ּו
ִמילִ ים ַא ַחד ָעשָׂ ר ֶה ֵּקף ַהבּ וֹ ר ַה ֶ ּזה,
ו ַּמ ֲח ִצית ַה ּ ִמיל לָ ר ַֹחב ִמשְׂ ָּת ֵר ַע.
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ִּכי ַרק ְ ּב ַא ׁ ְש ָמ ָתם ְ ּב ֶח ֶבר זֶ ה נָ ַפלְ ִּתי,
ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָק ָרט ִסיגִ ים ַה ָּלל ּו ֱה ִסיתוּנִ י,
וְ כָ ְך ֶאת ַה ְפלוֹ ִרינִ ים ְ ּבמוֹ יָ ַדי זִ ַ ּי ְפ ִּתי".
"שנֵ י ֲעלו ֵּבי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
"אמֹר נָ א לִ יֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתיְ ׁ ,
ֱ
ַה ּ ַמ ֲעלִ ים ֵא ִדים ְּכמוֹ יָ ד לַ ָחה ַ ּבח ֶֹרף,
רוֹ ְב ִצים לִ ִ
ימינְ ָךַ ,ה ִאם יָ ַד ְע ָּת ִמי ֵהם?"
"כאן ְמ ָצ ְא ִּתים ַ ּב ּיוֹ ם בּ וֹ ִה ׁ ְשלִ יכוּנִ י
ֵה ׁ ִשיבָּ :
ֶאל ֶסלַ ע זֶ הֵ ,מ ָאז לֹא נָ ע ּו וְ לֹא זָ עוּ,
וְ ִאם ֵאינִ י טוֹ ֶעה ָּכ ְך יִ ָ ּו ְתר ּו לָ נֶ ַצח.
ַא ַחת ֵמ ֶהם ִא ּׁ ָשה ִהיא ,זוֹ ַעל יוֹ ֵסף ִהלְ ִעיזָ ה,
וְ ַה ּׁ ֵשנִ י הוּא ִסינוֹ ןַ ,ה ְ ּיוָ נִ י ִמ ְּטרוֹ יָ ה.
קוֹ ְד ִחים ׁ ְשנֵ ֶיהםִ ,מ ָּכאן רֹב ַצ ֲחנָ ה וְ ֶה ֶבל".
ֲאזַ י ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱעלַ ב לָ ֶב ַטח
ַעל ִּכי לְ ֵד ָראוֹ ן ֶאת ׁ ֵשם ָה ִא ׁיש ִהזְ ִּכירוּ,
ׁ ָשלַ ח ֶאגְ רוֹ ף ו ְּבכֶ ֶרס ָא ָדם ִה ָּכה ַּכהֹגֶ ן.
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ְּכמוֹ ֶה ֶדף ַה ַּטנְ בּ וּר ָעלָ ה ַה ּקוֹ ל ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ַעל ָּכ ְך ָמ ֶא ְס ֶטרוֹ ָא ָדם ְ ּב ַפ ְרצוּפוֹ ָהלַ ם.
ַּכ ֶ ּב ֶטן ָּכ ְך ַה ְ ּזרוֹ ַעָ ,ק ׁ ָשה ָהיְ ָתה ְּכ ֶא ֶבן.
"א ְמנָ ם ֵאינִ י ֵמנִ ַיע
ִה ָּכה ּו וְ ָא ַמרָ :
ְ
ֶאת ֵא ָיב ַרי ְ ּבגִ ין ָּכ ְבדָּ םַ ,אך ְ ּביָ ִדי
אוּכַ ל עוֹ ד לַ ֲעשׂ וֹ ת ׁ ִש ּמו ּׁש ְ ּב ֵעת ַה ּצ ֶֹר ְך".
"א ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָעלִ ָית
ֵה ׁ ִשיב לוֹ לְ ָא ָדםַ :
ְ ּב ֵא ׁש מוֹ ֵקד ׁשוּב לֹא ָהיְ ָתה יָ ְד ָך נִ ְמ ֶר ֶצת
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשזּוֹ ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ַ ּזיְ ָפנִ ים ִהשְׂ ִּכילָ ה".
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"אכֵ ן ֱא ֶמת דִּ ַ ּב ְר ָּת.
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַה ּ ַמכְ ִריסָ :
ַא ְך לֹא ָהי ּו דְּ ָב ֶר ָיך ֱא ֶמת לְ ֵעת נִ ׁ ְש ַאלְ ָּת
לוֹ ַמר ֶאת ָה ֱא ֶמת ְ ּב ֵעדו ְּת ָך ַעל ְטרוֹ יָ ה".
"אנִ י דִּ ַ ּב ְר ִּתי ׁ ֶש ֶקרַ ,א ָּתה זִ ַ ּי ְפ ָּת ֶּכ ֶסף",
ֲ
אתי ַרק ּ ַפ ַעםֲ ,ח ָט ֶאיךָ
"אנִ י ָח ָט ִ
ֵה ׁ ִשיבֲ ,
ַרב ִמנְ יָ נָ ם ִמ ֶ ּזה ׁ ֶשל ָּכל ׁ ֵש ֵדי ַה ּׁ ַש ַחת".
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"את סוּס ָה ֵעץ ׁ ָשכַ ְח ָּת ,נָ ָבל נִ ׁ ְש ָ ּבע לַ ּׁ ֶש ֶקר",
ֶ
ֶה ְחזִ יר לוֹ ַה ּ ַמ ְחזִ יק ַ ּב ֶּכ ֶרס ַה ּתוֹ ַפ ַחת,
"ו ְּסבֹלִּ ,כי ִר ׁ ְשעו ְּת ָך ֵהן ָ ּב ַר ִ ּבים נוֹ ַד ַעת".
"ו ִּמ ָ ּצ ָמא לְ ׁשוֹ נְ ָך ִּת ַיב ׁש וְ ִת ְת ַ ּב ֵּק ַע",
ֵה ׁ ִשיב ַה ְ ּיוָ נִ יַ ,
"הלְ וַ אי ו ֵּמי ַה ַ ּצ ַחן
ָ
ָ
יַ ְת ּ ִפיח ּו ֶאת ְּכ ֵר ְסך ַעד ִּכי ַּת ְס ִּתיר ֵעינֶ יך".
"אכֵ ןְּ ,כ ֶה ְר ֵ ּגלְ ָךֵ ",ה ׁ ִשיב ַה ּ ַמ ְט ְ ּב ָען,
ָ
ָ
ֶ
"את ּ ִפיך ְּתנַ ֵ ּבל ,לוֹ ֵהט ְ ּבחֹם ַקדַּ ַחת,
ִּכי ִאם ֲאנִ י ָצ ֵמא וְ ִאם ְּכ ֵר ִסי ּתוֹ ַפ ַחת,
ֹאש ָך בּ וֹ ֵער וּגְ וִ ָ ּי ְת ָך ֵא ׁש ּת ֶֹפת,
ֲהלֹא ר ׁ ְ
ו ְּב ִמ ִּלים ַרבּ וֹ ת לֹא יַ ֲעלֶ ה ַה ּצ ֶֹר ְך
לְ ַמ ַען ְּתלַ ֵח ְך ֶאת ֵמי ַמ ְר ַאת נַ ְר ִקיסוֹ ס".
עוֹ ד ָאנֹכִ י ַמ ְק ׁ ִשיב לְ ִריב שׂ וֹ נְ ִאים ְ ּבנֶ ֶפ ׁש,
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י מוֹ ִריִ :אם לְ הוֹ ִסיף ִּת ְר ֶצה
לְ ַה ֲאזִ ין לָ ֶהםֵ ,אלֵ ְך ִע ּ ְמ ָך ְ ּב ֶק ִרי".
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ימה ׁ ֶשל ַּכ ַעס.
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת קוֹ לוֹ  ,וּבוֹ נִ ָ
ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ּ ָפנַ י ,וְ כֹה נִ כְ לָ ם ָהיִ ִיתי
ַעד ִּכי ְּתחו ׁ ַּשת ַה ְ ּגנַ אי ׁ ְשמו ָּרה ִע ּ ִמי ֲע ַדיִ ן.
וּכְ מוֹ ִא ׁיש ַהחוֹ לֵ ם ִּכי ָ ּבא ָעלָ יו ַה ּׁ ֶש ֶבר,
ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ָח ֵפץ ִּכי ַא ְך ֲחלוֹ ם יִ ְהיֶ ה זֶ ה,
ר-מה ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ ּנוּ,
וְ כָ ְך עוֹ ֵרג ַא ַחר דְּ ַב ָ
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ָּכ ְך ָאנֹכִ י ֲאזַ י לְ לֹא ִמ ִּלים ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי
לְ ַה ִ ּב ַיע ֲח ָר ָטה ,לְ ִה ְתנַ ֵ ּצל ְ ּב ֵאלֶ ם,
וְ ָאכֵ ן ָעשִׂ ִיתי זֹאת ֲהגַ ם ׁ ֶשלּ ֹא יָ ַד ְע ִּתי.
"ח ְטא ַרב ִמ ֶ ּזה ָהיָ ה נִ ְמ ָחל ַ ּב ֲח ָר ָטה
ֵ
ּ ְפחו ָּתה ִמזּוֹ ִה ַ ּב ְע ָּתָ ",א ַמר לִ י ֲאדוֹ נִ י,
ָ
"ה ֵסר ֵאפוֹ א דְּ ָאגָ ה ִמ ֵּלב וְ ָעגְ ַמת נֶ ֶפ ׁש.
ֵהן לְ ִצדְּ ָך ֲאנִ י וְ לֹא ֶא ְחדַּ ל לִ ְהיוֹ ת.
וְ ִאם ָּת ִביא אוֹ ְת ָך ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם פוֹ ְרטוּנָ ה
בּ וֹ ׁ ְשנֵ י רוּחוֹ ת ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ִ ּב ִיבים ׁ ֵשנִ ית יָ ִריבוּ,
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קנטו שלושים ואחד
הפייטנים עוברים במצולה האחרונה ,שבין המעגל השמיני לתשיעי ,ונעצרים מול פני
השחת הנשמרת בידי נפילים ,ביניהם נמרודֶ ,אפייַ ֶ
לטסּ ְ ,ברייַ ֵראוּס ַוא ֵנטאוּס – שמוריד
אותם אל המעגל האחרון.
אשוֹ נָ ה ּ ָפגְ ָעה ִ ּבי,
זוֹ ַה ָּל ׁשוֹ ן ֲא ׁ ֶשר לָ ִר ׁ
ׁשוֹ לַ ַחת ִ ּבלְ ָחיַ י ֶאת ַא ְר ְ ּג ַמן ַה ּס ֶֹמק,
ָהיְ ָתה לִ י זֶ ה ַע ָּתה ְּכ ַסם ַמ ְר ּ ֵפא ַעל ּ ֶפ ַצע.
ְּכ ַמ ֲעשֵׂ ה ָאכִ ילֶ ס ַ ּב ֲחנִ ית ָא ִביו ּ ֶפלֶ אוּס –
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִּכי דָּ ְק ָרה ֲחנִ ית זוֹ ּ ַפ ֲע ַמיִ ם,
ָ ּב ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ּפוֹ ַצ ַעת ו ַּב ּׁ ְשנִ ָ ּיה ְמ ׁ ַש ֶּק ֶמת.
ֵה ַס ְבנ ּו ֶאת ּ ָפנֵ ינ ּו ֵמ ִעם ְּתהוֹ ם קוֹ ֶד ֶרת,
וְ ֶאל ַהחוֹ ף ְס ִב ָיב ּה ִט ּ ַפ ְסנוּ ,לְ ָא ְרכּ וֹ
ָעשִׂ ינ ּו ֶאת דַּ ְר ֵּכנ ּו לְ לֹא ִמ ָּלה וְ ֶהגֶ ה.
מו ָּעט ָהיָ ה ָהאוֹ ר ,לֹא נֹגַ ּה יוֹ ם לֹא לַ יְ לָ ה,
ימה.
ַעל ֵּכן ָח ְדר ּו ֵעינַ י ַא ְך לֹא ַה ְר ֵחק ָק ִד ָ
לְ ֶפ ַתע קוֹ ל ׁשוֹ ָפר ַּכ ִ ּביר ׁ ָש ְמע ּו ָאזְ נֵ ינוּ,

15

לְ ֻע ּ ָמתוֹ קוֹ ל ַר ַעם ְּכמוֹ תוֹ ְ ּגנִ ָיחה דּ וֹ ֶמ ֶמת.
לְ ׁ ֵש ַמע ַה ְּת ִק ָיעה ֵה ַס ְב ִּתי ֶאת ֵעינַ י
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִה ִ ּג ַיע ְצלִ יל ַה ֶּק ֶרן.
ַאף לֹא רוֹ לָ ן ָּת ַקע ְ ּביֶ ֶתר אוֹ ן וְ ֶע ֶצב
לְ ֵעת נָ ַחל ׁ ַש ְרלְ ָמן ַ ּב ְּק ָרב ְּתבו ָּסה נִ ַ ּצ ַחת,
ִ ּב ְמ ָצ ֵרי רוֹ נְ ֶס ָבל ִמ ֵידי ַה ָּס ָר ִצינִ ים.
עוֹ ד ָאנֹכִ י ַמ ִ ּביטִ ,ה ֵ ּנה נִ ְד ֶמה ָהיָ ה לִ י
ִּכי רֹב ְצ ִר ִיחים ְ ּגבוֹ ִהים רוֹ אוֹ ת ֵעינַ י מוּלֵ נוּ.
ׁ ָש ַאלְ ִּתיָ :
"מה עוֹ שָׂ ה ּפֹה ָה ִעיר ַה ּזֹאתָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ?"
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ֵה ׁ ִשיב לִ י" :יַ ַען ִּכי ִא ּ ַמ ְצ ָּת ֶאת ֵעינֶ ָיך
ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן לַ ְחדּ ֹר ֶאת ְמצוּלוֹ ת ָהא ֶֹפל,
יָ ְצר ּו ְ ּב ִד ְמיוֹ נְ ָך ֵהן ַּת ְבנִ ית ְּתמוּנָ ה כּ וֹ זֶ ֶבת.
ִּת ְר ֶאה ְ ּבמוֹ ֵעינֶ ָיךַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר לְ ׁ ָשם נַ ִ ּג ַיע,
ֵּכ ַיצד זֶ ה ַה ּ ֶמ ְר ָחק ִּת ְע ֵּת ַע ְ ּבחו ׁ ֶּש ָיך,
ַעל ֵּכן בּ וֹ א וְ נָ ִח ׁיש ַ ּבדֶּ ֶר ְך ּ ְפ ָע ֵמינוּ.

30

ֲאזַ י ְ ּברֹב ִח ָ ּבה נָ ַטל יָ ִדי ְ ּביָ דוֹ ,
וְ כֹה ָא ַמר ְ ּב ֶט ֶרם נַ ְר ִחיק לֶ כְ ֵּתנ ּו ָהלְ ָאה:
"פן ַהדָּ ָבר יִ ְהיֶ ה ְּכ ֶפלֶ א ְ ּב ֵעינֶ ָיך,
ֶּ
דַּ ע ִּכי לֹא ִמגְ דָּ לִ ים ַא ְך נְ ִפילִ ים ָר ִא ָית,
ִמ ַּטבּ ו ָּרם וָ ַמ ָּטה ׁשוֹ כְ נִ ים ֻּכ ָּלם ַ ּב ּ ַפ ַחת,
ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּסוֹ לְ לָ ה ׁ ֶש ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַה ּת ֶֹפת".
ֲאזַ יְּ ,כ ֵעת נִ דָּ ף ָ ּב ּה ַאט ַאט ָה ֲע ָר ֶפל,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָה ַעיִ ן חוֹ זֶ ֶרת וְ קוֹ לֶ ֶטת,
צוּרוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּתר ּו ְ ּב ַענְ נֵ י ָהא ֶֹב ְך,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ָח ַפ ְצ ִּתי ֶאת ַע ְר ִפ ִּלי ָהא ֶֹפל
לַ ְחדּ ֹרְּ ,ככָ ל ׁ ֶש ֶאל ַה ּסוֹ לְ לָ ה ָק ַר ְב ִּתי
נָ גוֹ ז דִּ ְמיוֹ ן ַה ּׁ ָשוְ א ,אוּלָ ם ָ ּג ַבר ַה ּ ַפ ַחד.
ָּכמוֹ ָה ִּכ ְצ ִר ֵיחי חוֹ ַמת מוֹ נְ ֶט ֶרגְ 'יוֹ נִ י,
ָּכ ְך ַ ּגם ַה ּסוֹ לְ לָ ה ָס ִביב לְ זוֹ ַה ּׁ ַש ַחת
ַאף ִהיא ְ ּב ִמגְ דָּ לִ ים ָר ִמים ָהיְ ָתה ֻמ ֶּק ֶפת.
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ַה ְ ּנ ִפילִ ים ַה ָּללוַּ ,מ ֲח ִצית גּ ו ָּפם נֶ ְחשֶׂ ֶפת,
ָ ּבם יו ּ ִּפ ֶ
יטר ַמ ֶּכה ִמ ּ ְמרוֹ ם ָ ּג ְב ֵהי ָר ִק ַיע
אש ֶיהם ַמ ַּכת ָ ּב ָרק וְ ַר ַעם.
ְמ ׁ ַש ֵ ּגר ַעל ָר ׁ ֵ
ִה ֵ ּנה ֶא ָחד ֵמ ֶהםָּ ,כ ֵעת ּ ָפנָ יו ָר ִא ִיתי,
ְּכ ֵת ָפיו וְ ֶאת ָחזֵ הוּּ ַ ,גם ֶאת ֵמ ַרב ַה ֶּכ ֶרס,
וְ כֵ ן ֶאת זְ רוֹ עוֹ ָתיו ִמ ׁ ְשנֵ י ִצדָּ יו ְּתלוּיוֹ ת לוֹ .
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ָאכֵ ן לְ ֵעת ָח ַדל ִמ ְ ּב ִר ָיא ָתם ַה ֶּט ַבע,
ו ְּבכָ ְך ׁ ָשלַ ל ֵמ ֵאל ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ֶאת ֶח ֶבר
ַה ְמ ַר ְ ּצ ִחיםּ ְ ,ברֹב ָחכְ ָמה נָ ַהג וְ ַד ַעת.
וְ ִאם מוֹ ִסיף לִ ְברֹא הוּא עוֹ ד ּ ִפיל וְ לִ וְ יָ ָתן,
ָּכל ַהחוֹ ֵקר ֶאת זוֹ ַה ּסוּגְ יָ ה ְ ּבשׂ וֹ ם שֵׂ כֶ ל,
יַ ְב ִחין ִּכי ְ ּב ִר ָיא ָתם ׁ ְשקוּלָ ה ִהיא וְ צוֹ ֶד ֶקת.
ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְּתבוּנָ ה לְ ַת ְחבּ וּלוֹ ת חוֹ ֶב ֶרת,
ִעם כּ ַֹח ָה ָרצוֹ ן וְ ָה ָרצוֹ ן לְ כ ַֹח,
מוּלָ ם ֲח ַסר אוֹ נִ ים נִ ָ ּצב ָא ָדם ַ ּב ֶחלֶ ד.

60

ּ ָפנָ יו מוּלִ י הוֹ ִפיעוֲּ ,א ֻר ִּכים ו ְּר ָח ִבים
ְּכמוֹ ָתם ִּכ ְפ ִרי ָהא ֶֹרן ְ ּברוֹ ָמאּ ְ ,ב ַסן ּ ְפיֶ ְטרוֹ ,
וְ יֶ ֶתר ֵא ָיב ָריו נִ ְ ּצב ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ַ ּי ַחס.
וְ כָ ְך ַה ּסוֹ לְ לָ ה ֲא ׁ ֶשר ִסינָ ר ָהיְ ָתה לוֹ ,
ָחשְׂ ָפה גּ וּף ַה ָ ּנ ִפיל ִמן ַה ּ ָמ ְתנַ יִ ם ַמ ְעלָ ה.
לַ ּׁ ָשוְ א יִ ְת ַה ְּלל ּו ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִמ ְ ּבנֵ י ַה ְפ ִריזִ ים,
ִּכי ֶאל ׁ ִשעוּר ָ ּג ְדלוֹ יַ ִ ּגיע ּו זֶ ה ִעם זֶ ה.
ימ ֵתנ ּו
ִמ ַ ּצ ַ ּואר ַה ָ ּנ ִפילָ ,מקוֹ ם בּ וֹ ְ ּגלִ ָ
נִ ְר ֶּכ ֶסת וּלְ ַמ ָּטהְ ׁ ,שלוֹ ׁ ִשים ְט ָפ ִחים ָמנִ ִיתי.
ָ"ר ָפ ֵאל ַמאי ָא ֶמ ֶצ'ה ִאיזַ ִ ּבי ִא ַיאלְ ִמי",
קוֹ ל ׁ ְש ָאגָ ה נִ ְפלַ ט ִמלּ ַֹע ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת,
ָאכֵ ןִ ,מזְ מוֹ ר נָ ֶאה ִמ ֶ ּזה ֵהן לֹא יָ ֶאה לָ ּה.
"בלֹם ּ ִפ ָיך ,רו ַּח ׁ ְשטוּת,
ֲאזַ י ָק ָרא מוֹ ִריּ ְ :
ו ׁ ְּשמֹר ַעל ַק ְרנְ ָך לִ כְ ׁ ֶש ַ ּי ֲעלֶ ה ַה ּצ ֶֹרךְ,
ֵעת לַ ַהט ַה ְּת ׁשו ָּקה יִ ְפ ַעם ְ ּב ָך אוֹ זַ ַעם.
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אר ָך ַח ּ ֵפשׂ ְ ,ק ׁשו ָּרה ִהיא לִ ְרצו ָּעה,
ַעל ַצ ָ ּו ְ
ֻמ ְחזֶ ֶקת ָ ּב ּה ְ ּבכ ַֹחְ ,ר ֵאהֵ ,צל ְטרוּף ַהדַּ ַעת,
ֵּכ ַיצד ּתוֹ לָ ה זוֹ ַעל ּ ְפנֵ י ֶמ ְר ֲח ֵבי ָחזֶ ָך".
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ימ ֵתנּו
״מ ַ ּצּוַ אר ַה ָ ּנ ִפילָ ,מקוֹ ם בּ וֹ ְ ּגלִ ָ
ִ
יתי״
נִ ְר ֶּכ ֶסת ּולְ ַמ ָּטהְ ׁ ,שלוֹ ׁ ִשים ְט ָפ ִחים ָמנִ ִ
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"פיו ֶאת דּ וֹ ְברוֹ ִה ְר ׁ ִש ַיע.
ֲאזַ י ֵאלַ י דִּ ֵ ּברִ ּ :
נִ ְמרוֹ ד הוּא ַה ָ ּנ ִפילּ ְ ,בגִ ין זְ דוֹ נוֹ ִמ ֶּק ֶדם
ׁשוּב ֵאין לָ ׁשוֹ ן ַא ַחת ְ ּב ִפי ׁשוֹ כְ נֵ י ַה ֶחלֶ ד.
ַה ַ ּנח לוֹ  ,לֹא ּתוּכַ ל ִע ּמוֹ דְּ ָב ִרים לָ ַק ַחת,
ִּכי ְ ּב ָאזְ נָ יו לְ ׁשוֹ נֵ נ ּו ֵאינָ ּה ִּכי ִאם ְ ּבלִ יל ֶה ֶבל
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֶאת שְׂ ָפתוֹ ׁשוּב ֵאין ָא ָדם יוֹ ֵד ַע".
ַעל ֵּכן ּ ָפנִ ינ ּו שְׂ מֹאלָ הִ ,ה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו ְ ּב ַד ְר ֵּכנוּ,
ו ְּב ֶט ֶרם ִה ְת ַר ַח ְקנ ּו ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ י ַה ֶּק ׁ ֶשת,
ָמ ָצאנ ּו עוֹ ד נָ ִפילַ ,עז וַ ֲענָ ק ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ִמי זֶ ה ָצלַ ח לִ כְ בּ ֹל אוֹ תוֹ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע,
ַא ְך יְ ִמינוֹ ָהיְ ָתה ְּכפו ָּתה לוֹ ֵמ ָאחוֹ ר
ְ ּבעוֹ ד ׁ ֶש ֶאת שְׂ מֹאלוֹ ִ ,מן ַה ֲחזִ ית ְק ׁ ָשרו ָּה.
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ׁ ְש ֵּת ֶיהן ְ ּב ׁ ַשלְ ׁ ָשלוֹ ת ְּכרוּכוֹ תֵ ,ה ֵ
יטב ֶה ְחזִ יק ּו
בּ וֹ ִמ ַ ּצ ָ ּואר וָ ַמ ָּטה ,לוֹ ְפתוֹ ת ֶאת ְ ּגוִ ָ ּיתוֹ ,
זוֹ ַה ְ ּגלוּיָ ה לָ ַעיִ ן ּ ְפ ָע ִמים ָח ֵמ ׁש לָ ר ַֹחב.
"ה ָ ּנ ִפיל ַה ֶ ּזה ",דִּ ֵ ּבר מוֹ ִרי" ,בּ וֹ ֶטהַ ,עז ֵמ ַצח,
ַ
יטר,
ִ ּב ֵּק ׁש לִ ְבחֹן כּ ֹחוֹ מוּל זֶ ה ׁ ֶשל יו ּ ִּפ ֶ
ַעל ֵּכן ָראוּי ַה ְ ּגמוּל זָ כָ ה לוֹ ֶא ִפ ַ ּילְ ֶטס,
זֶ ה ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ָה ֲענָ ק .הוּא ֶאת כּ ֹחוֹ ָה ַרב
ִה ְפ ִ ּגין ָ ּב ֵעת ַה ִהיא ָ ּב ּה ַה ְ ּנ ִפילִ ים ֶה ְח ִריד ּו
ֶאת ָה ֵאלִ יםַ ,על ֵּכן יָ ָדיו ׁשוּב לֹא יָ נִ ַיע".
וְ ָאנֹכִ י ֵאלָ יו" :ל ּו ַרק יָ כוֹ ל ָהיִ ִיתי
ְ ּב ֶבן נָ ִפיל ַּכ ִ ּביר ׁ ֶש ִּכ ּנוּיוֹ ְ ּב ִר ַ ּי ֵראוּס
ְ
לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ַמ ּ ָמ ׁש ָסמוּך לוֹ ".
"מ ָ ּיד ִּת ְר ֶאה ֶאת ַה ָ ּנ ִפיל ַאנְ ֵטאוּס,
ֵה ׁ ִשיבִ :
יָ ָדיו ֵאינָ ן ְּכבוּלוֹ תּ ַ ,גם לְ ׁשוֹ נוֹ ֻמ ֶּת ֶרת,
וְ הוּא יוֹ לִ ְיך אוֹ ָתנ ּו ֶאל ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת ָה ֶר ׁ ַשע.
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״מי זֶ ה ָצלַ ח לִ כְ בּ ֹל אוֹ תוֹ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע,
ִ
ְ
פּותה לוֹ ֵמ ָאחוֹ ר
ַאך יְ ִמינוֹ ָהיְ ָתה ְּכ ָ
רּוה״
שמֹאלוֹ ִ ,מן ַה ֲחזִ ית ְק ׁ ָש ָ
ְ ּבעוֹ ד ׁ ֶש ֶאת ְ ׂ

105
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ַההוּא ׁ ֶש ֶח ְפ ְצ ָך לִ ְראוֹ ת ׁשוֹ כֵ ן ַה ְר ֵחק,
ָּכפוּת ַאף הוּאּ ָ ,ג ְדלוֹ ְּכזֶ ה ׁ ֶשל ֶא ִפ ַ ּיאלְ ֶטס,
וְ ַרק ַמ ַ ּבט ֵעינָ יו ְמזָ ֶרה שִׂ נְ ָאה יוֹ ֶק ֶדת.
עוֹ ד לֹא ָהיָ ה ָ ּב ָא ֶרץ ִמין ַר ַע ׁש ֲא ָד ָמה
ַה ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ְב ָצר ֵא ָיתן לְ ַק ְע ֵק ַע,
ָ ּבעֹז ׁ ֶש ְ ּגוִ ָ ּיתוֹ ִטלְ ֵטל ָאז ֶא ִפ ַ ּיאלְ ֶטס.
ימת ַה ּ ָמוֶ ת,
אתי ָּכ ְך ִמ ּ ְפנֵ י ֵא ַ
עוֹ ד לֹא יָ ֵר ִ
ֲהלֹא ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשבּ ֹק ַח ִ ּיים ַרק ִמן ַה ּ ַפ ַחד,
לוּלֵ א ָר ִא ִיתי ִּכי ָּכפוּת ְ ּב ׁ ַשלְ ׁ ָשלוֹ ת הוּא.
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383
ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו ְ ּב ַד ְר ֵּכנ ּו וּלְ ַב ּסוֹ ף ִה ַ ּג ְענ ּו
ֹאשוֹ
ֶאל ַה ָ ּנ ִפיל ַאנְ ֵטאוּסִ ,מ ְ ּבלִ י לִ ְמנוֹ ת ר ׁ
ָהיָ ה ָ ּג ְבהוֹ ָח ֵמ ׁש ַא ּמוֹ ת ֵמ ַעל ַה ֶּסלַ ע.
"א ָּתהִ ,מי ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ן ְ ּבגַ יְ א נוֹ ַדע לַ ּׁ ֶש ַבח,
ַ
יפיוֹ ַא ְפ ִר ָיקנוּס זָ כָ ה ִ ּב ְת ִה ָּלה
בּ וֹ ְס ִק ּ ְ
ֹאש ַה ַחיִ ל,
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַחנִ ַ ּיב ַעל נָ סוֹ ג ְ ּבר ׁ

120

וְ ֶאלֶ ף ֲא ָריוֹ ת ָהי ּו לְ ָך לְ ֶט ֶרף,
וְ ל ּו ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה ָח ַב ְר ָּת ֶאל ַא ֶח ָיך
ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי – וְ יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ָּכ ְך ָסבוּר ֲע ַדיִ ן –
ָהיָ ה ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן נוֹ ֵפל ְ ּביַ ד ְ ּבנֵ י ָה ָא ֶרץ,
הוֹ ֵבל אוֹ ָתנ ּו ַמ ָּטה ָמקוֹ ם בּ וֹ ֶאת קוֹ ִקיטוּס
סוֹ גֵ ר ַה ְּכפוֹ ר ,וְ ַאל נָ א ָּתבוּז לְ יַ ֲע ֵדנוּ.
יטיוּס,
וְ ַאל ִּת ֵּתן אוֹ ָתנ ּו ְ ּביַ ד ִטיפוֹ ן אוֹ ִט ְ
ִּכי ְ ּביַ ד ָה ִא ׁיש ִע ּ ִמי לְ ַמ ֵּלא ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֶתיךָ,
ְּכ ַרע ֶ ּב ֶר ְך וַ ֲח ַדל ְּכ ַבר לְ ַע ֵּקם ֶאת ּ ִפ ָיך.
עוֹ ד הוּא יָ כוֹ ל לוֹ ַמר ְּת ִה ָּל ְת ָך ַ ּב ֶחלֶ ד,
ִּכי ַחי הוּא וְ יִ ְר ֶ ּבהֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן ַה ֶח ֶסד
ְ ּב ֶט ֶרם ֵעת ָעלָ יו ֶאת ְמנו ָּחתוֹ יַ ׁ ְש ּ ִפ ַיע".
ַעד ָּכאן דִּ ְב ֵרי מוֹ ִריֲ .אזַ י ִמ ֵהר ַאנְ ֵטאוּס,
ּ ָפ ׁ ַשט ֶאת זְ רוֹ עוֹ ָתיוָ ,ח ְסנָ ן עוֹ ד ֶה ְרקוּלֶ ס
ָח ׁש ַעל ְ ּבשָׂ רוֹ  ,וְ ֶאת מוֹ ִרי ִח ֵ ּבק ְ ּבכ ַֹח.

135

וֶ ְרגִ ילְ יוּס ַה ָּלכוּד ְ ּבכַ ף נָ ִפיל ָק ָרא לִ י:
ַ
"מ ֵהר וּבוֹ א לְ ַמ ַען ַא ְחזִ יק אוֹ ְת ָך ִע ּ ִמי".
וְ כָ ְך לִ ְצרוֹ ר ֶא ָחד ָהיִ ינ ּו ׁ ְשנֵ ינ ּו יַ ַחד.
ְּכמוֹ טוֹ ֶרה ָ ּג ִר ֶיסנְ ָדה – נִ ְד ֶמה לַ ּ ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן
ַ ּב ַ ּצד ַה ְמ ׁ ֻש ּ ָפעֵ ,עת ָעב יַ ְחלֹף ִמ ּ ַמ ַעל,
ִּכי הוּא עוֹ ֵמד לִ ּפֹל וּלְ ַר ְּסקוֹ לָ ָא ֶרץ –
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384
ָּכ ְך ְ ּב ֵעינַ י ֲאנִ י דִּ ּ ִמ ִיתי ֶאת ַאנְ ֵטאוּס
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְר ַּכן ָעלַ יּ ְ .ב ֶרגַ ע זֶ ה ָהיִ ִיתי
שָׂ ֵמ ַח ל ּו ָ ּב ַח ְרנ ּו נָ ִתיב ַא ֵחר לְ יַ ַעד.
ַא ְך הוּא ָא ִדיבִ ,ה ִ ּנ ַיח אוֹ ָתנ ּו ְ ּבבוֹ ר ׁ ַש ַחת
יפר ׁשוֹ כֵ ן ִעם ִא ׁיש ְק ָריוֹ ת ַ ּגם יַ ַחד,
בּ וֹ לו ִּצ ֶ
וְ לֹא נוֹ ַתר ָרכוּן זְ ַמן ַרבִּ ,כי ִאם לְ ֶפ ַתע
		
142
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יח אוֹ ָתנּו ְ ּבבוֹ ר ׁ ַש ַחת
״א ְך הּוא ָא ִדיבִ ,ה ִ ּנ ַ
ַ
יפר ׁשוֹ כֵ ן ִעם ִא ׁיש ְק ָריוֹ ת ַ ּגם יַ ַחד״
לּוצ ֶ
בּ וֹ ִ
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קנטו שלושים ושניים
בקיִ נָ ה ,המדור הראשון של המעגל התשיעי ,פוגשים דנטה וורגיליוס בין הבוגדים
ַ
במשפחותיהם את ַקמיצ'יוֹ ן דה ּפאצי .במדור השניַ ,א ֶנטנוֹ ָרה ,פוגשים הם בין הבוגדים
רדסקה.
במולדתם את בּ וֹ ָקה ֶדלי ַאבּ אטי ואת אוּגוֹ לינוֹ ֶדלה גֶ ַ'ר ֶ
ל ּו ְ ּביָ ִדי ָחרוּז ַ ּגס וְ צוֹ ֵרם דַּ ּיוֹ
לְ ֵתאו ָּר ּה ׁ ֶשל ְּתהוֹ ם ַה ּ ַפ ַחת ַה ּקוֹ ֶד ֶרת,
ַסלְ ֵעי ָמגוֹ ר ָס ִביב לָ ּה ,רוֹ ְב ִצים סוֹ גְ ִרים ָעלֶ ָיה,
ָע ִסיס ָע ִדיף ִמ ֶ ּזה לִ ְסחֹט וַ דַּ אי יָ כֹלְ ִּתי,
אוּלָ ם ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵאין ְ ּביָ ִדי יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה,
א ַֹמר דְּ ָב ַרי – ֵמ ֶהם לֹא נֶ ֱעלָ ם ַה ּ ַפ ַחד.
ִּכי לֹא דָּ ָבר ׁ ֶשל ַמה ְ ּבכָ ְך הוּא לְ ַב ֵּק ׁש
וּלְ ָת ֵאר מוֹ ְסדוֹ ת ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה
א-א ָ ּבא.
ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ִע ְּלגִ ים אוֹ ַטף ּפוֹ ֶעה לְ ִא ּ ָמ ַ
ַעל ֵּכן אוֹ ָתן ְ ּג ִבירוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבחוֹ ַמת ֶּת ַ ּבי
ִס ְ ּיע ּו לְ ַא ְמ ִפ ּיוֹ ןּ ,תוֹ ֵאלְ נָ ה לְ ַס ֵ ּי ַע
ֹאמ ְרנָ ה.
לַ ֲחרוּזַ י לְ ַמ ַען ֶאת ָה ֱא ֶמת ּת ַ
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הוֹ ֲ ,א ַס ְפסוּף ָא ָדם נָ חוּת ׁשוֹ כֵ ן ַה ְּתהוֹ ם,
ֲא ׁ ֶשר לְ ֵתאו ָּר ּה ִמלּ וֹ ת ָקלוֹ ן ֶּת ְח ַס ְרנָ ה,
את.
ָע ִדיף ָהיָ ה ל ּו ַרק ְּכ ֵע ֶדר צֹאן נִ ְב ֵר ָ
י-מ ָּטה ָ ּבאנ ּו ְ ּבא ֶֹפל ַה ַ ּצלְ ָמוֶ ת,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵא ַ
ִמ ַּת ַחת לַ ָ ּנ ִפיל וְ ַאף ָעמֹק יוֹ ֵתר,
ִה ֵ ּנה ְ ּבעוֹ ד ֵעינַ י ֶאל ַה ָ ּג ָדה נָ שָׂ ִ
אתי,
"ה ּׁ ָש ֵמר ִ ּב ְצ ָע ֶד ָיך,
ָּכזֹאת ׁ ָש ְמע ּו ָאזְ נַ יִ :
ּ ְפ ַסע ִ ּבזְ ִהירוּת לְ ַבל ִּת ְדרֹס ַ ּב ֲע ֵק ֶביךָ
ֶאת ֻ ּגלְ גּ וֹ לוֹ ת ַא ֶח ָיךֻ ,מ ֵּכי יָ גוֹ ן וְ חֹלִ י".
[]386
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"ה ּׁ ָש ֵמר ִ ּב ְצ ָע ֶד ָ
יך,
ִ
ּ ְפ ַסע ִ ּבזְ ִהירּות לְ ַבל ִּת ְדרֹס ַ ּב ֲע ֵק ֶביךָ
ֶאת ֻ ּגלְ גּ וֹ לוֹ ת ַא ֶח ָ
יךֻ ,מ ֵּכי יָ גוֹ ן וְ חֹלִ י"

ג .ד.

ֹאשי ֵה ַס ְב ִּתי ו ִּמ ּמוּלִ י ָר ִא ִיתי
לְ כָ ְך ר ׁ ִ
ִמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לַ י ֲאגַ ם ָקפוּאָ ּ ,פנָ יו
ְּכמוֹ ָתם זְ כוּכִ ית ַה ְ ּבדֹלַ ח וְ לָ או דַּ וְ ָקא ׁ ֶשל ַמיִ ם.
לֹא דָּ נו ָ ּּבה ָהאוֹ ְס ְט ִריתּ ְ ,בשִׂ יא יְ ֵמי ַהח ֶֹרף,
וְ לֹא ַהדּ וֹ ן ַה ּׁ ָשט ִמ ַּת ַחת ׁ ְש ֵמי ַה ְּכפוֹ ר,
ימה ָּכזֹאת ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵטה ַה ֶּק ַרח
לָ ְב ׁש ּו ְ ּגלִ ָ
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ְּכמוֹ ְצ ַפ ְרדֵּ ִעים ַה ָּלל ּו ָהרוֹ ְבצוֹ ת ַ ּב ַ ּנ ַחל
ו ִּפ ֶיהן ְמ ַק ְר ֵקר ֵמ ַעל לִ ְפנֵ י ַה ּ ַמיִ ם,
ֵעת ֵא ׁ ֶשת ָה ִא ָּכר ַעל ְק ִציר ִח ִּטים חוֹ לֶ ֶמת,
ָּכ ְך ַמכְ ִחילִ ים ִמ ּקֹרַ ,עד ֶאל ֶא ְב ֵרי ַהבּ ׁ ֶֹשת,
רוּחוֹ ת ָה ֻא ְמלָ לִ ים נִ ְ ּצב ּו ְּכלו ִּאים ַ ּב ֶּק ַרח,
ְּכ ַמ ּקוֹ ר ַה ֲח ִס ָידה ִה ִּק ׁיש ּו ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם.
ִא ׁיש ִא ׁיש ּ ְפנֵ ֶיהם לַ ֶּק ַרח ִה ְר ִּכינ ּו דֶּ ֶר ְך ֶק ַבע,
ֶאת ִע ּנוּיֵ י ַה ּקֹר ִּתלְ ַח ׁ ְשנָ ה ַה ּ ְׂש ָפ ַתיִ ם,
ֹאמ ְרנָ ה ֶאת יִ ּסו ֵּרי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.
וְ ֵעינֵ ֶיהם ּת ַ
לְ ֵעת ְס ִב ִיבי ׁ ָש ָעה ַק ָּלה ְ ּבכֹה ָּת ִה ִיתי,
זוּג לְ ַרגְ לַ י ָר ִא ִיתי ְסמוּכִ ים זֶ ה ֵא ֶצל זֶ ה,
ֹאשם נִ ְבלַ ל ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ.
ַעד ִּכי שְׂ ַער ר ׁ ָ
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"א ְמר ּו נָ א לִ י ַא ֶּתם ,גּ ו ְּפכֶ ם לָ כוּד ַ ּב ֶּק ַרח,
ִ
ַמה ׁ ּ ְשמוֹ ֵתיכֶ ם?" ֲאזַ י ָמ ׁ ְשכ ּו ָע ְר ּ ָפם ָאחוֹ ָרה,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נָ שְׂ א ּו ֵאלַ י ּ ְפנֵ ֶיהם לְ ַמ ְעלָ ה,
ֵמ ֵעינֵ ֶיהם ׁ ֶש ּק ֶֹדם ָ ּבכ ּו ַרק ְ ּבתוֹ כָ ן
ַע ָּתה זָ לְ ג ּו דְּ ָמעוֹ ת ַעל שִׂ ְפ ֵת ֶיהםַ ,ה ְּכפוֹ ר
ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת ִה ְק ּ ִפיא ֶאת ׁ ְשנֵ י ָה ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם.
עוֹ ד ֶק ֶר ׁש זֶ ה ֶאל זֶ ה ָּכ ְך לֹא ָּכ ְב ׁ ָשה ַמלְ ֶח ֶצת
ְּכמוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ֵא ֶּלה יַ ַחדַ ,על ֵּכן ְּכמוֹ ׁ ְשנֵ י ׁ ְשוָ ִרים
ַהזּוֹ ֲע ִמים ָ ּב ָאח ּו נָ גְ ח ּו ִא ׁיש ְ ּב ֵר ֵעהוּ.
וְ ֵצל ֶא ָחד – ָאזְ נָ יו ׁ ִש ֵ ּבר ַה ְּכפוֹ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו –
ֹאשוֹ ָרכוּן ְ ּב ֶע ֶצב:
דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יָ ,היָ ה ר ׁ
ַ
"מדּ ו ַּע זֶ ה נָ ַע ְצ ָּת ֶאת ַמ ָ ּב ְט ָך כּ ֹה ָ ּבנוּ?
ִאם ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך לָ ַד ַעת ִמי ֵהם ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ,דַּ ע זֹאת:
ימי ִ ּב ֶיסנְ ְציוֹ
ָה ֵע ֶמק ׁ ֶש ֵאלָ יו ׁשוֹ ְט ִפים ֵמ ֵ
לָ ֶהם ָהיָ ה ׁ ַש ָ ּי ְך ,וּלְ מוֹ לִ ָידם ַאלְ ֶ ּב ְרטוֹ .
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ִּכי ֵמאוֹ תוֹ ָה ֶר ֶחם ֵהגִ יחוּ ,וַ ֲא ִפלּ ּו
ַּת ְחקֹר ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַקיִ נָ ה לְ ָע ְמקוֹ לֹא
ִּת ְמ ָצא ָראוּי ֵמ ֶהם לִ ׁ ְשכּ ֹן לָ כוּד ְ ּב ֶק ַרח.
לֹא מוֹ ְד ֶרד ַהבּ וֹ גֵ ד – ֵמ ֲחנִ יתוֹ ׁ ֶשל ַא ְר ּתוּר
ַ ּגם ֵצל ִא ֵ ּבד ַ ּגם נֶ ֶפ ׁשֲ ,א ִפלּ ּו לֹא פוֹ ַק ְצ'יָ ה
וְ גַ ם לֹא רו ַּח זוֹ דְּ ֵב ָקה ִ ּבי ְּכמוֹ ַס ּ ַפ ַחת,
ְ ּבגֻ לְ ָ ּגלְ ָּת ּה ַהכּ ֹל ִמ ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ַמ ְס ֶּת ֶרת –
ָהיָ ה ׁ ְשמוֹ לְ ָפנִ ים ָססוֹ ל ַמ ְס ֶקרוֹ נִ י,
ִאם ִמ ּטוֹ ְס ָקנָ ה ָ ּב ָ
אתֵּ ,ת ַדע אוֹ תוֹ לָ ֶב ַטח.
וּלְ ַמ ַען לֹא ַאכְ ִ ּביר דְּ ָב ַרי ׁ ֶשלּ ֹא לְ צ ֶֹר ְך,
אצי,
דַּ עּ ְ ,ב ַח ַ ּיי ָק ְרא ּו לִ י ַק ִמ ְיצ'יוֹ ן דֶּ ה ּ ָפ ִ
וְ לִ ְמ ִחילַ ת ַק ְרלִ ינוֹ ֵא ׁ ֵשב וַ ֲא ַח ֶּכה ָּכאן".
וְ ַא ַחר ָּכ ְך עוֹ ד ֶאלֶ ף נְ ׁ ָשמוֹ ת ָר ִא ִיתי,
ֵמ ֶהם ִּכ ְפנֵ י ַה ֶּכלֶ ב ִע ֵ ּות ַה ְּכפוֹ רַ ,עד ֵה ָ ּנה
נֶ ְח ָרד ֲאנִ י לִ ְראוֹ ת ֲאגַ ם ָקפוּא ַ ּבח ֶֹרף.
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עוֹ ד ָאנ ּו ְ ּב ַד ְר ֵּכנוְּ ,ק ֵר ִבים ֶאל זֶ ה ַה ָּתוֶ ְך
ֵאלָ יו נִ ְמ ׁ ָש ְך ָּכל כּ ֶֹבדֲ ,אנִ י ֲאחוּז ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת,
ָקפוּא ְ ּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת ַה ְמ ֻא ָ ּבן לָ נֶ ַצח;
ַה ִאם ִמ ְק ֶרה ָהיָ ה זֶ הָ ,רצוֹ ן אוֹ יַ ד פוֹ ְרטוּנָ ה,
ִּכי עוֹ ד ָאנ ּו עוֹ שִׂ ים ֵ ּבין ָה ָר ׁ ִ
אשים דַּ ְר ֵּכנוּ,
ִ ּב ְפנֵ י ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָ ּב ֲע ָטה ַרגְ לִ י ְ ּבכ ַֹח.
"על ַמה ֶ ּזה ִּת ְד ְר ֵסנִ י!" ָ ּג ַער ִ ּבי ִמ ְתיַ ּ ֵפ ַח,
ַ
את לְ הוֹ ִסיף ַעל נִ ְק ַמת מוֹ נְ ַט ּ ֶפ ְר ִטי?
"ה ָב ָ
ֲ
וָ לֹאַ ,מדּ ו ַּע זֶ ה ִ ּבי ִּת ְת ַע ֵּללֱ ,אמֹר נָ א?"
"ה ְמ ֵּתן לִ י ָּכאןָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ָ ,א ָ ּנא,
וְ ָאנֹכִ יַ :
ר-מה ְ ּביַ ַחס ֶאל ָהרו ַּח;
ָעלַ י לַ ְחקֹר דְּ ַב ָ
ֲאזַ י ּתוּכַ ל לָ ׁשוּב וְ כִ ְרצוֹ נְ ָך לְ ָה ִאיץ ִ ּבי".
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ָע ַמד מוֹ ִרי דּ ו ָּמם .וְ ָאנֹכִ י ּ ָפנִ ִיתי
ֶאל ָה ֻא ְמלָ ל ַ ּב ֶּק ַרחַ ,ה ְמגַ דֵּ ף ֲע ַדיִ ן,
ׁ ָש ַאלְ ִּתיִ :
"מי ַא ָּתהַ ,ה ְמ ַק ֵּלל ֵר ֶע ָיך?"

90

"ו ִּמי ַא ָּתה הוּא זֶ ה ,צוֹ ֵעד ְ ּב ַאנְ ֶטנוֹ ָרה",
ֵה ׁ ִשיב לִ י" ,ו ֵּמ ֵעז לִ ְבעֹט ִ ּבלְ ָחיֵ ינ ּו
ִ ּב ְמלוֹ א ָע ְצ ָמה ָּכזֹאתְּ ,כ ִאלּ ּו ַחי ָהיִ ָית?"
"ש ְמ ָך אוּכַ ל לִ כְ ּתֹב
"חי ָאנֹכִ יֵ ",ה ׁ ַש ְב ִּתיִ ׁ ,
ַ
ְ
ָ
ַעל ֵס ֶפר ו ְּבכָ ך לְ ָה ִביא לְ ך ּתוֹ ֶעלֶ ת.
זֹאת ִאם ַא ַחר ַה ּׁ ֵשם לִ ְת ִה ָּלה ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּת".
"לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי ֶאת ַה ֶה ֶפ ְך",
ֵה ׁ ִשיבַ ,
"על ֵּכן ַה ַ ּנח לִ י וְ לֵ ְך לְ ַד ְר ְּכ ָך,
ִּכי ֵאין ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ֵתינ ּו לַ ֲחנֻ ּ ָפה ּתוֹ ֶחלֶ ת".
ֲאזַ י ,עוֹ ִדי לוֹ כֵ ד אוֹ תוֹ ָ ּבע ֶֹרףַ ,ס ְח ִּתי:
ֹאמר לִ י ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ְ ּבזֶ ה ָה ֶרגַ ע
ִ
"אם לֹא ּת ַ
ַ ּגם שַׂ ֲע ָרה ַא ַחת לֹא ִּת ּׁ ָש ֵאר ָעלֶ ָיך".
וְ הוּא ֵאלַ יּ ַ :
"גם ִאם ֵא ֵצא ִמ ּ ְמ ָך ֵק ֵר ַח,
ַא ְס ִּתיר ִמ ּ ְמ ָך ֶאת ׁ ְש ִמי ,וְ לֹא ֵּת ַדע אוֹ תוֹ
ֹאשי ַּת ְחבּ ֹט ְ ּבכ ַֹח".
ֲא ִפלּ ּו ֶאלֶ ף ּ ַפ ַעם ר ׁ ִ
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ֹאשוֹ ָהיְ ָתה ְּכ ָבר ְ ּביָ ִדיָ ,מ ׁ ַשכְ ִּתי
ִצ ִיצית ר ׁ
ְמלוֹ א ַּכף יָ ִדי ,מוֹ ֵרט שֵׂ ָער ִמן ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת,
ְ ּבעוֹ ד הוּא ַמ ְר ִּכין ֵעינָ יו ו ְּבקוֹ ל ָרם נוֹ ֵב ַח.
"הי ,בּ וֹ ָקה,
ָאז רו ַּח ֵמרוּחוֹ ת ָק ְר ָאה ֵאלָ יוֵ :
לֹא דַּ י לְ ָך ִ ּב ְצלִ יל ַה ְ ּנ ִק ׁישוֹ ת ַ ּב ֶּל ֶסת,
ַמה ֶ ּזה נִ כְ נַ ס ְ ּב ָך ׁ ֶש ָּכ ְך ַא ָּתה נוֹ ֵב ַח?"
"תוּכַ ל לִ ְבלֹם ֶאת ּ ִפ ָיך,
ַ
"עכְ ׁ ָשוָ ",א ַמ ְר ִּתי לוֹ ּ ,
אתי ִמ ָּכאן
בּ וֹ גֵ ד ָעלוּב ְּכמוֹ ְת ָךִּ ,כי ִעם ֵצ ִ
ֶאת ֶח ְר ּ ָפ ְת ָך א ַֹמרֶ ,אכְ ּתֹב ַעל אוֹ דוֹ ֶת ָיך".

6/7/2009 1:43:45 PM

Book 1.indb 390

התופת

391

״אזַ י ,עוֹ ִדי לוֹ כֵ ד אוֹ תוֹ ָ ּבע ֶֹרףַ ,ס ְח ִּתי:
ֲ
ֹאמר לִ י ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ְ ּבזֶ ה ָה ֶרגַ ע
ִ׳אם ל ֹא ּת ַ
ש ֲע ָרה ַא ַחת ל ֹא ִּת ּׁ ָש ֵאר ָעלֶ ָ
יך׳"
ַ ּגם ַ ׂ

ג .ד.

"פ ְט ּ ֵפט ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך ִּת ְר ֶצהַ ,רק לֵ ְך ְּכ ָבר.
ֵה ׁ ִשיבַ ּ :
ַא ְך ָא ָ ּנא ַאל ִּת ׁ ְש ּתֹקַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּת ׁשוּב לְ ַמ ְעלָ ה,
אוֹ דוֹ ת זֶ ה ׁ ֶש ְּל ׁשוֹ נוֹ ׁ ִש ֵּל ַח ִ ּבי ָּכ ֶרגַ ע.
ָּכאן ַעל ָממוֹ ן ָצ ְר ַפת יוֹ ׁ ֵשב ו ִּמ ְתיַ ּ ֵפ ַח.
ָ'ר ִא ִיתיָּ ',כ ְך ֱאמֹר'ֶ ,את בּ וּאוֹ סוֹ דָּ ה דּ ו ֶּא ָרה,
ְ ּב ָמקוֹ ם צוֹ נֵ ן ְמ ַעט ׁשוֹ כֵ ןֵ ,אי ׁ ָשם לְ ַמ ָּטה'.
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וְ ָהיָ ה וְ יִ ׁ ְש ֲאלו ָּך ִמי עוֹ ד ֵ ּבין ַה ְּקרו ִּאים,
ִה ֵ ּנה ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיך ֶט ָסאוּרוֹ דֶּ ה ֶ ּב ֶק ְריָ ה,
ֶאת ְ ּגרוֹ גַ ְר ּתוֹ ׁ ִש ְּספ ּו ַח ְרבוֹ ת ַאנְ ׁ ֵשי ִפ ֶירנְ ֶצה.
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״ּוכְ מוֹ ָא ָדם ָר ֵעב – לִ ְס ּתוֹ ָמזוֹ ן גּ וֹ ֶר ֶסת –
שר ֵר ֵעהּו,
חוֹ ֵטא ֶא ָחד ָּת ַקע ׁ ִש ָ ּניו ִ ּב ְב ַ ׂ
ֵהיכָ ן ׁ ֶש ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת חוֹ ֶב ֶרת ֶאל ָהע ֶֹרף״

ג .ד.

