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ַחד,  ּפַ ״ַאל  ָאַמר:  ַהּטֹוב,  מֹוִרי  ֵאַלי  ָנה  ּפָ
ִני,  ּבְ טּוַח,  ּבָ ֱהֵיה  קֹום,  ַלּמָ ְענּו  ִהּגַ

ַעד.  ַהּיַ ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָמְתֶניָך  ס  ּנֵ ׁשַ ן  ּכֵ ַעל 

ַהּטַֹהר,  טּור  ַתח  ּפֶ ֶאל  ְעּתָ  ִהּגַ ָבר  ּכְ ֶזה  ה  ִהּנֵ
ָסִביב,  ָעָליו  סֹוֵגר  צּוק  ַהּמָ ֶאת  ְרֵאה 

ַתח.  ַהּפֶ ה  ִהּנֵ ּוְרֵאה,  ט  ַהּבֵ ּוַבחֹוָמה 

ַחר,  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֲעלֹות  ֶטֶרם  ּבְ ְזַמן-ָמה  ִלְפֵני 
ַלְיָלה  ַנת  ׁשְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ גּוְפָך  ּבְ ָנָמה  עֹוד 
ְוָאחּו,  ֶדה  ׂשָ ֵאר  ּפְ ָרִחים,  ּפְ ע  ַמּצַ ֲעֵלי 

ה,  לּוִצ'ּיָ ִמי  'ׁשְ אֹוֶמֶרת:  אֹוָתנּו,  ָרה  ּקְ ּבִ ִביָרה  ּגְ
ן,  ׁשֵ ַהּיָ ֶאת  י  ִעּמִ ִלּטֹל  ִלי  ָהִניחּו 

ְלַמְעָלה.' עֹו  ַמּסָ ּבְ ְרּכֹו  ּדַ ר  ֲאַקּצֵ ְך  ּכָ

)טור הטוהר  9.  57-46(
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הערות מבוא

קשה להפריז בחשיבותו של טור הטוהר בדֹוגמה הנוצרית בימי הביניים, זאת, הן במישור 
התיאולוגי של הכנסייה והן בחיי יום יום של הקתולי המאמין. טור הטוהר, המבוא אל גן העדן, 
בו נשמת המת – מי שחטא אמנם אך לא היה נבל גמור והוא ראוי אפוא לחסדו של האל 
– מתייסרת ומיטהרת מחטאיה לקראת עלייתה השמיימה, היה בבחינת הכרח שלא נפל משאר 
דוקטרינות היסוד של הנצרות, דוגמת האוכריסט, השילוש הקדוש, מוצאו האלוהי של הצלוב, 
לידת הבתולה ועוד. על הבן מוטל היה לשאת תפילה להעלאת נשמת אביו שהלך לעולמו, 
ובכך לקצר את משך שהותו בטור הטוהר. אמונה זו בקיומו הגשמי של מקום בו מיטהרת נפש 

החוטא, הייתה במידה רבה הדבק המלכד של הקהילות ברחבי העולם הנוצרי.
דונלד לוגאן*

הערת פתיחה
הרומית- הדֹוגמה  פי  על  הוא,  בלטינית(  להיטהר   ,purgare-מ(  Purgatorium הטוהר,  טור 

אלוהים״,  ״בחסד  נשמתו  את  להוציא  זכה  מי שאמנם  המת,  נשמת  שוכנת  בו  מקום  קתולית, 
לצורך  זמן  פרק  לעוד  זקוק  והוא  שמים,  בשערי  לבוא  עדיין  ראוי  הוא  אין  חטאיו  בשל  אולם 
ָרע...״  ֵמְראֹות  ֵעיַנִים  ״ְטהֹור  בבחינת:  בוראו  בפני  להתייצב  יזכה  בטרם  זאת  גמורה.  היטהרות 

יג(.  א,  )חבקוק,  ככתוב 
״עולה  הוא:  כי  עליו  כותב  דנטה  רב.  לגובה  המתרומם  חרוט  דמוי  הר  הוא  הטוהר  טור 
כדור  ממרכז  שנדחס  אדמה  מגוש  נוצר  ההר   .)15  ,3 )קנטו  הרקיע״  אל  הים  מפני  תלול 
ֵתי- ֶאל-ַיְרְכּ אֹול...  ״ֶאל-ְשׁ הושלך  ַחר,  ן-ָשׁ ֶבּ ֵהיֵלל  הוא  שלוציפר,  לאחר  מעלה  כלפי  הארץ 
ציון  הר  מול  הוא  ההר  של  הגיאוגרפי  מיקומו  התופת.  חלל  את  ויצר  טו(  י״ד,  )ישעיה,  בֹור״ 

הארץ.  כדור  של  השני  מעברו  בירושלים, 
סוגיית שבעת החטאים  כנגד שבעת החטאים. את  ִמדרגים,  או  ההר מוקף בשבע טרסות, 
האפיפיור  בימי  עוד  שנתקבל  הקנוני  הכתב  מן  במהותם  וגם  בשמותיהם  גם  דנטה  נוטל 
 superbia, ה-13:  במאה  אקווינס  תומס  בידי  ונרשם  השישית(  המאה  )שלהי  גרגוריוס 
עצלות,  זעם,  חמת  קנאה,  רהב,  ובהתאמה:   invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria
ההיא.  בעת  המקובלים  תיבות  בראשי   ,SiiaagL או  בשרים.  תאוות  גרגרנות,  בצע,  רדיפת 
מתנוסס  ההר  של  בראשו  למדרג.  ממדרג  מוליכות  בסלע  החצובות  וצרות  תלולות  מדרגות 

הארצי.  העדן  גן 

 Donald Logan, a History of the Church in the Middle ages, London and New York: ראו:   *

routledge, 2002
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10

גרפי תיאור   – הטוהר  טור   ּ

הטוהר; טור   .2 השמיימי;  העדן   .1 למעלה(:  )ימין  כולו  היקום  של  כללי   תרשים 
ציון. והר  ירושלים   .5 התופת;   .4 הטוהר;  טור  אל  התופת  מן  המוליכה  מנהרה   .3
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הבסיס התיאולוגי-עקרוני לקיומו של טור הטוהר
יתרת  ג(   ;28 עד   10 ב(   ;9 עד   1 קנטו  א(  לשלושה:  הטוהר  טור  את  לחלק  ניתן  כללית 
החמישה. החלק הראשון מוקדש לשטח שלמרגלות ההר בטרם כניסה אל שעריו. השני כולל 

הארצי.  העדן  גן  לתיאור  מוקדש  האחרון  החלק  המדרגים.  בשבעת  המתחולל  את 
הקתוליות  את  להשתית  ביקשו  אשר  הכנסייה  אבות  את  העסיקה  זו  מוקדמת  דוקטרינה 
סוגיות  לפתור  וכך   – זה  היגיון  של  הסכולסטי  במובנו   – צרוף  היגיון  של  מוסדות  על  הרומית 
היהדות  הנצרות:  את  המקדימות  התפיסות  בשתי  תקדים  הנעדרת  הנוצרית,  בדֹוגמה  סתומות 
והמיתולוגיה היוונית, בעיקר בפירושה של זו בשירה הרומית אצל ורגיליוס, אובידיוס ובני דורם 
בעידן האוגוסטיני. ההתייחסות אל גן העדן בספר בראשית מעניקה בסיס, הגם כי רעוע משהו, 
הדור  צדיקי  באים  ושאליו  השכינה  שורה  בו  זה,  חפץ  מחוז  של  והצורנית  הערכית  לתפיסה 
בכתבי  ההאֶדס  תיאורי  של  המיתי  בריאליזם  בעיקר  הגיהינום,  גם  כך  הבורא.  פני  את  לחלות 
ביניים,  מקום  של  הפיזי  לקיומו  במיתולוגיה,  ולא  ביהדות  לא  רמז,  כל  אין  אך  רומי.  משוררי 
קיומו  בדבר  העקרונית  היסוד  הנחת  קיומו.  על  לכאורה  מצווים  הישר  והשכל  שההיגיון  אף 
החדשה  ובברית  במקרא  הפסוקים  ריבוי  על  נסמכת  לעדן  הגיהינום  בין  ביניים  שלב  של  הפיזי 
והנחרצת ביותר,  בדבר הצורך לשאת תפילה לזכר המתים. עם זאת, העדות המסייעת, הנאמנה 
נמצאה להם לאבות הכנסייה לא במקרא כי אם בספרים החיצוניים. בספר המכבים ב׳, פרק י״ב, 
ביותר,  הטוב  הגמול  להם  מוכן  שמים  ביראת  המתים  כי  בשכלו  ״...ומהשיגו  אומר:  הכתוב  מו, 

החטא.״ על  לכפר  המתים  בעד  חטאת  הביא  כן  על  וחסידות,  קדושה  מחשבת  והיא 
במעמקי  לנצח  נחרץ  לחוטאים שדינם  באשר  ולמה.  מה  על  מנוס מלשאול  אין  כן  כי  הנה 
הצדק  כנגד  התרסה  הוא  בעונשם  להקל  ניסיון  שכל  גם  מה  יעזור,  לא  דבר   – התופת 
תכלית  אל  הגיעו  ממילא  אלו  מזל  בני   – העדן  ליורשי  באשר  בעיקר.  כפירה  כן  ועל  האלוהי 
השֵלמות ואין הם זקוקים לתפילתו של החוטא המצוי בארץ החיים. ההיגיון הנובע מן הפסוק 
במקום  להימצא  עליהם  אז  כי  למתים,  מסייעת  התפילה  שאם  אפוא  מחייב  בספר מכבים 
ניתן להקל על  כי אז סביר להניח שבכך  ואם התפילה מסייעת לשחרר אותם מחטא,  כלשהו, 

שמים.  לחסדי  יזכו  בטרם  הטוהר  בטור  שהייתם  זמן  את  ולקצר  עונשם 

העדרו של מפרט טכני
בדבר  לדון  מהצורך  הקתולית  הדֹוגמה  את  פוטר  הוא  אפילו  המכבים,  מספר  הפסוק  זאת,  עם 
הגיאוגרפי  מיקומו  קרי:  הפיזי,  קיומו  בדבר  פרטים  אינו מספק  עדיין  ההכרח שבפורגטוריום, 
מדובר  לא  להתנהלותו.  בנוגע  ולא  העדן(,  ומרומי  תחתיות  שאול  למיקום  )בניגוד  המשוער 
כלי  משמשים  בוודאי  היו  לתיאור  הניתנים  גשמיים  נתונים  אלו  אי  אך  טכני,  במפרט  בהכרח 

וידוי. בשעת  והכומר  הכפרי  המטיף  בידי  תועלת  רב 
הכת  למשל,  כך,  דמיון.  והפלגת  השראה  מעט  באמצעות  הבעיה  את  שפתרו  מי  היו 
לבוא  תזכינה  בטרם  הנשמות,  לפיה  דוקטרינה  השלישית  במאה  כבר  פיתחה  המניכאית 
מתיהם  את  המניכאים  שיגרו  לפיכך  והנפש.  הגוף  של  יסודי  לטיהור  צריכות  שמים,  בשערי 
יעתיקו  מכן  לאחר  מגופם.  הארצית  הזוהמה  את  ישטפו  טהורים  מים  שם  הירח,  אל  תחילה 
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יהיו  ובנפש,  בגוף  טהורים  עתה,  רק  הנשמה.  חטאי  את  תצרוב  וזו  השמש,  אל  מקומם  את 
יכול  הפרסי  מאני  של  המזרחי  שהדמיון  להניח  קשה  אולם  הבורא.  נוכח  להתייצב  זכאים 
של  המוצקים  אדניו  על  שלו  הדֹוגמה  את  להסמיך  המבקש  המערבי,  ההיגיון  את  לשרת  היה 

האריסטוטלי.  הלוגוס 
נסיבתיות  עדויות  אחר  הקודש  בספרי  לבקש  מניסיונם  הכנסייה  אבות  חדלו  לא  זאת  עם 
מקרא  בפסוקי  להיתלות  הניסיונות  בידם.  עלה  אם  ספק  אולם  הפורגטוריום.  של  לקיומו 
למשל,  כך,  הרבה.  הועילו  לא  מעברית,  תרגומם  לאחר  בעיקר  ולכאן,  לכאן  לפירוש  הניתנים 
את  לבקרים  חדשות  המשמשים  תהילים,  בספר  ס״ו  מפרק  יב׳,  יא׳,  י׳,  הפסוקים  שלושת 
ֲהֵבאָתנּו  ֶסף:  ּכָ ְצָרף  ּכִ נּו  ְצַרְפּתָ ֱאלִֹהים  נּו  ְבַחְנּתָ י  ״ּכִ ועינויים:  באש  ההיטהרות  דוקטרינת  תומכי 
ָלְרָוָיה״;  ַוּתֹוִציֵאנּו  ִים  ּוַבּמַ ֵאׁש  ּבָ אנּו  ּבָ נּו  ְלרֹאׁשֵ ֱאנֹוׁש  ְבּתָ  ִהְרּכַ ְבָמְתֵנינּו:  מּוָעָקה  ְמּתָ  ׂשַ צּוָדה  ַבּמְ
בבירור  מעלה  כולו  הפרק  בהקשר  הפסוקים  קריאת  שכן  מוצקת,  ראיה  לשמש  כדי  בהם  אין 

המוות.  אחר  למתחולל  זכר  בהם  ואין  בחייהם  אדם  בני  אל  הכותב  כוונת  כי 

טור הטוהר, או – כיצד לעשות לחייך ממותם של אחרים

ברגע שנשמע צליל כסף בתיבה, 
נשמה בטור הטוהר קופצת בחדווה. 

 מיוחס ליוחנן טייצל

הצלחה  למקור  הפורגטוריום  את  שהפך  זה  והוא  יותר,  הרבה  מעשי  אך  פחות  תיאורטי  פן 
כלי  של  תפילתו  כי  נותנת  הדעת  הכול  ככלות  אחרי  הכלכלי.  הפן  היה  הקתולית,  בדֹוגמה 
מבני  המצוי  החוטא  מתפילת  יותר  לנפטר  יועיל  המת,  של  לזכרו  האלוהים״,  ״איש  קודש, 
הקהילה  לכומר  לו  נמצא  כן  כי  הנה  מאחור.  לו  תלויים  שרצים  אילו  יודע  שמי  המשפחה, 
מקור פרנסה מכניס, ובעיקר קבוע. למותר לציין כי ככל שכלי הקודש ניצב גבוה יותר בסולם 
לחייו  העושה  האלוהים  איש  של  הנדרשת  התמורה  וגדלה  הלכה  כן  הכנסייה,  של  ההיררכי 
מלווה  המת  של  נשמתו  להעלאת  תפילה  בעבור  תמורה  לגבות  הנוהג  אחרים.  של  ממותם 
לתיאור  מפותח  בדמיון  צורך  ואין  הרביעית,  המאה  מן  עוד  הרומית-קתולית  הכנסייה  את 
אבות  מבין  רבים  מפי  לנזיפה  זכתה  שזו  אפוא  ייפלא  לא  במעשה.  הכרוכה  המוסרית  הנבלה 
החיים.  עולם  של  הבכא  עמק  אל  המתים  מממלכת  ועבר  המעשה  השתכלל  לימים  הכנסייה. 
למותר לציין שמחילת עוונות בעודך חי ובועט עדיפה על הסליחה שאולי תזכה לה ואולי לא 
שכך  כיוון  בו.  שוכן  תפילתך  נושא  אם  שספק  פורגטוריום,  המכונה  העדן,  לגן  מבוא  באותו 
המאה  )שלהי  האינדולגנציה  של  האלגנטי  הפתרון  הומצא  וכך  התופעה,  את  למסד  צורך  היה 
הקדוש  הכס  של  רשמית  גושפנקה  במהרה  שקיבלה  בשכר,  עוונות  התרת  היא  הלא  ה-11(, 
ידי  על  שנמחל  חטא  על  מעונש  פטור  תעודת  הייתה  האינדולגנציה  האקומניות.  והוועידות 
”indulgentia a culpa et a poena“ )קרי: ״מחילה על החטא ועל עונשו״(, ומקורה  הכנסייה: 
ָלַחִני  ׁשְ ֲעָנִוים  ר  ְלַבּשֵׂ אִֹתי  ְיהָֹוה  ח  ָמׁשַ ַיַען  ָעָלי  ֱיהִֹוה  ֲאדָֹני  ״רּוַח  א:  זו בפסוק מישעיה ס״א,  של 
אל  היוצאים  בעיקר  לה  נזקקו  קֹוַח.״  ַקח  ּפְ ְוַלֲאסּוִרים  רֹור  ּדְ בּוִים  ִלׁשְ ִלְקרֹא  ֵלב  ֵרי  ּבְ ְלִנׁשְ ַלֲחבֹׁש 
מסע הצלב, מי שעתידים במהרה לעמוד בפני אתגרים קשים. אמנם דוקטרינת האינדולגנציה 
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זכתה לפרשנות מדוקדקת של גדולי התיאולוגים, זאת על מנת לנקותה מכל חשש של רדיפת 
בצע, עם זאת ספק אם הייתה אי פעם בנצרות תופעה מושחתת יותר המתכסה באצטלה של 
גלימת  באצטלה של  כ״הונאת המאמין  אותה  הגדיר  לותר  זה מקרה שמרטין  אין  אלוהי.  חסד 
את  כינו  בהם  גנאי  בביטויי  אחריו  פיגרו  לא  בשווייץ  קלווין  ויוחנן  צווינגלי  אולריך  קודש.״ 

במרומים.״  היושב  של  בשמו  הקתולית  ״החרפה 

פשרת הרע במיעוטו

דיון  של  הקורה  לעובי  להיכנס  שלא  עמם,  היה  והצדק  הכנסייה,  אבות  העדיפו  כן  כי  הנה 
הבטחת  של  יותר  הבטוח  הפן  את  לאמץ  אלא  הפורגטוריום,  של  התנהלותו  בדבר  סכולסטי 
את  מאפיינת  אכן  זו  גישה  לפרטיה.  להיכנס  מבלי  הדוגמא  מן  כחלק  ההיטהרות  דוקטרינת 
השישית,  במאה  ״הגדול״,  המכונה  גרגוריוס,  האפיפיור  לדורותיה.  הכנסייה  בדיוני  הסוגיה 
הרומית-קתולית.  הדוגמא  מן  כחלק  הפורגטוריום  דוקטרינת  את  לעגן  שביקש  הראשון  היה 

מי שעשה יותר מכולם בנידון היה הכומר הדומיניקני תומס אקווינס הנזכר לעיל. אקווינס 
)מכלול  תיאולוגיקה  סומה  הנודע  בחיבורו  ההיטהרות  בעקרונות  לדיון  נרחב  מקום  מקדיש 
ביניים  במקום  ההכרח  את  הגדול  הסכולסטיקון  הוכיח  רושם  ורב  מקיף  בניתוח  התיאולוגיה(. 
הטוהר  בטור  רואה  אקווינס  אחרון.  בסיכוי  החוטא  יזכה  שבו  פורגטוריום,  כינה  הוא  שאותו 
כל  הצליבה  למעשה  אין  בלעדיו  ואשר  הנוצרית,  החמלה  שעיקרו  האלוהי  החסד  הגשמת  את 

וערך.  היגיון 
ועידות אקומניות של הכנסייה החל במאה ה-12,  נדונה אמנם בשורה ארוכה של  הסוגיה 
הפרוטסטנטית  הכפירה  בעקבות  בנצרות  הגדול  השסע  בימי   ,)1545( טרנט  בוועידת  רק  אך 

לתרום  מוכן  שהיה  דכפין  לכל  נמסרה  לותר,  מרטין  של  חמתו  את  שהעלתה  ּהאינדולגנציה 
שליחיו  מבין   ,)1517( טייצל,  יוחנן  בידי  החתום  המסמך  ברומא.  הכנסיות  אחת  לשיפוץ  מכספו 
כל  על  מוחל  אני  כלפיך,  חסד  ובמעשה  הקדושים  כל  ״בשם  קובע:  בגרמניה,  האפיפיור  של 

ימים״.  עשרה  למשך  עונש  מכל  אותך  ופוטר  הרעים  ומעשיך  חטאיך 
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והוויכוח המר עם הלותרנים, התקבלה החלטה, הנסמכת במידה רבה על טיעוניו של אקווינס 
בחסד  נעזרות  בתוכו  השוכנות  הנשמות  וכי  קיים  הטוהר  ״טור  כי  מפורשות  האומרת  בסומה, 

המאמינים...״  למענן  שנושאים  התפילה 
הכרוך  עצמו  ההיטהרות  תהליך  את  כלל  מזכיר  שאיננו  והחמקמק,  הקצר  ההחלטה  נוסח 
מן  לחרוג  שלא  נזהר  יותר,  גשמיים  פרטים  מנדב  שאיננו  וחומר  קל  נפש,  ותיקון  בייסורים 
לצד  בנצרות  המרכזיים  הזרמים  שני  כי  עוד  יצוין  הכנסייה.  אבות  בכתבי  והידוע  המקובל 
הקתוליות, הכנסייה המזרחית והכנסייה הפרוטסטנטית, אינם מקבלים דוקטרינה זו, והכנסייה 

הסף.  על  אותה  דוחה  אף  המזרחית 

המתרחש  את  לתאר  הבא  דנטה,  כי  ברור  הכנסייה,  מצד  בנושא  האסטרטגי״  ה״ערפול  לאור 
שקדם  הספרותי  הפן  מן  שגם  אלא  דתו.  מקורות  על  בנידון  לסמוך  יכול  אינו  גיסא,  באידך 
בפולקלור  נכבד  מקום  תפס  אמנם  הטוהר  טור  בהשראה.  לזכות  דנטה  היה  יכול  לא  ל קומדיה 
לתחייה  שקמו  מי  של  חזיונות  רובן  שכנוע,  ונעדרות  מעטות  היו  ה״עדויות״  אולם  העממי, 
 Vision of דרייטהלם״,  ״חזיון  המכונה:  זו  הייתה  מכולן  הנודעת  הדוגמא  המתים.  מן  ושבו 
הצפוני  גבולה  שעל  דרייטהלם  איש  נזיר,  של  מקרהו  והיא  השביעית,  המאה  מן   �,Drythelm
אין  לתחייה.  שובו  ועד  מותו  מיום  קורותיו  את  וסיפר  המתים  מן  שחזר  מי  בריטניה,  של 
בדבריו טיעון חורג מן המוכר לקורא מסיפורי הפולקלור, אך עוצמת טיעוניו נסמכת על עצם 
 )Furseus( העובדה שמת וקם לתחייה, מכאן שעדותו אמת. כזה הוא גם חזיונו של פורסאוס 
מאחזי- רובם  הוזים,  של  ארוכה  שורה  כך  לערך.  שנים  בחמישים  דרייטהלם  את  המקדים 
מן המאה השתים   )tundale( טונדייל  האירי  הנזיר  בהרחבה של  ועד מקרהו המתועד  עיניים, 
העתים  כותבי  אצל  סיפור  או  בשיר  המסופרים  אלו,  ממקרים  חלק  אם  שגם  אלא  עשרה**. 
הניצב  הגדול  למשורר  להועיל  כדי  בהם  היה  אם  ספק  לדנטה,  ומוכרים  ידועים  היו  הזמן,  בני 

שיעור.  לאין  גבוה  ורוחני  ספרותי  במישור 
הנה כי כן נעדר תקדים של ממש, אך מצויד במסד מוסרי מוצק השואב את תעצומות נפשו 
תיאורי  את  הם,  באשר  תמותה  בני  לעיני  להביא  דנטה  עצמו  על  נטל  אקווינס,  תומס  מכתבי 
סביבתו  את  המופשט  לרעיון  המשורר  העניק  כך  בפרט.  הטוהר  וטור  בכלל  המתים  ממלכות 
והטופוגרפיים  הגיאוגרפיים  תיאוריו  רב.  בשכנוע  זאת  עשה  וכדרכו  כביכול,  הריאליסטית 
מערכת  החיצוני;  בתיאורן  והריאליזם  הדמויות  של  הפסיכולוגי  האפיון  ומדויקים.  מפורטים 
ובינו לבין נשמות החוטאים, היורדת לפרטי פרטים כולל פרשנות  ורגיליוס  היחסים בינו לבין 
כל   – ארציים  אירועים  של  פוסק  בלתי  אזכור  באמצעות  זאת  ופוליטית,  מוסרית  חברתית, 
של  האיטלקי  הריאליסטי  הקולנוע  את  במשהו  המזכירה  לממשות  העלילה  את  הופכים  אלה 

שנים.  מאות  שבע  מקץ  דנטה  צאצאי 

Visions of Heaven and Hell Before Dante, ed. by Eileen gardiner, italica Press, 1989. 	*
שם. 	**
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טור  תוחלת,  חסר  הוא  התופת  נצרפים.  חטאיו  הטוהר  בטור  עונשו,  על  בא  החוטא  בתופת 
ההר  במעלה  ההעפלה  היצירה,  לגיבור  והן  הנצרפת  לרוח  הן  התקווה.  התגלמות  הוא  הטוהר 
קרי:  עצמי,  שיפור  של  תהליך  דנטה  של  חייו  עוברים  במהלכו  היטהרות,  של  מסע  היא 
והצורך  שבהיטהרות,  האכזר  הניסיון  האלוהי.  החסד  עקרונות  של  וההבנה  התודעה  העמקת 
אל  להתעלות  החי  למשורר  לו  מאפשרים  הנצרפת,  הרוח  של  אנושיותה  מעמקי  אל  בירידה 
רום רוח האדם, תכונה שיזדקק לה בפגישתו עם ביאטריצ׳ה בגן העדן הארצי. כפל המשמעות 
משרת  אחת,  ובעונה  בעת  ו   אצילות  עומק  גובה,  שפירושו   ,alta האיטלקי  בביטוי  המוצלח 
המסע  של  ומשמעותו  ערכו  גדל  כן  להעפיל,  מגביהים  שאנו  ככל  ב קומדיה,  זו.  מגמה  היטב 

ולבנו.  תבונתנו  של  העצמי  בחקר  הצורך  עולה  וכן  פנימה, 
של  בעיניו  נראה  התופת,  מן  הבא  הרגל  עולה  דנטה  את  המתאר  המשורר  שדנטה  מכאן 
לעלות  המבקש  הגיהינום,  בסחי  מזוהם  עייף,  אופייני,  חוטא  כעוד  הטוהר,  טור  שומר  קאטו, 
הצועדים  למרעיו  בניגוד  אם  היא  ואחת  הוא,  כזה  ואכן  נשמתו.  את  להציל  מנת  על  בהר 
לקראת  הטמאות  מתכונותיה  נשמתו  לגלגול  זקוק  הוא  גם  כמוהם  הוא.  חי  איש  סביבו, 

האל.  בחסד  העת  בבוא  אותו  יַזכו  אשר  הסגולות  הטמעת 
של  שונה  תהליך  בהר  המעפיל  של  דמיונו  עובר  הטוהר  טור  מדורי  משבעת  אחד  בכל   
נכונה  והסגולות מזה. כך אמורה רוחו, בסופה של הדרך, להיות  הטמעת דימויי החטאים מזה 
בטור  בלבד,  מתבונן  דנטה  היה  התוחלת  נטול  בתופת  אלוהים.  ֶצלם  עם  המפגש  לקראת 
מזדעזע  דנטה  לפיכך  מערכה.  אחר  מערכה  לעיניו  הנגלית  בדרמה  חלק  נוטל  הוא  הטוהר 
בעודו  בלהבות  נצרב  הוא  העיוורת;  השנאה  במדרג  רואה  אינו  הוא  העצלים;  מדרג  אל  בבואו 
נשמתו,  לתיקון  הנדרש  החוטא  האיש  הוא  התאוותנים.  במדרג  האש  חומת  פני  על  חולף 
זיכרון  את  לו  להשיב  האמורים  האינֹוֶאה,  נחל  מימי  את  בעודו שותה  המטוהרת  הנשמה  והוא 

הֶלֶתה.  ממימי  שלגם  לאחר  אבד  שזיכרונו  כיוון  הטובים  מעשיו 
היחיד המתואר בפרטי פרטים שלא  ותהליך היטהרותו של  דנטה בטור הטוהר,  מסעו של 
של  יצירתו  את  ההופכים  הם  ה-19,  המאה  שלהי  של  בספרות  הריאליזם  את  מביישים  היו 
הרנסנס.  אבי  לכתר  ראוי  אותו  ועושים  הביניים,  מימי  כליל  אותו  מנתקים  למודרנית,  דנטה 
ההומניזם העמוק של המשורר הוא אמנם כלל-אנושי, אולם הוא לובש את דמותו של הפרט. 

ואישיות.  פנים  תכונות,  שם,  בעל  אינטימי  יחיד  אם  כי  המדיאֶבלי,  המופשט  עוד  זה  אין 

הערת ביניים

נלווה  מערך  ללא  זו  מורכבת  ביצירה  קריאה  ל קומדיה,  הכללי  במבוא  בהרחבה  שצוין  כפי 
לקורא  וחומר  קל  בכלל,  לקורא  כך  בלתי אפשרית.  היא  והסברים מפורטים  רבות  של הערות 
הישראלי שאינו שולט בדקויות הדֹוגמה הקתולית וכתבי אבות הכנסייה הגודשים את יצירתו 
במעלה  וורגיליוס  דנטה  עם  המעפיל  הקורא  את  ללוות  נועדו  שלהלן  המבואות  דנטה.  של 
לקורא  המסייע  דרך  מורה  של  תפקיד  ולמלא  ממדרגיו,  אחד  בכל  עמם  להתעכב  הטוהר,  הר 
כך,  היצירה.  במכלול  השונים  להיבטים  היא  במבואות  ההתייחסות  ופרשנות.  הסבר  בדברי 



הערות מבוא
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עינויי  את  בתיאורו  המחבר  שמביא  והמופתים  הדוגמאות  של  המתודולוגי  המבנה  למשל, 
הנשמות בכל אחד משלבי טור הטוהר. הדוגמאות הן איור להיבט השלילי של החטא המסוים, 
בצע,  רדיפת  של  דוגמאות  מול  כך  החיובי.  המופת  את  קרי:  ההיפך,  את  מציגים  המופתים 

במועט.  הסתפקות  של  מופתים  המשורר  מביא  למשל, 
לכנסייה,  החילונית  הרשות  בין  המאבק  שאלת  הן  התייחסות  הדורשות  אחרות  סוגיות 
התופסת אצל דנטה מקום מרכזי; שאלת הרצון החופשי היורדת לשורשי מעשי האדם בחייו; 
לשפע  מענה  להעניק  בכוחם  אין  המלווים  המבואות  אולם  ועוד.  ביצירה;  החלום  של  מקומו 
לשם  ושעל.  צעד  כל  על  היצירה  את  המלווים  והרמזים  הסמלים  השמות,  של  נדלה  הבלתי 

הכרך. בסוף  הנספחים  בפרק  המרוכזות  ההערות  נועדו  כך 

    

DANTE 2.indb   16 6/7/2009   2:16:10 PM



DANTE 2.indb   17 6/7/2009   2:16:12 PM



DANTE 2.indb   18 6/7/2009   2:16:12 PM



מן החוף אל מרגלות ההר
)5-1 )קנטי 

 ,ante-purgatorium – המבוא לטור הטוהר
הים  חוף  בין  המשתרע  המישור  הוא 
בנשמות  ומאוכלס  הטוהר,  הר  למרגלות 
שהוחרמו על ידי הכנסייה או אלו שמסיבות 
סוף  עד  בתשובה  חזרתם  את  דחו  שונות 

ימיהם.
את ספינת הנשמות המגיעות אל חוף 
אוקיינוס  במימי  השוכן  הטוהר,  טור  אי 
משיט  הארץ,  כדור  של  הדרומי  בחלקו 
שרה  הנשמות  עדת  כנפיים.  צח  מלאך 
ית  ּבֵ ְצָרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵצאת  ״ּבְ כמצופה: 
א(.  קי״ד,  )תהילים,  לֵֹעז״  ֵמַעם  ַיֲעקֹב 
של  במכתבו  לראשונה  מצוטט  הפסוק 
 )Can grande( גרנדה  קאן  אל  דנטה 
א׳(,  כרך  לקומדיה,  כללי  מבוא  )וראו 
כך  על  הדיבור  את  המשורר  מרחיב  שבו 
אלגוריה  היא  מצרים  יציאת  פרשת  כי 
ישוע.  פי  על  הנוצרית  לגאולה  מובהקת 
המצב  את  אפוא  תואמות  השיר  מילות 
את  שצלחו  כיוון  הנשמות,  בו  הנוכחי, 

הים, עומדות לבוא בשערי הארץ המובטחת. אולם בשונה מבני ישראל ההולכים ארבעים 
למיניהם.  הטוהר  טור  במדרגי  בשנים  מאות  תתייסרנה  דנטה  של  נשמותיו  במדבר,  שנה 
בטור  הממלא  ההר,  שומר  הרומי,  קאטו  היא  החוף  על  דנטה  שפוגש  הראשונה  הדמות 
יד  שלח  שאמנם  מי  בקאטו,  בחר  דנטה  התופת.  בשערי  כארון  של  לזה  דומה  תפקיד  הטוהר 
בנפשו – חטא מובהק בתפיסת המוסר הנוצרית – אך עשה זאת מאהבתו לחירות. קאטו היה 
וורגיליוס.  לוקאנוס  ביניהם  משורריה,  ושל  וקיקרו,  סנקה  דוגמת  רומא,  גדולי  של  לגיבורם 

אלילים.  לעובדי  במׂשורה  הנמסר  חריג,  מעמד  לקאטו  אפוא  מעניק  דנטה 

רומא. הלאומי,  המוזיאון  שחזור,  )הזקן(,  קאטו 

]1�[
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המוסר:  נשען  שעליהן  המידות  ארבע   ּ

;)Fortitudo( רוח  עוז   ;)iustitia(  צדק 
 )temperantia( ריסון   ;)Sapientia( דעת  שיקול 

ה-18( המאה  במברג,  )קתדלת 

רוח דעתעוז  שיקול 

צדקריסון
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המקדימים  הכוכבים  ארבעת  מכאן  המוחלט,  המוסר  סגולות  בארבע  ניחן  כי  נאמר  קאטו  על 
.)23  ,1 )קנטו  הלילה  בחשכת  דרכו  את  וסוללים  האיש  של  בואו  את 

עוף  הוא  כנפיים,  צח  מלאך  כאמור,  משיט,  הטוהר  טור  אל  הבאות  הנשמות  סירת  את 
היפוכם  הוא  העדן  מלאך  להיטהר.  הבאים  פני  את  המקבלים  מלאכים  בשורת  ראשון  עדן,  גן 
דיס  קרת  בשערי  וורגיליוס  דנטה  פני  את  שקיבלו  מי  הגיהינום,  מלאכי  של  הסימטרי 

שבתופת. 
בקנטו 2 פוגש דנטה בין הבאים בספינה את ידידו קזלה )Cassela(, המלחין איש פירנצה, 
אולם  ידידו,  את  לחבק  מבקש  דנטה  הטוהר.  טור  אל  דנטה  מגיע  בו  ביום  לעולמו  שהלך  מי 
כביכול/  אותו  חיבקתי  שלוש  ״פעמים  כן:  ועל  גוף  נעדר  רוח  עם  לו  עניין  כי  שוכח  המשורר 
ופעמים שלוש ידי ריקם השבתי״ )81-80(. קזלה שר לכבוד ידידו את אחד משיריו של דנטה 
שלהם חיבר לחן. הכול ״מקשיבים בדומייה לזמר״, אולם כיוון שטרם ניטהרו ואין הם ראויים 
לחסד העונג שבשמיעת שירה – שכן עוד לא חל בהם השינוי הרוחני הדרוש – ננזפים הכול, 

בעצלות:  שחטאו  הנשמות  בעדת  הזקן  קאטו  שמטיח  בדברים  עמו,  וורגיליוס  דנטה 

ְוֶכֶסל, ִרְפיֹון  רּוחֹות  ָלֶכם,  ָהָיה  ה  ּזֶ ״ַמה 
ֵהיֶתם!? ּתַ ִהׁשְ ַמּדּוַע  ַהּזֹו?  אּות  ַהּלֵ ַמה 
ָהֶרֶפׁש, ְסִחי  ֶאת  לּו  ּוׁשְ ָהר  ּבָ ֲעלּו  ַמֵהר 

ַעל.״ ִמּמַ ָהֵאל  ֵני  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  ּתּוְכלּו  לֹא  ן  ּפֶ
)123-120   .2 )קנטו 

Che è ciò, spiriti lenti?

qual negligenza, quale stare è questo?

Correte al monte a spogliarvi lo scoglio

ch׳esser non lascia a voi Dio manifesto.

בקנטו 3, לאחר שעדת נשמות נדהמת לראות איש חי המטיל את צלו על הארץ, יוצא מקרבה, 
הוא  מנפרד,  או  מנפרדי,   .)1266-1258( סיציליה  מלך  שהיה  מי  מנפרדי,  הגוף,  בעל  לקראת 
ומי  נודע  אמנויות  תומך  הוהנשטאופן,  לשושלת  סיציליה  מלך  השני  פרדריק  של  הממזר  בנו 
רבים, הוחרם  נאשם בפשעים  לימים  יסד את האסכולה הסיציליאנית בשירה.  שיחד עם אביו 
שמנודי  הזמן  פרק  לגבי  דנטה  את  מיידע  מנפרד  איטליה.  בדרום  בקרב  ונפל  הכנסייה  בידי 
הכנסייה חייבים לשכון בטור הטוהר: שלושים שנה על כל שנת נידוי, עם זאת, תפילה נאמנה 

 .)141( לגרוע״  הדין  מפסק  עתים  בידה  ״יש  תמותה  בני  מפי 
דמות נוספת, אף היא נמנית עם העצלנים, שחיכו עד הרגע האחרון בטרם חזרו בתשובה, 
ַלקווה איש פירנצה, מתקין כלי נגינה הנודע בעצלותו, אותו פוגש דנטה בקנטו הרביעי.  ּבֶ היא 
להיזכר  שהואילו  עד  שעבר  לזה  המקביל  זמן  פרק  הטוהר  בטור  להתענות  מוטל  העצלים  על 
להעפיל  נחפז  בלקווה  אין  הארציות,  לסגולותיו  ונאמן  בידו,  שזמנו  כיוון  הנוצרית.  בחובתם 

בהר. 

מבואות
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גווידו בונוקונטה די מונטפלטרו, ממנהיגי הגיבלינים בטוסקנה, הוא דמות נוספת ממקורביו 
לפענח  הזדמנות  אפוא  וזו  הטוהר,  בטור  נפגשים  השניים  פיקודו.  תחת  שלחם  מי  דנטה,  של 
אנו  עתה   .1289 בשנת  הגוולפים  נגד  בקרב  שנפל  גווידו  של  גופתו  היעלמות  חידת  את 
נקבר.  הארנו, שם  חופי  אל  והגיע  הנהר  במורד  גופו  נשטף  למזלו  כי  למדים מפי המת עצמו, 
)קנטו  הטוהר  טור  אל  הקורבן  הגיע  וכך  התופת,  שדי  מציפורני  לשולפו  הצליח  מֵעדן  מלאך 

.)129-109  ,5

ֲהָרַגְתִני  ַמֶרָמה  ְסֶיָנה,  ּבִ י  נֹוַלְדּתִ
ֵאְרַסִני,  ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ יֹוֵדַע  ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ

)tolomei(, נצר למשפחת  ָיה טולומיי  ּפִ במלים קשות אלו )135-133( פונה אל דנטה הגבירה 
בעלים  נלו,  בעירו.  הגוולפים  ממנהיגי   ,)Nello( נלו  בעלה,  בפקודת  שנרצחה  מסיינה,  אצולה 
ַמֶרָמה הסמוך לסיינה, ציווה על משרתו להשליך את רעייתו ממרומי הטירה  של טירה במחוז 
נסיכה  לשאת  מנת  על  מרעייתו  להיפטר  ביקש  מנכסיו,  שירד  שנלו,  נראה  ארצה.  וראשה 

שנתאלמנה.  ממון  רבת 

עמק המושלים: החלום–המלאך–הנחש
)9-6 )קנטי 

הקנטו השישי מוקדש ברובו הגדול לנאומו הנמלץ והממושך של סורדלו בסוגיית צוק העתים 
בן  איטליה,  שבצפון  מנטואה  יליד  משורר  הוא  אף  כוורגיליוס,  כמוהו  סורדלו,  הזמן.  וחוליי 
שדבקו  שערוריות  של  שורה  לאחר  שניים.  או  אחד  בדור  דנטה  את  מקדים  ה-13,  המאה 
נסיכים  לחצרות  המשורר  גלה  האצולה(,  ממרומי  שוע  אשת  עם  ניאוף  מעשי  )כולל  בשמו 
זכה בתואר אבירות, שב לאיטליה והלך לעולמו  בספרד, צרפת ופרובנס, חיבר שירה בינונית, 
בשנת 1269. סורדלו מלווה את דנטה וורגיליוס אל יעדם הבא, הוא עמק השליטים למרגלות 

הטוהר.  הר 
רֹק,  ַהּיָ א  ׁשֶ ּדֶ ״ּבַ השוכנים  דגולים  שליטים  של  שורה  המשוררים  פוגשים  השביעי  בקנטו 
ָרִחים...״ לבד מן השמות, ביניהם קיסרים, מלכים ושועי ארץ, לא נאמר עליהם רבות,  ּפְ ינֹות  ּבֵ
תמונת  ובו  השמיני,  הקנטו  אל  עוברים  השליטים,  נשמות  בעדת  מתבוננים  עודם  ומשוררינו, 

והמלכים.  המושלים  לב  את  לשובב  בערבו  ערב  מדי  המתחוללת  והנחש  המלאך 
שומרי  בתפקיד  הגיא  בשולי  נוחתים  העמק,  של  האחר  מצדו  אחד  כל  מלאכים,  שני 
להישיר  מסוגל  אינו  דנטה  כי  עד  ומבהיק  צח  וקלסתרם  ירוקים,  וכנפיהם  לבושם  המקום. 
הגוונים:  להב. שלושת  אדומת  חרב  בוהקת  כל אחד  בידי  בסנוורים.  בהם מבט מבלי שיוכה 
קרי:  הרומית-קתולית,  האסכולה  מן  הנצרות  סגולות  שלוש  סמלי  הם  ואדום  ירוק  צח, 
הוא  החבלה,  מלאך  של  סמלו  הנחש,  של  לבואו  מצפים  המלאכים  חסד.  תקווה,  אמונה, 
מידות  קטן  בנחש  שמדובר  מתברר  אולם  והדשא,  הפרחים  בין  מתפתל  מופיע  זה  השטן. 
ניצחון  ושבים למקומם.  אותו  עליו, מגרשים  נוחתים  אך שני המלאכים  לאיש.  מזיק  שאינו 
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עוד  ומלוויו  דנטה  האזינו  להם  הצופים,  נשמות  של  מקהלה  בשירת  מלווה  הרע  על  הטוב 
הקודם.  בקנטו 

טור הטוהר, פותח בחלומו של  יחלו שני הפייטנים להעפיל במדרגי  הקנטו האחרון בטרם 
אחת  הקדושה,  לוצ׳יה  היא  לּוצ׳יה,  בשם  נאה  ועלמה  ישן,  זה  עוד  בעמק.  עייף  הנרדם  דנטה 
ארוך  רגלי  לו מהלך  חוסכת  גן העדן הארצי,  אל  בואו  הגבירות שיפגוש המשורר עם  משלוש 

הטוהר.  טור  לשערי  מנגד  היישר  גופו  את  ונושאת  ומייגע, 
יִתי  ּמִ בחלומו )שורות 33-19(, רואה דנטה כיצד הוא נחטף בטופרי נשר למרומים, ואזי: ״ּדִ
גנימד,  דנטה עם  הזדהותו של  ֶנְחַטף...״  ֵרָעיו,  נֹוֵטׁש  ִניֶמד,  ּגַ ּנּו  ִמּמֶ  / ָהִאיָדה  ַהר  ַעל  ב  ִנּצָ ֲאִני  י  ּכִ
ניחוח  ויפהפה הנחטף בידי זאוס הלובש לצורך כך דמות נשר, נושא, עמו  נסיך טרויאני צעיר 
נער  זאוס  חוטף  צורך  לאיזה  המיתולוגיה  דקויות  על  האמון  לקורא  ברור  שהרי  כבד,  ארוטי 
י׳,  )מטמורפוזות, ספר  )אנאידה, ב׳, 252-7( והן אובידיוס  חמודות צעיר ויפהפה. הן ורגיליוס 
הלוהטת  בתשוקתו  ״הנודע  האלים,  מלך  של  במעשהו  הארוטי  הנופך  את  מדגישים   )155-61
מאז  דנטה  חוקרי  את  מעסיק  המרתק  שהנושא  לציין  למותר  )אובידיוס(.  הפריגי...״  לגנימד 
המשורר  של  הומוסקסואליים  יחסים  על  המרמזת  כלשהי  זיקה  נמצאה  טרם  אולם  היום,  ועד 

ממנו.  המבוגר  רם  שוע  עם  בנעוריו 
המלאך,   .)132-76 )שורות  בשער  למלאך  המשוררים  בין  הפגישה  עם  מסתיים  הקנטו 
האחת  בידו  השער.  אל  המוליכות  המדרגות  לשלוש  מעל  יושב  כקודמו,  צחור  הוא  אף 
 ,peccatum החטאים,  לשבעת  סימן   ,P-ה אותות  שבע  לצריבת  בידו  המשמשת  חרב, 

לקומדיה. איורים  בלייק,  ויליאם  והנחש.  המלאכים   ּ

מבואות
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בשני  המלאך  אוחז  החרב  על  נוסף  דנטה.  של  מצחו  על  העונשים,  קרי:   ,poenae וכן 
מפתחות, אחד עשוי זהב והשני כסף, שקיבל מפטרוס הקדוש על מנת לפתוח את השער. 
על  ניצבות  המלאך  רגלי   .)19-18 ט״ז,  )מתי,  שמים״  ממלכת  אל  ״מפתחות  הם  אלו 
המדרגה  סדוקה,  והיא  כהה  צבעה  האמצעית  המדרגה  הדם,  צבע  וצבעה  העליונה  המדרגה 
והן  סמלי,  ערכן  לציין,  למותר  המדרגות,  ובוהקת.  צחה  בהיר,  משיש  חצובה  התחתונה 
כליות,  מוסר  בחטא,  הכרה  בתשובה:  והחזרה  החרטה  במהלך  שלבים  שלושה  מייצגות 

סיפוק.  רגש 
אל  במצוק  להעפיל  ומתחיל  הכניסה  מדרגות  בשלוש  דנטה  מטפס  משנתו,  שֵהקיץ  כיוון 
בצע,  רדיפת  עצלות,  זעם,  קנאה,  גאווה,  החטאים:  לשבעת  יתוודע  בהם  המדרגים  שבעת 
הטוהר,  בטור  מופיעים  התופת,  מן  לקורא  המוכרים  החטאים  שבעת  בשרים.  ותאוות  זללנות 
הטוהר  בטור  שהעלייה  משום  זאת  שבתופת.  מזה  הפוך  ובסדר  הקלה  בצורתם  לציין,  למותר 
מן הקל אל הכבד,  וגם משום שרמת הֶרשע מובילה אותנו בתופת  הירידה בתופת,  מן  הפוכה 

מרום.  באלוהי  המורד  לוציפר  של  במשכנו  הסיור  מסתיים  ושם 
שבעת החטאים נובעים מחוסר היכולת להבחין ולהבין את טבעה של האהבה המשחררת. 
את  לנתב  שניתן   ,)17 )קנטו  לדנטה  מסביר  ורגיליוס  התבונה,  פרי  היא  שהאהבה  מאחר 
את  מסביר  כולה,  ולקומדיה  הטוהר  לטור  המרכזי  זה,  קנטו  הישר.  מדרך  לסטות  האהבה 
אהבה  זעם(  קנאה,  )גאווה,  מרושעת  אהבה  קבוצות.  לשלוש  החטאים  שבעת  של  החלוקה 
גרגרנות, תאוות בשרים(.  בצע,  )רדיפת  חוטאת  או אהבה  יתרה  ואהבה  )עצלות(  מדי  מועטת 
החטא  זהו  ואדישות.  אפתיה  חושים,  קהות  קרי:  ביטוייה,  על  העצלות  היא  המאזניים  לשון 
את  וזנח  נשים  רדף  מותה,  לאחר  ממנה  דעתו  את  שהסיח  דנטה  את  ביאטריצ׳ה  מאשימה  בו 
בהר  הטיפוס  אפוא  הוא  דנטה  של  יעדו  במותה.  לו  הורישה  שהיא  המושלמת  האהבה  חזיון 
החטאים  שבעת  מכל  אותו  תטהר  עמה  הפגישה  השמיימית.  אהובתו  עם  להתאחד  מנת  על 

אלוהים.  מול  למעמד  דרכו  את  ותסלול 

המדרג הראשון  –  חטא הרהב ומופתי ענווה
)12-10 )קנטי 

על  המוטלות  הסלע  אבני  עול  תחת  ארצה  כורעים  עשר  והאחד  העשירי  בקנטו  הרהב  חוטאי 
המקובל  הגג  משא  תחת  ומתייסרים  הכורעים  אדם  לדיוקנאות  אותם  ממשיל  דנטה  שכמם. 
אותם  העבירו  וההצלחה  שהגאווה  טוסקנה,  שועי  נמנים  החוטאים  דמויות  עם  באדריכלות. 
אחד  כל  של  לזכותו  שכן  הטוהר,  טור  בשערי  לבוא  אנשים  אותם  זכו  זאת  עם  דעתם.  על 

שעשה.  טוב  מעשה  עומד  מהם 
היפוכו  שהיא  בסגולה  מתנסה  בִמדרגּה,  הנשמות  מן  אחת  כל  ההיטהרות,  מתהליך  כחלק 
של החטא בגינו נענשה. כך השוט והרסן. השוט נועד לזרז את החוטא בכפרת עוונותיו, בעוד 
הביניים  בימי  היו סמל מקובל  זה  ״צמדים״ מסוג  לחטוא.  ברצונה  הנפש  לַרסן את  נועד  הרסן 
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הצו  על  התבססה  היסוד  הנחת  המאוחרים. 
ישוע בדבר הגשת הלחי השנייה. מכאן  של 
״אהוב  קול:  השומע  דנטה  של  שלהערתו 
ורגיליוס:  משיב  הכאיבו״,  לך  אשר  אותם 
באהבה  בהם  מצליפים  בו  השבט/  כן  ״על 

.)39  ,13 )קנטו  קלוע 

ענווה
הסלע  קיר  על  החקוקים  הענווה  מופתי 
הברית  מן  לקוחים  הראשון  במדרג 
הרומית.  וההיסטוריה  המקרא  החדשה, 
עד  ריאליסטית  כה  האמנות  מלאכת 
כי הוא שומע את הקולות  שנדמה לדנטה 
)קנטו  עיניו  הניחוח של מראה  את  ומריח 
)קנטו   הראשונה  התמונה   .)59  ,40  ,10
הבשורה,  סיפור  את  מביאה   )45-34  ,10
שהיא  למרים  גבריאל  המלאך  מבשר  בו 
בנו  יהיה  והוא  ישוע  יהיה  שמו  בן,  תלד 
כיצד  זו שואלת אותו  של אלוהים. כאשר 

א׳,  )לוקס,  אלייך״  תבוא  הקודש  ״רוח  גבריאל:  לה  משיב  ללדת,  תהר  הבתולה,  היא,  זה 
זה,  זמן  בפרק  הציירים  גדולי  אצל  מופיע  הרנסנס,  בעידן  השכיחים  מן  זה,  מוטיב   .)32

וינצ׳י. דה  ולאונרדו  בוטיצ׳לי  אנג׳ליקו,  פָרה  ביניהם 
ָכל  ּבְ ר  ְמַכְרּכֵ ״ְוָדִוד  כב(:  טז,  יד,  ו׳,  ב,  )שמואל  המקרא  מן  לקוח  ענווה  של  השני  המופת 
ְקָפה  ִנׁשְ אּול  ׁשָ ת  ּבַ ּוִמיַכל  ִוד  ּדָ ִעיר  א  ּבָ ְיהָֹוה  ֲארֹון  ְוָהָיה  ד:..  ּבָ ֵאפֹוד  ָחגּור  ְוָדִוד  ְיהָֹוה  ִלְפֵני  עֹז 
ִמּזֹאת  ּוְנַקּלִֹתי עֹוד  ּה. ...  ִלּבָ ּבְ ֶבז לֹו  ַוּתִ ְיהָֹוה  ִלְפֵני  ר  ּוְמַכְרּכֵ ז  ְמַפּזֵ ִוד  ּדָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶרא ֶאת  ַוּתֵ ַעד ַהַחּלֹון  ּבְ

ֵבָדה:״ ִאּכָ ם  ִעּמָ ָאַמְרּתְ  ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָמהֹות  ְוִעם  ֵעיָני  ּבְ ָפל  ׁשָ ְוָהִייִתי 
את  הדוחה  טריאנוס,  הרומי  האימפראטור  משל  הוא  רבתי  לענווה  השלישי  המופת 
יתרה  בנה.  מות  את  לנקום  ממנו  המבקשת  ענייה  אלמנה  לטובת  גדולה  מערכה  של  מועדה 
על  המשימה  את  נוטל  אלא  המלאכה  את  לבצע  מפיקודיו  אחד  על  מצווה  אינו  טריאנוס  מזו, 

.)93-73  ,10 )קנטו  עצמו 

הרהב
נודעות  דוגמאות  בדרך(  ההולכים  רגלי  לכפות  מדרך  שיהיו  מנת  )על  בשביל  חקוקות  מנגד 
סנחריב  רחבעם,  נמרוד,  שאול,  דוגמת  המקרא  מן  דמויות  ביניהן  ורהב.  גאווה  של  לשמצה 
ובראש וראשונה לוציפר, השם שהעניק תרגום הוולגטה להילל בן שחר מישעיה, פרק י״ד. דברי 
ְעָתּ  ִנְגַדּ ַחר;  ן-ָשׁ ֶבּ ֵהיֵלל  ַמִים,  ִמָשּׁ ָנַפְלָתּ  ״ֵאיְך  בבל:  מלך  אל  במקור  שכוונו  הנביא  של  התוכחה 
ְסִאי;  ִכּ ָאִרים  ְלכֹוְכֵבי-ֵאל,  ַעל  ִמַמּ  – ֶאֱעֶלה  ַמִים  ַהָשּׁ ִבְלָבְבָך,  ָאַמְרָתּ  ה  ְוַאָתּ ַעל-ּגֹוִים.  חֹוֵלׁש  ָלָאֶרץ, 

בלייק. ויליאם  לקומדיה  איורים  הרהב,  חטא 

מבואות
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ּתּוָרד,  אֹול  ֶאל-ְשׁ ַאְך  ְלֶעְליֹון.  ה,  ֶמּ ֶאַדּ ָעב;  ֳמֵתי  ַעל-ָבּ ֶאֱעֶלה,  ָצפֹון.  ֵתי  ַיְרְכּ ְבּ ַהר-מֹוֵעד,  ְבּ ב  ְוֵאֵשׁ
העדן,  מגן  השטן  של  נפילתו  לתיאור  הנוצרית  בפרשנות  היו  יב-טו(,  )פסוקים  ֵתי-בֹור״  ֶאל-ַיְרְכּ
את  לציין  ובא  הכנסייה  אבות  בכתבי  בהרחבה  המצוטט  אחר,  פסוק  היתרה.  גאוותו  על  עונש 
גאוותו:  על  אשור  את  ומוכיח  טו(  )י׳,  מישעיה  הוא  גם  לקוח  שווא,  שבהתפארות  השחר  חוסר 

ְוֶאת-ְמִריָמיו...״  ֶבט  ׁשֵ ָהִניף  ּכְ ַעל-ְמִניפֹו  ֹור  ּשׂ ַהּמַ ל  ּדֵ ִאם-ִיְתּגַ ּבֹו  ַהחֵֹצב  ַעל  ְרֶזן  ַהּגַ ֵאר  ״ֲהִיְתּפָ
שהוא  העובדה  אף  על  עצמו.  דנטה  על  כזכור,  פוסחים,  אינם  עליו,  והמחילה  הרהב  חטא 
שבלימבו,  השירה  גדולי  עם  עצמו  את  מונה  הוא  שבתופת  הרי  מורו,  ורגיליוס  מפני  מתבטל 

וורגיליוס.  לוקאנוס  אובידיוס,  הורציוס,  הומרוס,  אחר  שישי 

ְלֵעת  דֹול  ּגָ בֹוד  ּכָ ָנַפל  ֶחְלִקי  ּבְ ָאז 
ה,  ָ ַלֲחִמּשׁ ַלְחּבֹר  ָיָדם  ַעל  י  ֻהְזַמְנּתִ

ַהֶחֶבר.  יֵלי  ּכִ ַמׂשְ ין  ּבֵ ָהִייִתי  י  ִ ּשׁ ׁשִ ְוָכְך 
)102-99  .4 קנטו  )התופת, 

.1865  ,)Carolsfeld( קרולספלד  פון  שנור  יוליוס  הבשורה. 
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e più d’onore ancora assai mi fenno,
ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera,
sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.

השירה  גדולי  בין  שמו  את  עתה  כבר  לקבוע  בכך  מה  של  עניין  זה  שאין  לציין  למותר 
דנטה  מצטנע  לזהותו,  תוהות  השני  המדרג  על  המהלכות  הרוחות  כאשר  כן,  על  לדורותיה. 
)קנטו  ָאֶרץ  ּבָ ם  ֵ ַהּשׁ הֹוֵלְך  ְלָפַני  ֶטֶרם  י  ּכִ  / ִמי,  ׁשְ ֶאת  ָלֶכם  לֹוַמר  ים  ִמּלִ ִחית  ַאׁשְ ְולֹא  ״...  ומשיב: 

.)21-20  ,14

הפרסי.  צירוס  וכן  ֶאריפיֶלה  ַאָרכֶנה,  ה,  ניֹוּבֶ הן:  המיתולוגיה  מן  הגאווה  דמויות 
את  מסיימת  לוורגיליוס,  באנאידה  הכתוב  סמך  על  דנטה  מזכיר  אותה  הגאה,  איליֹון 

הרהב.  פרק 

האקרוסטיכון אדם

שברובם  מילים  ממשחקי  גם  פטורה  אינה  ורמזים,  אלגוריות  סמלים,  הטעונה  הקומדיה, 
לתיאור   .12 בקנטו  האקרוסטיכון  היא  הדוגמאות  אחת  זרה.  לשפה  לתרגום  ניתנים  אינם 
בתגליפים  ומתבוננים  שכמם  על  המוטלות  כבדות  אבנים  תחת  הרכונים  הגאוותנים,  נשמות 
.u, o, M  החקוקים באבני השביל, מקדיש דנטה 12 טרצטים המתחילים )בהתאמה( באותיות 

גם  ״גאווה״.  המחבר  לדעת  שמשמעותה  באיטלקית,  ״אדם״  המילה  את  יוצר  האקרוסטיכון 
הגרגרנים  של  פניהם  על  כתובה   )umo-ל )הזהה   omo המלה  את  המשורר  רואה   23 בקנטו 

הרעב.  מוכי 

ֶאֶבן,  ֱעֶדֶרת  ַהּנֶ ַעת  ַטּבַ ּכְ ֵעיֵניֶהם 
,oMo ְבִנית  ּתַ ֶאת  ִזָהה  ִאיׁש  ְפֵני  ּבִ ׁשֶ ּוִמי 

ְוָהְלָאה.  אן  ִמּכָ ִיְקָרא  ְלַבד  ּבִ  M-ה אֹות  ֶאת 
)33-31  .23 )קנטו 

Parean l’occhiaie anella sanza gemme:
chi nel viso de li uomini legge ‘oMo׳
ben avria quivi conosciuta l’emme.

הלחיים(  ועצמות  האף  העיניים,  תווי  באמצעות  )שנוצרת   oMo שהמלה  הפשוטה  העובדה 
ב״צלם  הנברא  אדם  דנטה משמעות של  אצל  הפנים, מקבלת  תווי  את  המביע  פיקטוגרף  היא 
הולכים.  אנו  ולאן  באנו  מאין  נשכח  לבל  פנינו  על  הבורא  שהטביע   ,)omo Dei( אלוהים״ 
הגיח מרחם.  בטרם  עוד  ונשמתו של האדם  גופו  דנטה את שלבי התפתחות  25 מפרט  בקנטו 
גם  הבורא.  בידי  ישירות  הגוף  אל  מוחדרת  הנפש  בו  הרגע  הוא  העולם  לאוויר  יציאתו  רגע 
שהלקח  הרי  בהכרח,  מדויק  אינו  עשרה  הארבע  המאה  מן  מחבר  של  הפיזיולוגי  התיאור  אם 
אתה״  מי  ״דע  בבחינת  עצמנו,  את  לדעת  עלינו  האלוה  חסד  את  נדע  בטרם  שהיה:  כפי  נותר 

הולך״. אתה  ״לאן  תדע  בטרם 


מבואות
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המדרג השני – קנאה ואהבה
 )14-13 )קנטי 

ודוגמאות של קנאה מזה. המופת  במדרג השני מאזין דנטה לקולות שהם מופת האהבה מזה, 
אותו  יין(,  להם  )אין   Vinum non habent  :4 ב׳,  פרק  מיוחנן,  הנודע  הפסוק  הוא  הראשון 
לאורחים  המוגש  שהיין  לאחר  בקנא,  הנערך  נישואין  טקס  במהלך  ישוע  לּבנה  מרים  אומרת 
קולו  הוא  השני  הקול  ליין.  מים  והופך  הראשון  הנס  את  עושה  הנוצרי  המשיח  כאן  אזל. 
רצח  אשם  את  עצמו  על  הנוטל  פילדס  את  מציל  ובכך  זהותו  את  המגלה  אורסטס,  של 
וכו׳ )מתי,  קליטמנסטרה. המופת השלישי הוא הפסוק מתוך דרשת ההר: ״אהוב את אויביך״ 

 .)44 ה׳,  פרק 
ד׳ בבראשית.  ורצח הבל מפרק  שתי הדוגמאות הראשונות בסוגיית הקנאה הן פרשת קין 
ָאֶרץ  ּבָ ָוָנד  ָנע  ְוָהִייִתי  ֵתר  ֶאּסָ ֶניָך  ּוִמּפָ ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ֵמַעל  ַהּיֹום  אִֹתי  ּתָ  ַרׁשְ ּגֵ ״ֵהן  קין,  של  קריאתו 
הקנאה  חטא  מכאן  אחיו.  רוצח  של  מרושעת  כאמירה  כאן  נתפסת  ַיַהְרֵגִני״,  מְֹצִאי  ל  ָכּ ְוָהָיה 

מידות. להשחתת  כיסוד 
באחותה  המקנאה  אתונה,  מלך  ֶקקרופוס  של  בתו  אגָלאורוס,  של  זה  הוא  השני  המקרה 
מבקשת  הרסה,  את  לבקר  בא  המחזר  כאשר  מרקורי.  של  בחיזוריו  זוכה  זו  שכן  ֶהרֶסה,  היפה 
האחות  אל  ובא  אבן  לפסל  אותה  הופך  הכעוס  האל  הרסה.  של  דרכה  את  לחסום  אגָלאורוס 

 .)832-708 ב׳,  ספר  מטמורפוזות,  )אובידיוס, 
האדם  לפיה  האריסטוטלית  התפיסה  א(  בקומדיה:  למצוא  נּוכל  ה״אדם״  תפיסות  שלוש 
על  לגבור  שבהם  לחיה  הניחו  בתופת  הנידונים  מדוע  המסבירה  תבוני,  חיים  בעל  אך  הוא 
נשמות  כיצד  המסבירה  בשר,  לובשת  כרוח  האדם  של  האפלטונית  התפיסה  ב(  אנושיותם; 
המעפילים בטור הטוהר נאבקות על מעמדן ההגמוני; ג( גישת מחבר ספר תהילים לפיה האדם 
היא  האמצעית  זו  השלוש,  מבין  העדן.  גן  מלאכי  לצד  מקום  לו  נכון  ולפיכך  למלאך,  קרוב 
חוט הָשני המחבר בין הקצוות, שכן היא מדגישה את השאיפות הטרנסצנדנטיות המתוארות 
אשר  הזוללים,  הגרגרנים  למשל,  כך,  משכנע.  ובריאליזם  עשירה  ברבגוניות  הטוהר,  בטור 
משמעות  המקבל  לצדק,  הרעב  וכן  שאת,  ביתר   oMo-ה תווי  את  מדגיש  קלסתרם  רזון 

כפולה: 

ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ִיְהיּו  רּוִכים  ״ּבְ קֹול:  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאַזי 
ַעם  ַהּטַ חּוׁש  ֶאת  ם  ִלּבָ ַהֶחֶסד,  אֹוָתם  ֵמִאיר 

ַלע,  ַהּבֶ ֲאַות  ּתַ ַעד  ִלְגלֹׁש  ְמעֹוֵרר  לֹא 
ֶדק.״  ַהּצֶ ת  ִמּדַ ּבְ הּוא  ַרֲעבֹוָנם  ר  ֲאׁשֶ   

)153-150  .24 )קנטו 

E senti׳ dir: “Beati cui alluma
tanto di grazia, che l׳amor del gusto
nel petto lor troppo disir non fuma,
           esuriendo sempre quanto è giusto!”.
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המדרג השלישי – חטא הזעם
)18-15 )קנטי 

החוטאים המכפרים על חטא הזעם מהלכים בחושך. כיוון שאינם מסוגלים לראות את העולם 
החיצוני, מתגלים לעיניהם חזיונות ובהם מופתים של ענווה. בשלב מאוחר יותר ישובו לראות 
האיש  לומברדי,  משבט  מרקו  של  זו  היא  מכולן  הנעלה  הדוגמא  מרושע.  זעם  של  דוגמאות 
במותו  כי  לנו  ידוע  האלוהי.  החסד  לבין  אנוש  תכונות  בין  לשילוב  מופת  דנטה  בעיני  שהוא 
להשתחרר  היה  יכול  כי  אף  בכלא  למות  והעדיף  לו,  המגיעים  החובות  כל  על  האיש  ויתר 

הענוותנות.  סמל  שהן  רבות  סגולות  בעוד  ניחן  האיש  ידידו.  בהשפעת 
בניגוד לחמת הזעם עומדים האיפוק, ההבלגה וכיבוש היצר, שהם מסימני אצילות הנפש. 