ִה ֵ ּנהוָּּ ,כ ְך נִ ְד ֶמהּ ָ ,ג'אנִ י דֶּ ה סוֹ לְ ַדנְ יֶ ר,
ַ ּגנֶ לוֹ ן לְ ִצדּ וֹ רוֹ ֵבץ ִעם ֶט ַ ּבלְ ֶדלוֹ ,
ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ָפ ֶאנְ ָצה ּ ָפ ַתח ָה ִא ׁיש ַ ּב ַּליְ לָ ה".
נִ ְפ ַר ְדנ ּו ִמן ָה ִא ׁיש ,ו ְּבלֶ כְ ֵּתנ ּו ָהלְ ָאה
ָר ִא ִיתי ׁ ְשנֵ י ְצלָ לִ ים ְקפו ִּאים ְ ּבחֹר ֶא ָחד,
ֹאשוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ָהיָ ה לְ ֵר ֵעה ּו כּ וֹ ַבע.
ָּכ ְך ׁ ֶשר ׁ
וּכְ מוֹ ָא ָדם ָר ֵעב – לִ ְס ּתוֹ ָמזוֹ ן גּ וֹ ֶר ֶסת –
חוֹ ֵטא ֶא ָחד ָּת ַקע ׁ ִש ָ ּניו ִ ּב ְבשַׂ ר ֵר ֵעהוּ,
ֵהיכָ ן ׁ ֶש ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת חוֹ ֶב ֶרת ֶאל ָהע ֶֹרף.
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393
ְ ּבדוֹ ֶמה לוֹ ְ ּבוַ דַּ אי ִּכ ְר ֵסם ֲאזַ י ִט ֵידאוּס
ְ ּברֹב שִׂ נְ ָאה וְ זַ ַעם ֶאת ֵמ ַצח ֶמנַ לִ ּיפוּס,
ְּכמוֹ זֶ ה לוֹ ֵעס ָע ְר ּפוֹ  ,נוֹ גֵ ס ַצ ָ ּואר ּומ ַֹח.

135

"א ָּתהֵ ,הי ׁ ָשםַ ,ה ֵ ּצלֶ ,את שִׂ נְ ָא ְת ָך ַּת ִ ּב ַיע
ַ
ְ ּב ֶד ֶר ְך כּ ֹה נִ ְת ֶע ֶבת ,נִ זּוֹ ן ִמ ְ ּבשַׂ ר ֵר ֶעךָ.
ַמדּ ו ַּע ַּת ֲעשֶׂ ה זֹאת? ֵהן ִאם ֵא ַדעָ ",א ַמ ְר ִּתי,
"כי לְ ִצדְּ ָך ַה ֶ ּצ ֶדק ָ ּב ִריב ִעם ֲח ֵב ֶר ָיך,
ִּ
ָ
וְ ִאם ֵא ַדע ׁ ִש ְמך וַ ֲח ָט ָאיו ׁ ֶשל זֶ ה,
ְ ּבר ַֹחב לֵ ב ֶא ֵּתן ְ ּגמוּלְ ָך ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ,
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זֹאת ַא ְך ִאם לְ ׁשוֹ נִ י לְ ִח ִּכי לֹא ִּת ְד ַ ּבק ִ ּבי".
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קנטו שלושים ושלושה
הדוכס אוּגוֹ לינוֹ מספר על מותם של ילדיו מרעב .לאחר מכן פונים הפייטנים אל
למיָ ה ,בו מתייסרים הבוגדים ברעיהם .כאן פוגשים הם את האח
המדור השלישיַ ,ת ַ
אלבריגוֹ  ,בּ ַרנקה ד'אוֹ ריה וכן בריות שמכרו את נשמתם לשטן.
ֶּ
ָמ ׁ ַש ְך ַה ֵ ּצל ֶאת ּ ִפיו ִמ ְּסעו ַּדת ַה ּ ֶפ ֶרא,
נִ ֵ ּגב אוֹ תוֹ ֵה ֵ
יטב ְ ּבשַׂ ֲערוֹ ת ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה זֶ ה ַע ָּתה ִּכ ְר ֵסם ֶאת ַה ּ ַמ ְפ ֶר ֶקת,
ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י"ְ :רצוֹ נְ ָך לַ ֲה ׁ ִש ֵיבנִ י
ֶאל ֵס ֶבל ַה ֵ ּיאו ּׁש ַה ּ ְמכַ ְר ֵסם לִ ִ ּבי
ִה ֵ ּנה זֶ ה ְּכ ָברּ ְ ,ב ֶט ֶרם ֶאת ְסגוֹ ר ל ִֹעי ּ ָפ ַת ְח ִּתי.
ַא ְך ִאם דְּ ָב ַרי יַ ְט ִ ּביע ּו ַעל ֵמ ַצח ַהבּ וֹ גֵ ד –
ר ׁ
ֹאשוֹ ְמ ַעט ִּכ ְר ַס ְמ ִּתי – אוֹ ת ׁ ֶשל ָקלוֹ ן לָ נֶ ַצח,
ֲאזַ י ִּת ׁ ְש ַמע קוֹ לִ י ְמ ַס ּ ֵפר ו ִּמ ְתיַ ּ ֵפ ַח.
ׁ ִש ְמ ָך ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ,וְ לֹא ְ ּב ֵאיזוֹ דֶּ ֶר ְך
ִה ַ ּג ְע ָּת ֶאל ַה ְּתהוֹ םִ ,עם זֹאת ַעל ּ ִפי דְּ ָב ֶריךָ
את ִמ ִפ ֶירנְ ֶצה.
אוֹ ָתם ֶא ׁ ְש ַמעְ ,סבו ַּרנִ י ִּכי ָ ּב ָ

15

ֵּת ַדע לָ ֶב ַטח ׁ ְש ִמיַ ,הדֻּ ָּכס אוּגוּלִ ינוֹ ,
וְ זֶ ה ׁ ֶש ְּל ִצדִּ י הוּא ַק ְרדִּ ינָ ל רוּגְ 'יֵ ִרי.
ַע ָּתה ַה ְס ֵּכת ו ׁ ְּש ַמע ַמדּ ו ַּע ֶצ ֶמד ָאנוּ.
לְ מוֹ ָתר לוֹ ַמר לְ ָך ִּכי ֵע ֶקב ְמזִ ּמוֹ ָתיו
לָ כְ ד ּו אוֹ ִתי ְּת ִח ָּלהִ ,ע ּנ ּו וַ ֲה ָרגוּנִ י,
זֹאת ַרק ִמ ּׁשוּם ׁ ֶשבּ וֹ ְמלוֹ א ֵאמוּנִ י נָ ַת ִּתי.
אוּלָ ם ִה ֵ ּנה ֲא ׁ ֶשר ֵאינְ ָך יָ כוֹ ל לָ ַד ַעת,
ַה ּ ָמוֶ ת ָה ַאכְ זָ ר ׁ ֶש ִּלכְ בוֹ ִדי ֵהכִ ינוּ.
ַה ְס ֵּכת ו ׁ ְּש ַמע ו ׁ ְּשפֹט ִאם לְ ִצדִּ י ַה ֶ ּצ ֶדק.
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395
ֹאש ִמגְ דָּ ל ָ ּגבוֹ ַּה,
ֶא ׁ ְשנָ ב אוֹ ּ ֶפ ַתח ַצר ְ ּבר ׁ
ֵמ ָאז מוֹ ִתי ַעל ׁ ְש ִמי ִ'מגְ דַּ ל ָר ָעב' ָק ְרא ּו לוֹ ,
וּבוֹ ָּתא ֶּכלֶ א ַצר ,עוֹ ד ֲא ִס ִירים יֵ ׁ ְשב ּו בּ וֹ ,
ִמ ּׁ ָשם ֶאת ַה ָ ּי ֵר ַח חוֹ זֵ ר וְ ַסב ָר ִא ִיתי,
ֲאזַ י ֲחלוֹ םִ ,ס ּיוּטַ ,על ִמ ׁ ְש ָּכ ִבי ָחלַ ְמ ִּתי
וְ הוּא ֲא ׁ ֶשר ַחלּ וֹ ן ֶאל ֶה ָע ִתיד ּ ָפ ַתח לִ י.

30

ָר ִא ִיתי ֶאת ָה ִא ׁיש וְ הוּא ָאדוֹ ןָ ,מ ֶא ְס ְטרוֹ ,
ַה ָ ּצד זְ ֵאב ַ ּב ַ ּי ַער וְ ֶאת גּ ו ָּריו ִע ּמוֹ ,
ָ ּב ָהר ַה ּ ַמ ֲעלִ ים ֶאת לו ָּקה ִמ ְ ּבנֵ י ּ ִפיזָ ה.
דַּ ִּקים ו ְּר ֵע ִבים ׁ ָש ֲעט ּו ַּכלְ ֵבי ַה ַ ּציִ ד
ֹאשם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה,
ׁ ִש ַּלח הוּא לְ ָפנָ יו ,ו ְּבר ׁ ָ
גּ ו ַּאלַ נְ ִדי ִעם ִס ְיסמוֹ נְ ִדי וְ ִע ּ ָמ ֶהם לַ נְ ְפ ַרנְ ִקי.
ַא ַחר ִמ ְרדָּ ף ָק ָצר ִה ֵ ּנה דּ וֹ ֶמה ָהיָ ה לִ י
ִּכי ַה ְ ּז ֵאב כּ וֹ ׁ ֵשלָ ,עיְ פ ּו גּ ו ָּריו ִמ ּׁ ַש ַעט,
וְ כִ י נִ ֵיבי ְּכלָ ִבים קוֹ ְר ִעים ְ ּבשָׂ ָרם דִּ ּ ִמ ִיתי.
ִעם ׁ ַש ַחר ֵעת ֵה ַק ְצ ִּתי ֵמ ֲחלוֹ ִמיָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי
ֶאת זַ ֲעקוֹ ת ָ ּבנַ י – ְּכלו ִּאים ִע ּ ִמי ַ ּגם יַ ַחד –
ו ִּפ ֶיהם ִ ּב ׁ ְשנָ ָתם ִמ ְת ַח ֵ ּנן לְ ַפת ׁ ֶשל לֶ ֶחם.
ָאכֵ ן ַאכְ זָ ר לִ ְ ּב ָךִּ ,כי ִאם ֵה ַבנְ ָּת ֶאת
ֲא ׁ ֶשר לִ ִ ּבי נִ ֵ ּבא לִ י ,וְ לֹא ִּת ְב ֶּכה ַע ָּתה,
ֲאזַ י ַעל ַמה נּוֹ ַתר לְ ָך לְ ִה ְתיַ ּ ֵפ ַח?

45

ִה ֵ ּנה ָ ּבנַ י ֵה ִקיצוָּ ,היְ ָתה ְקרוֹ ָבה ָה ֵעת
לַ ְ ּז ַמן ֲא ׁ ֶשר נִ ַּתן בּ וֹ ַה ֶּל ֶחם לְ ָפנֵ ינוּ,
דְּ רוּכִ ים ִמ ּ ְפ ַאת ֲחלוֹ ם ִצ ּ ִפינוָּ ,אז ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
ִמ ְּל ַמ ָּטה קוֹ ל ׁ ָשאוֹ ן ׁ ֶשל נְ ִעילַ ת ַה ּׁ ַש ַער
ְ ּבכֶ לֶ א ַה ּ ִמגְ דָּ ל ,לְ לֹא ִמ ָּלה וְ ֶהגֶ ה
ִ ּב ְפנֵ י ָ ּבנַ י נָ ַת ִּתי ָאז ֶאת ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם.
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396
לֹא ,לֹא ָ ּבכִ ִיתיַ ,א ְך לִ ִ ּבי ָה ַפ ְך לְ ֶא ֶבן
ָ ּבנַ י ָ ּבכוּ ,יַ לְ דִּ יַ ,אנְ ֶסלְ מוֹ ַה ָּק ָטן,
ָ
דִּ ֵ ּבר נִ ְב ָהלַ :׳מה ֶ ּזה אוֹ ְמרוֹ ת ֵעינֶ יךַ ,א ָ ּבא?׳
ַרק ָאז דִּ ְמ ָעה ִה ַ ּזלְ ִּתי וְ כָ ל אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם,
וְ כָ ל אוֹ תוֹ ַה ַּליְ לָ ה דָּ ָבר לֹא ֲה ׁ ִשיבוֹ ִתי,
ַעד ִּכי ַח ּ ָמה ַא ֶח ֶרת זָ ְר ָחה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶחלֶ ד.
ִמ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶש ָח ְד ָרה ַק ְרנָ ּה ַה ְמ ֻה ֶּס ֶסת
ֶאל ָּתא ִּכלְ ֵאנוֶּ ,את ַמ ַ ּבט ֵעינַ י ָר ִא ִיתי
נִ ׁ ְש ָקף ֵאלַ י ֵמ ִעם ַא ְר ָ ּב ָעה זוּגוֹ ת ֵעינַ יִ ם.

60

ָאז ִ ּביגוֹ נִ י נָ ׁ ַשכְ ִּתי ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ַדי ,וְ ֵהם
ָס ְבר ּו ִּכי ֵמ ָר ָעב ֲאנִ י עוֹ שֶׂ ה ָּכזֹאת,
ַא ְר ַ ּב ְע ָּתם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ּ ִפ ְתאוֹ ם נֵ עוֹ רוּ,
וְ לִ י ִה ִ ּגידוַּ :׳א ָ ּבאָ ,ע ִדיף ִּכי ֶאת גּ ו ֵּפנ ּו
ּתֹאכַ לֲ ,הלֹא ַא ָּתה נָ ַת ָּת ֶאת ְ ּבשָׂ ֵרנוּ,
ִה ֵ ּנה ִה ִ ּג ָיעה ֵעת לִ ּטֹל אוֹ תוֹ ִמ ּ ֶמ ּנוּ.׳
ׁ ָש ַת ְק ִּתי ,וּלְ ַמ ַען לֹא לְ הוֹ ִסיף ַעל ֵס ֶבל
ְ ּביוֹ ם זֶ ה וּלְ ָמ ֳח ָרת ִא ׁיש לֹא ִה ׁ ְש ִמ ַיע ֶהגֶ ה.
הוֹ ֶ ,א ֶרץ ַאכְ זָ ִריתַ ,מדּ ו ַּע לֹא ּ ָפ ַע ְר ְּת ּ ִפ ְיך?
ַ ּב ּיוֹ ם ָה ְר ִב ִיעי לֶ ֱענו ֵּתנוּ ,גָ אדוֹ
יַ לְ דִּ י ִה ׁ ְשלִ ְיך ַע ְצמוֹ לָ ָא ֶרץ ,לְ ַרגְ לַ י,
ו ִּבי ַמ ְפ ִציר ַה ֶ ּילֶ דָ :׳א ָ ּנא ָעזְ ֵרנִ יַ ,א ָ ּבא!׳
ָ ּגוַ ע ו ֵּמת .וּכְ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּכאן ִּת ְרא ּו אוֹ ִתי,
ָר ִא ִיתי ֶאת ֶא ָחיו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ,זֶ ה ַא ַחר זֶ ה,
ּ ָפ ְרח ּו נִ ׁ ְשמוֹ ת ָ ּבנַ יִ ,מ ֵּקץ ַאף לֹא יוֹ ַמיִ ם.
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סו ָּמא ו ְּמט ָֹרף ַעל יְ לָ ַדי ָרכַ נְ ִּתי,
אתי.
ימים ִ ּב ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהם ָק ָר ִ
ו ׁ ְּשנֵ י יָ ִמים ְּת ִמ ִ
ֲאזַ י דְּ וַ י ָה ָר ָעב ָ ּג ַבר ַעל דְּ וַ י ָה ֶע ֶצב".
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״אז ִ ּביגוֹ נִ י נָ ׁ ַשכְ ִּתי ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ַדי ,וְ ֵהם
ָ
שה ָּכזֹאת,
ָס ְברּו ִּכי ֵמ ָר ָעב ֲאנִ י עוֹ ֶ ׂ
ַא ְר ַ ּב ְע ָּתם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ּ ִפ ְתאוֹ ם נֵ עוֹ רּו״

ג .ד.

ו ְּב ַד ְ ּברוֹ ָהי ּו ֵעינָ יו ְטרוּטוֹ ת ִמ ַ ּז ַעם
וְ ׁ ָשב ו ַּב ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת ַה ֵ ּצל ׁ ִש ָ ּניו ִה ְט ִ ּב ַיע
ָק ׁשוֹ ת ְּכנִ יב ַה ֶּכלֶ בּ ֵ ,ג ֵרם ֶאת ַע ְצמוֹ ֶת ָיה.
הוֹ ִ ּ ,פיזָ ה ַה ּׁ ְש ָפלָ הֶ ,ח ְר ּ ָפה ַא ְּת לְ ָבנַ יִ ְך,
ָ ּב ָא ֶרץ ַה ָ ּי ָפה ָ ּב ּה ' 'sìקוֹ לוֹ ַמ ׁ ְש ִמ ַיע,
ׁ ְשכֵ נַ יִ ְך ַה ִ ּנ ְר ּ ִפים עוֹ ד לֹא ָ ּגזְ ר ּו לָ ְך עֹנֶ ׁש.
ַעל ֵּכן יָ קוּמ ּו נָ א ַק ּ ְפ ַריָ ה וְ גוֹ ְרגוֹ נָ ה,
וְ ַעל מוֹ ָצא ָה ַא ְרנוֹ דָּ יֵ ק יִ ְבנ ּו וְ ֶסכֶ ר
ימיו יַ ְט ִ ּביעוּ.
ַעד ְ ּב ִק ְר ֵ ּב ְך ָּכל נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ֵמ ָ
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ָא ְמנָ ם ַעל אוּגוֹ לִ ינוֹ – ִה ְס ִ ּגיר ֶאת ִמ ְב ָצ ַריִ ְך –
נִ גְ זַ ר דִּ ין ַהבּ וֹ גֵ דַ ,א ְך לָ ּ ָמה ו ַּמדּ ו ַּע
ַ ּב ֶּכלֶ א ֶאת ָ ּבנָ יו ִע ִ ּנית ְ ּבצוֹ ם ַעד ָמוֶ ת?

90

ימים ָהי ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
ֲהלֹא ַא ְך יְ לָ ִדים ְּת ִמ ִ
ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִש ִירי ִהזְ ַּכ ְר ִּתיֶּ ,ת ַ ּבי ַה ֲח ָד ׁ ָשה!
ְּכמוֹ ָתם ָהיָ ה ְ ּב ִריגָ ָטה ,וְ כָ ְך ַ ּגם אוּגְ ווִ יצ'וֹ נֶ ה.
ִמ ָּכאן ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו לֶ כֶ ת ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ִה ְק ּ ִפיא בּ וֹ
ימתוֹ ֲע ַדת חוֹ ְט ִאים ַא ֶח ֶרת.
ַה ְּכפוֹ ר ִ ּבגְ לִ ָ
לֹא ְרכוּנִ ים ִּכי ִאם רוֹ ְב ִצים ַעל ַ ּגב ַ ּב ֶּק ַרח.
ַעל ֵּכן ַהדֶּ ַמע ָּכאן הוֹ ֵפ ְך לְ ֶסכֶ ר ֶ ּבכִ י,
וְ ַה ָ ּיגוֹ ן ֵּכיוָ ן ׁ ֶשהוּא נֶ ְח ָסם ָ ּב ַעיִ ן,
חוֹ ֵדר ו ְּפנִ ָ
ימה ׁ ָשב וְ כָ ְך גּ וֹ ֵבר ַה ֵּס ֶבל.
אשוֹ נוֹ ת לְ ֶק ַרח
ִּכי ֵאלּ ּו ַהדְּ ָמעוֹ ת ָה ִר ׁ
הוֹ ְפכוֹ ת ,וּכְ ׁ ִש ְריוֹ ן ָ ּג ִב ׁיש ִמ ָ ּיד ַּת ְחס ְֹמנָ ה
ִמ ַּת ַחת לַ ַ ּגבּ וֹ ת ֶאת ְמלוֹ א ֲחלַ ל ָה ַעיִ ן.
אוּלָ םַ ,אף ִּכי ְצ ִר ַיבת ַה ְּכפוֹ ר ָה ַעז נָ ְטלָ ה
ֵמ ַעל ְקלַ ְס ֵּתר ּ ָפנַ י ָּכל ֶרגֶ ׁש ו ְּתחו ׁ ָּשה,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְּל ַמ ָ ּגע ׁ ְשוַ ת נֶ ֶפ ׁש ַה ַ ּי ֶ ּבלֶ ת,
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דּ וֹ ֶמה ִּכי ִ ּב ְתנו ַּעת ֲאוִ יר ַק ָּלה ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי,
ַ
"מה ּ ְמקוֹ ָר ּה ׁ ֶשל זוֹ ?" ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת מוֹ ִרי,
"הן ָּכל ַמ ּׁ ָשב וְ רו ַּח לֹא יִ ָּתכְ נ ּו לְ ַמ ָּטה".
ֵ
ֵה ׁ ִשיב לִ י" :עוֹ ד ְמ ַעט ִּת ְר ֶאה ְ ּבמוֹ ֵעינֶ ָיך
ֶאת ַה ְּת ׁשו ָּבה לְ כָ ְך ,לְ ֵעת ָּת ִבין ַמדּ ו ַּע
נוֹ ׁ ֶש ֶבת ָּכאן ָהרו ַּח ו ְּמקוֹ ָר ּה לְ ַמ ְעלָ ה".
ֶא ָחד ִמן ָה ְר ׁ ָש ִעים ָה ֲעלו ִּבים ַ ּב ֶּק ַרח
ֵה ִרים קוֹ לוֹ ָ :
"אכֵ ןִ ,אם ַ ּב ּ ְמצוּלָ ה ַה ּזֹאת
אתם ,חוֹ ְט ִאים ַא ֶּתם ַּכהֹגֶ ן.
דַּ וְ ָקא ִמ ׁ ְש ָּכן ְמ ָצ ֶ
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ָה ִסיר ּו ִמ ּ ָפנַ י ֶאת ְר ָעלַ ת ַה ֶּק ַרח,
לְ ַמ ַען ְמצו ַּקת לִ ִ ּבי אוֹ ִציא ַהחו ָּצה,
ְ ּב ֶט ֶרם ׁשוּב ִּת ְק ּ ָפא ִ ּבי זַ ֲע ַקת ַה ֵּס ֶבל".
"אם ְ ּב ֶעזְ ִרי ָח ַפ ְצ ָּת,
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ִ :
ֱאמֹר לִ י ִמי ַא ָּתה ,וְ ִאם לֹא ַא ִּת ְירךָ
יְ ִהי ֶחלְ ִקי ִמ ׁ ְש ָּכן ְ ּב ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ַה ֶּק ַרח".

120

"פ ָרה ַאלְ ֶ ּב ִריגוֹ ׁ ְש ִמי,
ֵה ׁ ִשיב לִ י ַהחוֹ ֵטאְ :
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ְפ ִרי ָר ָקב ְ ּבגַ ן ֵ ּב ִיתי נָ ַט ְע ִּתי
ֶאת ַה ְּת ֵאנָ ה ֵה ִמיר ּו לִ י ָּכאן ִ ּב ְפ ִרי ַהדֶּ ֶקל".
את?"
"הנִ ׁ ְש ָמ ְת ָך הוֹ ֵצ ָ
"א ָבל ִאם ֵּכןָ ׁ ",ש ַאלְ ִּתיֲ ,
ֲ
"אינִ י יוֹ ֵד ַע
"א ַֹמר ֶאת ָה ֱא ֶמתֵ ",ה ׁ ִשיבֵ ,
ֶמה ָעלָ ה ְ ּבגוֹ ָרלָ ה ׁ ֶשל ְ ּגוִ ָ ּי ִתי לְ ַמ ְעלָ ה.
ִּכי זֶ ה יִ ְתרוֹ ן ַּתלְ ַמיָ הֶ ׁ ,ש ִּל ְמצוּלוֹ ת ַה ּת ֶֹפת
ָהרו ַּח לְ ִע ִּתים ׁשוֹ ֵק ַע עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם
ֶאת חוּט ַח ָ ּייו ַא ְטרוֹ ּפוֹ ס ְ ּבמוֹ יָ ָד ּה גּ וֹ זֶ ֶרת.
וּלְ ַמ ַען ְּתנַ ֵ ּגב ּ ָפנַ י ְ ּביֶ ֶתר ֵח ֶפץ
ו ְּת ַק ְר ֵצף ֶאת ְּכפוֹ ר ַהדֶּ ַמע ,דַּ ע לְ ָך:
ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם בּ וֹ גֶ ֶדת,
ְּכמוֹ ִתי ָ ּב ֵעת ַה ִהיא ,חוֹ ֵטף ַה ּׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחת
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאת גּ וּפוֹ ָ ,עלָ יו יִ ׁ ְשמֹר ַעד ֵעת
מוֹ ִציא ָה ִא ׁיש ׁ ְשנוֹ ָתיו .וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ ּפוֹ ַר ַחת,

135

צוֹ לֶ לֶ ת ֶאל ַה ְּתהוֹ ם ַהזּוֹ  ,וְ כָ ְך לְ ַמ ְעלָ ה
יֵ ׁש וּלְ ִע ִּתים ְּכמוֹ ַחי ַהגּ וּף הוֹ לֵ ְך ָ ּב ָא ֶרץ
ַא ְך נִ ׁ ְש ָמתוֹ זֶ ה ְּכ ָבר ְקפו ָּאה ִ ּבכְ פוֹ ר ַה ֶ ּנ ַצח,
ַּכ ֵ ּצל ֵמ ֲאחוֹ ַריִ ,אם זֶ ה ַע ָּתה ִה ַ ּג ְע ָּת
ֵּת ַדע אוֹ תוֹ לָ ֶב ַטחָ ,ה ִא ׁיש הוּא ְ ּב ַרנְ ָקה דְּ 'אוֹ ְריָ ה,
ׁ ָשנִ ים ָחלְ פ ּו ֵמ ָאז ׁשוֹ כֵ ן ָה ִא ׁיש ִע ּ ָמנוּ".
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"ש ַּק ְר ָּת לִ י ַה ּ ַפ ַעם,
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ִ ׁ :
ִּכי ְ ּב ַרנְ ָקה דְּ 'אוֹ ְריָ ה ַחי וְ גַ ם בּ וֹ ֵעט ֲע ַדיִ ן,
ָה ִא ׁיש ׁשוֹ ֶתה ,אוֹ כֵ ל ,יָ ׁ ֵשן ,לוֹ ֵב ׁש ֻּכ ּתֹנֶ ת".
"ב ְּת ָעלָ ה ֵמ ַעל ְמצוּלַ ת ַה ּ ַמלֶ ְ ּב ַרנְ ֶּכה,
ַּ
ַ ּב ֶ ּז ֶפת ָהרוֹ ַת ַחתִ ,מ ֶיקלֶ ה זַ נְ ֶקה ׁ ָשם
ֲע ַדיִ ן לֹא הוֹ ִפ ַיעֵ ",ה ׁ ִשיב לִ י וְ הוֹ ִסיף,
"כ ׁ ֶש ֶ ּזה ָה ִא ׁיש ,הוּא ְ ּב ַרנְ ָקהִ ,עם ׁ ְש ֵאר ְ ּבשָׂ רוֹ ְ ּביַ ַחד –
ְּ
ַ ּגם הוּא בּ וֹ גֵ ד ָּכמוֹ ה ּו וְ ׁ ֻש ָּתפוֹ לַ ּ ַמ ַעל,
הוֹ ִר ׁיש ּו זֶ ה ִמ ְּכ ָבר גּ ו ָּפם לְ ׁ ֵשד ִמ ּׁ ַש ַחת.
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ַעכְ ׁ ָשו ׁ ְשלַ ח ֶאת יָ ְד ָךּ ַ ,ג ֵּלה ֵעינַ י ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם".
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵעינָ יו נִ ְמנַ ְע ִּתי ִמ ִּל ְפק ַֹח,
ֲה ֵרי לְ ׁ ֶש ְּכמוֹ תוֹ ִר ׁ ְשעוּת ִהיא דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ.
ָה ּהּ ֶ ,גנו ָּאה ַה ֶּק ֶרתּ ָ ,בנַ יִ ְך ַהחוֹ ְט ִאים
זָ ִרים לְ חֹק וְ ֵס ֶדר ,חוֹ ְמ ֵדי ָח ָמס וְ ע ׁ ֶֹשק,
ַמדּ ו ַּע זֶ ה ִמ ְּכ ָבר לֹא ָ ּבא סוֹ ֵפ ְך ַ ּב ֶחלֶ ד?
ִּכי ֶאת ַה ְמ ֻר ּׁ ָשע ִמ ֵ ּבין רוּחוֹ ת רוֹ ַמנְ יָ ה
ִ ּג ִּל ִיתי ֵ ּבין ָ ּבנַ יִ ְךַ ,על ַמ ֲעשֵׂ י ָה ָאוֶ ן
רוּחוֹ רוֹ ֶח ֶצת ְּכ ָבר ְ ּב ַמ ְד ֵמנַ ת קוֹ ִקיטוּס,
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ַ ּגם ִאם גּ וּפוֹ לְ ַמ ְעלָ ה דּ וֹ ֶמה ִּכי ַחי ֲע ַדיִ ן.
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קנטו שלושים וארבעה
במדור הרביעי ,ג'ו ֶּדקה ,צופים הפייטנים במי שבגדו במיטיביהם .בקצהו התחתון
של התופת ,ממש בתחתיות השחת ,נמצאים שלושת הבוגדים המרכזיים ,הנלעסים
בשלוש מלתעותיו של לוציפר .הראשון בהם הוא יהודה איש קריות ,ועמו ברוטוס
ַוקסיוס.

"ה ֵ ּנה ְק ֵר ִבים ֵאלֵ ינ ּו דִּ גְ לֵ י ֵק ַיסר ַה ּת ֶֹפת,
ִ
ָ
ַעל ֵּכן ֵעינֶ יך ּ ְפ ַקח וְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִמ ֶ ּנגֶ ד",
ָא ַמר לִ י ֲאדוֹ נִ י" ,ו ְּר ֵאה ִאם ַּת ִּכ ֶיר ּנוּ".
ִ ּבנְ פֹל ַה ַּליְ לָ ה ַעל ֲח ִצי ַּכדּ וּר ַא ְר ֵצנוּ,
אוֹ ֲע ָר ֶפל ָּכ ֵבד ,נִ ְר ֶאה ְ ּב ִד ְמיוֹ נֵ נ ּו
ִּכי ַט ֲחנַ ת ָהרו ַּח סוֹ ֶב ֶבת ֶאת ְּכנָ ֶפ ָיה,
ָּכ ְך ָאנֹכִ י ,מוּלִ י ִמ ְבנֶ ה מוּזָ ר דִּ ּ ִמ ִיתי,
וְ יַ ַען ִּכי ָהרו ַּח נָ ׁ ְש ָבה ְ ּבעֹזֵ ,מח ֶֹסר
ִמ ְקלָ ט ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַ ּגב ֲאדוֹ נִ י נִ ְס ַּת ְר ִּתי.
ַ ּב ֲחרוּזַ י ֶאכְ ּתֹב זֹאתֲ ,הגַ ם יָ ִדי רוֹ ֶע ֶדת,
ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ְּכלוּאוֹ ת ו ְּמכֻ ּסוֹ ת ָר ִא ִיתי,
ְּכמוֹ ִ ּבזְ כוּכִ ית ׁ ְשקו ָּפה ֶאת ֲאנִ ֵיצי ַה ֶּת ֶבן.

15

ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ב ּ ְפ ַר ְקדָּ ןִ ,מי ׁ ֶש ָ ּזקוּף
ֹאשוֹ ַא ֵחר ַעל ָה ַרגְ לַ יִ ם,
נִ ַ ּצב ,זֶ ה ַעל ר ׁ
וְ זֶ ה ִה ְר ִּכין ר ׁ
ֹאשוֹ ֶאל ַק ְר ֻס ָּליו ְ ּב ֶק ׁ ֶשת.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְר ַח ְקנ ּו לֶ כֶ ת ָ ּג ַמר וֶ ְרגִ ילְ יוּס א ֶֹמר
ׁ ֶש ּ ִמן ַהדִּ ין הוּא ִּכי ֶא ְר ֶאה ֶאת ַהיְ צוּר
ימי ַה ֶּק ֶדם.
ׁ ֶש ָּת ֳארוֹ נָ ֶאה ָהיָ ה ִ ּב ֵ
[]401
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ֲאזַ י ּ ָפנָ ה ַה ִ ּצדָּ הָ ,ע ַצר וְ כֹה ָא ַמר לִ י:
ַ
"ה ֵ ּבטִ ,ה ֵ ּנה הוּא דִּ יס ,וְ כָ אן יִ ְהיֶ ה ָעלֶ ָיך
לְ ִה ְת ַא ֵ ּזרֵ ,ר ִעיּ ְ ,ב ַס ְבלָ נוּת וְ א ֶֹמץ".
ֲא ָה ּה ,קוֹ ֵרא יָ ָקרֵּ ,כ ַיצדַ ,אל ִּת ׁ ְש ֲאלֵ נִ י,
אתי ,לֹא ַא ֲעלֶ ה ִ ּבכְ ָתב,
לַ ּ ָמוֶ ת לֹא ָק ָפ ִ
ִּכי ַה ּ ִמ ִּלים ְק ָצרוֹ ת ֲהלֹא ִמ ְּל ַה ִ ּב ַיע.
ׁ ָשם לֹא ָהיִ ִיתי ֵמתּ ַ ,גם לֹא ֵ ּבין ַה ַח ִ ּיים.
ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך ֲח ׁשֹבִ ,אם דִּ ְמיוֹ נְ ָך ּ ָפרו ַּע,
לְ ַמה ָה ַפכְ ִּתי ,נָ ע ,נְ טוּל ַח ִ ּיים ו ָּמוֶ ת.
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ֵק ַיסר ַמ ְמלֶ כֶ ת א ֶֹפל זוֹ ׁ ֶשל ִע ּנוּי וְ ֵס ֶבל,
ִמן ַה ּ ָמ ְתנַ יִ ם ַמ ְעלָ ה נִ ּ ָׂשא ַעל ּ ְפנֵ י ַה ֶּק ַרח,
וּכְ ִמדָּ ִתי ְ ּביַ ַחס לַ ָ ּנ ִפיל ַרב-גּ ֶֹדל
ָּכ ְך יַ ַחס ַה ָ ּנ ִפיל לְ ַא ַחת ִמ ְ ּזרוֹ עוֹ ָתיו.
דַּ ּ ֵמה ֶאת ִמדּ וֹ ָתיוֵ ,אפוֹ אִ ,אם זֶ ה ַה ַ ּי ַחס
נָ כוֹ ן ֵ ּבין זְ רוֹ עוֹ ָתיו לִ ׁ ְש ַאר גּ וּף ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת.
ִאם יְ ִפי ָּת ֳארוֹ נָ ֶאה ָהיָ ה ִמ ֶּק ֶדם
ְּככִ עוּרוֹ ַע ָּתהֲ ,אזַ י לְ ָה ִבין ֶא ְפ ׁ ָשר
ֵּכ ַיצד ֵה ֵעז ּ ָפנָ יו ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ָה ֱאל ַֹּה,
וְ ֵא ְיך ָהיָ ה לִ ְמקוֹ ר ָה ֶר ׁ ַשעּ ְ .ב ַמ ְר ֵאה ּו
ֹאשוֹ ,
ִה ַ ּב ְט ִּתי ּתוֹ ֶההְ ׁ .שלוֹ ׁ ָשה ּ ָפנִ ים ְ ּבר ׁ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם גּ וֹ נוֹ דָּ ם ַא ְר ָ ּג ָמןּ ַ ,ב ָּתוֶ ְך,
ו ׁ ְּשנֵ י ָה ֲא ֵח ִרים ֵמ ַעל ֶא ְמ ַצע ַה ּׁ ֶשכֶ ם
ּ
אשוֹ ן ַגם יַ ַחד,
לְ לֹא ַה ְפ ֵרד דְּ בו ִּקים ֶאל ָה ִר ׁ
ְמ ֻא ָח ִדים ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ְ ּבג ַֹב ּה ַה ּ ַפדַּ ַחת.

45

6/7/2009 1:43:49 PM

ּ ְפנֵ י ַה ָ ּי ִמין גּ וֹ נָ ם ֵ ּבין ַה ָ ּצהֹב לַ לּ ֶֹבן,
וְ ִאלּ ּו ַה ּ ָפנִ ים ִמ ּ ְׂשמֹאל ֶה ֱעל ּו ַעל דַּ ַעת
ֶאת ַה ּׁשוֹ כְ נִ ים ְ ּב ֵע ֶמק ַה ִ ּנילוּס ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם.

Book 1.indb 402

התופת

403

״אם יְ ִפי ָּת ֳארוֹ נָ ֶאה ָהיָ ה ִמ ֶּק ֶדם
ִ
ְּככִ עּורוֹ ַע ָּתהֲ ,אזַ י לְ ָה ִבין ֶא ְפ ׁ ָשר
ֵּכ ַיצד ֵה ֵעז ּ ָפנָ יו ֶאל מּול ּ ְפנֵ י ָה ֱאל ַֹּה״

ג .ד.

זוּג ֲא ָברוֹ ת נִ ְמ ַּתח ִמ ַּת ַחת ָּכל ּ ָפנִ ים,
לָ ֶהן ֻמ ַּטת ָּכנָ ף ַר ָ ּבה יוֹ ֵתר לְ ר ַֹחב
ִמ ָּכל ִמ ְפ ַרשׂ ְס ִפינָ ה ׁ ֶש ְ ּב ַח ַ ּיי ָר ִא ִיתי.
ַח ְס ֵרי נוֹ צוֹ ת ָהי ּו ִּככְ נַ ף ָה ֲע ַט ֵּלף;
ָח ַבט ָ ּב ֶהן ְ ּבכ ַֹח ַעל ֵּכן ְ ּבזֶ ה ָהא ֶֹפן
ׁ ָשלוֹ ׁש רוּחוֹ ת נָ ׁ ְשב ּו ַהיְ ׁ ֵשר ִמן ַה ְּכנָ ַפיִ ם,
וְ כָ ְך ְּתהוֹ ם קוֹ ִקיטוּס ָק ָפא ְ ּביַ ד ַה ַּס ַער.
דְּ ָמעוֹ ת וְ ֶק ֶצף דָּ ם ׁ ָש ְטפ ּו ִ ּב ְבלִ יל ִמ ּׁ ֵש ׁש
ֵעינָ יו ְ ּב ׁ ִש ּפוּלֵ י ְּתלַ ַ
ת-ה ַּסנְ ֵטר ו ַּמ ָּטה.
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404
ָּכל ּ ֶפה ְּכמוֹ ַמגְ ֵר ָסה ָט ַחן חוֹ ֵטא לְ ֶר ֶסק,
קוֹ ֵר ַע ֶאת ְ ּבשָׂ רוֹ ַ ּב ֲח ִר ַיקת ׁ ִש ַ ּניִ ם
וְ כָ ְך ָחלְ ק ּו ִס ְבלָ ם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה חוֹ ְט ִאים ַ ּגם יַ ַחד.

60

ַה ֵ ּזד ׁ ֶש ַ ּב ֲחזִ ית ָמ ָצא ִּכי טוֹ ב ַה ֶ ּנ ׁ ֶש ְך
ִמ ׁ ּ ֶש ֶסף ַה ְּק ִר ָיעה ְ ּבלַ ַהב ִצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם,
לְ ֵעת נִ ְפ ׁ ַשט עוֹ רוֹ ִמן ַה ְּכ ֵת ַפיִ ם ַמ ָּטה.
"עלָ יו
"זוֹ רו ַּח ִא ׁיש ְק ָריוֹ תָ ",א ַמר מוֹ ִריָ ,
ֹאשוֹ ַ ּבלּ ַֹע,
מו ָּטל לִ ְסבּ ֹל יוֹ ֵתרַ ,על ֵּכן ר ׁ
ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לָ יו ַ ּבחוּץ ָה ִא ׁיש ְמזַ ֲעזֵ ַע.
אש ֶיהם לְ ַמ ָּטה,
ו ׁ ְּשנֵ י ָה ֲא ֵח ִרים ,וְ ָר ׁ ֵ
זֶ ה ַה ָּתלוּי ַ ּבלּ ַֹע ַה ּׁ ָשחֹר הוּא ְ ּברוּטוּס.
גּ וּפוֹ נִ ְפ ָּתל ִ ּבכְ ֵאב ַא ְך לֹא יוֹ ִציא הוּא ֶהגֶ ה.
וְ ַה ּׁ ֵשנִ י גּ וּפוֹ ׁ ְש ִר ִיריֲ ,הלֹא הוּא ַק ְסיוּס.
ֲא ָבל ִה ֵ ּנה יוֹ ֵרד ַה ַּליְ לָ ה וְ ִה ִ ּג ַיע
ַה ְ ּז ַמן לָ ֵצאת ִמ ָּכאןֵ ,הן ֶאת ַהכּ ֹל ָר ִאינוּ".
ֶאת ַצ ָ ּוארוֹ ִח ַ ּב ְק ִּתיְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ִצ ַ ּו ִ ּני,
אתנוּ ,בּ וֹ ֵחר ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהכּ ׁ ֶֹשר,
עוֹ ד הוּא עוֹ ֵר ְך ֵצ ֵ
וּלְ ֵעת ּ ָפ ַרשׂ ַה ּׁ ֵשד ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְּכנָ ָפיו לָ ר ַֹחב,
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לָ ַפת מוֹ ִרי ְ ּבכ ַֹח ֶאת ֶצ ֶמר ֵ ּבית ָחזֵ הוּ.
ָּכ ְך ִ ּב ְצרוֹ רוֹ ת שֵׂ ָער יָ ַר ְדנ ּו וְ ָצ ַע ְדנ ּו
ישי ַה ֶּק ַרח.
ֵ ּבין שְׂ ָערוֹ ֶה ָעב לְ ֵבין ְ ּג ִב ׁ ֵ
ֵעת ָ ּבאנ ּו לַ ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ַה ָ ּי ֵר ְך סוֹ ֶב ֶבת,
יטת ַא ַ ּגן ַהיְ ֵרכַ יִ ם,
ָּכמוֹ ה ּו ִּכ ְבלִ ַ
מוֹ ִריֶ ׁ ,ש ַּת ׁש כּ ֹחוֹ ֵמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּ ֶפ ֶר ְך,
ֹאשוֹ ָאחוֹ ר ֶאל ִע ְּק ֵבי ָה ַרגְ לַ יִ ם,
ֵה ֵסב ר ׁ
וְ כִ ְמ ַט ּ ֵפס ָא ַחז ַ ּב ֲאנִ ֵיצי שֵׂ ָער.
ָח ׁ ַש ְב ִּתי ִּכי ִה ֵ ּנה ׁ ָש ִבים ָאנ ּו לַ ּת ֶֹפת.
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"אחֹז ָחזָ קָ ",א ַמר לִ י ,נוֹ ׁ ֵשף ו ִּמ ְתנַ ּׁ ֵשם
ֱ
"ב ּ ַמ ֲעלוֹ ת ַה ָּלל ּו
ְּכ ִא ׁיש ָּכלָ ה כּ ֹחוֹ ּ ַ ,
נִ ְפר ֹׁש וְ נִ ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ְמצוּלוֹ ת ָה ֶר ׁ ַשע".
ֲאזַ י ֶה ְחלִ יק גּ וּפוֹ ְ ּב ׁ ֶש ַסע ׁ ֶש ְ ּב ֶסלַ ע,
ֵהנִ יף אוֹ ִתי מוֹ ִריִ ,ה ִ ּנ ַיח ַעל שְׂ ָפתוֹ ,
ו ָּבא ֵאלַ י זָ ִהירּ ,פוֹ ֵס ַע ַצ ַעד ַצ ַעד.
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ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת ֵעינַ י ,לִ ִ ּבי ָסמו ְּךּ ָ ,בטו ַּח,
ִּכי ֶאת ּ ְפנֵ י לו ִּצ ֶ
יפר ֶא ְר ֶאה ׁשוּב ְּכ ִמ ּק ֶֹדם,
ַא ְך ַּת ַחת זֹאת ָר ִא ִיתי ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לָ יו לְ ַמ ְעלָ ה.
וְ ִאם אוֹ ֵבד ֵעצוֹ ת וְ גַ ם נָ בוֹ ְך ָהיִ ִיתי,
יִ ׁ ְש ּפֹט נָ א ַעם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִ ּבינָ תוֹ ָק ְצ ָרה
ִמ ְּל ָה ִבין ֵהיכָ ן ָע ַב ְר ִּתי זֶ ה ָה ֶרגַ ע.
"קוּם ַעל ַרגְ לֶ ָיךּ ְ ,בנִ יָ ",א ַמר מוֹ ִרי" ,וְ ֵצא
ִּכי ֲא ֻר ָּכה ַהדֶּ ֶר ְך וְ לֹא ַק ָּלה לָ לֶ כֶ ת,
וּכְ ָבר ׁ ְש ִמינִ ית ַה ּיוֹ ם ַסב ׁ ֶש ֶמ ׁש ָ ּב ָר ִק ַיע".
לֹא ֶח ֶדר ְ ּב ֵהיכָ ל ָהיָ ה זֶ ה ַה ּ ָמקוֹ ם
ָע ַמ ְדנ ּו בּ וֹ ִּכי בּ וֹ ר ֲא ׁ ֶשר ָח ַפר ַה ֶּט ַבע
ׁ ֶש ִר ְצ ּ ָפתוֹ ַ ּג ָּסה ,אוֹ רוֹ ְמ ַת ְע ֵּת ַע.
ְ ּבעוֹ ִדי ָקם ַעל ַרגְ לַ יֶ ,אל ֲאדוֹ נִ י ָא ַמ ְר ִּתי:
"ב ֶט ֶרם לַ ָח ְפ ׁ ִשי ֵא ֵצא ִמבּ וֹ ר ַה ּׁ ַש ַחת,
ְּ
ָ
ַה ְב ֵהר לִ י ְ ּבטו ְּבך דְּ ַב ָ
ר-מה ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ַבנְ ִּתי.
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ֵהיכָ ן ָּכלָ ה ַה ֶּק ַרח ,וְ לָ ּ ָמה ַה ּ ִמ ְפלֶ ֶצת
ר ָׁ
ֹאש ּה ָהפו ְּך ,וְ ֵא ְיך זֶ ה ִ ּבזְ ַמן ָק ָצר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ָעשָׂ ה דַּ ְרכּ וֹ ִמ ּׁ ְשעוֹ ת ָה ֶע ֶרב וְ ַעד בּ ֶֹקר?"
ֵה ׁ ִשיב" :נִ ְד ֶמה לְ ָך ִּכי ְ ּב ַטבּ וּר ָה ָא ֶרץ
עוֹ ד ָאנוּּ ַ ,ב ּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ֶאת שְׂ ַער ַה ּׁ ֶש ֶרץ –
נוֹ ֵקב ֵּת ֵבל ָארוּר – ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדי ָא ַחזְ ִּתי.
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ָאכֵ ן ָהיִ ָית ׁ ָשם ְ ּב ִר ְד ֵּתנ ּו ַמ ָּטה,
ַא ְך ִ ּב ְפנוֹ ִתי ָחלַ ְפ ָּת ַעל ּ ְפנֵ י ֶמ ְר ַּכז ַהכּ ֶֹבד
ֵאלָ יו ׁשוֹ ֵאף לָ בוֹ א ָּכל ַה ּ ִמ ׁ ְש ָקל ָ ּב ָא ֶרץ.
ַע ָּתה נִ ָ ּצב ִה ְ ּנ ָך ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיע,
ִמ ֶ ּנגֶ ד לָ עוֹ ֶטה ֶאת ֶמ ְר ֲח ֵבי ִצ ָ ּיה,
ֲא ׁ ֶשר ְ ּברוֹ ם שִׂ יאוֹ נִ ְצלַ ב ו ֵּמת ַה ֶ ּג ֶבר
נוֹ לַ ד ָה ִא ׁיש וְ ַחי לְ לֹא ָעווֹ ן ַ ּב ֶחלֶ ד.
ַרגְ לֶ ָיך נִ ָ ּצבוֹ ת ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל זָ ִעיר
וְ הוּא ַה ַ ּצד ִמ ֶ ּנגֶ דֵ ,מ ֵע ֶבר לְ ג'ו ֶּד ָקה.