בלייק.  ויליאם  ַיַהְרֵגִני״,  מְֹצִאי  ָכל  ְוָהָיה  ָאֶרץ  ּבָ ָוָנד  ָנע  ״ְוָהִייִתי   ּ

מבואות
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המופת הראשון והשלישי לקוחים מן הברית החדשה. תחילה מתואר כושר האיפוק של מרים 
ימי חגיגות הפסח  הוריו במשך שלושת  נעלם מעיני  הי״ב, לאחר שזה  בן  הגוערת רכות בבנה 

בירושלים: 

 ]...[
ֶדם,  ִמּקֶ הֹות  ִאּמָ ל  ׁשֶ קֹוָלן  ָענֹג,  קֹול  ּבְ

ָלנּו?  עֹוַלְלּתָ  זֹאת  ּכָ ִני,  ּבְ ״ַמּדּוַע,  ָאְמָרה: 
ַאֲחֶריָך  נּו  ׂשְ ִחּפַ א  ְוַאּבָ ֲאִני  ְרֵאה, 

 ]...[ ְמבָֹהִלים.״ 
)92-89  .15 )קנטו 

[…] con atto
dolce di madre dicer: «Figliuol mio
perché hai tu così verso noi fatto?
Ecco, dolenti, lo tuo padre e io
ti cercavamo […]

ההיכל. כוהני  עם  מלומדות  בשיחות  שקוע  והיה  המקדש,  בבית  כידוע  שהה  הנער 
בסקילה  למוות  אותו  שדנו  על  לשופטיו  הסולח  סטפן,  של  המקרה  הוא  השני  המקרה 

ישוע של  לאמונתו  שהטיף  כיוון 

ּגֹוֵוַע,  ִיּסּוָריו  ּבְ ָלֵאל,  ה  ִפּלָ ּתְ אֹוֵמר 
סֹוֵלַח,  ְלַתְלָיָניו  מֹוֵחל,  יו  ִלְמַעּנָ

ְוֶחֶסד.  ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ט  ַמּבָ ּוְבֵעיָניו 
)114-112  .15 )קנטו 

orando a l׳alto Sire, in tanta guerra,
che perdonasse a׳ suoi persecutori,
con quello aspetto che pietà diserra.

של  הטיראנים  מן  ּפיזיסטַרטוס,  דברי  הם  הקלאסית,  המורשת  מן  הפעם  אחרת,  דוגמא 
והבעל  האב  משיב  כך  על  בפומבי.  לבתם  שנשק  צעיר  בעלם  לנקום  מבקשת  אשתו  אתונה. 

השראה:  רבת  תשובה 

נּו, ַיּכֵ ָזדֹון  ּבְ ׁשֶ ִאיׁש  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה 
ְנָאֵתנּו? ְלׂשִ זֹוֶכה  אֹוָתנּו,  ָהאֹוֵהב  ִאם 

)105-104  .15 )קנטו 
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המיתולוגיה.  מן  ושתיים  המקרא  מן  אחת  זעם.  לחמת  דוגמאות  שלוש  דנטה  מציג  מנגד 
בנם  את  תראקיה  מלך  ֶטֶראוס  לבעלה  מגישה  מטורף,  לזעם  הראשונה  הדוגמא  ּפרֹוקֶנה, 
השלושה  את  הופכים  האלים  פילֹוֶמלה.  אחותה  את  שאנס  על  עונש  ערב,  לסעודת  המבושל 
הדוגמא   .)674-424 ו׳,  ספר  מטרמורפוזות,  )אובידיוס,  הזמיר  פילומלה  מכאן  לציפורים; 
הראוי  מן  הרשע.  המן  על  המושת  והעונש  היהודי  מרדכי  אודות  המקראי  הסיפור  היא  השנייה 
 ,crux-ל המילים עמוד התלייה  הוולגטה, המתרגמת את  מן  הסיפור  לציין שדנטה, שהכיר את 
un crucifisso. למותר לציין שבתרגום לעברית העדפתי  לא תלה את מרדכי כי אם צלב אותו: 

המקראי.  המקור  את 
אמטה,  המלכה  של  סיפורה  היא  לוורגיליוס,  מאניאדה  דנטה  שמביא  השלישית,  הדוגמא 
מיועד  שהיה  טורנוס,  של  מותו  על  שווא  שמועת  אליה  שהגיעה  לאחר  בנפשה  יד  השולחת 
וגם  בנפשה  יד  שולחת  היא  כפול:  אמטה  של  חטאה  זה  באופן  לביניה.  בתה,  את  לשאת 

אם.  של  חסדיה  המקוננת  מלביניה  מונעת 



לאובידיוס. ל מטמורפוזות  איור   ,1562-1514  ,)Solis( סוליס  ורגיליוס  פילומלה,  אונס 

מבואות
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הרשות החילונית והכנסייה, משל שתי השמשות

המופת  את  מביא  הארץ,  על  שירדה  השחיתות  בסוגיית  דנטה  את  המשכיל  לומברדו,  מרקו 
בדורנו: שהושחת  הרומאי 

    

ֶחֶסד,  עֹוָלֵמנּו  ֶאל  ֵהִביָאה  זֹו,  רֹוָמא  י  ּכִ
ָרֶכיָה,  ּדְ ֶאת  ֵהִאירּו  ה  ַחּמָ י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֵני  ׁשְ

 . ֱאלֹּהַ ְרֵכי  ּדַ ְוֶזה  ֶאֶרץ,  ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ֶזה 

ַהֶחֶרב  ָחְבָרה  ה  ַעּתָ ֶזה,  ַעל  ֶזה  ֶהֱאִפילּו 
ה  ַהּזֶ ּוּוג  ַהּזִ ִמן  ַהֶהְגמֹון,  ֶבט  ׁשֵ ֶאל 

ע.  ְוֶרׁשַ ָזדֹון  ִאם  י  ּכִ ְצַמח,  ּתִ ְיׁשּוָעה  לֹא 
)111-106  .16 )קנטו 

Soleva roma, che ‘l buon mondo feo,
due soli aver, che l’una e l׳altra strada
facean vedere, e del mondo e di Deo.

L׳un l’altro ha spento; ed è giunta la spada
col pasturale, e l׳un con l׳altro insieme
per viva forza mal convien che vada;

מן  כוחן  את  שתיהן  המושכות  השמשות  שתי  בדבר  מרקו  של  מפיו  מביא  שדנטה  המשל 
כירח,  והקיסר  כֶשמש  האפיפיור  בדבר  המדיאבלית  ההשקפה  את  סותר  האלוהי,  החסד 
דֹל  ַהּגָ אֹור  ַהּמָ ֶאת  דִֹלים  ַהּגְ אֹרֹת  ַהּמְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ֱאלִֹהים  ַעׂש  ״ַוּיַ מבראשית:  פסוק  על  המבוססת 
המאור  מן  נופל  הקטן  המאור  כאשר  ְיָלה״,  ַהּלַ ֶלת  ְלֶמְמׁשֶ טֹן  ַהּקָ אֹור  ַהּמָ ְוֶאת  ַהּיֹום  ֶלת  ְלֶמְמׁשֶ
)וראו  מונרכיה  בספרו  בהרחבה  הנושא  את  פיתח  דנטה  בו.  ותלוי  ההיררכי,  במעמדו  הגדול 
תלויים  אינם  המאורות  שני  לפיה  לכאורה,  מדעית  בטענה  א׳(  כרך  לקומדיה,  הכללי  המבוא 
עם  לדעתו,  להשלים,  שאין  מכאן  מפיקים.  שהם  לאור  מקור  מהווים  שניהם  שכן  בזה  זה 
הוא להכין את נשמתו  ״בעוד שייעודו של הכס הקדוש  כס הקיסר.  כס האפיפיור על  העדפת 
ואין  חייו,  בימי  אושר  חיי  לאדם  להעניק  הקיסר  של  מתפקידו  הנצח,  חיי  לקראת  האדם  של 
טענתו  את   .)16 שלישי,  ספר  )מונרכיה,  התבונה״  אומרת  כך  בשנייה.  מתערבת  אחת  רשות 
ישראל,  בני  בקרב  נחלה  הלוויים  מן  המונע  המקראי  התקדים  על  דנטה  מבסס  הכנסייה  נגד 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוְבתֹוְך  ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם  אּו ֲעֹוָנם ֻחּקַ ִיׂשְ ְוֵהם  ִוי הּוא ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד  ַהּלֵ ״ְוָעַבד 

כג(. י״ח,  )במדבר,  ַנֲחָלה״  ִיְנֲחלּו  לֹא 
שהשורות: לציין  למותר 
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רֹוָמא,  ּבְ ה  ֵנִסּיָ ַהּכְ ֵאפֹוא,  ה  ַעּתָ ֱאמֹר 
ְוֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ְלָעה,  ּבָ ּכֹחֹות  ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ
יָמה.  ִהְכּתִ ּה  ְרּכָ ּדַ ְוֶאת  ֻזֲהָמה  ּבְ ְקָעה  ׁשָ

)129-127  .16 )קנטו 

Dì oggimai che la Chiesa di roma,
per confondere in sé due reggimenti,
cade nel fango e sé brutta e la soma”.

אשר נכתבו כביקורת קשה על בוניפציוס השמיני )להרחבה ראו מבוא לקומדיה, כרך א׳(, לא 
הכנסייה  בצו  באש  הועלו  כתביו  הוחרם,  המשורר  הכנסייה.  בעיני  דנטה  של  קרנו  את  העלו 
בשנת 1329, והספר נמנה עם רשימת החיבורים המנודים על ידי הכנסייה במשך קרוב ל-500 

הספר.  מעל  הרשמי  החרם  הוסר  ב-1881  רק  שנים. 

הרצון החופשי

הנושא האחרון שמעלה מרקו בפגישתם הארוכה הוא הסכנה שמא יסור הרצון החופשי מדרך 
חולשתה  כן,  כי  הנה  במועד.  לרסנו  ידע  לא  עוצמה  רב  שליט  בידי  המצוי  החוק  אם  הישר, 
זו,  שאלה  החופשי.  רצונו  של  האפל  לצד  הפרט  את  המפקירה  זו  היא  החילונית  הרשות  של 
קודם  נדונה  ה קומדיה,  כלל  על  משליכה  כן  ועל  הטוהר  בטור  דנטה  של  להשקפתו  המכרעת 
עונשם  על  לבוא  חייבים  פשע  ״מעשי  כי  המחבר  קובע  בה  גרנדה,  לקאן  באיגרת  ידו  על  לכן 
לרצונו  בהתאם  דרכו  את  לקבוע  כן  ועל  לרע  טוב  בין  להבחין  האדם  יכולתו של  דווקא משום 
ברצון  ניחן  כי  העובדה  בזכות  הפרט,  כי  בדבריו  טוען  לומברדו  מרקו  בו.״  הטבוע  החופשי 
בדבר  דנטה  של  שלשאלתו  מכאן  מעשיו.  על  אחראי  לרע,  טוב  בין  בבחירה  קרי:  חופשי, 
כי בארץ החיים  ֱאמֹר..״ משיב מרקו  א  ָאּנָ ה,  ָהִעּלָ ִהיא  ַמה  ״ַאְך  העילה לרשע שירד על הארץ: 

השמים: מן  נגזר  גורל  זה  היה  כאילו  המידות  השחתת  אל  להתייחס  מעדיפים  הכול 

]...[
ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ּבִ ִלְתלֹות  נֹוֵהג  ַהַחי  ל  ּכָ ּה  ּבָ
ַמִים  ׁשָ ָהיּו  לּו  מֹו  ּכְ ֶחֶלד,  ּבַ ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ

ָאֶרץ.  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ַלּנַ ה  ְוִעּלָ ֵמִניַע 

[...]

Voi che vivete ogne cagion recate

pur suso al cielo, pur come se tutto

movesse seco di necessitate.

יאוש: של  בנימה  ומוסיף 

מבואות
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ַצע  ּבֶ ַמה  י,  ָחְפׁשִ ָרצֹון  ּבְ ַעם  ּטַ ַמה  ְך  ּכָ ִאם 
ֶחֶסד?  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַעל  ר  ּוְבאֹׁשֶ עֶֹנג  ּבְ

ָעֶול? ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַעל  ָהַעְצבּות  ַמה  ם  ּוְלׁשֵ
)73-67  .16 )קנטו 

Se così fosse, in voi fora distrutto
libero arbitrio, e non fora giustizia
per ben letizia, e per male aver lutto.

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

לאדם. 
הבא.  במדרג  בהרחבה  תידון  לאהבה  ביחס  החופשי  הרצון  סוגיית 

המדרג הרביעי – חטא העצלות

 )18-17 )קנטי 

ושוויון  הרפיון  האדישות,  דקויות  את  כוללת   accidia האיטלקית  התיבה   – העצלים  מדרג 
אחר  רדיפה  שהיא  אמת  אהבת  של  ליעדה  חוטאת  כן  ועל  הנרפית,  האהבה  את  וכן  הנפש 
המרוצה  כדי  ותוך  להתלהב  הפסק,  ללא  לרוץ  הכורח  הוא  כך  על  העונש  הטוב.  סגולות 
זריזות הרגליים  ובהיפוכן מזה. עם הנשמות  לקרוא בקול בדוגמאות של מנהגי עצלות מזה 
לה  דה  אלברטו  כי  דנטה  באוזני  המנבא  ה-12,  המאה  בן  פרנציסקני  כומר  נמנה  כורחן  בעל 
)קנטו  הרוח...״  מושחת  ממזר  המום,  בעל  בנו  ״את  ימנה  דנטה(  של  מיטיבו  )אבי  סקאלה 
ידוע  מי שאינו  עלום השם,  הכומר  דנטה בשמו של  מנזר. המקרה שמביא  לראש   )124  ,18

כאחד.  והעונש  החטא  לסוגיית  עילה  נעדר  כן  ועל  לקורא  זר  אחר,  מקור  מכל 
והתלהבות נשמעים מפי שתי נשמות מזילות דמעה. האחד לקוח   שני מופתים של להט 
הבשורה  קבלת  שלאחר  מי  הבתולה,  מרים  ועניינו  לוקס(,  פי  על  )הבשורה  החדשה  מהברית 
אל   )100 שמונה־עשר,  )קנטו  רגליה״  את  חיש  ״נשאה  הריונה,  בדבר  גבריאל  המלאך  מפי 
יוחנן  של  אמו  הייתה  בהיריון,  היא  גם  אלישבע,  וזכריה.  אלישבע  אצל  לביקור  יהודה  הרי 
ביוליוס  עניינה   ,)453-5 שלישי,  )ספר  ללוקאנוס,  הַפרַסליה  מתוך  הבאה,  הדוגמא  המטביל. 
על  להשתלט  לברוטוס  מניח  הוא  בעוד  בספרד  כיבושים  למסע  צבאו  בראש  שחש  מי  קיסר, 

.)101  ,18 )קנטו  גליה  בדרום  מרסיי 
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העברים  התנהגות  הן  ההתלהבות,  מופתי  את  המאזנות  ונרפות  לעצלות  דוגמאות  שתי 
ֶחֶרב  ּבַ ִלְנּפֹל  ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ֶאל  אָֹתנּו  ֵמִביא  ְיהָֹוה  ״ְוָלָמה  ג:  פסוק  י״ד,  דברים  בנוסח  במדבר 
נרפות  בעקבות  העם  על  שיושת  והעונש  ִמְצָרְיָמה״,  ׁשּוב  ָלנּו  טֹוב  ֲהלֹוא  ָלַבז  ִיְהיּו  נּו  ְוַטּפֵ ינּו  ָנׁשֵ

בהמשך.  אסונם  שתהיה  זו 

ל  ּכָ ״ֵמת   ]...[
ֶטֶרם  ּבְ מּולֹו,  ִנְקַרע  ם  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ ָהָעם 
ָאֶרץ. ּבָ יֶהם  יֹוְרׁשֵ ֶאת  ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֵמי  ָראּו 

)135-132  .17 )קנטו 

[…] “Prima fue
morta la gente a cui il mar s׳aperse,
che vedesse iordan le rede sue.

על  מספרת   )754-700 ה׳,  )ספר  לוורגיליוס  מאנאידה  הלקוחה  לעצלות,  השנייה  הדוגמא 
אניאס  עם  הסכנות  ורב  הקשה  המסע  המשך  תחת  בסיציליה  להישאר  שהעדיפו  הטרויאנים 

הרומית.  לאימפריה  היסודות  את  לצקת  עתיד  הוא  שם  לאיטליה, 

ֶבל  ּסֵ ּבַ את  ָלׂשֵ לּו  ׁשְ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֵהם  ְועֹוד 
רּו  ּכְ ּבִ זֹאת  ְוַתַחת  ַיַחד,  ַאְנִכיֶסס  ן  ּבֶ ִעם 

ַבח.״  ְוׁשֶ ָהָדר  ְללֹא  ִלְבחֹר  ָקלֹון  י  ַחּיֵ
 )138-136  .17 )קנטו 

E quella che l׳affanno non sofferse
fino a la fine col figlio d׳anchise,
sé stessa a vita sanza gloria offerse”.

את  לדנטה  מסביר  ורגיליוס  הטוהר,  הר  של  במרכזו  המצוי  העצלים  מדרג  אל  שהעפילו  כיוון 
המבנה המוסרי של ההר )קנטו 17, 139-91(, קרי: את ההיגיון העומד מאחורי שבעת החטאים 

האהבה. היא  זה  ערכים  לכפל  דוגמא  לשלילה.  והן  לחיוב  הן  האדם,  במעשי  הראשיים 

ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ַאֲהָבה  י  ּכִ ָלֵמד  ה  ַאּתָ ְך  ִמּכָ
ְך  ִמּכָ חֹות  ּפָ לֹא  ַאְך  ן,  ּלָ ּכֻ ֲעלֹות  ַהּמַ

ְלעֶֹנׁש.   ָהְראּוִיים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ְלָכל 
)105-103  .17 )קנטו 

Quinci comprender puoi ch׳esser convene
amor sementa in voi d׳ogne virtute
e d׳ogne operazion che merta pene.

מבואות
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במדרג  המכופר  העצלות  חטא  סמל  היא  הטוב,  אחר  מבקשת  שאינה  נרפית,  או  חסרה  אהבה 
בשלושת  הנשמות  ייסורי  את  מסבירה  מרושע  חפץ  או  יעד  אל  המופנית  אהבה  הנוכחי. 
 .)124( מתחתינו״  נצרפת  הרע  אהבת  ״זו  זעם.  חמת  קנאה,  גאווה,  קרי:  מתחת,  המדרגים 
להם בשלושת המדרגים  ביסוד שלושת החטאים המצפים  מצויה  ומופרזת תהיה  יתרה  אהבה 

בשרים.  ותאוות  גרגרנות  בצע,  רדיפת  קרי:  הבאים, 

המדרג החמישי – רדיפת הבצע
)22-19 )קנטי 

דנטה, חלומו השני 

מזמין  דנטה  של  השני  חלומו 
את  פרוידיאנית.  פרשנות 
בחלומו:  המופיעה  המכשפה 
רגליה  עילגת,  ״שפתה 
עקומות... פוזלת ופניה כקלף 
צהוב, מהוה״ )קנטו 19, 9-7(, 
ים  לבת  במבטו  החולם  הופך 
יפהפייה הפוצחת קולה בזמר 
את  הדיחה  כיצד  ומספרת 
הנתיב״.  מן  ״לסור  אוליסס 
בשלב זה של החלום מופיעה 
״דרוכה  קדושה״,  ״גבירה 
הזמרת״  את  להביך  ולהוטה 
אל  ורגיליוס ממהר   .)27-26(
את  שפשט  ולאחר  הסירנה, 
 / כרסה.  את  לי  ״גילה  בגדה: 
השינה  מן  חיקה  צחנת  הלום 

הקצתי.״ 
הביניים  ימי  ספרות 
רגילה להציג את הקונפליקט 
ומצפונו  בנפשו  המתחולל 
כמלחמת  האדם  של 
זה  והרשע  הטוב  כוחות 
הפסיכומכיה  היא  בזה, 
קרב   ,psychomachia  –



העשירית. המאה  שלהי  פרודנטיוס,  פסיכומכיה, 
אחר  שולל  הולכים  הקרב,  שדה  את  נוטשים  לוחמים 

מלחמה״  ולא  אהבה  ״עשה  הבשרים.  תאוות  היא   ,Lussoria
הביניים. ימי  בנוסח 
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במסורת  שהחל  הרביעית,  המאה  מן  הלטיני  המשורר  פרודנטיוס,  זה  היה  הנפשות. 
עושה  דנטה  האדם.  של  בנפשו  הקונפליקט  תופעת  את  להבין  בניסיון  בשירה,  הפסיכומכיה 
להציג  בשעתו  נהגו  החלום  של  הפרוידיאני  ההיבט  את  נובה.  בויטה  בהרחבה  בנושא  שימוש 
הגבירה  דנטה,  של  המודחקת  תשוקתו  היא  הסירנה  הפסיכונאליזה:  על  המקובלים  בכלים 
מבוא  בבחינת  יהיה  דנטה  של  חלומו  נשמתו.  את  להציל  המבקש  ר-אגו  הסּוּפֶ היא  הקדושה 

המדרגים.  שלושת  במעלה  הנשמות  של  הנפרזות  לתשוקותיהן 
שוכבים  שם  יתרה.  פזרנות  או  הבצע  רדיפת  מחטא  נצרפות  החמישי  במדרג  הנשמות 
וקוראים  תפילה  נושאים  בוכים,  קשיח,  סלע  על  ארצה  הפנים  עם  ורגליים״  ידיים  ״בפישוט 
שהלך  מי  אדריאנוס,  האפיפיור  הוא  הראשון  מזה.  לב  ונדיבות  מזה  קמצנות  של  דוגמאות 
בחטאיו,  מודה  האיש   .)1276( הקדוש  הכס  על  לשבת  שנבחר  לאחר  בלבד  חודש  לעולמו 
מסביר לדנטה בלשון סרקסטית את מצבו, ומבקש ממנו שלא לכרוע ברך לפניו שהרי ״כולנו 

 .)135  ,19 )קנטו  לו״  שני  ואין  אחד  כוח  עבדי 
האיש  הביניים.  בימי  הצרפתית  הקפטינגית  השושלת  אבי   ,)Capet( ה  קּפֶ הוגו  הוא  השני 
״לצמח  בזאת,  מודה  שהוא  כפי  שהיה,  בעובדה  אלא  במכוון,  שעשה  בדבר  אשם  לא  עצמו 
האיש  עתה  נענש  כך  ועל  רשעים  של  שורה  יצאה  מחלציו  קרי,  שורש.״  הייתי  אני  קטלני 
הוגו לדנטה שורה של אירועים שיתחוללו בפירנצה באשמת  כן מנבא  כמו  בשכיבה על בטנו. 
וההסתפקות  העוני  מופתי  על  כי  לדנטה  הוגו  אומר  דבריו  בהמשך  בוניפציוס.  האפיפיור 
הנצרפות  הנשמות  יספרו   ,)100  ,20 )קנטו  לתפילותינו״  הם  ניצחת  ״תשובה  אשר  במועט, 
 ,)102-101( מנגד״  בדוגמאות  נהפוך  דברינו   / הלילה  בבוא  אבל  היום,  מאיר  עת  ״כל  במדרג 

ולחמדנות.  בצע  לתאוות  דוגמאות  קרי: 

מופתי עוני והסתפקות במועט
עוני  למופתי  תחילה  מאזינים  הם  הבוקר,  בשעות  המדרג  אל  מגיעים  שהשניים  כיוון 
מן  הפעם  הקודש,  מספרי  במופת  כרגיל  פותחת  הראשונה  התמונה  במועט.  והסתפקות 
הברית החדשה, )לוקס, פרק ב׳, 7(. זהו סיפורה של מרים שילדה את ישו באורווה, ומהעדר 
צניעות  של  מופת  הפעם  השני,  הסיפור  את  סוסים.  באבוס  הנולד  הרך  את  הניחה  עריסה 
על  מסופר  בו  האלוהים,  עיר  אוגוסטינוס,  של  מחיבורו  דנטה  נוטל  במועט,  והסתפקות 
השלישית  במאה  הרומית  הרפובליקה  ממנהיגי  פבריציוס,  גאיוס  הוא  המיטיב,  פּבריציוס 
דמותו  העיר.  אזרחי  ככל  לחיות  ובחר  לפניו  שהניחו  הרבות  התשורות  את  שדחה  לפנה״ס, 
של פבריציוס, בבחינת מופת של פשטות סגפנית, מופיעה אצל דנטה גם בקונביביו )פרקים 
פבריציוס  את  ומשבח  מהלל  עצמו  ורגיליוס   .)11  ,5  ,2 )פרקים  במונרכיה  וגם   )13  ,5  ,4

.)33-31  ,20( באנאידה 
הקטנה  באסיה  מירא  העיר  הגמון   ,)33-31  ,20 )קנטו  ניקולס  הוא  השלישי,  המופת   
מנת  על  ״לא  כספו  את  חילק  נכסים,  רבת  למשפחה  צאצא  ניקולס,  הרביעית.  במאה 
ואראצה  דה  ג׳קומו  עליו  שכתב  כפי  האל״,  תהילת  למען  אם  כי  החלד,  בתהילת  לזכות 
 aurea Legenda ההיא,  בעת  הנודעים  החיבורים  באחד  עשרה  השלוש  במאה   )Vararazze(

הזהב(.  )אגדת 
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ִדיב,  ַהּנָ ִלי,  ר  ִסּפֵ ִניקֹוָלס  ַעל   ...
ים  ָהֲעִנּיִ ִלְבנֹות  ת  ַמּתָ ק  ִחּלֵ ר  ֲאׁשֶ

ּתּוַכְלָנה. א  ׂשֵ ְלִהּנָ אּות  ּיָ ּכַ ְלַמַען 
)33-31  .20 )קנטו 

“…ancor de la larghezza
che fece Niccolò a le pulcelle,
per condurre ad onor lor giovinezza.”

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

הגמון.  בתואר  זוכה 

דוגמאות לחמדנות ורדיפת בצע
את  בלבד(,  שורות   14( הקיצור  בתכלית  וזאת  הנצרפות,  הנשמות  מביאות  ליל  רדת  עם 
״רוצח- פיגמליון:  מזכיר את  ידועים לשמצה. הראשון  בצע  רדיפת  סיפורם של שבעה מעשי 

 .(Carracci) קראצ׳י  לאניבלה  מיוחס  מידס.  של  ראשו  על  חמור  אוזני  קובע  אפולו 
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דידו, מי שרצח את סיכאוס,  ואחיה של  צור  20, 105(, מלך  )קנטו  בוזז שלל, איש מעל״  אב, 
וסופם  לים,  נמלטו אל מעבר  לווייתה  ובני  דידו  רכושו.  לגזול את  ודודו, על מנת  בעל אחותו 

 .)335-68 ראשון,  ספר  )אנאידה,  קרתגו  את  שיסדו 
פריגיה,  מלך   )106  ,20 )קנטו  הבצע...״  רודף  נזכיר,  השפל  ״מידס  של  סיפורו  הוא  השני 
מי שברוב כסילותו נפל בפח חמדנותו. כיוון שביקש מבכחוס כי כל אשר ייגע בו ייהפך לזהב, 

.)145-85 י״א,  ספר  מטמורפוזות,  )אובידיוס,  פיו  אל  שהגיש  והמזון  המשקה  לזהב  הפכו 
ָלל  ָ ַבּשׁ ״ָוֵאֶרא  במעשהו:  ומודה  החרם  מן  הגונב  עכן,  של  סיפורו  הוא  השלישי  המקרה 
ָקלֹו  ִמׁשְ ָקִלים  ׁשְ ים  ִ ֲחִמּשׁ ֶאָחד  ָזָהב  ּוְלׁשֹון  ֶסף  ּכֶ ָקִלים  ׁשְ ּוָמאַתִים  טֹוָבה  ַאַחת  ְנָער  ׁשִ ֶרת  ַאּדֶ
והעונש  כא(,  ז׳,  )יהושע,  יָה״  ְחּתֶ ּתַ ֶסף  ְוַהּכֶ ָהָאֳהִלי  תֹוְך  ּבְ ָאֶרץ  ּבָ ְטמּוִנים  ם  ְוִהּנָ ֵחם  ָוֶאּקָ ָוֶאְחְמֵדם 
ֶרת  ָהַאּדֶ ְוֶאת  ֶסף  ַהּכֶ ְוֶאת  ֶזַרח  ן  ּבֶ ָעָכן  ַע ֶאת  ְיהֹוׁשֻ ח  ּקַ ַוּיִ ״  הכבד שהוא מביא עליו ועל משפחתו: 
ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת  ָאֳהלֹו  ְוֶאת  צֹאנֹו  ְוֶאת  ֲחמֹרֹו  ְוֶאת  ׁשֹורֹו  ְוֶאת  נָֹתיו  ּבְ ְוֶאת  ָניו  ּבָ ְוֶאת  ָהב  ַהּזָ ְלׁשֹון  ְוֶאת 

)כד(. ָעכֹור״  ֵעֶמק  אָֹתם  ֲעלּו  ַוּיַ ִעּמֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  לֹו 
חמדנותם.  על  מות  בעונש  נענשו  שניהם  שּפירה.  ואשתו  חנניה  עניינו  הרביעי  המקרה 
השניים  העלימו  העניים,  בין  לחלוקה  לשליחים,  רכושם  את  מסרו  הקהילה  אנשי  שכל  בעוד 

השליחים,            )מעשי  מנכסיהם  חלק 
 .)10-1 ה, 

המלך  של  שליחו  הוא  הליודורוס 
המקדש  בית  אל  הבא  סלאוקוס, 
בירושלים על מנת לקחת משם אוצר 
כוהני  למלכו.  שייך  להיות  האמור 
מיועד  הכסף  שכן  נזעמים,  המקדש 
ומתפללים  העיר,  עניי  בין  לחלוקה 
נענית:  תפילתם  השליחות.  להכשלת 
סוסו  על  מגיע  זהב  בשריון  אביר 
בהליודורוס  בועט  הסוס  המקום,  אל 
פרק  ב׳,  המכבים  )ספר  אותו  ומגרש 

כה(.  ג׳, 

המיתולוגיה  מן  דמויות  שתי 
רדיפת  דוגמאות  את  סוגרות  היוונית 
אשר  פולימנסטור,  האחד  הבצע. 
״את חרפתו מסביב להר יגידו״ )קנטו 
תראקיה,  מלך  האיש,   .)114  ,20
פולידורוס,  על  לשמור  היה  אמור 
אולם  ופריאמוס.  ֶהקובה  של  בנם 
על  הנער  את  רוצח  פולימנסטור 
הביא  שזה  הזהב  את  לגזול  מנת 
הקובה, הנצורה.  מטרויה   עמו 

של  מחזהו  על  המבוסס  פיוטי  אפוס  תבאידה, 
המרכזית  יצירתו  תבאי,  נגד  שבעה  אייסכילוס 

.1570 ונציה,  סטציוס.  פאפיניוס  פובליוס  של 
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נוספות, לוכדת את הרוצח, מנקרת את שתי עיניו וכותשת את מוחו  בסיוען של נשות טרויה 
קַרסוס,  מרקוס  הוא  השני   .)564-527 י״ג,  ספר  ) מטמורפוזות,  הריקות  העיניים  ארובות  דרך 
הנמנה עם הטריומוויראט הראשון לצד יוליוס קיסר ופומפיוס. קרסוס, שנודע בעושרו )כינויו 
בפיך״  הזהב  של  טעמו  מה  נא  ״אמור  הזהב:  טעם  את  לומד  ״העשיר״(,  קרי:   ,Dives הוא: 
שלאחר  לעובדה  היא  כוונתן   .)117  ,20 )קנטו  במדרג  הרוחות  בסרקזם  זאת  שמציינות  כפי 
יצק  המנצח,  הפרתים  מלך  בפני  הובא  קרסוס  של  ראשו  כאשר  הרומאיים,  הלגיונות  תבוסת 
זה לפיו זהב נמס, בעודו אומר: ״כיוון שהאיש בחייו בער בתשוקה לזהב, הנה גופו המת יודע 
בחיבורו   )Florus( פלורוס  אניוס  מפובליוס  המעשה  סיפור  את  נטל  דנטה  הזהב.״  להט  את 

 .Epitoma

סטציוס
זה  במדרג  וורגיליוס  דנטה  פוגשים  לספירה,  הראשונה  המאה  מן  הלטיני  המשורר  סטציוס,  את 
שנות  מאות  תשע  לאחר  זאת  מעלה.  עלייתו  לקראת  משתחרר  הוא  בו  ביום   )15  ,21 )קנטו 
הפסק  ללא  שרץ  ולאחר  פזרנות־יתר,  על  כעונש  זה  במקום  שנים  מאות  חמש  מהן  היטהרות, 
הטוהר  הר  י  ִסּפֵ רועדים  האירוע  לכבוד  עצלותו.  בגין  הקודם  במדרג  שנים  מאות  ארבע  במשך 
הקודם  המשורר  את  מכנה  ורגיליוס,  של  מעריצו  סטציוס,  בשמחה.  קולן  את  מרימות  והרוחות 

לוורגיליוס: הערצה  בדברי  ומפליג  הקודש״,  ״אש  לו: 

ַהט  ַהּלַ ְמקֹור  אֹוִתי,  ית  ִהּצִ ׁשֶ ף  ָהֶרׁשֶ
ֶאֶלף  ִהְלִהיָטה  ר  ֲאׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֵמֵאׁש  ָנַבע 

ְלֶהֶבת.  ַ ַהּשׁ ַלַהב  ּבְ ֵמָאז  ְמׁשֹוְרִרים 

י... ְרּתִ ִחּבַ ָחרּוז  ְלֵעת  ְלֶאֶנִאיס,  י  ְנּתִ ּוַ ּכִ
 )97-94  .21 )קנטו 

al mio ardor fuor seme le faville,
che mi scaldar, de la divina fiamma
onde sono allumati più di mille;

 de l׳Eneida dico,

הגם  הנוצרים,  דת  את  קיבל  ורגיליוס  של  שירתו  בזכות  כי  סטציוס  טוען  בכך,  די  לא  כמו 
זה:  של  לשאלתו  שבסתר. 

ֶמׁש  ׁשֶ אֹו  ֵנר  ...״ֵאיֶזהּו   
יָך  ִמְפָרׂשֶ ֶאת  י  ּכִ ַעד  ֵמאֶֹפל  אֹוְתָך  צּו  ִחּלְ
ְטרּוס?״  ּפֶ ֶסְנט  ג  ּיָ ַהּדַ ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ּתָ  ַרׂשְ ּפָ

ֵחִני  ּלְ ְלׁשַ ָהִייָת  ״ָהִראׁשֹון  לֹו:  יב  ֵהׁשִ
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ֱאלֹּהַ  ַאַחר  ִראׁשֹון  ְרָנסֹוס,  ּפַ ֵמי  ִלְגמַֹע 
ְך. חֹׁשֶ ּבַ ִתי  ְמִסּלָ ֶאת  ְלָהִאיר  ָהִייָת 

 ]...[
)63-58  .22 )קנטו 

…“qual sole o quai candele
ti stenebraron sì, che tu drizzasti
poscia di retro al pescator le vele?”.

Ed elli a lui: “tu prima m׳inviasti
verso Parnaso a ber ne le sue grotte,
e prima appresso Dio m׳alluminasti.

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

 

המדרג השישי – הגרגרנים

)24-22 )קנטי 

וראשונה  בראש  יותר,  מוקדמים  כתבים  סמך  על  האבנגליונית  לאמת  עדות  להביא  הניסיון 
זאת,  לעומת  הכנסייה.  אבות  של  מחיבוריהם  ניכר  חלק  לציין,  למותר  מהווה,  המקרא,  מן 
האלילות  בין  הרב  הערכי  הפער  בשל  לאין שיעור,  הן משימה קשה  המיתולוגיה  מן  עדויות 
הפרשנות  הייתה  אפשרית,  מסוימת  במידה  אך  קשה,  משימה  הנצרות.  לבין  ההלנו-רומית 
לכת  מרחיקת  ובפרשנות  הכתוב,  של  ובסינון  רצון  במעט  העתיקה.  רומא  למשוררי 
הכנסייתית.  הדֹוגמה  לבין  ורגיליוס  של  הרוחני  עולמו  בין  זיקה  לגלות  ניתן  )״יצירתית״(, 
הנוצרית  )הפרשנות  המשורר  של  הרביעית  האקלוגה  מן  קטע  היא  לכך  מובהקת  דוגמא 

ומודגשת(.  מוטה 

]...[
קּוָמה,  ל  ׁשֶ ִלְנבּוָאָתּה  ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ה  ַעּתָ

ְונֹוָלד.  ב  ׁשָ אֹות  ַהּמֵ ל  ׁשֶ ַההֹוד  ַרב  ָהֶרֶצף 
חֹוֶזֶרת, תּוָלה  ַהּבְ ם  ּגַ ַתאי,  ּבְ ׁשַ ְלטֹון  ׁשִ חֹוֵזר 

ֵמָרִקיַע.  ָלָאֶרץ  נֹוֵחת  ֻמְפָלא  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְוֶחֶבר 
ְבָרָכה.  ּבִ ַער  ּנַ ּבַ ּבֹו  יִטי  ַהּבִ נּוָעה,  ַהּצְ ה  לּוִצ׳ּיָ

ְוָיבֹוא  ְוַיַעל  ְרֶזל,  ּבַ ן  ִעּדַ ם  ִיּתַ ֵלָדתֹו  ּבְ
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ַאּפֹולֹו.  ל  מֹוׁשֵ ה  ִהּנֵ ֵבל.  ּתֵ ֵני  ּפְ ַעל  ָזָהב  ן  ִעּדַ
זַֹהר.  ל  ׁשֶ קּוָפה  ּתְ ֵחל  ּתָ ה  ַעּתָ ֶזה  ּוּפֹוְליֹו, 

ָרָכה.  ּבְ י  ָחְדׁשֵ ִמְצָעד  ִיְהֶיה  ָך  ּלְ ׁשֶ ַהּקֹוְנסּוָלט 
ּוְכֶאֶפס.  ַאִין  ּכְ ְוִיְהיּו  ינּו,  ַיְלּבִ ֲחָטֵאינּו  יָך  ְחּתֶ ּתַ

]...[
הּוא  ִיְרֶאה  ָהֵאל  ְוֶאת  ה,  ִיְזּכֶ ֵאִלים  י  ַחּיֵ ּבְ הּוא 

ֵמֶהם,  ֶאָחד  ַעְצמֹו  ְוהּוא  ּבֹוִרים  ּגִ ּבַ ִמְתָעֵרב 
ָאִביו  ְסֻגּלֹות  ּוִבְזכּות  ֵבל  ּתֵ ְמלֹוא  ּבִ לֹט  ִיׁשְ

ֶחֶלד...  ַעל  ָיִביא  לֹום  ׁשָ
]...[

ורגיליוס:  של  שירתו  בזכות  לנוצרי  היה  כי  טוען  סטציוס  כאשר  כן,  כי  הנה 

ָחָדׁש  ּדֹור  ָאֶרץ  ּבָ ״ָקם   : ִהְכַרְזּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶחֶלד,  ּבַ ית  ֵראׁשִ ְיֵמי  ִעּמֹו  ב,  ׁשָ ֶדק  ַהּצֶ

ָרִקיַע.״ רֹום  ִמּמְ ָיַרד  ִראׁשֹוִנים  ְוֵנֶצר 
)72-70  .22 )קנטו 

quando dicesti: ‘Secol si rinova;
torna giustizia e primo tempo umano,
e progenie scende da ciel nova׳.

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

 .)87  ,20 )קנטו  לכלא״  ומשליכו  הנוצרי  את  ״כובל  המפורש: 

דוגמאות לגרגרנות ומופתי ריסון ומתינות
נשמות  של  תשוקתן  את  לעורר  נועדו  שונים,  מקומות  בשני  הגדלים  דופן,  יוצאי  עצים  שני 
מענפי  והזלילה.  הגרגרנות  חטא  על  להענישם  וכך  ומשקה,  למזון  השישי  במדרג  הנצרפים 
תאכלו  לא  הזה,  העץ  ״מפרי  כי  והרעבים,  הצמאים  בפני  המכריזים  קולות  עולים  העצים 
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ויכולת  מזה  גרגרנות  של  נודעים  ומופתים  דוגמאות  שורת  ומביאים   ,)141  ,22 )קנטו  ממנו״ 
מזה.  איפוק 

קדומים  ״...בנות  את  מזכיר  המופת השני  בקנא.  הנישואים  חוזר המעמד של טקס  שוב 
ככל  הנסמכת  הערה   ,)145-144  ,22 )קנטו  מים״  של  בלגימה   / להסתפק  ידעו  ברומא 
בחיבורו  מקסימוס  ולריוס  את  המצטט  תיאולוגיקה,  בסומה  אקווינס  תומס  על  הנראה 
לשתות  נהוג  היה  לא  הקדומה  רומא  נשות  ״בין   .Factorum et dictorum memorabilium:

 “Vini usus olim romanis( צניעות״  והעדר  שגגה  מעשי  מפני  אותן  שמר  והדבר  יין, 
 .)feminis ignotus fuit…”

בהתבסס  וזאת  ודעת״,  חוכמה  קנה  למטעמים,  בז  כי   / העלם  ״דניאל  הוא  הבא  המופת 
)דניאל יו...״  ּתָ ִמׁשְ ּוְבֵיין  ֶלְך  ַהּמֶ ג  ּבַ ַפת  ּבְ ַאל  ִיְתּגָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  אל  ִנּיֵ ּדָ ם  ׂשֶ ״ַוּיָ הכתוב:   על 

ח(.  א׳, 
ידעו  הקדמונים  כאשר  קדם,  בימי  טבע  לחיי  תהילה  בדברי  יוצא  דנטה  הסיום  לקראת 

ומשקה.  מזון  לייצר  צורך  ללא  מעניק,  שהטבע  במה  להסתפק 

ָהָיה,  ִראׁשֹוִנים  ּדֹור   ...  
ַלֵחְך  ָטִעים  ָהָיה  ל  ָהִאְצְטֻרּבָ ְלֵעת 

ָהֶרַקח.  ֵיין  ּכְ ָהָיה  ֶלג  ּפֶ ל  ּכָ ֵמי  ְוַטַעם 
)150-148  .22 )קנטו 

Lo secol primo, quant׳oro fu bello,
fé savorose con fame le ghiande,
e nettare con sete ogne ruscello.

מי  יהודה,  במדבר  המטיף  המטביל  יוחנן  על  המספרת  החדשה,  הברית  אל  שיבה  הוא  הסיום 
 .)4-1 ג׳,  מתי,  פי  על  )הבשורה  וארבה  מדבש  וניזון  גמלים  ׂשער  כותונת  שלבש 

מבין עלוות העץ השני עולה קול המודיע שהוא נצר משורש עץ הגדל גבוה יותר, ממנו אכלה 
על:  לגרגרנות מספרת  הדוגמא  אחד.  ומופת  אחת  דוגמא  מביא  הקול  הדעת.  פרי  את  חוה 

ִעים  ָהְרׁשָ ֶחֶבר   ...  
ֶזאּוס  ּתֶ ָחֶזה,  פּוֵלי  ּכְ ָהֲעָנִנים,  ְיִליֵדי 

ִין. ִמּיַ ּכֹוִרים  ִ ַהּשׁ ַעְוָלה  ְבֵני  ּבִ ָלַחם 
)123-121  .24 )קנטו 

 … d׳i maladetti

nei nuvoli formati, che, satolli,
teseo combatter co׳ doppi petti;

מסופר  שם   ,)354-341  ,12 )ספר  לאובידיוס  המטמורפוזות  מן  דנטה  שנטל  לתמונה  הכוונה 
הקנטאורים  נישואין,  מסיבת  במהלך  זה  היה  והוללות.  לשיכרות  הנודעים  הקנטאורים  על 
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רבים  תזאוס  הרג  שהתחולל  בקרב  בנשף.  העלמות  ולשאר  לכלה  להיטפל  להשתולל,  החלו 
הקנטאורים.  מן 

רק  והנה  המדיינים.  מול  לקרב  אנשיו  את  הבוחר  גדעון  לפרשת  נוגע  זו  בסוגיה  המופת 
ישראל:  את  המושיע  המופת  והם  ידם  מתוך  מים  ליקקו  אלפים  עשרת  מקרב  מאות  שלוש 
ְרֵכיֶהם  ּבִ ַעל  ְרעּו  ּכָ ָהָעם  ֶיֶתר  ְוכֹל  ִאיׁש  ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ יֶהם  ּפִ ֶאל  ָיָדם  ּבְ ַהְמַלְקִקים  ר  ִמְסּפַ ״ַוְיִהי 
ֶאת  י  ְוָנַתּתִ ֶאְתֶכם  יַע  אֹוׁשִ ַהְמַלְקִקים  ָהִאיׁש  ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ּבִ ְדעֹון  ּגִ ֶאל  ְיהָֹוה  ַוּיֹאֶמר  ָמִים:  ּתֹות  ִלׁשְ

ו-ז.(  ז׳,  )שופטים,  ִלְמקֹמֹו״  ִאיׁש  ֵיְלכּו  ָהָעם  ְוָכל  ָיֶדָך  ּבְ ִמְדָין 

Dolce Still Nuovo – הסגנון הענוג החדש

ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  י  ֵהַבְנּתִ ו  ״ַעְכׁשָ ָקָרא,  ״ָאִחי!״ 
י  ּנִ ּוִמּמֶ ׳יטֹוֶנה  ּגִ ַהּנֹוַטְריֹון,  ן  ּמִ ׁשֶ

.Dolce still nuovo מֹו:  ׁשְ ְגנֹון  ַהּסִ ֶאת  ָמַנע 
)57-55  .24 )קנטו 

“o frate, issa vegg׳io”, diss׳elli, “il nodo
che ‘l Notaro e guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch׳i׳ odo!

המאה  מאמצע  סיציליאני  פייטן   ,)Lentini( לנטיני  די  ג׳קופו(  )או  ג׳קומו  הוא  ״הנוטריון״ 
כולל  שדנטה  העובדה  השני.  פרדריק  סיציליה,  מלך  בחצר  נוטריון  בתפקיד  ששימש  ה-13 
ביותר  בין אבות הסגנון הענוג החדש היא בהחלט מחמאה עבורו, שכן פרסומיו מעטים  אותו 
עמ׳  ב׳  כרך   .2005 תמוז,  שירה,  שערי  שבעה  ראו:  לעברית,  שיריו  ותרגומי  המשורר  )על 

)27-23
את  האם  הסגנון,  אבי  בנזר  להעטיר  יש  מי  של  ראשו  ואת   dolce still novo-ה סוגיית 
קבלקנטי  גווידו  עם  טוסקנה  משוררי  את  ושמא  בראשם,  ה״נוטריון״  עם  סיציליה  משוררי 
אי  תוכרע  אם  וספק  בשנים,  מאות  זה  המחקר  את  מעסיקה   – בראשם  אליגיירי  ודנטה 
של  ראשיתו  את  נובה  בויטה  לראות  אמנם  נוהגים  בתוכם,  לוקה  די  ובונג׳ונטה  רבים,  פעם. 
הבדל  לו,  הקודם  הסיציליאני,  הסגנון  לבין  בינו  לראות  מסרבים  אולם  החדש,  הענוג  הסגנון 
השירה  לביאטריצ׳ה.  אהבתו  בהשפעת  סגנונו  את  דנטה  שינה  נובה  ב ויטה  אמת,  ממש.  של 
שיר  קיים  אם  ספק  ודם.  לבשר  ולא  רקיע  למלאך  למדונה,  תהילה  שיר  היא  לה  המוקדשת 
מסונטה  לתפילה,  מתשוקה  לאישה  גבר  אהבת  הפשטת  של  זה,  רעיון  המביע  יותר  מובהק 

  tanto gentile e tanto onesta pare… :בשורה הפותחת  הנודעת,  כ״ו 

ֶחֶסד, ְוַרב  ְרֶאה  ַהּמַ ר  ֶנְאּדָ אֹד  ּמְ ַמה 
אֹוֵרַח. ְמָבֶרֶכת  לֹום  ְלׁשָ י  ִבְרּתִ ּגְ ֵעת 

ְלַמְרֶאיָה ל  ּפַ ֻיׁשְ ֵהן  ֵעל  ִמְתּפַ ט  ַמּבָ י  ּכִ
ֵעת ס,  ְלַקּלֵ בֹוָדּה  ּכְ ֶאת  ׁשֹון  ַהּלָ ה  ְוַדּלָ
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ֵעֶדן, ּבְ ּפֹוַסַעת  ִהיא  אּות  ּתָ ִהׁשְ ְקִריאֹות  ין  ּבֵ
, יַהּ ַיּגִ אֹור  מּוָתּה  ּדְ ַעל  ה  ִהּלָ מֹו  ּכְ  – ְצִניעּות  ֵחן 

ֵמָרִקיַע ָיְרָדה  ֶאֶרץ  ֶאל  י  ּכִ ּתֹאַמר  ֵהן 
ָהֵעֶדן. ן  ּגַ ת  ֶחְמּדַ ֶאת  ֶלֱאנֹוׁש  ְלָהִביא 

להיפודמיה. הנטפל  הקנטאור  את  הורג  תזאוס 
מודרני(. )שחזור  בולוניה  העירונית,  הספרייה 
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ְוׁשֹוֵפַע ּגֹוֶאה  מֹו  ּכְ ב  ַהּלֵ ֶטת,  ַמּבֶ ִהיא 
– ּוְבתַֹאם  ַרב  ּכֹה  ר  אֹׁשֶ ֵמרֹב  דֹוָתיו  ּגְ ַעל 

יֹוֵדַע. לֹא  י  ִבְרּתִ ּגְ ָזר  ֵער  ְלׁשַ יּוַכל  לֹא 

ָפֶתיָה ִמּשְׂ ָהעֹוֶלה  הֹור  ַהּטָ ַהִחּיּוְך 
נַֹעם. ּבְ ָנא  ֵהָאְנִחי  ֶפׁש:  ַהּנֶ ֶאל  ָסח  לּו  מֹו  ּכְ

ֲחָסֶדיָה.  ִבים  ּגָ ִנׂשְ ּה,  ְפַאְרּתָ ּתִ ה  ַרּבָ י  ּכִ

המדרג השביעי – תאווה
)27-25 )קנטי 

הצללים
בכל  מגלים  שקוף,  אוויר  אם  כי  שאינם  הצללים,  מדוע  היא:  דנטה  את  המעסיקה  השאלה 
ושדופות  הכחושות  הנשמות  של  רזונן  לנוכח  בעיקר  אותו  מפתיע  הדבר  אנוש?  תכונות  זאת 
הבשר. הרזון מנוגד להיגיון, שהרי ממילא אין הנשמות אוכלות דבר, כיצד זה אפוא מתגלמת 
לדעת:  זאת  בכל  מבקש  הוא  לשאול,  שלא  רב  זמן  שהתאפק  לאחר  חי?  אדם  של  תכונה  בהן 
בא  לשאלותיו  המענה  צורך?״  כל  במאכל  מהם  לאיש  אין  אם   / הכחש,  בהם  מכה  זה  ״מדוע 
דברים  בהרצאת  לדנטה  המסביר  זה  הוא  סטציוס  הפעם  אולם  ורגיליוס,  של  מפיו  רוב  פי  על 
איש  של  המושגים  עולם  אל  הצצה  לנו  המעניקה  התופעה,  את   )108-34  ,25 )קנטו  ארוכה 

לנפש. הגוף  בין  הזיקה  בסוגיית  המוקדם  הרנסנס 
מסוים  בשלב  ההופך  בדם  דם  של  מעירוב  מתהווה  ר  העּוּבָ כי  לתלמידו  מסביר  סטציוס 
לכל  עדיין  נמשל  הוא  ועתה  הנבוך(,  סטציוס  כך  לומר...״  שמו  את  אעז  שלא  )ב״מה  לזרע 
של  מוחו  דרכו,  את  בזאת  השלים  שבעל-החיים  בעוד  אולם  הבדל.  ביניהם  ואין  בעל-חיים 

לרוח: זוכה  האדם  עובר 

ָהֱאֶמת  ֶאל  ה  ַעּתָ ָך  ִלּבְ ֶאת  ַתח  ּפְ ּוְבֵכן, 
ַהּמַֹח  ר  ֻעּבָ ּבָ ּבֹו  ָהֶרַגע  ִמן  י  ּכִ ְוַדע 

יַע,  ִהּגִ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ֶאל  ּיֹות,  ְלַתְלּפִ נּוי  ּבָ

רּוַח  קֹוַרת  ּבְ ֵמֵסב  ים  ַחּיִ ּבֹוֵרא  ֲאַזי 
ַבע,  ַהּטֶ חֹוֵלל  ּמְ ׁשֶ ֶבת  ְחׁשֶ ַהּמַ ִלְמֶלאֶכת 

ֶמֶרץ.  רֹב  ּבְ ֵמִפיַח  ּנֹוָלד  ּבַ  ְורּוַח 

 )75-70  .25 )קנטו 
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apri a la verità che viene il petto;
e sappi che, sì tosto come al feto

l׳articular del cerebro è perfetto,

lo motor primo a lui si volge lieto

sovra tant׳arte di natura, e spira

spirito novo, di vertù repleto

את  והן  תבונתו  את  הן  האדם.  של  תכונותיו  כל  את  אט  אט  סופגת  הנפש,  היא  הרוח, 
סגולות גופו. שילוב זה הוא המסביר את העובדה, התמוהה בעיני דנטה, שעל אף היותם 
חסרי ממשות חומרית, נוהגות הנשמות כאילו היו בני אדם חיים לכל דבר ועניין, למֵעט 
הרעב  תחושת  את  מהן  מונע  הדבר  אין  אך  במזון,  צורך  להן  אין  החומרית.  העשייה 
המאפיינת  הסגולות  מן  סגולה  כן  ועל  רוחנית  תופעה  הדור,  בני  תפיסת  פי  על  שהיא, 
כלות  אינן  חומרית,  ממשות  מהעדר  אך   ,)27 קנטו  )וראו  באש  נצרבות  הן  הנפש.  את 

חי.  כאיש  בה 
ובעונה  בעת  מת  ורוח  דמות  צל,  דנטה  של  לשונו  באוצר  הוא   ,ombra האיטלקי,  ה״צל״ 

הללו: הדברים  את  סטציוס  של  בפיו  המשורר  ׂשם  זו  לשונית  זהות  בסיס  על  אחת. 

נֹוֶטֶלת,  ָהֲאִויר  ִמן  מּוָתּה  ּדְ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵאיָבר  ּוֵמֲאִויר  ֵרא,  ִיּקָ ָמּה  ׁשְ ״ֵצל״  ם  ּגַ

ֵעיַנִים.  ַמְרֵאה  ּכֹוֵלל  חּוׁש,  ְלָכל  ִהיא  ְבָרא  ּתִ
)102-100  .25 )קנטו 

Però che quindi ha poscia sua paruta,
è chiamata ombra; e quindi organa poi

ciascun sentire infino a la veduta.

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

המוטב.  אל  להשיבם  אף 

דוגמאות לתאווה ומופתי צניעות

הנשמות הנצרפות באש, סמל התאווה במדרג השביעי, מספקות בעצמן את תקדימי חטאיהן 
virum non! cognosco, קרי: איני  ואת היפוכם. העדה מהלכת כולה כאיש אחד ופוצחת בקריאה: 
)קנטו 25, 128(, כאשר הדגש הוא על הפירוש העברי של המלה ״לדעת״, שאותו  גבר  יודעת 
הפועל   .)43 א׳,  )פרק  לוקס  פי  על  בבשורה  הפסוק  את  שקרא  בשעה  הבין  דנטה  אם  ספק 
הפעם  בזמרתה,  ממשיכה  העדה  ארוטי.  היבט  כל  נעדר  הרגילה  בהוראתו   cognosco הלטיני 
בשמה  יותר  הנודעת  ֶהליֶצ׳ה,  היא  לווייתה,  מבנות  אחת  את  המסלקת  דיאנה,  היא  המופת 

מבואות
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כי  לה  שנודע  לאחר  קליסטו, 
בלשונו  או  ללדת,  הרתה  זו 
״לאחר  דנטה:  של  האלגורית 
אפרודיטה״  מרעל  טועמת  שזו 

 .)132(
החשק  רבי  עדת  כאן  עד 
אונם  את  לפרוק  המבקשים 
חבורת  אולם  הנגדי.  המין  בקרב 
פוגשת  ההטרוסקסואלים 
מנגד,  הצועדת  בֵעדה  במהרה 
בבני  בחושקים  מדובר  הפעם 
חיבוקים  פגישת  לאחר  מינם. 
זה  נפרדים  המחנות  קצרה, 
זה  הגאווה  מצעד  וחברי  מזה, 
גרון:  זועקים במלוא  באו  מקרוב 
גנאי  לכינוי  ועמורה״,  ״סדום 
הקודמת  העדה  סטיותיהם.  של 
לא  חריפה  ברוח  להם  משיבה 
פחות, הפעם בדוגמא של משכב 
בהמה, הלקוחה מן המיתולוגיה: 
בפר   / פסיפאה  נסתרת  ״בפרה 
אליה״  ייחפז  כי  תחשוק  לבן 
הכוונה   .)43-41  ,26 )קנטו 
מלך  מינוס  אשת  לפסיפאה 
כרתים, שנתקפה תאוות בשרים 
כיוון  ונאה.  בלונדיני  לפר  עזה 
עץ  פרת  בתבנית  שהסתתרה 
הצליחה  דדלוס,  עבורה  נה  שּבָ

לעורר את חשקו של הפר, שמיהר לעשות בה מעשה. מן הזיווג נולדו המינוטאורים )המעשה 
.)326-289 ראשון,  ספר  לאובידיוס,  האהבה  באמנות  לפרטיו  מסופר 

חלום רחל ולאה
הראשונים  חלומותיו  משני  קוטבית  שונה  הטוהר  בטור  דנטה  של  והאחרון  השלישי  חלומו 
ההר,  במדרגי  הנשמות  מייסורי  שׂשבע  כיוון  עתה,  ואלימות.  בארוטיציזם  הגדושים 
תמונה  בשנתו  רואה  הוא  השביעי,  במדרג  התשוקה  סמל   – הלהבות  בלהט  התנסה  ובעצמו 
המחבר  לפי  הנשים  שתי  הגדרת  ורחל.  לאה  בין  ניגודים  אחדות  בבחינת  שהיא  פסטורלית 
מעשה  אשת  היא  לאה  בעוד  ערב"  ועד  מבוקר  תשב  הראי  "מול  רחל  כאשר  משהו,  תמוהה 

פסיפאה. עבור  הפרה  תבנית  את  בונה  דדלוס 
מתוך:   (Vigenere) ויג'נר  דה  בלז 

  “Les images ou tableaux de platte peinture”, 1637.
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תבחר  במבט  היא   / בנזר.  עושות  בידי  המביטה  "כמותי  ואומרת:  שדה  מפרחי  זר  הקולעת 
אחיזה  כל  דנטה  של  לפרשנותו  שאין  העובדה   .)108-107  ,27 )קנטו   במלאכת"  ואנוכי 

זה.  במקרה  דופן  יוצאת  היא  המקראי  במקור 
העדפת  מעשה.  חיי  לעומת  הגות  חיי  מנוגדים,  כסמלים  אפוא  מוצגות  הנשים  שתי 
בדרכו של  הולך  הוא  ב קונביביו, שם  דנטה  ידי  על  מוצגת  חיי המעשה,  על  הפילוסוף  שרעפי 
וכותב: "עלינו לזכור... כי ישנן שתי דרכים נפרדות להשגת האושר בחיים.  אריסטו באתיקה, 
ורוח.  עיון  חיי  האחרת  פעילות,  חיי  של  היא  אחת  דרך  ממנה.  טובה  והאחרת  טובה,  אחת 
המושלם,  האושר  אל  נגיע  השנייה  בדרך  רק  אך  האושר,  אל  אותנו  תוביל  אמנם  הראשונה 

רביעי(.  ספר  )  קונביביו,  האתיקה ״  של  העשירי  בספר  הפילוסוף  זאת  שמציין  כפי 
בין  ותואם  אחדות  שרק  הרי  ועיון,  הגות  בחיי  דנטה  בוחר  האישי  במישור  כי  אף  אולם, 
ניתן  אפלטון,  כתבי  סמך  על  קיקרו  שפיתח  האידיאל  בסיס  על  זאת  והרוח,  המעשה  חיי 

השליט-הפילוסוף.  של  המושלמת  ההכלאה  את  לחולל 

גן העדן הארצי
)33-28 )קנטי 

לה דונה בקנטו 28  הּבֶ
להסכמה  דנטה  חוקרי  הגיעו  לא  בשנים,  מאות  זה  הנמשך  בנושא,  המקיף  המחקר  אף  על 
לתה  במימי  לטבול  סטציוס  ואת  דנטה  את  המוליכה  הנאה  הגבירה  של  לזהותה  באשר 
וכיוון  דנטה,  של  בביוגרפיה  אותה  לכרוך  שניתן  מטילדה  כל  נמצאה  שלא  כיוון  ואינואה. 
מטילדה  למשל  מעם,  מורמות  גבירות  וכמה  כמה  של  שכיח  איטלקי  שם  הוא  שמטילדה 
המשורר  כי  היא  ההשערות  אחת  עשרה,  האחת  המאה  של  השנייה  במחצית  קנוסה  נסיכת 
מתילדיס  למשל  כך  וקדושות.  נזירות  מבין  אחרת  או  זו  חסד  רבת  מטילדה  להנציח  מבקש 
רוב החוקרים מציגה את  היסוד המקובלת על  )Mechtildis( הקדושה ממגדבורג. אולם הנחת 
הגבירה כדמות סמלית. אך אם הגבירה היא ָמשל, נשאלת השאלה מהו הנמשל. דנטה הקפדן 
בתוכנה של שירתו אינו מפריח אלגוריות נעדרות כיסוי, ועם כל הרצון הטוב, איש טרם עמד 
לא בספרי הקודש,  הנאה אל מקורותיו של המשורר,  זיקתה של מטילדה  על  או  על תפקידה 

הכנסייה.  אבות  בכתבי  לא  ואף  רומא  ימי  בדברי  לא  במיתולוגיה,  לא 
ּפרֹוֶסרּפינה )פרספונה(. המשורר פונה אל העלמה  לכאורה עורך דנטה השוואה בינה לבין 
שייטיב  מנת  על  קדימה  מעט  לסור  ממנה  ומבקש  הנחל,  של  השני  מצדו  המהלכת-מרקדת 

לה: אומר  זו  ובהזדמנות  דבריה,  את  לשמוע 

יָנה  רֹוֶסְרּפִ ּפְ ֶאת  יַצד  ּכֵ י  ָזַכְרּתִ ְלַמְרִאיֵתְך 
לּוטֹו,  ּפְ הּוא  ִתים,  ַהּמֵ ֵאל  אֹוֶהֶבת,  ֵמֵאם  ָחַטף 

קֹוֶטֶפת. ָאִביב  ְרֵחי  ּפִ ַהֵחן  ַעְלַמת  עֹוד  ּבְ
)50-48  .28 )קנטו 

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

מן  השאול  אל  פלוטו,  בידי  האלה  חטיפת  של  והדרמטי  המרושע  המעשה  בין  זיקה  כל  אין 
עדיין  לכאורה  שדנטה  נכון  שלנו.  מטילדה  של  שבהתנהלותה  והנועם  החן  לבין  המיתולוגיה, 
שפקד  לזה  דומה  לשבר  צפויה  שלנו  זו  מטילדה  אף  כי  וייתכן  לקרות,  עתיד  מה  יודע  איננו 
ובלתי  משהו  תמוהה  נותרת  והאלגוריה  בהמשך,  קורה  לא  דבר  כידוע  אד  פרוסרפינה,  את 

ביצירתו. מפזר  שדנטה  והרמזים  האלגוריות  הזיקות  למערכת  אופיינית 

סן  יוליוס השני,  )1545(, קברו של  ולאה. מיכלאנג'לו  רחל 
פייטרו, רומא. רחל )מימין(, סמל חיי הרוח. לאה, סמל חיי 

מדנטה.  הנושא  פרשנות  את  נטל  מיכלאנג'לו  המעש. 
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 מנורת שבעת הקנים 
ותהלוכת הכ"ד 

דנטה  לעיני  הנגלית  הקודש  תהלוכת 
שפע  על   ,29 קנטו  של  השנייה  במחצית 
שילובם  וכן  ומקורותיה,  סמליה  תכניה, 
צורנית,  לאחדות  זה  פסיפס  חלקי  של 
ההישגים  מן  הם  ותיאולוגית,  רעיונית 
למותר  כולו.  הטוהר  בטור  המרתקים 
למסר  מאודו  בכל  מחויב  שדנטה  לציין 
מפתח,  שהוא  המוסר  בתפיסת  הנוצרי 
של  עירוב  כולה  בקומדיה  עוד  אין  אולם 
ודימויים  עבריים  חזיונות  פגניים,  סמלים 

זה.  כבמקרה  מדיאבליים 
השני  בצדו  לעיניו  הנגלית  התהלוכה 
יהדות.  בסמלי  כרגיל  פותחת  הנחל  של 
המרכבה  הקנים.  שבעת  מנורת  זו  הפעם 
מן  לגריפון  הרתומה  הכנסייה  היא 
שמצא  והאשורית,  המצרית  המיתולוגיה 
הנוצרי  בהיבט  יוון.  בסיפורי  מקומו  את 
ישוע,  את  לסמל  הגריפון  היה  אמור  שלו 
ואלוהים,  אדם  של  המושלם  השילוב 
המורכב  כלאיים  יצור  הוא  שהגריפון  כפי 
השמים.  ועופות  החי  מלכי  ונשר,  מאריה 
בעולם  כי  לציין  הראוי  מן  מוסגר  )במאמר 
עם  הגריפון  את  לזהות  היה  נהוג  הנוצרי 
י׳,  )דברים,  הטמאים  העופות  מן  רס,  ּפֶ
ר  ׁשֶ ַהּנֶ ֵמֶהם  תֹאְכלּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ "ְוֶזה  יב(:  ד, 

ה"(. ְוָהָעְזִנּיָ ֶרס  ְוַהּפֶ
מנורת שבעת הקנים העברית מסמלת 
נטעה  הקודש  שרוח  הסגולות  שבע  את 
מישעיהו,  הפסוקים  יסוד  על  זאת  באדם, 

ָחְכָמה  רּוַח  ְיהָֹוה  רּוַח  ָעָליו  ְוָנָחה  ִיְפֶרה:  יו  ָרׁשָ ָ ִמּשׁ ְוֵנֶצר  י  ִיׁשָ ַזע  ִמּגֶ חֶֹטר  "ְוָיָצא  א-ב:  י״א, 
ְיהָֹוה." כ"ד הזקנים מייצגים את כ"ד ספרי המקרא,  ְוִיְרַאת  ַעת  ּדַ רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה 
ולהן שלוש כנפיים לאחת, הן סמלי ארבע הבשורות בארבעת  זרים,  ארבע החיות העטורות 
הספרים הפותחים את הברית החדשה והמוקדשים לחיי ישו. שבע המחוללות רבות הגוונים 
הן סמלי שבע הסגולות האמורות לסמל את תכונות   )130  ,121  ,29 )קנטו  שבצדי המרכבה 

פרספונה. את  חוטף  פלוטו 
בורגזה.  וילה   .1621 ברניני,  לורנצו  ג'ובני 

מבואות
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רוח,  עוז  צדק,  אהבה.  תקווה,  אמונה,  הרומית-קתולית:  האסכולה  לפי  הנצרות  של  היסוד 
לראות את העבר, העתיד  היא מיטיבה  בפניה" שכן  עיניים  זו אשר: "שלוש   – וערנות  איפוק 

החדשה.  הברית  כתבי  שבעת  שאר  את  מייצגים  מאחור  הגברים  שבעת  וההווה. 