120

ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַהבּ ֶֹקר ָּכאןֶ ,א ְצלָ ם יוֹ ֵרד ָה ֶע ֶרב,
וְ הוּא ׁ ֶש ְ ּב ֻס ַּלם שְׂ ַער גּ וּפוֹ ָעלִ ינוּ,
ימי ֶק ֶדם.
נוֹ ַתר ְּכ ׁ ֶש ָהיָ הָּ ,כלוּא ְּכ ִב ֵ
ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר נָ ַפל לְ כָ אן ִמ ַ ּגן ָה ֵע ֶדן
נָ סוֹ גָ ה לְ ָאחוֹ ר ָה ָא ֶרץ ַה ִ ּנ ְב ֶהלֶ ת,
ַּת ְח ֶּת ָיה ָ ּבא ַה ָ ּיםִ ,היא ֶאל ַּכדּ וּר ַא ְר ֵצנ ּו
ֲאזַ י ָח ְת ָרה ו ָּב ָאהָ .ה ֲא ָד ָמה ִע ּ ָמנוּ,
נֶ ְח ֶר ֶדת ִמ ּ ָפנָ יוֶ ,את ַה ּ ָמקוֹ ם ִה ִ ּנ ָיחה,
ֵּתל ֵריק ו ְּמ ֻר ָ ּבב ,ו ַּמ ְעלָ ה ֶה ְע ּ ִפילָ ה
ַה ְר ֵחק ִמ ּפֹה לְ ַמ ָּטה נִ ְמ ֵצאת ְמ ִח ַּלת ָע ָפר,
ִמדַּ ת ָא ְר ָּכ ּה ְּכא ֶֹר ְך ִק ְברוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַעל זְ בוּב,
ֵאין לִ ְראוֹ ָת ּה אוּלָ ם ָהאֹזֶ ן ְּתגַ לֶ ָ ּנה
ימי ַה ַ ּנ ַחל ַה ּקוֹ לֵ ַח,
ַעל ּ ִפי ִאוְ ׁ ַשת ֵמ ֵ
לְ א ֶֹר ְך ַה ִ ּנ ְק ָרה ַה ֲחצו ָּבה ַ ּב ֶּסלַ ע.״
ַה ּׁ ְש ִביל לִ גְ דוֹ ת ַה ּ ֶפלֶ ג יָ ַרד ַקל ְ ּב ׁ ִש ּפו ַּע,
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קנטו ראשון
1

2
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27
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"ב ַמ ֲחצִ ית הַ דֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַח ֵ ּיינוּ" – השנה היא שנת  ,1300דנטה יליד  1265הוא בן  ,35קרי:
ְּ
במחצית חייו ,גיל שנחשב בעיניו כמרכזי בחיי אדם ,על פי דבריו בקונביביו (ד'.)10-6 ,23 ,
זאת על יסוד הכתוב :תהילים ,צ ,י :יְ ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו בָ הֶ ם ׁ ִשבְ ִעים ׁ ָשנָ ה"...
ַּ
"ב ֲאפֵ לַ ת הַ ַ ּי ַער" – היער האפל הוא סמל לאבדון מוסרי ואינטלקטואלי (ראו קונביביו ד',
 ,)12 ,24פרק זמן של עשר שנות מבוכה ותהייה ,שהיו מנת חלקו של דנטה אחר מותה של
ביאטריצ'ה (בשנת  .)1290בהיבט רחב יותר מחיל המשורר פרק זמן זה על כלל האנושות
הנתונה בסכסוך ההולך ומסלים ,במסגרת המאבק על השלטון בין שני עמודי התווך בעולם
של אותה התקופה :הקיסרות מזה והכנסייה מזה.
ְּ
"בד ַֹחק הַ ּ ָמוֶ ת ַמר ִמ ּ ֶמ ּנוּ" – השהות ביער רווי הפחדים מקבילה למצב קרוב למוות רוחני,
שבו מצויות נשמות המקוללים; היער הוא ,אם כן ,גם אלגוריה לתופת.
ִּ
"כי ְ ּב ׁ ֵשנָ ה הָ יִ ִיתי ׁ ָשקו ַּע" – לעתים קרובות מזוהה החלום עם חטא במקרא (ישעיהו ,כ"ט ,י;
ירמיהו ,נ"א ,לט) וכן בברית החדשה (איגרת אל הרומיים ,י"ג.)11 ,
ְּ
"בבֹהַ ק נֹגַ ּה ׁ ֶשל כּ וֹ כַ ב הַ ֶּלכֶ ת" – היא השמש ,שלה מעמד של כוכב לכת במערכת הגיאוצנטרית
של תלמי ,רבו של דנטה בסוגיית מבנה היקום וסדריו.
"אוֹ תוֹ ִא ׁיש לֹא שָׂ ַרד" – על פי ירמיהו ,ב׳ ,ו.
ַ"רגְ לִ י הָ ֵא ָיתנָ ה" – סמל להתחדשות רוחנית ,כוח הרצון חלש מכדי לעמוד בפיתויי היצר
ונטיות שליליות אחרות.
"נְ ֵמר ֲחבַ ְרבּ וּרוֹ ת" – הנמר מסמל חושניות ( ,)luxuriaועל פי פירוש אחר ,חוסר צניעות.
( .)interperantiaיש לזכור שההבדל בין אלגוריה לבין תיאור סמלי כמעט ולא היה מוכר
בימי הביניים.
ּ
"הַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,זוֹ זָ ְר ָחה יַ ְח ָדו ִעם כּ וֹ כְ בֵ י לֶ כֶ ת" – קרי :בבוקר יום שישי הטוב בשנת  1300כאשר
השמש מצויה במזל טלה ,מועד שהיה מקובל לראות בו את יום הבריאה.
האריה מסמל גאווה ( )superbiaאו אלימות (.)violentia
הזאבה ,המסוכנת בחיות ,היא סמל לחמדנות שאינה יודעת שובע ( ,)cupiditasמקור כל
רע ,זאת על פי הקדוש תומס אקווינס ,רבו של דנטה בסוגיות תיאולוגיות.
על פי פירוש אחר ,הזאבה היא ביטוי לרמייה ( ,)frausתוצר של תאווה שלא באה על
סיפוקה .על פי פירוש זה ,שלוש החיות הן תיאור סמלי של שלושה סוגי חטאים המוצגים
בתופת ,תוצאה של חוסר שליטה עצמית ,קרי :עיוות כוח הרצון והתבונה שניתנה לאדם
כמתת אלוה .למקור המקראי של שלושת בעלי-החיים ראו ירמיהו ,ה ,ו( .וראו הפרק
המקביל ב"מבואות" לכרך זה).
"דּ וֹ ֶח ֶקת ִ ּבי לְ ָמקוֹ ם בּ וֹ הַ ַח ּ ָמה ׁשוֹ ֶת ֶקת" – סמל לגירושו של דנטה מפירנצה.
"לְ פֶ ַתע ַאלְ מוֹ נִ י הוֹ פִ ַיע"– רוחו של ורגיליוס מופיעה בפני דנטה ( .)70-19ורגיליוס ,המשורר
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הרומי הדגול ,יהיה מורה הדרך של דנטה במסעו בתופת ובטור הטוהר .דמותו היא בעלת
חשיבות היסטורית ,ובנוסף לכך היא גם אלגוריה לתבונה ,שטבעה לדעוך כאשר אדם חוטא.
בימי הביניים היה ורגיליוס נערץ כמשורר ששירתו מייצגת ערכים נעלים .אניאס איש טרויה,
גיבור הפואמה האפית שלו ,אנאידה ,הוא דוגמא למידות טובות בנוסח היווני ,שהעיקרית
בהן היא יראת שמים ( .)pietasורגיליוס נחשב גם לנביא בזכות ה"אקלוגה" הרביעית שלו,
שראו בה בשׂ ורה על לידתו העתידית של ישוע.
גאיוס יוליוס קיסר ( 44-100לפנה"ס) – הקיסר הרומי הוא התגלמות השליט הדגול
בתפיסתו הפוליטית של דנטה ,מי שראה באימפריה הרומית את המשטר המתוקן ביותר
בקורות האנושות.
אוקטביוס אוגוסטוס ( 63לפנה"ס 14-לספירה) – תקופת כהונתו התאפיינה בשגשוג בכל
תחומי החיים במדינה.
"פיְ ָטן הָ יִ ִיתי" – כוונת ורגיליוס לאנאידה ,יצירה המתארת את סיפור נפילתה של איליון
ַּ
(טרויה) ,ומספרת על איש טרויה אניאס ,בנו של אנכיסס והאלה ונוס.
ֹאש וְ ִר ׁ
"ר ׁ
אשוֹ ן ַא ָּתה לִ י" – בקומדיה יסודות ספרותיים רבים (מוטיבים ,ציטטות ,פרפראזות)
וביטויי לשון וסגנון הלקוחים מאנאידה ,להם מעניק דנטה לא אחת פירוש שונה ומשמעות
של הדוֹ גמה הנוצרית.
( Veltroכלב ציד) .לנבואתו של ורגיליוס ,הנאמרת ברוח מקראית ,לא נמצאה שום מקבילה
מניחה את הדעת .בדמויות שתי החיות ,הכלב ( )Veltroוהזאבה שתוכרע על ידו ,ראו
חוקרי דנטה רמז לדמויות היסטוריות ,ביניהן דמותם של הקיסר הנרי השביעי (דנטה תלה
בו תקוות רבות); של האפיפיור בנדיקטוס האחד עשר בשנים  ;1304-1303ושל קאן גרנדה
דלה סקאלה ( – )Can Grande della scalaקאן גרנדה ,שפירושו "הכלב הגדול" ,היה
שליט העיר ורונה ,אדם בעל אופקים רחבים ,שאצלו שהה דנטה זמן-מה בתקופת גלותו,
ולו הקדיש את החלק השלישי של הקומדיה ,העדן.
"טו ְּרנוּס" – מלך שבט הרוטולים ואויבו של אניאס; קמילה הייתה לוחמת לצדו של טורנוס
ומנהיגת שבט וולסקי ( .(Volsciנִ יסוּס ֵוא ְריָ לוּס ( )Euryalus, Nisusהם רעיו של טורנוס,
שקיפחו את חייהם בקרבות על העיר לַ טיום ,שעל פי גזרת גורל נפלה לידי הטרויאנים.
דנטה מונה את גיבורי שני הצדדים הלוחמים בכוונה תחילה ,כדי להדגיש ,שמסירות הנפש
של כולם הייתה הכרחית כדי שבעתיד תקום הקיסרות הרומית.
"נְ ׁ ָש ָמה טוֹ בָ ה ִמ ּ ֶמ ִ ּני" – הכוונה לביאטריצ'ה ,שאהבתה ליוותה את דנטה במשך כל ימי חייו.
היא תהיה מורת דרך לדנטה בעדן ,ותשמור על המשמעויות האלגוריות לצד המשמעויות
הממשיות שבתורת האלוהות ובאמת שבהתגלות .על פי השקפתו הנוצרית של דנטה ,אין
די בתבונה (שביטויה הנעלה ביותר הוא ורגיליוס) על מנת לדעת את אלוהים.
"הַ ּׁ ַש ִּליט ֲא ׁ ֶשר מוֹ לֵ ְך ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע" – פרפראזה שמשמעותה אלוהים ,שאת שמו (בדומה
לשמם של ישוע או של האם הקדושה) אין מבטאים באופן ישיר בתופת ,בבחינת "לא תשא
את שם יהוה אלהיך לשוא".
הדרך לעדן סגורה בפני ורגיליוס ,שכן אין הוא מכיר את ספרי הקודש הנוצריים.
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שני היבטים מאפיינים את הביקור בתופת :התמודדות עם מכשולים פיזיים ,ומכשולים
רוחניים הקשורים בהתעוררות רגשי חמלה למראה המקוללים .בשני המקרים יביא הניצחון,
קרי :אמונה שלמה ,לשחרור מנטיות שליליות ולמודעות חדשה.
"הוֹ מוּזוֹ ת ,הוֹ ׁ ְשכִ ינַ ת הַ יְ צִ ָירה" – הקריאה מופיעה בתחילת הקנטו ,כמבוא לתופת .פניית
המשורר לכישרונו ( )alto ingegnoולזיכרונו נובעת מההכרה שבלעדיהם ,כמו ללא עזרתן
של המוזות (אחת מדוגמאות רבות לסינקרטיזם תרבותי – חיבור אלמנטים תרבותיים
ופילוסופיים שונים ביצירה המושרשת במסורת נוצרית) ,הוא לא היה מסוגל להתמודד עם
אתגר פיוטי כה מורכב וקשה.
אביו של סילביוס – אניאס ,ירד לשאול ,בין היתר כדי להיוודע למשימה ההיסטורית
המוטלת עליו (כמייסד עתידי של העיר רומא) ועל רומא (כבירתה העתידית של הקיסרות
ושל כס האפיפיור).
"ב ִחיר ְּכלֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש" – כינויו של פאולוס הקדוש כמתואר במעשי השליחים (ז' .)15 ,באיגרתו
ְּ
השנייה אל הקורינתיים (י"ב )4-2 ,מסופר על חזון העולם הבא ,ופאולוס מגיש ִמפרט טכני
של החלק השלישי בשמים ,שראה בחזונו.
"רוּחוֹ ת ָספֵ ק ִטבְ ָען" – במקור מדובר בנשמות "תלויות" ( )sospesiהנמצאות בלימבו,
במעגל הראשון של התופת ,לא מנודות אבל אין בכוחן לזכות בגאולה כיוון שלא ידעו מהי
אמונה נוצרית .עונשן היחיד הוא הגעגועים לאלוהים אותו לא יראו לעד .ורגיליוס נמנה על
שוכני הלימבו.
ְּ
"גבִ ָירה צֶ ַחת ּ ָפנִ ים" – היא ביאטריצ'ה.
ַ"רב נֹגַ ּה ַמ ָ ּב ָט ּה ֵמאוֹ ר כּ וֹ כַ ב הַ ּׁ ַש ַחר" ,קרי :מכוכב נגה ,איילת השחר.
"לִ ְספֶ רוֹ ת הָ ָר ִק ַיע" – הכוונה לרקיעי העדן בהם תוביל ביאטריצ'ה את המשורר בחלקה
השלישי של הקומדיה :בעדן.
ְּ
"גבִ ָירה ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ׁשוֹ כֶ נֶ ת" – מרים הבתולה אם ישוע.
"לוּצִ ' ָ ּיה" – הכוונה ללוצ'יה מסירקוזה ,קדושה מעונה מהמאה הרביעית ,פטרונית הסובלים
ממחלות עיניים .דנטה ,שסבל פעם ממחלה זאת ,כיבד אותה במיוחד.
ָ"ר ֵחל" הייתה בימי הביניים סמל לחיי הרהורים ,ובשל כך מעניק לה דנטה מקום בגן העדן
לצד ביאטריצ'ה ,שהיא האלגוריה לידע התיאולוגי ולהתגלות האמת.
"מ ׁ ְש ְ ּב ֵרי הַ ַ ּנ ַחל" – הכוונה לנחל במובן סמלי ,דוגמת "נחל החטאים" ,ביטוי מקובל בשירת
ִ
התקופה.
הספרה
ָׁ
"שלוֹ ׁש ְ ּגבִ ירוֹ ת ְ ּב ֵע ֶדן" – חסד ,אור ורוח אלוהים .זאת כניגוד לנמר ,הארי והזאבהִ .
 ,3המקודשת על דנטה ,מקורה בשילוש הקדוש.

קנטו שלישי
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"ב ֶח ֶסדָ ...חכְ ַמת הָ ֶעלְ יוֹ נִ ים וְ ַאהֲ בָ ה ִמ ֶּק ֶדם" – תכונות השילוש הקדוש :אלוהים – האב ,מייצג
ְּ
את מידת החסד ,בנו – את האהבה ,ורוח הקודש את החוכמה.
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"הַ ָ ּבא ְ ּב ׁ ַש ֲע ִרי – ִמן הַ ִּת ְקוָ ה ֲח ַדל נָ א!" – לתופת יש התחלה ,והיא המועד בו הושלך לוציפר
ארצה ופער בור בצורת חרוט באדמה ,כשהוא עצמו שוקע עד מרכז כדור הארץ .אולם אין
לתופת סוף ,שכן קיומו הוא לנצח .מכאן שעדיף לו לבא בשעריו לחדול מכל תקווה.
"...נִ ְּטל ּו ֵמהֶ ם ָּכלִ יל ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת" – כיוון שכך אבדה לרוחות המתייסרות בתופת היכולת
להכיר באמת האלוהית ,מכאן שהעונש המושת עליהן הוא לנצח.
"לְ לֹא כּ וֹ כְ בֵ י ָר ִק ַיע" – הכוכבים הם סמל התקווה והתעלות הנפש .בין היתר מסיים דנטה את
שלושת חלקי הקומדיה באזכור של כוכבים .העדרם הוא סמל ליאוש גמור.
"רוּחוֹ ׁ ֶשל מוּג הַ ֵּלב" – רוב חוקרי דנטה סבורים כי הכוונה לסלסטינוס החמישי ,שעלה
לכס האפיפיור בשנת  1294ופרש לאחר מספר חודשים ,ובכך אפשר לבוניפציוס השמיני
לקבל את התפקיד .בוניפציוס שאף לצבור כוח והשפעות פוליטיות באיטליה .הוא היה
אחראי באופן ישיר להגלייתו של דנטה מפירנצה מסיבות פוליטיות .סלסטין החמישי פרש
לחיי הרהורים במנזר ,ולאחר מותו הוכרז לקדוש ( .)1313פרישתו שמה קץ לתקוות לחולל
רפורמות בכנסייה .זו הסיבה לביקורתו הנוקבת של דנטה.
"נְ הַ ר הָ ָאכֶ רוֹ ן Acheron( "...במיתולוגיה היוונית) – נחל העצבות .אחד מחמשת נהרות
השאול.
"שט זָ ֵקן ְ ּב ִס ָירתו" – מדובר בכארון ,בנו של ֶארבוס וניקס ,הוא איש המעבורת המשיט את
ָׁ
נשמות החוטאים לעברו השני של נחל האכרון.
"ספִ ינָ ה ַק ָּלה יוֹ ֵתר ָּת ׁ ִשיט אוֹ ְת ָך לַ ַ ּי ַעד" – כוונתו של כארון כי הנשמות שזכו לגאולה נאספות
ְ
בשפך נהר הטיבר ,ומשם משיט אותם מלאך למרגלות טור הטוהר ב"ספינה קלה יותר"
(וראו טור הטוהר ,קנטו .)2
כארון מסרב להשיט אדם חי אל צדו השני של הנהר ,משם מגיעות הנשמות המקוללות
לאחד מתשעת מעגלי התופת .ורגיליוס מרמז לכארון שהימצאותו במקום זה היא על
פי רצון אלוהים אותו יש לקיים .מילים אלה ( “vuolsi cosi cola dove si puote cio
” )che si vuole, e piu non dimandareיחזרו בהמשך בפני מינוֹ ס ,שומר המעגל
השני.
"כמוֹ הֶ ָעלִ ים ַ ּב ְּס ָתו נוֹ ׁ ְש ִרים לְ ֵעת ׁ ַש ֶּלכֶ ת" – דנטה מעתיק את המשפט ,אמנם לא כלשונו אך
ְּ
כרוחו ,מתיאור זהה באנאידה לוורגיליוס (ספר ו').
דנטה מאבד את ההכרה כתוצאה מרעידת אדמת התופת ,שהייתה גזרת שמים אשר תאפשר
לו להימצא במעגל הראשון ,למרות סירובו של כארון להעבירו אל צדו השני של הנהר.

קנטו רביעי
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ּ"פ ְתאוֹ ם הֵ ַקצְ ִּתי" – דנטה מקיץ במעגל הראשון ,אולם איננו יודעים כיצד הצליח לעבור
לכאן בעודו ישן.
אשוֹ ן סוֹ גֵ ר ַעל ְּתהוֹ ם הַ ּתֹפֶ ת" – דנטה וורגיליוס נמצאים בלימבו ,במעגל הראשון
"מ ְע ָ ּגל ִר ׁ
ַ
של התופת ,שם שוהות נשמות של ילדים שלא הוטבלו ,ושל צדיקים שמסיבות היסטוריות
או גיאוגרפיות לא זכו להכיר את האמונה הנוצרית ,ביניהן דמויות מן המיתולוגיה.
סבלן של הנשמות השוהות בלימבו מתבטא בגעגועים לאלוהים וגורם להן להיאנח ללא

Book 1.indb 416

הערות

417

52

60

74

94

102

106

109

123
124
126

6/7/2009 1:43:57 PM

הרף .אולם אין אלה אנחות של כאב פיזי כי אם מה שמכונה על ידי תיאולוגים צרפתיים:
 ,la peine du damקרי" :כאב המחסור" (בחסד אלוה).
"עוֹ ד ָאנֹכִ י ִטירוֹ ן ָּכאן" – ורגיליוס נפטר בשנת  19לפנה"ס ,ישוע נצלב בשנת  ,34קרי :כאשר
ערך ישוע ביקור בתופת ,היה זה לאחר שוורגיליוס שהה במקום  52שנים – זמן לא רב כל
כך לעומת  1319שנים בלימבו לעת ביקורו של דנטה.
ישוע ירד ללימבו לפני שקם לתחייה ,כדי לחלץ משם את בני עמו ,כלומר קרובי משפחתו.
באופן זה נותרו בתופת רק שלושה מבני ישראל :יהודה איש קריות ,יוסף קיפא הכוהן הגדול
וחנן חותנו .לעומת זאת גדוש העדן בכל צדיקי העברים מן המקרא.
"א ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַמר ְּכבוֹ ָדם" – מאחר שהאמונה בדת האמת ,שהיא פסגת השאיפה האנושית ורום
ֲ
מעלותיו של בן תמותה ,נמנעה מצדיקי העת העתיקה ,סגולתם המרכזית היא הכבוד .וראו
כיצד דנטה עושה בשורות אלה שימוש וירטואוזי בשורש האיטלקי של "כבוד"orrevol," :
."onori, onranza, onrata, onorata
עם "שֶׂ גֶ ב הָ ַא ְסכּ וֹ לָ ה" ( ,)bella scolaנמנים לצדו של הומרוס :הורציוס ,המשורר הרומי
הדגול ( 65-8לפנה"ס) ,סטיריקון ומחבר המסה הפיוטית על אמנות השירה; אובידיוס
( 43לפנה"ס –  17לספירה) ,מי שחיבר בין היתר את הפואמה המיתולוגית מטמורפוזות;
רסליה ( ;)Pharsaliaוכן
לוקאנוס ( 65-39לספירה) מחברה הנודע של הפואמה ההיסטורית פַ ַ
(למעט הומרוס שלא תורגם ללטינית בימיו של דנטה) מרבה
ֵ
ורגיליוס .מיצירות הארבעה
המשורר לצטט.
יש לא מעט מן היהירות בדבריו של דנטה ,מי שיכול היה לרשום לזכותו בעת ההיא אך ורק
יצירה פיוטית אחת ,ה ,Vita Nova-הישג ספרותי שספק רב אם היה מעניק לו מקום בקרב
עדה נבחרת זו.
ל"מבְ צָ ר ַרב ְּתהִ ָּלה" ( ,)nobile castelloבו שוהות נשמותיהן של אישים דגולים מן העת
ִ
העתיקה ומימי הביניים ,יש משמעות אלגורית .מדובר (על פי רוב חוקרי יצירתו של דנטה)
בהנחת יסוד פילוסופית לפיה תיתכן תהילה אף שאינה מוארת באמונה ובאמת שהאמונה
מקרינה .שבע החומות מסמלות את שבע המידות הטובות :ארבע מידות מוסר (תבונה,
צדק ,גבורה וצניעות) ושלוש מידות שניתן להטיל בהן ספק (אינטליגנציה ,ידע וחוכמה).
על פי פירוש אחר הן מסמלות את שבעת תחומי המדעים (דקדוק ,רטוריקה ,דיאלקטיקה,
אריתמטיקה ,גיאומטריה ,מוזיקה ,אסטרונומיה) ,המהווים הכלאה נאותה של תרבות ימי
הביניים.
"חלַ פְ נ ּו ַעל ּ ָפנָ יו ְּכמוֹ ַעל ַק ְר ַקע מוּצֶ ֶקת" – העובדה כי השישה חולפים רגלי על פני המים
ָ
מעניקה להם משהו מהוד הקדושה והחסד האלוהי של המשיח הנוצרי המהלך על מימי
הכינרת.
אלקטרה – ִ ּבתו של דרדאנוס ,המייסד האגדי של העיר טרויה .הקטור ואניאס הם גיבורי
מלחמת טרויה.
קמילה – דמות המופיעה באנאידה; פנתזילאה ( – )Pentesileaמלכת האמזונות ,הוכרעה
בקרב עם אכילס.
לטינוס – על פי הכתוב באנאידה היה מלך לטיום ,אביה של לביניה ,אשתו של אניאס.
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לוקיוס יוניוס ברוטוס ( – )Lucius Iunius Brutusדמות היסטורית; הנהיג את המרד נגד
המלך הלטיני האחרון ,טרקוויניוס סופרבוס ( .)Tarquinius Superbusאחרי גירושו של
סופרבוס זה החלה ברומא תקופה ארוכה של שלטון רפובליקני.
לוקרציה – מטרונה רומית ,שלחה יד בנפשה אחרי שנאנסה על ידי בנו של טרקוויניוס
סופרבוס .עובדה זאת הייתה עילת המרד הנזכר בהערה הקודמת.
יוליה – ִ ּבתו של יוליוס קיסר ,אשת פומפיוס מגנוס ( ,)Pompeius Magnusשהיה בן בריתו
של יוליוס קיסר בתחילה ,אולם מאוחר יותר (אחרי מות אשתו) היה לאויבו ולחם בו.
מרציה – אשתו של קאטו הצעיר ( ,)Cato Minor Uticensisמי שנפל בקרב על הגנתה של
הרפובליקה הרומית ,בשנת  46לפנה"ס .בחיבורו קונביביו מציג דנטה את מרציה כהתגלמות
של נפש נאצלת.“Per la quale Marzias' intende la nobile anima” :
קורנליה – אם משפחת גרקכוס ( ,)Gracchiהמתקנים הנודעים ברפובליקה הרומית במאה
השנייה לפנה"ס.
אריסטו הוא גדול הפילוסופים בעיני המשכיל מימי הביניים המאוחרים .דנטה הכיר את תורת
המוסר של אריסטו מחיבורו אתיקה שתורגם ללטינית .יש שדנטה מכנה אותו "הפילוסוף",
 ,lo Filosofoכאות להערכתו הגדולה כלפיו.
השפעתם הרבה של סוקרטס ואפלטון על הפילוסופיה הרומית בתחומי המוסר והמדינה
(קיקרו הוא דוגמה מובהקת לכך) חלחלה לימי הביניים באמצעות הכתבים הלטיניים ,בעיקר
מן העידן האוגוסטיני.
דמוקריטוס (בערך  400-460לפנה"ס) – ייסד את המטריאליזם ההיסטורי .פיתח את העיקרון
האטומיסטי של היקום ,והטיף לדוקטרינה לפיה ההנאה (המבוקרת באמצעות התודעה) היא
היעד לקיום האנושי.
אנכסגורס מקלזומנאה ( ,)Anaxagoras Clazomenaeתלס איש מילטוס (,)Thales Milesius
אמפדוקלס מאגריגנטו ( ,)Empedokles Acragantinusהרקליטוס מאפסוס (Heraclitus
 – )Ephesusפילוסופים מן התקופה הפרה-סוקרטית; דיוגנס מסינופה ((Diogenes
 ,)323-413( Sinopeusשנודע כמי ששוטט ברחובות אתונה ,פנס בידו והוא מחפש אחר
האדם הישר ,ייסד את האסכולה הצינית בפילוסופיה ,המדגישה את סוגיית השליטה
מאלֶ אה (Zenon di
העצמית ושמירה על סגולות מוסר; לא ברור אם דנטה מתכוון לזנון ֶ
( ,)Eleaהמאה החמישית לפנה"ס) ,נציגה של האסכולה האלאטית ,ומי שדגל בתיאוריה על
קיום אחיד ובלתי ניתן לשינוי ,או שמא לזנון מקיטיון ( ,)264-336( ,)Zenon Citieusמייסד
האסכולה הסטואית.
דיוסקורידס פדניוס ( – )Dioscorides Pedaniusהמאה הראשונה לפנה"ס ,רופא יווני
מקיליקיה ,מחבר מחקר על הסגולות הרפואיות של צמחים.
אוקלידס איש אלכסנדריה ( ,)Euclides Alexandrinusמן המאה הרביעית לפנה"ס –
מתמטיקאי דגול ,חיבר ספר ללימוד גיאומטריה; תלמי (מן המאה השנייה לספירה) – אבי
השיטה הגיאוצנטרית אשר שימשה את דנטה בתפיסתו האסטרונומית.
אבן סינא ( – )1037-980אבו-עלי אבן סינא ( ,)Avicenna Abu-Ali Ibn Sinaרופא
ופילוסוף ערבי ,מצוטט על ידי דנטה כמה פעמים; היפוקרטס ( – )356-470רופא יווני,
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419
מייסד הבסיס לרפואה העתיקה; גלנוס מפרגמונט ( ,)199-129 ,Galenusרופא דגול נוסף
שחי בעת העתיקה; לוקיוס אנאוס סנקה 65-1 ,לספירה (,)Lucius Annaeus Seneca
פילוסוף יווני ומחבר מחזות טרגיים; לינוס – משורר ,כותב שירה מיתית ,נחשב על ידי
ורגיליוס לאבי השירה הלירית.
"א ְ ּבן ִסינָ אָ ...אוֶ רוֹ ס הַ נּוֹ ָדע" – הראשון רופא ערבי נודע מן המאה ה ;11-השני מלומד ערבי
ִ 144-143
בן ספרד מן המאה ה ,12-מתרגמו ומפרשו של אריסטו.
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"אל ַמ ְע ָ ּגל ׁ ֵשנִ יָ ,א ְמנָ ם ׁ ִש ְטחוֹ ָק ָטן" – דנטה וורגיליוס יורדים אל מעמקי התופת ,ההולך וצר
שכן מבנהו חרוט שחולל לוציפר כאשר נפל מן השמים ארצה .ככל שהשניים מעמיקים ,כן
הולך וגובר סבלן של נשמות החטאים.
ָׁ
"שם ִמינוֹ ס הַ נּוֹ ָרא" – מינוֹ ס ,המלך המיתולוגי של כרתים ,ידוע ברגישותו לצדק .כבר
ביצירותיו של הומרוס ובאנאידה של ורגיליוס (ספר ו' ,)432 ,מילא תפקיד של שופט בשאוֹ ל,
ובהמשך מינה אותו דנטה לשומר הצדק בשירותו של אלוהים (להרחבה ראו פרק "מבואות"
לכרך זה) .מספר פיתולי הזנב המלפפים את גופו מסמל את מספר המעגל המיועד לנשמת
החוטא.
ַ
"אל ְּתבַ ֵּק ׁש לַ ְחסֹם ֶאת דֶּ ֶר ְך גּ וֹ ָרלוֹ " – והשוו את דברי ורגיליוס אל מינוס עם דבריו לכארון
בקנטו שלישי.
"הִ ַ ּג ְע ִּתי לְ ָמקוֹ ם בּ וֹ דָּ ֲעכ ּו אוֹ רוֹ ת" – משחקי האורות ,או במעט רשעות "המצגת האור-
קולית" ,כדברי אחד ממבקריו של דנטה ,הם מרכיב ראשון במעלה ביצירת האווירה שמבקש
המשורר להשיג בתיאוריו (להרחבה בנושא ראו פרק בנידון ב"מבואות" לעדן).
נשמות של מי שחטאו בפריצות מסתובבות סחור-סחור כשהן מונפות ומיטלטלות על ידי
פרצי סופת הגיהינום .זאת כיוון שבחייהם לא היו מסוגלים להשתלט על יצריהם באמצעות
תבונה.
סמירמיס ( ,(Semiramisמן המאה הארבע עשרה או השלוש עשרה לפנה"ס – מלכת
ממלכת אשור ,אשתו של המלך נינוס .בימי הביניים הייתה סמל להפקרות ופריצות .היא
פותחת את רשימת הדמויות ההיסטוריות ששילמו בחייהן על משוגות אהבתן.
"וְ זוֹ ֵמ ַאהֲ בָ ה ִא ְ ּב ָדה ַעצְ ָמ ּה לָ ַד ַעת" – הכוונה לדידו ( )Didoמלכת קרתגו ,המופיעה באנאידה;
היא התאהבה באניאס ושכחה את הנדר שנדרה על אפרו של בעלה סיקאי ,לשמור לו
אמונים .אחרי שאניאס הטרויאני נטש אותה ,כפי שגזר עליו גורלו ,דידו איבדה עצמה
לדעת .מכאן העוינות הנודעת בין קרתגו לרומא.
קליאופטרה – מלכת מצרים ,אהובתו של יוליוס קיסר ומאוחר יותר של מרקוס אנטוניוס.
בשנת  31לפנה"ס ,בקרב על אקטיום ,הובסו שניהם בידי אוקטביוס .קליאופטרה שלחה יד
בנפשה כדי למנוע מעצמה את חרפת השבי בידי אויב.
הלנה – בתם של זאוס ולֶ דה ,אשת מנלאוס; עילת מלחמת טרויה.

Book 1.indb 419

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

420
65
67
74

81
97
103

107

128

137

"הִ ֵ ּנה ָאכִ ילֶ ס" – אכילס המאוהב בפוליקסנה ,בתו של פריאם מלך טרויה ,יצא בלתי חמוש
למקדש אפולו ,ושם נקטל בידי פריס.
טריסטן ,פרשת אהבתו לאיזולט ( )Yseultהיא שהביאה למותו ומשכנו בתופת.
פרנצֶ 'סקה בת גווידו דה פולֶ נטה (Guido da
השניים – מדובר בזוג אוהבים אומלל :הוריה של ַ
 ,)Polentaשליט העיר רוונה ,השיאו אותה בניגוד לרצונה לגַ 'נקוטו ַמלָ ֶטסטה (,)Malatesta
בעוד זו מאוהבת בפאולו ,אחי בעלה המכוער והצולע .הבעל תפס את הצמד בשעת מעשה
וקטל את שניהם (להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
"הוּא" – השם המפורש לא יעלה על דל שפתיים בתופת.
אתי ֵמ ֶר ֶחם" – הכוונה לרוונה השוכנת לא הרחק מן החוף האדריאטי .נהר הפו
"הָ ָא ֶרץ ָ ּב ּה יָ צָ ִ
נשפך לים צפונה לעיר.
"הָ ַאהֲ בָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ּפוֹ ֶט ֶרת ֲאהוּבִ ים" – פרנצ'סקה ,הבקיאה בשירת זמנה ,עושה שימוש בפרפראזה
על שורת הפתיחה בשירו הנודע של של גווידו גוויניצ'לי ) ,(Guinevereמאבות הdolce-
" :stil nuovoאל לב אציל ,חוזרת אהבה ברה" ()Al cor gentil rempaira sempre amore
(על שירתו של ג .גוויניצ'לי כולל מבחר משיריו ,ראו שבעה שערי שירה ,מבחר משירת
הרנסנס ,כרך ב' ,עמ' .)37-28
"עוֹ ד ַקיִ ן ִ ּב ְמדוֹ רוֹ ַמ ְמ ִּתין לִ ְמ ַר ְ ּצ ֵחנוּ" – המדור הראשון במעגל התשיעי (האחרון) ,נקרא ַקיִ נָ ה
על שם קין ,ומיועד לבוגדים שבגדו בקרובים ביותר .המקום מצפה לבואו של גַ 'נקוטו ,רוצח
האוהבים.
לנסלוט ( – (Lancelotמאבירי "השולחן העגול" .אהבתו למלכה גווינביר ( ,)Ginewraאשתו
של המלך ארתור ,היא מן המוטיבים המרכזיים בסאגה הארתוריאנית (ראו בנידון :עלילות
אבירי השולחן העגול ,תרגום אריה סתיו ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.)2007 ,
גלאהד ( Galahad, Galeottoאו  – )Galehautמרעיו של לנסלוט בחצר המלך ארתור;
האביר שעלה בידו לזכות בגביע הקדוש.
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"הַ ָּכ ָר ִתי ָחזְ ָרה" – קשה להסביר את התופעה החוזרת של אובדן הכרתו של המשורר .אמנם
זו מקלה עליו לעבור ממעגל אחד לשני בדרך מסתורית ,אך ייתכן כי דנטה מבקש לציין
בכך את סגולותיו המיוחדות של עולם המתים ,עליו אינם חלים חוקי הטבע .נושא זה יפותח
בהרחבה יתרה בעדן.
"ת ֲערֹבֶ ת ׁ ֶשל ָ ּב ָרד ו ַּמ ְד ֵמנַ ת ֵמי ֶרפֶ ׁש" – עונשם של החוטאים תואם את פשעם .הזוהמה
ַּ
המחליאה של המקום היא היפוכה של תאוות הזלילה ,תכונתם העיקרית של שוכני מעגל
זה .זהו עקרון הקונטרפסו ( )contrapasoהמשמש את דנטה ברוב תיאורי העונש בתופת
ובטור הטוהר (להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
רברוס – שד ממעמקי התופת בדמות כלב ציד בעל שלושה לועות ,שומר המעגל השלישי,
ֶק ֶ ּ
מסמל גרגרנות; דמותו נלקחה מהמיתולוגיה היוונית בהשפעתם של ורגיליוס (אנאידה)
ואובידיוס (מטמורפוזות) .שם הוא השגיח על שערי השאול.
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"ק ְרא ּו לִ י ֶאזְ ְר ֵחי הַ ֶּק ֶרת ַ ּב ּׁ ֵשם צָ 'אקוֹ " – איש פירנצה לא מוכר ,שכינויו צ'אקוCiacco ,
ָ

קמרון של ג' .בוקאצ'ו.
("חזירון" בעגה הטוסקנית של העת ההיא) ,גיבור אחד מסיפורי ֶד ֶ
דנטה מתייחס בכובד ראש לצ'אקו ,ומעודד אותו להשמיע נבואות המתייחסות לפירנצה
(תהיה להן משמעות אחרי חלוף הזמן בעלילת הקומדיה .להרחבה על דברי צ'אקו ראו פרק
"מבואות" לכרך זה).
"אזַ י ִס ַיעת הַ ְּכפָ ר" – "הלבנים" מכונים "סיעת הכפר" ,“Parte selvaggia”,שכן מנהיגיהם
ֲ
הגיעו מאזורים כפריים מחוץ לפירנצה.
"שׂ וֹ נְ אוֹ הַ ּ ַמר" – הכוונה לשרל דה ולואה ( ,)Valoisאחיו של פיליפ היפה ,מלך צרפת.
"שנֵ י צַ דִּ ִיקים ָ ּב ִעיר ַא ְך ֵאין לָ הֶ ם ׁשוֹ ֵמ ַע" – איננו יודעים במי מדובר .ייתכן שכוונת המשורר
ְׁ
לאמירה סמלית המבקשת להדגיש את העובדה שבפירנצה ,המתבוססת ביהירות ,בקנאה
ובחמדנות ,נדירים בני אדם ישרים .זוהי דוגמא לחיקוי הסגנון המקראי החוזר ביצירה זו שוב
ושוב.
"פַ ִרינָ ָטה" ) – (Farinataמאנשי סיעת הגיבלינים .דנטה עתיד לפגוש אותו במעגל השישי
המיועד לכופרים (התופת ,קנטו ֶ ;)10טגאיו אלדוברנדי ( )Tegghiaio Aldobrandiוג'קופו
רוסטיקוצ'י ( – )Jacopo Rusticucciאלה הם שני תושבי סדום ,שעליהם מדובר בתופת,
למברטי ((Mosca dei Lambeti
בקנטו  ;16אריגו ( – )Arrigoדמות לא מוכרת .מוסקה די ֶ ּ
– יוזם המלחמות בפירנצה ,אחד מבין זורעי מחלוקת (התופת ,קנטו  .)28כל אלה העמידו את
טובת הכלל מעל ענייניהם האישיים ,אבל בגלל פשעיהם החמורים אינם זוכים לגאולה.
"עווֹ ן ַא ֵחר ָ ּג ַרר אוֹ ָתם ֵאי ַמ ָּטה" – ככל ש"כבד" יותר החטא ,כן נמוך המקום בו שוכן החוטא.
ָ
זהו "כוח כבידה מוסרי" שלא היה זר לשיח הסכולסטי בימי הביניים.
"עד יוֹ ם בּ וֹ הַ ּ ַמלְ ָא ְך ַ ּב ֲחצוֹ צְ ָרה יָ ִר ַיע" – הכוונה ליום הדין ,כשהנשמות יתחברו שוב לגוף כדי
ַ
להקשיב לפסק הדין האלוהי.
"עוֹ יֵ ן הָ ֶר ׁ ַשע" – ישוע.
"שהַ ָ ּדבָ ר ֻמ ׁ ְשלָ ם יוֹ ֵתר יִ הְ יֶ ה" – השלמות באה לידי ביטוי רק בצירוף גמור של הגוף והנפש.
ֶׁ
עיקרון זה היה (ונותר) מעמודי התווך של הדוֹ גמה הכנסייתית ,והוא בא לידי ביטוי בדמותו
של ישוע ,מי שהיה איש בשר ודם ואלוהים בעת ובעונה אחת.
הסבר דעותיו של ורגיליוס בשיטת הסילוגיזם האריסטוטלי ,האופיינית לזרם הסכולסטי
בפילוסופיה הנוצרית בימי הביניים ,מתייחס לסבלה של הנשמה המחוברת לגוף כך שהם
מהווים צורת קיום שלמה .על פי אריסטו הנשמה מתייסרת יותר מן הגוף.
פלוטו – אל העושר (ביוונית  .)Plutosכאן מופיע כשד ,השומר על אחד המעגלים בו באים
על עונשם הקמצנים והבזבזנים.

קנטו שביעי
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צעקה בלתי מובנת ,המביעה התפעלות וכעס למראה דנטה וורגיליוס .אפשר להביע אותה
בערך כך" :מה זה ,אבי ,שוב נסיך בני השטן!"
"מוֹ ִרי ֲאצִ יל הַ ֶ ּנפֶ ׁש" – אחד מתארים רבים שדנטה מעניק לוורגיליוס.
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"ברוּם הֻ ְחלַ ט ַעל ָּכ ְך" – דוגמא שלישית (אחר מינוֹ ס ֶוקרברוס) לניסיונו של ורגיליוס לנטרל
ָּ
את כוחות הרשע המבקשים לחסום את דרכו של תלמידו בעולם הבא.
"...מיכָ ֵאל  /נִ פְ ַרע ַּכדִּ ין ִמ ִ ּני מוֹ ְר ִדים ַע ֵ ּזי הַ ּ ֵמצַ ח" – המלאך מיכאל הוא שגבר על מרד מלאכי
ִ
החבלה בשמים והשליכם לשאול תחתיות.
כריבדיס (( – Charybdisמפלצת שוכנת ים ליד סיציליה ,במפרץ ֶמסינה .ממול מצויה מפלצת
אחרת ,סקילה ( .)Scillaשתי המפלצות מופיעות בדמות של מערבולות מי ים באודיסיאה
להומרוס .את ההשוואה עם הומרוס נטל דנטה מאנאידה של ורגיליוס (ספר ג'.)425-420 ,
זוֹתיהֶ ם ַאבְ נֵ י ָמגוֹ ר וְ ֶסלַ ע" – העונש במעגל הרביעי הוא גלגול סלעים תוך כדי
"הוֹ ְדפִ ים ֲח ֵ
ריצה לאורך חצי מעגל ,בכיוונים מנוגדים .הנענשים הם הקמצנים והפזרנים.
"יָ צָ א ׁ ְש ָמם לְ ֵמ ָרחוֹ ק ְ ּב ַת ֲאוַ ת הַ ֶ ּבצַ ע" – מוטיב מרכזי בקומדיה הוא הביקורת החריפה של
דנטה על חטאיהם של כלי הקודש במעלה הסולם ההיררכי של הכנסייה ,ובראש וראשונה
של היושבים על כס האפיפיור .חמדנות הכנסייה גדלה ככל שעלו ורבו נכסיה החומריים
– והיא שורש הרשע ועיוות המסר האלוהי בעיני דנטה.
"ב ֶאגְ רוֹ ף ָקמוּץּ ְ ...גלו ֵּחי שֵׂ ָער" – הראשונים מסמלים את חטא החמדנות ,וגלוחי השיער את
ְּ
הפזרנות הראוותנית.
"...עלֵ ינ ּו ֶאת פוֹ ְרטוּנָ ה" – פוֹ רטוּנה ,אלת הגורל במקור המיתולוגי ,מנהלת את כל הכרוך
ָ
בנושאים החומריים והזיקה אליהם על פני הארץ .הבורא עושה בה שימוש על מנת להביא
לידי ביטוי את רצונו הבלעדי.
"כי כּ וֹ כְ בֵ י רוּם ֲא ׁ ֶשר זָ ְרחוּׁ ...שוֹ ְק ִעים" – על פי החישוב של ורגיליוס השעה עתה היא אחרי
ִּ
חצות.
"ס ִט ְּיכסַ ,א ָ ּגן ׁ ֶשל ֶרפֶ ׁש" – הסטיכס ,אחד מחמשת נחלי ההאדס ,כאן התופת .הסטיכס עוקף
ְ
את הקרת דיס ("דיס" הוא גם משמותיו של לוציפֶ ר) .במעגלים שבין אכרון וסטיכס ,בתופת
העליון ( ,(Alto Infermoנענשים על חטאים הנובעים מחוסר מעצורים (.)incontinenza
בתוך חומות העיר השטנית ,בתופת התחתון ( ,(Basso Infernoנענשים החוטאים באלימות
( ,(violenzaומי שפשעו באחד מסוגי הנוכלות והרמייה (.)frode
במדמנת הרפש של נהר הסטיכס הבוצי ,במעגל החמישי ,לכודים הזועפים ,והיפוכם הגמור,
קרי :העצלים והאדישים.
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המילה ( seguitandoבהמשך) ,הייתה בסיס להנחת יסוד של ג' .בוקאצ'ו (מן הפרשנים
המוקדמים והנלהבים של הקומדיה) ,כי שבעת הקנטי הראשונים בתופת נכתבו בפירנצה
לפני גלותו של דנטה (בשנת  ,)1302והנותרים נוספו לאחר הפסקה ארוכה ,בתקופת גלותו
של המשורר.
ארס .באנאידה (ספר ו' )618 ,פלגיאס
פלֶ גיאס ( – )Flegiasבמיתולוגיה היוונית בנו של ֶ
סובל בטרטרוס (תחתיות ההאדס) בגלל ניסיונו להצית את המקדש בדלפי ,כדי לנקום
באפולו על חטיפת בתו .אצל דנטה הוא שד זועם השומר במעגל החמישי.
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ַ"רק ָאז ׁ ָש ְק ָעה ַ ּב ּ ַמיִ ם" – הכוונה להזכיר לקורא כי רק דנטה הוא בן תמותה ,ועל כן למסת
גופו משקל המשקיע את הסירה במים .אזכורים מסוג זה מלווים את היצירה לכל אורכה
ומעניקים לה היבט נטורליסטי.
פיליפו ארגֶ 'נטי – פלורנטיני עשיר ,חי בתקופתו של דנטה ,שייך לסיעת ה"שחורים" ,נודע
ביהירותו המופרזת .לא פלא שדנטה מתייחס אליו כאל אויב מושבע.
ְּ
"ברוּכָ ה הָ ֵאם יָ לְ ָדה – "...דבריו של ורגיליוס מעלים על הדעת את הפסוק מן הברית החדשה
ָ
"א ֵ
(הבשורה על פי לוקס ,י"אַ ,)27 ,
ינקת ".אין
הש ַדים אשר ָ
שרי ׁ ָ
שרי הבטן אשר נְ שָׂ ַאתך ַוא ֵ
לדעת אם זהו אנכרוניזם היסטורי שחמק מתשומת לבו של המשורר ,או שמא ביקש לקשור
לוורגיליוס את נזר הנצרות ,ובכך להעניק לו שליטה באותיות הקטנות של האוונגליון הנכתב
מאות בשנים אחר מותו של המשורר הרומי הדגול.
דיס – אחד הכינויים של פלוּטו ,אל השאול על פי המיתולוגיה היוונית; כאן הוא מייצג את
לוּציפר .הקרת דיס שוכנת בשאול תחתיות והיא מוקפת ארבעה מעגלים בדומה למבצרים
בימי הביניים.
"הִ ֵ ּנה הֵ ם צְ ִר ֵיחי הַ ּ ִמ ְס ָ ּג ִדים" – צריחי המסגדים אמורים להעניק לדיס משמעות של כפירה
בעיקר ,ועל כן לציירה כעיר חטאה ומרושעת .דנטה תיעב את האסלאם ,הוא מכנה אותו
דת מרשעת ,ומשכן את מוחמד בתחתיות השאול.
ִ
"מ ּׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים" – המספר המקודש בעיני דנטה הוא שלוש .אולם מספר זה אינו מעניק
עוצמה מספקת לכוונתו במשפט זה ,על כן הוא נוקט הפעם בסגנון מקראי.
"הֶ ְראוּהָ ְּכבָ ר ְ ּב ׁ ַש ַער" – השער לתופת.
ֲ
"ע ַדיִ ן לֹא נִ נְ ַעל ִּכי ֵאין ָעלָ יו ְ ּב ִר ַיח" – רמז לפשיטה שערך ישוע על התופת כאשר בין היתר
שיבר את בריחי שעריו אשר טרם תוקנו או הוחלפו (להרחבה בנידון ראו פרק "מבואות"
לכרך זה).
"הוּא זֶ ה ֲא ׁ ֶשר יוֹ בִ יל – "...הכוונה למלאך אשר בואו מתואר בקנטו הבא ,החל משורה .64
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"הֵ ן הַ ִּס ּיו ַּע הָ ַרב ׁ ֶשבּ וֹ זָ כִ ינוּ" – מידה של ביאטריצ'ה ,המייצגת כאן את החלונות הגבוהים של
מרומי העדן.
אשוֹ ן" – קרי :מן הלימבו ,מקום מושבו של ורגיליוס .בשאלתו של
"יָ ְר ָדה ִמ ּ ִמ ׁ ְש ָּכנָ ּה ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ִר ׁ
דנטה ניכר החשש ,והוא שואל אפוא אם קיים תקדים למעשהו.
רסליה ,ספר ו'.)508 ,
"הַ ּ ְמכַ ּׁ ֵשפָ ה ֶא ִריכְ תוֹ " – מכשפה בת ֶת ַסליה ,נזכרת אצל לוקאנוס (פַ ַ
אריכתו אמורה הייתה להקים לתחייה חייל מת ,כדי שבנו של פומפיוס ילמד מפיו כיצד
רסלוס (שנת  40לפנה"ס).
יסתיים הקרב במלחמת האזרחים בין פומפיוס לקיסר ליד פַ ַ
המעשה מעלה על הדעת את בעלת האוב מעין דור ,המעלה באוב את נשמתו של שמואל
(שמואל א' ,כ"ח).
"חוּגוֹ ׁ ֶשל ִא ׁיש הַ ֶּק ֶרת" – הכוונה ליהודה איש קריות ,על שמו נקרא החוג התחתון בתופת
– משכנו של לוציפר עצמו – ג'ו ֶּדקה ( .)Giudeccaהשם אמור להזכיר לקורא את רובעי
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היהודים ,קרי :הגטאות בערי איטליה ,בין היתר בפירנצה ,שם נקרא הרובע ג'ודקה עד
היום.
האריניות מן המיתולוגיה ההלנית ,אלות הנקם (מדובר בעיקר
שמן הלטיני של ֶ
פוּריוֹ ת – ָ
בנקמת דם בתוך המשפחה) .דנטה מכיר אותן מן האנאידה בסדרת שמות שהעניק להן
ורגיליוס ,כגון :אלֶ קטו ,טיסיפונהֶ ,מגרה (.)Megaera, Alecto, Tisiphone
"נְ ִסיכַ ת הַ ּתֹפֶ ת" – פרספונה מן המיתולוגיה ,אשתו של האדס-פלוּטו ,מלכת השאול.
"על ּ ֻפ ְר ָענוּת ֶּתזֵ אוּס" – תזאוס ,גיבור אתונאי מן המיתולוגיה ,יצא עם חברו פריתואוס
ַ
( )Perithousלמסע להאדס ,בכוונה לחטוף את פרספונה ,ועל כך נענש.
ִּכי ִאם ְ ּבבוֹ א גּ וֹ ְרגוֹ נָ ה ִּת ְר ֶא ָ ּנה ְ ּב ֵעינֶ ָיך" – כל המתבונן במדוזה גורגונה ,הופך לאבן.
"לַ ֶּל ַקח הַ ִ ּנ ְס ָּתר ֵ ּבין הַ ּׁ ִש ִיטין הַ ְק ׁ ִשיבוּ" – דנטה מסב את תשומת לבו של הקורא לעובדה שעל
המדוזה ,המסמלת כפירה ומביאה למוות רוחני ,ניתן לגבור בעזרת תבונה (המיוצגת כאן על
ידי ורגיליוס) ,ובעזרת העוצמה האלוהית כפי שהיא מיוצגת בהמשך על ידי שליח משמים
–  ,meso del cielהצולל בסערה אל התופת.
"נָ סוֹ ת ִמ ּ ְפנֵ י הַ הוּא" – "ההוא" :קרי המלאך מיכאל ,מי שצבר ניסיון במלחמה בבני שטן,
כאשר השליך את לוציפר ומרעיו המורדים לתופת.
רמז להכרעת קרברוס ,המפלצת התלת-ראשית השומרת את הכניסה להאדס ,על ידי
הרקולס (כאחת מ 12-משימות) .כשם שהרקולס נשלח על ידי זאוס ,כך דנטה ממלא את
רצון אלוהים במסעו בעולם הבא.
ארל –  ,Arlesעיר בפרובנס ,ידועה בימי הביניים בשל בית קברות רומאי עתיק "אליס
קאנס" ( ,Campi Elisiשאנס ֶאליזֶ ה) .על פי המסורת קבורים בארל שועי ממלכתו של
שרלמן ורבבה מבין אביריו.
איסטריה ( .(Istriaהמפרץ קרנרו נמצא בצפון הים האדריאטי.
ְ
פולה ( – )Polaעיר בחבל
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"הוֹ ֶ ,ח ֶסד ִמ ּ ָמרוֹ ם" – במקור .O virt somma :התואר מתייחס אל ורגיליוס ,שבאופן זה
נהפך בפיו של דנטה לקדוש נוצרי.
"מ ֵ ּגיא יְ הוֹ ׁ ָשפָ ט" – זהו ,על פי הדוֹ גמה הנוצרית ,המקום שאליו יגיעו ביום הדין כל הנשמות,
ִ
ויתחברו לגופן על מנת לשמוע את פסק הדין הסופי שיינתן להם ויכריע את גורלן לנצח.
זאת בהתבסס על פסוק ב מיואל ,ד' ,לאמור" :וְ ִק ַ ּבצְ ִּתי ֶאת ָּכל הַ גּ וֹ יִ ם וְ הוֹ ַר ְד ִּתים ֶאל ֵע ֶמק
יְ הוֹ ׁ ָשפָ ט ,וְ נִ ׁ ְש ּ ַפ ְט ִּתי ִע ּ ָמם ׁ ָשם ַעל ַע ּ ִמי וְ נַ ֲחלָ ִתי יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ְ ּזר ּו בַ גּ וֹ יִ ם וְ ֶאת ַא ְרצִ י ִח ֵּלקוּ".
אפיקורוס 271-341( Epicurus ,לפנה"ס) – פילוסוף אתונאי .בסיס האתיקה שלו מבוסס
על הכרה שהאושר ,מטרת קיומו של אדם ,מתבטא בחוויות של עונג המובטחות בחיים
מפחדים מפני
המתנהלים בתבונה ובצניעות ( .)areteשאיפתו הייתה לשחרר בני אדם ּ
אלוהים ומפני המוות .בין השאר ,טען אפיקורוס ,שהנשמה היא בת תמותה והיא מתה יחד
עם הגוף .בימיו של דנטה ,ההגות האפיקוראית הייתה בעיקר נחלתם של הגיבלינים.
פרינטה ֶדלי או ֶ ּּברטי( Farinata degli Uberti ,נפטר בשנת  – )1264מנהיג הגיבלינים
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בטוסקנה ,נחשב אתיאיסט ואפיקוראי .אחרי מותו ומות אשתו ,הוצא נגדם גזר דין ,בו הם
מואשמים בכפירה .שרידי גופותיהם הוצאו מקברם ופוזרו (בשנת  ,)1283והרכוש שהורישו
לבניהם הוחרם.
פרינטה גירש את הגוולפים מפירנצה בשנת  .1248הם חזרו בשנת  ,1251ומאוחר יותר,
בשנת  ,1258גירשו את הגיבלינים .בשנת  1260הגיבלינים ,בראשות פרינטה ,גברו על
במונט ּ ֶפרטי .הגוולפים הצליחו לחזור בשנת  1264ולנצח את
ַ
הגוולפים בקרב עקוב מדם
הגיבלינים בקרב ליד ֶ ּבנֶ בֶ נטו ( )Beneventoבשנת  .1266עובדה זאת לא הייתה ידועה
לפרינטה ,שנפטר מוקדם יותר.
"אזַ י עוֹ ד רו ַּח ָקם" – הרוח הוא של קבלקנטה די קבלקנטי (,)Cavalcante dei Cavalcanti
ֲ
שהיה נציגם של הגוולפים ,אביו של גווידו ( )Guidoקבלקנטי ,מי שהיה רעהו ומורו של
דנטה ונמנה עם צמרת משוררי ה( dolce stil nuovo-ראו טור הטוהר ,קנטו  .)24כותב
קורות פירנצה מכנה אותו בתואר( alter oculus Florentiae :העין האחרת של פירנצה).
הוא גורש מפירנצה ,ומת בגלות בימים בהם דנטה היה פקיד בכיר מטעם סיעתו בהנהלת
העיר.
"אוּלַ י עוֹ ֵרר הָ ִא ׁיש ֶאת לַ ֲעגוֹ ׁ ֶשל ְ ּגווִ ידוֹ " – גווידו בז לוורגיליוס .אין הוא רואה בו סמל לתבונה
האנושית ,אלא מי שחולל תפיסת אהבה הניתנת לשליטה על ידי התבונה ,שהצניעות היא
חלק ממנה (באנאידה) .ורגיליוס מופיע כמתנגד לתפיסת האהבה כרגש משתק והורס את
האדם ,כפי שהציג קבלקנטי בקנצונה מרכזית מפרי עטו"( "Donna me prega" :גבירה
ביקשה לדעת")( .על גווידו קבלקנטי ותרגום שירו לעברית ,ראו :שבעה שערי שירה ,כרך
ב' ,עמ'  ,49-38תרגום אריה סתיו ,הוצ' תמוז).2005 ,
שבנו עדיין בחיים ,שכן לנשמות החוטאים אין
"וְ כִ י ֵאינֶ ּנ ּו ַחי עוֹ ד?" קבלקנטה אינו יודע ְ ּ
מודעות לזמן הווה.
"ת ְחלִ יף נ' ּ ְפ ָע ִמים" – קרי :בעוד חמישים ירחים לערך ,בשנת  .1304דברי הנבואה של
ַּ
פרינטה באשר לגורלו של דנטה אינם ברורים .הכוונה ככל הנראה לעובדה שבשנת 1304
סיעת ה"לבנים" ,אליה השתייך דנטה ,ספגה תבוסה מוחצת בקרב בלסטרה ( ,)Lastraועובדה
זאת שמה קץ לתקוותו של דנטה לחזור מהגלות .שמותיו של הירח במיתולוגיה הם :דיאנה,
רספוֹ נֶ ה.
לוּנה ּ ֶופ ֶ
מונט ּ ֶפרטי (ראו הערה  .)51דמם של
ְּ
ַ
"ב ַא ְר ָ ּג ָמן צָ בְ ע ּו ֶאת ֵמי הָ ַא ְר ְ ּביָ ה" – רמז לקרב ליד
הגוולפים שנהרגו בקרב צבע את מימי הנהר ארביה ( )Arbiaבאדום.
"ב ָדד הֲ לֹא מוּל ָּכל הָ ֲא ֵח ִרים נִ ַ ּצבְ ִּתי" – פרינטה מזכיר את התנגדותו האמיצה להחלטת
ָּ
הגיבלינים משנת  1260להרוס את העיר פירנצה כדי לנקום בגוולפים.
פרדריק השני – קיסר ומלך סיציליה ונאפולי בשנים  .1250-1212העביר שורה של רפורמות
במדינה ,שמטרתן בראש ובראשונה להקים שלטון מרכזי רב עוצמה .בשנת  1224יסד את
האוניברסיטה בנאפולי .משוררים (נציגי האסכולה הסיציליאנית) ומדענים מדתות שונות היו
קשורים לארמונו; פרדריק נחשב לאפיקורס ,ונוּדה פעמיים בחייו ולאחר מותו.
הקרדינל אוטביאנו דלי אובלדיני ( – (Ottaviano degli Ubaldiniגיבלין הדוגל באסכולה
האפיקוראית ,מונה לתפקידו בשנים .1273-1244
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"של זוֹ ֲא ׁ ֶשר ֵעינֶ יהָ רוֹ אוֹ ת הַ כּ ֹל" – ביאטריצ'ה תהיה מורת הדרך של דנטה בעדן ,שם ישמע
ֶׁ
המשורר (עדן ,קנטו  )17על עתידו מפי קצ'אגווידה ( ,)Cacciaguidaשהיה אחד מאבות
אבותיו.