ביאטריצ'ה 
לתבל,  שמעבר  הנסתר  הוא  המשורר  של  יעדו  אמנם  ביאטריצ'ה.  את  דנטה  פוגש   30 בקנטו 
בתחום  הן  אלו  מטרות  ואולם  ובעצמו,  בכבודו  הבורא  מול  פנים  אל  פנים  עמידה  כולל 
בן  ילד  היה  מאז  נכסף  הוא  אליה  השמיימית,  אהובתו  היא  הממשית  המסע  עילת  המופשט. 
כה".  עד  אישה  תיאר  טרם  שאיש  כשם  "לתאר  הבטיח  ואותה  שירתו  את  הקדיש  לה  תשע, 
ומבחינתה  וארבע,  עשרים  בגיל  ב-1290,  לעולמה  הלכה  ביאטריצ'ה   .1300 שנת  היא  השנה 
היא  ואותו  שמים,  במלכות  הגבוהים  החלונות  אצל  פעלה  שלמענו  דנטה,  מלכת.  עצר  הזמן 
התרגשות  נאחז  הקורא  כן,  כי  הנה  וחמש.  שלושים  בן  הוא  העדן,  בשבילי  להוליך  עתידה 
אולם  זה.  של  בזרועותיו  זה  ליפול  מהם  ומצפה  האוהבים,  זוג  בין  הפגישה  לקראת  מובנת 

האכזבה. גודל  כן  הציפיות  כגודל 
העשן  ותימרות  האש  מתוך  לעיניו  נגלית  רעלה  המצועפת  ביאטריצ'ה  של  דמותה 
האופפים את מרכבת הקודש. המשורר מתרגש כצפוי עד עמקי נשמתו, והאהובה השמיימית 
)קנטו  ביאטריצ'ה..."  זו,  היא  אני  אלי,  שא  "עיניך  יתרות:  הקדמות  ללא  עליו  לצוות  מואילה 
אשר   ,“guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice...” באיטלקית:  זו  )לשורה   .)73  ,30
תרגומה המילולי הוא: "התבונן היטב! היטב, אני, היטב, אני ביאטריצ'ה,..." ביקשתי להעניק 
ואכזר  קשוח  המקור  כי  להודות  יש  אולם  המקראי,  הציווי  מעוצמת  משהו  שא"  ב"עיניך 
תוכחה  דברי  בו  מטיחה  היא  בקרקע,  מבטו  כובש  הנכלם  המשורר  בעוד  בהמשך,  יותר.( 

היטב: מגדיר  שהוא 

נֹוֶהֶגת,  ַרֵחם  ְללֹא  ּה  ַיְלּדָ ִעם  ׁשֶ ֵאם,  ּכְ
הּוא  לּוי  ּגָ ֵהן  ָבֶריָה,  ּדְ ָהיּו  ָאְזַני  ּבְ ְך  ּכָ

ׁשּוַח.  ַהּקָ ַהֶחֶסד  ל  ׁשֶ ר  ַהּמַ ַטֲעמֹו 
)81-79  .30 )קנטו 

Così la madre al figlio par superba,
com׳ella parve a me; perché d׳amaro
sente il sapor de la pietade acerba.

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

דנטה,  אל  וקרבה  המרכבה  ממרומי  שירדה  לאחר  ביאטריצ'ה,  מסיימת  פגישתם  את 
העולם,  קורות  על  משלים  ממשילה  היא  המשורר.  של  השכלית  מוגבלותו  על  נמלץ  בנאום 

 .)33-5  ,33 )קנטו  סוד  אפופות  במלים  לעתיד  ישועה  וחוזה 

משלי המרכבה הנשברת 
)160-110  ,32 )קנטו 

 – הכנסייה  מתולדות  אירועים  סמלים,  של  בשורה  דנטה,  מתאר  שבהן  השורות  חמישים 
בתולדות  ביותר  המרוכזות  האלגוריות  מן  הן   – ימיו  ועד  מראשיתה  הנשברת,  המרכבה  היא 
להלן  הסברים.  ומפורט של  מקיף  מבלי מערך  הכתוב  את  לקרוא  ניתן  לא  מזו,  יתרה  השירה. 

הקיצור.  בתכלית  וזאת  הנקרא,  להבנת  הדרושה  הפרשנות 
הנשר הנוחת מבין עלוות העצים על המרכבה הוא סמל האימפריה הרומית, משל לרדיפות 
כפירה  וכתות  לאמונות  )סמל  ערום  שועל  מבקש  בטרף  חלקו  את  ברומא.  הראשונים  הנוצרים 
פעם  הנוחת  הנשר  אותו.  מגרשת  הנוצרי,  הטוהר  בתפקיד  כאן  ביאטריצ'ה,  אולם  בנצרות(, 
המזויף,  המסמך  את  לסמל  בא   ,)126( בשפע"  נוצות  בה  "מותיר  כשהוא  המרכבה,  על  נוספת 
Donatio Constantini )תרומת קונסטנטינוס(, אשר נמסר כביכול מאת הקיסר הרומי  הידוע בשם: 
בידי  הקיסר  מפקיד  במסמך  הרביעית.  במאה  הראשון  סילבסטר  האפיפיור  לידי  קונסטנטינוס 
היה  אמור  המסמך  כולה.  הקדושה  הרומית  האימפריה  ואת  איטליה  את  רומא,  את  האפיפיור 

רומא. סילבסטרו,  סן  כנסיית  ה"תרומה".  מסירת  מעמד 

מבואות
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שרלמאן,  הקיסר  דוגמת  האימפריה  לכתר  טוענים  מפני  האפיפיור  של  שלטונו  את  להבטיח 
לאחר  שנים  מאה  אלא  הוכח  לא  הזיוף  השמינית.  המאה  בשלהי  הנראה  ככל  שנתחבר  ומכאן 
שורש  את  בו  ראה  וכדרכו  המסמך,  של  במקוריותו  האמין  שהמשורר  מכאן  דנטה,  של  מותו 

החילונית.  הרשות  חשבון  על  חומרי  שלטון  לעצמה  המבקשת  הכנסייה  של  הבצע  תאוות 
וכיבושיו  האיסלאם  סמל  הוא  התחתית  מן  חלק  ונוגס  למרכבה  מתחת  המגיח  הדרקון 
הראשים  שבעת  של  האלגורית  משמעותם  בספרד.  וראשונה  ובראש  היבשת  בדרום 
שרואה  מי  יש  קיצוני.  לוויכוח  נתונה  הנשברת,  המרכבה  מתוך  לפתע  הצומחים  המפלצתיים 
הכנסייה.  של  הסקרמנטים  שבעת  אלו  כי  שטוען  מי  ויש  החטאים,  שבעת  סמלי  את  בהם 
משל  הוא  באכזריות  אותה  המכה  והענק  המושחתת,  הכנסייה  היא  האבנט"  פרומת  "הזונה 
הדבר  של  בסופו  הגורר  זה  והוא  השמיני,  בוניפציוס  באפיפיור  היפה  פיליפ  של  להתעמרותו 
מרומא  האפיפיור  כס  העתקת  את  לסמל  הבא  מעשה  היער,  למעבה  המרכבה  שאריות  את 

 .1309 בשנת  לאביניון 

Addio virgilio

אינטימית  זיקה  בהעדר  הקורא  את  המפתיעה  ביאטריצ'ה,  עם  דנטה  של  לפגישתו  בדומה 
ובניכור מתנשא של הגבירה האלוהית אל אהובּה משכבר הימים – לאחר שזה טרח ובא אליה 
מקץ נדודים בתופת ולאחר שהעפיל בהר הטוהר – כך גם הפרידה מוורגיליוס מעוררת תמיהה 
לדנטה  ביאטריצ'ה  בין  היחסים  מערכת  שאת  בעוד  אולם  חיבה.  סימני  של  מוחלט  בהעדר 
בלבד,  מופשט  כרקע  בו  ומופיעה  המעשה  מסיפור  נעדרת  היא  שכן  מטמיע,  איננו  הקורא 
הנאמן  הוא המדריך  הרוחני,  אביו  הוא  ורגיליוס, לעומתה, מלווה את המשורר צעד אחר צעד, 
ורגיליוס  לאביו.  בן  כשל  הוא  השניים  בין  היחס  הטוהר.  טור  ובשבילי  התופת  בדרכי  המוליכו 
עליו  ומרעיף  הטוב"  "אבי  את  מעריץ  ודנטה  ממנו,  הצעיר  המשורר  אל  גלויה  בחיבה  מתייחס 
שורות,  אלפי  לעשרת  קרוב  מקץ  השניים,  בין  הצפויה  הפרידה  והנה  ואהבה.  כבוד, שבח  דברי 

כלל. מתרחשת  איננה  שלמעשה  אלא  ואינטימיות,  חום  נעדרת  שהיא  בלבד  זו  לא 
28, לאחר הרצאת  איננה עוד. בקנטו  נמוגה אט אט עד ששוב  ורגיליוס פשוט  דמותו של 
בפני  להביט  לאחור  כהרגלו  דנטה  פונה  דונה,  לה  הּבֶ היא  הנאווה,  הגברת  של  ארוכה  דברים 
"מופתע  דנטה   29 בקנטו   .)147( דבר  מעיר  המורה  אין  פניו  על  חיוך  מלבד  אולם  ורגיליוס, 
כי  לי  רמז   / בעיניו  רק  זה  "אך  לאחור:  שוב  ופונה  הקנים  שבעת  מנורת  מאורות  ומשתאה" 
ונרגש ממראה ביאטריצ'ה, דנטה  איננו נדהם פחות ממני" )57-56(. בקנטו 30, לאחר שנדהם 
פונה שוב לאחור, כהרגלו, ואומר: "...הנה אש נעורי אלי כקודם שבה" )48(. איש אינו משיב 

הוא: לומר  לדנטה  שיש  מה  וכל  דבריו,  על  עוד 

י,  ּנִ ִמּמֶ ַרׁש  ּפָ ֶוְרִגיל,  אֹוִתי  ָנַטׁש   ...
ֶוְרִגיְליּוס ָאבֹות,  ּבָ ׁשֶ ָהָאִציל  ֶוְרִגיְליּוס 

ֶפׁש.  ַהּנֶ ִליׁשּוַעת  י  ִנְמַסְרּתִ ָיָדיו  ּבְ ׁשֶ
 )51-49  .30 )קנטו 

השניים.  בין  היחסים  פרשת  לסיומה  באה  חלושה,  ענות  בקול  וכך, 
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ודנטה.  דורהורגיליוס  גוסטב   
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פלגי שכחת הרע וזיכרון הטוב 

להעניק  מנת  על  הנצרות,  לבין  ההלנו-רומית  המיתולוגיה  בין  סינתזה  ליצור  המבקש  דנטה, 
לנצרות משמעות של האחרון והטוב שבכל העולמות, ער לחשש כי הנשמה העולה השמיימה, 
והרצון  התבונה  להשפעת  באשר  עצמו  שלו  הסבריו  פי  על  וזאת   – בהר  שנצרפה  פי  על  אף 
)וראו את ההסברים שהמשורר שם בפי מרקו בקנטו 16( – עלולה להביא  החופשי על הנפש 
לשמוע  ניתן  אולם  במפורש,  זאת  אומר  אינו  הוא  מעָברה.  קשים  זיכרונות  העדן  גן  אל  עמה 
של  מרתק  שילוב  הוא  מציע  שדנטה  הפתרון  בו.  הנוזפת  ביאטריצ'ה  של  מפיה  לכך  עדות 
נחל לתה המסורתי, אחד מחמשת  וֵאינֹוֶאה מזה. בחצותן את  נחלים, הלתה מזה  טבילה בשני 
אינו  הזיכרון  אובדן  אולם  זיכרונן.  בהאֶדס המיתולוגי, מאבדות הנשמות את  הזורמים  הנחלים 
כיוון  את  המשורר  מעט  מֶטה  כן  כי  הנה  דנטה.  שואף  אליו  האנושי  האושר  בעיית  את  פותר 
בשערי  הבאים  אצל  ממילא  )המעטים  חטאיו  את  רק  בו  שוכח  ממימיו  והלוגם  הנחל,  זרימת 
אל  אותה  משגר  הוא  הנשמה,  על  מדי  להקשות  ושלא  המצב  את  לאזן  מנת  על  העדן(.  גן 

פרטי.  אוסף  בד.  על  שמן   ,)Delville( דלוויל  ז'אן  לתה,  מימי  את  שותה  דנטה 
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הטובים,  מעשיו  שאת  ביתר  בזיכרונו  מוטבעים  במימיו,  הטובל  הֵאינואה.  הוא  השני,  הנחל 
תורם  במיתולוגיה,  לאינואה  תקדים  שאין  מאחר  בלבו.  האושר  ישכון  והלאה  מעתה  הם.  ורק 
ֵזכר  קרי:  ֵאי-נֹוֶאה,  נאה:  יווני  שם  לו  מעניק  וגם  עליו  השורה  השכינה  מכוח  דנטה  אותו 
בהם  שטבל  לאחר  כאשר  עצמו,  המשורר  מציג  האינואה  מימי  של  המופלא  חסדם  את  הטוב. 
"נכון  טור הטוהר:  את  החותמת  בשורה  ובפיו  בפריחתו...",  נעוריו  "כחורש המחדש  הוא שב: 

רקיע." כוכבי  לקראת  טהור  לנסוק 

    

מבואות
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קנטו ראשון 

הר  מתנוסס  במרכזו  אשר  אי  אל  וורגיליוס  דנטה  עולים  התופת,  את  שנטשו  לאחר 
כי  לו  שנאמר  לאחר  אוטיקה.  איש  קאטו  הוא  בפתח  השומר  הטוהר.  טור  הוא  גבוה, 
השניים עושים זאת בצו מגבוה, מניח קאטו לשני הפייטנים לבוא בשערי ההר ולצאת 

הטוהר.  טור  במרחבי  למסע 

ָהַעְנְוָתן  יִרי  ׁשִ ּדּוִגית  ֲחָרה  ּבָ ה  ַעּתָ
יָה,  ִמְפָרׂשֶ ִלְמּתַֹח  ְמנּוחֹות  ֵמי  ַעל 
ְוָעֶול.  ֲחָטִאים  ָים  ֵמָאחֹור  ת  נֹוֶטׁשֶ

ַאֶחֶרת,  ַמְלכּות  יִרי  ׁשִ א  נֹוׂשֵ ִיְהֶיה  ה  ַעּתָ
ִנְצֶרֶפת  את  ַהַחּטָ ִמן  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ּה  ּבָ

ָהֵעֶדן.  ְלַגן  ּכֹון  ּתִ ְראּוָיה  ְלַמַען 

ְלָמֶות.  ַהּצַ ֵמֵעֶמק  ִלְנסֹק  ּיּוט  ַלּפִ ן  ִנּתֵ
ִהְנִני,  ֶכן  ּלָ ׁשֶ ֵהן  ַנֲעלֹות,  מּוזֹות  ָהּה, 

ה  ַקְליֹוּפֶ ִנית  ׁשֵ ְזקֹף  ּתִ ּה  רֹאׁשָ ֶאת  בֹוּהַ  ּגָ

ִהְכִריַע  קֹוָלּה,  ְצִליל  ּבִ יִרי  ׁשִ ה  ּוְתַלּוֶ
ֻאְמָללֹות  יִרידֹות  ּפִ ּכֹחֹו  רֹב  ּבְ

ָלֶנַצח.  ֵמֶהן  לּו  ִנּטְ ְמִחיָלה  ַחְסֵדי  י  ּכִ ַעד 

ֶדם,  ִמּקֶ יר  ּפִ ַהּסַ ל  ׁשֶ ִעים  ַהּנָ ֶון  ַהּגָ
ָהָרִקיַע  ַעל  ִמּמַ רֹוֵגַע,  ֶנֱאָסף,  ּבֹו 

ָהאֶֹפק  ְקֵצה  ַעד  ִנְפָרׂש  ְוָטהֹור  ַזְך   15

ה,  ָהְרִאּיָ ְמׂשֹוׂש  ֶאת  ִטי  ְלַמּבָ יב  ֵהׁשִ
ַהּתֶֹפת  ֲחַנת  ִמּצַ ָעִליִתי  ִלְכׁשֶ ד  ִמּיָ

ַיַחד.  ם  ּגַ י  ִלּבִ ְוֶאת  ֵעיַני  ִהְקָהה  ר  ֲאׁשֶ
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נַֹגּה, ֶכת  ַהּלֶ ּכֹוַכב  ָהַאֲהָבה,  ״ֵאַלת 

ְצִעיֶפיָה,  ֶאת  עֹוָטה  ִגים  ַהּדָ ֶרְך  ּדֶ  ַעל 

ר״ אֹׁשֶ ל  ׁשֶ ִחּיּוְך  ִמְזָרח  ַפֲאֵתי  ּבְ ֵהִפיָחה 

ד.( )ג.  דֹוֶרה  גוסטב 
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נַֹגּה,  ֶכת  ַהּלֶ ּכֹוַכב  ָהַאֲהָבה,  ֵאַלת 
ְצִעיֶפיָה,  ֶאת  עֹוָטה  ִגים  ַהּדָ ֶרְך  ּדֶ ַעל 

ר.  אֹׁשֶ ל  ׁשֶ ִחּיּוְך  ִמְזָרח  ַפֲאֵתי  ּבְ ֵהִפיָחה 

י,  ְטּתִ ִהּבַ ִמּמּול  יר  ּצִ ּבַ ָיִמיָנה,  ּפֹוֶנה  ֲאַזי 
אֹוָתם  ֵעיַני,  ָראּו  ה  ְסֻגּלָ ּכֹוְכֵבי  ָעה  ַאְרּבָ

ֵעֶדן.  ּבְ ית  ֵראׁשִ ּבְ י  ַאְנׁשֵ ֵמָאז  ָרָאה  לֹא  ִאיׁש 

ְלֶהֶבת,  ׁשַ ִהּלּוַלת  ּבְ ָהָרִקיַע  ֵמי  ׁשְ ָעְלצּו 
ָך  ִהּנְ ַאְלָמן  ֲהלֹא  פֹון  ַהּצָ קֶֹטב  ָהּה, 

ֵעיֶניָך.  ְרֶאה  ַהּמַ ֶאת  ְזפּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ

י,  ְקּתִ ִהּתַ ִמּכֹוָכִבים  ֵעיַני  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַלּקֶֹטב  ָקרֹוב  יֹוֵתר  ִטי  ַמּבָ ֶאת  ֵמֵסב 
ָנגֹוָזה.  ָבר  ִמּכְ לֹא  ֶזה  ּנּו  ִמּמֶ ָהֲעָגָלה   30

ּבֹוֶדֶדת,  מּות  ּדְ ִאיׁש,  ֵאַלי,  ָסמּוְך  ּבְ ָרִאיִתי 
ְלהֹוָקָרה.  ָראּוי  ָהָדר  אֹוֵמר  ָזֵקן 

מֹוהּו.  ּכָ ָאב  ּבְ ִלְבחֹר  ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ן  ּבֵ ל  ּכָ

לֶֹבן,  ל  ׁשֶ ְקֻוּצֹות  זּור  ׁשָ ְזָקנֹו,  ָהָיה  ָארְֹך 
ל  ַהְמֻתְלּתָ רֹאׁשֹו  ַער  ׂשְ ָהָיה  ְוָכְך 
ָחֵזהּו.  ַעל  צֹוֵנַח  ַמְחָלפֹות  ֶצֶמד  ּבְ

ַהּקֶֹדׁש  ּכֹוְכֵבי  ַעת  ַאְרּבָ ְלאֹור  ָניו  ּפָ ָקְרנּו 
ַהּזַֹהר  ָהָיה  ַרב  ְוכֹה  מּותֹו,  ּדְ ֶאת  ֵהִאירּו 

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ֶאל  ב  ִנּצָ ְלִאיׁש  ָמה  ּדָ י  ּכִ ַעד 

ֵמִניַע,  ַמְחְלפֹוָתיו  ַאל,  ׁשָ ם,״  ַאּתֶ ״ּוִמי 
ָתִרים,  ַהּסְ ַנַחל  מּול  ָיָדם  ְלָחה  ּצָ ׁשֶ ״ִמי 
ֶלא?  ַהּכֶ ית  ּבֵ ַצח  ִמּנֶ טּו  ִמּלְ ם  ַנְפׁשָ ְוֶאת 

הּו  ַאּיֵ יד  ּפִ ְוַהּלַ ֶאְתֶכם,  הֹוִליְך  ּוִמי 
ְיָלה  ַהּלַ ֲאֵפַלת  ּבַ ְנִתיְבֶכם  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

ַלחֶֹפׁש? ֶכם  ַדְרּכְ ּבְ ֵהִאיר  צּולֹות  ַהּמְ ל  ׁשֶ  45

טור הטוהר
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ַהּתֶֹפת,  ּוִמְנֲהֵגי  ים  ֻחּקִ רּו  ּבְ ֲהִנׁשְ
ָרִקיַע,  רֹום  ִמּמְ ָיָצא  ָחָדׁש  ַצו  א  ּמָ ְוׁשֶ

ָלֶרֶגל?״  ֵאַלי  ַלֲעלֹות  ִלים  ִלְמֻקּלָ יר  ַמּתִ

ַצִני  ִאּלְ ַדְעּתֹו,  ּבְ ָנחּוׁש  מֹוִרי,  ֲאַזי 
ּוְבאֶֹמר  ְזרֹוַע  ּבִ יָמִנים,  ַהּסִ ַפת  ׂשְ ּבִ

ֶרְך.  ּבֶ ִלְכרַֹע  ָהִאיׁש,  ְפֵני  ּבִ י  רֹאׁשִ ין  ְלַהְרּכִ

י,  ְעּתִ ִהּגַ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ּלֹא  ״ׁשֶ יב:  ֵהׁשִ ְוָכְך 
ֵעֶדן  ּבְ ַאַחת  ִביָרה  ּגְ ת  ִפּלַ ּתְ ְזכּות  ּבִ ִאם  י  ּכִ

י.  ְעּתִ ִסּיַ ּוְבָידֹו  ָהִאיׁש  ֶאת  י  ִהְדַרְכּתִ

ּתֶֹקף,  ר  ּבַ ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ָחַפְצּתָ  י  ּכִ ַיַען  ַאְך 
ה,  ֵהּנָ ֵענּו  ַמּסָ ַעל  ְמפָֹרט  ּוּוַח  ּדִ

ֶניָך.  ּפָ יב  ָאׁשִ ְולֹא  ַהּכֹל  ְלָך  אַֹמר 

ֲעַדִין  ִלְראֹות  מּוָטל  י,  ִעּמִ ָהִאיׁש  ֶזה  ַעל 
ל  ׁשֶ ּבְ ַאְך  ָהַאֲחרֹון,  יֹומֹו  ְמּדּוֵמי  ּדִ ֶאת 
ֶבר.  ַלּגֶ נֹוַתר  ְמַעט  ְזַמן  ַרק  ֱאִוילּותֹו   60

י,  ְנּתִ ִצּיַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִפי  ּכְ  – ֵאָליו  אֹוִתי  ְלחּו  ׁשָ
י  ַחְרּתִ ּבָ ּה  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ֶעְזָרה.  יטֹו  ְלהֹוׁשִ

ַאֶחֶרת.  ְולֹא  ִהיא  ַרק  ַהְיִחיָדה,  ָהְיָתה 

ַהּתֶֹפת,  ֲחָטֵאי  ֶאת  ְלֵעיָניו  י  ְגּתִ ִהּצַ
ָהרּוחֹות  ֶאת  יג  ְלַהּצִ י  ַדְעּתִ ּבְ ה  ַעּתָ

יַח.  ּגִ ׁשְ ּתַ ֲעֵליֶהן  ׁשֶ ָאֶון,  ַעל  רֹות  ַהְמַכּפְ

ּנּו,  ִמּמֶ ַרב  ְזַמן  ִיְגזֹל  ֶרְך  ַהּדֶ רּוט  ּפֵ אּוָלם 
יִתי  ֻצּוֵ ְלַהְדִריכֹו  ַמְעָלה  ִמּלְ הֹוָרָאה  ּבְ

מַֹע.  ִלׁשְ ְוַגם  אֹוְתָך  ִלְראֹות  אן,  ּכָ ֵאֶליָך 

הּוא  ֲהלֹא  ָלִאיׁש,  ֲעזֹר  ה  ַעּתָ ָך,  ִמּמְ א  ָאּנָ
יֹוֵדַע,  ה  ַאּתָ ה  ְסֻגּלָ ּדֹוֵרׁש.  ֵחרּות  ַאַחר 

ֶגד.  ִמּנֶ יו  ַחּיָ ִליְך  ִהׁשְ ֶבר  ַהּגֶ ֲעבּוָרּה  ּבַ
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אּוִטיָקה  ּבְ מֹוְתָך  ָהָיה  ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  ֵהן 
הֹוַתְרּתָ  ִליָמה  ַהּגְ עֹוד   , ַחְרּתָ ּבָ ֵחרּות  ּבַ ֵעת 

ּוֶפֶלא.  ְלֵנס  מֹוֵפת  ין  ַהּדִ יֹום  ּבְ ְהֶיה  ּתִ  75

ֵהַפְרנּו.  אֹול  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ט  ּפָ ִמׁשְ ְולֹא  חֹק  לֹא 
ינֹוס,  ׄמִ ל  ׁשֶ ִיְרָאתֹו  ֵאין  ָעַלי  ָהִאיׁש,  ַחי  י  ּכִ

ֵעיֶניָה  יטֹות  ַמּבִ ּבֹו  אִתי  ּבָ ּתֶֹפת  ּבַ ֵמחּוג 

ְתִפּלֹוֶתיָה  ּבִ ָך,  ּלְ ׁשֶ ַמְרְצָיה  ל  ׁשֶ ַהֲחסּודֹות 
ּכַֹח,  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתּה  ָך  ִמּמְ ִהיא  ּתֹוַבַעת 

ָיֶדיָך.  ָלנּו  ט  הֹוׁשֵ ֵאפֹוא,  ְלַמֲעָנּה, 

ְמדֹוֶריָך,  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ָלתּור  ָלנּו  ח  ַהּנַ
ֵאֵלינּו  ָך  ַחְסּדְ ַעל  ְמָך  ׁשִ ּבְ ָלּה  אֹוֶדה 

ה.״  ְלַמּטָ ם  ׁשָ ֵאי  לֹוַמר  ִלי  ר  ֻמּתָ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ִאם 

ַמְרְצָיה  ל  ׁשֶ ְרִאיָתּה  ִמּמַ עֶֹנג  י  ֵהַפְקּתִ ״ָאֵכן 
י  ּנִ ִמּמֶ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ״ְוִאם  יב,  ֵהׁשִ ָהַאֵחר,״  ֶחֶלד  ּבַ

ֶחֶסד.  ל  ׁשֶ ה  ְלַמֲעׂשֶ ֵמעֹוָלם  י  ֵסַרְבּתִ לֹא 

ע  ָהֶרׁשַ ְנַהר  ְלחֹוף  ּכֹן  ׁשְ ּתִ ּזֹו  ׁשֶ ה  ַעּתָ
יֵנינּו  ּבֵ ָבר  ּדָ ְוֵאין  ָעַלי,  ּכָֹחּה  עֹוד  ֵאין 

ַלחֶֹפׁש.  ֵצאִתי  יֹום  ּבְ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ַהחֹק  ֶזה  י  ּכִ  90

ָהֵעֶדן  ן  ִמּגַ ִביָרה  ּגְ  , ְחּתָ ּסַ ׁשֶ ִפי  ּכְ ִאם  ַאְך 
צֶֹרְך  ֵאין  ְלֶעְזָרְתָך,  ַהְמַמֶהֶרת  זֹו  ִהיא 

י. ּדַ ֵהן  ִמְצָוָתּה  ּבְ ֲחַלְקַלּקֹות.  ְלׁשֹון  ּבִ

ֶאְזֵרהּו  ה  ִחּלָ ּתְ ֲאָבל  ֵאפֹוא,  ְלָך,  ְך  ּלֵ ּכַ
ְלַמַען  ָניו  ּפָ ּוְרַחץ  סּוף,  ְקֵני  ֲחגֹוַרת  ּבַ

ַהּתֶֹפת.  ֲהַמת  ִמּזֻ ּבֹו  ק  ִיְדּבַ לֹא  ֶתם  ּכֶ ַאף 

ֵעיַנִים  ְטרּוט  ְך  ּכָ ָלבֹוא  ֲהלֹא  ָנֶאה  לֹא  י  ּכִ
ְלנַֹכח  ְוַלֲעמֹד  ַחת,  ַ ַהּשׁ ֵאֵדי  דֹק  ּבְ

ֵעֶדן.  ן  ִמּגַ ִליַח  ׁשָ ף,  ַהּסַ ׁשֹוֵמר  ַמְלָאְך 
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ֶמׁש ֶ ַהּשׁ זֹו.  ֶדֶרְך  ּבְ ָלׁשּוב  ְבֲחרּו  ּתִ “ַאל 

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶאְתֶכם  ְדִריְך  ּתַ ה,  ַעּתָ ֶזה  זֹוַרַחת 

ַמְעָלה.״ ַהר  ִמְדרֹונֹות  ּבְ יל  ְלַהְעּפִ ַקל  ּה  ּבָ

ד. ג. 
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נּו  ּלָ ׁשֶ ד  ַהְמֻבּדָ ָלִאי  ָסִביב  ָסִביב, 
ַרַעׁש,  ּבְ ַלחֹוף  ל  ַהּגַ ץ  ִמְתַנּפֵ ם  ׁשָ ָמקֹום 

ּפֹוֵרַח.  עֹוֶלה,  סּוף  ְקֵנה  ְוַרְך  ָעכּור  בֹץ  ּבְ

ה  ְלַמּטָ ל  ַהְמֻסּגָ ֶצַמח  ֵאין  ַבּדֹו  ִמּלְ י  ּכִ
ִלְכרַֹע  ִלי  ִמּבְ ָעִלים  ּוְלַהְצִמיַח  ִלְגּדֹל 
ִים.  ַהּמַ ַנְחׁשֹוֵלי  מּול  ץ  ּוְמֻנּפָ דּוד  ׁשָ  105

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ זֹו.  ֶדֶרְך  ּבְ ָלׁשּוב  ְבֲחרּו  ּתִ ַאל 
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֶאְתֶכם  ְדִריְך  ּתַ ה,  ַעּתָ ֶזה  זֹוַרַחת 

ַמְעָלה.״  ַהר  ִמְדרֹונֹות  ּבְ יל  ְלַהְעּפִ ַקל  ּה  ּבָ

ְלֶפַתע.  ְוֶנֱעַלם  ָהִאיׁש  ָבָריו  ּדְ ם  ִסּיֵ
י,  ָקַרְבּתִ מֹוִרי  ְוֶאל  ַרְגַלי  ַעל  י  ַקְמּתִ ָאז 

ְואֶֹמר.  ה  ִמּלָ ְללֹא  ֵעיַני  ֶאת  ּבֹו  נֹוֵתן 

ֶוְרִגיְליּוס,  ֵאַלי  ר  ּבֵ ּדִ ִעְקבֹוַתי,״  ּבְ ֵלְך  ִני,  ״ּבְ
ה  ַהּזֶ ַהּמֹוָרד  י  ּכִ ֲאחֹוֵרינּו,  ֶאל  ״ָנׁשּוב 

ַחת.״  ִמּתַ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ֶאל  אֹוָתנּו  יֹוִביל 

ַחר,  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֵני  ִמּפְ ָנסֹוָגה  יל  ַהּלֵ ַכת  ֶחׁשְ
י  ָיכְֹלּתִ ְוָאנִֹכי  ּוְנמֹוָגה,  ִנְמֶלֶטת 

מַֹע.  ִלׁשְ אן  ִמּכָ ַהְרֵחק  ים  ּלִ ַהּגַ ַרַחׁש  ֶאת 

נּו,  ְרּכֵ ּדַ ֶאת  ינּו  ָעׂשִ ּבֹוֵדד  ִמיׁשֹור  ֵני  ּפְ ַעל 
ֵאֶליָה  חֹוֵזר  ְוהּוא  ְרּכֹו  ּדַ ד  ִאּבֵ ִאיׁש  ּכְ

ּפֹוֵסַע.   ְוא  ׁשָ י  ּכִ ּדֹוֶמה  ְמָצָאּה,  ֶטֶרם  ַאְך   120

ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ֶנֱאָבק  ּבֹו  קֹום  ַלּמָ אנּו  ּבָ ֵעת 
הּוא,  ׂשֹוֵרד  ל  ּצֵ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ַח,  ּוְמַנּצֵ ל,  ַהּטַ

ָהרּוַח,  ָעָליו  ְנׁשֹב  ּבִ ְלִהְתַאּדֹות  ָחׁש  לֹא 

ַרּכֹות  ָיָדיו,  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ֲאדֹוִני  יַח  ִהּנִ
ה  ָלּמָ י  ָיַדְעּתִ ֲאַזי  ב,  ָהֵעׂשֶ ֲעֵלי  ׁשּוטֹות  ּפְ

י.  ֵהַבְנּתִ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֲאדֹוִני,  זֹאת  ה  ָעׂשָ
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ֶדַמע,  ּבְ ַהְמעָֹרבֹות  ַני  ּפָ לֹו  י  ּתִ ׁשְ ִהּגַ
ַבע,  ַהּצֶ ְמלֹוא  ֶאת  יב  ֵהׁשִ ְלָחַיי  ֶאל  ְוהּוא 

ַהּתֶֹפת.  ֻטְמָאתֹו  ּבְ ֵהִליט  ִליל  ּכָ אֹותֹו 

ְענּו,  ִהּגַ ם  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  ָנטּוׁש  חֹוף  ֶאל  ֲאַזי 
ה  ֵהּנָ ַעד  ֵמיָמיו  ֵני  ּפְ ַעל  ָרָאה  ּלֹא  ׁשֶ ם  ַהּיָ

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ַלֲאחֹוָריו  ַמְפִליג  ְוהּוא  ָאָדם 

ִלי.  ָחַגר  ַהּסּוף  ְקֵני  ֶאת  ָהִאיׁש  ְרצֹון  ּכִ ם  ְוׁשָ
ַמח  ַהּצֶ ֶנֱעַקר  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ֶלא,  ּפֶ ָהּה 

ֵהִגיַח  יו  ְחּתָ ּתַ ַאֵחר  מֹוִרי,  ַחר  ּבָ אֹותֹו 

ׁשֶֹרׁש.  ַעד  ֵמרֹאׁש  ֵזֶהה  ְתָלׁש  ְוַלּנִ ד,  ִמּיָ   136
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קנטו שני 