קנטו אחד-עשר
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44
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65
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"מאוּס הַ ַ ּצ ֲחנָ ה" – סמל לשחיתות מוסרית ורוחנית של המעגלים הבאים ,אשר חומרת
ִ
עוונותיהם גדולה לאין ערוך משל אלו שדנטה נוכח בהם עד כה.
אנסטסיוס השני – אפיפיור בשנים  ,498-496חי בתקופת הפילוג בין הכנסייה המזרחית
והמערבית .היה מתון מדי ביחסו לכופרים מהזרם המונופיזיטי ,כדי שיוכל ליישם את
שאיפותיו ולאחד את הכנסייה .המונופיזיטים ,ובראשם הדיאקון פוטינוס ()Photinus
מסלוניקי ,דגלו בדעה ,שלישוע לא הייתה ישות אלוהית .בין חוקריו של דנטה יש הטוענים כי
הדבר היה בלתי אפשרי שכן פוטינוס הלך לעולמו בטרם עלה אנסטסיוס לכס האפיפיור.
"שלוֹ ׁ ָשה ַמ ְע ָ ּגלִ ים" – ורגיליוס מסביר לדנטה את אופיים של המעגלים ,מהשביעי ועד
ְׁ
התשיעי .במעגל השביעי מקבלים את עונשם האכזריים :אכזריותם מופנית נגד הזולת ורכושו
– רוצחים ,עריצים ,שודדים; או נגד עצמם והרכוש שברשותם – מתאבדים ובזבזנים; או
נגד אלוהים – מחללי קודש ,הומוסקסואלים ,מלווים בריבית .במעגל השמיני מקבלים את
עונשם מי שפגעו בזולתם במעשה נוכלות ועיוותו את תפקידה של התבונה .המעגל התשיעי
הוא משכנם של הבוגדים.
"יְ ֻר ּׁ ָשתוֹ ַמ ׁ ְש ִחית ו ְּמהַ ּ ֵמר ָעלֶ יהָ " – גם זהו ,על פי דנטה ,אופן מסוים של איבוד לדעת.
"וְ ַעל ָקהוֹ ר" ( – )Cahorsעיר בדרום צרפת הידועה בריבוי המלווים בריבית והספסרים
שבה.
"וְ יֶ ֶתר ְס ִחי וְ ֶרפֶ ׁש" – כוונת לנותני עצות אחיתופל וזורעי מחלוקת .הללו יופיעו בהמשך.
"וְ הוּא לֵ ב הַ ְ ּיקוּם בּ וֹ דִּ יס הָ ִעיר ׁשוֹ כֶ נֶ ת" – על פי המבנה הטופוגרפי של דנטה ,הכוונה היא
לתחתית התופת בה שוכנת דיס ,ששמה הוא גם שמו של לוציפר.
"א ְך הַ ְּלכו ִּדים ַ ּב ְּס ִחי" – קרי :הגרגרנים ,הפזרנים וכן רודפי בצע ואהבת בשרים.
ַ
מדובר בחיבורו של אריסטו ,אתיקה (פרק ז') ,המוכר היטיב לדנטה מתרגומו ללטינית.
ורגיליוס מצטט מפיזיקה של אריסטו (ספר שני) ,ומספר בראשית (ג׳ ,יט) ,כדי להסביר
לדנטה שהלוואה בריבית היא חילול קודש ועלבון לאלוהים ,שכן השכר והרווח אינם נובעים
מעמל כפיים ומעשה אומנות כי אם מרדיפת בצע לשמה שאין עמה עמל ויצירה.
"כּ וֹ כְ בֵ י דָּ גִ ים" – מזל "דגים" נמצא נמוך מעל האופק ,ו"העגלה" מצויה באותו פרק זמן
במערב ,משם נושבת רוח צפון-מערבית ,היא הקאורוס ( .)Caurusכיוון שכך ,השעה היא
שלוש לפנות בוקר.

קנטו שנים-עשר
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"לִ שְׂ פַ ת נְ הַ ר ַא ִדיגֶ 'ה ַ ּב ַ ּצד הַ ֶ ּזה ׁ ֶשל ְט ֶרנְ טוֹ " – מדובר קרוב לוודאי במדרון תלול בשם סלביני
לטרנטו.
די מרקו ( ,)Slavini di Marcoהנמצא בגדה השמאלית של האדיג'ה ,בין ורונה ֶ
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"ח ְר ּ ַפת הָ ִאי ְּכ ֵר ִתים" – הכוונה למינוטאורוס ,הכלאת שור ואדם ,שהגיח מרחמה של ּ ָפסיפֵ אה
ֶ
( (Pasifaeאשת מינוֹ ס ,מלך כרתים ,ולשור הלבן הסגור במבוך שנבנה על ידי ֶדדלוס .אצל
דנטה המינוטאורוס משמש כשומר במעגל השביעי.
"פ ַרת ֵעץ ְמזֻ ֶ ּיפֶ ת" – מבנה מעץ ,דמוי פרה ,בתוכו התחבאה פסיפאה ,וכך הצליחה לפתות
ָּ
את השור בו הייתה מאוהבת.
"דֻּ ַּכס ָאתוּנָ ה" – ֶתזֵ אוס ,מלך אתונה ,הרג את המינוטאורוס ,ובעזרת אחותו אריאדנה (חוט
אריאדנה) הצליח לצאת מהמבוך.
"זָ ע ּו ִמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לַ י" – עוד אזכור לכך שדנטה הוא בן תמותה יחיד בתופת ,עליו חלים חוקי
הטבע.
"הוּא״ – ישוע ,שאת שמו המפורש אין להגות בתופת ,חילץ את נשמות העברים מן הלימבו
(ראו התופת ,קנטו .)4
רעידת אדמה בתופת התרחשה ברגע ש"הוּא" ירד לשאול (וראו הערה קודמת).
"דֵּ ָעה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְ ּבלָ הַ ,ר ִ ּבים ַמ ֲא ִמינִ ים ָ ּב ּה" – רמז לתיאוריה של אמפידוקלס ,הפילוסוף שהקדים
את סוקרטס ,מי שטען כי העולם קיים בזכות החיכוך בין כוחות השנאה המפרידה בין
אלמנטים ,והאהבה המחברת ביניהם אחרי שהביאה אותם קודם למצב של תוהו.
"יוּבַ ל ׁ ֶשל דָּ ם רוֹ ֵת ַח" – הכוונה לנהר הפלֶ גֶ תון ( ,)Phlegethonנהר האש ,אחד מחמשת נהרות
ההאדס .אצל דנטה טובלים בו חוטאים ,מי שנהגו באלימות קיצונית כלפי קרוביהם.
"קנְ ָטאו ִּרים" – הכלאה של סוס ואדם .הקנטאורים נודעו באופיים הבלתי מרוסן והפראי.
ֶ
בלפיתים ,אנשי תסליה .אצל דנטה תפקידם להעניש את
במיתולוגיה נזכרים כמי שלחמו ּ
רוחות המקוללים הנמצאים במדור הראשון של המעגל השביעי ,שם הם טובלים בנהר
פלגתון.
"כירוֹ ן" – בנו של ַסטורן .בניגוד לקנטאורים אחרים ניחן כירון בחוכמה ודרך ארץ; היה
ֵּ
מדריכם של גיבורי יוון דגולים ,ביניהם אכילס ,בנם של ּ ֶפלֵ אוס והאלה ֶתטיס.
"נֶ סוֹ ס" ( – )Nessusהקנטאור שביקש לחטוף את אשתו של הרקולס ,דיאנירה (.)Deianira
חץ מורעל מקשתו של הבעל השיג את החוטף והרגו .לפני מותו הציע לדיאנירה ,בתרמית,
שתשתמש בדמו כדי להבטיח לעצמה את אהבת בעלה הבוגדני .בגדיו הספוגים דם מורעל
גרמו למותו של הרקולס.
"פוֹ לוֹ ס" ( – )Folusמן הקנטאורים האלימים במיוחד.
"את זְ ָקנוֹ ֵמ ַעל ַמלְ ְּתעוֹ ָתיו ִס ֵּלק ְ ּביָ דוֹ ָאחוֹ ָרה" – עוד דוגמא נאה של המוטיב הנטורליסטי
ֶ
בקומדיה.
"כי זוֹ ֲא ׁ ֶשר ָעלַ י" – "זו" היא ביאטריצ'ה ,בשמה עושה ורגיליוס שימוש ברצונו לפתוח
ִּ
דלתות ולגבור על מכשולים.
דיוניסיוס הזקן ,טירן סירקוזה ( 367-431לפנה"ס) .אלכסנדר – רודן מפֶ ראה שבטוסקנה
(במאה הרביעית לפנה"ס) ,ירש את השלטון אחרי שרצח את קודמו ,פוליפרון (.)Polifron
ַאצולינו או ֶאצֶ לינו השלישי דה רומנו ( – )Ezzelino III da Romanoמנהיג הגיבלינים ,שלט
על מארכיה טרוויזו ( )Marchia Trevisoבמשך  30שנים.
אובּ יצו ד'אסטה ( ,)Obizzo d'Esteשליט פררה ,נפטר בשנת .1293
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"לֵ ב ָּתם ׁ ִש ּ ֵפדֲ ,ע ַדיִ ן דָּ מוֹ זָ ב ַעל הַ ֶּת ְמזָ ה" – הכוונה לנסיך גי דה מונפורט (,)Gui de Montfort
בוויטרבּ ו ,בשעת טקס בכנסייה ,דקר את הנרי ,בן דודו של מלך אנגליה,
ֶ
מי שבשנת ,1272
אדוארד הראשון ,זאת כנקמה על מות אביו ,סימון ,שנרצח בפקודת המלך.
אטילה ( ,)Attilaהמאה חמישית – מנהיג ההוּנים .כיוון שהכריע בזמנו את מחציתה של
אירופה ,זכה לכינוי "שוט אלוהים" .Flagellum Dei-
פירוס ( Pirrhusאו  – )Pirrusבנו של אכילס ,הרג טרויאנים רבים .על פי ורגיליוס,
באנאידה ,הרג פירוס את פריאם מלך טרויהֶ .סקסטוס פומפיוס (המאה הראשונה לספירה)
– אחד משני בניו של פומפיוס הגדול .הקים צי אוניות רב עוצמה שהביס בקרב ימי את
אוגוסטוס.
ריניירי דה קורנטו ( )Rinieri da Cornetoוריניירי דה פאצי ( – )de'Pazziשני שודדי
מארמה ( )Maremmaוהשני באזור
דרכים נודעים לשמצה בימיו של דנטה .הראשון באזור ֶ
פירנצה.
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"ב ָיתם כּ ֹה ַ ּגסָ ,עבֹת ו ְּמפֻ ָּתל" – אזור פרא מכוסה יערות ,בין הנהר צֶ 'צ'ינה ()Cecina
ֵּ
שבטוסקנה לבין קורנֶ טו.
הרפיות – עופות טורפים בעלי ראשי נשים .באנאידה של ורגיליוס (ספר ג' )241-215 ,הן
ּ
מענות את אניאס ואת חבריו ששהו באי סטרופדה ,כשהן מזהמות את מזונם ומנבאות להם
אסונות נוספים לפני הגעתם לאיטליה .אצל דנטה תפקידן לייסר את נשמות המתאבדים
(להרחבה ,ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
"ב ַמ ְע ָ ּגל ׁ ֵשנִ י" – הכוונה לטבעת השנייה של המעגל השביעי.
ְּ
"אפְ ׁ ָשר ִּכי הוּא דִּ ּ ָמה" – במקור – Cred'io ch'ei credette ch'io credesse :צורה ֶרטורית
ֶ
המחברת ביטויים שמוצאם מאותו שורש .היא מקדימה את סגנון ביטויו המתוחכם והעשיר
ברמזים של פייר ֶדלה ויניָ ה ,הדמות הראשית בקנטו זה.
" ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִש ַירי ָק ָרא" – כוונת ורגיליוס לאפיזודה מאנאידה (ג' ,)68-19 ,בה אניאס ,לאחר בואו
לתראקיה ,קוטף ענף משיח ההדס ,והענף מתחיל לדמם .קול נוגה עולה אז מעמקי האדמה,
זהו קולו של פולידורוס ,בנו של מלך טרויה ,פריאמוס ,שנרצח בתחבולות עורמה של מלך
פולימסטור ,ונקבר באותו מקום .הערתו של ורגיליוס המתייחסת לדנטה היא
ֶ
תראקיה,
ניתוח פסיכולוגי מעודן ומאלף על אופן קריאתו של המשורר.
פייר דלה ויניה ( ,)Pier della Vignaפייטן סיציליאני ,נציג חשוב של ( ars dictandiאמנות
כתיבת איגרות ומכתבים) ,שׂ ר ויד ימינו של הקיסר פרדריק השני (להרחבה ראו פרק
"מבואות" לכרך זה).
ָ
השמים" הבשורה על פי
ַ
מטאפורה הלקוחה מברית החדשה" :ואתן לך את ַמפתחות מלכוּת
מתי ,ט"ז.19 ,
"כי הזונה" – על פי חזון יוחנן ,י"ז" :15 ,ויֹאמר אלי המים ההם אשר ראית ֲא ׁ ֶשר הזונה
י ׁ ֶֹשבֶ ת עליהם "...הכוונה להציג את השחיתות והקנאה הרווחים בחצרו של הקיסר.
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"ש ְּל ָחה ֵא ׁש ְ ּבאוֹ גו ְּסטוּס – "...אוגוסטוס – שם מקובץ לקיסרי רומא (לטינית :נעלה ,נכבד,
ִׁ
נאצל) .מכאן המחמאה לפרדריק השני הנמשל כאן לקיסרי רומי.
מינוֹ ס – ראו לעיל ,הערות לקנטו חמישי.
"לֹא הָ י ּו ַרגְ לֶ ָיך ,לַ נוֹ " (( – Lanoכנראה ֶארקולַ נו מרקוני מסיינה (,)Ercolano Marconi
שבזבז את כל רכושו על חיי פריצות ,ומפחד שיתרושש (על פי בוקאצ'ו) ,יצא לקרב בין
תושבי סיינה ותושבי ַא ֶרצוֹ בשנת  ,1287בידיעה שייפול בקרב ,כפי שאכן קרה.
"כלָ בוֹ ת ׁ ְשחֹרוֹ ת דָּ לְ קוּ – "...סמל לנושים.
ְּ
מונסליצֶ 'ה ()Monselice
ג'קופו דה סנטו אנדריאה (( ,Jacopo da Santo Andreaממשפחת ֶ
ששכנה באזור פדואה; במשך שנים ספורות בזבז רכוש רב שירש מאמו; נרצח בידי ֶאצֶ לינו
השלישי ָדה רומאנו ( )Ezzelino III da Romanoבשנת  .1239שמועות אמרו שהוא ציווה
להצית בניינים שבבעלותו כדי להאיר את הדרך המובילה לביתו ,לנוחות אורחיו.
"רוּחוֹ ׁ ֶשל ִמי הָ יִ ָית?" הרוח אינו משיב על שאלתו של ורגיליוס ,ואיננו יודעים אפוא במי
המדובר .בוקאצ'ו מעלה השערה כי דנטה ביקש שלא לפגוע במשפחת החוטא .כך או אחרת,
דברי האלמוני הם אזכור נוסף ,אחד מרבים ,למצבה העגום של פירנצה.
שמרס היה פטרונה בעת ייסודה
"ב ִעיר ָ ּב ּה הַ ּ ַמ ְט ִ ּביל הֶ ְחלִ יף – "...מדובר בפירנצה ,העיר ַ
ָּ
בעידן הרומי .בתקופה הנוצרית נתחלף מרס ביוחנן המטביל .שרידי פסלו של מרס השתמרו
פונטה וֶ קיו ( .)Ponte Vecchioהפסל עמד שם עד שקרס בשיטפון בשנת .1333
על גשר ֶ
דנטה החליף בטעות (!) את טוטילה ( ,)Totilaמלך הגותים ,ששם מצור על העיר פירנצה
בשנת  ,542באטילה ההוני שצבאו מעולם לא הגיע אל שערי איטליה.
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"הָ יְ ָתה הָ ֲא ָד ָמה ְספוּגָ ה ְ ּבחוֹ ל" – המדור השלישי במעגל השביעי הוא שטח צחיח ומלוהט,
בו באות על עונשן רוחות המגדפים ,כשהן שוכבות על החול ומטר לוהט מכה בהן .קיימת
הקבלה בין תיאורו של דנטה לתיאורו של המדבר הלובי אצל לוקאנוס בפרסליה (ספר ט').
קאטו עבר שם ,כשהוא מוביל את גיסותיו המובסים של פומפיוס.
"יָ ְרד ּו ִר ׁ ְשפֵ י ׁ ַשלְ הֶ בֶ ת" – מטר האש הוא סמל לזעם אלוהי.
"אלֶ ְּכ ַסנְ ֶדר" – הכוונה לאלכסנדר הגדול ( )356-323ומסעו להודו.
ַ
"מי הוּא זֶ ה הָ ֲענָ ק" – הכוונה ַ
ִ
לק ּ ָפנֵ אוּס ( ,)Capaneusאחד משבעת המלכים שהשתתפו
במסעו של פוליניקס ,אחיה של אנטיגונה ,נגד אתאוקלס ,שליט תבאי .כבר בתבאידה (ספר
י' )909 ,מאת סטציוס ,המשורר הרומי מהמאה השנייה לספירה ,מתואר קפנאוס כעז-פנים
המתגרה ביופיטר ,עד שזה הורג אותו במכת ברק .אצל דנטה הוא התגלמות הגאוותנות
שבאה על עונשה (וראו שורה .)64
"ווּלְ ָקנוּס" – "הנפח האלוהי" ,מקבילה רומית להֶ פַ ייסטוס מן המיתולוגיה ההלנית.
מדובר בציקלופים העובדים בנפחייה של וולקן בתוך הר הגעש ֶאטנה (הקרוי בימי הביניים
מונגיבלו.)Mongibello ,
ֶּ
"ב ּ ִמלְ ָח ָמה הַ הִ יא ְ ּבגֵ יא פְ לֶ גְ ָרה" – הכוונה לגיגנטומכיה ( ,)Gigantomachiaהמלחמה
ַּ
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המפורסמת בעמק פלֶ גרה ( ,)Flegraבין אלי האולימפוס ,תחת פיקודו של זאוס ,לבין
רטרוס וגאיה.
הגיגנטים ,בני ַט ַ
"פלֶ ג ָקט" – הכוונה לנחל פלגתון ,נחל דמים בו טובלים רוצחים ורודנים ,קולח במדור
ֶּ
הראשון של המעגל השביעי .כאן הוא פלג קט שייעלם כליל בתהום המפרידה בין המעגל
השביעי והשמיני.
ויטרבּ ו ( ;)Viterboלפרוצות ,שלא
"בּ וּלִ ַיק ֶמה" ( – )Bulicameמעיין מי גופרית חמים באזור ֶ
הורשו להשתמש בבתי מרחץ ציבוריים ,מותר היה לרחוץ בו.
אידה שבכרתים את
ֵ"ר ָיאה" ( Reaמיתולוגיה יוונית) – אשתו של קרונוס ,הסתירה על ההר ָ
בנה זאוס ,מאביו שבלע את כל ילדיו בזה אחר זה (מתוך פחד מפני הגשמת הנבואה שניבאה
לו מוות מידי בנו) .כוהני המקום החרישו את בכי התינוק ,כשהם שרים ומנגנים.
"בפְ נִ ים הָ הָ ר ׁשוֹ כֵ ן ֲענַ ק ָא ָדם" – כאן פותח ורגיליוס בהרצאה על מוצאם של נחלי התופת:
ִּ
אכרון ,סטיכס ,פלגתון וקוקיטוס ההופך לאגם קפוא (Acheron, Styx, Phlegethon,
 ,)Cocytusהנובעים מן הדמעות שמזיל פסל ענק של זקן הניצב בהר אידה ,גבו לדרום
(לדמיֵ ָטה ,עיר הנמצאת בשפך הנילוס ,ערש הציביליזציה) ופניו לכיוון רומא (המרכז
מזרח ַ
הרוחני והחילוני של העולם באותם זמנים).
ֹאש הָ ֲענָ ק הַ ָּסב" – מבנהו של הענק הוא סמל לנסיגה של האנושות
"זָ הָ ב ָטהוֹ ר יָ צוּק ר ׁ
(לפרטים ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
"הֵ יכָ ן לֶ ֶתה הַ ַ ּנ ַחל?" – לֶ ֶתה( Lethe ,מיתולוגיה יוונית) ,נהר השכחה בעולם הבא .אצל דנטה
זורם הנחל בגן העדן הארצי (וראו טור הטוהר ,קנטו .)28
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ויסן ( )Wissantהקרובה לקאלה ( )Calaisובּ רוּז' (.)Bruges
עם הערים הפלמיות נמנות גם ָ
ברונטו לטיני –  ,)1294-1220( Brunetto Latiniמשפטן מלומד השייך לסיעת הגוולפים,
מעורב ופעיל בחיים הפוליטיים בעיר פירנצה ,אמן הרטוריקה ,מחבר מסה אנציקלופדית
צרפתית בשלושה כרכים ,בשם ( Trésorלהרחבה בנושא ראו את פרק "מבואות" לכרך
זה).
ָ
ְ
"ב ֶד ֶרך כּ וֹ כָ בֶ יך" – דנטה הוא בן מזל תאומים; המסורת האסטרולוגית מייחסת לו אפוא
ְּ
כישרון ספרותי.
"א ְך הַ ִ ּנכּ וּר ,הַ ֶר ׁ ַשע ׁ ֶשל הַ ְ ּב ִר ּיוֹ ת הָ הֵ ם" – דנטה מייחס לעצמו שושלת יוחסין של אבות העיר
ַ
הרומאים בניגוד למתיישבים מפיֶ סולֶ ה ,בורים ועמי-ארצות שנמנו אף הם על מייסדי העיר
(וראו ההערה הבאה).
"ב ֵימי ָעבָ ר הִ ִ ּגיע ּו ִמפְ יֶ סוֹ לֶ ה" – על פי המסורת נוסדה פירנצה על ידי הכובשים הרומאים
ִּ
ועל ידי יוצאי פיֶ סולֶ ה ( ;)Fiesoleעובדה שיכולה להסביר את הסכסוכים בין תושבי שתי
הערים.
"על ַמ ֲעשִׂ ים ׁ ֶשל ֶח ֶסד ְ ּב ַמשְׂ ֵט ָמה יָ ׁ ִשיבוּ" – ייתכן שדנטה רומז בדיעבד למעשה הגלייתו מן
ַ
העיר בשנת .1302
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"ל ּו ַרק ֶאת ְרצוֹ נִ י יָ כֹלְ ִּתי לְ ַק ֵ ּים" – בהמשך מעתיר דנטה על ראשו של ברונטו אין ספור
תשבחות ,ומבטיח לו כי ל ּו בו היה תלוי הדבר ,מעולם האיש האציל לא היה יורש גיהינום.
החלק התמוה (אם לא הסרקסטי) הוא בכך שדנטה הוא שקבע את מקומו של ברונטו
בתופת.
"לְ יֶ ֶתר הַ ְּכתוּבִ ים" – רמז לנבואתו של פרינטה ( )Farinataבקנטו העשירי של התופת.
ְּ
"גבִ ָירה ַמשְׂ ֶּכלֶ ת" – ביאטריצ'ה.
"פ ִר ְיס ְקיָ אן" ( (Priscianמקיסריה (המאה השישית לספירה) – מדקדק נודע של לטינית.
ְּ
חיבורו ,יסודות הדקדוק ,Institutiones grammaticae ,היה נפוץ בבתי הספר בימי
הביניים.
"פְ ַרנְ צֶ ְ'סקוֹ דְּ ַ'אקוֹ ְרסוֹ " – )1293-1225( Francesco d’Accorso ,משפטן מפורסם מפירנצה,
פרופסור באוניברסיטאות בולוניה ואוקספורד.
"עבְ דּ וֹ ׁ ֶשל ֶעבֶ ד" – "עבדו של עבדך" ( )Servus servorumהוא ביטוי – כאן במובן אירוני –
ַ
שהאפיפיור נהג להשתמש בו כשחתם על מסמכיו .אנדריאה דה מוציAndrea de'Mozzi ,
(נפטר בשנת  ,)1296בישוף העיר פירנצה ,הועבר על ידי האפיפיור בוניפציוס השמיני
מפירנצה לוויצ'נזה ( ,(Vicenzaהנמצאת על גדות הנהר בכּ כיליונֶ ה (.)Bacchiglione
"אצְ ְטלַ ת וֶ רוֹ נָ ה" – גלימה בצבע ירוק ,שניתנה כפרס למנצח בתחרות ריצה .Palio ,התחרויות
ִ
התקיימו בימי ראשון של הצום הגדול ,בוורונה ובערים אחרות באיטליה.

קנטו שישה-עשר
4
8
37

38
41

44

70

6/7/2009 1:43:59 PM

"שלוֹ ׁ ָשה רוּחוֹ ת" – הכוונה לגווידו ,טגאיו ורוסטיקוצ'י.
ְׁ
"על ּ ִפי הַ ֶ ּבגֶ ד" – דנטה ,כיאה לצאצא הרומאים ,חובש טוגה היורדת לו עד קרסוליו .בזכות
ַ
הגלימה מזהות אותו הרוחות כאיש פירנצה.
"גּ ו ַּאלְ ְד ַר ָדה" ( – )Gualdradaבתו של בלינצ'יונה די רווינייני בן המאה השתים עשרה
( ,)Bellincione dei Ravignaniשאותו יזכיר קצ'אגווידה ,מאבות אבותיו של דנטה ,בעדן
(קנטו  ,)15משמשת דוגמה למנהגים ששררו פעם בפירנצה .המטרונה הנכבדת הייתה אשתו
של גווידו איל וֶ קיו ( ,)Guido ii Vecchioוסבתו של גווידו גוורה (.)Guera
מונטפרטי (בשנת  )1260וליד
ֶּ
"ּגְ ווִ ידוֹ ְ ּגווֶ ָרה" – ממנהיגי הגוולפים ,הצטיין בקרבות ליד
ֶ ּבנֶ בֶ נטוֹ (בשנת .)1266
"טגַ איוֹ ַאלְ דוֹ ְ ּב ַרנְ ִדי" ( Tegghiaio Aldobrandiנפטר לפני שנת  – )1267ממנהיגי הגוולפים.
ֶ
ניסה להשפיע עליהם שלא לתקוף את סיינה בשנת  ,1260ובסופו של דבר גרם באופן ישיר
לתבוסתם בקרב ליד מונטפרטי .הוא נזכר קודם על ידי צ'אקו (( ,Ciaccoבקנטו השישי.
ַּ
"ג'קוֹ ּפוֹ רו ְּס ִטיקוּצִ 'י" ( Jacopo Rusticucciנפטר בערך בשנת  – )1267אזרח פירנצה אמיד,
גוולף מוערך בזכות סגולותיו המוסריות והפוליטיות; על פי פרשני הקומדיה בעידן הרנסנס
היה האיש להומוסקסואל כתוצאה מנישואים כושלים.
"גּ 'וּלְ יֶ לְ מוֹ בּ וֹ ְר ְסיֶ ֶרה" ( Guglielmo Borsiereנפטר בערך בשנת  – )1300איש חצר שנודע
בנימוסיו ובבקיאותו בחיי החברה ,גיבור אחת הנובלות בדקמרון (ספר א'.)8 ,
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"אכֵ ן ,הַ ּ ְמהַ ְ ּג ִרים וְ הִ ְת ַע ּׁ ְשרוּת ַק ָּלה – "...הכוונה למהגרים לעיר מן הכפר ,המתאפיינים על פי
ָ
המשורר בחמדנות ויהירות הנובעות מהתעשרותם המהירה ממסחר ומהלוואות בריבית.
ַּ
"ג ַע ׁש ַמיִ ם ַאדִּ יר" – הכוונה לנחל פלגתון (ראו הערות לקנטו שנים-עשר) היורד מהמעגל
השביעי לשמיני בצורת מפל מים .דנטה משווה אותו למפל מים די רומיטי (,)dei Romiti
שנוצר מפלג אקווַ צֶ 'טה ( ,)Acquachetaהזורם בהרי האפנינים ,בקרבת סן בנדטו דל אלפה
(.)San Benedetto dell'Alpe
לסבוֹ י ,על גבול צרפת ושווייץ.
"מוֹ נְ ֶטה וֶ זוֹ " – פסגת הר באלפים בין ּפיֶ דמוֹ נט ַ
משמעותו הסמלית של החבל אינה ברורה; ייתכן שזאת אלגוריה לצניעות ,כמנוגדת לפריצות
המיוצגת על ידי הנמר בקנטו הראשון ,או שהחבל הוא אלגוריה לתכונות המנוגדות לאלה
שמייצג גֶ ריון ( )Gerionהעולה מן המעמקים .קשה להניח שהכוונה לרמוז לחברותו של
דנטה במסדר על שם פרנציסקוס הקדוש ,כפי שסבורים אחדים מבין הדנטולוגים.
"נְ ֵמר ֲחבַ ְרבּ וּרוֹ ת" – הנמר מן הקנטו הראשון הוא סמל להתהוללות ולהעדר יכולת
לגבור על היצר .על מנת לגבור על נמר החברבורות שבקרבו ,חבַ ר דנטה בנעוריו למסדר
הפרנציסקני.
"הִ ֵ ּנה ,קוֹ ֵרא יָ ָקר – "...פנייה ישירה לקורא ( ,)lettoreהמבקשת לשכנע אותו כי הדברים
אשר עומד המשורר לספר מיד ,מדהימים ככל שיהיו ,אינם פרי הפלגת דמיון של פייטן
מוכה שכינה ,כי אם אמת לאמיתה .עוד מוטיב בסגנונו של דנטה ,המבקש ליצור רושם של
ריאליזם כשל יומן מסע.
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ְ"ר ֵאה ֶאת הַ ּ ִמפְ לָ ץ – "...גֶ ריון (מיתולוגיה יוונית) ,מפלצת ענק תלת-גופית שנקטלה בידי
הרקולס .דנטה מעניק לה פני אנוש תמימות וגוף דמוי דרקון מעופף וזנב מורעל ,אלגוריה
לצביעות ושקר ,החטאים העיקריים ,שעליהם נענשים במעגלים השמיני והתשיעי .כיוון
שתהום מפרידה בין המעגל השביעי לשמיני ,יהיה זה גריון שיטיס את דנטה ואת ורגיליוס
מעליה.
"ס ְמלָ ּה ׁ ֶשל הַ נּוֹ כְ לוּת" – חטאים הנובעים מצביעות ושקר חמורים יותר בעיני המשורר
ִ
מאלימות פיזית .מכאן שהנוכלים מצויים במעגל שפל יותר מן המרצחים.
"א ַרכְ נֶ ה" ( – (Arachneאורגת מומחית במקצועה ,גאה בכישרונה ,העזה להזמין את אתנה
ָ
לתחרות אריגה ,הובסה בתחרות והפכה לעכביש.
"אל ֶחבֶ ר הַ חוֹ ְט ִאים" – מלווים בריבית השוכנים בחלקו האחרון של המדור השלישי ,במעגל
ֶ
השביעי .הללו יושבים על החול המלוהט ,מבקשים ללא הצלחה להתגונן מפני מטר האש
היורד עליהם ,ומתבוננים בחריטים התלויים להם על צוואר .על החריטים ,המזכירים להם
את מלאכתם הבזויה ,נראים סמלי משפחותיהם ,על מנת שניתן יהיה לזהותם.
"תוֵ י ּ ָפנָ יו ְּכ ׁ ַש ַחל" – סמל שושלת גַ 'נפיליאצי ( ,)Gianfigliazziמשפחת מלווים בריבית
ָּ
מפירנצה.
"עלָ יו חוֹ ַתם ֲאוָ ז" – סמל שושלת בית אוּבּ ריאצ'י ( .)Ubriachiבני המשפחה ,ממנהיגי
ָ
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הגיבלינים ,עסקו ,אחרי הגירוש הגדול של נציגי הסיעה בשנת  ,1258בהלוואות בריבית,
בעיקר באזור סיציליה.
"נְ ֵקבַ ת ֲחזִ יר ִ ּב ְתכֵ לֶ ת" – סמלו של רג'ינלדו דלי סקרובֶ ני (,)Reginaldo degli Scrovegni
מלווה בריבית מפדואה.
נטה ( ,(Vitaliano del Denteאף הוא מפדואה ,כיהן
ויטליָ נו ֶדל ֶד ֶ
"שכֵ ן ׁ ְשמוֹ וִ ַיטלְ יָ נוֹ " – ַ
ָׁ
בתפקיד בכיר בעירו בשנת  .1307איננו יודעים במה חטא ומדוע הוא צפוי לרשת גיהינום.
נטה ( )Giovani di Buiamonteנוכל פלורנטיני ,חולל פשיטת רגל
הגבר הוא ג'ובני די בּ וּיַ מוֹ ֶ
במכוון על מנת להימלט מנושיו.
 109פַ ֵאיתון ( )Phaethonואיקרוס – להרחבה בנושא ראו פרק "מבואות" לכרך זה.
"הָ ֵא ׁש בּ וֹ ֶע ֶרת ַעל ּ ְפנֵ י ִּכ ּ ַפת ָר ִק ַיע" – שביל החלב.
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המעגל השמיני בנוי בדמות באר גדולה ההולכת וצרה .שמו של המעגלַ :מלֶ בּ ולגֶ ה
( ,)Malebolgeוהוא מחולק לעשר מצולות או "כיסים" של רשע ( .)Male-bolgeבמלבולגה
כלואים נוכלים לסוגיהם על פי חומרת העברה .בעמק הראשון משוכנים סרסורים ומפתים.
אלו רצים בכיוונים מנוגדים ,בליווי צליפות שוט שבידי משמר הדמונים .בעמק השני
מתייסרים חנפנים הטובלים בצואה.
"צְ לָ לִ ים ְ ּגלוּיֵ י ֶע ְרוָ ה" – דנטה עושה שימוש בעירום במקרים יוצאי דופן ,על מנת להדגיש
את שפל המדרגה האנושי.
בשנת יובל  1300ביקר דנטה ברומא על תקן שגריר פירנצה ,והתקבל על ידי האפיפיור
בוניפציוס השמיני .הגשר הוא ( Ponte di Castel Sant'Angeloגשר הארמון על שם
המלאך הקדוש).
"תל גּ 'וֹ ְר ָדנו" – מונטה ג'ורדנו ( ,)Monte Giordanoתל מול ארמון המלאך הקדוש ,משכנה
ֵּ
של שושלת אורסיני.
ֹאשוֹ " – הרוח מבקש להסתיר את זהותו ,כדרכם של רמאים.
"כי ִאם יַ ְר ִּכין ר ׁ
ִּ
"וֶ נֶ ִדיקוֹ ַקצְ 'יָ נֶ ִמיקוֹ " 1302-1235( Venedico Caccianemico ,בערך) – ממנהיגי הגוולפים
בבולוניה ,כיהן בתפקידים חשובים בערים שונות באיטליה .היה לסרסור של אחותו
ד'אסטה (d'Este
ֶ
ג'יזולַ ֶ ּבלה ( )Ghisolabellaעל מנת לזכות בחסדיו של המרקיז אוביצו
 )Obizzoמפררה .מעשיו התאפשרו הודות לתמיכת המשפחה והסביבה ,בעיקר בתוכניותיו
הפוליטיות ובשאיפותיו לתפוס את השלטון בעירו.
בדיאלקט הבולונזי העתיק משמעות המילה  sipaהיא ( sìכן).
ָסבֶ נה (ֶ (Savenaורנוֹ – נהרות הזורמים ממזרח וממערב לבולוניה.
"רוּחוֹ ׁ ֶשל יָ אזוֹ ן" – להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה.
"הִ ּ ְיפ ִס ּ ִיפילֶ ה" ( – )Hypsipileמנשות האי לֶ מנוס שזנחו את פולחן אפרודיטה .האלה
שנעלבה הענישה אותן בהפצת סירחון כבד ,ומסיבה זאת נטשו אותן הגברים לטובת נשים
זרות .נשות למנוס הרגו בתגובה את כל הגברים .היפסיפילה היא היחידה שלא העזה להרוג
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דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

434
את אביה .כשיאזון ביקר באי הוא פיתה אותה ,אך אחר כך נטש אותה כשהיא בהיריון .דנטה
שאב את הרעיון לעלילתו מיצירתו של סטציוס ,תבאידה (ספר ה'.)462-435 ,
ָ
123
"אלֶ ְסיוֹ ִאינְ ֶט ְר ִמינֵ י" ָדה לוקה( Alessio Interminei da Lucca ,המאה השלוש עשרה)
– חבר סיעת הגוולפים הלבנים .מעבר לזאת איננו יודעים עליו דבר.
ָּ 135-133
"ת ִאיס" ( – (Thais, Taideזונת צמרת (הֶ ֶט ָרה) בת אתונה ,פילגשו של אלכסנדר הגדול .בין
אהובה
היתר גיבורת הקומדיה הלטינית של ֶט ֶרנציוס ,הסריס .באחת התמונות במחזה שואל
ּ
של תאיס אם היא מרוצה מהשפחה שקיבלה ממנו במתנה ,והסרסור גנאטון ()Gnaton
משיב לו בסגנון חנפני .דנטה הכיר את הסצנה הזאת מהדיאלוג הפילוסופי של קיקרו ,לֶ ליוס
"בכָ ל
( )Leliusאו על רעוּת ,אולם הוא מייחס בטעות את התשובה המחניפה לתאיס עצמהּ ְ :
לִ ִ ּבי ,לָ בֶ ַטח!"
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"ש ְמעוֹ ן הַ ּ ָמגוֹ ׁש" – דמות מן הברית החדשה ,משמו נגזר המונח  ,Simonismבמשמעות של
ִׁ
מסחר בכהונות הכנסייה ובנכסים השייכים לה (להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
ָ
"עגֹל הָ יָ ה ָּכל ֶ ּב ַקע" – החוטאים כלואים בתוך נקיקי סלע שמתוכם מבצבצות רק כפות
רגליהם ,ולשונות אש מלחכות אותן .בכל הקנטו נשמרת אווירה גרוטסקית-קומית ,עשירה
בביטויי עגה יום-יומיים המאפיינים את הסגנון הנמוך (הקומי) .הגרוטסקה באה להדגיש
את שפלותם של הסוחרים בתשמישי קדושה ,בעיקר אלה מן החלונות הגבוהים ,דוגמת
קרדינלים ואפיפיורים.
ֵ
"מ ַא ָ ּגנֵ י ְטבִ ילָ ה" – ההשוואה בין הבקעים בסלע לבין אגני הטבילה היא אכן מופת של
השוואה גרוטסקית.
"זֹאת ַעל ְמנָ ת לִ ְמ ׁשוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ּ ָפעוֹ ט טוֹ בֵ ַע" – ההשוואה שעורך המשורר בין מעשהו (שבירת אגן
הטבילה) לבין הסוחרים בכלי קודש ,אמור להדגיש את רשעותם של מי שהיו מעדיפים את אגן
הטבילה גם אם תינוק היה מוצא בו את מותו .העובדה שהמשורר מעמיד את מעשהו כמופת
של מוסר עולה בקנה אחד עם מעמד הנביא המוכיח בשער ,שדנטה מייחס לעצמו בצניעותו
כי רבה.
ְּ
"בא ֶֹדם הַ ּׁ ַשלְ הֶ בֶ ת" – קרוב לוודאי רמז סרקסטי על חשבון הגרביים האדומים שהיו חלק
מתלבושתו של האפיפיור.
ֹאש ּה לְ ַמ ָּטה" – דנטה ,כאחד מששת ּ ְ
"קבו ָּרה ,ר ׁ ָ
ְ
הפ ִריוֹ רים ( – Prioreהתפקיד הבכיר במועצת
העיר) של פירנצה בקיץ שנת  ,1300היה נוכח בתוקף תפקידו בהוצאה להורג של שודדים,
מי שנקברו בעודם חיים וראשם באדמה למטה.
"דּ וֹ ֶחה מוֹ תוֹ ְ ּבעוֹ ד וִ דּ וּי" – הכתוב מתייחס לעונש שנגזר בימי הביניים על הריגה :הנידון יכול
היה לדחות את ההוצאה לפועל כשהוא מבקש להתוודות .החלק האירוני הוא בכך שדנטה
משמש במקרה זה כומר וידויים לאפיפיור עצמו.
"וְ הוּא ָק ָרא – "...הכוונה לג'ובני גטאנו אורסיני ( ,)Giovanni Gaetano Orsiniהוא ניקולס
השלישי ,אפיפיור בשנים  .1280-1277הרוח מסביר לדנטה ,אותו חשב תחילה לאפיפיור
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בוניפציוס השמיני ,מי שאמור להיענש יחד עמו ,כי ידחק אותו עמוק יותר בבקע .כיוון
שבוניפציוס השמיני ימות רק בשנת  ,1303ניקולס השלישי חש "מרומה" .דבריו הם אישור
נוסף להסברו של פרינטה (ראו קנטו עשירי) ,כי הנשמות בתופת מסוגלות לנבא את העתיד
הלא-רחוק ,אבל אין להן מודעות להווה .המצב הקומי מאפשר להן לשכוח את זוועות
העונש ,אבל גם משמש כאמצעי לביקורת.
ְּ
"גבִ ְר ֵּתנ ּו הַ ָ ּנאוָ ה" – האפיפיור ,משנהו של ישוע עלי אדמות ,הוגדר בימי הביניים כמי ש"נשוי
לכנסייה" .מכאן הביטוי ְ ּ
"גבִ ְר ֵּתנ ּו הַ ָ ּנאוָ ה" .בוניפציוס השמיני ,אפיפיור בשנים ,1303-1294
בוגד על פי דנטה ברעייתו .יתר על כן ,בוניפציוס הוא זה שבגינו גורש דנטה מפירנצה ,והוא
אפוא אויב אישי של המשורר התוקף אותו בכל הזדמנות מעל דפי הקומדיה.
"הַ דֻּ ָ ּבה אוֹ ְר ִסינִ י" – במקור משחק מילים על השם "אורסיני" (משמעות המילה  orsoהיא
דוב) ,המשקף את אופיו ואת פשעי הסימוניזם המיוחסים לו.
הביקורת על קלמנס החמישי היא חריפה ביותר כיוון שהוא גרם לכנסייה באותם ימים את
הנזקים הרבים ביותר .הוא השיג את תואר האפיפיור בתמיכתו של מלך צרפת ,פיליפ היפה,
וכתוצאה מכך נדד הכס הקדוש לאוויניון ("גלות בבל" ,בפי הכנסייה בעת ההיא) ,והחלה
תקופת שפל של "תלות האפיפיורים" בשליטי אוויניון (.)1377-1309
"ב ַמ ֲעשֵׂ י ַעוְ לָ ה עוֹ לֶ ה ַעל ׁ ְשנֵ ינ ּו יַ ַחד" – רמז לבואו לגיהינום של אפיפיור נוסף ,קלמנס
ְּ
החמישי.
"הוּא יַ אזוֹ ן הַ ּׁ ֵשנִ י יִ הְ יֶ ה" – השוואת קלמנס החמישי ליאזון היהודי המתייוון היא חמורה
במיוחד .על יאזון מסופר בספר המכבים ב' ,ד' ,26-7 ,כי ביקש לקנות משליט סוריה,
אנטיוכוס אפיפנס (הרשע) ,את תפקיד הכוהן הגדול תמורת שלוש מאות ושישים כיכר
כסף מאוצר בית המקדש .כמו כן הבטיח לאפיפנס לבנות אצטדיון בירושלים ולחנך את בני
ישראל ללכת בדרכי הגויים.
"כ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֲחר ּו ְ ּב ַמ ִּת ָ ּיה" – וראו מעשי השליחים ,א' .26-17 ,מדובר בקבלתו של מתיה אל
ַּ
חבר השליחים תחת יהודה איש קריות.
"מוּל ׁ ַש ְרל נְ ִס ְיך ַאנְ ז'וּ" – הכוונה לשרל הראשון ( .)Charles Iעל פי המסורת המקובלת
בשלהי ימי הביניים ניקולס השלישי תמך (באמצעות מעשי שוחד) בקשר שנקשר נגדו.
הביקורת המודרנית שוללת אפשרות זו.
"יוֹ ָחנָ ן הַ ְמבַ ּ ֵׂשר" – בספר חזון יוחנן ,י"ז" :1 ,וַ יָ בֹא אחד מן שבעה המלאכים הנֹשְׂ אים ׁ ֶשבַ ע
ידבר ֵאלַ י לֵ אמֹר בּ ֹא וְ ַא ְר ֲא ָך את משפט הזונה הגדולה הַ י ׁ ֶֹשבֶ ת על ַמיִ ם רבּ ים".
הקערות וַ ֵ ּ
הזונה הנואפת עם מלכים מסמלת את רומא האלילית .שבעת ראשי המפלצת הנושאת אותה
מסמלים את שבע הגבעות שעליהן נוסדה רומא ,עשר הקרניים מבשרות את בואם של
עשרה מלאכים .כך בברית החדשה .אצל דנטה הסמלים משתנים ,זאת כדי להדגיש את
מהות הביקורת בקנטו הזה :האישה היא סמלה של רומא האפיפיורית ,ניאופיה הם סמל
לסימוניסטים מאסכולת הכס הקדוש; שבעת הראשים הם סמל לשבעת הסקרמנטים של
הנצרות; ועשר הקרניים הן סמל לעשרת הדיברות מהם חייבת הכנסייה לשאוב את עוצמתה
הרוחנית .עוד דוגמא מובהקת לסינקרטיזם תיאולוגי המשמש את דנטה ביצירה זו.
"הָ ּה ,קוֹ נְ ְס ַטנְ ִטין ֵק ָיסר" – רמז ל"מתת קונסטנטינוס" ,מסמך (מזויף) שעל פיו הקיסר
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קונסטנטינוס הגדול ( )337-306ציווה כביכול למסור לידי האפיפיור סילבסטר הראשון את
השלטון על רומא ועל השטחים המערביים השייכים לאימפריה של אותם ימים (להרחבה
על הנושא ראו פרק "מבואות" לכרך זה).

קנטו עשרים
"בחוּג הַ ַ ּגיְ א" – בתהום הרביעית סובלים מכשפים ,מנבאי עתידות וכל מי שבאמצעות חיזוי
ְּ
7
העתיד התיימרו לנכס לעצמם חוכמה אלוהית .הם בוכים וצועדים כשראשם סב לאחור ,כי
בחייהם הביטו בעזות מצח קדימה ,לעתיד.
"א ְמפְ יָ ָראוּס" ( – )Amphiarausמגיד עתידות חכם וישר דרך .אמור היה להימנות עם אחד
ַ
33
משבעת המלכים שיצאו להילחם נגד תבאי (על פי אייסכילוס ,שבעה נגד תבאי) ,אולם סירב
להפצרותיו של פוליניקס לחבור למלחמה ,שכן ניבא את תוצאותיה .בעת ביקורו בתבאי
ראה כי הוא נרדף על ידי אנשי העיר .אולם בטרם אלה השיגוהו ,פער זאוס את פי האדמה,
אמפיראוס וכבודתו זינקו מטה ,ונעלמו במעבה הקרקע .דנטה למד את המעשה מן התבאידה
לסטציוס.
"ט ֶרזְ יַ אס" – מגיד עתידות נודע מתבאי .בנעוריו נהפך לאישה כעונש על הכאת זוג נחשים
ֶ
46
מזדווגים .שבע שנים מאוחר יותר ,כתוצאה ממעשה זהה ,חזר ולבש צורת גבר( .אובידיוס,
מטמורפוזות ,ספר ג' .)320 ,שני נחשים כרוכים על מוט יוצרים את מטהו של הרמס ,שהיה
בין היתר גם פטרונם של מנבאי עתידות ,ומכאן ההתייחסות אליו.
"ארוּנְ ס הָ ֶא ְטרו ְּס ִקי" ( – )Arunsמגיד עתידות בזמנם של קיסר ופומפיוס ,שהה באחת
ָ
47
המערות של קררה ( ;)Carraraהוא ניבא את מלחמת האחים ואת ניצחונו של קיסר
(לוקאנוס ,פרסליה ,ספר א'.)580 ,
"מנְ טוֹ " ( – )Mantoבתו של טרזיאס ,מגדת עתידות; אחרי מות אביה ברחה מתבאי ,ובסוף
ַ
55
נדודיה התיישבה בצפון איטליה ,במקום בו מאוחר יותר נוסדה מנטואה ,עיר הולדתו של
ורגיליוס .השאלה אם מנטואה נקראת על שמה נתונה לוויכוח.
"אגַ ם ו ׁ ְּשמוֹ ֶ ּבנָ קוֹ " ( – )Benacoאגם למרגלות האלפים ,בגבול עם גרמניה .ממנו נובע הנהר
ֲ
63
מינציו ( ,)Mincioשבקרבתו נמצאת העיר מנטואה.
פינמונטה דה בונקולסי ( – )Pinamonte de'Bonacolsiגיבלין ,שכנע את אלברטו דה
96
קסלודי ( ,)Alberto da Casalodiגוולף שהחזיק בשלטון על מנטואה ,לגרש את אויבי
הגיבלינים .המעשה עורר זעם כלפי אלברטו ,וכך סלל פינמונטה את דרכו שלו לשלטון
(בשנת .)1272
"קלְ ַחס" ( (Kalchasשכנע את היוונים להקריב את
"א ִיר ּ ִיפילוּס" ( – )Euripilusיחד עם ַ
ֵ 112-110
אפיגניה קורבן לאלים .הדבר הביא לנשיבת רוחות שאפשרו את הפלגת הספינות מאולידה
( )Aulidaלמלחמה על טרויה( .אנאידה ,ספר ב' ;)11 ,קלחס היה מגיד העתידות הרשמי של
יוון בעת מסע המלחמה על טרויה.
"ט ָרגֶ ְדיָ ה" – ורגיליוס מגדיר את האנאידה כטרגדיה ,בניגוד לקומדיה של דנטה המסתיימת
ְ
112
בכי טוב.
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124

"סקוֹ ט ִמיכָ ֵאל" – רופא ,פילוסוף ואסטרולוג מהמאה השלוש עשרה ,חי בחצרו של המלך
ְ
פרדריק השני ,פרשן ומתרגם יצירות של אריסטו ִואבּ ן סינא.
ְּ
"גווִ ידוֹ בּ וֹ נַ ִטי" ( – )Guido Bonattiאסטרולוג מהמאה השלוש עשרה ,היה מיועציו של
"א ְס ֶדנְ ֶטה" ( – )Asdenteסנדלר מפרמה ,זנח את
מונטפֶ לטרו (ראו קנטו ַ ;)27
ֶ
גווידו ֶדה
מקצועו והיה למגיד עתידות.
"בבַ ְר ָקנָ יו ְּכבָ ר ַקיִ ן – "...תיאור סמלי לירח ,בו על פי אחת המסורות כלוא קין מוקף קוצים.
ְּ
השעה היא שש לפנות בוקר; הירח נמצא מעל האופק וישקע מעבר לאוקיינוס ,מערבה
לסביליה ,קרי :ספרד.

קנטו עשרים ואחד
"לֹא ְ ּבקוֹ ֶמ ְדיָ ה זוֹ  – "...לאחר שוורגיליוס דיבר בקנטו הקודם על הטרגדיה שלו ,מזכיר דנטה
3
כאן את הקומדיה ,שאיננה אמורה לכלול את תוכן השיחה בין השניים .זאת בנוסח המשפט
""קדוֹ ׁ ִשים ַ ּב ְּכנֵ ִס ָ ּיהּ ,פוֹ ְר ִעים ְ ּבבֵ ית ַמ ְרזֵ ַח".
שיאמר בקנטו הבאְ :
"מ ְח ַסן הַ ֶ ּנ ׁ ֶשק ׁ ֶשל וֶ נֶ צְ יָ ה" – מדובר בתהום החמישית ,בה שוכנים המועלים בכספי ציבור .הם
ַ
7
טובלים באגם של זפת רותחת ,ובני שטן שומרים עליהם .האגם מזכיר לדנטה מחסן נשק
בוונציה .כיוון שכך הוא מפליג בתיאורו.
"מלֶ ְ ּב ַרנְ ֶּכה" – מילולית" :מלתעות רשע" .שם כללי לעדת הדמונים.
ַ
37
"זָ ֵקן ׁ ֶשל ַסנְ ָטה זִ ָיטה" – המדובר ,קרוב לוודאי ,במרטינו בוטאיו ( ,)Martino Bottaioשנפטר
38
בשבת הגדולה ,בשנת  .1300האיש היה אחד מעשרת ה"זקנים" ( (anzianiבקהילת העיר
לוקה ( ,(Luccaשסנטה זיטה היא הפטרונית שלה.
"בּ וֹ נְ טוּרוֹ " – הערה אירונית המתייחסת לבונטורו דאטי ( ,)Bonturo Datiפלורנטיני ,מנהיג
41
אחת הסיעות הפוליטיות בתקופה של דנטה ,שנודע בנכליו.
"סנְ טוֹ ווֹ לְ טוֹ " ,קרי" :דיוקן קדוש" – צלב עתיק מביזנטיון ,נודע בשל הנִ סים שחולל .היה
ַ
48
נערץ על בני לוקה בזכות אמונתם כי האמן שפיסל את הדיוקן על הצלב ראה את ישוע במו
עיניו.
"ס ְרצְ 'יוֹ " ( – )Serchioנהר בקרבת לוקה.
ֶ
49
"מלָ קוֹ ָדה" – מילולית" :זנב מרושע".
ַ
76
"עבְ ר ּו ַעל ּ ְפנֵ י אוֹ יֵ ב" – דנטה ,העובר על פני הדמונים ,חרד כפי שחרדו חיילי פיזה לאחר
ָ
96
תבוסתם לפני גיסות פירנצה ולוקה ( ,)1289כאשר היה עליהם לנטוש את מבצר ַק ּ ְפרוֹ נָ ה
ולצעוד בין חיילי צבאות האויב הצורחים בקול" :תלו אותם!"
"ח ֵמ ׁש ׁ ָשעוֹ ת ָק ִד ָימה – "...להרחבה בנושא רעידת האדמה ולוח הזמנים של דנטה ,ראו את
ָ
112
פרק "מבואות" לכרך זה.
"קגְ נָ צוֹ ַ ,קלְ ַק ְ ּב ִרינָ ה – "...השמות הנלעגים הם משחקי מילים על שמות משפחה בפירנצה
ַ 123-119
שדנטה מבקש להלעיג עליהם.
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קנטו עשרים ושניים
3
15
48

65
81

88

150

מפלדינוֹ  ,בשנת  ,1289בין ַא ֶרצוֹ לפירנצה,
"ו ְּר ִא ִיתיו לְ ֵעת ָאנוּס הָ יָ ה לָ ֶסגֶ ת" – רמז לקרב ליד ַק ּ ַ
בו נטל דנטה חלק.
"קדוֹ ׁ ִשים ַ ּב ְּכנֵ ִס ָ ּיה" – זאת בנוסח האמרה" :ברומא נהג כרומאי".
ְ
'מפולו –( Ciampoloהמאה השלוש
ארה" – המדובר באלמוני בשם צַ ּ
"אנֹכִ י יְ לִ יד ַמלְ כוּת נָ וָ ָ
ָ
עשרה) ,המעיד על עצמו שהיה איש סודו של מלך נווארה ,תיבּ וֹ לט השני ( Thibautאו
 .)Theobald IIאיננו יודעים דבר על האיש ממקורות חיצוניים.
"לָ ִטינִ ִ ּיים" – קרי :איטלקים.
"גּ וֹ ִמ ָיטה" – נזיר ,סגנו של מושל האזור ָ ּ
"גלו ָּרה" ( ,)Galluraאחד מארבעת האזורים
המוניציפליים בסרדיניה .גומיטה רימה את נינו ויסקונטי מפיזה למטרת רווח ,ועל כך נענש
ונתלה.
"דּ וֹ ן ִמ ֶיקלֶ ה זַ נְ ֶקה" ( – )Michel Zancheאיש סרדיניה ,ניהל את אזור לוגודורו ()Logodoro
מטעם המלך ֶאנציו ( ,)Enzioבנו של פרדריק השני .בהעדר אדונו ,תפס את השלטון וחטף
את אשתו.
"הַ ּ ִמ ְת ַ ּב ּׁ ְשלִ ים ֵ ּבינְ ַתיִ ם ַ ּב ֶ ּזפֶ ת הָ רוֹ ַת ַחת" – ניצוץ אחרון של "הומור גרדומים" בטרם ירד
המשורר אל השחת הבאה.