כדור  של  השני  בצדו  המצוי  הטוהר  טור  פני  על  וזורחת  בירושלים  שוקעת  השמש 
שנועדו  המתים  רוחות  ובה  ספינה  מגיעה  האי  חופי  אל  בדיוק.  ירושלים  מול  הארץ, 
שיר  שר  הימים,  משכבר  דנטה  של  ידידו  ַקֶזלה,  מהם,  אחד  הטוהר.  בטור  לכפרה 
נדהמים  הרוחות  וברישול.  בעצלות  הזמר  ומאשים את  קוטע את שירתו  אהבה. קאטו 

החי.  האיש  דנטה,  את  ביניהם  לראות 

ָהאֶֹפק  ֶאת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָחְצָתה  ה  ִהּנֵ
יף  ַמּקִ ֲהרֹון,  ַהּצַ ס  ִטּפֵ יאֹו  ׂשִ ְוֶאל 
ַלִים,  ְירּוׁשָ ֵני  ּפְ ַעל  ָרָחב  ל  ַמְעּגָ ּבְ

ַעת,  ַטּבַ ּבְ ֶגד  ִמּנֶ ַסב  ְוַלְיָלה 
ַהּמֹאְזַנִים  ִעם  ָעָלה  ָהר  ַהּנָ ְנֶגס  ִמּגַ

 – ַחר.  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  קּום  ּבְ דֹו  ִמּיָ ְמָלִטים  ַהּנִ

 – אָוה  ַהּנָ אֹורֹוָרה   – ַחר  ַ ַהּשׁ ְלָחֵיי  ֲאַזי 
ֶוֶרד,  ְלֶצַבע  ָהיּו  ָמן  ְוַאְרּגָ ח  ִמּצַ

ַחר.  ַ ַהּשׁ ֱאִליַלת  ַעל  ָקְפָצה  ִזְקָנה  לּו  מֹו  ּכְ

ר  ֲאׁשֶ ָאָדם  ְבֵני  ּכִ ָים,  ְלחֹוף  ָאנּו  עֹוד 
ע,  ּסָ ַהּמַ ֶאל  ֵיְצאּו  ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֹו  ּבְ ׁשֹוְקִלים 
ֶרְך,  ַלּדֶ ָיָצא  ם  ִלּבָ ֲאָבל  אן  ּכָ עֹוד  ּגּוָפם 

ַחר  ַ ַהּשׁ י  ַעְרִפּלֵ ֵעת  ֲאִדים  ַהּמַ ּוְכמֹו 
ִני  ׁשָ זֹוֵהר  ְוהּוא  ַהְבָלם,  ּבְ ֲעָטפּוהּו 

ִים,  ַהּמַ ִמיׁשֹור  ֵני  ּפְ ַעל  ַמֲעָרב  אֶֹפק  ּבְ  15

 – ֶאְרֶאּנּו  ְוׁשּוב  ּוְלַואי   – אֹור  ֶטֶרם  ּבְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֶחֶתף  ּבְ ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ֵני  ּפְ ֶאת  חֹוֶצה  ִנְגָלה 
יֵגהֹו.  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ַמֵהר  ס  ַהּטָ עֹוף  ֵאין 
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ֶטֶרם ּבְ אן,  ּכָ ַעד  מֹוִרי  יב  ֵהׁשִ לֹא  ִלי  ָבר  ״ּדָ

ָנַפִים,  ּכְ צּוַרת  ִמּמּול  ח  ַהּצַ ָהאֹור  ל  ִקּבֵ

מּוֵלנּו״ אי  ַהַהּגַ ֶאת  מֹוִרי  ִזָהה  ֲאַזי 

ד. ג. 
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ּנּו  ִמּמֶ ָקט  ְלֶרַגע  י  ְקּתִ ִהּתַ ֵעיַני  ְלֵעת 
ָרִאיִתי  ַבר-ָמה,  ּדְ אֹל  ִלׁשְ מֹוִרי  ֶאת  ְלַמַען 
ִמּקֶֹדם.  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ִלְזהֹר  ב  ׁשָ הּוא  יַצד  ּכֵ

ֵעיַני  מּול  ֶאל  ָנגֹל  יו  ִצּדָ ל  ִמּכָ ֲאַזי 
הֹוִפיַע  יו  ְחּתָ ּוִמּתַ ן,  ְלַבְנּבַ ֶתם  ּכֶ ִמין 

ַהחּוָצה.  קֹוֵרן  ְוהּוא  זֹוֵרַח  אֹור  ֶתם  ּכֶ עֹוד 

ֶטֶרם ּבְ אן,  ּכָ ַעד  מֹוִרי  יב  ֵהׁשִ לֹא  ִלי  ָבר  ּדָ
ָנַפִים,  ּכְ צּוַרת  ִמּמּול  ח  ַהּצַ ָהאֹור  ל  ִקּבֵ

מּוֵלנּו.  אי  ַהַהּגַ ֶאת  מֹוִרי  ִזָהה  ֲאַזי 

ָיֶדיָך,  כֹר  ״ּפְ ִלי,  ָקָרא  ַרע!״  ּכְ ּוֶבֶרְך  ״ַמֵהר 
ְוָהְלָאה  ה  ּוֵמַעּתָ הּוא  ֵמֵעֶדן  ַמְלָאְך 

  , ֱאלֹּהַ ִליֵחי  ׁשְ ְוֵהם  מֹותֹו  ּכְ ים  ַרּבִ ְרֶאה  ּתִ  30

ֱאנֹוׁש, ְלֶאְמְצֵעי  לֹוֵעג  אֹותֹו  ְרֵאה 
הּוא  ְוֵאין  ָמׁשֹוט  ְללֹא  ַיְפִליג  ים  ְלֶמְרַחּקִ

ְכָנַפִים.  ּבִ לֹו  י  ּדַ י  ּכִ ים,  ְלִמְפָרׂשִ ִנְזָקק 

ַמִים,  ָ ַלּשׁ הּוא  ּפֹוֵרׂש  אֹוָתן  יַצד  ּכֵ ְרֵאה 
ּפֹוֵלַח  ָהֲאִויר  ֶאת  ַאְלָמֶות  ּוִבְפלּוַמת 

ְודֹוֶעֶכת.״  ֶרת  נֹוׁשֶ ָהעֹוף  נֹוַצת  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ

ֵעֶדן, ן  ּגַ עֹוף  ֵאֵלינּו  ָקַרב  ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ
ַהּזַֹהר,  ָהַלְך  ַבר  ּגָ ם  ִהְתַקּדֵ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ַהּבַֹהק.  ַסְנֵוֵרי  ּבְ ֵעיַני  ֻהּכּו  י  ּכִ ַעד 

ְסִפיָנתֹו, ּבִ ְוהּוא  ֵעיַני  ֶאת  י  ְלּתִ ּפַ ִהׁשְ
ִים,  ַהּמַ ַעל  ֶהְחִליָקה  ּוְמִהיָרה  ִליָלה  ּקַ

יַע.  ִהּגִ ם  ַהּיָ חֹוף  ֶאל  ּקֶֹרט,  ּכַ ְקָעה  ׁשָ ְולֹא 

ּפּון, ַהּסִ ַעל  ב  ִנּצַ אי,  ָרף-ַהּגַ ׂשָ ָעַמד 
ֵמָאה  מֹות  ּוְנׁשָ ר,  אֹׁשֶ יַע  ַמּבִ ּלֹו  ּכֻ

ְרָכַתִים.  ּיַ ּבַ ְסִביבֹו  בּו  ָיׁשְ יֹוֵתר  ְוַאף   45
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ּפּון,  ַהּסִ ַעל  ב  ִנּצַ אי,  ָרף-ַהּגַ ׂשָ ״ָעַמד 

ֵמָאה  מֹות  ּוְנׁשָ ר,  אֹׁשֶ יַע  ַמּבִ ּלֹו  ּכֻ

ַּיְרָכַתִים״ ּבַ ְסִביבֹו  בּו  ָיׁשְ יֹוֵתר  ְוַאף 

ד. ג. 
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ְצַרִים,״ ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵצאת  ״ּבְ קֹוָלן,  ָנְתנּו 
ּוְבתַֹאם  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ֶאָחד,  קֹול  ּבְ רּו  ִזּמְ

יכּו. ִהְמׁשִ ים  ִהּלִ ַהּתְ סּוֵקי  ּפְ ִמְזמֹור  ּבְ

ַהּקֶֹדׁש,  ְצַלב  ּבִ רּוב  ַהּכְ אֹוָתן  ֵרְך  ּבֵ ֲאַזי 
ִפיָנה,  ַהּסְ ִמן  ָיְרדּו  ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ְוֵהם 

ָאה.    ּבָ ּנּו  ִמּמֶ ָמקֹום  ֶאל  ִהְפִליָגה  ְוזֹו 

עֶֹרף,  ּבָ נֹוְתרּו  ר  ֲאׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֲהמֹון 
יטּו  ִהּבִ קֹום,  ַהּמָ ֶאת  ָיְדעּו  לֹא  י  ּכִ ִנְרֶאה 
ּדֶֹפן.  יֹוֵצא  ְדַבר-ָמה  ּבִ ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ִאיׁש  ּכְ

ַקְרֶניָה,  ֶאת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ יֹוָרה  ַצד  ְלָכל  ם  ׁשָ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵמֶאְמַצע  ַהּיֹום,  ֶאת  יֹוֶלֶדת 
יָה.  ִחּצֶ חֹד  ּבְ ה  ְרׁשָ ּגֵ ִדי  ַהּגְ ל  ַמּזַ ה  ִהּנֵ

ֵניֶהם, ּפְ ֶאת  ֵאֵלינּו  ֵהִרימּו  ִאים  ַהּבָ ֵעת 
ָנא, ִאְמרּו  ם,  ִמּכֶ א  ״ָאּנָ ָתם:  ׁשָ ּקָ ּבַ ׁשֹוְטִחים 

ה?״   ָהָהְרָ ַלֲעלֹות  ּבֹו  נּוַכל  ִביל  ְ ַהּשׁ ה  ַאּיֵ  60

ֲאַנְחנּו  ֵעיֵניֶכם  ״ּבְ ֶוְרִגיְליּוס:  ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ
י  ּכִ ִהיא  ָהֱאֶמת  ַאְך  ָלֶבַטח,  קֹום,  ַהּמָ ֵני  ּבְ

ָאנּו.  ם  ּגַ מֹוְתֶכם  ּכְ ָזִרים  ה  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ אן  ּכָ

אֶתם,  ּבָ ׁשֶ ִלְפֵני  ְזַמן-ָמה  ְענּו,  ִהּגַ רֹוב  ִמּקָ ֶזה 
עּור,  ׁשִ ְלֵאין  ה  ָקׁשָ נּו  ְרּכֵ ּדַ ָהְיָתה  ִאם  ם  ּגַ

ֵעיֵנינּו.״ ּבְ ִהיא  ָחק  ִמׂשְ ה  ָהֲעִלּיָ ן  ּכֵ ַעל 

ָהרּוחֹות  יקּו  ִהּסִ ימֹוַתי  ְנׁשִ ַמע  ְלׁשֵ
י. עֹוֶדּנִ ים  ּוַבַחּיִ ֲאִני  מּוָתה  ן-ּתְ ּבֶ י  ּכִ

ֲעזּוַע.  ִמּזַ ֵניֶהם  ּפְ ָחְורּו  ַתְדֵהָמה  ּבְ

ִליַח  ָ ַהּשׁ ְסִביב  ִנְדָחק  ָהמֹון  ּכְ ֵהם  ָהיּו 
ִפיו. ּבְ ַמה  מַֹע  ִלׁשְ ַזִית,  ל  ׁשֶ ָעָנף  ָידֹו  ּבְ

ֵרֵעהּו. ֶאת  ִאיׁש  רֹס  ִמּדְ ִנְזַהר  ֶאָחד  לֹא  ַאף 

DANTE 2.indb   73 6/7/2009   2:16:47 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

74

ן,  ּלָ ּכֻ ל  ַמּזָ רֹות  ּבָ מּוִלי,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְך  ּכָ
ֵמֶהן  ח  ּכַ ִנׁשְ לּו  מֹו  ּכְ י  ּבִ ָנֲעצּו  ֵעיֵניֶהן 

ר.  ָהאֹׁשֶ ְמחֹוזֹות  ֶאל  ע  ַמּסָ ִלְפֵניֶהן  י  ּכִ  75

צֹוֶעֶדת,  ְלָפִנים  זֹו  ָרִאיִתי,  ֵמֶהן  ַאַחת 
ה. ִחּבָ רֹב  ּבְ אֹוִתי  ַלְחּבֹק  ּוְבֶחְפָצּה 

ָהרּוַח. ֶאל  ִניִתי  ּפָ ָאנִֹכי  ם  ּגַ ׁש,  ִנְרּגָ

ׁשֹוָלל. ַהּמֹוִליִכים  ֵריִקים  ְצָלִלים  ֲאָהּה, 
כֹול  ַבּיָ ּכְ אֹותֹו  י  ְקּתִ ִחּבַ לֹוׁש  ׁשָ ָעִמים  ּפְ

י.  ְבּתִ ֵהׁשַ ֵריָקם  ָיַדי  לֹוׁש  ׁשָ ּוְפָעִמים 

רֹון, ִחּוָ ּבְ ַני  ּפָ אי  ַוּדַ ָתה  ּסְ ּכִ ִליָאה  ּפְ
ָאחֹוָרה  ָנסֹוג  עֹודֹו  ל  ַהּצֵ ְך  ִנְתַחּיֵ י  ּכִ

ּפֹוֵסַע.  ַאֲחָריו,  ר  ּתָ ֵאָליו,  ְוָאנִֹכי 

ר.  ּבֵ ּדִ ִנימּוס  רֹב  ּבְ ַלֲעצֹר.  ִני  ׁשַ ּקְ ּבִ
ֵלאמֹר  ּבֹו  י  ִהְפַצְרּתִ ָהִאיׁש,  ִמי  ָרִאיִתי 

יַח.  ָיׂשִ ִדי  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ֵתר  ִיּוָ י  ּכִ

ָהִייִתי  מּוָתה  ן-ּתְ ּבֶ ֵעת  יָך  ״ֲאַהְבּתִ ִלי:  יב  ֵהׁשִ
ָך.  ִאּתְ ֶאְהֶיה  ן  ּכֵ ַעל  ו,  ַעְכׁשָ ְואַֹהְבָך 

ָיָצאָת?״  ע  ּסָ ַהּמַ ֶאל  ה  ָלּמָ ִלי  ֱאמֹר  זֹאת  ִעם   90

ְלַמַען  ״זֹאת  י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְיִדיִדי,״  ״ַקֶזָלה, 
ה  ָלּמָ ַאְך  ָהֵעת,  בֹוא  ּבְ ְלָכאן  ָלׁשּוב  אּוַכל 

יַע?״ ְלַהּגִ ה  ֵהּנָ ַעד  ֵרִעי,  ֶזה,  ּתָ  ׁשְ ּבֹוׁשַ

יו  ּפִ ַעל  ֵהן  י  ״ּכִ יב,  ֵהׁשִ ָעָליו,״  י  ִלּבִ ּבְ ״ֵאין 
ָיִניַח,  ִמי  ֶאת  ִיּטֹל,  ִמי  ֶאת  ָבר,  ּדָ ק  ַ ִיּשׁ

ה.  ֵהּנָ ֶאל  ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ֶהֱעִביַרִני  לֹא  ִאם 

נֹוֵבַע.  רּוב  ַהּכְ ְרצֹון  ֶדק-ָעל  ִמּצֶ ֵהן  י  ּכִ
ְסִפיָנתֹו  ּבִ ֵלו  ׁשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְיָרִחים  ֶזה 

ִסּפּוֶניָה.  ֶאל  א  ַהּבָ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ הּוא 
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ַלחֹוף,  י  ָיַרְדּתִ ְלֵעת  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּבַ  
ר  ִטיּבֶ ֵמי  ּבְ ַלח  ַהּמֶ ִמְתָעֵרב  ּבֹו  ָמקֹום 

ֶאֶרץ.  ְוֶדֶרְך  ִנים  ּפָ ְמאֹור  ּבִ ַלִני  ִקּבְ

ָהר,  ַהּנָ ֶפְך  ׁשֶ ֶאל  ֶאְברֹוָתיו  ֶאת  ַרׂש  ּפָ
רּוחֹות  ּנּוס  ּכִ ְמקֹום  ּוֵמעֹוָלם  ֵמָאז 

ַחל.״   ַהּנַ ָאֶכרֹון  ּבְ ׁשֹוְקִעים  ֵאיָנם  ר  ֲאׁשֶ  105

ָעֶליָך  אֹוֵסר  ין  ַהּדִ ֵאין  ״ִאם  ְוָאנִֹכי: 
ַאֲהָבה, ל  ׁשֶ ִמְזמֹור  ר  ּוְלַזּמֵ ָלׁשּוב 

ָעָברּו, ָיִמים  ּבְ ְך  ּכֵ ׁשִ ּסּוַפי  ּכִ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

רּוִחי  ֶאת  ָנא  הֹוֵאל  ַהּטֹוב,  ֵרִעי  ן,  ּכֵ ַעל 
ה  ֵהּנָ ַעד  ע  ּסָ ַהּמַ י  ּכִ ְלַנֵחם  ֶזֶמר  ּבְ

הֹוִגיַע.״ ִרי  ׂשָ ּבְ ְוַגם  ָמִתי  ִנׁשְ ֶאת  יׁש  ִהּתִ

ּדֹוֶבֶרת,״  ָמִתי  ִנׁשְ ּבְ ֵאַלי  ״ָהַאֲהָבה 
ֶמר  ַהּזֶ ָהָיה  ָעֵרב  ְוכֹה  יר  ָלׁשִ ֵהֵחל 

ֲעַדִין.  ִזְכרֹוִני  ּבְ ן  ִמְתַנּגֵ הּוא  י  ּכִ ַעד 

ַיַחד, ם  ּגַ ְוֶהָהמֹון  ְוָאנִֹכי  מֹוִרי 
ַקֶזָלה  ֶאת  ְפנּו  ִהּקַ ְועֶֹנג  ְמָחה  ׂשִ רֹב  ּבְ

נּו.  ְעּתֵ ּדַ ֵמִסיַח  ָבר  ּדָ עֹוד  ֵאין  לּו  מֹו  ּכְ

ֶמר  ַלּזֶ ה  דּוִמּיָ ּבְ יִבים  ַמְקׁשִ ָאנּו  עֹוד 
ְלֶפַתע,  ֶאָחד  ָזֵקן  ָזַעק  ְוִלְצִליָליו, 

ְוֶכֶסל,  ִרְפיֹון  רּוחֹות  ָלֶכם,  ָהָיה  ה  ּזֶ ״ַמה   120

ֵהיֶתם!? ּתַ ִהׁשְ ַמּדּוַע  ַהּזֹו,  אּות  ַהּלֵ ַמה 
ָהֶרֶפׁש, ְסִחי  ֶאת  לּו  ּוׁשְ ָהר  ּבָ ֲעלּו  ַמֵהר 

ַעל.״ ִמּמַ ָהֵאל  ֵני  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  ּתּוְכלּו  לֹא  ן  ּפֶ

ַיַחד,  ֶצת  ְתַקּבֶ ַהּמִ יֹוִנים  ַלֲהַקת  ּכְ
זֹאת  ְוַתַחת  ן  ּבָ ִמּלִ ַחת  ּכַ ִנׁשְ ֲאָוָתן  ּגַ

ֶקט. ׁשֶ ּבְ ִבים  ֲעׂשָ אֹו  ים  ִחּטִ רֹות  ְמַנּקְ ֵהן 
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ְלַמַען  ְמנּוָחָתן  ֶאת  ַיְחִריד  ַבר-ָמה  ּדְ ִאם  י  ּדַ
ֶאת  י  ּכִ יָרה,  ַהּכִ ֶאת  ֵמָאחֹור  ְפֵקְרָנה  ּתַ

ה.  ּנָ ִמּמֶ דֹול  ּגָ ׁש  ֲחׁשָ ָלַכד  ן  ִלּבָ ׂשּוַמת  ּתְ

ִאים, ַהּבָ ֶחֶבר  ֶאת  ָרִאיִתי  ָאנִֹכי  ְך  ּכָ
ְדרֹון  ַהּמִ ֶאל  ָאִצים  ר  ּמָ ַהּזַ ֶאת  ים  נֹוְטׁשִ

ָאָנה ָלַדַעת  ִלי  ִמּבְ ַההֹוְלִכים  ֵאּלּו  ּכְ

נּו.  ְלַדְרּכֵ ִמַהְרנּו  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ּוְכמֹוֶהם    133
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קנטו שלישי  

דנטה  נאספים  ההיטהרות,  הר  אל  העולה  הדרך  את  למצוא  יכולים  הם  שאין  כיוון 
מוצאותיו.  את  להם  המספר  המלך,  ַמנפֶרדי  היא  מהן  אחת  נשמות.  עדת  על  ומורהו 

ֶכת  ִנְמׁשֶ ָלִלים  ַהּצְ ל  ׁשֶ ְתאֹום  ּפִ ְמנּוַסת  עֹוד 
ָהָהר,  לֹות  ְלַמְרּגְ יׁשֹור  ַהּמִ ֵדה  ׂשְ ֵני  ּפְ ַעל 

ּוְבֶצֶדק.  ר  יֹׁשֶ ּבְ ִרים  ִמְתַיּסְ ָאנּו  ּבֹו 

ֵאת.  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ מֹוִרי  ְזרֹועֹות  ּבִ י  ִנְצַנְפּתִ
ְלָעָדיו  ּבִ ָהִייִתי  ָיכֹול  יַצד  ּכֵ ְוִכי 
 ? בֹוּהַ ַהּגָ ֶרֶכס  ּבָ ס  ּוְלַטּפֵ ָלרּוץ 

ָליֹות; ּכְ מּוַסר  ה  ֻמּכֵ ִאיׁש  ּכְ ִנְרָאה  ְוהּוא 
ָך  ִלּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  ַאּתָ ָאִציל,  ַמְצּפּון  ֲאָהּה, 

ּדִֹפי! ל  ׁשֶ ֻקְרטֹוב  ל  ּכָ ַעל  ָקׁשֹות  אֹוְתָך  ר  ְמַיּסֵ

רּוָצה, ַהּמְ ִמן  ן  ִרּסֵ ַרְגָליו  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ּגֹוֶזֶלת,  ֲאִצילּותֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִמן  זֹו 

ִעְנָיֶניָה,  ּבְ ּכֹה  ַעד  ָעה  ּקְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ רּוִחי, 

ת. ְודֹוֶרׁשֶ חֹוֶקֶרת  ִהיא,  ַחת  ִנְפּתַ ה  ִהּנֵ
ָהר,  ּבָ ְדרֹון  ַהּמִ ֶאל  ִטי  ַמּבָ י  ֵהַסְבּתִ

ָהָרִקיַע.  ֶאל  ם  ַהּיָ ֵני  ִמּפְ לּול  ּתָ עֹוֶלה   15

ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ָמן  ַאְרּגָ ּבְ ָיְקָדה  ֵמֲאחֹוַרי 
ַהּבַֹהק, ִזיו  ֶאת  יר  ִהְסּתִ י  ִצּלִ ְלָפִנים  ַאְך 

ַקְרֶניָה.  ֶאת  י  ָעַצְרּתִ ֲהלֹא  גּוִפי  ּבְ י  ּכִ

ָרִאיִתי,     ָהה  ּכֵ מּוִלי  ְרַקע  ַהּקַ ַרק  ְלֵעת 
א  ּמָ ׁשֶ י  ִנְבַהְלּתִ ָיֵרא,  ֵאיָמה,  ּבְ י  ְעּתִ ִנְרּתַ

י  ַסְרּתִ ה  ּדָ ַהּצִ ֲאַזי  אֹוִתי,  ָנְטׁשּו  ַהּכֹל 
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ַלע,  ַהּסֶ ְלִקיר  ִביב  ִמּסָ צּו  ִנְתַקּבְ ֵהם  ה  ״ִהּנֵ

ָלמּוׁש  ּוְמָסְרִבים  ָאִחיו  ּבְ ִאיׁש  ֵבִקים  ּדְ

ְלֶפַתע״ ֶנְחַרד  ר  ֲאׁשֶ ַרב  ֵעֶרב  ּכְ ם  ָ ִמּשׁ

ד. ג. 
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ֵאַלי:  ָניו  ּפָ ֶאת  ַסב  ְיׁשּוָעִתי,  ְוהּוא, 
ָעֶליָה? ִיְהֶיה  ה  ּזֶ ַמה  ַהּזֹו,  ָדנּות  ״ַהַחׁשְ
ּבֹוֵטַח?  ֵאיְנָך  ֲהִבי  אֹוְתָך,  ַאְפִקיר  ְוִכי 

ָטמּון  ּבֹו  ֶקֶבר  ַעל  ָהֶעֶרב  יֹוֵרד  ה  ַעּתָ
ַעם.  ּפַ ֵאי  ִצּלֹו  ֵהִטיל  הּוא  ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ּגּוִפי 

ַנּפֹוִלי.  ּבְ ה  ַעּתָ ל,  ִנּטַ ַרְנִדיִסי  ִמּבְ

ָקִדיָמה  י  ִצּלִ ִליְך  ַמׁשְ ֲאִני  ֵאין  ִאם  ן  ּכֵ ַעל 
ָרִקיַע,  רּום  ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֲהלֹא  ֶאה,  ּתָ ׁשְ ּתִ ַאל 

ִלְזרַֹח.   ָהַאֵחר  ִמן  מֹוֵנַע  ֶאָחד  אֹור  ֵאין   30

ר  ִמְתַיּסֵ הּוא  זֹאת  ִעם  ּגּוֵפנּו,  ֵיׁשּות  ְנטּול 
ֵנַדע,  לֹא  זֹאת?  יַצד  ּכֵ ַיַחד,  ם  ּגַ ּוְכפֹור  חֹם  ּבְ

יָנֵתנּו.  ִמּבִ יר  ַמְסּתִ ָבר  ַהּדָ ֶאת  הּוא  י  ּכִ

בּוָנתֹו  ּתְ כַֹח  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ סֹוֵבר  ִסיל  ּכְ ַרק 
ֶנַצח,  הּוא  ּה  ִקּצָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ סֹוף  ֶאל  ָלבֹוא 
ׁשֹוֶכֶנת.  לֹוׁש,  ׁשָ ְדֻמּיֹות  תֹוְך  ּבְ ְטבּוָעה  ְוִהיא 

,quia- ּבְ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ מּוָתה  ִלְבֵני-ּתְ ָעִדיף 
ָלַדַעת,  ַהּכֹל  ָלֶכם  ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ לּו  י  ּכִ
ָלֶלֶדת.  ינֹוק  ּתִ ָהָיה  ְלִמְרָים  ַעם  ַטּ ַמה 

ַחר    ַ ַהּשׁ ַחְסַרת  ה  ֶעְרּגָ אֹוָתּה  ֲהלֹא  ְדעּו  ּתֵ
יֹון,  ַהִהּגָ י  ּדֹוְרׁשֵ בּוָנה,  ּתְ י  ׁשֵ ְמַבּקְ ל  ׁשֶ
ֶנַצח.  ְלֵסֶבל  ָלֶהם  ָהַפְך  ֶחְפָצם  ר  ֲאׁשֶ

ַאִריְסטֹו  ְכּ מֹוהּו  ּכָ י,  ְנּתִ ּוַ ּכִ ָלטֹון  ְלַאּפְ
ין  ִהְרּכִ רֹאׁשֹו  ֶאת  אן  ּכָ מֹוָתם.״  ּכְ ים  ַרּבִ ְועֹוד 

קּוַע.     ׁשָ ַצֲערֹו  ּבְ ָבִרים,  ּדְ הֹוִסיף  ְולֹא   45

ְענּו.  ִהּגַ ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ ָהָהר  לֹות  ַמְרּגְ ֶאל 
ֲאִפּלּו  לּול,  ּתָ ָמצּוק  ִהְתרֹוֵמם  מּוֵלנּו 
ּתֹוֶחֶלת. ֲחַסר  ר  ֶאְתּגָ ְמִהיָרה,  ְלֶרֶגל 
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ֵרַע  ּתָ ִמׂשְ קּוַע,  ּבָ ע,  ַהְמֻסּלָ ָהֶרֶכס 
ֵאָליו  ָוָאה  ַהׁשְ ּבְ ָיה,  ְלטּוְרּבְ ֶלִריֶצ׳ה  ין  ּבֵ
ְונֹוַח.  ִנים  ּפָ יר  ַמְסּבִ ַמֲעלֹות  ֶרם  ּגֶ הּוא 

ֶכת,  ִמּלֶ עֹוֵצר  הּוא  ׁשֶ ּכְ מֹוִרי,  ָאַמר  ״ּוְבֵכן,״ 
ס  ְלַטּפֵ ָהָהָרה  ר  ֶאְפׁשָ ַצד  ״ֵמֵאיֶזה 

ָנַפִים?״  ּכְ ֵאין  ׁשֶ ְלִמי  ַלֲעלֹות,  ּוַמְעָלה 

ְרַקע,  ַהּקַ ֶאל  יל  ּפִ ַמׁשְ טֹו  ַמּבָ ֶאת  הּוא  עֹוד 
ִלְבחֹר,  ִביל  ׁשְ ֵאיֶזה  ּבְ ַדְעּתֹו  ּבְ ׁשֹוֵקל 

ַלע,  ַהּסֶ ּגּוׁש  כֶֹתל  ּבְ ּבֹוֶהה  ְוָאנִֹכי 

מֹאֵלנּו,  ִמּשְׂ הֹוִפיָעה  רּוחֹות  ֲעַדת  ה  ִהּנֵ
ַאט  ַאט  ָצֲעדּו  ֵהם  ִלְקָראֵתנּו  ּפֹוַסַעת 

ֵאֵלינּו.   ָקְרבּו  ּלֹא  ׁשֶ ָהָיה  ִנְדֶמה  י  ּכִ ַעד   60

ֵאין  ִאם  י  ּכִ י,״  ָאַמְרּתִ מֹוִרי,״  א,  ׂשָ ״ֵעיֶניָך 
ָהרּוחֹות  ֶדֶרְך,  ּבְ ִלְבחֹר  ָיכֹול  ה  ַאּתָ

ָלֶלֶכת.״  ִביל  ׁשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵעָצה  ָלנּו  נּו  ִיּתְ

יב:  ְוֵהׁשִ לֹו  הּוַקל  ֶהם,  ּבָ יט  ִהּבִ ְך  ּכָ ַעל 
ִני,  ּבְ הֹו  ֵנֵלְך,  ּבֹוא  ַאְך  ִמְצָעָדם,  הּוא  י  ״ִאּטִ

ה.״  ּנָ ִמּמֶ ה  ְרּפֶ ּתַ ְוַאל  ֱאמּוָנְתָך  ּבֶ ַבק  ּדְ

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְלֵבין  יֵנינּו  ּבֵ ְרָחק  ַהּמֶ עֹוד 
הּוא  ה  ּוָ ּתַ ִהׁשְ  – ַסְענּו  ּפָ ַצַעד  ֶאֶלף  ּכְ ְלַאַחר   -

ָהֶאֶבן.  ָידֹו  ּבְ ִליְך  ַיׁשְ אֹון  ַרב  ֵמִטיל  ִלְטַוח 

ַלע,  ַהּסֶ ְלִקיר  ִביב  ִמּסָ צּו  ִנְתַקּבְ ֵהם  ה  ִהּנֵ
ָלמּוׁש  ּוְמָסְרִבים  ָאִחיו  ּבְ ִאיׁש  ֵבִקים  ּדְ
ְלֶפַתע.  ֶנְחַרד  ר  ֲאׁשֶ ַרב  ֵעֶרב  ּכְ ם  ָ ִמּשׁ

צֹוַלַחת,״  ַאֲחִריְתֶכם  ׁשֶ ֶנֱאָצלֹות  ״רּוחֹות 
ֶחֶסד  ל  ׁשֶ ״ּוִבְזכּותֹו  ֶוְרִגיְליּוס,  ְוָסח  ַתח  ּפָ

ּדֹוַמִני,  ֶכם,  ַדְרּכְ ּבְ ָלֶכם  ָצפּוי  ר  ֲאׁשֶ  75
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ס,  ְנַטּפֵ ּבֹו  ִביל  ְ ַהּשׁ ֵהיָכן  ָלנּו  ִאְמרּו 
ְזַמן,  ל  ׁשֶ עּורֹו  ׁשִ ֶאת  ָלַדַעת  יִטיב  ַהּמֵ י  ּכִ

ָאְבָדנֹו.״  ַעל  ֵמֵצר  ִיְהֶיה  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ

ָהֵעֶדר  ִמְכְלַאת  ֶאת  נֹוְטׁשֹות  ים  ָבׂשִ ַהּכְ מֹו  ּכְ
ֶתר  ַהּיֶ ל  ּכָ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ית,  ִליׁשִ ׁשְ ה,  ִנּיָ ׁשְ ַאַחת, 

ה.  ְלַמּטָ ְוֵעיֵניֶהן  ַחְרטֹוֵמיֶהן  עֹוְמדֹות, 

יָנה,  ֲעׂשֶ ּתַ ֵהן  ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ָהִראׁשֹוָנה  ׁשֶ ֶאת 
ְסָנה  ּנֵ ְתּכַ ּתִ ָלּה  ָסִביב  ֲעצֹר,  ּתַ ִאם  ְוָהָיה 

ַעת.  ִמּדַ ַחּפֹות  ּמֹות,  ּתַ ֵקטֹות,  ׁשְ ים  ָבׂשִ ּכְ ּדּוָמם. 

ֵאֵלינּו.  ַאט  ַאט  ְקֵרִבים  ְרִאיִתים,  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ַפל-ָהרּוַח,  ּוׁשְ ם  ַהּתָ ָהרּוחֹות,  ְקַהל  י  ָראׁשֵ

ֶאֶרץ.  ֶדֶרְך  ּבְ ְסעּו  ּפָ ְצנּוָעה,  ּוַמְרִאיָתם 

יטּו,  ִהּבִ ִמיִני  ִמּיְ ָהרּוחֹות  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ
ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ אֹור  ּבְ ִלּקּוי  ְרַקע  ַהּקַ ַעל  ָראּו 

ַלע,  ַהּסֶ לֹות  ַמְרּגְ ֶאל  י  ּנִ ִמּמֶ ִנְפָרׂש  ֵצל  הּוא   90

ָאחֹוָרה,  ָקָצר  ֶמְרָחק  עּו  ְוִנְרּתְ ָעְצרּו 
ה,  ָלּמָ ָלַדַעת  ִלי  ִמּבְ ֵמָאחֹור  ְוֵאּלּו 

ֶכת.  ִמּלֶ ֵהם  ם  ּגַ ָחְדלּו  ָלִעּכּוב,  ַעם  ַטּ ַמה 

ַמּדּוַע  ָלֶכם  אַֹמר  ֲאלּו  ׁשְ ּתִ ֶטֶרם  ״ּבְ
ַקְרֶניָה.  ֶאת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְרַקע  ַהּקַ ַעל  ָעְצָרה 

ָנא.  ּוְראּו  ּבֹו  יטּו  ַהּבִ מּוְלֶכם  עֹוֵמד  ַחי  ִאיׁש 

ֶבר  ַהּגֶ ִלי,  ַהֲאִמינּו  אּו,  ּלְ ְתּפַ ּתִ ָנא  ְוַאל 
ַלע,  ַהּסֶ חֹוַמת  זֹו  ּבְ ָלבֹוא  נֹוָעז  ָהָיה  לֹא 

ַמִים.״  ׁשָ ַמְלכּות  ָהִאיׁש  יֵדי  ּבִ ָעה  ִסּיְ לּוֵלא 

יבּו: ֵהׁשִ ִדים  ְכּבָ ַהּנִ מֹוִרי.  ְבֵרי  ּדִ אן  ּכָ ַעד 
בֹוֵתינּו.״  ִעּקְ ּבְ ְלכּו  ְוָאז  ְלָאחֹור  נּו  ״ּפְ

ֶרְך.  ַהּדֶ ַעל  יעּו  ִהְצּבִ ׁשּוָטה  ּפְ ָיד  ף  ּכַ ּוְבַגב 
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ְהֶיה,  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְהֶיה  ״ּתִ ֵהֵחל:  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ֶניָך,  ּפָ ָאחֹור  ָהֵסב  ָקִדיָמה,  צֹוֵעד  עֹוְדָך 

ָעָברּו.״  ָיִמים  ּבְ ם  ׁשָ ֵאי  ְרִאיַתִני  ִאם  ּוְרֵאה   105

ּבֹו,  יט  ְלַהּבִ ִניִתי  ּפָ ה  ַרּבָ ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ
ָער  ׂשֵ ִהיר  ּבְ ָאִציל,  ָהִאיׁש,  ָנֶאה  ָהָיה 
ֶחֶרב.  ַלַהב  ּבְ סּוָעה  ׁשְ ֵעינֹו  ת  ּבַ ּגַ ְוַרק 

ַעם  ּפַ ַאף  י  ּכִ י  ְבּתִ ֵהׁשַ ֲעָנָוה  רֹב  ּבְ ֵעת 
ָנא,״  ּוְרֵאה  ט  ַהּבֵ ה  ״ִהּנֵ ִלי:  ָאַמר  ְרִאיִתיו,  לֹא 

ָחֵזהּו,  ֵמַעל  ֲחָתְך  ף  ָחׂשַ ּוְלֵעיַני 

הּוא  ֲאִני  ִמי,  ׁשְ ״ַמְנְפֶרִדי  הֹוִסיף:  ּוְבִחּיּוְך 
ְלִפיָכְך  קֹוְסַטְנָצה,  ל  ׁשֶ ֵקיָסִרית,  ל  ׁשֶ ּה  ֶנְכּדָ

יָך,  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ זֹאת  ְרֵאה  ָלָאֶרץ,  ׁשּוב  ּתָ ְלֵעת 

ָהֲאהּוָבה,  י  ּתִ ּבִ ֵאֶצל  ְלִבּקּור  סּור 
ָלּה  ֱאמֹר  ְוַאָרגֹון,  ִסיִציְלָיה  ַמְלֵכי  ֵאם  ִהיא 

ָאְזֶניָה.  ּבְ ַיְפִריחּו  ֶקר  ׁשֶ ן  ּפֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

ֲעַמִים,  ּפַ י  ִנְפַצְעּתִ ֲאנּוׁשֹות  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַח,  ּוִמְתַיּפֵ סֹוֵבל  י,  ַנְפׁשִ ֶאת  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
ַהֶחֶסד. ְוַרב  ַהּטֹוב  ָמרֹום  ֱאלֵֹהי  ַיד  ּבְ  120

ֶדק, ַהּצֶ ֱאלֵֹהי  ַאְך  ֲעוֹונֹוַתי,  ים  ָקׁשִ
ֶהן  ּבָ חֹוֵבק  ְוהּוא  ָיָדיו  ְרָחבֹות  ּכֹה 

ּבֹו.  ְוַלֲחזֹר  ָלׁשּוב  ׁש  ַהְמַבּקֵ ל  ּכָ ֶאת 

ַהּכֶֹמר  ְקֶלֶמְנט,  ם  ׁשֵ ּבְ קֹוֶסְנָצה  ֶהְגמֹון  ַאְך  לּו 
ֶנֶפׁש,  ּוְלַהּכֹוֵתִני  אֹוִתי  ִלְלּכֹד  ַלח  ִנׁשְ

 , ֱאלֹּהַ ַחְסֵדי  ְדַבר  ּבִ סּוִקים  ַהּפְ ֶאת  ָקָרא 

ַחת  ִמּתַ ם  ׁשָ ֵאי  ְקבּורֹות  ַעְצמֹוַתי  ָאז  ָהיּו 
ָלַעד  ָנחֹות  דֹוָלה,  ּגְ ְסָלִעים  ַלֲעֵרַמת 

ֶנֶבְנטֹו.  ְלּבֶ ָסמּוְך  ר  ׁשֶ ַהּגֶ ְלרֹאׁש  ָקרֹוב 
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ְוָהרּוַח, ם  ׁשֶ ַהּגֶ נֹות  ָקְרּבְ ֵהן  ה  ַעּתָ
ֶוְרֶדה,  ַחל  ַהּנַ ִלְגדֹות  י,  ְלַמְמַלְכּתִ ִמחּוץ 

ְלֶהֶבת.  ׁשַ בּוֵיי  ּכְ ֵנרֹות  ָידֹו  ּבְ אֹוָתן,  ִליְך  ִהׁשְ

ָלֶנַצח  ָאבּוד  ִאיׁש  ֵאין  קֶֹדׁש,  ִלי  ּכְ ִקְלַלת  ַאף  ַעל 
יבֹו  ַלֲהׁשִ ִלים  ּכֹוׁשְ ֱאלֹּהַ  ַחְסֵדי  י  ּכִ ַעד 
ּקֶֹרט.  ּכַ ְולּו  ְנּבֹט  ּתִ ְקָוה  ַהּתִ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ  135

ל  ַהְמֻקּלָ ת  ַהּמֵ י  ּכִ ִהיא  ֱאֶמת  זֹאת  ִעם 
ֵמַרע  ָסר  ֲאִפּלּו  ה,  ֵנִסּיָ ַהּכְ יֵדי  ּבִ

נּו, ִעּמָ ין  ְלַהְמּתִ אן  ּכָ ב  ַחּיָ מֹותֹו,  ִלְפֵני 

ֶחֶלד, ּבַ עּותֹו  ִרׁשְ ּבְ ִהְתִמיד  ָנה  ׁשָ ל  ּכָ ַעל 
ִנְכַנַעת  ה  ִפּלָ ּתְ ְוַרק  ין,  ַיְמּתִ ים  לֹוׁשִ ׁשְ נֹות  ׁשְ אן  ּכָ

ִלְגרַֹע.  ין  ַהּדִ ַסק  ִמּפְ ים  ִעּתִ ָיָדּה  ּבְ ֵיׁש 

ר:  אֹׁשֶ ִלי  ִלְגרֹם  ּתּוַכל  יַצד  ּכֵ ְרֵאה  ה  ַעּתָ
אן,  ּכָ ְרִאיַתִני  י  ּכִ ְלקֹוְסַטְנָצה  ָנא  ר  ַסּפֵ

ָהעֶֹנׁש,  ק  ֻהְמּתַ י  ּכִ ַעל  ָלּה  לֹוַמר  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ְוַאל 

ָהָאֶרץ.״  ַעל  ֵאּלּו  ּבְ ַע  ּיֵ ִנְסּתַ ָאנּו  ְך  ּכָ   145
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קנטו רביעי 

השניים  מחליפים  עליה  מישורת,  אל  משוררינו  מטפסים  ותלול  צר  בשביל 
למיקומה של השמש.  ביחס  טור הטוהר  לדנטה את מיקומו של  ורגיל יוס מסביר  כוח. 
כן ציפייתן מתארכת, ביניהן פוגש דנטה  הנשמות הנמצאות כאן דחו את החרטה, ועל 

הפלורנטיני.  ַלקווה  ּבֶ את 

ֵסֶבל  אֹו  ַרב  עֶֹנג  ל  ׁשֶ ה  ַעּזָ ה  חּוׁשָ ּתְ ְלֵעת 
ינּו  חּוׁשֵ ִמְכלֹול  ין  ִמּבֵ ֶאָחד  ֶאת  לֹוֶכֶדת 

ת  נֹוֶטׁשֶ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ז  ְתַרּכֵ ּתִ ּבֹו  ֲאַזי 

ַמְפִריְך  ָבר  ְוַהּדָ ים  ַהחּוׁשִ ֶיֶתר  ֶאת 
יֹוֵתר  נּו  ּבָ ׁשֹוְכנֹות  ְלִפיָה  גּוָרה  ׁשְ ָטעּות 

ָהַאֶחֶרת  ַעל  ַאַחת  ּבֹוֶדֶדת,  ָמה  ׁשָ ִמּנְ

ִנְרֶאה  ִאם  ׁשֶ אן  ִמּכָ ָתן.  ְסֻגּלָ ּבִ עֹולֹות 
אֹוָתנּו,  ק  ַהְמַרּתֵ לֹו,  ַנֲאִזין  אֹו  ַבר-ָמה  ּדְ

ֶכת.  ִמּלֶ ַמן  ַהּזְ ַסק  ּפָ יְנַתִים  ּבֵ לּו  מֹו  ּכְ ָנחּוׁש 

ְזַמן,  ל  ׁשֶ ְמרּוָצתֹו  ֶאת  אֹוֵצר  ַהחּוׁש  ן  ּכֵ ׁשֶ
ָמה.  ׁשָ ַהּנְ ַעל  ּפֹוֵקד  ר  ֲאׁשֶ ה  ִמּזֶ ׁשֹוֶנה 

הּוא.  ָלכּוד  תֹו  ְלֻעּמָ ָהַאֵחר  הּוא,  י  ָחְפׁשִ

ִרי,  ׂשָ ּבְ ַעל  י  ָלַמְדּתִ ַהּזֹאת  ָהֱאֶמת  ֶאת 
ה.  ּנָ ִמּמֶ ֵעל  ּוִמְתּפַ ָלרּוַח  יב  ַמְקׁשִ עֹוִדי 

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ָעְלָתה  ַמֲעלֹות  ים  ִ ֲחִמּשׁ ְמלֹוא  ַעד   15

ְענּו  ִהּגַ ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ ְלָכְך.  ֵלב  י  ְמּתִ ׂשַ לֹא 
מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֲעַדת  ל  ּכָ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ֶאל 

ם.״  ּתֶ ׁשְ ּקַ ּבִ ִביל  ְ ַהּשׁ ה  ״ִהּנֵ ֶאָחד:  ִאיׁש  ּכְ ָקְרָאה 
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ֶפן,  ַהּגֶ ִרי  ּפְ ֶרם  ּכֶ ּבַ ִחיר  ַיׁשְ ל  ׁשֵ ּבָ ְלֵעת 
ַתח  ּפֶ ַדל  ּבְ ִקְלׁשֹונֹו  ּבְ ִיְקַרע  ר  ִאּכָ ׁשֶ ֵיׁש 
ֵמֶרַוח  דֹול  ּגָ ְוהּוא  ְרמֹו,  ּכַ יֵחי  ׂשִ ְסַבְך  ּבִ

ְוָאנִֹכי  מֹוִרי  ָהִיינּו  ְצִריִכים  ּבֹו  ׁשֶ
 – ְוָהְלָאה  ם  ָ ִמּשׁ ְרׁשּו  ּפָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ יָון  ּכֵ  -

ֵרֵעהּו.  בֹות  ִעּקְ ּבְ ִאיׁש  ו  ַיְחּדָ ֵחק  ְלִהּדָ

ָלֶרֶדת,  נֹוִלי  ְוֶאל  ְלַסְנֵליֹו  ר  ֶאְפׁשָ ַלֲעלֹות 
יְסַמְנטֹוָבה,  ּוּבִ ְלַקקּוֶמה  ר  ֶאְפׁשָ ס  ּוְלַטּפֵ

ָנַפִים.  ּכְ ְלזּוג  ָזקּוק  יל  ְעּפִ ַהּמַ אן  ּכָ ַאְך 

ְזִריזֹות,  נֹוָצה  ְנֵפי  ּכַ ָנִתי  ּוָ ּכַ ָאֵכן 
מֹוִרי,  ַאַחר  ָלטּוס  ׁשּוָקה,  ּתְ ַרּבֹות  ֶאְברֹות 

ְותֹוֶחֶלת.  הּוא  ָמאֹור  י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ָהִאיׁש   30

נּו,  ַדְרּכֵ ּבְ ְסנּו  ִטּפַ ַלע  ַהּסֶ ֵרי  ּבְ ִמׁשְ ין  ּבֵ
ַחד,  ּפַ ָעֵלינּו  ָסַגר  ָמצּוק,  ִקירֹות  ָסִביב 

ֶאֶבן,  ּבָ ִזיז  ל  ּכָ ְצִריכֹות  ְוַרְגֵלינּו  ָיֵדינּו 

ָהֶעְליֹון  ְלָקֵצהּו  ְענּו  ִהּגַ ְלַבּסֹוף  ֵעת 
מּוֵלנּו.  לּוי  ּגָ ִמְדרֹון  ח  ִנְפּתַ צּוק,  ַהּמָ ל  ׁשֶ

ֶאְסְטרֹו.  ַהּמָ י  ַאְלּתִ ׁשָ ּבֹו?״  ִנְבַחר  ִתיב  ַהּנָ ״ֵאי 

ִלי.  יב  ֵהׁשִ ר,״  ַפּזֵ ּתְ ַאל  ם  ְלִחּנָ ״ַרְגֶליָך 
י  ִכּ ַעד  ה,  ַהּזֶ ָהר  ּבָ בֹוַתי  ִעּקְ ּבְ ֲעֵלה 

נּו.״  ְרּכֵ ּדַ יֹוֶרה  ר  ֲאׁשֶ ַמְדִריְך  ִלְבסֹוף  ִנְמָצא 

ֵמַעִין,  ָנגֹוז  י  ּכִ ַעד  יא  ַהּשִׂ ָהָיה  ָרם  ּכֹה 
ְך  ִנְמׁשָ ו  ִמּקַ יֹוֵתר  לּול  ּתָ ְדרֹון  ְוַהּמִ
ֶוְך.  ַהּתָ ת  ְנֻקּדַ ֶאל  ז  ְרּכָ ַהּמֶ ֵמְרִביַע 

ָהִייִתי:  לֹות  ּכְ ַעד  ֵלֶאה  זֹאת,  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ְלֵעת 
ָנא,  ּוְרֵאה  ְלָאחֹור  סֹב  ֱאָצל,  ַהּנֶ ״ָאִבי 

ֶכת.״  ִמּלֶ ל  ְחּדַ ּתֶ לֹא  ִאם  ָדד  ּבָ ֵתר  ִאּוָ ֵהן   45
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נּו״ ַדְרּכֵ ּבְ ְסנּו  ִטּפַ ַלע  ַהּסֶ ֵרי  ּבְ ִמׁשְ ין  ד.״ּבֵ ג. 
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ה.״  ֵהּנָ ַעד  ּגּוְפָך  ֶאת  ִני,  ּבְ ְמַעט,  ״ְמׁשְֹך  ִלי:  ָאַמר 
יַע,  ַמְצּבִ ִמְקָצת  בֹוָהה  ּגְ ַמְדֵרָגה  ַעל  עֹודֹו 

ֶפת.״  ַמּקֶ ְדרֹון  ַהּמִ ֶאת  ה  ַהּזֶ ד  ּצַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ

י,  ָזַחְלּתִ ן  ּכֵ ַעל  ִרּגּוׁש,  י  ּבִ ֵהִפיחּו  ָבָריו  ּדְ
ִים    ּוִבְרּכַ ָיַדִים  ּבְ ׁש  ַהּתַ ּגּוִפי  ּגֹוֵרר 

ָעֶליָה  ְדֵרָגה,  ַהּמַ י  ְחּתַ ּתַ ָהְיָתה  ׁשֶ ַעד 

ְלִמְזָרח  ֵנינּו  ּפָ ֵהַסְבנּו,  ֲאַזי  ו  ַיְחּדָ
ְסנּו,  ִטּפַ ה  ַעּתָ ֶזה  ַאְך  ּנּו  ִמּמֶ ּוּון  ַלּכִ ְקִרי, 

 . ַבְרּתָ ּגָ ִמְכׁשֹוָליו  ַעל  ִביל  ְ ַהּשׁ ַמְרֵאה  טֹוב  י  ּכִ

ה,  ְלַמּטָ ַהחֹוִפים  ֶאל  י  ָנַתּתִ ֵעיַני  ה  ִחּלָ ּתְ
ָרִקיַע,  ּבָ ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ אִתי  ָנׂשָ אֹוָתן  ֲאַזי 

מֹאֵלנּו.  ִמּשְׂ קֹוֶרֶנת  אֹוָתּה  ִלְראֹות  ִנְדָהם 

ְלנַֹכח  ְפִליָאִתי  ּבִ ִהְבִחין  ְיָטן  ַהּפַ ֵעת 
ַקְרֶניָה  ִזיו  ֶאת  זֹוָרה  ה  ַהַחּמָ ֶבת  ֶמְרּכֶ

ֵאֵלינּו,  פֹון  ַהּצָ ין  ּבֵ ִנְפָרשֹ  ֶמְרָחב  ֵני  ּפְ ַעל   60

אֹוִמים  ַהּתְ ּזּוג  ׁשֶ יַח  ַנּנִ ״ִאם  ִלי:  ָאַמר 
ַהּזֹאת,  ְרָאה  ַהּמַ ֶאל  ו  ַיְחּדָ חֹוְבִרים  ָהיּו 

ְוָצפֹוָנה,  רֹוָמה  ּדָ אֹוָרּה  ַהּמֹוִליָכה 

ָהִייָת  לֹות  ּזָ ַהּמַ ל  ְלּגַ ּגַ אֹורֹות  ֶאת  ָאז 
ִאם  ְלַבד  ה,  ּבָ ַהּדֻ ֶאל  יֹוֵתר  ָקרֹוב  רֹוֶאה 

ְלֶפַתע.  סֹוָטה  ָהְיָתה  ּה  ְרּכָ ִמּדַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

א,  ַהּנֹוׂשֵ ְלעֶֹמק  ָלֶרֶדת  ְרצֹוְנָך  ּבִ ִאם 
ַיַחד  ּבְ ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ִדְמיֹוְנָך  ּבְ ְרֵאה 

ָהָאֶרץ  ֵני  ּפְ ַעל  ֵניֶהם  ׁשְ ינּו,  ְחּתֵ ּתַ ָהָהר  ֶזה  ִעם 

ָלֶבַטח,  ַדע  ּתֵ ׁשֶ ַאף  ֶאָחד,  ִמיׁשֹור  חֹוְלִקים 
ָהָאֶרץ.  ּדּור  ּכַ ֶעְבֵרי  ֵני  ׁשְ ּבִ ָנם  ּכָ ִמׁשְ י  ּכִ

ַאּפֹולֹו  ן  ּבֶ ַפֵאיתֹון  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ָלה  ׁשְ ּכָ ן  ּכֵ ַעל 
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ֵני  ּפְ ַעל  ֶאָחד  ד  ִמּצַ ַלְחלֹף   – ִבין  ּתָ ד  ִמּיָ  -
ה,  ִמּזֶ ִצּיֹון  ַהר  ֵני  ּפְ ְוַעל  ה  ַהּזֶ ָהָהר 

י.״   ְרּתִ ִהְסּבַ ָך  ּלְ ׁשֶ ֶאת  ָקְלָטה  יָנְתָך  ּבִ ִאם   75

ה  ֵהּנָ ַעד  ֵמעֹוָלם  ״ֵהן  י,  ַסְחּתִ ָמֶאְסְטרֹו,״  אי,  ״ַוּדַ
ָרִאיִתי  לֹא  ֲעַדִין  זֹאת  ּכָ ְבִהירּות  ּבִ

ּתֹוֶעֶלת,  ַחְסַרת  ָהְיָתה  בּוָנִתי  ּתְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 

ָרִקיַע  ְרֵמי  ּגַ סֹב  ּבְ ִניִמי  ּפְ ל  ַמְעּגָ י  ּכִ
 – ֶוה׳  ַמׁשְ ׳ַקו  מֹו  ׁשְ ָקָרא  ְדָעִנים  ַהּמַ ַאַחד   -

חֶֹרף,  ְלֵבין  ַקִיץ  ין  ּבֵ ִמיד  ּתָ ָמצּוי  ְוהּוא 

ָצפֹוָנה  אן  ִמּכָ ָמצּוי   , ְרּתָ ִהְסּבַ ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ָהָאֶרץ  ִמן  רֹוָמה  ּדָ ָמצּוי  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ

י.  רֹוּפִ ַהּטְ ָהֵאזֹור  ֶאל  יטּו  ִהּבִ ָהִעְבִרים  ּה  ּבָ

א,  ָאּנָ ֵעיֶניָך,  ּבְ טֹוב  ָבר  ַהּדָ ִאם  ֲאָבל 
ס,  ְלַטּפֵ ָעֵלינּו  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ִלי  ֱאמֹר 

ֲעַדִין.״  רֹוֶאה  ֵאיִני  ָהָהר  ת  ְסּגַ ּפִ ֶאת  י  ּכִ

הּוא,  ה  ָקׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהר  ּבָ ״ִטּפּוס  ֵאַלי:  ְוהּוא 
ֲעֶלה  ּנַ ׁשֶ ָכל  ּכְ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ַרק  זֹאת  ַאְך 
ֲעָמֵלנּו.  ַעל  ָנֵקל  ָעל,  ֶאל  ם  ְוִנְתַקּדֵ  90

ֵעיֶניָך,  ּבְ ּכֹה  ָמתּון  ִביל  ְ ַהּשׁ ְיִהי  ן  ּכֵ ַעל 
ְוִנּנֹוַח,  ָרגּוַע  ָעָליו  ּפּוס  ְוַהּטִ

ֶרם.  ּזֶ ּבַ ְפִליָגה  ַהּמַ יָרה  ִסּ ּכַ מֹוהּו  ּכָ

ֶרְך,  ּדֶ ל  ׁשֶ ַאֲחִריָתּה  ֶאל  בֹוא  ּתָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָלנּוַח.  ֵמֲעָמְלָך  ּתּוַכל  ְלַקּוֹות  ם  ׁשָ

י.״  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֱאֶמת  ֵהן  י  ּכִ ָבר,  ּדָ אֹוִסיף  לֹא  ׁשּוב 

ְלֶפַתע  מֹוִרי,  ָברֹו  ּדְ ם  ִסּיֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ
א  ּמָ ״ְוׁשֶ ָהאֹוֵמר:  קֹול  ָסמּוְך  ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ

ֶרְך?״  ַהּדֶ ְקֵצה  ֶאל  בֹוא  ּתָ ֶטֶרם  ָלנּוַח  ְרֶצה  ּתִ
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ינּו,      ָראׁשֵ ֶאת  ֵהַסְבנּו  ָבִרים,  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ
ְלגֶֹדל,  ַרב  ֶסַלע  ּגּוׁש  ָרִאינּו  מֹאל  ׂשְ ד  ּוִמּצַ

ִמּקֶֹדם.  אֹותֹו  ָרָאה  לֹא  נּו  ֵמִאּתָ ִאיׁש 

ים  ָהֲאָנׁשִ ְוֶאל  ַלע  ַהּסֶ ֶאל  ַסְענּו  ּפָ
ִים,  ֲעַצְלּתַ ּבַ רֹוְבִצים  ְכנּו,  ׁשָ ִצּלֹו  ּבְ ׁשֶ

ַעׂש.  ִמּמַ ֵטִלים  ּבְ ים,  ִנְרּפִ ֵטל,  ּבָ הֹוְלֵכי  ֲעַדת   105

הּוא,  ּכֹחֹות  ֲאִפיַסת  ּבַ ָרִאיִתי,  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ָיַדִים,  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ָחָזק  יו  ְרּכָ ּבִ לֹוֵפת  ב  ָיׁשַ

ָלָאֶרץ.  ן  ֻמְרּכָ ֵלֶאה,  רֹאׁשֹו,  ַרְגָליו  ּוֵבין 

ֵעיֶניָך  ן  ״ּתֵ י,  ָאַמְרּתִ ַהּטֹוב,״  ֲאדֹוִני  ״ָהּה, 
ֵמֵאּלּו.  ָעֵיף  יֹוֵתר  ְרֶאה  ַהּנִ ם  ׁשָ ֶזה  ּבְ

ָלֶבַטח.״  ָהַעְצלּות,  ל  ׁשֶ ָאִחיָה  ָהִאיׁש  ָהָיה 

ֵאֵלינּו,  ֵלב  ְתׂשּוֶמת  ּבִ ל  ַהּצֵ ָנה  ּפָ ֲאַזי 
ִליֵרָכיו,  ֵמַעל  ְמַעט  א  ָנׂשָ ֵעיָניו 

ָך.״  ִהּנֵ ִנְלַהב  ּכֹה  ִאם  ֵאפֹוא,  ס,  ״ַטּפֵ ְוָסח: 

ַהּזֹו,  אּות  ְוַהּלֵ הּוא,  ִמי  י  ָיַדְעּתִ ֲאַזי 
ֵהִאיָצה,  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ָמִתי  ִנׁשְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ

ת  ֶגׁשֶ ִמּלָ י  ּנִ ִמּמֶ ָמְנָעה  לֹא  זֹאת  ָכל  ּבְ

י  קֹׁשִ ּבְ ַאְך  י,  ָקַרְבּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵאָליו 
ָהֵכיַצד  ״ֵהַבְנּתָ  ְוָסח:  רֹאׁשֹו  ֵהִרים 

ֶמׁש?״  ֶ ַהּשׁ נֹוֵהג  מֹאְלָך  ׂשְ ְלַצד  ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ֶאת   120

ַהְמֻצְמֶצֶמת,  ָפתֹו  ׂשְ ְלַאט,  ע  ַהּנָ ּגּופֹו 
ָעצּור. ִחּיּוְך  ִלְכַלל  ָפַתי  ׂשְ ֶאת  ֵהִניעּו 

י  ֵאיֶנּנִ ּוב  ּשׁ ׁשֶ ה  ״ַעּתָ ָהִאיׁש:  ֶאל  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ

ַלְקוָוה  ּבֶ ִלי  ָנא  ֱאמֹר  ְלָך,  ִלְסּפֹד  ָצִריְך 
ֶרְך,  ּדֶ ְלמֹוֵרה  ין  ַמְמּתִ אן,  ּכָ יָך  ֲעׂשֶ ַמּ ַמה 

?״  ָחַזְרּתָ ֶבָעָבר  ּכְ ְלסּוְרָך  א  ּמָ ְוׁשֶ

DANTE 2.indb   89 6/7/2009   2:16:50 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

90

ים  ָהֲאָנׁשִ ְוֶאל  ַלע  ַהּסֶ ֶאל  ַסְענּו  ״ּפָ

ִים״ ֲעַצְלּתַ ּבַ רֹוְבִצים  ְכנּו,  ׁשָ ִצּלֹו  ּבְ ׁשֶ
ד. ג. 
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ַעם,  ַטּ ַמה  ה  ֲעִלּיָ ּבַ ״ָאִחי,  ֵאַלי:  ְוהּוא 
יָלא  ִמּמֵ ָהֵאל,  ַמְלַאְך  ָעִרים,  ְ ַהּשׁ ׁשֹוֵמר 
ֶבל.  ַהּסֵ ִלְמַנת  ְזכּוִתי  ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ ִיְמַנע 

ל  ַמְעּגָ ּבְ ָלסֹב  ָהָרִקיַע  ַעל  ה  ִחּלָ ּתְ
י,  ַחּיַ יֵמי  ּבִ ַסב  הּוא  ר  ִמְסּפָ ְפָעִמים  ּכִ

ִחיִתי.  ּדָ י  ַחּיַ סֹוף  ַעד  ַהֲחָרָטה  ֶאת  י  ּכִ

יֵעִני,  ּתֹוׁשִ ַהֶחֶסד  ת  ִפּלַ ּתְ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ
ִים.  ּפַ ּכַ ְנִקי  ָטהֹור,  ָאָדם  ב  ִמּלֵ ה  ִפּלָ ּתְ

ֵעֶדן.״  ּבְ ְמעּו  ָ ִיּשׁ לֹא  ַטַעם,  ֵאין  ֲאֵחרֹות  ּבַ  135

ָהָהָרה,  ַהְמׁשֹוֵרר  רֹאׁש  ּבָ ס  ִטּפֵ ה  ַעּתָ
ָנא  ְרֵאה  ִני,  ּבְ ָלֶלֶכת,  ֵעת  ָאה  ״ּבָ ִלי:  אֹוֵמר 

ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ֲהרֹון  ַלּצַ ֶקת  נֹוׁשֶ חֹוף  ַעל  יַצד  ּכֵ

ָמרֹוקֹו.  ּבְ ּפֹוֵסַע  ַרד,  ְיָלה  ַהּלַ ה  ִהּנֵ   139

DANTE 2.indb   91 6/7/2009   2:16:51 PM



]�2[

קנטו חמישי 

ֶדל  ַג׳קֹוּפֹו  ביניהם  בחטף.  נטל  מי שהמוות  נשמות של  בעדת  פוגשים  ודנטה  ורגיליוס 
אותם.  המוצאות  את  המספרים  ָיה,  ּפִ לה  הגבירה  וכן  מֹונֶטֶפלטרֹו  די  בֹונקֹונֶטה  ַקֶסרֹו, 

י,  ּתִ ָנַטׁשְ ָהרּוחֹות  ֶאת  ָאחֹור  ּמֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶרְך.  ַלּדֶ ַהּטֹוב  מֹוִרי  בֹות  ִעּקְ ּבְ ָיָצאִתי 
ה  ַמּטָ ִמּלְ יַע  ִהְצּבִ ֵמֶהם  ֶאָחד  ְתאֹום  ּפִ

ּפֹוֵסַע,  ִני  ֵ ַהּשׁ ֶזה  יטּו,  ״ַהּבִ קֹוֵרא:  ָעַלי, 
ְוָדם,  ר  ׂשָ ּבָ ָהָיה,  מּוָתה  ן-ּתְ ּבֶ מֹו  ּכְ נֹוֵהג 
ַקְרֶניָה.״  ְמִטיָלה  לֹא  מֹאלֹו  ִמּשְׂ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ֵעיַני,  ֶאת  י  ֵהַסְבּתִ ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ
 , ֵמּהַ ּתָ ָטם  ּוַמּבָ ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  ָרִאיִתי 

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ׁשֹוֵבר  י  ּוְבִצּלִ י  ּבִ ָנעּוץ 

ִהְפִטיר  ְך?״  ּכָ ל  ּכָ ַמְטִריד  ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  ה  ּזֶ ״ַמה 
ְצָעֶדיָך,  ֶאת  ֵמֵאט  ה  ַאּתָ י  ּכִ ״ַעד  מֹוִרי, 

ֵהם?  ים  ְמַלֲחׁשִ ה  ּמֶ ּבַ ְלָך  ת  ִאְכּפַ ּוָמה 

ַהֶהֶבל,  ְלִפְטּפּוֵטי  ח  ַהּנַ ַאֲחַרי,  ּבֹוא 
ּיֹות,  ְלַתְלּפִ נּוי  ּבָ ֲעמֹד,  ל  ִמְגּדָ ּוְכמֹו 

ַער.   ַהּסַ ֲחִליפֹות  ּבַ ְוָזע  ָנע  לֹא  רֹאׁשֹו   15

ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  רֹוְדִפים  ֲהִגיָגיו  ׁשֶ ִמי  ְזכֹר, 
לֹו,  ַהּקֹוֵדם  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ָהַאֲחרֹון  יֹוֵנק 

ָלֶסֶגת.״  ָאחֹור  ִאם  י  ּכִ ָלִאיׁש  נֹוָתר  ְולֹא 

י.  ָיכְֹלּתִ יבֹו  ַלֲהׁשִ עֹוד  ָמה  ְוִכי  ִני,״  ״ִהֵנּ
סֶֹמק  ל  ׁשֶ ְבַדל  ּבִ ּסּו  ּכֻ ּוָפַני  י,  ָאַמְרּתִ

הּו.  ַמֲעׂשֵ לֹו  ִנְסַלח  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ְפֵני  ּכִ
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נּו  ְרּכֵ ּדַ חֹוִצים  ָהָהר,  ִמְדרֹון  ּבְ יְנַתִים  ּבֵ
הֹוִפיָעה  רּוחֹות  ֲעַדת  אֹוָתנּו,  יִמים  ּוַמְקּדִ