קנטו עשרים ושלושה
4

37
61

66
91
103

104
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"הָ ִריב ֵ ּבין הַ ּׁ ֵש ִדים הֶ ֱעלָ ה ְ ּב ַד ְע ִּתי – "...את המשל הנודע של ֵאזופוס על הצפרדע שביקשה
להטביע עכבר ,אולם בשעה שזו מעבירה אותו על גבה בתעלת מים ,איה נוחתת עליהם
וחוטפת את שניהם כאחד.
"ח ַטף אוֹ ִתי מוֹ ִריִ ,ח ֵ ּבק ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ָתיו" – בכל עת של סכנה או קושי בטיפוס בשביל משובש או
ָ
תלול ,ורגיליוס מעדיף להניף את תלמידו בזרועותיו ולטפס עמו יחד.
ֹאשם עוֹ ֶטה ַ ּב ְרדָּ ס יוֹ ֵרד – "...הצבועים ,המתייסרים במצולה השישית ,צועדים בצעדה
"ר ׁ ָ
מתישה ,כשהם כורעים תחת כובד הברדסים המוזהבים מבחוץ ויצוקים בעופרת כבדה
מבפנים :סמל מובהק לצביעות.
רמז לעונש שפרדריק השני השית על האשמים בפגיעה בכבוד המלך :הם לבושים בגלימות
עופרת ,ומתחתם דולקת אש הממיסה אט אט את המתכת.
"אזַ י ּ ָפנ ּו ֵאלַ י'ּ ָ :ברו ְּך הַ ָ ּבא ,טוֹ ְס ָקנִ י'" – נימת קלות הראש שמרשה לעצמו הדובר ,איש
ֲ
בולוניה ,נובעת מגאוותו על מוצאו מן העיר האוניברסיטאית.
"מ ְסדָּ ר צוֹ הֵ ל" – מסדר אבירי "מריה הברוכה" ( ,)Beata Mariaנוסד בבולוניה
"נְ זִ ֵירי ִ
בשנת  .1261ייעודו של המסדר היה להשלים בין משפחות יריבות ,להגן על החלשים
ולהילחם בכפירה .דבק בהם כינוי אירוני של נזירים הנהנים מהחיים ( ,)Frati godentiבגלל
האלטרואיזם המדומה שהסתיר נטייה לחיי נוחות ונהנתנות (עם מסדר זה נמנה גם האח
לבריגו המופיע בקנטו .)33
ַא ֶ ּ
"קוֹ ְר ִאים לִ י ַק ַטלָ נוֹ ֵ ,ר ִעי הוּא לוֹ ֶד ִרינְ גוֹ " (Catalano dei Malavolti, Loderingo degli
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115

123
124

 – )Andalò-Fratigodentiדמויות שהן דוגמא לצביעות מוסרית ופוליטית ששררה במסדר.
השניים נבחרו לתפקידים רמים במנהלת פירנצה ,זאת אף שכללי המסדר אסרו עליהם
לכהן במוסדות ציבור .תוך ניצול מעמדם החדש הביאו לגירוש הגיבלינים מן העיר .בתי
המגורשים ,בעיקר אלה שבשכונת גרדינגו ( (Gardingoהקרובה לPiazza della Signioria-
אוברטי ,נהרסו כליל.
השייכים למשפחת ֶ ּ
"יוֹ ֵסף ַק ָ ּיפָ א" – הכוהן הגדול ,שלח את ישוע אל מותו בטענה כי עדיף להקריב אדם אחד
למען הכלל .הנענשים בתופת דורכים עליו ,וכך הוא חש (במובן סמלי וממשי כאחת) את
כובד הרשע של כל הצבועים בעולם (לא נורא כל כך בהתחשב בעובדה שנשמות המתייסרים
נעדרות מסה ,קרי :משקל).
"נָ ְטע ּו ַ ּב ְ ּיהו ִּדים ֶאת ּ ֻפ ְר ָענוּת הָ ֶר ׁ ַשע" – דנטה חוזר על הטענה האנטישמית של אשמה
קולקטיבית ,המאפיינת בנידון את רוב התיאולוגים הנוצרים בכלל והקתולים בפרט.
"וֶ ְרגִ יל נִ ָ ּצב ָּת ֵמ ַּה" – זאת משום שביקורו הקודם במקום נערך לפני מותו של ישוע.

קנטו עשרים וארבעה
"ב ַמ ַ ּזל דְּ לִ י הַ ַח ּ ָמה ַק ְרנֶ יהָ  – "...המועד שבין  21בינואר ל 21-בפברואר ,כשהשמש נמצאת
ְּ
2
במזל דגים.
אשוֹ נָ ה ּ ָפגַ ׁ ְש ִּתי" – קרי :בפגישתם הראשונה ,בקנטו .1
"בּ וֹ לְ ַרגְ לֵ י הָ הָ ר לָ ִר ׁ
21
"מוּלֵ נ ּו עוֹ ד ֻס ָּלם וְ הוּא יוֹ ֵתר ָ ּגבוֹ ַּה" – רמז לקרבה אל טור הטוהר ,אשר בניגוד לתופת אין
55
יורדים אל תוכו כי אם עולים בו.
"חלִ ְיד ִרי וְ גַ 'קוּלִ י" – שמות אקזוטיים של סוגי נחשים (במקור ,)chelidri, iaculi :שדנטה
ֶ
86
נטל מפרסליה ללוקאנוס (ספר ט'.)708 ,
"הַ הֶ לְ יוֹ ְטרוֹ ּ ֶפה" – אבן מכושפת ,אחת מרבות בימי הביניים ,אפשרה לרפא הכשות נחש ,וכן
93
הפכה את העונד אותה לרואה ובלתי נראה.
"צִ ּפוֹ ר הַ חוֹ ל" – את אגדת הפניקס הקם לתחייה נטל דנטה ממטמורפוזות לאובידיוס (ספר
108
ט"ו .)592 ,כאן מהווה עוף החול אנלוגיה לגלגול האימים שעוברים הגנבים בתהום השביעית,
כתוצאה מהכשות נחשים.
"וְ כָ ְךְּ ,כ ִא ׁיש נוֹ פֵ ל ִמ ְ ּבלִ י לָ ַד ַעת לָ ּ ָמה" – חולי אפילפסיה שנתקפו בהלם נחשבו בימי הביניים
112
כמי שנשלטים על ידי כוחות הרשע.
"הִ נְ נִ י וָ אנִ י פוּצִ 'י" ( – )Vanni Fucciנציג סיעת ה"שחורים" ,טיפוס מרושע ,רוצח וגזלן.
125
בפיסטוֹ יה ,וגרם לאישומם של חפים
בין היתר גנב (בערך בשנת  )1293אוצר של הקתדרלה ּ
מפשע.
" 145-142הַ ְס ֵּכת ו ׁ ְּש ַמע הֵ ֵיטב לְ ַמה ׁ ּ ֶש ָּכאן א ַֹמר" – נבואתו של פוצ'י ,הנאמרת על מנת לפגוע בדנטה
על שראה את בעל הדבר בחרפתו ועליבותו ,מתייחסת לגורלם של ה"לבנים" ,סיעתו של
דנטה .דבריו של פוצ'י מתייחסים אל אירועים שיקרו לכאורה בעתיד ,קרי :לאחר שנת
 ,1300השנה בה נערך הביקור בתופת .במאי ,שנת  ,1301ה"לבנים" מפיסטויה יגרשו את
ה"שחורים" .בסתיו ,ה"שחורים" (בהנהגתו של קורסו דונטי) יתפסו את השלטון בפירנצה
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ויגרשו את ה"לבנים" .בשנת  1302הרוזן מורואלו מלספינה (,)Moroello Malaspina
המכונה מרס ִ
"מ ָ ּואל דִּ י ַמגְ ָרה" ( )Val di Magraיגיע מפיסטויה לעזרת ה"שחורים"; הקרב
יסתיים אפוא בתבוסה מוחצת של ה"לבנים".
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"אגו ָּדלוֹ בּ וֹ לֵ ט ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֶאצְ ְ ּבעוֹ ָתיו" – תנועה מגונה כלפי שמים ,ובמקרה זה גם חילול
ֲ
קודש.
"אף לֹא זֶ ה ְ ּב ֶת ַ ּבי" – רמז לקפנאוס (ראו קנטו .)14
ַ
ַ
"מ ֶר ָמה" ( – )Maremmaאזור ביצות בטוסקנה ,בין שפך הארנו והטיבר .המקום אמור היה
לשרוץ נחשים למכביר.
"זֶ ה הַ ֶּקנְ ָטאוּר הוא ַקקוּס" ( – )Cacusשודד מיתולוגי (דנטה מעניק לו צורה של קנטאור),
מתגורר במערה בגבעת ַאוֶ נְ ִטינוּס ברומא .קקוס גנב פרות ושוורים מעדרו של הרקולס,
שקטל אותו על כך בחניקה.
ְׁ
"שלוֹ ׁ ָשה רוּחוֹ ת" – שלושה גנבים ,תושבי פירנצה ,בתקופתו של דנטהַ :אניֵ לוֹ ברונלסקי
( ,)Brunelleschi Agnelloבואוסו אבּ אטי ( ,)Buoso Abatiפוצ'ו גליגאי (.)Puccio Galigai
הללו עומדים לעבור עוד מעט גלגולי צורה.
"צִ ַ
'יאנְ פָ ה" דונַ טי ( – )Cianfa Donatiגנב אחר מפירנצה; מומחה לריקון כספות .הפך לנחש,
התנפל על ַאניֵ לו ,ומהחיבור של שניהם נוצרה דמות מפלצתית אחת.
"לוֹ פֵ ת גּ וּפוֹ ַעד ְּכלוֹ תַ ,רגְ לַ יִ ם ׁ ֵש ׁש לַ ּ ֶפ ֶתן" – "הנה כאן מתחיל תיאור מופלא שאין כמותו
בספרות כולה של הפיכת אדם למפלצת" (ג'ון רסקין).
"הָ רו ַּח הַ ְמ ׁ ֻש ּ ָפד" – פרנצ'סקו קבלקנטי ( ,)Francesco Cavalcantiשודד וגנב ,נהרג מידי
תושבי העיירה גָ בִ ילֶ ה (.)Gaville
לוקאנוס בפרסליה (ספר ט' )804-761 ,מספר על שינויי צורה מעוררי חלחלה שעברו חיילי
צבאו של קאטו הצעיר ,כתוצאה מהכשות נחשים במדבר הלובי :נזידיוס ( )Nasidiusהפך
למסה ללא צורהּ ֶ ,
סבלוס ( )Sabellusהפך לאפר.
"וְ גַ ם אוֹ בִ ְידיוּס נַ אסוֹ יַ ְח ִר ׁיש נָ א ִ ּב ְמ ִחילָ ה" – אובידיוס מתאר במטמורפוזות (ספר ד'603- ,
 )563את השינוי שעבר ַקדמוּס ,מייסדה האגדי של העיר תבאי שהפך לנחש ,ואת השינוי
ארתוּסה ,מפמליית דיאנה (שנרדפה על ידי אלפיוס) ,שהפכה למעיין
שעברה הנימפה ֶ
(מטמורפוזות ,ספר ה' .)641-572 ,כך או אחרת ,דנטה אינו מוכיח כאן (ולא במקומות רבים
אחרים) צניעות יתרה.
פוצ'ו גליגאי המכונה ׁ ְשיַ נְ ָקטוֹ ( – )Sciancatoגיבלין מפירנצה ,גורש בשנת  ,1268חזר אליה
ב.1280-
ַ
"על הַ ּׁ ֵשנִ י דְּ ָמעוֹ ת יַ ִ ּזיל ּו ְ ּבנֵ י ַ ּגבִ ילֶ ה" – שרצחו את פרנצ'סקו קבלקנטי .המשפחה נקמה
בתושבי הכפר על פי מיטב כללי הוונדטה האיטלקית .לאנשי גבילה לא נותר אלא לקונן על
הרצח.
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"שִׂ ישִׂ י וְ שִׂ ְמ ִחי ,פִ ֶירנְ צֶ ה" ( – )Godi, Fiorenzaהערה סרקסטית לאור העובדה שרוב יורשי
גיהינום באו מעירו של דנטה.
כבר בעת העתיקה הילכה סברה לפיה חלומות הנחלמים לפנות בוקר עומדים להתגשם .ראו
למשל אובידיוס (הגיבורות ,Heroides ,ספר י"ט .)196-195 ,דנטה עצמו חוזר ביתר הרחבה
על הנושא בטור הטוהר ,קנטו .9
"מ ּ ְפ ָרטוֹ וְ דוֹ ֶמיהָ " – הכוונה לעיירה פרטו ( )Pratoהקרובה לפירנצה ,כדוגמא להענשת
ִ
פירנצה על מדיניותה רבת העוולות ,על התוהו והנזק שגרמה לתושביה.
"הֵ צִ יק לִ י הַ דָּ בָ ר" – המשורר תוהה ביחס לשאלת מידת ההיגיון שבמעשי אדם שאינם
יודעים גבולות ,וחלקה של השכינה בעקרון הרצון החופשי .השאלה תתעורר ביחס למעשיו
של אוליסס ,הנושא המרכזי בקנטו זה.
"שלְ הֶ בֶ ת ֵא ׁש לוֹ ֶחכֶ ת" – בפחת השמינית שבמעגל השמיני מתייסרים נותני עצות אחיתופל
ַׁ
למיניהם .כיוון שהלשון הייתה המכשיר שבאמצעותו הוליכו שולל ,נהפכו הם עצמם ללשונות
אש מהלכים.
אליהו עלה השמיימה בענן של אש .תלמידו אלישע התבונן בו והיה נושא ללעגם של ילדים.
כעונש נטרפו הללו על ידי שני דובים (מלכים ב' ,כ"ג ,כ"ד .להרחבה ראו פרק "מבואות"
לכרך זה).
ּ"פוֹ לִ ינִ ֶיקס ִעם ָא ִחיו ,הוּא ֶא ֵטאוֹ ְקלֶ ס" – בניו של אדיפוס ,אחרי מותו רבו על השלטון בתבאי
ונפלו במלחמת אחים .גופותיהם הונחו אחת על השנייה והועלו באש .אולם האש שעלתה
מן המדורה התפצלה לשניים ,עדות לכך שגם אחר מותם לא פסקה שנאתם זה לזה (וראו:
סטציוס ,תבאידה ,י"ב.)430 ,
"אוּלִ ֶיסס וְ ִד ּיוֹ ֶמ ֶדס" – אוליסס ,הוא אודיסאוס היווני ,מלך איתקה והגיבור המרכזי באודיסאה.
דיומדס הוא מלך ארגוס (להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
"אבִ י הָ רוֹ ָמ ִאיםֶ ,אנֵ ַיאס" – הנה כי כן ,על חורבותיה של טרויה קמה רומי.
ֲ
על שלוש עצות אחיתופל של אוליסס ודיומדס ,שהיו עילה לפורענות ,ראו הערה .55
ְּ
"דבָ ָריו ׁ ֶשל ֶ ּבן ִא ַיטלְ יָ ה" – לשאט נפשם של היוונים מהתערבותו של ורגיליוס ישנן סיבות
היסטוריות נכבדות למדי .אחת מהן היא השפה האיטלקית ,שנשמעה באוזניהם כעגה
ברברית בה דיברו וכתבו צאצאיו של אניאס ,מייסד רומא ,ועל כן בוגד.
"עת שֶׂ גֶ ב ֲחרוּזַ י" – הכוונה לאנאידה.
ֵ
"ק ְיר ֶקה" – המכשפה ההופכת בני אדם לחיות רעות ,שכנה ליד העיר העתיקה קוּמה
ִ
( (Cumaeליד מפרץ נאפולי (אצל ורגיליוס :גאטה ( ,)Gaetaעל שם אומנתו של אניאס
שנפטרה שם ,ואשר אצלה בילה אודיסאוס שנה שלמה לפני שהמשיך במסעו אל איתקה.
לדנטה גרסה משלו להמשך סיפור חייו של הגיבור.
"טלֶ ָמכוֹ ס" ( – (Telemachosבנו של אודיסאוס.
ֶ
"לָ ֶא ְר ֶטס" ( – )Laertesאביו של אודיסאוס
"פנֶ לוֹ ּ ֶפה" ( – )Penelopeאשת אודיסאוס.
ֶּ

Book 1.indb 441

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – התופת

442
107

124
126
128
130
133

"עת ַ ּב ּ ֵמצַ ר הִ פְ לַ גְ נוּ" – בעת העתיקה כונה מפרץ גיברלטר בשם "עמודי הרקולס" .היה זה
ֵ
הגבול המערבי של הארץ ,וכל חריגה ממנו אמורה הייתה לעלות בחיי ההרפתקן ,כפי שאכן
אירע לאודיסאוס ומרעיו.
"הָ פַ כְ נ ּו יַ ְרכָ ַתיִ ם ֶאל ּ ְפנֵ י זְ ִר ַיחת הַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש" – קרי :את החרטום לכיוון ההפוך ,מערבה.
"וְ נִ ׁ ְש ָמ ִרים לַ ּ ְׂשמֹאל" – קרי :דרומה לאורך החוף המערבי של יבשת אפריקה.
"צָ נַ ח כּ וֹ כָ ב ׁ ֶש ָּלנוּ" – כוכב הצפון .ברגע שעברו את קו המשווה שוב לא נראה כוכב הצפון.
ְּ
"פ ָע ִמים ָח ֵמ ׁש נִ ַ ּצת וְ ׁ ָשב אוֹ ר הַ ָ ּי ֵר ַח" – ההפלגה דרומה אל קו המשווה נמשכה חמישה
חודשים.
ֲ
"אזַ י ָעלָ ה מוּלֵ נ ּו הָ הָ ר" – הוא טור הטוהר .בקוסמולוגיה של דנטה ההר ממוקם במרכז
האוקיינוס המצוי בחצי הדרומי של כדור הארץ ,מול ירושלים והר ציון.
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"מלּ וֹ ת הַ ֵּסבֶ ל ְּכלוּאוֹ ת לְ לֹא ּתוֹ ֶחלֶ ת" – דנטה ממשיל את שברי המלים של הרוח לאנחות
ִ
הנידונים העולים מתוך פסל הברונזה המלוהט של השור אותו קיבל פלריס (,)Phalaris
הפסל נועד
שליט אגריגנטום שבסיציליה ,מתנה מן הפסל האתונאי ּ ֶפ ִרילוּס (ֶ ּ .)Perillus
לעינוי נידונים למוות .הקורבן הראשון היה נותן המתנה עצמו.
"דִּ ֵ ּבר ִ ּבשְׂ פַ ת לוֹ ְמ ַ ּב ְרדְּ יָ ה" – כוונת הרוח לוורגיליוס ,איש מנטואה בלומברדיה.
ֶ
ְ"רא ּו ֵּכיצַ ד ֻּכ ִּלי בּ וֹ ֵער ְ ּב ֵח ׁ ֶשק" – בן שיחו של דנטה הוא גווידו מחבל
מונטפֶ לטרו
הטיבר .מונטפלטרו ,יליד  ,1220היה
ֶּ
( ,)Montefeltroהנמצא בין אוּרבּ ינוֹ לבין מעיינות
מנהיגם של הגיבלינים ברומניה ,התפרסם בזכות יכולתו כמצביא ,והביס שוב ושוב את סיעת
הגוולפים .הוכרז קדוש על ידי האפיפיור ,ובערוב חייו חבר למנזר פרנציסקני ,שם נפטר
בשנת .1298
ְּ
"ברוֹ ַמנְ יָ ה ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ִמלְ ָח ָמה" – הכוונה לחבל רומניה ( ,)Romagnaצפונית מזרחית לטוסקנה,
בירתו היא רוונה לחוף האדריאטי.
"הַ ֶ ּנ ׁ ֶשר ׁ ֶשל ּפוֹ לֶ נְ ָטה" – דנטה מסביר שאנשי השושלת פולנטה ( ,)Polentaשסמלם נשר,
שולטים בעיר ַרוֶ נָ ה ובעיירה צֶ ְ'רבְ יָ ה ( )Cerviaשבקרבת מקום.
"הַ ּטֹפֶ ר הַ ָ ּירֹק ָחזַ ר וְ ׁ ָשב לִ ׁ ְשלֹט ָ ּב ּה" – עיר הגיבלינים פוֹ ְרלי הייתה נתונה בשנים 1283-1281
תחת מצור של גיסות האפיפיור ַמרינוּס הרביעי שנעזר בחיל משלוח צרפתי .אנשי פורלי,
מונטפֶ לטרו ,הביסו את הצרים ,ובשנת ָ 1300שבה העיר
ֶ
תחת פיקודו המבריק של גווידו ָדה
ונשלטה על ידי משפחת אוֹ ֶ
שסמלה היו טופרי ארי בצבע ירוק.
רדלָ פי (ִ ,)Ordelaffi
"הָ ָאב וּבְ נוֹ וֶ רו ְּק ֹיו" – ַמלָ ֶטסטה איל וֶ קיו ָדה וֶ רוּקיו ()Malatesta il Vecchio da Verrucchio
ובנו ַמלָ ֶטסטינו ( – )Malatestinoגוולפים ידועים באכזריותם .אחד מקורבנותיהם היה
מנהיג גיבליני ,מוֹ נְ ָטנָ ה די ּ ַפ ָ
רציטטי ( .)Montagna dei Parcitatiבמועד התרחשות העלילה
היו הללו שליטי רימיני.
ׁ"שוֹ לֵ ט הַ ַּליִ ׁש" – על פאנצה ( )Faenzaשעל הלמונה ( ,(Lamoneועל אימולה ( (Imolaשעל
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גדות הסנטרנו ( ,)Santernoשולט מיינרדו פגנו ( ,)Mainardo Paganoמי שסמל משפחתו
הוא אריה תכלת על רקע שָׂ דה לבן .מיינרדו נודע כמי ששירת את הגיבלנים ואת הגוולפים,
על פי הצורך.
"רוֹ ֵחץ נְ הַ ר הַ ַּסבְ יוֹ" – הכוונה לעיירה צֶ ֶסנה ( –)Cesenaשעל גדות הנהר סביו (,)Savio
שנכנעה לעתים קרובות לאחד מהרודנים השכנים.
"לוּלֵ א הוֹ ד ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ " – הוא בוניפציוס השמיני המכונה "נסיך הפרושים החדש" .האפיפיור
הוא שנוא נפשו של דנטה המטיח בו אשמות חדשות לבקרים.
"כי הַ נּוֹ צְ ִרים הָ י ּו אוֹ יְ בָ יו" – הכוונה לרדיפתו את משפחת קולונה ( (Colonnaמלטרנו
ִּ
(.)Laterano
"...לִ כְ בּ ֹׁש ֶאת ַעכּ וֹ " – קרי :לא התחברו אל האויב ולא סחרו עם הסולטן.
"כמוֹ תוֹ ְּכקוֹ נְ ְס ַטנְ ִטין" – אגדה ידועה בימי הביניים ( ,)Legenda Aureaמספרת שהקיסר
ְּ
קונסטנטינוס הגדול נרפא מצרעת בידי האפיפיור סילבסטר הראשון ,שנענה לקריאתו והגיע
קטה ( ,)Soracteשם הסתתר מפני רדיפות .כאות תודה נטבל הקיסר וקיבל
ממערה בהר סוֹ ַר ֶ
את האמונה הנוצרית.
"פנֶ ְס ְט ִרינוֹ " – הכוונה למבצר פנסטרינו השייך למשפחת קולונה.
ֶּ
"קוֹ ְד ִמי לֹא ִּכ ְ ּב ָדם דֵּ י הַ ּצ ֶֹר ְך" – "קודמי" ,קרי :סלסטינוס החמישי ,אותו הכריח בוניפציוס
השמיני להתפטר מתפקידו (ראו התופת ,קנטו .)3
"פְ ַרנְ צִ ְיסקוּס" הקדוש.
"מינוֹ ס" – ראו קנטו חמישי.
ִ
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"הַ דָּ ם וְ הַ ּ ְפצָ ִעים" – במצולה התשיעית באים על עונשם מחרחרי ריב וזורעי מחלוקת
למיניהם ,על רקע חברתי ,פוליטי ודתי .הללו נענשים בפציעת חלקי גופם המגלידים ושבים
להיפצע .כך לנצח.
"א ּפוּלְ יָ ה" – חבל ארץ בדרום מזרח איטליה .בני החבל סבלו – כך טיטוס ליוויוס – קשות
ַ
בימי הכיבוש הרומי.
"הַ ּ ִמלְ ָח ָמה הַ ּפוּנִ ית" – רמז לתיאור ניצחונו של חניבעל על הרומאים בקרב ַקנֵ ה ,במלחמה
הפונית השנייה ,על פי טיטוס ליוויוס בחיבורו תולדות רומי .מספר הנופלים הגדול בקרב
נאמד על פי מספר הטבעות שהוסרו מאצבעות החיילים בני מעמד האבירים .אולם אפילו
מראה שדה הקרב הזה וגם מראות שדות קרב אחרים המתוארים בחיבורו של ליוויוס ,היו
כאין וכאפס לעומת הזוועה הנגלית לעיני המשורר במצולה התשיעית.
'יס ָקר" ( – )Robert Guiscardמנהיג הנורמנים ,יסד את השושלת הנורמנית
"רוֹ ֶ ּבר ִ ּג ְ
בסיציליה ובנאפולי במאה האחת עשרה ,אחרי קרבות עקובים מדם בדרום איטליה .דנטה
קובע את מקומו ברקיע הירח בעדן.
"ב ֶד ֶר ְך ֶק ּ ֶפ ַרנוֹ " – במבוא לנאפולי ,ננטשה ללא קרב ( )1265בעקבות תרמית ,וכך התאפשר
ְּ
כיבוש הקיסרות הנאפוליטנית על ידי שרל הראשון .כתוצאה מאירועים אלה פרצה בשנת
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נפרד ,בנו של פרדריק השני .המלחמה הסתיימה בתבוסתם
בבנֶ בֶ נטוֹ  ,בה נהרג ַמ ֶ
 1266מלחמה ֶ ּ
של הגיבלינים.
"וְ כֵ ן ְ ּב ַטלְ יָ קוֹ צוֹ " ( – )Tagliacozzoבשנת  ,1268נפל קונרדין ( ,)Conradinבנו של מנפרד,
אחרון בשושלת הוהֶ נשטאופן ( .)Hohenstaufenלניצחונו של שרל הראשון תרם ָאלַ ְרדוֹ דה
ואלֶ רי ,הוא איש צבאו.Erard de Valéry ,
"וּבַ ַעל מוּם מו ַּח ּ ַמד" – מוחמד ,על פי דנטה המבטא בכך דעה מקובלת בתקופתו ,הביא
לפילוג באנושות ,שכן ייסוד האסלאם מנע מן הנצרות להביא לאחדות המין האנושי (להרחבה
בנושא ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
"עלִ י" ִאבּ ן ַאבּ ּו טאליבּ – חתנו של מוחמד ,העמיק את היריבות כשיסד במסגרת האסלאם
ַ
את הכת השיעית.
יימונטה – מייסד כת
ֶ
שבפ
ּ
"פְ ָרה דּ וֹ לְ צִ 'ינוֹ " טורניילי ( )Fra Dolcino Tornielliמנוֹ בארה
"האחים השליחים" ,שדגלה בשיתוף מלא של נשים ורכוש .דולצ'ינו ביקש להתגונן מפני
גיסות האפיפיור קלמנס החמישי ,אולם הובס מהעדר מזון בחורף הקשה .נידון למוות על
מוקד בשנת .1307
"פיֶ ר דָּ ה ֶמ ִדיצִ 'ינָ ה" ( – )Pietro da Medicinaדמות אלמונית ,איש בולוניה במאה ה.13-
ְּ
על פי חוקרי התקופה זרע כל חייו מחלוקות בין ראשי ערים שונות במרכז איטליה.
"אנְ גּ 'וֹ לֶ לוֹ " די ַקריניאנו ,וגווידו דל ַק ֶסרו (Angiolello di Carignano, Guido del
ַ
 – )Casseroשניהם מהעיר פאנו ,נבגדו ונרצחו (הושלכו לים) על פי פקודתו של מלטסטינו
( ,)Malatestino dei Malatestiשליט העיר רימיני.
"בנֵ י ַא ְרגוֹ ס" – הֶ לנים.
ְּ
"קו ְּריוֹ ַעז הַ ּ ֵמצַ ח" – טריבּ וּן העם ,גורש מרומא (נפטר בשנת  49לפנה"ס) .על פי לוקאנוס
(פרסליה ,ספר א' )261 ,שכנע את יוליוס קיסר לחצות את נהר הרוביקון ,מעשה שגרם
לפרוץ מלחמת האחים עם פומפיוס.
מברטי ( – )Mosca dei Lambertiפתח במלחמות האחים בפירנצה
"מוֹ ְס ָקה" די לַ ֶ ּ
אמידאה (( Amideaלהרוג את בואונֶ דלמונטה
ֶ
ובכל טוסקנה .שכנע את בני שושלת
( )Buondelmonteבשנת  ,1215על שפגע בכבודם.
"ב ְר ְט ַרן דֶּ ה בּ וֹ ְרן" ( – (Bertran de Bornמשורר וטרובדור מפורסם משלהי המאה ה,12-
ֶּ
איש פרובנס; היה מעורב במריבות במשפחת המלכות הבריטית ששלטה בעת ההיא בחלק
ניכר מצרפת .הסית את הנרי השלישי ,בנו של הנרי השני ,נגד אביו.
"א ִחיתֹפֶ ל" – אחיתופל יעץ לאבשלום למרוד באביו (שמואל ב' ,י"ז ,א-ב).
ֲ
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"מילִ ין ֶעשְׂ ִרים ו ׁ ְּשנַ יִ ם" – המידות המדויקות של היקף מצולה זו נועדו לשכנע את הקורא
ִ
כי דברי דנטה הם עובדה ולא פרי דמיון של משורר.
"הִ ֵ ּנה ַע ָּתה זוֹ ֵר ַח הַ ַּסהַ ר לְ ַרגְ לֵ ינוּ" – הירח נמצא עתה בחצי הדרומי של כדור הארץ ,בקצה
הנגדי לירושלים ,ממנה ירדו מיודעינו אל התופת שמתחתיה .כעת הם קרובים למרכז
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האדמה .השעה היא אפוא אחת בצהריים .מן היממה שהוקצבה להם למסע בתופת נשארו
עוד חמש שעות לערך.
ֶּ
שאר בשרו של דנטה ממשפחת אליגיירי ,נרצח בידי
"ג ִרי דֶּ ל ֶ ּבלוֹ " (ֵ – )Geri del Bello
איש משפחת סאצֶ 'טי ( ,)Sacchettiבאשמה שחרחר ריב .יחסו העוין לדנטה ,שאר בשרו ,נובע
מן העובדה שמשפחתו טרם נקמו על מותו .מאוחר יותר קטל אחיו את אחד מבני סאצ'טי בפתח
ביתו.
"ב ַעל ַאלְ ָטפוֹ ְר ֶטה" – ברטרן דה בורן (ראו הערה  134בקנטו  )28היה בעליה של טירת
ַּ
 Hautfortאו ַאלְ ָטפוֹ ְר ֶטה בגרסה האיטלקית.
"דָּ מוֹ לִ נְ קֹם" – להרחבה בנושא הוונדטה ,ראו פרק "מבואות" לכרך זה.
"הָ ַא ֲחרוֹ ן ִע ּ ָמנו" – מעל כיס המלבולגה העשרים והאחרון .כאן נענשים זייפני מתכות .הללו
סובלים ממחלת הצרעת ומכיבים שונים.
לא ֶרצו ,מוכה חולי בימי דנטה.
"וַ לְ דִּ ְיקיַ אנָ ה" ( – )Valdichianaעמק סמוך ַ
"איגִ ינָ ה" ( – )Aeginaאי לא רחוק מאתונה .האלה יוּנוֹ הביאה על האי מגפת ֶדבר שחיסלה
ֵ
את תושביו ,בגלל קנאתה לנימפה ,ששמה כשם האי .איגינה הייתה אחת מאהובותיו של
יופיטר (וראו אובידיוס ,מטמורפוזות ,ספר ז').
"מ ֶ ּז ַרע הַ ְ ּנ ָמלִ ים נוֹ לְ דוּ" – על פי אובידיוס (מטמורפוזות ,ספר ז'ֵ ,)660-523 ,איקוס מלך
ִ
איגינה ,האיש היחיד שניצל מן המגפה ,פנה אל יופיטר בבקשה לעזרה ,וכך נברא ,מביצי
נמלים ,מין אנושי חדש ,המירמידונים ,אנשי הנמלים ( myrmesביוונית :נמלים).
ארצו (המאה
"עלִ ִיתי ַעל מוֹ ֵקד ְ ּבצַ ו ַאלְ ֶ ּב ְרט דָּ ה ְסיֶ נָ ה" – הכוונה לגריפולינו ( (Grifolinoאיש ֶ
ָ
השלוש עשרה) ,אלכימאי וזייפן מתכות .את מותו על המוקד הביא עליו אלברטו ,מי
שגריפולינו הבטיח ללמדו לעופף אך לא קיים את הבטחתו.
"אנֹכִ י הָ רו ַּח ׁ ֶשל ַק ּפוֹ צ'וֹ " ( – )Capocchioעוד אלכימאי וזייפן מתכות מן המאה השלוש
ָ
עשרה ,איש פירנצה .הועלה על המוקד בשנת  .1293על חבורת הבזבזנים וההוללים אותם
מזכיר קפוצ'ו ראו בפרק "מבואות" לכרך זה.
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"ס ֶמלֶ ה" ( – )Semeleבתו של מייסד תבאי ,קדמוס ,ואהובתו של זאוס .על פי אובידיוס
ֶ
(מטמורפוזות ,ספר ד') ילדה את בנו דיוניסוס (בכחוס) .יונו הזועמת הביאה למותה של
בא ָת ָמס ( ,(Athamasמלך תבאי ,שיחד עם אשתו ִאינוֹ ( ,)Inoאחותה
סמלה וביקשה לנקום ַ
של סמלה ,גידל את דיוניסוס בביתו .היא הטריפה את דעתו ,והאיש ,אחוז שיגעון ,הרג את
בנו לֵ ַא ְרכוּס ( .(Learchusאינו התאבדה יחד עם ילדם השני.
"הֶ קו ָ ּּבה" – ( )Hecubaמלכת טרויה ,אלמנתו של פריאמוס ,שרדה בחורבן טרויה ,ראתה
במות בעלה ושני ילדיה ,הבת ּפוֹ לִ ְיק ֶסנָ ה (( Polyxenaוהבן ּפוֹ לִ ידוֹ רוּס ( ,)Polydorusשנרצח
במעשה תרמית בידי מלך תראקיה ,פולימנסטור ( .)Polimnestorהאם ,בהתקף שיגעון,
ניקרה את עיניו של פולימנסטור ,והפכה לכלבה.
"הַ ּׁ ֵשד ׁ ְשמוֹ ָ ּג'אנִ י ְס ִקיצִ 'י" ( – (Gianni Scicchiפלורנטיני מן המאה ה ,13-היה בעל כישרון
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יוצא דופן ללבוש דמויות של אחרים וניצל זאת כדי לזייף צוואה :הוא התחזה לבּ וּאוֹ סוֹ דּ וֹ נַ ִטי
( (Buoso Donatiהמת ,ורשם לזכות עצמו ,בין היתר ,את "הַ ּטוֹ בָ ה ׁ ֶש ְ ּבסוּסוֹ ת הָ ֵע ֶדר" שנודעה
בכל טוסקנה.
"רו ָּח ּה ׁ ֶשל ִמ ָירה הוּא" ( – )Myrrhaבתו של מלך קפריסין שהתאהבה אהבה אסורה באביה,
התחזתה לאישה אחרת וכך הצליחה לפתות את האב .הפרי האסור מאהבה זו היה אדוניס.
"הַ ּ ָמ ֶא ְס ְטרוֹ ָא ָדם" – ככל הנראה זייפן פלורינים (מטבע שהיה בשימוש בפירנצה ,ועליו
מוטבע דיוקנו של יוחנן המטביל הקדוש); כעונש הועלה על המוקד בשנת  .1281בתופת
נענש ,בדומה לשאר זייפני המטבעות ,בעינויי גוף שגרמו לו בצקות (להרחבה ראו פרק
"מבואות" לכרך זה).
ֶ
"חבֶ ל ַקזֶ נְ ִטינוֹ " ( – )Casentinoבמעלה נהר הארנו.
ִ
"ט ַירת רוֹ ֶמנָ ה" ( – )Romenaטירה השייכת לנסיכי משפחת גווידו ( ,(Guidoמי שהשפיעו
על המאסטרו אדם לעסוק בזיוף כספים.
"הַ ּ ַמ ְעיָ ן ׁ ֶשל ְ ּב ַרנְ ָדה" ( – )Fonte Brandaמעיין קרוב לארמון הנסיכים גווידו ,הנזכר בהערה
קודמת.
ִ
"א ּׁ ָשה הִ יא ,זוֹ ַעל יוֹ ֵסף הִ לְ ִעיזָ ה" – אשת פוטיפר קודחת בחום ומוקפת צחנה ,יחד עם כל
השקרנים.
ִ
"סינוֹ ן ,הַ ְ ּיוָ נִ י ִמ ְּטרוֹ יָ ה" ( – )Sinonמי שבמרמה שכנע את הטרויאנים להכניס לעירם את סוס
העץ הטרויאני (להרחבה ראו פרק "מבואות״ לכרך זה).
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"כ ַמ ֲעשֵׂ ה ָאכִ ילֶ ס ַ ּב ֲחנִ ית ָאבִ יו ּ ֶפלֶ אוּס" – לחנית שאכילס קיבל מפלאוס אביו הייתה יכולת
ְּ
פלאית לרפא באמצעות מגע ,אולם רק את הפצעים שגרמה אותה חנית.
הס ָרצינים
"אף לֹא רוֹ לָ ן ָּת ַקע ְ ּביֶ ֶתר אוֹ ן וְ ֶעצֶ ב" – כפועל יוצא של מעשה בגידה תקפו ָ
ַ
במצרי
ֵ
רוֹ נְ ֶסבָ ל ( (Roncevallesאת חיל המאסף של הקיסר שרלמן בפיקודו של רולן (ראו שירת
רולן ,תרגום אריה סתיו ,הוצ' תמוז  ).2000קול השופר שרולן תקע בו במלא העוצמה לפני
מותו היה אמור להזהיר את המלך וגיסותיו ,המרוחקים מאוד ,מפני סכנה .אולם אפילו
תקיעה רמה זו נופלת בעוצמתה מצליל הקרן של נמרוד ,אחד מארבעת הנפילים השומרים
את התהום שבין המעגל השמיני והתשיעי (להרחבה על נמרוד ראו פרק "מבואות" לכרך
זה).
ָּ
"כמוֹ הָ ִּכצְ ִר ֵיחי חוֹ ַמת מוֹ נְ ֶט ֶרגְ 'יוֹ נִ י" – למראה דמויות ארבעת הנפילים :נמרוד המקראי
ושלושה ענקים מן המיתולוגיהֶ :אפִ ַ ּילְ ֶטסּ ְ ,ב ִר ַ ּי ֵראוּס ַואנְ ֵטאוּס ,טועה דנטה וחושב כי אלו
מגדלים של עיר בצורה המזכירים לו את מגדלי ארמון מוֹ נְ ֶט ֶרגְ 'יוֹ נִ י ()Montereggioni
הסמוך לסיינה.
ְּ
"כמוֹ ָתם ִּכפְ ִרי הָ א ֶֹרן ְ ּברוֹ ָמא" – ראו פרק "מבואות" לכרך זה.
ְּ
"בנֵ י הַ פְ ִריזִ ים" – אנשי פריזיה בהולנד נחשבו בתקופתו של דנטה לגבוהים במיוחד.
ָ"רפָ ֵאל ַמאי ָא ֶמצֶ 'ה ִאיזַ ִ ּבי ִא ַיאלְ ִמי" – מלל חסר פשר הבא להדגיש את עירוב השפות שירד
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על הארץ בעקבות חורבן מגדל בבל .למותר לציין שדורות של חוקרים הופכים את השפות
בימי קדם על מנת למצוא פירוש לדברים .בינתיים ללא הועיל.
"אפִ ַ ּילְ ֶטס" (ּ ְ ;)Ephialtes
ֶ
"ב ִר ַ ּי ֵראוּס" ( – )Briareusהטיטנים בני גֵ יאה שהנהיגו את הנפילים
בניסיונם למרוד באלי האולימפוס.
"הַ ָ ּנפִ יל ַאנְ ֵטאוּס" – היחיד מביו הנפילים שנולד מאוחר מכדי לקחת חלק במרד נגד אלי
האולימפוס (גיגנטומכיה)ָ .שכַ ן במערה סמוך לזַ מה ,המקום בו סקיפיו אפריקנוס הביס את
חניבעל (שנת  202לפנה"ס) .סופו של אנטאוס שהובס ,אחר קרב קשה ,בידי הרקולס.
ָ
"מקוֹ ם בּ וֹ ֶאת קוֹ ִקיטוּס" ( – )Cocytusהנהר הרביעי והאחרון בתופת של דנטה ,זורם לאגם
קפוא בתחתית המעגל התשיעי ,משכנם של לוציפר עם חבר בוגדים.
ִ
"טיפוֹ ן אוֹ ִט ְיטיוּס" – שני נפילים נוספים הנופלים בכוחם מאלו שנזכרו לפניהם.
"טוֹ ֶרה ָ ּג ִר ֶיסנְ ָדה" ( – (Garisendaמגדל נטוי מפורסם בבולוניה ,היום אתר תיירות.
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לאמפִ יוֹ ן לשפר את צלילי הנבל שבידיו,
"על ֵּכן אוֹ ָתן ְ ּגבִ ירוֹ ת" – המוזות שסייעו בשעתו ַ
ַ
הביאו לכך שבעקבות הלחן נתחוללה מפולת של סלעים ואבנים מהר קיתירון ()Cithaeron
הסמוך ,וכך קמה והייתה החומה סביב תבאי (וראו הורטיוס ,על אמנות השירהArs ,
מזמן לעזרתו
 .)Poeticaלמותר לציין שיש מן האירוניה בעובדה שהמשורר ,קתולי מאמיןֵ ,
את המוזות הפגניות ולא את השכינה ממרומים.
"הַ ר ּ ְפיֶ ְט ַר ּ ָפנָ ה" ( – (Pietrapanaפסגה בהרי האפנינים בטוסקנה.
ֶ"רכֶ ס ַט ְמ ֶ ּב ְרנִ יק" – ככל הנראה כוונת המשורר להר טמבורה (( Tamburaהסמוך להר הנזכר
בהערה הקודמת.
ּ
"רוּחוֹ ת הָ ֻא ְמלָ לִ ים נִ ְ ּצב ּו ְּכלו ִּאים ַ ּב ֶק ַרח" – במדור הראשון של המעגל התשיעי ,המכונה ַקיִ נָ ה
( ,)Cainaמלשון קין ,אחי הבל ,לכודים בקרח-עד מי שבגדו בבני משפחתם.
ִ
"מי הֵ ם הַ ּׁ ְשנַ יִ ם" – אלסנדרו ונפולאונה ( – (Alessandro, Napoleoneבניו של אלברטו
דלי אלברטי דה ַמנגונה ( .(Alberto degli Alberti de Mangonaהראשון היה גוולף ,השני
– גיבלין .שנאת השניים על רקע פוליטי ואישי (חלוקת רכוש) הביאה למותם זה מידי זה
בשנת .1286
ִּ
"ב ֶיסנְ צְ יוֹ " – יובל של הארנו ,סמוך לפירנצה.
"מוֹ ְד ֶרד הַ בּ וֹ גֵ ד" ( – (Modredדמות מן הסאגה הארתוריאנית .בנו של המלך ארתור מחוץ
לנישואים ,מלשין ובוגד ,מבקש לחמוס לעצמו את כס המלכות ולגזול מאביו את אשתו,
המלכה גווינביר.
"פוֹ ַקצְ 'יָ ה" – כינויו של ואני דה קנסליירי ( ,)Vanni de'Cancellieriאיש סיעת ה"לבנים",
הרג את בן-דודו מסיעת ה"שחורים".
ָ
"ססוֹ ל ַמ ְס ֶקרוֹ נִ י" ( – )Sassol Mascheroniאיש פירנצה ,רצח את בן-דודו (או אחיו) כדי
לזכות בירושה.
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"ק ִמיצְ 'יוֹ ן דֶּ ה ּ ָפאצִ י" ( – )Camiscion de'Pazziרצח את שאר בשרו או ֶ ּּברטינו ()Ubertino
ַ
כדי לגזול את רכושו; קרוב אחר שלוַ ,קרלינוֹ דה פאצ'י ( )Carlino de'Pazziעתיד לבגוד
בסיעתו (ה"לבנים") בשנת .1302
"עד הֵ ָ ּנה נֶ ְח ָרד ֲאנִ י לִ ְראוֹ ת ֲאגַ ם ָקפוּא" – מוטיב החוזר חדשות לבקרים אצל דנטה .באופן
ַ
זה הוא מבקש להעצים בעיני הקורא את ההיבט הריאליסטי של העלילה.
"אלָ יו נִ ְמ ׁ ָש ְך ָּכל כּ ֹבֶ ד" – דנטה יוצא מתוך הנחה שכוח הכבידה הולך וגדל ככל שמעמיקים
ֵ
אל מרכז כדור הארץ.
"מוֹ נְ ַט ּ ֶפ ְר ִטי" – מקום בו הגוולפים מפירנצה הובסו בקרב מול הגיבלינים מסיינה ומפירנצה,
בשנת .1260
"אנְ ֶטנוֹ ָרה" – המדור השני במעגל התשיעי ,בו מתייסרים הבוגדים במולדתם או בסיעתם,
ַ
נטנוֹ ר ,נסיך טרויאני שבגד בעירו .ורגיליוס ,באנאידה (ספר א',)242 ,
קרוי על שמו של ַא ֶ
הופך אותו למייסד פדואה.
"הֵ י ,בּ וֹ ָקה" – בוקה דלי אבאטי ( ,)Bocca degli Abatiגוולף פלורנטיני ,בגד בסיעתו בקרב
מונט ּ ֶפרטי (ראו הערה  )80כשהוא כורת את זרועו של נושא הדגל .הדגל מט ארצה ,מורל
ַ
הלוחמים ירד ,והגיס הובס.
קרמונָ ה .קיבל שוחד מידי הצרפתים
"בּ וּאוֹ סוֹ דָּ ה דּ ו ֶּא ָרה" ( – )Buoso da Dueraגיבלין ,איש ֶ
ב ,1265-ולא תקף את צבאות שרל הראשון כאשר אלו צעדו אל לומברדיה.
"ב ָמקוֹ ם צוֹ נֵ ן ְמ ַעט" – ניסיון לתרגם את ההערה הצינית במקור."stanno freschi" :
ְּ
מפבְ יה ,ראש מנזר ואלומברוזה
"ט ָסאוּרוֹ דֶּ ה ֶ ּב ֶק ְריָ ה" (ַ ּ – )Tesauro dei Beccheria
ֶ
( )Vallombrosaושליח האפיפיור בטוסקנה ,נאשם על ידי הגוולפים מפירנצה בשיתוף
פעולה עם הגיבלינים הגולים .עונה והועלה לגרדום בשנת .1258
ָּ
"ג'אנִ י דֶּ ה סוֹ לְ ַדנְ יֶ ר" ( – )Gianni de'Soldanierגיבלין ,איש פירנצה ,נענש בתופת בשל
בגידה בסיעתו וניסיון לתפוס בכוח את השלטון.
ַּ
"גנֶ לוֹ ן" ( – )Ganelonהבוגד בשירת רולן .בגד בשרלמן ,הביא למותו של רולן ולתבוסת חיל
המאסף של צבא הקיסר במצרי רונסבל .יצא חייב במשפט ,נקשר לארבעה סוסים הדוהרים
כל אחד לכיוון אחר ,וגופו נקרע לגזרים.
"ט ַ ּבלְ ֶדלוֹ " ( – )Tebaldello Zambrasiגיבלין מהעיר פאנצה ,בגד ,כשהכניס לעיר גוולפים
ֶ
מבולוניה בשנת .1280
"ט ֵידאוּס" ( – )Tydeusאחד מ"שבעה נגד תבאי" בהנהגתו של פוליניקס .המלך טידאוס
ִ
נפצע קשה מידי ֶמנַ לִ ּיפוּס ( ,)Menalippusאולם לפני מותו הצליח עוד להרוג את אויבו,
כשהוא נושך בזעם את גולגולתו .דנטה למד את הדברים אצל סטציוס (תבאידה ,ספר ח').
"וְ ִאם ֵא ַדע ׁ ִש ְמ ָך" – המדובר בדוכס אוּגוֹ לינוֹ המספר את מוצאותיו בקנטו הבא.
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"ש ִמי ,הַ דֻּ ָּכס אוּגוּלִ ינוֹ " ( – )Ugolino delia Gherardescaלפרטים ראו פרק "מבואות" לכרך
ְׁ
זה.
"בהָ ר הַ ּ ַמ ֲעלִ ים ֶאת לו ָּקה ִמ ְ ּבנֵ י ּ ִפיזָ ה" – פסגת ג'וליאנו ( )Monte San Giulianoשבין לוקה
ָּ
לפיזה.
הפיזָ ני .על השלושה הנזכרים בשורה  33איננו יודעים
ַּ
"כלְ בֵ י הַ ַ ּציִ ד" – הכוונה לאספסוף ּ
דבר.
"כי הַ ְ ּז ֵאב כּ וֹ ׁ ֵשלָ ,עיְ פ ּו גּ ו ָּריו ִמ ּׁ ַש ַעט" – אוגולינו ובניו.
ִּ
"אזַ י דְּ וַ י הָ ָר ָעב ָ ּגבַ ר ַעל דְּ וַ י הָ ֶעצֶ ב" – במקור.“Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno” :
ֲ
משפט דו משמעי ,ניתן להסיק ממנו שהאב האומלל נגס בבשר ילדיו או שמת ברעב.
"ב ָא ֶרץ הַ ָ ּיפָ ה ָ ּב ּה ' 'sìקוֹ לוֹ ַמ ׁ ְש ִמ ַיע" – הארץ היפה היא איטליה .פיזה נמנית על אותו חלק
ָּ
של הארץ בו "כן" נאמר ב ,“sì”-מילת מפתח לחלוקת איטליה לאזורים .דנטה עושה שימוש
במלה בעוד מקומות ביצירתו.
"ק ּ ְפ ַריָ ה וְ גוֹ ְרגוֹ נָ ה" ( – )Capraia, Gorgonaשני איים בשפך הנהר ארנו ,בשליטת פיזה.
ַ
"ת ַ ּבי הַ ֲח ָד ׁ ָשה!" – תבאי נודעה ברצח צאצאיו של קדמוס.
ֶּ
למיה ,הוא המדור השלישי במעגל
בת ַ
"ע ַדת חוֹ ְט ִאים ַא ֶח ֶרת" – עדת רוחות המתייסרת ַ
ֲ
התשיעי .הללו הם רוצחי אורחים (להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
"פְ ָרה ַאלְ ֶ ּב ִריגוֹ ׁ ְש ִמי" ( – )Frate Alberigo de'Manfrediמן הגוולפים ,חבר ה"מסדר הצוהל"
(ראו התופת ,קנטו  ,23הערה  ,103וכן פרק "מבואות" לכרך זה).
"א ְטרוֹ ּפוֹ ס" ( – )Atroposאורגת מיתולוגית ,חוברת לשלוש בנות הגורל :קלותו ()Clotho
ַ
אוחזת בכישור; לכזיס ( )Lachesisאורגת את החוט; אטרופוס קוטעת אותו.
"ב ַרנְ ָקה דְּ 'אוֹ ְריָ ה" ( – )Branca d'Oriaנצר למשפחת גיבלינים עתיקה ,הזמין את חתנו,
ְּ
ִמ ֶיקלֶ ה זַ נְ ֶקה ( )Michel Zancheלסעודה (בשנת  ,)1290ורצח אותו על מנת להשתלט על
אדמותיו בסרדיניה.
"הָ ּהּ ֶ ,גנו ָּאה – "...דברי התוכחה של המשורר על העיר מעלים על הדעת פתגם טוסקני
המכנה את גנואה "ים ללא דגה ,הרים ללא חורש ,גברים ללא אמונה ,נשים ללא בושה".
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"הִ ֵ ּנה ְק ֵרבִ ים ֵאלֵ ינ ּו דִּ גְ לֵ י ֵק ַיסר הַ ּתֹפֶ ת" – פרפראזה של ההמנון הלטיני לכבוד הצלב של
ישוע ,שחובר על ידי וֶ נַ נטיוס פורטונטוס ( )Fortunatusבמאה השישית ,הפותח במילים:
"הנה קרבים דגלי המלך" .דנטה הוסיף עליהן את המילה "תופת" ,inferni ,המעניקה לכתוב
נימה סרקסטית ,על גבול חילול הקודש .הדגלים כאן מכוונים אל כנפיו של לוציפר ,הלכוד
בשאול תחתיות מבלי יכולת להניע איבר (להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
"הִ ֵ ּנה הוּא דִּ יס" – משמותיו של לוציפר (וראו קנטו .)7
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ֹאשוֹ " – שלושת הפנים מתחברים אל ראש אחד והם קריקטורה על
"שלוֹ ׁ ָשה ּ ָפנִ ים ְ ּבר ׁ
ְׁ
השילוש הקדוש (להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה).
"הַ ּׁשוֹ כְ נִ ים ְ ּב ֵע ֶמק הַ ִ ּנילוּס – "...הכוונה לאתיופים שחורי העור.
"זוּג ֲאבָ רוֹ ת נִ ְמ ַּתח ִמ ַּת ַחת ָּכל ּ ָפנִ ים – "...זאת ,על פי ישעיה ,ו׳ ,ב" :שְׂ ָרפִ ים ע ְֹמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל
לוֹ ֵ ׁ ,ש ׁש ְּכנָ פַ יִ ם ׁ ֵש ׁש ְּכנָ פַ יִ ם לְ ֶא ָחד".
"זוֹ רו ַּח ִא ׁיש ְק ָריוֹ ת" – להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה.
"ברוּטוּס" – להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה.
ְּ
"ק ְסיוּס" – להרחבה ראו פרק "מבואות" לכרך זה.
ַ
"ע ָּתה נִ ָ ּצב הִ ְ ּנ ָך ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיע" – דנטה וורגיליוס עברו את מרכז האדמה והם נמצאים עתה
ַ
בחציו של כדור הארץ הדרומי ,בדיוק מול ירושלים והיער האפל ממנו התחילו לרדת אל
התופת .הם עוברים דרך מנהרה תת-קרקעית ,ויוצאים החוצה.
"א ׁ ֶשר ְ ּברוֹ ם שִׂ יאוֹ " – קרי :בירושלים.
ֲ
הנקרה בה עברו השניים ממרכז כדור הארץ אל הפתח באוקיינוס הדרומי
ָ
"מ ִח ַּלת ָעפָ ר" –
ְ
לרגלי טור הטוהר .מדובר במנהרה הנמשכת לאורך כל מרכז כדור הארץ.
"הַ ַ ּנ ַחל הַ ּקוֹ לֵ ַח" – הוא הלתה ,נהר השכחה הזורם במחילת העפר בדרכו אל גן העדן
הארצי.
"בכוֹ כְ בֵ י ָר ִק ַיע" במקור – “stelle” :התיבה המסיימת את התופת ,את טור הטוהר ואת
ְּ
העדן.
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הקומדיה – מבנה ושירה
בנדטו קרוצ'ה
המאמר שלפנינו נועד להוות מבוא מתודולוגי לקריאה של הקומדיה האלוהית .בה-בעת מטרתו גם
להתוות דוגמא לקריאה שוטפת ,נטולת שיקולים שאינם תורמים ישירות לנושא ועלולים להסיח את
הדעת .אם יצליח מאמר זה להפיג במידה מסוימת את הסבך האופף את יצירת המופת של דנטה,

ולעזור למקד מחדש את תשומת הלב במרכיבים התואמים והחיוניים ליצירתו ,הרי שמטרתו הושגה.

הקדמה – האומנם ביקש דנטה לתאר את העולם הבא?
ההערכה לדברים גשמיים התלכדה בחוזקה בנשמתו של דנטה ,שהאמין אמונה איתנה
בעולם הבא; הן לשמים והן לארץ היה חלק בשירתו בכלל ובקומדיה בפרט .כתוצאה מכך
ייצוגם של העולם הבא ,של התופת ,טור הטוהר וגן העדן ,לא היה הנושא המהותי של
הפואמה שלו ,גם לא המוטיב המחולל או השולט בה .ייצוג מסוג זה היה מחייב יתרון
מוחלט לאמונה שהשגב והנעלה הטרנסצנדנטיים גוברים על האינטימיות וכן על הזיקה לעל-
טבעיות ,לסגפנות ולשנאת העולם .לכך היה נדרש אופי אכזרי וקשה ,או אדוק ונלהב ,אותו
'קופוֹ נֶ ה .המשקל
פרה זַ ּ
ניתן למצוא בהימנוגרפיה נוצרית ,או בכמה משירי התהילה של ָ
במקרה זה היה מהיר יותר ,הדימויים היו מליציים וחולפים ,נמרצים במקומות מסוימים,
מטושטשים ונעלמים במקומות אחרים ,כגון בביטוי השאיפה והאימה האופייני לאלו החשים
בנוכחותו הבלתי אמצעית של האל .נאמר על העדן של דנטה שלא היה צריך להתפתח
כתיאור מפורט ,אלא להתרכז לכדי שיר לירי אחד המביע כמיהה לאי-אלו דברים אלוהיים
ומופשטים; אמירה היכולה להתייחס במידה שווה לתופת ,בהחליפנו כמובן את הכמיהה
באימה ובפחד ,ולטור הטוהר ,בהחליפנו את האימה בתערובת של פחד ותקווה ,צער ושמחה.
אך כשדנטה חיבר את הקומדיה האלוהית ,לא הייתה נפשו מצומצמת ,אלא במצב מגוון
ומורכב בהרבה .בדמיונו הרגשי ,העולם הבא לא בא בנוסף לעולם האמיתי ,אלא להפך:
שני העולמות ביחד יצרו עולם אחד ,עולם העניין הרוחני שלו .בעולם זה היה מקום לשני
העולמות ,ולעולם האמיתי נשמר חלק גדול יותר מאשר לעולם הבא ,בפירוש לא חלק קטן
יותר; כך שהעולם הבא לא יוכל בשום מובן לגבור עליו או לשעבדו.
אלו המבקשים ליהנות מן הקומדיה האלוהית ולחרוץ עליה את דעתם מבלי להכיר
קודם כול בעובדה שהנושא או המניע הפואטי שלה אינו ייצוגו של העולם הבא ,מסתבכים
כתוצאה מכך בקשיים ובסתירות .הדבר נכון גם לגבי אלו המחזיקים בדעה המשתנה שנושא
 .המאמר ראה אור לראשונה תחת הכותרת:
.1920
 .פרה זַ׳קוּפוׂנֶה ,יליד טודי ,Jacopone da Todi ,משורר פרנציסקני מן המחצית השנייה של המאה
ה ,13-מגדולי המחברים של מזמורי דת בשירה האיטלקית ,תופס מקום בצמרת שירת איטליה
בימי הביניים המאוחרים.
alla storia della critica dantesca

 ,Intornoרומא,
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היצירה הוא "החיים עלי אדמות כפי שהם נראים מן העולם הבא" .ברור שאף מיסטיקן או
סגפן לא יוכל אי פעם לבטל את העולם; הוא יכול רק להכחיש את קיומו האמיתי ,בעוד
הוא מתבונן בו ממרומי העולם הבא כמי שמתבונן בבמה נמוכה שמעליה טיפס .אולם דרך
זו להתבונן בעולם כרוכה באיבוד קשר עם טבעם של הדברים האנושיים ,ואף טוענת לחוסר
עניין בהם ,לשוויון נפש כלפי תחושות ומעשים ואנשים כשלעצמם ,אשר נדמים אז באופן
כללי רק כנבחרים או מגונים ולא משנה מה היו אופיים ,משלחי ידם ,תשוקותיהם ,מידותיהם
הטובות או גדולתם עלי אדמות .אך שום דבר מן הדברים הללו אינו נכון לגבי יצירתו של
דנטה .לרגש שלו יש מאה ערוצים ולא רק ערוץ אחד להערצת הנבחרים ותיעוב המגונים.
דעתו אינה מוגבלת לפסק הדין החוקי או האלוהי" :ניצל" או "מקולל" ,אלא מתרחבת לכדי
דעה מוסרית ומבחינה בטוב שבמקוללים ,ברוע שבניצלים .לעתים נותן הוא פורקן חופשי
לאהבות ולשנאות ,לאהדות ולסלידות ,ומתייחס לצללים כאילו היו דברים חשובים ,ולנשמות
שנשפטו ואשר שמור להם מקום בטוח בעולם הבא כאילו היו אנשים רב-צדדיים בעלי
יכולות חיוניות מלאות .עובדה זו מביאה את אלה המסכימים עם ההגדרה הנ"ל לומר שדנטה
הגיע לעולם הבא כשהוא נושא עמו את כל תשוקותיו של העולם הזה .אלא שבדיוק בדרך
זו אי אפשר להגיע לעולם הבא (לפחות לא במובן הפואטי).
על מנת להגיע לשם נדרש מן האדם להסיר מעליו את התשוקות האנושיות ולהתבונן
בדברים בעיניים חדשות ,בעיניו של מי שהתעורר מחלום מדאיג ואכזרי ומוצא עצמו
במציאות אמיתית וקורנת .לפיכך הגדרתו של נושא היצירה בתור "החיים עלי אדמות כפי
שהם נראים מן העולם הבא" לא רק שאינה נכונה ,אלא שהיא מרמזת כי דנטה היה אדם
לא הגיוני ,שהוא עשה את ההפך הגמור ממה שהתכוון לעשות – כאילו ביצע באמת פעולה
איזושהי במקום פשוט לכתוב שירה .מובן שהוא לא יכול היה להיות לא הגיוני כשכתב על
רגש כה שונה ומורכב ,או כשהעלה על הכתב כל רגש שהוא ,שכן הרגש לעולם אינו הגיוני
או לא הגיוני .היה זה פשוט אופן המחשבה שלו שהיה לא הגיוני ,כלומר ,במובן מסוים לא
לגמרי הרמוני ,ובכך היה דומה לאופן המחשבה של כל אדם או של כל הוגה דעות .לכל
מערכת ישנו צד שאינו לגמרי הרמוני או הגיוני; ומן הצד הזה נובעת המחשבה החדשה
הנחשבת למתקדמת.
הן הביקורת החיובית והן הביקורת השלילית מאמתות את דברי .לדוגמא ,דנטה הוגה
"מדיאבלי" ,ואילו דנטה המשורר הוא "מודרני" (תוכניתו של הראשון היא ,אם
ֶ
הדעות הוא
כך ,סגפנית ומסתורית ,וביצועו של השני נלהב ופוליטי) .האישור לדברי מופיע גם בתגובות
על הקומדיה – בפרט באי-שביעות הרצון שאנשים מיסטיים ובעלי דמיון פורה הפגינו לא
אחת מהצגתו של העולם הבא כפי שהיא באה לידי ביטוי ביצירה .זה נראה להם מוגדר
מדי בתיאורו ,שלֵ ו מדי ,עם מעט מדי גיהינום בתופת ,מעט מדי גן עדן בהעדן ,ומעט
מדי היטהרות בטור הטוהר .נדמה היה שמעט מדי מאמץ הושקע בתיאור הגאולה .אכן,
אישור ישיר לכך אנו מקבלים מהתרשמותם של קוראי הקומדיה ,או מן הזיכרונות שנשתמרו
מקריאות קודמות .ללא ספק אין זו התגלמותו של העולם הבא שנשארת איתנו לאחר
הקריאה; גם אין אלו האבדון המחריד של התופת ,המאמצים הנובעים מתקווה ומייסורים
של טור הטוהר ,ואפילו לא האושר של העדן .הדימוי הסופי ,המלאכותי ,המסכם את כל
הרשמים שמותירה בנו היצירה על חלקיה השונים ,הנו דימוי של נחישות חסונה ,של לב
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שחווה רבות ,של תבונה הבטוחה בעצמה ,בקיצור ,דימויו של דנטה עצמו .אישיותו שולטת
באנשים החשובים הרבים בהם הוא פוגש במהלך היצירה ,בין אם הם בעלי מזג נמרץ ולהט
נלהב ,יחס אלים ופראי ,או חושים מתונים ועדינים ונפש שלווה .אישיותו בולטת מעל
הנופים ,עתה נוראיים וצרובים ,עתה רעננים וערבים ,עתה חשוכים מצללים ,עתה צפים
בזוהר הנוגה .היא שולטת בתמונות בהן מהדהדות מילים נמלצות או מעוררות רחמים ,מלאות
בעצה והדרכה ,או מילים לעגניות ,זועמות ,חמורות סבר .דימויה של נחישות חסונה ,של לב
שחווה רבות ,של תבונה הבטוחה בעצמה ,דימויו של דנטה ,שולט בכול .אכן ,מחבר מחקר
מן המאה השמונה עשרה העוסק בקומדיה לא טעה כשהציע בשעתו להחליף לְ דנטיאדה את
השם המקובל ,הקומדיה האלוהית.
איננו חווים כל שאט נפש ביחס לארורים בתופת ,אלא ,ביחס לרבים מהםִ ,קרבה,
עדינות ,חיבה ,הערצה .מבחינתם ,הם מגלים שאיפה גדולה לתהילה ,כאילו בסך-הכול
נגזרה עליהם גלות עלי אדמות .מקפידים הם לתקן דעות מרושעות ולא הוגנות לגביהם:
"הקלון מייסרם יותר מסבל הגיהינום" .לעתים מזדמן להם להתבדח או כמעט להתבדח;
ובכל מקרה משוחחים הם ברוגע ,תוך שהם מחליפים מידע ורעיונות .כך הנזיר קטלנו,
אותו מתחסד עגום המהלך תחת ברדס העופרת שלו ,מעיר ברוח טובה לחלוטין לוורגיליוס,
כשהאחרון מבין כי רומה בידי השדים" :שמעתי על מידותיו המגונות הרבות של השטן
כשהייתי בבולוניה ,ובהן על כך שהוא שקרן ואב כל השקרים" .כלומר ,אחד הארורים היה
צריך להכיר את בולוניה (ואת האוניברסיטה שלה) על מנת לחשוד בשטניותו של השטן!
גם ורגיליוס מתבדח ,כאשר ,בהפנותו שאלה לזייפן הנגוע בעקצוץ ומגרד עצמו בפראות
בציפורניו ,הוא מוסיף בלגלוג" ,מי ייתן וציפורניך יאריכו ימים אחריך למען ימשיכו למלא
את תכליתן הנוכחית" .ועל ביאטריצ'ה ,הצוחקת בגן העדן כשהיא שומעת את דנטה פונה
לקצ'אגווידה בלשון של ריסון מכובד ,נאמר" :בעודה צוחקת ,נדמה היה שהודתה בטעותה
הראשונה של גווינביר" ,כלומר ,צחוקה זדוני ולעגני כמו הגבירה מקמלוט בהצהרת האהבה
הראשונה של לנסלוט וגווינביר.
דנטה אינו מאבד כלל את ההכרה הפנימית שהוא נמצא בעולם הבא ,שהוא מהלך סביב
לממלכה העיוורת ,התהום השטנית ,בין זוועותיו של דין הגיהינום ,ומפעם לפעם פורק הוא
את זעמו באמצעות קריאות כגון אלו" :כמה עצום הוא כוחו של האל הממטיר מכות נקמניות
שכאלה!" "הו! הנבל המנוול ביותר מכל שוכני המקום בו קשה לדבר ,מביש אתה פחות
מכבשים או מעזים!" או שהוא טוען כי המגפות השונות "שיכרו את עיניו ,כך שחפצות
הן להמשיך לבכות" ,ושעדיין עצוב הוא כל אימת שהוא "זוכר" .בעדן ,כשהוא ניצב בפני
"המבורכים" מנסה הוא להביע עד כמה המראה נגע ללבו; ועל מנת להראות כמה התרגש,
הוא מביא לשם דוגמא את התדהמה שהכתה בברברים מהצפון כשראו את רומא על שפע
לאלוהי מתוך האנושי ,לנצחי מתוך הסופי,
ִ
ארמונותיה והאנדרטות שבה" .אני ,שהגעתי
לצדק ולשפיות מפירנצה ,באיזו תדהמה עוד לא נמלאתי?" אך אי אפשר שלא לשים לב
לכך שתרגום זה של האלוהי מבוטא ואינו מיוצג ,ושקריאות האימה להן נותן המשורר ביטוי
.
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נשמעות מעט כאילו מקורן במחשבה על עונשי הגיהינום ולא בתחושתו הממשית .מסיבה
זו הם יוצרים רושם קר מעט ,במיוחד אם נשווה אותם לרגש המוצא את דרכו אל הלב
וממשיך להתגבר באופן שאין לעמוד בפניו בנוכחותה של פרנצ'סקה .צרפתי קתולי אחד
כתב ספר קטן ובו ניסה לענות על השאלה הבאה" :האם דנטה שב מן העולם הבא כאדם
טוב יותר?" והוא משיב על השאלה בשלילה ,כאשר הוא מביא בחשבון את האופן העדין
בו מתאר המשורר חטאים מפתים ,את העובדה שלא היו לו נקיפות מצפון לגבי שגיאותיו,
וכן את העובדה שהפגם היחיד שטורד שם את מנוחתו הוא אי-קיומה של "נקמת דם" .על
אף שהוא מביע את נוסחי החרטה מתוך רצון טוב בטור הטוהר ,הוא חושב הרבה יותר על
דברים ארציים מאשר על דברים שמיימיים ,והוא נראה יותר כמתבונן מלא סקרנות מאשר
כמסתגף .בגן העדן הוא למעשה מין סטודנט בסדרה מוצלחת של הרצאות .וכך ,תחת מסווה
של בדיקה פסיכולוגית גחמנית ,הגיע אותו אדם לאותה מסקנה אליה הגענו אנחנו ,והיא:
שהעולם הבא אינו המניע הפואטי השולט בקומדיה האלוהית.
מאידך גיסא ,יש להודות שדנטה בהחלט התכוון לתאר את העולם הבא .למעשה היה
זה ודאי הרעיון המקורי ומטרתה של היצירה לעשות כן; ואין זה עניין של נימוק גרידא,
אלא שניתן לאשר זאת בעזרת מספר קטעים מתוך החיים החדשים .נראה גם שהוא העלה
על דעתו צורה מסוימת לשלוש הממלכות .הגיהינום הוא תהום המשתרע ממרגלות הר ציון
אל מרכז העולם ,והכולל בתוכו תצורות שונות בין תשעת מעגליו :נהרות ,יערות ,מדבריות
חול ,צוקים ,טירות ועיי חורבות .טור הטוהר הוא הר גבוה העולה מאי קטן בנקודה הקוטבית
(אנטה-פורגטוריום) ,שבעה רכסי הרים
ֶ
למיקומו הגיאוגרפי של הר ציון .יש לו בסיס מסולע
ויער ששימש פעם כגן העדן הארצי ,עלי אדמות .את גן העדן דמיין כמשתרע מבעד לתשעה
גרמי שמים :הירח ,כוכב חמה ,נוגה ,השמש ,מאדים ,צדק ,שבתאי ,הכוכבים והגביש או
המניע הראשון הוא ה .primum mobile-הוא משתרע גם אל תוך הרקיע בו שימש האל
כ"מניע ואינו מונע" .דנטה חילק את הארורים ,את המסתגפים ואת המבורכים למעמדותיהם
השונים ,וקבע אותם במעגלים או ברכסי ההרים המתאימים להם ,או בגן העדן .בגיהינום
שיכן את העצלנים בפרוזדור ,ואת אלו שנגאלו מן החטא הקדמון ,באבדון .הארורים באמת
שוכנו בבורות במעגלים האחרים ,בהתאם לשלושת סוגי החטא :חוסר הבלגה ,אלימות
והונאה; וכל אחד מאלו חוּלק כך שהשביל הוביל למטה – מרודפי המותרות ,הגרגרנים,
רודפי הבצע ,אל הבוגדים שהם השפלים מכולם .בטור הטוהר ,העקשנים והרשלנים שוכנו
באנטה-פורגטוריום ,וכל האחרים שוכנו ברכסיו ,על פי החלוקה של
ֶ
בבסיסו של ההר ,או
שבעת החטאים או המידות המגונות הראשיות .בגן העדן יושבים המבורכים בהתאם לערכם
וביחס לאושרם ,וכן בהתאם למידות הצדקה השונות שלהם או למידות הטובות העיקריות
והתיאולוגיות שלהם .לבסוף ,על מנת לתאר ממלכה משולשת זו ,דנטה דימה עצמו למטייל
ולמתבונן .בהתחלה היה נתון להדרכתו של ורגיליוס ,ואחר כך למשך זמן קצר להדרכתם
של ורגיליוס וסטציוס גם יחד .מגן העדן עלי אדמות ובעלייתו השמיימה ,הדריכה אותו
ביאטריצ'ה ,וברקיע היה זה הקדוש ברנר.

האומנם רומן תיאולוגי?
מה בעצם השיג דנטה כשיצר את התמונה הזו ,שאכן כלולה בקומדיה ולמעשה משמשת
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כבסיס לכל השאר? הוא לא חיבר שירה במובן הרגיל ,שכן המניע החיוני והיצירתי נפקד
ממנה .איננו יכולים גם לפנות לעזרתו של המדע ,שכן המדע ,על כל צורותיו ,בין שהוא
משכלל רעיונות ובין שהוא מסיח את הדעת ,הנו תמיד ביקורתי ,ואינו מכיר בצירופיו של
הדמיון אלא למעשה מבריח אותם ומפזרם .כאן ,לעומת זאת ,מופיע הדמיון כדמיורג הבונה
יצירה מעשית בסך-הכול ,המבטאת אידיאה של העולם הבא לצורך תועלתה שלה .ניתן
אולי להתייחס בצדק ליצירה זו של דנטה כאל רומן "תיאולוגי" או "תיאולוגי-מוסרי-
פוליטי" ,זאת בהשוואה לרומנים ה"מדעיים" או ה"סוציאליסטיים" מהעת החדשה .רומנים
כאלה עדיין נכתבים ,ומטרתם היא להעביר דבר-מה שהיוצר מאמין או חושק בו ,בצורה
שתהיה רצויה ומתקבלת על הדעת בעיני הקוראים ,ולהציגו בעזרת הדמיון .בימינו נחיצות
שכזו היא התוצאה העתידית של תגליות מדעיות צפויות ומיוחלות ,או תנאי חיים חדשים
שינבעו ממימושן של תמורות חברתיות מסוימות .בעקבות השינוי בתנאים ההיסטוריים
ובתחומי ההתעניינות של בני האדם ,כעת שמדעי הטבע ומדעי החברה תפסו את מקומן
של התיאולוגיה ושל גאולת הנשמה ,אין מחברים יותר רומנים תיאולוגיים; אך רומנים רבים
כאלה חוברו במהלך ימי הביניים (ובתוכם כלולים גם "חזיונות") ,ורומן זה של דנטה היה
במידה רבה המלא מכולם ,המרשים ביותר והמורכב לעילא ,אף שלא היה האחרון מסוגו.
היה זה רומן תיאולוגי שבו השפעתה הדומיננטית של הדת ותחומי ההתעניינות הפוליטיים,
המוסריים והאוטופיים של דנטה התמזגו באופן מורכב ביותר.
ברור לחלוטין שדנטה ,שתכנן לכתוב רומן תיאולוגי ,מוכרח היה לעשות מאמצים על
מנת להציג את דימוייו באופן מדויק ואחיד ,לגרום להם להיות דומים למציאות ,והדבר
נעשה ביתר קלות באמצעות הצגתו של המופלא ,בו האמין ובו האמינו גם קוראיו .הוא
הצליח בזה כל כך עד שהאגדה מספרת כי הוא באמת ביקר בתופת ובטור הטוהר ,ושגן
העדן נגלה לפניו ,אם לא במציאות מוחשית ,אזי לכל הפחות במצב של אקסטזה .הפרשנים
המוקדמים נאלצו להדגיש שוב ושוב שהוא כתב בתור "משורר" ולא בתור היסטוריון ,ואפילו
המבקרים המודרניים ,שאינם זקוקים לאזהרה זו ,מביעים לעתים קרובות תדהמה מציוני
המציאות שכלל דנטה בסיפורו .עם זאת אין להודות בכך שההסברים הקפדניים שבעזרתם
נימק את תצורת המקומות ואת אופן התנועה ,את זמן המסע ואת התופעות בהן הוא מבחין,
או שההרצאות בעזרתן הוא מסביר ומצדיק את הדברים הדמיוניים הללו ומתייחס אליהם
כאילו היו אמיתיים וקיבלו אישור על סמך תיאוריה מדעית זו או אחרת – בשום פנים ואופן
אין להודות בכך שהסברים ותוכחות אלה מוכיחים כאילו הוא עצמו הלך שולל אחר דמיונו
ושקע בסוג של הזיה ,גם אם דעה זו עדיין רווחת .לו כך היה הדבר ,גאוניותו של דנטה
היתה נכנעת לטירוף ,מה שהיה מפחית מן הכבוד שאנו רוחשים לו .הנחה מעין זו נוגדת
את הצלילות ואת התודעה העצמית של מחשבתו .אבל יותר מכך ,היא מיותרת .כל מחברי
הרומנים התיאולוגיים ,המדעיים או החברתיים בעלי המסר החברתי ,מדייקים בהצהרותיהם
ומדקדקים בנימוקים לגבי דמיונותיהם .התחייבותם דורשת זאת מהם.

הטופוגרפיה בקומדיה והנוהג להגזים בחשיבותה
אחד החלקים הבולטים ביותר במחקרים שנעשו על יצירתו של דנטה מוקדש למבנה
הקומדיה .הוא מתחרה בגודלו במידע שהצטבר על האלגוריות ונקרא "הטופוגרפיה
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הגשמית" ו"הטופוגרפיה המוסרית" של שלוש הממלכות .מכיוון שדנטה רצה והשיג את
המבנה הטופוגרפי שאנו מוצאים ביצירתו ,אך טבעי שהפרשנים יעסקו בו וינסו להסביר
אותו .כמו כן מועיל הדבר – על מנת שהקוראים יוכלו להעלות על דמיונם את הנוף בבירור
– לשרטט מפות של שלוש הממלכות .בדרך כלל יש לקוראים רק תקציר ומושג לא מוגדר
לספק להם גיאוגרפיות של העולם המיוצג ביצירתו
לגבי טופוגרפיה זו ,אך הכרחי ושימושי ּ ֵ
של דנטה ,לוח זמנים המפרט כמה זמן ארך המסע ,וכן פרשנות לגבי דיני העונשין וסולם
הערכים והתמורות .אולם יש לחזור בהדגשה על העצה שכבר ניתנה :להיזהר מהגזמה,
ולזכור שמבנים אלו שיצר דנטה הנם דמיוניים בלבד ,ושלגבינו אין הם חשובים ביותר .לנו
יש דימויים אחרים בראשינו ,ובכל מקרה לא טוב להיות אדם משעמם "המייגע אחרים" ,כפי
לאטאוֹ  .אכן זהו בזבוז זמן מתיש להקשיב לוויכוח הדן בשאלה
שאמר ג'ובני דלה קאזה בגַ ֵ
אם ערך מסעו של דנטה שבעה ,שמונה או תשעה ימים ,ואם שהה דנטה עשרים ושמונה,
ארבעים ושתיים או שבעים ושתיים שעות בגן העדן ,באיזו שעה בדיוק עלה השמיימה,
לפני או אחרי הצהריים ,וכולי .אולם בנקודה זו חייבים אנו ,שוחרי דנטה ,לקבל עוד ביקורת
חמורה ,ביקורת בדבר העדר השיטה .אסביר למה הכוונה .אף שדנטה היה מדויק וקפדן
במלאכתו ,הוא השאיר קטעים חסרים במבנה הרומן התיאולוגי שלו ,ועד כמה שדקדק
בפרטים ,פה ושם הוא סתר את עצמו .הסיבה לכך היא ,כפי שאחדים סוברים ,שלא היה
באפשרותו ללטש את יצירתו ליטושים אחרונים ,או אפילו לעיין מחדש בסקירה כללית
של היצירה עליה שקד שנים מספר ושהושפעה מאירועים רבים ושונים .לו הייתה יצירתו
פילוסופית וביקורתית ,היה ניתן למלא את הקטעים החסרים וליישב את הסתירות ,כפי
שאנו עושים תוך לימוד עבודותיהם של הוגי הדעות – מחדשים וממשיכים בחקירותינו
לאחר כל פער ומסיקים את התוצאות ההגיוניות על סמך הנחותיו של המחבר .אך מפני
שהקומדיה היא יצירה דמיונית ,ומה שדנטה לא כלל בתוכה שייך גם הוא לתחום הדמיון,
אין זה אפשרי להוסיף על דבריו באופן הגיוני או ליישב את החלקים הכוללים סתירות .מותר
לנו ,כמובן ,להמשיך ולהפעיל את דמיוננו ,ללא סיבות מוצדקות מצדו של דנטה לעשות כן,
אך זוהי שקיעה בחלומות גרידא .שוחרי דנטה בדרך כלל אינם מכירים בתהליך הזה כשהם
נתקלים בו .צאו וראו איך הם (אם לתת דוגמא אחת מני רבות) דנים בשאלה כיצד עבר
דנטה מגדתו האחת של נהר האכרון לגדתו האחרת; או בשאלה לאן יגיעו נשמותיהם של
הילדים ושל עובדי האלילים הישרים שבלימבו לאחר יום הדין; ואם יוקצה להם מקום לבית
תמידי ב"יער האלוהי" .כיצד ,שואלים הם ,יכול קאטו להיות שומר הפורגטוריום ,אם הוא
מת חמישים שנה לפני התגלותו של ישו? הפורגטוריום עדיין לא היה קיים אז ,כך שיש
לשער שהוא הגיע אל הלימבו ,ונלקח משם .ואולם במקרה זה מתעורר קושי נוסף .בקומדיה
קאטו אינו מכיר את ורגיליוס ,אולם ורגיליוס היה בלימבו; יש להניח ,אם כן ,שהיו מעגלים
או חוגים שונים בלימבו ,ושוורגיליוס וקאטו לא השתייכו לאותו חוג או מעגל .או ייתכן כי
במשך הדורות שחלפו מאז קיבל קאטו את תפקיד שומר הפורגטוריום ,הוא שכח את אופן
.
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דיבורו ואת מחוותיו של חברו לשעבר .ישנה גם השאלה אם ניתן להאמין שקאטו יינצל ,או
שאולי לאחר יום הדין "יחזור באי-רצון ללימבו" ,או שלמעשה ימשיך לגן עדן ,שם יימצא לו
מקום מתאים .ישנן עוד שאלות כאלה הנוגעות כביכול לדנטה ונפתרו באופן זה ,ומן הנימוס
עדיף יהיה לא לומר עליהן מאום.
מה שחמור יותר הוא שחוקרים נלהבים של הטופוגרפיה הגשמית והמוסרית של שלוש
הממלכות ,מניחים כי מתן מענה לשאלות כאלה מסייע בהבנה ובהנאה מאמנותו של
דנטה .הם מאמינים שעניין זה אכן עוזר להבין את האופי המיוחד של כל אחד משלושת
הפרקים על חלקיו השונים .על כן הם מכנים את ה"היסטוריה" של העולם הבא "היסטוריה
אסתטית" ,ואת החיבור והתחבולות שמאמץ המשורר הם מכנים שכלול של האמנות .אך
מכיוון שהמבנה ,אותו תיארנו בקיצור ,נובע ממניע דידקטי ומעשי ולא ממניע פואטי ,אין
המחקר יכול להעיד כלל על האופי הפואטי המסוים של כל פרק ,בהנחה שיש כזה ,וכן
אינו יכול להעיד על המעבר ממצב פואטי אחד למשנהו .מחקר כזה יכול להניב רק מה
שטבעי שיניב ,כלומר :דברים חיצוניים לפואטיקה שנקבעו על ידי קשרים תבניתיים .כל
ניסיון להחליף סיבות תבניתיות בסיבות אמנותיות הנו בגדר בזבוז עקר של אינטליגנציה.
אין להסיק לגבי הפואטיקה של שלושת הפרקים מתוך הקונספציה של המסע אל שלוש
הממלכות ,אשר בהן האנושות – שדנטה מייצג – אמורה לעבור מייסורים וצער לחרטה
והיטהרות ועד לשלמות ואושר מוסרי .זהו אחד ההיבטים של הרומן התיאולוגי ,אך אין זה
העיקרון המעצב של הפואטיקה הנובעת ממנו .ייצוגו הכובש את הדמיון של מחסן הנשק
הוונציאני אינו מוצא את תפקידו והצדקתו הפואטיים בכוונתו המשוערת של דנטה להציג
מפגן של פעילות כלכלית נלהבת כנגד משלח ידם הזדוני של הנוכלים – החומר ממנו מורכב
הפרק .גם לנספח של ורגיליוס אודות מקורה של מנטואה ,לרעיון של נתינת דוגמא לסיפור
אמין מבין המצאותיהם של המכשפות והקוסמים ,ולסיפורו של אוליסס אודות הפלגת
הגבורה האחרונה שלו ,אין קשר לרמאים שבמחיצתם נגזר על דנטה לשהות .כל אחד מן
המקרים הללו עומד בפני עצמו והנו לירי מתוך עצמו .לא ניתן גם להתייחס למבנה המסייע
ליצירה כאל "החלק הטכני" שלה ,שכן הטכניקה (ויש להודות בכך מעתה ואילך) או שאינה
קיימת באמנות ,או שהיא עולה בקנה אחד עם האמנות עצמה ,בעוד שמבנה הקומדיה,
מכיוון שיש לו מקור מעשי ,אינו עולה לגמרי בקנה אחד עם הפואטיקה שלה .בצורה
מדויקת יותר :מבנה זה הושווה למסגרת שמקיפה וכוללת תמונה אחת או יותר .ואולם דימוי
שכזה שוב מסתכן בייחוסו של נדבך אסתטי למבנה ,שכן לרוב חושבים על המסגרת ביחד
עם התמונה ,או שהמסגרת מעוצבת בצורה אמנותית על מנת ליצור הרמוניה ,כמעט השלָ מה
לתמונה ,וזה בהחלט אינו המצב במקרה שלפנינו .אם בדימויים עסקינן ,ניתן לתאר את מבנה
הקומדיה כמסגרת מקורית ואיתנה עליה מטפסת צמחייה עשירה המקשטת אותה בענפים
נעים ברוח אנה ואנה ,פרחים ומקלעות פרחים ,וכך היא מכסה אותה עד שרק פה ושם ניתן
במתארה הקשה של אחת הזוויות .ואולם אם נשמיט את
להבחין בחלקי קיר חשופים ,או ִ
הדימויים ,הקשר של המבנה לפואטיקה הוא רק הקשר הקיים בין רומן דידקטי או תיאולוגי
ובין הליריקה המגוונת ומפסיקה אותו ברצף .ניתן למצוא יחס זה ביצירות פואטיות אחרות,
ומעל כולן בפאוסט של גתה .פאוסט אכן הושווה לקומדיה מבחינה היסטורית (כך נאמר
למשל שהקומדיה היא סיכומה של מחשבת ימי הביניים בעוד שפאוסט מייצג את התקופה
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המודרנית) .אולם רק חלק קטן מן הדמיון האמנותי ביניהם שימש כבסיס להשוואה בין
שתי היצירות ,השונות כל כך זו מזו בהרבה מובנים ,שכן דמיון אמנותי זה בין המאפיינים

התפיסתיים או הדידקטיים שלהן הנו חיצוני למדי.
אין להכחיש שלרומן התיאולוגי ישנה השפעה מדכאת על שאר הרוח הפואטי .ניתן
להבחין בהשפעה זו לעתים תכופות .ישנו צורך בשיבוצם של חלקים אינפורמטיביים גרידא,
או של סמלים מסוימים שלהם לא ניתן פירוש מיוחד .העקביות לוקה בשל כך בחסר,
וסצנות בעלות ערך רגשי משל עצמן נאלצות לשמש כאמצעי מסירה של מידע כזה או אחר
או כאמצעי הסברה של דוקטרינות מסוימותַ .פרינָ ָטה ,למשל ,זונח את גישתו מלאת הבוז
ומוותר על המחשבות בהן הוא שקוע ,אשר כולן פטריוטיות ופוליטיות ,על מנת להסביר
את גבולות הידע של ההווה והעתיד בין הארורים .ורגיליוס ודנטה עצמו ,כפי שהוא מיוצג
ביצירה ,מחויבים להתאים את עצמם לכל צרכיה ופיתוליה של העלילה ,וכתוצאה מכך
מאבדות דמויותיהם את אחידותן .ניתן להבחין בכך כשמתבוננים בהם לכשעצמם ,מחוץ
ליצירה; בסופו של דבר ורגיליוס איננו אותו ורגיליוס שנשלח מטעם הגבירות השמיימיות,
ודנטה אינו החוטא שיצא לדרך הטיהור בצייתנות ובחרטה .המשורר מוכרח גם להיאבק
בהישנותן של סיטואציות דומות ,ועל כן הוא עושה כמיטב יכולתו על מנת להכניס בהן גיוון,
אך אין הוא מסוגל להתגבר על חדגוניותן לחלוטין .דוגמה לכך היא תדהמתן של הנשמות
בפורגטוריום כשהן מבחינות שדנטה מטיל צל ,וכן ההסברים שוורגיליוס חייב לספק מדי
פעם .בנקודה מסוימת נראה שהוא עצמו מתחיל לאבד את סבלנותו בעניין ולנהוג כמו
אותו אדם מהסיפור הישן שהיה לו כתם שומן על בגדיו ואת זאת אמר לו כל מי שפגש בו.
לבסוף ,בכל פעם שפגש במישהו ,אמר מיד" :כן ,אני יודע ,יש לי כתם שומן ".כך אומר גם
ורגיליוס" ,מבלי ששאלת ,הריני מודה ומתוודה כי מה שאתה רואה הנו גוף אנושי ,דרכו
נשבר אור השמש עלי אדמות ".ולבסוף ,מבלי להתעכב יותר מדי בעניין זה ,גם האופן
הפתאומי והפסקני משהו שבו מסתיימים דיאלוגים וסצנות ,מקורו באותה סיבה .נאמר
בצחוק שדמויותיו של דנטה נפרדות זו מזו ללא טקס ובפתאומיות ,ובאופן רציני יותר נאמר
שדנטה "קובע סימן" על המצח של דמויותיו וממשיך בדרכו; ויש להודות שעקב הצורך
לדבוק בסכֵ מה שאימץ ("רסן האמנות") ,הגיהינום שלו מעט צפוף או דחוס ,וגן העדן שלו
רחב כל כך עד שהוא נדמה ריק למדי בהשוואה לגיהינום.

החשיבות שבקריאה תמה ללא היסחפות אחר סברות כרס
עלינו לזכור את החירות שהסכֵ מה הרגילה והאנציקלופדית הזאת העניקה לדמיונו של דנטה.
יש לה השפעה מועילה גם בכיוון אחר .בזכותה ,הפואטיקה של דנטה מקבלת אופי חיוני
הפורץ את דרכו מבעד למחסומים ונעשה נמרץ יותר על דרך הניגוד .באופן זה הוא מתגבר
על כל המכשולים עד שהוא מהווה נימוק מצוין לאלו שאינם מאמינים בקיומה הממשי
והעצמאי של הפואטיקה ומתייחסים אליה כאל דבר מלאכותי ולא חשוב .יש לתת להם
להרהר בזעמו הפואטי של דנטה ,התיאולוג והפוליטיקאי ,בשטף הזה ,הזורם בצורה כה
.
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נשגבת ,המפלס את דרכו בין הסלעים ושוטף את הכול נמרצות .כה גדול כוחו ,כה רב
עושרו ,שכאשר הוא חודר אל כל החורים בסלעים ומכסה את הנוף ההררי בטיפות ובקצף,
לא ניתן לראותו כלל אלא רק את תנועת המים שלו .הפואטיקה של דנטה ,גם אם אינה
יכולה לעשות דבר אחר ,מחיה את החלקים הפולמוסיים ,האינפורמטיביים והטכניים של
העלילה ,אפילו את יהירותו המאומצת לרוב של ההיסטוריון המלומד ,ומכסה את הכול
בהטעמתה הרגשית והנשגבת.
מסיבה זו הסכֵ מה והפואטיקה ,הרומן התיאולוגי והלירי ,אינם ניתנים להפרדה ביצירתו
של דנטה ,ממש כפי שחלקי הנשמה אינם ניתנים להפרדה זה מזה .האחד ַמתנה את האחר
וזורם לתוכו .במובן הגיוני זה הקומדיה היא ללא ספק שלמה .אבל אלו הבקיאים בפואטיקה
יודעים להבחין תמיד במהלך היצירה מה תבניתי ומה פואטי ,והבדל זה ברור יותר כאן
מאשר ביצירתם של משוררים אחרים ,שגם בהן ניתן למצוא אלמנטים כאלה אך לא במידה
המשתווה לקומדיה או לפאוסט של גתה .חלקם הגדול של מחזות שקספיר מציגים ניגוד
מוחלט לאלמנטים אלו ,שכן בהם הסכֵ מה או המבנה מקורם במניע פואטי ,ואין בהם מבנה
ופואטיקה אלא הכול אחיד ,הכול פואטי.
לרוב מורעפת הערצה נמלצת משהו על ה"ארכיטקטורה" של הקומדיה ,הוודאות
שבשורותיה ,חלקיה ,ההרמוניה שלה ,ההתאמות המתמטיות שניתן למצוא במבנה של שלוש
הממלכות ובטופוגרפיה הגשמית והמוסרית שלהן .זהו נושא החביב במיוחד על מרצים,
שנהנים לדבר נמלצות על "סגולתו האסתטית" של מבנה היצירה ,סוג של יופי המתווסף
ליופיה האחר של הפואטיקה ,יופיו של "הדבר לכשעצמו" ,כפי שהוא מכונה לפעמים .על כן
משורר איטלקי וחוקר דנטה מן העת החדשה הצליח הן לפרק והן לדלדל את הפואטיקה של
הקומדיה כשמצא אותה רק ב"חלקים שאינם דרמטיים" ,ב"פנינים" מסוימות שהוא הצליח
לשלות מן הים הגדול ,וכששיבח את "הפואטיקה של הקונספציה עצמה" ,את "הקונספציה
הפואטית ביותר שהיתה או תהיה אי פעם בעולם" ,וכן את המסע אל העולם הבא .אין
מה להוסיף על הדברים הללו ,מלבד העובדה שלא קיימת פואטיקה של דברים ,אלא רק
פואטיקה של פואטיקה ,והדיבור על הפואטיקה של הדברים יכול במקרה הרצוי ביותר להיות
רק ביטוי חינני; אין זה בגדר שימוש בצורת מחשבה ביקורתית .יש המשווים בהערצה את
מבנה הקומדיה למבנה הכנסיות הגותיות ,והמוזר הוא שהשוואה זו ,שנעשתה לראשונה
במאה השמונה עשרה על מנת לבוז ליצירתו של דנטה ולהתייחס אליה כאל גולמית,
מוגזמת ,גסה ו"גותית" ,משמשת עכשיו למטרה ההפוכה בדיוק .לתוצאה זו של רוח ימי
הביניים הרומנטית ושל האמונה הדתית ,עלינו להשיב כי כנסיות הן כנסיות ולא סכֵ מות של
יצירות פואטיות ,אלא היצירות עצמן; שהכנסיות הגותיות הביעו סגנון רגשי חדש שנבע
מתפיסה חדשה של האלוהי והקשר בין האל לאדם ,גן העדן והארץ; ושגם דנטה ביטא סגנון
חדש של רגש ביצירתו אך לא בשום תוכנית ערטילאית .ניתן היה אולי לערוך השוואה זו,
אם כי במובן שונה לגמרי ,ל ּו היינו לוקחים בחשבון את הארכיטקטורה הגותית לא בזמן
התחלתה ופריחתה המלאה ,אלא בזמן שקיעתה או יותר נכון בזמן השינוי שחל בה בתקופתו
של דנטה ,ול ּו היינו מתייחסים אליה כתוצאה של תמורות רוחניות כמו אלו שהשפיעו על
דנטה עמוקות ,כפי שכבר ציינו .בתקופה זו הפסלים והקישוטים הציוריים ,שלא היו יצירות
אמנות שלמות ובלתי תלויות בתקופה הגותית המקורית כי אם חלקים ארכיטקטוניים
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שנקבעו והושפעו מרוח המבנה ,החלו לקבל עצמאות וערך משל עצמם ,והכנסיות הקדימו

בסגנונן את עידן הרנסנס במובן חדש וגשמי יותר.
לכן מובן כיצד יש להתייחס לחלקיה התבניתיים של הקומדיה ,וכמה תשומת לב יש
להקדיש להם .אין להתייחס אליהם כאל פואטיקה טהורה ,וגם אין לפסול אותם כפואטיקה
לא מוצלחת ,אלא יש לכבדם כצורך מעשי ,ולחפש פואטיקה במקום אחר .יש לכבד אותם,
חרף שוחרי דנטה הללו המתבוננים בהם בסקרנות ובחוסר שיקול דעת ולבסוף צוחקים
עליהם במודע או שלא במודע ומדברים על "מגוריו הכפויים" של ורגיליוס ,על "האלפיניזם"
של דנטה וכיוצא באלה .אבל אל לנו להתעקש איתם; עלינו להפנות את תשומת לבנו
למקומות אחרים ,כלומר :עלינו לקרוא את דנטה כפי שעושים כל הקוראים הבלתי מנוסים,
וצודקים הם בעשותם כן – בלי לשים לב במיוחד לעולם הבא ולחלוקות המוסריות ,בלי
לשים לב כלל לאלגוריות – וליהנות לאין שיעור מן הייצוגים הפואטיים שבהן מרוכז ,מטוהר
ומבוטא כל להטו הרבגוני של המשורר .אפשר לומר שבכך נפסיד הרבה מכוונותיו של דנטה,
אבל ההפך הוא הנכון :אנו מקבלים ממנו הרבה יותר ,והחשבתו כמשורר עילאי מתגברת
בעוצמתה .אפשר לומר גם שבכך אנו מחללים את דנטה ומפשטים את חשיבתו הדתית,
אולם גם זה אינו נכון :הרעיונות היחידים שנסלק ,או יותר נכון נניח בצד ,פוליטיים או דתיים
ככל שיהיו ,הם אך ורק הרעיונות שלא הועברו על ידו אל תוך הפואטיקה שלו .מאידך גיסא,
בתוך הפואטיקה מתקיימים רגשות דתיים רבים רציניים וכנים ,אשר גם אם אינם מובעים
כביכול באופן ישיר ,הם מתקיימים בכל הדיוקנאות המרשימים ביותר ,שכן הם התקיימו
בנשמתו של דנטה ,גם אם הובעו או נשקלו כנגד דעות אחרות .לבסוף :אפשר לומר ,וכבר
נאמר אכן ,שבאופן זה אנו מתכחשים לשלמותה של הפואטיקה של דנטה .אך זה נכון עוד
פחות מכל השאר :שכן יש המחפשים את אותה שלמות מחוץ לפואטיקה ,בתוך רעיון או
סכֵ מה מעשית ,וכל הוויכוחים הישנים והחדשים בעניין שלמות המחשבה ושלמות המעשה
ביצירה הנם חסרי בסיס ,ממש כמו הוויכוח אם גיבור היצירה הוא דנטה עצמו או לא ,וכן
הלאה .שלֵ מותה האמיתית של הפואטיקה של דנטה היא כוונתו הפואטית של דנטה בעל
הקומדיה ,לא דנטה של מכלול יצירותיו; והדרך הקצרה והטובה ביותר לקבוע מהי כוונה
זו על כל מאפייניה ,היא לעבור על שלושת הפרקים של הקומדיה ולהקדיש תשומת לב
מיוחדת לליריקה העיקרית או לקבוצות הליריקה הנכללות בהם ,כמו גם להבדלים ביניהן
בהשראה ובביצוע.






 .המונוגרפיה של מ .דבוראק ( ,)Dvorakשניתן למצוא
״אידיאליזם ונטורליזם בפיסול ובציור הגותי״ ,הנה מאמר מאלף בנושא.
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פרינטה וקבלקנטי – התגלמות המציאות

בתרבות המערב
אריך אוארבך
"הוֹ ּ ֶ ,בן טוֹ ְס ָקנָ ה ַחיַ ,ה ְמ ַד ֵ ּבר ָצחוֹ ת
וְ ַהחוֹ לֵ ף ַעל ּ ְפנֵ י ִע ֵירנ ּו ַה ְמל ֶֹה ֶטת,
הוֹ ֵאל נָ א לַ ֲעצֹר ָקט ִמ ּ ַמ ְּסעוֹ ֶת ָיך.

“O Tosco che per la citta` del foco
vivo ten vai cosi` parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco.

דְּ ָב ֶר ָיך ְמלַ ּ ְמ ִדים ְ ּבוַ דָּ אוּת ְ ּגמו ָּרה
ַעל ִּכי ֶאזְ ָרח ַא ָּתה ָ ּב ִעיר ַה ֶ ּנ ֱא ֶצלֶ ת
ׁ ֶש ָ ּב ּהֲ ,אנִ י מוֹ ֶדהֶ ,א ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִה ְת ַע ּ ַמ ְר ִּתי".

La tua loquela ti fa manifesto
di quella nobil patria natio
"a la qual forse fui troppo molesto.

קוֹ ל ַהדְּ ָב ִרים ָעלָ ה ִ ּבלְ ִּתי ָצפוּי לְ ֶפ ַתע
ִמ ֶּק ֶבר ְ ּב ָסמו ְּך ,וְ ָאנֹכִ י ,נִ ְב ָהל,
ִּ 30כ ְמ ַב ֵּק ׁש ִמ ְקלָ ט ֶאל ֲאדוֹ נִ י ָק ַר ְב ִּתי.

Subitamente questo suono uscio
d'una de l'arche; pero` m'accostai,
temendo, un poco piu` al duca mio.

"מה ּ ַמ ֲעשֶׂ ָיךּ ְ ,בנִ י,
ַא ְך הוּא דִּ ֵ ּבר ֵאלַ יַ :
ַה ֵ ּבט ו ְּר ֵאה ָה ִא ׁיש ַה ָּקם הוּא ַפ ִרינָ ָטה,
ְר ֵאה אוֹ תוֹ נִ גְ לֶ ה ֵמ ֲחלָ ָציו וָ ַמ ְעלָ ה.

?Ed el mi disse: "Volgiti! Che fai
Vedi la` Farinata che s'e` dritto:
"a la cintola in su` tutto 'l vedrai.

				

ָאכֵ ן ָּתלִ ִיתי בּ וֹ ֶאת ׁ ְש ֵּתי ֵעינַ י ,הוּא ָקם,
ְּת ִח ָּלה ר ׁ
ֹאשוֹ ֵה ִרים וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָחזֵ הוּ,
נִ ַּכר בּ וֹ ִּכי רוֹ ֵח ׁש הוּא בּ וּז וְ שִׂ נְ ָאה לַ ּת ֶֹפת.

;Io avea gia` il mio viso nel suo fitto
ed el s'ergea col petto e con la fronte
com'avesse l'inferno a gran dispitto.

מוֹ ִרי ,יָ ָדיו ִח ׁיש ַקל ִא ּ ְמצ ּו רו ִּחיִ ,ה ְד ִר ְיך
אוֹ ִתי ֵ ּבין ַה ְּק ָברוֹ ת לִ ְק ַראת ַה ְפלוֹ ֶרנְ ִטינִ י.
"ה ָ ּז ֵהר ,ו ְּב ַחר ֵה ֵ
ָא ַמר לִ יִ :
יטב דְּ ָב ֶר ָיך".

E l'animose man del duca e pronte
mi pinser tra le sepulture a lui,
"dicendo: "Le parole tue sien conte.

Com'io al pie` de la sua tomba fui,
עוֹ ד ָאנֹכִ י ָק ֵרב ֶאל ֶא ֶבן ַה ּ ַמ ֶ ּצ ֶבת,
guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,
נָ ַתן ִ ּבי ֶאת ֵעינָ יו רוּחוֹ ׁ ֶשל ַפ ִרינָ ָטה,
ׁשוֹ ֵאל אוֹ ִתי ְ ּבלַ ַעג" :ו ִּמי ֵהם ֲאבוֹ ֶת ָיך?"
"?mi dimando`: "Chi fuor li maggior tui
.

זהו פרק שמיני בספרו של אריך אוארבך ,מימזיס – התגלמות המציאות בספרות המערב .תרגום עברי ראה
אור בהוצ' מוסד ביאליק תשכ"א .אולם בשל סגנונו הארכאי של המתרגם ,ברוך קרוא ,העדפתי תרגום חדש
על פיErich Auerbach: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern, :
( .1946העורך).
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Io ch'era d'ubidir disideroso,
non gliel celai, ma tutto gliel'apersi;
ond'ei levo` le ciglia un poco in suso;
poi disse: "Fieramente furo avversi
a me e a miei primi e a mia parte,
si` che per due fiate li dispersi"

, אוֹ יְ ֵבי ַה ּ ִמ ְפלָ גָ ה, "שׂ וֹ נְ ַאי:וְ ָאז דִּ ֵ ּבר
,ּשׂ וֹ נְ ֵאי ֵ ּב ִיתי ַר ִ ּבים ו ְּמ ֻר ּׁ ָש ִעים ָהיו
".ַעל ֵּכן לְ ַהגְ לוֹ ָתם נֶ ֱאלַ ְצ ִּתי ּ ַפ ֲע ַמיִ ם

"S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogne parte,"
rispuos'io lui, "l'una e l'altra fiata;
ma i vostri non appreser ben quell'arte"

ִ
," ָענִ ִיתי ַעל דְּ ָב ָריו,ּ"אם ֶאל נָ כוֹ ן גּ ְֹר ׁשו
,"יָ ְדע ּו ָּת ִמיד לָ ׁשוּב ִמ ָ ּגלו ָּתם ַה ַ ּביְ ָתה
".דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ָּכ ׁ ְשל ּו לַ ֲעשׂ וֹ תוֹ ֵר ֶע ָיך

Allor surse a la vista scoperchiata
un'ombra, lungo questa, infino al mento:
credo che s'era in ginocchie levata.

,ֲאזַ י עוֹ ד רו ַּח ָקם וּמוּל ֵעינַ י נֵ עוֹ ר
.ַעד ַה ַּסנְ ֵטר ִ ּבלְ ַבד ִ ּג ָּלה לִ י ֶאת ּ ָפנָ יו
.נִ ְר ֶאה ִּכי ְ ּב ִק ְברוֹ ָּכ ַרע הוּא ַעל ִ ּב ְר ַּכיִ ם

Dintorno mi guardo`, come talento
avesse di veder s'altri era meco;
e poi che 'l sospecciar fu tutto spento,

ִה ִ ּביט הוּא ִמ ְּס ִב ִיבי ְּכמוֹ ל ּו ִ ּב ֵּק ׁש לָ ַד ַעת
ִ ִאם ָ ּב
.אתי ְ ּבגַ ּ ִפי אוֹ ִעם ָח ֵבר לַ דֶּ ֶר ְך
 וְ ֶד ַמע, ֹ לִ כְ ׁ ֶש ּ ָמלְ ָאה ַס ְק ָרנוּתו,ֲאזַ י

piangendo disse: "Se per questo cieco
carcere vai per altezza d'ingegno,
mio figlio ov'e`? e perche' non e` teco?"

: דִּ ֵ ּבר ֵאלַ י לֵ אמֹר,זָ לַ ג ַעל לְ ָחיָ יו
ִ
,"אם ִ ּבזְ כוּת ָחכְ ָמ ְת ָך ָּתתוּר ְ ּבכֶ לֶ א זֶ ה
"? ַמדּ ו ַּע ֵאינוֹ נִ לְ וֶ ה ֵאלֶ ָיך, ַא ֵ ּיה הוּא ְ ּבנִ י60

E io a lui: "Da me stesso non vegno:
colui ch'attende la`, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno"
Le sue parole e 'l modo de la pena
m'avean di costui gia` letto il nome;
pero` fu la risposta cosi` piena.
Di subito drizzato grido`: "Come?
dicesti "elli ebbe"? non viv'elli ancora?
non fiere li occhi suoi lo dolce lume?"
Quando s'accorse d'alcuna dimora
h'io facea dinanzi a la risposta,
upin ricadde e piu` non parve fora.
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,ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַעל ְּכבוֹ ִדי לִ ְמחֹל ֲאזַ י ִ ּב ַּכ ְר ִּתי
. ְמאו ָּמה לֹא ֶה ְח ַס ְר ִּתי,ִס ּ ַפ ְר ִּתי לוֹ ַהכּ ֹל
, לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ְמ ַעט ֵעינָ יו ִהגְ ִ ּב ַּיה45

."ה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ַה ּת ֶֹפת
ִ ," ֵה ׁ ַש ְב ִּתי,"לֹא ְ ּבכ ִֹחי
. ַמ ְד ִר ְיך אוֹ ִתי ָ ּבזֹאת, ַה ּ ַמ ְמ ִּתין לִ י ׁ ָשם,הוּא
". ֹאוּלַ י עוֹ ֵרר ָה ִא ׁיש ֶאת לַ ֲעגוֹ ׁ ֶשל ְ ּגווִ ידו
, ֹדְּ ָב ָריו וְ כֵ ן ָהא ֶֹפן בּ וֹ ָ ּבא הוּא ַעל ָענְ ׁשו
.ֶאת ׁ ְשמוֹ ְ ּבזִ כְ רוֹ נִ י ֶה ֱעל ּו ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן
.ַעל ֵּכן ָענִ ִיתי לוֹ ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
: צוֹ ֵר ַח,לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ָקם ַעל ַרגְ לָ יו
ַ
?"ה ִאם 'עוֹ ֵרר' ָא ַמ ְר ָּת? וְ כִ י ֵאינֶ ּנ ּו ַחי עוֹ ד
"?ַה ִאם ׁשוּב לֹא נִ ָ ּבט ִמ ּׁ ְש ֵּתי ֵעינָ יו ַה ּז ַֹהר
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר נוֹ כַ ח ִּכי ְּת ׁשו ָּב ִתי ִה ׁ ְש ֵה ִיתי
, ָמט ְ ּב ִק ְברוֹ ֻא ְמלָ ל,ו ְּמ ַה ֵּסס ֲאנִ י
.ּנָ ַפל ּ ְפ ַר ְקדָּ ן ָאחוֹ ר וְ ׁשוּב לֹא ְר ִא ִיתיהו
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ַא ְך ָה ַא ֵחרַ ,ה ֵ ּצל ְר ַחב ַה ֵּלב ֲא ׁ ֶשר
ִה ְפ ִציר ִ ּבי לְ ַה ְמ ִּתיןְּ ,כ ׁ ֶש ָהיָ ה נוֹ ַתר,
ֹאשוֹ וְ לֹא ֵהנִ ַיע,
 75לֹא ׁ ַשח וְ לֹא ִה ְר ִּכין ר ׁ

sMa quell'altro magnanimo, a cui posta
restato m'era, non muto` aspetto,
ne' mosse collo, ne' piego` sua costa:

ִּכי ִאם ִה ְמ ׁ ִש ְיך דְּ ָב ָריו ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ָע ַצר בּ וֹ :
e se' continuando al primo detto,
ִ
"אם ל ֹא לָ ְמד ּו לָ ׁשוּב ִמן ַה ָ ּגלוּתֲ ,אזַ י "S'elli han quell'arte," disse, "male appresa,
חוֹ ֶרה לִ י ַהדָּ ָבר יוֹ ֵתר ִמבּ וֹ ר ַה ֶּק ֶבר.
cio` mi tormenta piu` che questo letto.
בראש קטע זה ,הלקוח מתוך הקנטו העשירי של התופת ,הולכים ורגיליוס ודנטה במשעול
צר בין קברים פתוחים העולים באש .הם משוחחים; ורגיליוס מספר כי בקברים מוטלים
כופרים שוכחי אל ,והוא מבטיח לדנטה למלא משאלה שהביע בחצי פה ,לראות ולדבר עם
אחד המתים .לא הספיק דנטה לענות ,והנה" :קוֹ ל ַהדְּ ָב ִרים ָעלָ ה ִ ּבלְ ִּתי ָצפוּי לְ ֶפ ַתע ִמ ֶּק ֶבר
ְ ּב ָסמו ְּך "...הפונה לעוברים .ורגיליוס קורא בשמו ,זהו פרינטה ֶדלי או ֶ ּּברטי ,איש סיעת
הגיבלינים וקצין בצבא פירנצה ,שנפטר מעט לפני לידתו של דנטה .דנטה ניגש אל קצה
קברו ונפתחת שיחה ,הנפסקת לאחר שורות מועטות ( .)52לפתע פתאום ,ממש כשיחת
ורגיליוס ודנטה קודם לכן ,מופיע שוכן קברים אחר ,המוכר לדנטה מיד לפי מצבו ודיבורו,
זהו קבלקנטה די קבלקנטי ,אבי ידיד נעוריו ,הפייטן גווידו קבלקנטי .השיחה בין קבלקנטי
ודנטה היא קצרה מאוד ( 21שורות); לאחר שנסתיימה בגלל נפילתו של קבלקנטי אחורנית,
ממשיך פרינטה את השיחה שנפסקה לפני כן.
במסגרת צרה של כשבעים שורות מתחלפת אפוא ההתרחשות שלוש פעמים; לפנינו
שלושה מעמדים ,כולם מלאים מבע ותוכן ,וגם נושקים זה בזה .בניגוד לשלווה העיונית
ולעדינות הנפש של מעמד הפתיחה בשיחה בין דנטה לוורגיליוס ,המעמד השני הנו דרמטי
ביותר ,נפתח בקול רם הנשמע פתאום ובהופעת פתע של גוף המזדקף אחר ראש בקבר.
את ההפתעה מתחיית המת מלווים פחדו של דנטה כמו גם מחוותיו ודבריו המעודדים של
ורגיליוס .עם ההזדקפות הפתאומית של הגוף המת מזדקפת כביכול דמותו המוסרית הגדולה
של פרינטה ,שלא יכלו לו המוות ועינויי התופת .גם במיתתו הוא נותר כמו בחייו .צלילי
הניב הטוסקני מפי דנטה עוררוהו להזדקף ולעצור את העוברים באדיבות גאה ומדודה;
כשניגש אליו דנטה ,הוא שואל אותו קודם כול" :ו ִּמי ֵהם ֲאבוֹ ֶת ָיך?" זאת כדי להיווכח עם
מי יש לו הכבוד ,אם בן טובים הוא זה ,אם ידיד או אויב ,וכשהוא שומע שדנטה הוא צאצא
משפחת גוולפים ,הוא עונה בקורת רוח ובחומרה:
וְ ָאז דִּ ֵ ּבר" :שׂ וֹ נְ ַאי ,אוֹ יְ ֵבי ַה ּ ִמ ְפלָ גָ ה,
שׂ וֹ נְ ֵאי ֵ ּב ִיתי ַר ִ ּבים ו ְּמ ֻר ּׁ ָש ִעים ָהיוּ,
ַעל ֵּכן לְ ַהגְ לוֹ ָתם נֶ ֱאלַ ְצ ִּתי ּ ַפ ֲע ַמיִ ם".
הנה כי כן ,עדיין כל מעייניו בגורל העיר פירנצה וסיעת הגיבלינים.
תשובת דנטה ,שגירוש הגוולפים לא הועיל להם לגיבלינים לאורך ימים ,שהרי בסופו של
דבר המגורשים חזרו וגירשו את הגיבלינים ,נפסקת על ידי הופעת קבלקנטה ,ששמע את
דברי דנטה והכיר אותו .עתה מתגלה ראשו התר סביב ,וגופו נמוך הרבה משל פרינטה .הוא
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מחפש את בנו בחברת דנטה ,וכשאינו רואהו מתפרצות מפיו שאלות רוויות חרדה ,שמתוכן
ניכר כי עדיין נשתמרו בו אותו אופי ואותם יצרים של חייו הקודמים ,השונים אכן משל
פרינטה :אהבה לחיים עלי אדמות ,אמונה בשגב החופשי של רוח האדם ,וקודם כול אהבה
והערצה לבנו גווידו .נרגש ,כמעט בתחנונים ,בניגוד עז לגדלות המרוסנת האומרת כבוד של
פרינטה ,שואל הוא את שאלותיו המפגיעות ,וכשהוא מסיק (שלא כדין) מדברי דנטה ,שבנו
שוב אינו בחיים ,הוא מתמוטט; או אז עונה פרינטה ,בלי לנוע ולזוע ,לדבריו האחרונים של
דנטה ,תשובה המסמנת את מלוא מהותו:
ִ
"אם לֹא לָ ְמד ּו לָ ׁשוּב ִמן ַה ָ ּגלוּתֲ ,אזַ י
חוֹ ֶרה לִ י ַהדָּ ָבר יוֹ ֵתר ִמבּ וֹ ר ַה ֶּק ֶבר".

תוכן רב נדחס כאן ,יותר מאשר בכל קטע אחר הנידון בספר זה ,וקיצור נמרץ זה עושה
לא בלבד רושם מכריע ודרמטי יותר ,הוא גם רבגוני יותר כשלעצמו; אין כאן סיפור מאורע,
אלא סיפור על שלושה מאורעות שונים ,שהשני שבהם – התמונה עם פרינטה – נפסק
על ידי השלישי וקטוע לשני חלקים .אין כאן אפוא אחדות עלילה במובן המקובל .אין זה
דומה גם לפרשת הומרוס שבפרק הראשון (מימזיס" ,צלקתו של אודיסאוס") ,שבה מזמנת
הזכרת צלקת אודיסאוס שעת כושר למעשה בתוך מעשה באריכות ובפרוטרוט ובסטייה מן
הנושא .כאן מתחלף הנושא כהרף עין .דברי פרינטה משסעים לפתע פתאום את השיחה בין
ורגיליוס ודנטה .המילים ֲ Allor surse
("אזַ י עוֹ ד רו ַּח ָקם") ,בשורה  ,52מנתקות ללא קשר
("א ְך
את הופעת פרינטה ,המתחדשת בלי משים שוב בדבריםַ ma quell'altro magnanimo :
ָה ַא ֵחרַ ,ה ֵ ּצל ְר ַחב ַה ֵּלב "...שורה  .)73במקום בעלילה קיימת האחדוּת בנוף הגופני והמוסרי
של מעגל התופת ,בקרב הכופרים והמינים; וההחלפה המהירה של מאורעות שאינם קשורים
זה בזה ,כמחוזות בודדים ,נעוצה בכלל המבנה של הקומדיה האלוהית ,המציגה את עובר
האורח הבודד ואת דרכיו בעולם אשר תושביו צמודים למקומות הנועדים להם – רק סטציוס
בטור הטוהר הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל .עם התחלפות מהירה זו של המחזות,
לא נמצא כאן גם קביעות של סגנון; כל מעמד ,כשהוא לעצמו ,יש בו שפע רב של אמצעי
תחביר ,ובמקום שהמעמדים ,בדומה למעמד הנוכחי ,מנוגדים בחריפות ונעדרי ֶהקשר ,באות,
לשם העימות ,צורות ביטוי רבגוניות ,מלאכת מחשבת ,שיש להעריכן יותר כמעברים מאשר
כמילות קישור; המעמדים אינם ערוכים בטור נוקשה ובנעימה שווה – כמו ,למשל ,באגדת
אלכסיוס הלטינית ואפילו בשירת רולן – אלא בסגולה מעוצבת של כל נעימה ונעימה;
מתרוממים ממעמקים וניצבים מחזה מול מחזה.
כדי להבהיר זאת נתבונן בחילופי המעמדים .פרינטה משסע את העוברים ומשוחחים
בדברים" ,…O Tosco, che per la citta del foco vivo ten vai :הוֹ ּ ֶ ,בן טוֹ ְס ָקנָ ה ַחיַ ,ה ְמ ַד ֵ ּבר
ָצחוֹ ת וְ ַהחוֹ לֵ ף ַעל ּ ְפנֵ י ִע ֵירנ ּו ַה ְמל ֶֹה ֶטת"...
זוהי פנייה הפותחת במילת קריאה ,שאחריה משפט טפל ,כבד ומלא תוכן ,ואחרי כן
בא שוב משפט תנאי עמוס אדיבות כבדה ומסויגת" :הוֹ ֵאל נָ א לַ ֲעצֹר ָקט ִמ ּ ַמ ְּסעוֹ ֶת ָיך" ,נוסח
חגיגי הנובע מן הסגנון הנשגב של האפוס העתיק .אוזנו של דנטה זוכרת צליל זה כשם
 .הכוונה למימזיס ,המחזיק  20פרקים – הערת העורך.
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שזוכרת היא הרבה מוורגיליוס ומלוקאנוס או סטציוס .איני סבור שכבר נעשה לפניו שימוש
בביטוי זה בשפה עממית בימי הביניים ,והוא משתמש בו לפי דרכו :בהשבעה יתרה ,כפי
שנהוג בעולם העתיק בנוסח תפילה בלבד ,ובמשפט טפל מצומצם בתוכנו .הרגשתו ועמדתו
של פרינטה לגבי העוברים מלוכדות בשלוש הגדרותper la citta del foco ten vai vivo :
 ,cosi parlando onestoקריִ :ע ֵירנ ּו ַה ְמל ֶֹה ֶטת; ַה ְמ ַד ֵ ּבר ָצחוֹ ת; ַהחוֹ לֵ ף (על פנינו) .וזאת בצורה
דינמית כל כך עד שהאמן ורגיליוס ,אילו באמת שמע דברים אלה ,היה נבהל יותר מדנטה.
המשפטים הטפלים ,המחוברים לפנייה ,הם אמנם יפים והרמוניים ,אולם אינם מרוכזים כל
כך ושובים את לב הקורא (כמו ,למשל ,באנאידה ,אo fortunate quibus iam moenia :436 ,
!( surguntהו ,עם מאושר ,שלפניו מתרוממות החומות!) .או ,מה שמעניין ביותר בעתרת
המליצה ,שם ,ב׳vos o quibus integer aevi sanguis, ait, solidaeque suo stant :638 ,
( robore vires, vos agitate fugamאתם ,שדמכם זורם באש הנוער וכוחכם נעוץ בעוצמתכם,
"ע ֵירנ ּו ַה ְמל ֶֹה ֶטת" ו"הוֹ ּ ֶ ,בן טוֹ ְס ָקנָ ה ַחי" מודגש כולו ,ולפיכך ביתר
קומו וברחו) .הניגוד בין ִ
כוח ,על ידי מקומה של המילה ( vivoחי) .אחרי כן ,כשסיים את דבריו ,בא המשפט' :קוֹ ל
ַהדְּ ָב ִרים ָעלָ ה ִ ּבלְ ִּתי ָצפוּי לְ ֶפ ַתע ִמ ֶּק ֶבר ְ ּב ָסמו ְּך "...שצריך היה בעצם לבוא כפתיחה למאורע
מפתיע ,ואילו כאן ,לאחר מה שקדם ,הוא עושה רושם מרגיע יחסית ,כהסבר למה שקרה
– קריין לו קרא את הדברים מן הכתב היה צריך לקרוא אותם בקול מונמך יותר .אין אפוא
לדבר על שילוב של מעמד פרינטה בשיחת שני העוברים .מצד אחד כבר נתבשר – מה
שאין לשכוח – בשפה רפה בשיחת ורגיליוס (שורות  ,)18-16ומן הצד האחר התפרצות
עזה ותקיפה של רשות אחרת מבחינה מקומית ,מוסרית ,נפשית ואסתטית ,שאינה מתחברת
למה שקדם ,לא בקשר של מוקדם ומאוחר גרידא ,אלא ביחס חי של ניגוד ,של פרץ רגשות
פתאומי ,שכבר הורגש מראש .המאורעות לא חולקו לחוליות קטנות ,כמו שהראינו בשירת
רולן ואגדת אלכסיוס ,אלא הם חיים בצוותא גם בניגודם ,ודווקא על ידי ניגודם.
("אזַ י עוֹ ד רו ַּח ָקם ,"...שורה .)52
חילוף המעמדים נעשה עלי ידי המילים ֲ Allor surse
המעמד השני נראה פשוט יותר וראוי פחות לתשומת לב מן הראשון .שכן מה יכול להיות
טבעי יותר מלפתוח מאורע פתאום ב"אזי"? אבל אם נשאל את עצמנו ,היכן מצינו בשפות
העממיות לפני דנטה ביטוי כזה ,המפסיק מאורע ומתרחש באופן חריף ודרמטי כל כך במילה
'אזי' – נצטרך לחפש הרבה .יגעתי ולא מצאתי .אמנם המילה ( alloraאזי) בתחילת המשפט
מצויה באיטלקית שלפני דנטה ,בסיפורי הקובץ נובלינו ,למשל ,אבל בהוראה רפויה בהרבה.
שיסוע עז כל כך איננו לא בסגנון ולא בתודעת הדור של הסיפור לפני דנטה ,וגם
לא באפוס הצרפתי ,שבו ישנו ביטוי דומה ,בהוראה רפויה בהרבה ,ezvos :המוליך אותנו
לעקבות הנכונים כשאנו מחפשים את הביטוי הלטיני למילה המשסעת הפתאומית :והנה,
אזי .אין זה  tumאו  ,tuncאלא לעתים  sedאו  .iamאבל מילה זו מצויה פחות בסגנון
הנשגב מאשר ,למשל ,בכתבי פלאוטוס ,באיגרות קיקרו ,אצל אפוליאוס וכדומה ,וקודם כול
בוולגטה .כששולח אברהם את ידו לקחת את המאכלת לשחוט את בנו ,פותח תרגום הפסוק:
( ”et ecce Angelus Domini de caelo clamavit dicens: Abraham Abrahamוַ ִ ּי ְק ָרא ֵאלָ יו
ֹאמרַ :א ְב ָר ָהםַ ,א ְב ָר ָהם") .נדמה לי שביטוי משסע עז זה קשה מכדי
ַמלְ ַאך ה' ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ ּי ֶ
שאפשר לראות את מקורו בסגנון הרם של הלטינית הקלאסית .לעומת זאת הולם הוא
בהחלט את הסגנון הרם של המקרא .יתרה מזאת ,דנטה משתמש בביטוי תרגום המקרא et
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 ecceבמפורש בהזדמנות אחרת ,כשהמצב משוסע לפתע על ידי מאורע ,אמנם לא בדרמטיות
יתרה (טור הטוהר( Ed ecco, si come ne scrive Luca…ci apparve :)7 ,21 ,על פי לוקס,
כ"ד .)et ecce duo ex illis :13 ,בכל זאת לא אגיד בבטחה שדנטה הנהיג בסגנון הרם את
הביטוי  allorהמשסע ,ושביטוי זה חדר לאוזנו באמצעות תרגום המקרא .אבל על כל פנים
ברור ,כי ביטוי דרמטי ושובה לב זה לא היה ,בזמן שכתב דנטה ,כה מובן מאליו ושגור כמו
בימינו ,ושהוא השתמש בו ביתר קיצוניות מאחרים לפניו בימי הביניים.
יש גם לשים לב להוראה ולצליל של המילה  surseבשורה  ,52שדנטה משתמש בה עוד
במקום אחר בהוראת הזדקפות פתאומית :טור הטוהרelombratutta in se – 73-72 ,6 ,
("ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ְמנֻ ָּכר ַעד ֵה ָ ּנהָ ,קם ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ִמ ָ ּיד") .לפתיחת שורה
ָ …surse verlui romita
 ,allor surse :52יש אפוא חשיבות לא פחות מלדברי פרינטה ,הפותחים את השיסוע הראשון.
המילה  allorנמנית עם אותן מילות הקישור הקובעות יחס דינמי לחוליות המחוברות על
ידן .השיחה עם פרינטה נפסקת – קבלקנטה איננו יכול ,לאחר שמיעת הדברים האחרונים,
להמתין לסוף השיחה ,להבליג עוד .הופעתו תוך תנועות ,דברי בכי ויאוש נחפז ונפילה
אחורנית ,נוגדת בצורה בולטת את הכובד השקט של פרינטה ,החוזר ומופיע בחילוף השלישי
(שורה .)73
"ה ֵ ּצל ְר ַחב ַה ֵּלב "...הוא דרמטי פחות
החילוף השלישיַ – ma quellaltro magnanimo ,
מן הראשון .הוא שקט ,גאה ונכבד .פרינטה לבדו מופיע במעמד זה .אבל הניגוד למה שקדם
נעשה על ידי כך חריף ביותר .דנטה קורא לו ( magnanimoרחב לב) ,מונח אריסטוטלי,
שאולי היה חי בזיכרונו מכתבי תומס אקווינס או ,קרוב יותר לוודאי ,ברונטו לטיני ,שלפני
כן הגדיר בו את ורגיליוס ,בלי ספק מתוך ניגוד מדעת לקבלקנטה .ושלוש חוליות המשפט
ֹאשוֹ
בעלות המבנה השווה"( non mutò aspetto nè piegò sua costa :לֹא ׁ ַשח וְ לֹא ִה ְר ִּכין ר ׁ
וְ לֹא ֵהנִ ַיע") נועדו לא רק לתאר את פרינטה כשהוא לעצמו ,אלא להראות את הניגוד שבין
התנהגותו להתנהגות קבלקנטה .דבר זה מהדהד גם באוזני המאזין מתוך המשפטים הבנויים
מבנה שווה ,שהרי עדיין שמורות בתודעתו השאלות הלא-שוות העולות בתלונותיו של
האחר (לעת ניסוח שאלות אלה בשורות  69-67 ,60-58היו בוודאי לנגד עיני דנטה הופעתה
של אנדרומכה באנאידה ,ג׳ ,310 ,כלומר :תלונותיה של אישה).
בכל הפתאומיות שבחליפות המעמדים אין לדבר כאן על מבנה סגנוני קבוע .יש כאן
תנועה חיה וזורמת בלי הרף .דנטה שולט בשפע אמצעי סגנון שאין כמותם בשום שפה
עממית אירופית לפניו ,והוא משתמש בהם לא רק כשלעצמם אלא משבץ אותם ביחס
בלתי פוסק זה לזה .דבריו המעודדים של ורגיליוס בשורות  33-31מכילים אך משפטים
ראשיים בלא כל קשר חיצוני של מילות חיבור :ציווי קצר ,שאלה קצרה ,עוד ציווי עם
נשוא והסבר נושאי ,וציווי בצורת עתיד בצירוף הגדרה על ידי תואר הפועל .אבל מהירות
חליפות המשפטים ,הניסוח החריף של החלקים הבודדים והתאמתם זה לזה ,יוצרים תנופה
של שיחה חיה ומדוברת.
עם זאת יש כאן חלוקה רעיונית דקה מן הדקה .לצד מילת הסיבה ( peròעל כן) מופיעה
המילה ( ondeבעקבות) ,המרחפת בין הוראת זמן והוראת סיבה ,וכן המילה ,forse che
שהוראתה כנראה סיבתית ,משערת ,אבל לדעת כמה פרשנים מוקדמים יש בה משום צידוק
אדיב .אנו מוצאים קישורים מקישורים שונים ,זמניים ,משווים ,משערים ,נתמכים על ידי

6/7/2009 1:44:08 PM

Book 1.indb 468

הקומדיה – מבנה ושירה

469
הגמישות הרבה בשימוש בצורות הפועל וסדר המילים .יש לשים לב אל הקלות שבה שולט
דנטה ,מבחינת התחביר ,במעמד הופעת קבלקנטה ,הנמשך בנשימה אחת בשלושה בתים
משולשים עד סוף נאומו הראשון (שורה  .)60אחדוּת המבנה מבוססת על שלושת עמודי
הפעלים( guardo :הביט)( disse ,surse ,דיבר) .על הראשון נשענים הנושא ,תוארי הפועל
וגם ההסבר המוסגר ( credo cheנראה כי) .על  guardoנתמכות שתי השורות הראשונות של
הבית המשולש השני עם המשפט "כמו לו ביקש לדעת" ,ואילו השורה השלישית כבר נוטה
אל ( disseדיבר) ולדברי קבלקנטה ,שבהם שיא התנועה המתחילה בעוז ,יורדת ,ובשורה 57
היא חוזרת ועולה.
קוראי מחקרנו ,שאינם בקיאים הרבה בספרות ימי הביניים בשפות העממיות ,יתפלאו
אולי שאני מדגיש ומשבח כדבר יוצא מן הכלל מבנה משפטים שכיום משתמש בו בקלות
כל סופר בעל כישרון רב או מועט ,ואפילו כמה כותבי מכתבים בעלי תרבות לשונית .אבל
אם לערוך השוואה אל מה שקדם לדנטה ,הרי שפתו היא כמעט פלא שלא ייאמן .ביחס
לכל קודמיו ,שעמהם נמנו פייטנים גדולים ,יש לו לסגנונו עושר ומציאות ועוז וגמישות
לאין ערוך ,הוא מכיר יותר צורות לאין שיעור ומשתמש בהן ,ותופס את התופעות והתכנים
השונים תפיסה בטוחה ומוצקת בהרבה ,שמביאה לכלל ההכרה כי אדם זה חזר וגילה את
העולם בכוח לשונו .לעתים קרובות אפשר להוכיח או לשער מהיכן שאב צורת ביטוי זו
או אחרת .אבל מקורותיו הם רבים כל כך ,עד שהוכחה או השערה כזאת רק מגבירה את
ההערצה לכוח גאונותו הלשונית .אפשר למצוא אצלו נצורות שאי אפשר היה לשער כמותן
בספרות העממית שקדמה לו .הרי ,למשל ,דבר פשוט ,המשפטda me stesso non vegno :
("'לֹא ְ ּבכ ִֹחיֵ ',ה ׁ ַש ְב ִּתי'ִ ,ה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ַה ּת ֶֹפת "'...שורה  – )61האם אפשר לתאר ניסוח קצר
ומלא כל כך של רעיון כזה ,ובכלל מבנה רעיון חריף כל כך! המילה  daבהוראה זו באה
עוד כמה פעמים (טור הטוהר  ; da me non venni :52 ,1טור הטוהר buona :143 ,19
 ;da seוכן עדן  .ma dimmi quell che tu da te ne pensi :58 ,2ההוראה 'בכוחי' –
מרצוני ,מעצמי ,התפתחה ,כנראה ,מהוראת 'מתוך' .בקנצונה  Donna mi pregaכותב גווידו
קבלקנטי .Non è vertute, ma da quella vene :אין ,כמובן ,לטעון שדנטה יצר את ההוראה
החדשה ,שכן אפילו אין בכתבים קודמים כל ביטוי כזה ,הרי ייתכן שאבד ,ואפילו לא נכתב
לפניו משהו דומה ,יכול היה להתקיים בשפה המדוברת .השערה אחרונה זו סבירה ,לדעתי,
שכן ביטוי מלומד היה קרוב יותר לגזור מן המילה  exאו  .perאבל ודאי הוא שביצירה או
בקליטה של ביטוי קצר זה העניק לו דנטה כוח מחץ ועומק רב .נוסף על כך הניגוד הכפול
("תתוּר ְ ּבכֶ לֶ א זֶ ה") ומצד אחר colui chattende la
– מצד אחד ָּ per altezza dingegno
("הוּאַ ,ה ּ ַמ ְמ ִּתין לִ י ׁ ָשם") – שניהם תיאורים מליציים ,זה רברבני וזה נמנע מלנקוב בשם
מפני הכבוד.
הביטוי ( da me stessoבכוחי) נובע אולי משפת הדיבור ,ובכלל נראה שדנטה אינו
נרתע מן השימוש בשפת המקום .המילים ?( Volgiti! che faiהסתובב! מה היה לך?) ,ועוד
בפי ורגיליוס ,ולאחר הניסוח החגיגי של פניית פרינטה ,עושות רושם חזק כדיבור טבעי לא
מסוגנן ,כפי שאתה מוצאו בכל עת ובכל שעה בשיחת יום-יום.
והוא הדין בשאלה הנוקשה ,הנטולה כל קישוט"( chi fur li maggior tui :ו ִּמי ֵהם
("ה ִאם 'עוֹ ֵרר' ָא ַמ ְר ָּת?")
ֲאבוֹ ֶת ָיך?") או בדברי קבלקנטהַ Come? Dicesti “Egli ebbe”? :
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("מדּ ו ַּע
וכדומה .בהמשך הקנטו מגיעים בסוף לשאלת ורגיליוסַ perchè sei tu si smarrito? :
זֶ ה נִ ְר ַע ׁ ְש ָּת?" שורה  .)125כל הביטויים הללו ,כשמוציאים אותם משילוב העניין ,ייאמרו בכל
שיחה רגילה בסגנון נמוך .לצדם אנו מוצאים ניסוחים של התלהבות עליונה ,הנשגבים גם
מבחינה לשונית ,במובן העתיק .מגמת הסגנון בכללה מכוונת בלי ספק אל הנשגב.
הדבר היה מורגש גם אילולא ידענו אותו מדבריו המפורשים של דנטה ,ממש מכל שורה
ושורה של השיר ,ואפילו הייתה שפתו מהלכת שבמהלכת – הכובד ( )gravitasשל נעימת
דנטה הוא עקבי כל כך ,עד שאין שום ספק באיזו רמה של סגנון אנו נתונים ועומדים.
אין גם ספק שהמשוררים העתיקים הם שנתנו לדנטה מופת של הסגנון הנשגב ,והוא
הראשון שקיבלוֹ  .הוא עצמו אומר זאת בכמה מקומות ,הן בקומדיה והן בחיבורו De vulgari
( eloquentiaעל צחות לשון המקום) ,בו הוא מכיר להם טובה על הסגנון הנשגב אותו הוא
משבץ בלשון המקום העממית .הוא אומר זאת אפילו במקום שלפנינו ,שכן השורה השנויה
במחלוקת ,שמא בז גווידו קבלקנטי לוורגיליוס ,יש לה ,בין הפירושים השונים ,גם פירוש
זה .כמעט כל הפרשנים הקדומים הבינו את השורה בהוראה אסתטית.
אבל עם זאת אין להכחיש ,שתפיסתו של דנטה את הנשגב נבדלת במכריע ממושגי
הקדמונים ,שהיו לו למופת גם בעניין וגם במתן הצורה הלשונית .הנושאים ,המתוארים
בקומדיה מעורבים נשגב ונמוך ,באופן שלא ייאמן לפי קנה-המידה העתיק :כך למשל
מופיעים אישים מדברי הימים האחרונים ואפילו של דברי ימי ההווה ,ביניהם בינוניים מאוד
ולא מפורסמים .לעתים קרובות הם מתוארים בתארים המלאים ,הריאליסטיים ,נמוכים
ללא רתיעה ,ובכלל ,אין דנטה מכיר ,כידוע לכל קורא ,שום גבול בחיקוי מדויק ולא מסויג
של היום-יומי ,של הגרוטסקי ושל הדוחה .דברים שכשהם לעצמם אינם כלל נעלים במובן
העתיק ,מקבלים מעמד נעלה בידיו האמונות של המשורר המיטיב לשבצם ולעצבם.
יטב ָּכל
"ש ְ ּיגָ ְרד ּו ֵה ֵ
כבר דיברנו על התערובת הלשונית של סגנונו .יושם נא לב לשורהֶ ׁ :
ּ ֶפ ַצע וְ שָׂ ֶר ֶטת" ,באחד המקומות הרוממים ביותר של העדן ( ,)129 ,17כדי להכיר את מלוא
ההבדל שבינו לבין ורגיליוס ,למשל .בעיני מבקרים חשובים ,ואפילו בעיני דורות של טעם
קלאסיציסטי ,לא מצאה חן קרבה יתרה זו למציאות בתוך הנשגב או ה'גדלות הדוחה' של
דנטה ,ש'היא לעתים קרובות גועל נפש' (גתה באנאלים .)1821 ,דבר זה הוא מובן ,שכן בשום
מקום לא ניכר בבירור כל כך הניגוד בין שתי המסורות ,העתיקה –המפרידה את הסגנונות
– והנוצרית – במזיגתם למקשה אחת – כמו בהכלאה כבירה זו של המכיר בשתיהן ,גם
בעתיקה שהוא שואף אליה וגם באחרת ,שאינו יכול לוותר עליה .בשום מקום אין המזיגה
מתקרבת כל כך אל חריגה מן הסגנון כחריגה זו בה קראו ההומניסטים המאוחרים את יצירתו
של הגדול והקדום שבהם ,הראשון שקרא שוב את דברי המשוררים העתיקים לשם אמנותם
והתבשם בנעימתם ,הראשון שהגה את רעיון  – volgare illustreהשירה הגדולה בשפת
האם ,והגשים אותו ,ודווקא משום שעשה כל אלה .לשירים הראשונים של ימי הביניים
הכתובים בסגנון מעורב ,בתיאטרון הנוצרי ,למשל ,ייתכן לסלוח לתערובת הסגנונות ,משום
תמימותו .דומה שאין לו תביעה לחשיבות פיוטית רמה ,ובא על צידוקו או לפחות על
הצטדקותו בשל תכליתו ותכונתו העממית .הוא לא חדר כלל לרשות שמן הראוי לתת עליה
את הדעת ולהתייחס אליה בכובד ראש .ואילו כאן אין לדבר על תמימות או חוסר תביעה:
הרבה מן המילים של דנטה הן בוטות במפורש; כך הסתמכותו על ורגיליוס כמופת; כך
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הפנייה למוזות ,לאפולו ,לאלוהים .יחס המתיחות עתירת הדרמטיות ליצירתו ,ויותר מכל:
הנעימה של כל שורה ושורה ,מעידים על תביעה עליונה .אין להתפלא שעצם קיומה של
יצירה כבירה זו לא גרם קורת רוח לרבים מן ההומניסטים וחניכיהם.
דנטה עצמו מגלה בדברי העיון שלו היסוס-מה בשאלת השיבוץ הסגנוני של הקומדיה.
בחיבורו  ,De vulgari eloquentiaשמדבר על שירת הקנצונות ושעליו עדיין לא הטילה,
כנראה ,הקומדיה שום צל ,מעלה דנטה בפני סגנונו הרם והטרגי דרישות אחרות מכפי שנקט
אחרי כן בקומדיה .הוא מצומצם יותר בבחירת הנושא ,קפדני יותר ומפריד יותר בסגנונות
בבחירת הצורות והמילים .הוא היה נתון אותה שעה לרושם השירה האמנותית היתרה של
שירת פרובנס המאוחרת ,שנועדה ליחידי סגולה בלבד ,ולסגנון החדש ,הוא ה״סטיל נובו״,
ובזה הוא כרך את תורת הפרשנות של סגנונות העולם העתיק ,כפי שהתקיימה בספרי
ההלכה של אמנות המליצה בימי הביניים .דנטה מעולם לא השתחרר לגמרי מהשקפות אלו,
שאילולא כן לא היה קורא לשירתו הגדולה קומדיה ,בניגוד גמור להגדרתו את האנאידה
של ורגיליוס( alta tragedia :טרגדיה נשגבת ,התופת .)113 ,20 ,נראה ,אפוא ,שלא תבע
לה לשירתו הגדולה את דרגת הסגנון הטרגי הרם .על כך נוספת ההנמקה בסעיף העשירי
של מכתבו לקאן גרנדה לעניין השם 'קומדיה' .ההבדל בין טרגדיה וקומדיה ,אומר הוא ,כרוך
במהלך העלילה ,שבטרגדיה הוא מוליך מהתחלה שקטה ונעלה לסוף נורא ,ואילו בקומדיה,
להפך ,מהתחלה מרה לסוף מאושר .ושנית ,וזהו החשוב לנו ביותר ,בסגנון (נאצל ועדין
בטרגדיה ,עניו וצנוע בקומדיה) ,ולפיכך חייבת שירתו להיקרא קומדיה – ראשית מחמת
ההתחלה הרעה והסוף המאושר ,ושנית בשל modus loquendi : remissus est modus
( et humilis, quia locutio vulgaris in qua et mulierculae communicantהסגנון :שהוא
עניו וצנוע ,סגנון שבו מדברים בני ההמון והנשים) .לכאורה מדובר על השימוש בשפה
האיטלקית ,ולפי זה הסגנון נמוך הוא ,פשוט משום שהקומדיה כתובה איטלקית ולא לטינית.
אבל אין להניח ,שדברים כאלה יכתוב דנטה ,שהגן על אצילות השפה העממית בחיבורו על
צחות לשון המקום ,והוא שיסד בעצמו בשירי הקנצונות שלו את הסגנון הרם של השפה
העממית ,ובשעת כתיבת החיבור כבר סיים את הקומדיה .לפיכך פירשו כמה חוקרים בימינו
את המילה  locutionלא כ'שפה' אלא כ'סגנון' ,ודנטה רצה אפוא לומר שסגנון היצירה אינו
זה של האיטלקית הנשגבה( vulgare illustre cardinale aulicum et curiale ,המזהירה,
הראשית של החצר והכנסייה – על צחות לשון המקום ,א )17 ,אלא של שפת העם היום-
יומית השגורה.
על כל פנים אין הוא משתמש גם כאן ביצירתו בסגנון הטרגי הנעלה ,אלא לכל היותר
בסגנון בינוני ,וגם זאת הוא אך מרמז ,על ידי הבאת דברי הורציוס ב( Ars poetica-אמנות
הפיוט 93 ,ואילך) ,שהקומדיה משתמשת לפעמים בנעימות טרגיות ,ולהפך .בדרך כלל מגדיר
הוא את יצירתו כבעלת סגנון נמוך .לאחר שדיבר לפני כן על רבגוניותו – מה שאינו מתאים
כלל לסגנון הנמוך – ואף על פי שהוא מסמן את החלק שהוא מקדיש לקאן גרנדה ביחד עם
המכתב ,את העדן ,אותו הוא מגדיר כמה פעמים ( cantica sublimisשיר נאצל) ואת נושאו
כ( admirabilis-ראוי להערצה) .בקומדיה עצמה תלוי הדבר ברפיון ,אבל מכריעה התודעה,
שהנושא והצורה מן הדין שיתבעו לעצמם דרגה פיוטית עליונה .אמנם גם בתוך היצירה
עצמה הוא קורא לה 'קומדיה' ,אבל כבר מנינו למעלה כל מה שמוכיח את מלוא תודעתו
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אודות מהותה ודרגתה הסגנונית .אולם אף שהוא בוחר למדריכו את ורגיליוס ,ואף שהוא
פונה לאפולו ולמוזות ,הרי הוא מונע כל הגדרת שירו כנשגב במובן העתיק של המילה .כדי
להביע את השגב הסגולי הוא יצר הגדרה מיוחדתil poema sacra, al quale ha posto :
"( mano e cielo e terraוְ זֶ ה ִמזְ מוֹ ר ַה ּק ֶֹד ׁש ,הוֹ ׁ ִשיט ּו לוֹ יָ ָדם ָה ָא ֶרץ וְ ׁ ָש ַמיִ ם" (העדן.)2-1 ,25 ,
קשה להאמין שלאחר שמצא הגדרה זו וסיים את הקומדיה ,עדיין ראה אותה כשגרתית בלבד,
כפי שרשם במכתבו לקאן גרנדה ,שאמנם רבים פקפקו באמיתותו .אלא שסמכות המסורת
העתיקה ,שעוד טושטשה בימים ההם על ידי שיטתיות נוקדנית ,והנטייה לחלוקות מוצקות,
שבעינינו כיום הן עיוניות נפסדות ,היו גדולות כל כך ,עד שהדבר הוא בגדר האפשר .פרשני
הדור ההוא והדור שאחריו חיוו דעתם גם הם בכיוון ִמצווה מלומדה לשאלת הסגנון .אבל יש,
כמובן ,גם יוצאים מן הכלל ,למשל בוקאצ'ו ,שדבריו החריפים ,המראים בקיאות אמיתית
והומניסטית בעולם העתיק ,בכל זאת אינם מספקים ,משום שהם מתחמקים מן הבעיה.
וקודם כל ֶ ּב ֶנבנוּטוֹ דה אימוֹ לה ,המסביר את החלוקה המשולשת הקלאסית של הסגנונות
(הטרגי הרם ,הסאטירי השירי הבינוני ,והקומי הנמוך) .כותב אימולה:
מן העניין להדגיש כאן ,כי בספר הזה מצויים כל סוגי השירה כשם שמצויים
בו ,כאמור ,כל ענפי הדעת .צא ובדוק והרי לפניך טרגדיה ,סאטירה וקומדיה.
טרגדיה מתארת את עלילותיהם של כוהני דת גדולים ,נסיכים ,מלכים ,של
רוזנים ושל אישים גדולים ואצילים אחרים .ותיאור כזה משתרע על פני
הספר כולו .הסאטירה דרכה להוכיח ולייסר ,ואמנם הספר מוכיח בעוז מופלא
את כל המגרעות למיניהן ואינו חס על כבוד ,שררה ויחס של איש .לפיכך
אפשר שהשם סאטירה מתאים יותר מן השם טרגדיה או קומדיה .הספר יכול
להיקרא גם בשם קומדיה ,שכן הקומדיה ,בדבריו של איסידורוס ,ראשיתה
בתוגה וסופה בשמחה .וכך דינו של הספר .שכן בראשיתו נמצא נושא של
עצבות ,כלומר השאוֹ ל ,ובסופו נושא של שמחה ,כלומר גן עדן או המהות
האלוהית .שמא תשאל ,הקורא ,ותאמר ,מדוע תרצה לתת שם חדש לספר,
הרי המחבר עצמו כינה אותו בשם 'קומדיה'? על כן אשיב :אם המחקר קרא
לספר בשם קומדיה ,הרי נכון הדבר מבחינת סגנונו הנמוך וההמוני שבכתב.

אך הסגנון הוא נשגב ונאצל על פי מהותו.
המזג של דה אימולה מפלס לעצמו את דרך הישר בסבך תורת האסכולה :ספר זה מכיל כל
סוג שירה ,כשם שהוא מכיל סוג של דעת .המחבר קרא לו 'קומדיה' משום שסגנונו נמוך
ועממי יותר ,אבל הוא נמנה אף על פי כן עם השירה הגדולה והנשגבה.
על ידי שפעת הנושאים הנידונים לובשת בעיית הסגנון הרם בקומדיה פנים חדשות.
לפרובנסלים ולפייטני הסגנון החדש הייתה האהבה הרמה הנושא הגדול היחיד .כשמנה דנטה
בחיבורו על צחות לשון המקום שלושה נושאים כאלה( salus, venus, virtus :גבורה ,אהבה,
.
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מוסר) ,הרי היו שני הנושאים האחרים כמעט בכל הקנצונות הגדולות טפלים לאהבה או
משמשים ָמשל ומליצה לאהבה .אפילו בקומדיה עדיין נשמרת מסורת זו על ידי דמותה
של ביאטריצ'ה ופעולתה .אלא שהמסגרת מקיפה שדה רחב ידיים .הקומדיה היא גם שירה
לימודית אנציקלופדית ,שבה מוצג סדר העולם כולו ,מבחינת הטבע והאסטרונומיה ,מבחינת
המוסר ומבחינת דברי הימים והמדיניות .נוסף לכך היא מעשה אמנות ריאליסטית המבקשת
לחקות את המציאות ,שבה מופיעות כל רשויות היש שיצוריו :עבר והווה ,שגב נעלה
ושפלות נמבזה ,היסטוריה ואגדה ,הנעלה והנלעג ,אדם ונוף .ולסוף היא 'תולדות' ההתפתחות
והגאולה של אדם יחיד ,של דנטה ,ומבחינה זו היא סמל תולדות גאולת האנושות בכלל.
דמויות המיתולוגיה העתיקה מופיעות בקומדיה ,לעתים ,אבל לא תמיד ,בצורות שדים
משחת .התגלמויות בדרך ָמשל ובעלי-חיים סמליים שמוצאם מקץ העולם העתיק ומימי
הביניים .מופיעים מלאכי קדושים וצדיקים כנושאי חשיבות מעולם הנצרות; מופיעים
אפולו ,לוציפר וישוע ,אלת המזל וגברת דלות ,מדוזה כסמל מדורי הגיהינום העמוקים
וקאטו מאוטיקה כשומר טור הטוהר .אולם שום דבר מכל אלה במסגרת המאמץ לסגנון
רם אינו חדש ושנוי כל כך במחלוקת כמו המגע בלא חציצה במציאות הנוכחית של החיים,
שלא נבחרה והוסברה מראש לפי קנה-מידה אסתטי ,ועל ידי כך קמו כל הצורות הלשוניות,
הישירות ,שאינן רגילות בסגנון הרם ,שהטעם הקלאסיציסטי סלד מן הקושי שבהן .וכל
הריאליזם הזה מצוי לא בתוך פעולה יחידה ,אלא בשפעת פעולות מתחלפות ברמות שונות
של הנעימה.
בכל זאת משכנעת אחידות השירה .היא נעוצה בנושא הכוללstatus animarum post ,
( mortemבמצב הנפשות אחרי המוות) .מצב זה מוכרח ,כפסק הדין הסופי של אלוהים,
להיות אחדות מוסדרת ומשוכללת ,בין להלכה בין למעשה ,וגם כחטיבה אסתטית .ולא עוד
אלא שעליו לעצב את אחדות המערכת האלוהית אפילו בצורה טהורה ואקטואלית יותר
מאשר את העולם התחתון או מה שמתרחש בו ,שהרי העולם הבא ,שאינו משוכלל עד יום
הדין ,אין בו לגבי העולם התחתון אלא מעט התפתחות ,כושר שבכוח וארעיות ,ואולם יש
בו מן המעשה המוגמר של תוכנית אלוהית .המערכת האחידה של העולם הבא ,כפי שדנטה
מציגה ,נתפסת בפשטות יתרה כמסכת מוסרית ,בחלוקת הנפשות לשלוש המלכויות ולמדורי
המשנה שלהן .המערכת מתאימה בכללה למוסר של אריסטו ושל תומס אקווינס.
החוטאים בגיהינום נחלקים קודם כול לפי מידת זדונם ,ובתוך החלוקה הזאת לפי נטל
מעלליהם .החוזרים בתשובה בטור הטוהר מחולקים לפי היצרים הרעים שעליהם למרק.
והצדיקים בגן עדן – לפי מידת ההתבוננות באלוהים שהם זוכים לה .אבל לתוך מסכת
מוסרית זו נשזרו שיטות סדר אחרות ,מהן פיזיקליות ,קוסמולוגיות ,היסטוריות ומדיניות.
תיאור התופת ,טור הטוהר ורקיעי השמים נותן יחד עם צורת העולם המוסרית גם צורת עולם
טבעית .תורת הנפש שביסוד המערכת המוסרית היא ,בעת ובעונה אחת ,גם אנתרופולוגיה
פיזיולוגית ופסיכולוגית ,והמערכת המוסרית כרוכה במערכת הטבעית גם בכמה דרכים
אחרות .והוא הדין במערכת המדינית-היסטורית .חברת הצדיקים בוורד הלבן של האמפיריום
היא גם תכלית פרשת הגאולה ,שלפיה מכוונות כל התורות ההיסטוריות הפוליטיות ולפיה
יש להעריך את כל המאורעות ההיסטוריים-פוליטיים .הנחת יסוד זו באה לידי ביטוי בכל
היצירה ,לעתים בפרטנות יתרה (למשל במאורעות הסמליים בפסגת טור הטוהר ,בגן העדן
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הארצי) .הנה כי כן ,נמצא ,כי שלוש המערכות – המוסרית ,הפיזית ,וההיסטורית-הפוליטית
מופיעות כחטיבה אחת.
כדי לתפוס ,למעשה ,את אחדות המשטר בעולם הבא כאחדות הסגנון הרם ,נשוב לקטע
המצוטט לעיל .חייהם הארציים של פרינטה וקבלקנטה באו אל קצם .חליפת גורלם תמה
והם נתונים במצב סופי וחדל תמורות ,ששינוי אחד בלבד יחול בו ,והוא חזרת גופותיהם
עם תחיית המתים ביום הדין .כאן הנשמות מופרדות מן הגופות ,אבל דנטה נותן להן גוף
מדבּ רים ואף סובלים (ראו טור הטוהר .)31 ,3 ,לחייהם עלי
רפאים ,וכך המתים ניכריםַ ,
אדמות אין להם אלא יחס של זיכרון .נוסף לכך יש להם ,כפי שמפרש דנטה דווקא בקנטו
המובא ,יכולת ניבוי לגבי העומד להתחולל בעתיד עלי אדמות .הם רואים מרחוק ובבהירות
את המאורעות של העולם הזה ,של העבר ושל העתיד המופלג מעט ,ויכולים אפוא להתנבא
כשהם שתומי עין לגבי ההווה הארצי .זוהי סיבת תמיהתו של דנטה לשאלת קבלקנטה
(ובפרט שלפני כן בישרו לו נשמות אחרות את הבאות) .יש לנשמות אפוא זיכרון עצמי מלא
על חייהן עלי אדמות ,אף שפסקו ואף שהן נתונות במצב השונה לא רק למעשה (שוכבות
בקברות בוערים) ,אלא גם מבחינה עקרונית :על ידי חוסר שינוי במקום ובזמן ,מכל מצב
ארצי שיצויר ,הן עושות רושם לא של נשמות מתות ,כפי שהן באמת ,אלא כחיות .כאן אנו
באים לידי אותה פליאה ,פרדוקסלית אפילו ,המכונה הריאליזם של דנטה.

הריאליזם של דנטה
חיקוי המציאות משמעו חיקוי הניסיון החושני של חיים עלי אדמות .והרי עם הסימנים
המובהקים שלהם נמנים ,כנראה ,דברי ימיהם ,השתנותם והתפתחותם .גם אם נעניק למשורר
המחקה חירות מרבית ,אין הוא יכול לשלול מן המציאות תכונה זו ,שהיא עצם מהותה.
ואילו תושבי שלוש המלכויות של דנטה נתונים בהוויה שאינה מוחלפת (במילה זו משתמש
ֶהגֶ ל באחד הדפים היפים ביותר שנכתבו על דנטה ,בהרצאותיו על האסתטיקה) ,ובכל זאת
משקיע דנטה את העולם החי של מעשי האדם וייסוריו ,בקירוב לפעולות ולגורלות האישים
להוויה לא מתחלפת זו .ואנו שואלים ,כיצד נעשה הדבר? הווייתם של שני שוכני הקברים
ומקומם הם ,אמנם ,סופיים ונצחיים ,אבל אינם מחוץ לדברי הימים .לגיהינום שאליו יורדים
ורגיליוס ודנטה ירדו אניאס ופאולוס וגם ישוע .תהליכים ,מאורעות ואפילו חליפות ותמורות
מתרחשים לעינינו .לנשמות הנידונים יש בגוף הרפאים שלהן ובמקומן הנצחי את חירות
הדיבור והתנועה ,זאת אומרת שינוי-מה בתוך הלא-מוחלף .עזבנו את העולם הארצי ,הננו
במחוזות הנצח ,ובכל זאת אנו מוצאים כאן תופעות ממשיות והתרחשות ממשית .הדבר
נבדל מן המופיע ומתרחש עלי אדמות ,ובכל זאת יש לו אליו ,כנראה ,יחס מחויב המציאות,
קבוע ומוצק .מציאות התופעות של פרינטה וקבלקנטה נקלטת במצב שהם נתונים בו
ובגילוייהם .במצבם ,כשוכני הקברים הבוערים ,מובע גזר הדין שגזר אלוהים על כל סוג של
חוטאים שהם נמנים עמו ,על הכופרים והמינים .ואילו בגילוייהם מתגלית מהותם האישית
במלוא תוקפה .דבר זה ברור ביותר לגבי פרינטה וקבלקנטה ,משום שהם חוטאים מאותו סוג
ונתונים במצב שווה .הם מסויגים מאוד זה לעומת זה כאישים בני אופי שונה ,בני גורל שונה
בחיים לשעבר ובני מגמות שונות .גורלם הנצחי שאינו בר שינוי אף הוא שווה ,אבל זאת רק
באותו המובן שעליהם חל עונש שווה ,במובן אובייקטיבי בלבד .שכן הם מקבלים את העונש
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בצורה שונה .פרינטה אינו שם לב כלל וכלל למצבו ,קבלקנטה קובל בכלאו העיוור על האור
הנאה ,ושניהם מגלים בתנועות ובמילים מהות מיוחדת לכל אחד מהם במלוא הצביון ,שאינו
יכול להיות אחר ואינו שונה מזה שהיה להם בחייהם עלי אדמות לשעבר .יתר על כן :על
ידי שהחיים הארציים נעצרו ,באופן שאין לפתח ולשנות בהם כלום ,בעוד היצרים והנטיות
שהניעום מוסיפים להתקיים ,נוצרת אפוא הצטברות רבה של מתח במצב שהוא ביסודו בלתי
משתנה .זהו מצב בלתי אפשרי לחלוטין בחיים הארציים לשעבר .אין ספק שגם תופעה זו
היא חלק מגזר דין של מעלה .הבורא לא זו בלבד שהסדיר את הנשמות לפי סוגים וחילק
אותן לשלוש המלכויות ,אלא פקד על כל אחת מהן מצב נצחי מיוחד על ידי שלא הרס את
הצורה האינדיבידואלית שלה ,אלא אדרבא ,קבע אותה בגזר הדין הנצחי ,ודווקא על ידי כך
אף ִשכלל אותה והציג אותה לראווה .בתופת פרינטה תקיף ,אציל וגדול יותר מאשר בזמן
מן הזמנים ,שהרי בחייו עלי אדמות לא הייתה לו מעולם שעת כושר כזאת להוכיח את
כוח לבבו .ואם מחשבותיו ומאווייו עדיין נתונים ללא שינוי לפירנצה ולגיבלינים ,להישגים
ולמשגים של פעולתו הקודמת ,הרי המשך מהותו הארצית בגדולתה ובהבלותה הנואשת
מתייחס בלי ספק לגזר דין שאלוהים גזר עליו.
אותה הבלות נואשת שבהמשך המהות הארצית מגלה גם קבלקנטה .בימי חייו לא הרגיש
מעולם בעוז כזה את אמונתו ברוח האדם ,את אהבתו לאור המתוק ולבנו גווידו ,ולא הביע
אותן בתעצומה כזאת כמו עכשיו ,כשהכול הוא לשווא .יש לשים לב גם לזה כי בשביל
המתים ניתנה ,בטיולו של דנטה ,ההזדמנות היחידה והאחרונה בנצח כולו לדבר אל החיים,
מה שמעורר רבים לביטוי עז ומחולל רגע היסטורי ודרמטי בעולמם הקפוא לנצח .את מצבם
המיוחד של שוכני התופת הולם גם היקף הידיעה שלהם המצומצם ומורכב במיוחד .ניטלה
מהם הסתכלות האלוהים ,שניתנה לכל היצורים עלי אדמות .בטור הטוהר ובעדן היא ניתנת
להם בדרגות שונות ,אך בתופת נשללה מהם כל תקווה .הם מכירים את העבר והעתיד
של החיים עלי אדמות ,ובזה הם מכירים את חוסר התוחלת של מצבם .לא ייפלא אפוא
שהם מתעניינים בכל מאודם במצב הנוכחי של הדברים עלי אדמות ,הנסתרים מהם .רושם
רב עושה מבחינה זו ,לצד קבלקנטה ואחרים ,גווידו דה מונטיפלטרו ,המדבר בקנטו 27
בקושי מבעד לחוד השלהבת של ראשו ,ותלונתו הארוכה והמתחננת ,הספוגה זיכרון וקינה,
("א ְמר ּו לִ יּ ְ :ברוֹ ַמנְ יָ ה
מסתיימת בשורה ִ !dimmi se i Romagnuoli han pace o guerra :28
ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ִמלְ ָח ָמה?").
דנטה העביר אפוא את הכרוניקה הארצית אל העולם הבא .המתים שלו הופקעו ,אמנם,
מן ההווה הארצי וחילופיו ,אבל הזיכרון וההשתתפות העזה בהם מניעים אותם עד כדי כך
שהנוף בעולם הבא כולו מתמלא מהם .הדבר אינו בולט כל כך בטור הטוהר ובעדן ,כיוון
ששם אין המבט מופנה ,כמו בתופת ,רק אחורנית אל החיים הארציים ,אלא קדימה ואל
על ,וככל שאנו עולים מזדקרת והולכת ראיית ההוויה הארצית כאחת עם המטרה האלוהית.
אבל תמיד משתמר הקיום הארצי ,שכן בכל מקום הוא היסוד של גזר הדין האלוהי ,וממילא
של המצב הנצחי שבו נתונה הנשמה .ובכל מקום אין מצב זה שיבוץ בלבד בסוג מסוים של
חוזרים בתשובה או צדיקים ,אלא טביעה מודעת של המהות הארצית לשעבר ושל המקום
המסוים המגיע לה בתוכנית הסדר האלוהי .ודווקא בעיתוי הגמור של האופי הארצי לשעבר
במקומו הסופי המגיע לו ,ניכר גזר הדין האלוהי .ובכל מקום יש להן לנשמות חירות מספיקה
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לגלות את מהותן העצמית והמיוחדת .לעתים אמנם בדוחק בלבד ,שכן לעתים מכביד עליהם
העונש או הריצוי ,אבל זו בכל זאת פורצת ביתר שׂ ֵאת מעצם ההתגברות על המכשול.


רעיונות אלה נמצאים באותו דף של ֶהגֶ ל ,שהזכרתי למעלה ,ואותם עשיתי יסוד למחקר
הריאליזם של דנטה שפרסמתי בשנת ( Dante als Dichter der irdischen Welt :1929דנטה
כפייטן העולם התחתון) .בינתיים שאלתי את עצמי ,מהי תפיסת מבנה ההתרחשות ,מהי
תפיסת דברי הימים ,שעליה מבוסס הריאליזם של דנטה ,המושלך אל הנצח הבלתי משתנה.
קיוויתי למצוא בזה משהו חריף יותר על יסוד הסגנון הרם של דנטה ,שהרי הסגנון הרם שלו
נעוץ דווקא בשיבוצו של האישי האופייני ,לעתים של האיום ,המאוס ,המשונה והשגרתי שבגזר
הדין האלוהי ,שהוא לעילא ולעילא מכל שגב ארצי .ברור שאין תפיסת ההתרחשות שלו עולה
בקנה אחד עם התפיסה הרווחת כיום בעולמנו .אין הוא רואה אותה כהתפתחות ארצית גרידא,
כמערכת מאורעות עלי אדמות ,אלא כמשולבת תמיד בתוכנית התרחשות אלוהית ,שאל
מטרתה נמשכת ושואפת ההתרחשות עלי אדמות .אין להבין מכך שהחברה האנושית בכללותה
מתקרבת ומתקדמת לקראת אחרית העולם והשלמת מלכות ָשדי ,כשכל התרחשות מותקנת
במאוזן לעתיד ,אלא גם שקיים בכל עת ובכל שעה קשר ,שאינו תלוי בתנועה מתקדמת של
כל מאורע ארצי של תופעה ארצית ,אל התוכנית האלוהית (העדןnon e' se non :)54-53 ,13 ,
– splendor di quella idea che partoriscae amando il nostro Sire
[…]

הוּא ַא ְך ָמאוֹ ר נִ ׁ ְש ָקף ׁ ֶשל ַר ְעיוֹ ן אוֹ תוֹ
ְ ּברֹב ַא ֲה ָבתוֹ בּ וֹ ֵרא ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.
ותנועת אהבה זו היא למעלה מן הזמן והיא פועלת בכל התופעות בכל עת ובכל שעה.
מטרת פרשת הגאולה ,הוורד הלבן באמפיריום ,חבורת הנבחרים החוזים את אלוהים ללא
מסווה ,היא לא רק תקווה בטוחה לעתיד ,אלא היא מושלמת מאז באלוהים והיא סמל
מוקדם לבני אדם ,כישוע באדם הראשון .למעלה מן הזמן או בכל זמן מתרחשים בעדן ניצחון
ישוע והכתרת מרים ,ותמיד הולכת הנשמה ,שאהבתה אינה מכוונת למטרה כוזבת ,אל ישוע
שאירשׂ אותה בדמו.
ֵ
אהובה,

רומא כהתגלמות מלכות שדי
יש בקומדיה כמה תופעות ארציות ,ששייכותן לתוכנית הגאולה האלוהית מבוצעת להלכה
בדיוק .ביניהן החשובה ביותר מבחינה היסטורית מדינית והמפליאה ביותר את המסתכל
המודרני ,היא מלכות העולם הרומאית .לפי תפיסת דנטה יש בה משום בשורה ממשית
ארצית של מלכות שדי .כבר מסע השאול של אניאס הותר משום הניצחון החילוני והדתי
של רומא (וראו התופת ,קנטו  13 ,2ואילך) .רומא נועדה מראשיתה לשלטון בעולם .ישוע
מופיע בבוא העת ,לאחר שהארץ הנושבת נתונה בשלום בידי אוגוסטוס .ברוטוס וקסיוס,
מרצים עוונם ,בצד יהודה איש קריות ,בלוע לוציפר; הקיסר השלישי,
רוצחי יוליוס קיסרַ ,
טיבריוס ,כשופט חוקי של ישוע האדם ,הוא נוקם החטא הקדמון .טיטוס הוא המתנקם
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החוקי ביהודים .הנשר הרומאי הוא עוף אלוהים ,והעדן נקרא פעםquella Roma onde :
( Cristo è Romanoאותה רומא ,שבה ישוע הוא רומאי) .וראו לדוגמא :העדן ,קנטו  ;1טור

הטוהר 82 ,21,ואילך; התופת 61 ,34 ,ואילך; טור הטוהר 102 ,32 ,ואילך ,וכן בכמה מקומות
בחיבורו של דנטה מונרכיה .יתר על כן ,אין להבין את מקומו של ורגיליוס בשירה אלא מתוך
הנחה זו .הדבר מזכיר את התבנית האלגורית של ירושלים של מעלה וירושלים של מטה.
כשם שבשיטת הפרשנות היהודית-נוצרית ,שבה פאולוס ואבות הכנסייה נהגו בעקיבות לגבי
התנ"ך ,משמש אדם הראשון תמיד דמות מפתח לכנסייה .כשם שבכלל נדרשים כל תופעה
וכל מאורע במקרא כדמות שאינה מתגשמת בשלמות או לפי ההגדרה השגורה ,אלא על
ידי התופעות והמאורעות של התגלמותו הגשמית של ישוע ,כך מופיעה כאן קיסרות רומא
כתבנית ומחוז חפץ ארצי של התגשמות האלוהית במלכות שדי.

תבנית הדמות המושלמת בעולם הבא
במאמרי על תבנית הדמות (פיגורה) הצלחתי כמדומני להוכיח ,שהקומדיה מבוססת ככלל
על הסתכלות פיגורלית .ניסיתי להראות ,על פי שלוש דמויותיה הראשיות :קאטו מאוטיקה,
ורגיליוס וביאטריצ'ה ,כי בהופעתם בעולם הבא יש משום השלמת הופעתם הארצית הלובשת
תבנית דמותם בעולם הבא .כמו כן הדגשתי ,שהמבנה הפיגורלי של שני הקטבים ,הפיגורה
והשלמתה ,מקיים את האופי ההיסטורי המציאותי הממשי ,ובזה נבדל הוא מצורות הסמל
והמשל .נמצא ,שהדמות וההשלמה אמנם מרמזות זו על זו ,אבל תוכן הרמז אינו מוציא
מן הכלל את מציאותן .מאורע שיש לדרוש אותו כמין פיגורה שומר על פשוטו ההיסטורי
כהווייתו ואינו נעשה סימן סתם אלא נשאר מאורע .עוד אבות הכנסייה ,בייחוד טרטוליאנוס,
הירונימוס ואוגוסטינוס ,הגנו בהצלחה על הריאליזם הפיגורלי ,קרי :על הקיום העקרוני של
האופי ההיסטורי המציאותי של הדמויות בפני דרישות רוחניות של ָמשל ומליצה .תביעות
כאלה ,שרוקנו את המאורע מן האופי המציאותי שלו ולא ראו בו אלא סימן וערך מחוץ
להיסטוריה ,עברו משלהי העולם העתיק גם לימי הביניים .שיטת הסמל והמשל של ימי
הביניים היא ,כידוע ,לעתים קרובות מופשטת ביותר ,וגם בקומדיה יש עקבות רבים כאלה .אבל
בחיים הנוצריים של סוף ימי הביניים רווח בייחוד הריאליזם הפיגורלי המצוי במלוא שגשוגו
בדרשות ,באמנות הדמות ובמשחק המסתורין ,והוא גם הרווח בתפיסתו של דנטה .העולם
הבא הוא ,כאמור ,מעשה ההשלמה של התוכנית האלוהית .לגביו אין המאורעות הארציים
אלא פיגורליים ,רוחניים וטעוני השלמה .והוא הדין בנשמות הבודדות של המתים .רק כאן,
בעולם הבא ,הן זוכות להשלמה למציאות האמיתית של דמותן .הופעתן עלי אדמות לא הייתה
אלא תבנית של ההשלמה אשר הגיעה אל שלמותה בעולם המתים ,ובשלמות זו הן מוצאות
עונש ,תשובה או שכר .מושג הארעיות וצורך ההשלמה של דמות האדם עלי אדמות בעולם
הבא מתאים גם לתורת האדם של תומס אקווינס ,אם נכונים דברי א .ז'ילסון על תורה זוune :
sorte de marge nous tient quelque peu en deçà de notre propre définition aucun de
nous ne réalise pleinement l'essence humaine ni même la notion complète de sa
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( propre individualité.״מין חציצה קיימת בינינו ובין ייעודנו העצמי .שום איש מאיתנו איננו

עומד בשלמות על מהותו האנושית ואין בו תודעה שלמה של אישיותו העצמאית").
דווקא את התודעה השלמה של אישיותן העצמית רוכשות הנשמות בעולם הבא של דנטה
על ידי גזר הדין האלוהי ,והן רוכשות זאת כמציאות ממשית ,גם ברוח התפיסה הפיגורלית
העבר הארצי העצמי,
וגם לפי מושג הצורה של אריסטו ותומס .יחס הדמות שהושלמה ,אל ָ
מתגלה בקלות יתרה באותם מקרים שבהם מושלמים לא בלבד האופי והמהות אלא מושלם
גם ערך ניכר בתבנית הדמות הארצית .למשל אצל קאטו מאוטיקה ,שעלי אדמות ממלא
פיגורלית בלבד את תפקידו כשומר החירות המדינית ,בתחתית טור הטוהר הוא שומר

החירות הנצחית של הנבחרים (טור הטוהר ,קנטו  71 ,1ואילך).
כאן פותר המדרש הפיגורלי את חידת הופעתו של קאטו במקום בו היינו מצפים למצוא
עכו"ם לתפארת .ראייה כזו מצויה לעתים רחוקות בלבד ,אבל מן המקרים שהיא מצויה בהם
ניכרת התפיסה העקרונית של דנטה על היחיד בעולם הזה ובעולם הבא .האופי והתפקיד
של האדם יש להם מקום מסוים במחשבת הסדר האלוהי ,כפי שהוא מסומל עלי אדמות
ומושלם בעולם הבא.
גם לפיגורה וגם להשלמתה נודעת ,כאמור ,מהות של תופעות ומאורעות היסטוריים
ממש .ההשלמה יש לה מהות רמה וחזקה יותר ,שהרי היא צורתה המשוכללת (forma
 )perfectiorשל הדמות הארצית .מכאן מתבארת המציאות הכבירה של העולם הבא מייסודו
של דנטה .כשאנו אומרים 'מכאן מתבארת' ,אין אנו שוכחים ,כמובן ,את גאוניותו של
המשורר ,שמסוגל היה ליצור דמויות כאלה .בלשונם של הפרשנים הקדומים ,שהבחינו בין
 ,causa efficiens, materialis, formalis et finalisקרי ,הסיבה ,התוכן ,הצורה והתכלית של
היצירה:
causa efficiens in hoc opera, velut in domo facienda aedificator, est Dantes
"( Allegherii de Florentia, gloriosus theologus, philosophus et poetaבדומה לבנאי

המקים בניין ,כך דנטה אליגיירי איש פירנצה ,התיאולוג ,החכם והמשורר רב התהילה)"...
– כך פייטרו אליגיירי על אביו ,ובדומה לו גם ג'קופו דלה לאנה.
אבל הפן המיוחד שבו לבשה גאוניותו הריאליסטית את צורתה ,מוסבר על ידי התפיסה
הפיגורלית .זו מניחה לנו אפשרות להבין מדבריו כי העולם הבא הוא נצחי ,תופעה בלתי
משתנה שכל זמן הוא זמנה ,ועם זאת הוא גדוש היסטוריה .היא גם המניחה לנו להבין במה
נבדלת מציאות זו של העולם הבא מכל מציאות ארצית גרידא .בעולם הבא אין האדם נתון
בשום פעולה או סיבוך ארצי כמו בכל חיקוי ארצי גרידא של מאורעות אדם .הוא נתון
אולי במצב נצחי ,שאינו אלא סיכום ותוצאה של כל פעולותיו ,ומצב זה מגלה לו גם מה
היה העיקר בחייו ובמהותו .ועל ידי כך מכוון זיכרונו לדרך ,שהיא אמנם לא נוחה ועקרה
בשביל יורדי גיהינום ,אבל היא הדרך הנכונה והמכריעה בחייו .במצב כזה נראים המתים
בעיני דנטה החי .פגה המתיחות של העתיד ,שעדין לא נחשף ,זו הכרוכה בכל מצב ארצי
.
.
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וחיקויו האמנותי ,ובייחוד בחיקוי הדרמטי ,הרציני ,הפרובלמטי .דנטה בלבד יכול להרגיש
בקומדיה מתיחות כזאת .הדרמות הרבות ,שנסתיים משחקן ,מתאחדות כולן למשחק אחד
משלים ודוגמאות לשכר או להפסד של האושר
גדול ,לדרמה שלו ושל האנושות .כולן הן אך ָ
הנצחי .אבל היצרים ,הייסורים והשמחות נשתמרו ומוצאים את ביטוים במצב ,בתנועה
ובדיבור של המתים .בפני דנטה חוזרות ומוצגות כל הדרמות בריכוז עצום ,לעתים בשוּרות
טולומי ,טור הטוהר ,)130 ,5 ,ובהן נגללים ,לכאורה בפיזור
ֵ
מועטות (כגון הדרמה של ּ ִפיָ ה דה
ואגב אורחא כביכול ,ובכל זאת תמיד בתוך תוכנית אחת ,דברי ימי פירנצה ,איטליה והעולם.
מתיחוּת והתפתחות ,סימני ההתרחשות עלי אדמות ,חדלו ,ובכל זאת מכים גלי דברי הימים
עד העולם הבא .מעט כזיכרון העבר עלי אדמות ,קצת כהשתתפות בהווה הארצי ,קצת
כדאגה לעתיד עלי אדמות ,ותמיד כזמניות פיגורלית שנשתמרה בנצח שלמעלה מן הזמן .כל
מת רואה במצבו בעולם הבא מערכה אחרונה ונצחית של הדרמה הארצית שלו ,שמשחקה
עדיין נמשך.
דנטה אומר לו לוורגיליוס בראשון ממזמורי השירה :אתה היחיד שאני חייב לו תודה על
הסגנון היפה שהביא לי תהילה .דברים אלה נכונים יותר לגבי הקומדיה מאשר לגבי היצירות
הקודמות והקנצונות .נושא המסע בשאולִ ,מספר רב של בני נושאים וביטויים לשוניים רבים
שאולים מוורגיליוס .אפילו ההשתלשלות שחלה בתפיסת סגנונו לגבי חיבורוDe vulgari
 , eloquentiaשהוליכה אותו מפילוסופיה לירית גרידא אל האפוס הגדול ומכאן אל התיאור
המקיף של התרחשות אנושית ,לא יכלה להתחולל אלא על סמך דוגמאות עתיקות ,ובייחוד
של ורגיליוס .על פיו ,יותר מאשר על פי תורת ימי הביניים ,התפתחו הרגשת הסגנון ותפיסת
הנשגב של דנטה .באמצעותו הצליח לחרוג מן המסגרת המצומצמת למדי של suprema
( constructioמבנה נעלה) הפרובנסלית ,ושל האיטלקית של דורו .אבל כשניגש למפעל הרם,
בהשפעת ורגיליוס ,הרי שגברה עליו המסורת האחרת ,הנוכחית והחיה :על שירתו הרמה
השתלטו סגנון מעורב ופיגורטיבי של כאן ועכשיו .והערבוב של הסגנונות נעשה על סמך
תפיסת הפיגורליות .היא נעשתה לקומדיה ונעשתה גם ,מבחינת הסגנון ,לנוצרית .לפיכך
אין צורך לבאר מחדש מפני מה תפיסת ערבוב הסגנונות של כל ההתרחשות הארצית ,בלי
צמצום אסתטי בנושא או בביטוי ,הריהי כמבנה פיגורלי נעלה ממקור נוצרי וברוח נוצרית.
לכאן שייכת גם האחדות של כל השירה ,המחברת שפע נושאים למקשה אחת ,המאחדת
שמים וארץ( il poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e terra :שירה קדושה,
שיש בה יד גם לשמים וגם לארץ) .ושוב היה הוא הראשון שהרגיש את הכובד ()gravitas
המיוחד במינו של הסגנון הרם והגשים אותו ,ואפילו הפליג מעליו .יאמר את שיאמר ,יהיה
שפל ,גרוטסקי ,איום או לועג ,הכול נשאר בנעימה רמה .לעולם אין הריאליזם של הקומדיה
יכול לרדת לדרגת בדחנות ,כריאליזם של התיאטרון הנוצרי ,ולשמש לשעשועי ההמון .רמת
הנעימה של דנטה לא תתואר כלל ביצירות אפיות קודמות בימי הביניים ,והיא ֲאמונה על
דגמים עתיקים ,כפי שאפשר להוכיח במשלים רבים .היצירה בשפות העממיות ,שקדמה
לדנטה ,ובייחוד היצירה הנוצרית ,היא תמימה ביותר בשאלת הסגנון ,למרות השפעת תורת
המליצה שהרבו בזמן האחרון להצביע עליה .ואילו דנטה ,אף ששאב את החומר שלו משפת
העם החיה ,לעתים מן הנמוכה ביותר ,אינו תמים .הוא כופה על כל ביטוי את כובד הנעימה
שלו ,וכשהוא שר על סדר העולם האלוהי ,הרי הוא מעמיד לרשות התפקיד הזה משפטים
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מורכבים ומכשירי תחביר ,השולטים על גושי מחשבה ושילובי מאורעות ענקיים .לא היה
דומה לזה בשירה מימי קדם (דוגמא אחת מני רבות לכך :התופת ,קנטו .)36-13 ,2
האם סגנונו של דנטה עודו ( sermo remissus et humilisניב עניו וצנוע) ,כדברי עצמו,
וכפי שהסגנון הנוצרי צריך להיות גם בנשגב? אפשר היה אולי לענות על שאלה זו בחיוב.
גם אבות הכנסייה לא זלזלו באמנות הסגנון המודעת ,אפילו לא אוגוסטינוס .המכריע הוא,
מהו העניין ומהו הכיוון ,שלהם משמשים אמצעי האמנות.
בפרשה שלנו יש שני נידונים ,המוצגים בסגנון רם ,וחייהם עלי אדמות נשתמרו במלוא
המציאות במקומם בעולם הבא .פרינטה גדול וגאה כמאז ,וקבלקנטה אוהב את אור העולם
ואת בנו גווידו לא פחות ,וביאושו אפילו יותר מאשר לפנים ,עלי אדמות .כך רצה אלוהים
וכך הולם הדבר את הריאליזם הנוצרי כל כך .מעולם לא שוקעו אמנות וכוח ביטוי מרובים
כל כך ,כמעט אפילו לא בעולם העתיק ,כדי להביא את הצורה הארצית של דמות האדם
עד לידי הסתכלות חודרת כזו ,כמעט כואבת .דווקא ההישארות הנוצרית של האדם נתנה
לו אפשרות כזאת .ודווקא משום שהגשים את הדבר בעוז ובממשיות כל כך ,פילס נתיב
לנטיית היצור הארצי לעצמיות .הוא יצר ,בתוך העולם הבא ,עולם של דמויות ארציות ושל
יצרים ,החורג בפעולתו מהמסגרת ונושא את עצמו .הפיגורה עולה על ההשלמה .או ביתר
בירור ,ההשלמה משמשת להדגשת רושם הפיגורה .על כורחנו אנו מעריצים את פרינטה
ובוכים עם קבלקנטה .מה שמזעזע אותנו הוא לא שאלוהים דן אותם ,אלא שהאחד שלם
מארתם אינו כביכול אלא
והאחר מקונן כל כך על בנו ועל האור המתוק .המצב הנורא של ֵ
אמצעי להגביר את הרושם של תנועות ארציות אלו .אולם נדמה לי שהבעיה מצומצמת
ביותר כשמעמידים אותה ,כרגיל ,על הערצתו או רחמיו של דנטה לגבי אחדים מיורדי
גיהינום .העיקר שאליו אנו מתכוונים אינו מצטמצם בתופת וגם לא באהדתו או פליאתו
של דנטה .תמיד יש דוגמאות שבהן רושם הדמות הארצית והגורל הארצי עולה על רושם
המצב הנצחי או משעבד אותו לצרכיו .ודאי משמשים הנידונים הנאצלים ,כגון פרנצ'סקה
דה רימיני ,פרינטה ,ברונטו לטיני או פייר דלה ויניה דוגמאות טובות גם לרעיון שלי .אבל
טועים ,לדעתי ,בהטעמה ,אם רואים אותם בלבד ,שכן לתורת גאולה התולה את הגורל
הנצחי בחסד ובחרטה ,מוכרחות להיות דמויות כאלה בגיהינום ממש כחסידי עובדי האלילים
ברקיע הנשייה .אבל אם שואלים למה חש דנטה חמלה כה עזה לטרגדיה של דמויות כאלה
והביא אותה לידי ביטוי בכל כוחו הכביר ,הרי שחוג הדיון הולך ונעשה מורכב יותר ויותר.
שכן באותו כוח עצמו דנטה דן לא רק מן ההיבט של השכר והעונש במובנו השמיימי ,כי
אם גם במובנו הארצי ,הריאליסטי כל כך .קבלקנטה אינו גדול ,ולאנשים כגון צ'אקו הזולל
או פיליפו ארג'נטי הכעסן הוא מתייחס אם בבוז מהול ברחמים ואם בשאט נפש .אך אין זה
מונע שגם במקרים כאלה עולה ציור היצרים הארציים בהשלמתם האישית בעולם הבא על
משמש לעתים קרובות לרושם היצרים בלבד .הדבר חל אפילו
ציור העונש הקיבוצי ,והעונש ַ
השר קנצונה של דנטה ,ומאזיניו (טור הטוהר,
על הנבחרים בטור הטוהר ובתופתַ .קזֶ להׁ ,
נטה המספר על מותו וגורל גופו (טור הטוהר ,קנטו  ,)5סטציוס הכורע בפני
קנטו  ,)2בוֹ נקוֹ ֶ
רבו ורגיליוס (טור הטוהר ,קנטו  ,)21מלך הונגריה הצעיר שרל מרטל מאנז'ו ,המגלה את
חיבתו לדנטה בדברים מקסימים (עדן ,קנטו  ,)8אבי-אבות דנטה ,קצ'אגווידה הגאה ,המלא
בדברי ימי פירנצה (העדן ,קנטי  )17-15ואפילו השליח פטרוס (העדן ,קנטו  )27ועוד רבים
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– פותחים לפנינו עולם מלא חיים ארציים היסטוריים ,פעולות ,שאיפות ,הרגשות ותאוות
ארציות ,שהארץ למטה כמעט ואינה מסוגלת להכילם בשפע ובעוצמה כזו .הכול כמובן
משובץ בסדר האלוהי ,ומשורר נוצרי גדול זכאי כמובן לשמור את האנושיות הארצית בעולם
הבא ואת הפיגורה בהשלמה ולשכללן ככל שידו משגת .אבל האמנות הגדולה של דנטה
מרחיקה כדי כך שהרושם עובר לארציוּת ,ובתוך ההשלמה נוגעת הפיגורה עד לב המאזין.
העולם הבא הופך באופן זה לבימת תיאטרון המציג את האדם ויצריו .נזכור נא את האמנות
הפיגורטיבית הקודמת ,את משחקי המסתורין של הפיסול הנוצרי ,שלא העזו כמעט כלל או
בהיסוס בלבד ,לחרוג אל מעבר למסופר ממש בסיפורי כתבי הקודש ,שלא התחילו לחקות
את המציאות והאישים אלא כדי להחיות את ההתרחשות בכתבי הקודש .ונשווה לעומת
זאת את דנטה ,המחיה במסגרת הפיגורלית את כל העולם ההיסטורי ,ובתוכו ,מבחינה
עקרונית ,כל אדם הנפגש בדרכו! אמנם אין זו אלא דרישת פירוט המאורעות כיהודי ,קרי:
נוצרי ביסודו ,שתבעה תוקף עולמי .אבל שפע החיים ששוּקעו לתוך המדרש הוא עשיר
כל כך ,עד שתופעותיו כובשות להן מקום בנפש המאזין גם בלי כל מדרש .מי ששומע את
זעקת קבלקנטהַ non fiere li occhi suoi il dolce lome? :
("ה ִאם ׁשוּב לֹא נִ ָ ּבט ִמ ׁ ְש ֵּתי ֵעינָ יו
ַה ּז ַֹהר?") ,או מי שקורא את השורה היפה ,המעודנת והנשית של פיה דה טולומי ,לפני שהיא
מבקשת את דנטה לזכור אותה עלי אדמות(ְּ e riposato de la lunga via :כתֹם ַמ ְּסעוֹ ֶת ָיך,
וּלְ ֵעת ֵה ֵ
יטב ָּתנו ַּח ",טור הטוהר ,)131 ,5 ,הרי לבו לבני אדם אלה ולאו דווקא לסדר האלוהי
שבו מצאו את השלמתם .מצבם הנצחי בסדר האלוהי אינו מודע אלא כזירה ,שסופיותה אך
מגבירה את הרושם של אנושיותם שנשתמרה בכל תוקפה.
לפנינו ניסיון ממשי של החיים המתגבר על הכול ,תפיסה רבגונית ועמוקה של האדם
המגיעה עד שורשי הרגש ,אור זרוע על תנועותיו ויצריו המביא לידי מעורבות אמוציונלית
ללא מעצור ,ואפילו להערצת רבגוניותם וגדלותם .ובהשתתפות טבעית ומעריצה זו כאדם,
פונה הנצחיות של האדם השלם ,ההיסטורי והאינדיבידואלי ,המבוססת על הסדר האלוהי
– כנגד הסדר הזה .היא משעבדת ומטשטשת אותו .צלם האדם חוצץ בפני צלם אלוהים.
יצירת דנטה הגשימה את המהות הנוצרית הפיגורלית של האדם והרסה אותה תוך כדי
הגשמה .המסגרת המקיפה קרסה תחת עומס התמונות שהכילה .הדמויות של הריאליזם
הבדחני במשחק המסתורין בשלהי ימי הביניים לא הזיקו לתפיסת ההתרחשות הנוצרית
הפיגורלית ,כפי שהזיק לה הסגנון הרם של משורר כזה ,שבו בני אדם רואים ומכירים את
עצמם .ובהשלמה זו הפכה הדמות לעצמאית ,עד שאפילו בתופת מצויות נשמות גדולות,
ובטור הטוהר יש נשמות המסיחות דעת לשעה קלה מדרך מירוקן ומתענגות על נועם שיר,
מעשה ידי אדם .ודמות האדם ,מחמת הנסיבות המיוחדות של ההשלמה העצמית בעולם
הבא ,בולטת ביתר עוז וממשות סגולית מאשר בשירה העתיקה ,למשל .שכן להשלמה
העצמית ,הכוללת את חיי העבר גם מבחינה אובייקטיבית וגם בזיכרון ,שייכת התפתחות
היסטורית אינדיבידואלית ,התהוות אישית עצמית ,שאמנם תוצאתה מונחת לפנינו כגמורה,
אבל שלביה מתוארים ,בכמה מקרים ,לפרטים ולעולם אינה נסתרת לנו כולה .כך נודעת
לנו ,בדיוק שאין כמותו בתיאורי השירה העתיקה ,ההתהוות ההיסטורית הפנימית בהוויה
שלמעלה מן הזמן.
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עדן ,תופת ופורגטוריום
יוחנן פאולוס השני



שמים הם הזדהות מלאה עם האל
כאשר באים אל קצם חיי העולם הזה ,אלה אשר אימצו את אלוהים בחייהם ,ונפתחו בכנות
אל אהבתו ,ייהנו לפחות עם מותם מאותה הזדהות מלאה עם האל ,שהיא תכלית חיי
אדם.
כפי שמלמדים אותנו עיקרי הכנסייה הקתולית (" :)1024חיי השלמות עם השילוש
הקדוש מכול ,חיי הזדהות ואהבה עם השילוש ,עם הבתולה מריה ,המלאכים וכל המבורכים
– נקראים 'שמים' .שמים הם התכלית האולטימטיבית והגשמת מאווייו העמוקים ביותר של
האדם ,מצב של אושר עילאי ומושלם".
עתה נבקש לרדת אל עומק המשמעות המקראית של העדן ,לשם תובנה טובה יותר של
המציאות אליה מתייחס ביטוי זה.
בלשון המקרא ,הצירוף של "שמים" עם "ארץ" מצביע על חלק מן היקום .כך כתוב על
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ" (בראשית ,א' ,א).
"ב ֵר ׁ ִ
הבריאהּ ְ :

שמים הם משכנו הנשגב של אלוהים חיים
שמים מובנם משכנו של האל ,המובדל כך מבני אדם (ראו תהילים ,קט"ו,
בלשון מטאפורית ַ
טו-טז; ישעיהו ,ס"ו ,א) .אלוהים רואה ושופט ממרומי השמים (ראו תהילים ,קי"ג ד-ט)
ויורד מטה בעת צורך (תהילים ,י"ח ,י; קמ"ד ,ה) .עם זאת המטאפורה המקראית מבהירה
כי אלוהים אינו מזהה עצמו עם השמים ,ואלה אף אין ביכולתם להכיל אותו (ראו מלכים א,
ח' ,כז); ונכון הדבר גם אם בספר המכבים הראשון "שמים" אינם אלא אחד משמותיו של
האל (מכבים א ,ג' ;60 ,50 ,19 ,18 ,ד'.)55 ,24 ,
תיאור השמים כמשכנו הנשגב של אלוהים חיים מצטרף לתיאורם כמקום אשר אליו
עשויים לעלות המאמינים באמצעות החסד ,כמסופר במקרא על אנוך (ראו בראשית ,ה',
כד) ועל אליהו (ראו מלכים ב ,ב' ,יא) .בכך הופכים השמים לדימוי החיים שבאל .במובן זה

.

האפיפיור ,יוחנן פאולוס השני ,קרול יוזף וויטילה ( )Karol Józef Wojtyłaכתב שורה של חיבורים בסוגיות
הדוגמה הקתולית (בין היתר כתב וויטילה שני מחזות ופרסם ספר שירים) .המסה הקצרה המוגשת בזאת
לקורא היא מקבץ של שלוש הרצאות אשר ראו אור ביומון הווטיקן אוסרבטורה רומאנו ,ומתפרסמות
בתרגום עברי ברשותה האדיבה של לשכת האפיפיור( .ההערות למאמר הן של העורך).

[]482
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אומר ישוע" ,שכרכם רב בשמים" (מתי ,ה' ,)12 ,וקורא לבני האדם" :תאצרו לכם אוצרות
בשמים" (מתי ,ו'.)20 ,
הברית החדשה מחזקת את מושג השמים בהקשר למסתורין של ישוע .על מנת להראות
שקורבן הגואל דורש ערך מושלם וכולל ,נאמר באיגרת אל העברים כי ישוע "עבר את
השמים" (ד' ,)14 ,ו"לא בא אל הקֹדש הנעשה בידי אדם שהוא רק דמות האמתי כי אם בא
אל עצם השמים" (ט' .)24 ,מאחר שהאב אוהב את המאמינים בדרך מיוחדת ,הם נישאים
עם ישוע וכך הופכים לאזרחי שמים .ראוי להאזין למה שאומר לנו על כך השליח פאולוס
בטקסט רב עוצמה במיוחד" :אבל האלהים המלא רחמים ברֹב אהבתו אשר אהב אֹתנו .אחרי
היותנו מתים בפשעים ֶהחיָ נו עם המשיח בחסד נושעתם .ויעירנו ִאתו אף הושיבנו במרומים
במשיח ישוע .להראות בדֹרות הבאים את ֻגדלת עֹשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע" (אל
הא ֶפסיים ,ב' .)7-4 ,את אבהותו של אל מלא רחמים חווים הברואים דרך אהבת בנו הצלוב
ֶ
והנישא של אלוהים ,אשר יושב בשמים מימינו של האל האב.
מקץ מסלול חיינו הארציים ,חודרים אנו למסתורין הפסחא של ישוע וכך נוטלים חלק
באינטימיות מלאה עם האב .פאולוס הקדוש מדגיש את מפגשנו עם ישוע בשמים בקץ
הזמן בתיאור חי ומרחבי" :אחרי כן אנחנו החיים הנותרים נלָ קח ִאתם יחדו בעננים לקראת
האדון לאויר ובכן נהיה תמיד עם האדון .לכן נחמו זה את זה בדברים האלה" (הראשונה אל
התסלוניקים ,ד'.)18-17 ,
ַ

קיום הסקרמנטים בחיים הוא הטרמת השמים
בקונטקסט של ההתגלות ידוע לנו כי ה"שמים" או ה"אושר" בו נמצא עצמנו אינם הפשטה
ואף לא מקום פיזי בעננים ,אלא יחסים אישיים וממשיים עם השילוש הקדוש .זהו מפגשנו
עם האב המתרחש עם עלייתו של ישוע ובאמצעות אחוות רוח הקודש.
נחוץ לשמור תמיד על איפוק-מה בתיאור אותה "מציאות אולטימטיבית" ,מאחר
שתיאורה לעולם אינו משביע רצון .הלשון האישית הולמת כיום יותר לתיאור מצב האושר
והשלום שממנו ניהנה באחוותנו השלמה עם האל .עיקרי הכנסייה הקתולית (קטכיזם)1026 ,
מסכמים כך את הוראת הכנסייה בדבר אמת זו" :במותו ובתחייתו ישוע 'פתח' לפנינו את
השמים .חיי המבורכים עשויים מבעלות שלמה ומלאה על פירות הגאולה שהשיג ישוע .הוא
משתף בניצחונו השמיימי את אלה שהאמינו בו ונותרו נאמנים לרצונו .השמים הם הקהילה
המבורכת של כל אלה אשר התמזגותם עם ישוע שלמה".
אולם ניתן במובן מסוים להטרים מצב אחריתי זה בהווה על ידי חיים של קיום
הסקרמנטים ,שבמרכזם "סעודת האדון" ,ועל ידי מתן עצמי באמצעות חסד ואחווה .אילו
.
.
.
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״מסתורין הפסחא״ על פי הדוֹ גמה הקתולית פירושו :ייסוריו ,מותו ותחייתו של ישוע .על פי אותה דוֹ גמה,
האדם במותו עובר מסלול דומה ומתאחד עם אלוהיו .קרי :קם לתחייה בשמיים  /עדן.
קרי :מי שסלל בקורבנו את דרכו של האדם אל חיק האלוהים.
סעודת האדון( Eucharist ,מילולית ,״הודיה״ ביוונית) .הסקרמנט המרכזי בנצרות ,המאחד את כל הכנסיות.
הכוונה לסעודת הפסח בטרם יום מותו ,במהלכה הצהיר ישוע כי המצה היא בשרו והיין דמו .״וַ יברך וַ יִ בצע
יאמר הכוס הזאת היא
אחר הַ סעודה וַ ַ
יאמר קחו ִאכלו זה גופי הנִ בצע בעדכם עשׂ ּו זאת לזִכרי .וכמו כן את הכוס ַ
וַ ַ
עשׂו זאת לזִכרי בכל זמן שתשתו״ (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ,י״א.)25 ,24 ,
הברית החדשה ָ
בד ִמי ֹ ּ
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היה ביכולתנו ליהנות כראוי מן הדברים הטובים שהאל מרעיף עלינו מדי יום ,היינו מתחילים
כבר לחוות את האושר והשלווה שיום אחד יהיו כולם שלנו .ידוע לנו שכאן על הארץ הכול
כפוף למגבלות ,אבל המחשבה על המציאות ה"אחרונה" מסייעת בידינו לחיות טוב יותר
במציאות ש"לפני האחרונה" .ידוע לנו כי בחולפנו דרך העולם הזה מוטל עלינו לחפש "את
אשר למעלה אשר המשיח יֹשב שם לימין האלהים" (אל הקולַ סים ,ג' ,)1 ,כדי שנוכל להיות
איתו בהתגשמות אחרית הימים ,כאשר הרוח תקבל במלואה אצל האב "את הכל ...הן אשר
בארץ הן אשר בשמים" (אל הקולסים ,א'.)1 ,

התופת הוא מצבם של דוחי האלוהים
אלוהים הוא האב הטוב והרחום עד אין קץ .אך האדם ,אשר נקרא להיענות לו מרצונו,
עשוי לרוע המזל לבחור אחת ולתמיד בדחיית אהבתו ומחילתו ,ולנתק עצמו בכך לעולמים
מהתחברות מאושרת עם האל .זוהי בדיוק הסיטואציה הטרגית שהדוקטרינה הנוצרית
מסבירה בדבריה אודות הרשעת עולם או תופת .אין בכך ענישה הנכפית מבחוץ על ידי
האל ,אלא התפתחותם של יסודות שהניחו אנשים עוד בחייהם .ניתן ,במובן מסוים ,לחוש
באותו ממד האומללות שמביא עמו מצב אפל זה ,לנוכח התנסויות נוראות שסבלנו מהן,
ואשר ,כפי שנהוג לומר ,הופכות את החיים ל"תופת".
אולם במובן התיאולוגי התופת הנו דבר אחר :הוא תוצר אולטימטיבי של החטא עצמו,
מבצע החטא .זהו מצבם של אלה הדוחים כליל את רחמי האב ,אפילו ברגע
שפועל כנגד ַ
האחרון של חייהם.

התופת הוא מצב של הרשעת עולם
כדי לתאר מציאות זו משתמשים כתבי הקודש בלשון סמלית המתפרשת בהדרגה .בתנ"ך
מצבם של המתים טרם נחשף בשלמותו על ידי ההתגלות .יתרה מכך ,הסברה הייתה כי
המתים נאספים כולם בשאול ,ארץ אופל וצלמוות (ראו יחזקאל ,כ"ב ,ח; ל"א ,יד; איוב ,י',
כא; ל"ח ,יז; תהילים ,ל' ,י; פ"ח ,ז ,יג) ,בור שחת שממנו אין כל חזרה (ראו איוב ,ז' ,ט),
מקום אשר אי אפשר בו להלל את אלוהים (ראו ישעיה ,ל"ח ,יח; תהילים ,ו' ,ו).
הברית החדשה שופכת אור חדש על מצבם של המתים ,וטוענת קודם לכול שישוע
בתחייתו הביס את המוות והרחיב את שליטתו המשחררת גם אל ממלכת המתים.
אולם הגאולה עודנה אפשרות של ישועה התלויה בבני האדם שיקבלוה מרצונם החופשי.
ולפיכך הם "יישפטו איש איש כמעשיהם" (חזון יוחנן ,כ' .)13 ,הברית החדשה משתמשת
בדימויים על מנת לתאר את המקום אשר נועד לחטאים ככבשן לוהט" ,שם תהיה היללה
כבה"
השניִ ם" (מתי ,י"ג ;42 ,וראו גם כ"ה ,)41 ,30 ,או כגיהינום עם "האש אשר לא ִת ֶ ּ
וַ חרֹק ִ
(מרקוס ,ט' .)43 ,כל זה מסופר במשל האיש העשיר ,המסביר כי התופת הוא מקום של ייסורי
נצח ,ללא כל אפשרות של חזרה ממנו או של הקלה בכאב (וראו לוקס ,ט"ז.)31-19 ,
מספר
גם חזון יוחנן מתאר בצורה פיגורטיבית את "אגם האש" ,ובו אלה שהדירו עצמם ֵ
החיים וכך נקלעו אל "המוות השני" (חזון יוחנן ,כ' .)13 ,כל מי שממשיך להיות חסום
בפני הבשורה ,מכין עצמו בכך ל"אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו" (השנייה אל
התסלוניקים ,א'.)9 ,
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יש לפרש נכונה את תמונת התופת שמציגים לפנינו כתבי הקודש .הם מציגים את
התסכול והריקנות המוחלטים של החיים ללא אלוהים .יותר משהוא מקום מציין התופת
את מצבם של אלה אשר מרצונם ובאופן מוחלט ניתקו עצמם מן האל שהוא מקור כל חיים
ואושר .רוצה לומר ,אף שהתופת במהותו איננו "מקום" אלא אובדן מוחלט של האל ,כלול בו
גם ריתוק לתחומו .כך ,לאחר תחיית המתים הכללית ,גופי המורשעים ,בהיותם גוף ולא רוח,
חייבים להיות ב"מקום כלשהו" שבו יקבלו את עונש האש .כך מסכמים בקטכיזם הכנסייה
הקתולית ( )1033את אמתות האמונה בנושא זה" :למות בחטא נורא ללא חרטה ומבלי לקבל
את אהבתו הרחומה של האל ,פירושו להישאר מנותק ממנו לנצח מתוך בחירה חופשית.
מצב זה של הדרה עצמית מוחלטת מאחווה עם האל ועם המבורכים ,קרוי 'תופת'".
מכאן ש"הרשעת עולם" איננה מיוחסת ליוזמת האל ,כי הוא ,באהבתו הרחומה ,יכול
להשתוקק רק לישועת ברואיו .המציאות היא שברואיו הם שחוסמים עצמם בפני אהבתו.
ההרשעה עשויה בדיוק מניתוק מוחלט מהאל ,ניתוק שנבחר מרצונו החופשי של אדם ואוּשר
במוות אשר החתים לעד את בחירתו זו .משפט האל ִאשרר מצב זה.

ישוע שהביס את השטן הוא המציל אותנו מן התופת
האמונה הנוצרית מלמדת כי עם נטילת הסיכון שבאמירת "כן" או "לא" ,המציינת את חירותו
של אדם ,יש שאמרו כבר "לא" .אלה יצורי הרוחות שמרדו באהבת האל ומכונים ֶדמונים
(וראו הוועידה הלטרנית הרביעית .)DS 800-801 ,מה שקרה להם הוא אזהרה עבורנו :קריאה
מתמדת להימנע מן הטרגדיה המוליכה לקראת חטא ,ולהתאים את חיינו לאלה של ישוע
אשר חי את חייו באמירת "כן" לאלוהים.
הרשעת עולם עודנה אפשרות אמיתית ,אולם מבלעדי התגלות אלוהית מיוחדת אין
בכוחנו לדעת אם ואילו בני אדם מעורבים בה בפועלַ .אל לרעיון התופת – ועוד פחות מכך
לשימוש בלתי ראוי בדימויים תנ"כיים – ליצור חרדה או יאוש ,אלא עליו להוות תזכורת
נחוצה ובריאה לחירות הגלומה בהכרזה כי ישוע עלה והביס את השטן ,והעניק לנו את רוח
אלוהים אשר גורמת לנו לזעוק "אבא אבינו!" (אל הרומיים ,ח' ;15 ,אל הגלטיים ,ד'.)6 ,
סיכוי כזה ,שופע תקווה ,גובר בהכרזה הנוצרית .הוא משתקף היטב במסורת הליטורגית
של הכנסייה ,כפי שמעידות מילות הקאנון הרומי "אבינו ,קבל מנחה זו ממשפחתך כולה...
הצל אותנו מהרשעה אחרונה ,ומנה אותנו בין אלה אשר בחרת".

פורגטוריום הוא היטהרות הכרחית
בטרם נבוא אל היעד הנאצל של אחווה מלאה עם האל ,כל שריד של חטא חייב להימחות
מקרבנו ,וכל דופי בנשמתנו חייב לתקון
.
.
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״יצורי הרוחות״ ,בין היתר על פי פרשנות נוצרית לבראשית ,ו׳ ,ב :״וַ ִ ּי ְרא ּו בְ נֵ י הָ ֱאלֹהִ ים ֶאת ְ ּבנוֹ ת הָ ָא ָדם,
ִּכי טֹבֹת הֵ ָ ּנה; וַ ִ ּי ְקח ּו לָ הֶ ם נָ ׁ ִשיםִ ,מכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָחרוּ.״ הכוונה לעדת מלאכי שמים שמרדו באלוהים ,ובראשם
לוציפר (״הילל בן שחר״ על פי פרשנות אבות הכנסייה) ,הושלכו לגיהינום והיו אפוא לשדים משחת.
הקאנון הרומי כולל את כל הכתבים שזכו בכנסייה הקתולית במעמד קאנוני ,והם המהווים את המסד
לדוֹ גמה הרומית-קתולית.
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כפי שראינו בשתי הדרשות הקודמות ,על בסיס הבחירה המוחלטת בעד או נגד האל ,מוצא
בברכת עולם ,או להישאר מרוחק
עצמו אדם לפני אחת מן הברירות הללו :לחיות עם האל ִ
מנוכחותו.
לגבי אלו הנמצאים במצב בו הם נפתחים לפני האל אולם עדיין לא בשלמות ,המסע
לקראת הברכה המלאה דורש היטהרות ,אשר אמונת הכנסייה מתארת בדוקטרינת
ה"פורגטוריום" (וראו קטכיזם הכנסייה הקתולית.)1032-1030 ,

כדי לקחת חלק בחיי אלוה עלינו להיטהר כליל
בכתבי הקודש קיימים מרכיבים מסוימים בהם נוכל להסתייע על מנת להבין את משמעות
הדוקטרינה הזו ,אף שאיננה מתוארת פורמלית .הם מבטאים את האמונה שאין ביכולתנו
להתקרב אל אלוהים מבלי לעבור תהליך כלשהו של היטהרות.
על פי חוקי הדת של התנ"ך ,כל שנועד לאל חייב להיות מושלם .לפיכך נדרשת במפורש
גם שלמות פיזית לבאים במגע ממשי עם האל ברמת הקורבנות ,כמו למשל חיות הקורבן
(ראו ויקרא ,כ"ב ,כב) או ברמה המוסדית ,כמו במקרה של כוהנים או האחראים על עבודת
האל (ויקרא ,כ"א ,יז-כג) .התקדשות מוחלטת לאלוהי הברית ,על פי קווי ההלכה הגדולה
המצויה בספר דברים (ו' ,ה) ומחויבת בהתאמה לשלמות הפיזית ,נדרשת מיחידים ומן
החברה ככלל .מדובר באהבת האל בכל מאודו של אדם ,בלב טהור ובדבקות המעשים (ראו
מלכים א ,ח' ,סא).
הצורך בשלמות הופך כמובן הכרחי לאחר המוות ,על מנת להגיע לאחווה שלמה ומלאה
עם האל .מי שאין בו אותה שלמות חייב לעבור היטהרות .על כך נרמז בדברי פאולוס
הקדוש .השליח מדבר על ערך פועלו של אדם העתיד להתגלות ביום הדין ,ואומר" :אם
ישרף מעשהו יפסידנו
יעמֹד מעשה איש איש אשר בנה עליו [על ישוע] יקבל שׂ כָ רו .ואם ָ ׂ
והוא יִ וָ ֵשע אך כאוד ֻמצל מאש" (הראשונה אל הקורינתיים ,ג'.)15-14 ,
לעתים ,על מנת להגיע למצב של שלמות מלאה ,יש צורך בתיווך או בתפילה של אדם
למען רעהו .כך ,למשל ,משה משיג מחילה לעמו בתפילה שבה הוא מזכיר את הישועות
שעשה אלוהים בעבר ,ומבקש את נאמנות האל לשבועה שנתן לאבותיו (ראו שמות ,ל"ב,
יא-יג ,ל) .דמותו של עבד ה' המשורטטת בספר ישעיה מאופיינת גם בתפקידו כמתפלל
"צדִּ יק ַע ְבדִּ י ,לָ ַר ִ ּבים וַ ֲעוֹנ ָֹתם,
למען רבים ומכַ פר עבורם; בקץ הייסורים הוא יראה את האורַ ,
הוּא יִ ְסבּ ֹל" (וראו ישעיה ,נ"ב ,יג עד נ"ג ,יב).
במזמור תהילים נ"א ניתן למצוא ,על פי נקודת המבט המקראית ,תהליך של חזרה
בתשובה :החוטא מתוודה ומכיר באשמתו ,מתחנן להיטהר ,להתנקות ,על מנת להכריז על
שבחי האל.

הפורגטוריום איננו מקום אלא מצב קיומי
בברית החדשה מוצג ישוע כמתווך הנוטל על עצמו את תפקיד הכוהן הגדול ביום כפרות.
.
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בימי היותו בַ ָ ּבשָׂ ר הקריב תפִ לות ותחנונים בצעקה גדוֹ לה
זאת על פי :איגרת אל העברים ,ה׳ :7 ,״אשר ֵ
ראתו.״ קרי :ישוע ימלא את תפקיד הכוהן הגדול
ובִ דמעות לפנֵ י מי שיכול להושיעו ִמ ָמוֶ ת וַ יֵ ָעתר לו מפני יִ ָ
ביום החזרה בתשובה (הנוצרית).
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אולם לכהונתו שלו צורה חדשה ומקיפה .הוא מגיע אחת ולתמיד אל היכל האלוהים ,על
מנת להתפלל אצלו למעננו (ראו אל העברים ,ט' .)26-23 ,הוא גם כוהן וגם קורבן הכפרה
על "חטאֹת כל העולם" (וראו האיגרת הראשונה ליוחנן השליח ,ב'.)2 ,
ישוע ,בתור המתווך הגדול המכפר בעדנו ,יתגלה בשלמותו בקץ חיינו ,כאשר
יתבטא במתן של חמלה אך גם בשיפוט בלתי נמנע של אלה המסרבים לאהבת האל
ולמחילתו.
אותו מתן של חמלה אינו פוטר מן החובה להתייצב לפני האלוהים טהורים ושלמים,
שופעים באהבה שפאולוס מכנה "אגֻ דת השלֵ מות" (אל הקולסים ,ג'.)14 ,
כדי לקיים את המלצת הבשורה להיות שלמים כמו אבינו שבשמים (ראו מתי ,ה',)48 ,
אנו נדרשים במהלך חיינו עלי אדמות להרבות באהבה ,להיות חסונים ונטולי דופי "לפני
אלוהינו אבינו בבוא ישוע המשיח אדֹנינו עם כל קדֹשיו" (הראשונה אל התסלוניקים ,ג'.)13 ,
יתרה מכך ,אנו נקראים לטהר "את עצמנו מכל חלאת בשר ורוח" (השנייה אל הקורינתיים,
ז' ;1 ,וראו האיגרת הראשונה ליוחנן השליח ,ג' ,)3 ,משום שהמפגש עם האל דורש טוהר
מוחלט.
יש לחסל כל שריד התחברות לרוע ,לתקן כל דופי בנשמה .ההיטהרות חייבת להיות
שלמה ,ולכך בדיוק התכוונה אכן הכנסייה בהוראותיה אודות הפורגטוריום .מונח זה איננו
מציין מקום ,אלא מצב קיומי .אלה שלאחר מותם קיימים במצב של היטהרות ,נכללים כבר
באהבתו של ישוע ,המסיר מעליהם שרידי כל מום (ראו הוועידה האקומנית של פירנצה:
 ;DS 1304הוועידה האקומנית של טרנט.)DS 1820 ;DS 1580 :
צריך לבאר כי מצב ההיטהרות איננו הארכה של הקיום הארצי ,כמעט כאילו ניתנת לאדם
אפשרות נוספת לאחר מותו לשנות את גורלו .הוראת הכנסייה בעניין זה היא חד-משמעית
ואושררה בוועידת הווטיקן השנייה שהורתה" :מאחר שאיננו יודעים לא את היום ולא את
השעה ,עלינו למלא אחר עצת האל ולהישמר תמיד ,וכך כאשר ייתם מסלול חיינו היחיד עלי
אדמות (ראו אל העברים ,ט' ,)27 ,ייתכן שנזכה להגיע איתו אל סעודת הנישואים ולהימנות
עם המבורכים ,ולא נצוּוה ,כמו הרשעים והמשרתים העצלים ,לצאת אל האש הנצחית" ,אל
השניִ ם" (מתי ,כ"ב 13 ,וכן כ"ה.)30 ,
החושך החיצון שם תהיה היללה וַ חרֹק ִ
יש להציג שוב עוד היבט חשוב אחרון שמסורת הכנסייה הדגישה תמיד :את ממד
ההזדהות ( .)communioבעצם אלה המוצאים עצמם במצב של היטהרות ,מאוחדים הן עם
המבורכים אשר נהנים כבר מחיי נצח במלואם ,והן ִעמנו שעלי אדמות ובדרכנו אל בית אבינו
(וראו קטכיזם הכנסייה הקתולית.)1032 ,
כשם שבחייהם הארציים מאוחדים המאמינים באחדות מיסטית אחת ,כך לאחר המוות,
אלה החיים במצב של היטהרות חווים אותה סולידריות כנסייתית הפועלת באמצעות תפילה,
תפילה לאהבה למען אחיהם ואחיותיהם לאמונה .ההיטהרות נחווית בקשר החיוני שנוצר בין
מברכת עולם.
החיים בעולם הזה לבין אלה הנהנים ִ ּ
.
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תהליך ההזדהות של הפרט עם אלוהים באמצעות טקס האוכריסט (וראו לעיל הערה .)3
האחדות המיסטית העל-טבעית ,היא הכנסייה המאחדת את מאמיניה לגוף אחד שביטויו הוא גופו של
ישוע ,המאחד את כלל המאמינים באמצעות טקס האוכריסט.
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הערה כללית
דברים בלתי גשמיים אינם נמצאים במקום מסוים על פי הנהוג בשפת הדיבור המוכרת לנו
והמקובלת עלינו ,כגון האמירה ש"דבר זה או אחר נמצא במקום מסוים" .כי אם ,כיאות לישויות
רוחניות ,הם שרויים במצב הנעלה מבינתנו.
תומס אקווינס( Summa Theologiae ,פרק נספחים ,מובאה .)96

יוחנן פאולוס ממשיך ומקצין במידה מסוימת את קו טיעונו של אקווינס ,בכך שהוא שולל
– כמעט כליל – את ישותם הפיזית-חומרית של העדן ,התופת ,קל וחומר את טור הטוהר.
"כמעט" אמרנו ,שכן אין הוא יכול להתכחש לקיומו הפיזי של גן העדן המופיע מפורשות
בבראשית ,גם לא כאלגוריה ,שאף היא תהיה בבחינת כפירה בעיקר וחילול קודש.
המצב ביחס לתופת נוח מעט יותר ,שכן הופעתו הבלתי מחייבת במקרא כ"שאוֹ ל" ,אליו
נאספים המתים כולם ללא הבדל ,מאפשרת להתייחס אליו כאל משל .כך גם בברית החדשה,
הנעדרת אף היא תיאור פיזי של אתר מסוים ומדגישה בעיקר את אימת הייסורים בלהבות
– אותם ניתן לפרש כעונש ראוי לחוטא מבלי שיהיה צורך לשגר אותו אל מקום מוגדר.
נוח עוד יותר מצבו של האפיפיור בסוגיית הפורגטוריום ,הנעדר כל תיאור פיזי בספרי
הקודש הנוצרים ,וכל כולו פרי היקש ופרשנות.
כיוון ששלל את ביצועם של השכר והעונש בעולמות המתים ,הוא משיב את שניהם אל
ימי חייו של האדם ,ומסביר בכך את הסבל מזה והאושר מזה – הן ברמת הפרט והן ברמת
הכלל – בעודנו חיים .מכאן פתוחה הדרך להטפה בדבר התנהלות נאותה בחיים הארציים,
קרי :אמונה ברה ,קיום מצוות הכנסייה וכו'.

א.ס.
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