ַח.  ַלְמַנּצֵ ִמְזמֹור  סּוק,  סּוק-ּפָ ּפָ ִרים  ׁשָ

ּגּוִפי  ֶאת  לּו  ַהּלָ ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 
ֵהִמירּו  ַחְלֵחל,  ִמּלְ ָהאֹור  ִמן  מֹוֵנַע 

ַנִים  ּוׁשְ ָצרּוד,  ָארְֹך  ״הֹו״  ּבְ יָרָתם  ׁשִ ֶאת 

ֵאֵלינּו  ּכָֹחּה,  ֵאי  ּבָ ַהִהיא,  ָהֵעָדה  ִמן 
אֹוָתנּו:  ֲאלּו  ְוׁשָ ֲעֵמיֶהם  ּפַ ָעׂשּו 

א.״   ָאּנָ ָלנּו,  ידּו  ַהּגִ ֶזה?  ל  ׁשֶ ִטְבעֹו  הּוא  ״ַמה   30

ָאחֹור,    ָלׁשּוב  ״ּתּוְכלּו  מֹוִרי:  ָלֶהם  ָעָנה 
ָאֵכן  ֶאְתֶכם,  רֹו  ּגְ ׁשִ ְלֵאּלּו  לֹוַמר  ְוזֹאת 

ּפֹוֵסַע.  י  ִעּמִ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ

ִצּלֹו  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶכת  ִמּלֶ ָעְצרּו  ִאם  י  ּכִ
ֲעֶנה,  ַהּמַ הֹוֵלם  י,  ְעּתִ ּדַ זֹו  ָראּו, 

יֹוִאילּו.״  דֹו  ְלַכּבְ ִאם  ָיִפיקּו  טֹוָבה  זֹאת  ִעם 

ַח  ִמְתַלּקֵ ָרִקיַע  ֵעיַני  ָראּו  לֹא  עֹוד 
ֶרֶדת  ֶטֶרם  ּבְ ה  ַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ְלֵעת  ֵאד  ּבְ

ְוֶחֶתף  זֹון  ִחּפָ ּבְ ָאב  ֶיַרח  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ

ָהָהר.  ַמֲעֵלה  ּבְ ָהָאץ  ֶזה  ֶצֶמד  מֹו  ּכְ
ִיס  ּגַ מֹו  ּכְ ֲאַזי  ָחְברּו  ַלֲעָדָתם  ּוְלֵעת 

ֵאֵלינּו.  ָאחֹור  נּו  ּפָ ֶרֶסן,  לֹא  ּבְ ׁשֹוֵעט  ּתֹוֵקף 

ָעֵלינּו,״  ֵער  ְסּתַ ַהּמִ ה  ַהּזֶ ֶהָהמֹון  ״ַרב 
ים,  ׁשִ ְמַבּקְ ֵהם  ״אֹוְתָך  ַהְמׁשֹוֵרר,  ָאַמר 

ּפֹוֵסַע.״   ה  ַאּתָ עֹוד  ּבְ ֵהיֵטב  ב  ַהְקׁשֵ ַאְך  ֵלְך,   45

ר  ָהאֹׁשֶ ִלְקַראת  ּה  ְרּכָ ּדַ ה  ָהעֹוׂשָ רּוַח  ״ָהּה, 
ָך,״  ְדּתְ ֻהּלַ ִמּיֹום  הּוא  ְלָך  ה,  ַהּזֶ ּגּוף  ּבַ
ְלֶרַגע.  ָך  ְכּתְ ִמּלֶ ֲעצֹר  א,  ״ָאּנָ ָקְראּו, 
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ֵאֵלינּו  ּכָֹחּה,  ֵאי  ּבָ ַהִהיא,  ָהֵעָדה  ״ִמן 

אֹוָתנּו״ ֲאלּו  ְוׁשָ ֲעֵמיֶהם  ּפַ ָעׂשּו 
ד. ג. 
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ֲאַזי  אֹותֹו,  ַדע  ּתֵ יֵנינּו  ּבֵ ִמי  ֵיׁש  ִאם  י  ּכִ
ֵבל,  ּתֵ ּבַ ּנּו  ִמּמֶ ִלְמסֹר  ַבר-ָמה  ּדְ ּתּוַכל 
נּו.  ִעּמָ ֱהֵיה  ֲעצֹר,  ֵאפֹוא,  ַמֵהר,  ּתְ ַאל 

מֹוֵתנּו,  ּבְ ָיַדְענּו  ץ  ַהּקֵ ָהָיה  ַאְכָזר 
ָחָטאנּו,  ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ָהַאֲחרֹון  יֹום  ַעד 

ָרִקיַע.  ּבָ ַהּזַֹהר  ֵעיֵנינּו  ַקח  ּפָ ָאז  ַרק 

ְוֶחֶסד,  ַהֲחָרָטה  ִיּסּוֵרי  ּבְ ְוָכְך, 
ַהֶחֶלד,  ֶאת  נּו  ָנַטׁשְ ֱאלֵֹהינּו  ִעם  ֵלִמים  ׁשְ

.״  ֱאלֹּהַ ֵני  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  ִנְכָסִפים  ְוָאנּו 

י  ֵאיֶנּנִ ֵעיַני,  סֹוְקרֹות  ֵניֶכם  ּפְ ֶאת  ״ֲאִפּלּו 
ֶרְך  ּדֶ ֶמת  ַקּיֶ ִאם  ַאְך  מּוָדע,  ֶכם  ּבָ יר  ַמּכִ

ַהֶחֶסד,  ַרּבֹות  רּוחֹות  אּוַכל,  ְלהֹוִעיל  ּה  ּבָ  60

לֹום  ָ ַהּשׁ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ זֹאת,  ה  ְוֶאֱעׂשֶ ִאְמרּו 
ַצח,  ַהּנֶ עֹוְלמֹות  ין  ּבֵ ֲאִני  רֹוֵדף  אֹותֹו 
ּפֹוֵסַע.״  ֲאִני  ַהּטֹוב  מֹוִרי  ַאַחר  עֹוד  ּבְ

נּו  ּלָ ּכֻ ֵהן  ֶנֶדר,  ּבְ צֶֹרְך  ״ֵאין  ֵמֶהם:  ִמי  ָסח 
ִהיא  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ַאְך  ָרְתָך,  ָיׁשְ ּבְ ּבֹוְטִחים 

יָך?  ַמֲעׂשֶ ּבְ ּסּוי  ּכִ ִלְנכֹונּוְתָך  ֲהֵיׁש 

ָהֵעָדה,  מּול  ָיִחיד  ּדֹוֵבר  ֲאִני  ה  ִהּנֵ
ָהָאֶרץ  ֶאת  ׁשּוב  ְרֶאה  ּתִ ִאם  י  ּכִ ָך  ּבְ ַמְפִציר 

ְלרֹוַמְנָיה,  ַקְרלֹו  ל  ׁשֶ ְמחֹוזֹוָתיו  ין  ּבֵ ׁשֶ

ֶחֶסד,  ְתִפּלֹוֶתיָך  ּבִ י  ִעּמִ ה  ֲעׂשֵ א  ָאּנָ
ֲעבּוִרי  ּבַ את  ָלׂשֵ ַפאנֹו  י  ֵמַאְנׁשֵ ׁש  ּקֵ ּבַ
ָחָטאִתי.  ָהֲעוֹונֹות  ִלְמִחיַלת  ה  ִפּלָ ּתְ

ַצע  ַהּפֶ ַמְדֵקרֹות  ַאְך  ַפאנֹו,  ּבְ ָהָיה  יִתי  ּבֵ
ֶהם  ּבָ לֹות,  ּכְ ַעד  ר  ִנּגַ י  ַחּיַ ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ
ַאְנֶטנֹוִרי,  ל  ׁשֶ ֶצֱאָצָאיו  ִמיֵדי  ָזִכיִתי   75
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טּוַח.  ּבָ ֶאְהֶיה  ּבֹו  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום  ּבְ
אֹוִתי  ֵנא  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶאְסֶטה  ן  ּבֶ זֹאת  ִלי  ה  ָעׂשָ

ֶדק.  ַהּצֶ ין  ּדִ ִלי  ַסק  ּפָ ּסּוִרים  ַלּיִ ֵמֵעֶבר 

אֹוִתי  ָלְכדּו  ְלֵעת  זֹאת,  ַחת  ּתַ ִאם  ֲאָבל 
ִמיָרה,  ַלה  ֶאל  י  ַרְחּתִ ּבָ אֹוְרָיקֹו,  ֶאל  ָסמּוְך 

ָלֶבַטח.  ים  ַהַחּיִ ין  ּבֵ ה  ַעּתָ עֹוד  ָהִייִתי 

ְוֶרֶפׁש  ַאְגמֹון  ְסַבְך  ּבִ י.  ִמַהְרּתִ ה  ּצָ ַהּבִ ֶאל 
ָרִאיִתי  ֵרָכה  ּבְ ֲאַזי  י,  ְוָנַפְלּתִ ִעיִתי  ּתָ

ָהָאֶרץ.״  ַעל  ֶרת  ִנּגֶ ֵמעֹוְרַקי,  קֹוַלַחת 

ָך  ִלּבְ ׁשּוַקת  ּתְ ְצַלח  ״ּתִ ַאֵחר:  הּו  ִמיׁשֶ ָסח 
 , בֹוּהַ ּגָ ָהר  ּבָ ַלֲעלֹות  אֹוְתָך  ַהְמָגָרה 

יַע.  ּפִ ַמׁשְ ּסּוַפי  ּכִ ַעל  ֶחְפְצָך  ֶחֶסד  י  ּכִ

אִתי.  ּבָ ִמּמֹוְנֶטֶפְלְטרֹו  ָהָיה,  ִמי  ׁשְ ּבֹוְנקֹוְנֶטה 
ּג׳ֹוַבִני  ּוֵביֵניֶהם  אֹוִתי  ָנְטׁשּו  ַהּכֹל 

ּפֹוֵסַע.״   ֲאִני  ָאֵבל  ָלִלים  ַהּצְ ין  ּבֵ ן  ּכֵ ַעל   90

ּכַֹח  א  ּמָ ְוׁשֶ ִמְקֶרה,  ״ַהִאם  ֵאָליו:  ֲאִני 
ְלִדינֹו,  ְמּפַ ִמּקַ אֹוְתָך  ַרר  ּגָ ׁשֶ ֶזה  ָהָיה 

?״  ְרּתָ ִנְקּבַ קֹום  ַהּמָ ֵאי  יֹוֵדַע  ִאיׁש  ֵאין  י  ּכִ ַעד 

ַקֶסְנִטינֹו  ֵעֶמק  ״ּבְ ָהִאיׁש,  יב  ֵהׁשִ ״ֲאָהּה,״ 
מֹוָצאֹו  ַאְרְכָיאנֹו,  מֹו  ּוׁשְ זֹוֵרם  יּוַבל 

ִניִנים.  ַאּפֶ ֶרֶכס  ּבְ ַלֶהְרִמיַטז׳  ֵמַעל 

ַאְרנֹו,  הֹוֵפְך  מֹו  ׁשְ ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ה,  ּמָ ְוׁשָ
י,  ְעּתִ ִהּגַ ָרטּוׁש  אר,  ַצּוָ רּות  ּכְ ִנְמָלט,  ַרְגִלי 

ָהֵעֶמק.  ִמיׁשֹור  ּבְ קֹוֵלַח  רֹוִני  ִמּגְ ם  ּדָ

ֵעיַני,  ְמאֹור  ָאַבד  קֹוִלי,  ֶנֱאַלם  ם  ׁשָ
ה,  ַמִרּיָ ם  ׁשֵ ּבְ קֹוֵרא  י  עֹוֶדּנִ ם  ׁשָ י  ַוְעּתִ ּגָ
מּוֶטֶלת.  ּגּוָפִתי  ּה  ּבָ ָהָאֶרץ  ַעל  י  ָצַנְחּתִ
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ַמִרָּיה,  ם  ׁשֵ ּבְ קֹוֵרא  י  עֹוֶדּנִ ם  ׁשָ י  ַוְעּתִ ״ּגָ

מּוֶטֶלת״ ּגּוָפִתי  ּה  ּבָ ָהָאֶרץ  ַעל  י  ָצַנְחּתִ
ד. ג. 
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ָּיה״ ּפִ ַלה  ִמי  ׁשְ ִהיא,  ֲאִני  ֵרִני  ְזּכְ ּתִ א  ּמָ ׁשֶ ד.״ָאז  ג. 
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ָאֶרץ,  ּבָ אֹוָתּה  ֱאמֹר  יד,  ַאּגִ ָהֱאֶמת  ֶאת 
ִמּתֶֹפת:  ַההּוא  ְוָזַעק  אֹוִתי,  ָנַטל  ַמְלָאְך 

י?!    ּנִ ִמּמֶ אֹותֹו  לּו  ּטְ ּתִ ה  ָלּמָ ֵמֵעֶדן  ם  ׳ַאּתֶ  105

ם,  ֲחַטְפּתֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ַאַחת  ְמָעה  ּדִ ְזכּות  ּבִ
ֲחָלָקיו  ֶיֶתר  ֶאת  ֵאפֹוא  ִלי  יחּו  ַהּנִ

ִלְטרַֹח!׳  יַצד  ּכֵ ָיֶפה  ֲהלֹא  ֵאַדע  ֶהם  ּבָ

ַלִחים  ֲאִויר  ֵאֵדי  ָהֵכיַצד  ֵהן  ַדע  ּתֵ
ְלַמִים  ֶנֱהָפִכים  ו,  ַיְחּדָ ֶנֱאָסִפים 

ָרִקיַע.  ּבָ פֹור  ּכְ ֵדה  ׂשְ ֶאל  ָיצּופּו  ּבֹו  ֶרַגע  ּבָ

ָהרַֹע,  ַאַחר  ִדיר  ּתָ ר  ַהּתָ עּותֹו,  ִרׁשְ ֶאל 
ְורּוַח  ַלחּות  חֹוֵלל  הֹוִסיף,  בּוָנתֹו  ּתְ ֶאת 

לֹו.  ֶהֱעִניק  ַבע  ַהּטֶ ָהָרצֹון  כַֹח  ּבְ

ָהֵעֶמק  ֶאת  הּוא  ַדׁש  ּגָ ֶעֶרב  ֶרֶדת  ּבְ ֲאַזי 
ַרטֹוַמְניֹו,  ּפְ ַעד  ָהָהר  ֵמֶרֶכס  ֲעָרֶפל  ּבַ

ָהאֶֹפן.  ֶזה  ּבְ ִהְרָוה  ָהָרִקיַע  ֵמי  ׁשְ ְוֶאת 

ְלַמִים,  ָהַפְך  ָספּוג,  ֲאַזי,  ָהֲאִויר  ַלח 
ֵמי  ֶאת  ָעלֹות  ַהּתְ ָקְלטּו  ָיַרד,  ָמָטר 

ָהָאֶרץ, אֹוָתם  ְלָעה  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ְטפֹונֹות  ִ ַהּשׁ  120

ֶקֶצף,  ֶצף  ׁשֶ ּבְ ָזְרמּו  ִים  ַהּמַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֶלְך,  ַהּמֶ ְנַהר  ֱאֵלי  זֹון  ִחּפָ ּבְ ים  ּגֹוְלׁשִ

ַעׁש,  ַהּגַ ֶאת  ִלְמנַֹע  עֹוד  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא 

ֹוֵצף  ַהּשׁ ַאְרְכָיאנֹו  ְקפּוָאה,  ּגּוָפִתי,  ֶאת 
ַאְרנֹו,  ֶאל  ֶלג  ַהּפֶ ֶפְך  ְלׁשֶ ָסמּוְך  ָמָצא 

י  ָנַהְגּתִ אֹותֹו  ָלב  ַהּצְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ָלב  ַהּצְ ַלׁש  ּתָ

אֹוִתי  ֵאב,  ּכְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָחִזי  ַעל  יַח  ְלַהּנִ
צּוָלה,  ַהּמְ ֶאל  ל  ְלּגֵ ּגִ ִליְך,  ִהׁשְ ָדה  ַהּגָ ֶאל 

ִני.״  ּסַ ּכִ ָיֵון  ִטיט  ּבְ ּוְלַבּסֹוף  ִטְלֵטל 
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ָלָאֶרץ  ׁשּוב  ּתָ ְלֵעת  ָך,  ִמּמְ ְמִחיָלה  ּבִ ״ָהּה, 
נּוַח,״  ּתָ ֵהיֵטב  ּוְלֵעת  עֹוֶתיָך,  ַמּסְ תֹם  ּכְ

ֵרֵעהּו,  ְבֵרי  ּדִ ִסּיּום  ַאַחר  י  ִליׁשִ ׁשְ ֵצל  ָסח 

ה  ּיָ ּפִ ַלה  ִמי  ׁשְ ִהיא,  ֲאִני  ֵרִני  ְזּכְ ּתִ א  ּמָ ׁשֶ ״ָאז 
ֲהָרַגְתִני  ַמֶרָמה  ְסֶיָנה,  ּבִ י  נֹוַלְדּתִ

ֵאְרַסִני,  ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ יֹוֵדַע  ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ  135

ִלי.״  ע  ּבַ ִנׁשְ ֵחן  ְוֶאֶבן  ּוִאין  ִנּשׂ ַעת  ַטּבַ ּבְ   136
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קנטו שישי
 

דנטה  נודע.  ומשורר  טרובדור  סֹורֶדלֹו,  את  וורגיליוס  דנטה  פוגשים  מסעם  בהמשך 
איטליה  את  המוכיח  וסרקסטי,  להבות  חוצב  נאום  ונושא  המשוררים  בשני  מתבונן 
מכורתו בכלל, ואת עירו פירנצה בפרט, על הפלגנות, הרשע, ושנאת האחים השוררים 

שם. 

ים.  ּפֹוְרׁשִ ַהּכֹל  ַלם,  ִנׁשְ ּיֹות  ּבִ ַהּקֻ ַחק  ִמׂשְ
ֶפׁש  ַהּנֶ ֵחי  ַמּפְ ּבְ נֹוַתר,  ְפִסיד  ַהּמַ ַרק 

ֶעֶצב.  ּבְ ים  ַמְחּכִ ְוָכְך  לֹונֹו  ׁשְ ּכִ ֶאת  ּבֹוֵחן 

ַח,  ַהְמַנּצֵ ַעל  ָעִטים  ֵמִחים,  ׂשְ ָסִביב  ַהּכֹל 
ִנְגָרר,  ֵמָאחֹור  ֶזה  ׁש,  ִנּגָ ָפִנים  ִמּלְ ֶזה 

ּתֹוֵבַע.  ִלּבֹו  ׂשּוֶמת  ּתְ ַאֵחר,  ד  ַהּצַ ּוִמן 

ׁשֹוֵמַע.  מֹוִקיָריו  ֶאת  זֹאת  ִעם  עֹוֵצר,  לֹא  הּוא 
ְלֶרַגע,  ֲחֵדִלים  ֵהם  ַבר-ָמה,  ּדְ ָלֶהם  ן  ִיּתֵ

ַמְבִקיַע.  ְרּכֹו  ּדַ ָהִאיׁש  ֶהָהמֹון  ין  ּבֵ ְוָכְך 

י  ְסּתִ ּלַ ּפִ ְצָלִלים  ְקַהל  ּבִ ָאנִֹכי,  מֹוהּו  ּכָ
ַמְבִטיַח,  ּוְלֶזה  ְלֶזה,  ּפֹוֶנה  עֹוִדי  י,  ְרּכִ ּדַ
י.  ִהְצַלְחּתִ ֵלט  ְלִהּמָ ִמיֵדיֶהם  סֹוף-סֹוף 

ֶבר  ַהּגֶ מֹותֹו  ָמָצא  ַאֶרצֹו,  ִאיׁש  ם  ׁשָ ָהָיה 
ַטאקֹו,  י  ּדִ ׳ינֹו  ּגִ ֶזה  ל  ׁשֶ ָהַאְכָזִרית  דֹו  ִמּיָ

ַנַחל.  ּבְ ָטַבע  ָנַפל,  אֹוְיָביו  ְרדֹף  ּבִ ַאַחר   15

ֶפֶדִריקֹו  נֹוֶבלֹו  ָידֹו  ֵאַלי  ט  ּפֹוׁשֵ
יָזִני,  ַהּפִ הּו  ִהּנֵ מּוִלי.  ן  ּוִמְתַחּנֵ

ַבח.  ְוׁשֶ מֹוִניִטין  ּבְ ַמְרצּוקֹו  ָזָכה  מֹותֹו  ּבְ
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ָמתֹו  ִנׁשְ ָרִאיִתי,  ֵמאֹוְרסֹו  ִסיְך  ַהּנָ ֶאת 
ע,  ְוֶרׁשַ ִקְנָאה  ֵני  ִמּפְ ִמּגּופֹו  ִנְפֶרֶדת 

הּוא.  ם  ָאׁשֵ ְבָיכֹול  ּכִ ּבֹו  ֵחְטא  ַעל  ְולֹא  אֹוְמִרים, 

עֹוד  ל  ּכָ רֹוָסה;  ּבְ ַלה  ה  ּדֶ ֵיר  ִלּפְ ָנִתי  ּוָ ּכַ
מֹר  ׁשְ ּתִ ּה  ַנְפׁשָ ִאם  טֹוב  נּו,  ִעּמָ ְנט  ַרּבַ ּבְ ִביַרת  ּגְ

ה.  ּנָ ִמּמֶ ְנחּוִתים  ִעם  ו  ַיְחּדָ ֶפה  ּסָ ּתִ ן  ּפֶ

י,  ִנְפַטְרּתִ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ָבא  ּצְ ּמִ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ
ָהֲאֵחִרים  אּו  ִיּשְׂ ְלַמַען  לֹות  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ

ָהֵעֶדן,  ן  ּגַ ֶאל  ן  ְרּכָ ּדַ ִחיׁש  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ

ִני,  ְמֻדּמַ ״ּכִ י,  ַתְחּתִ ּפָ אֹוִרי,״  יד  ַלּפִ ״ֲאָהּה, 
ֶנְחָרצֹות  ָקַבְעּתָ  ְפסּוֶקיָך  ּבִ ם  ׁשָ ֵאי  ׁשֶ

ַמִים.   ׁשָ י  ֻחּקֵ ִלְכּפֹף  ּכַֹח  ֵאין  ה  ִפּלָ ַלּתְ י  ּכִ  30

ת,     ׁשֶ ְמַבּקֶ ִהיא  זֹאת  ֵהן  ָכאן  ּבְ ָהֵעָדה  ַאְך 
ּתֹוֶחֶלת?  ְלִתְקָוָתם  ַהֵאין  ָאְמָנם,  ְך  ּכָ ִאם 

סּוֶקיָך?״  ּפְ ֲהָלָכה  ּכַ י  ֵהַבְנּתִ לֹא  א  ּמָ ְוׁשֶ

ּדִֹפי.  ּבֹו  ֵאין  ֵסֶפר  ַעל  תּוב  ״ַהּכָ ִלי:  יב  ֵהׁשִ
ּתֹוֶחֶלת,  ִלְהיֹות  ּתּוַכל  ָתם  ִלְתִפּלָ זֹאת  ִעם 

ַעת.  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ ִנְבַחן  ַהּסּוְגָיה  ֶאת  ִאם 

ֶדק,  ַהּצֶ ר  ְרּדֵ ִיּדַ לֹא  ַמֲעָלתֹו  רֹום  ִמּמְ
ַעִין  ֶהֶרף  ּבְ ְצַלח  ּתִ ָהַאֲהָבה  ֵאׁש  ֵעת 

ְוָאֶון.  את  ַחּטָ ִלְמחֹל  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְלֵאּלּו 

ֵסֶפר,  ַעל  רּור  ּבָ ָבִרי  ּדְ י  ְמּתִ ָרׁשַ ְלֵעת  ן  ּכֵ ׁשֶ
ע,  ּוֶפׁשַ ֵחְטא  ַעל  ִלְמחֹל  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ֵאין  ְלִפיו 

 . ֵמֱאלֹּהַ ִנְפֶרֶדת  ה  ִלְתִפּלָ י  ְנּתִ ּוַ ּכִ

ִלְסמְֹך  לֹא  ּתֹוֵבַע  ַהּסּוְגָיה  ְסַבְך  ַאְך 
ַהּנַֹגּה  יד  ַלּפִ ִהיא,  ּבֹו  ָלֶרַגע  ה  ַחּכֵ ָעַלי. 

ָבֶריָה.    ּדְ ּתֹאַמר  ֱאֶמת,  ְלֵבין  רּוֲחָך  ין  ּבֵ  45
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ָבַרי,  ּדְ ֶאת  ֵהַבְנּתָ  ּלֹא  ׁשֶ ּוְלִמְקֶרה 
ִחּיּוֶכיָה ֶחֶסד  ֶאת  יַאְטִריֶצ׳ה,  ְלּבֵ י  ְנּתִ ּוַ ּכִ

ְלַמְעָלה.״  ה  ְסּגָ ַהּפִ ַעל  ִלְראֹות  עֹוֵמד  ה  ַאּתָ

ְצָעֵדינּו,  ֶאת  ָנִחיׁש  ״ָמֶאְסְטרֹו,  ְוָאנִֹכי: 
קֶֹדם,  ָהִייִתי  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָעֵיף  ֵאיִני  ׁשּוב  י  ּכִ

ָנא.״  ְרֵאה  ִצּלֹו,  ֶאת  ָבר  ּכְ ֵמִטיל  ְדרֹון  ְוַהּמִ

ל,״  ֶנְחּדַ לֹא  ֶכת  ִמּלֶ ָיִאיר,  ַהּיֹום  עֹוד  ל  ״ּכָ
ה  ֵאיֶנּנָ ִציאּות  ַהּמְ זֹאת,  ִעם  ״ַאְך  ִלי,  יב  ֵהׁשִ

ֵעיֶניָך.  ּבְ ֶסת  ִנְתּפֶ אּוַלי  ִהיא  ׁשֶ ִפי  ּכְ

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ ָהר  ּבָ ֲעֶלה  ּתַ לֹא 
אֹוָתּה  יר  ַמְסּתִ ה  ַעּתָ ׁשּוב,  זֹוַרַחת  ְרֶאה  ּתִ

ַקְרֶניָה.  ּבֹר  ִלׁשְ ָיכֹול  ֵאיְנָך  ן  ּכֵ ַעל  ָהָהר, 

רּוַח,  ֶבת  יֹוׁשֶ ָדד  ּבָ ֶגד,  ִמּנֶ ְרֵאה,  ֲאָבל 
אֹוָתנּו  ְדִריְך  ּתַ אי  ַוּדַ זֹו  נּו,  ּבָ ֶטת  ַמּבֶ

יַע.״  ַנּגִ ה  ְסּגָ ַהּפִ ֶאל  ַמֵהר  ִחיׁש  ֶזה  יַצד  ּכֵ  60

ָיה,  ְרּדְ לֹוְמּבַ ַמת  ִנׁשְ ֲאָהּה,  ָהִאיׁש;  ֶאל  ַסְענּו  ּפָ
ִהְקִריָנה  ֲעִמיָדְתָך  ַהּבּוז  ְוַרב  א  ּגֵ ַמה 

ֵעיֶניָך.  דֹות  ְוִנְכּבָ ָהיּו  ֵבדֹות  ּכְ ּוַמה 

ֵאֵלינּו,  ר  ּבֵ ּדִ לֹא  הּוא  ִלְקָראתֹו,  ָהַלְכנּו 
ִניַע,  ְללֹא  ֵנינּו  ׁשְ ֶאת  ַחן  ּבָ ֵעיָניו  ּבְ ַרק 

ִנּנֹוַח.  ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ַער  ִמּיַ ָהֲאִרי  מֹו  ּכְ

ׁש  ּוִבּקֵ ֶוְרִגיְליּוס  ֵאָליו  ְרּכֹו  ּדַ ה  ָעׂשָ
ְלַמְעָלה,  ִתיב  ַהּנָ ַעל  ְלַהְמִליץ  ּנּו  ִמּמֶ

ָמֶאְסְטרֹו,  ת  ׁשַ ְלַבּקָ ָהִאיׁש  יב  ֵהׁשִ לֹא  ַאְך 

ֲאַנְחנּו,  ִמי  ְענּו,  ִהּגַ ֵמַאִין  ַאל  ׁשָ ְוַרק 
–״  ְנטּוָאה  ״ִמּמַ לֹוַמר:  ַהּטֹוב  מֹוִרי  ֵהֵחל  ְך  ּכָ ַעל 

ה,  ֵהּנָ ַעד  ר  ְמֻנּכָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֲאַזי 
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סֹוְרֶדלֹו,  ָהִאיׁש  ּ״׳ֲאִני 

ֵרֵעהּו״ ֶאת  ִאיׁש  קּו  ִחּבְ ֲאִני.׳  כֹוָרְתָך  ִמּמְ
ד. ג. 
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ֵמַח:  ׂשָ קֹול  ּבְ קֹוֵרא  ד  ִמּיָ קֹומֹו  ִמּמְ ָקם 
סֹוְרֶדלֹו,  ָהִאיׁש  ֲאִני  ּבֹוֲאָך,  ְנטּוָאה  ״ִמּמַ

ֵרֵעהּו.   ֶאת  ִאיׁש  קּו  ִחּבְ ֲאִני.״  כֹוָרְתָך  ִמּמְ  75

קֹוֵדר,  ָרִכים  ּדְ ְמלֹון  ְרַצַעת,  ַהּנִ ִאיַטְלָיה 
יִרים,  ַאּדִ ַמִים  ּבְ ְרִניט  ַקּבַ ִלי  ּבְ ְסִפיָנה 

ת!  ּבֹׁשֶ ית  ּבֵ ִביַרת  ּגְ ִאם  י  ּכִ ָהָאֶרץ  ְנִסיַכת  לֹא 

ָהרּוַח,  ֲאִציל  ָהִאיׁש  ָהָיה  ׁש  ִנְרּגָ ָאֵכן 
ְלַמַען  ֵלאמֹר  ִעירֹו  ם  ׁשֵ ֶאת  ָאְזָניו  ּבְ י  ּדַ
ְועֶֹנג.  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ֶרת  ַהּקֶ ן  ּבֶ ֶאת  יל  ַיְקּבִ

חֹומֹוֶתיָה,  ין  ּבֵ ה  ַעּתָ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ֵאּלּו  ַאְך 
ֲאִפּלּו  ָאִחיו,  ּבְ ִאיׁש  ִלְלחֹם  ֲחֵדִלים  לֹא 

סֹוֶגֶרת.  אֹוָתם  ַאַחת  ּוְתָעָלה  חֹוָמה 

חֹוַפִיְך,  ֵני  ּפְ ַעל  י  ׂשִ ַחּפְ ֲעלּוָבה,  ֶאֶרץ  ָהּה, 
ֲחָבַלִיְך  ֶקֶרב  ּבְ י  ׁשִ ּקְ ּבַ ים  ַיּמִ ִלְגדֹות 

רֹוֵוַח.     לֹום  ָ ַהּשׁ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום  ַאַחר 

ַעם  ַטּ ַמה  ְוִכי  ֵטל,  ּבָ ַהּיּוְסִטיְנָיִני  ַהחֹק 
ף,  ָהֻאּכָ הּוא  ֵריק  ִאם  ַלֲעמֹל  ֶרֶסן  ּבָ

ִנְגַרַעת.  ה  ַהֶחְרּפָ ְך  ּכָ ְלָעָדיו,  ּבִ ָבר  ּכְ ָעִדיף   90

ּקֶֹדׁש,  ּבַ מֹר  ִלׁשְ מּוָטל  ֲעֵליֶכם  ׁשֶ ם,  ַאּתֶ
ֲהִייֶתם  ֵהן  ם  ְיַדְעּתֶ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֶאת  לּו 

ֶבת.  ָלׁשֶ פֹו  ֻאּכָ ַעל  יִחים  ַמּנִ ְלֵקיָסר 

ְלִמְפֶלֶצת  הֹוֶפֶכת  ַאְרֵצנּו  יַצד  ּכֵ ְראּו 
ְוֶרֶסן,  כֹות  ַהּמֹוׁשְ ַעל  ם  ְחּתֶ ִהּנַ ַיְדֶכם  ֵמָאז 

ָעֶליָה.  ן  ְרָבּ ּדָ מֹוָרא  ׁשּוב  ֵאין  י  ּכִ ַיַען 

ּתָ  ָנַטׁשְ אֹוָתּה  ה  ַאּתָ ְרָמִני,  ַהּגֶ ְרט  ַאְלּבֶ
עֶֹרף,  ת  ּוְקׁשַ מֹוֶרֶדת  ְלֶפֶרא,  ָהְיָתה  ְוִהיא 

ְוֶרֶסן.  נֹות  ָדְרּבָ ּבְ ְרּתָ  ִיּסַ אֹוָתּה  לֹא  י  ּכִ
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ֶדק.  ַהּצֶ ין  ּדִ ֶאת  ַדע  ּתֵ רּום  ִמּכֹוְכֵבי  ן  ּכֵ ַעל 
ַזְרֲעָך  ּבְ ה  ַיּכֶ ַאְכָזר,  לּוי,  ּגָ ָנָקם 

ַחד.  ִמּפַ ִדיר  ּתָ ִיְרַעד  ָך  יֹוְרׁשְ ְלַמַען 

ַצע  ַהּבֶ ֲאַות  ִמּתַ ַיַחד  ָאִביָך  ִעם  י  ּכִ
ְמָלָכה  ַהּמַ ן  ּגַ ֶאת  ְקרֹוִבים,  ִלְמחֹוזֹות 
ָנא,   ּוְראּו  יטּו  ַהּבִ ִחית.  ְלַמׁשְ ם  ְנַתּתֶ  105

ַקּפּוֶלִטי  ֶבט  ׁשֵ ֶאת  מֹוְנֶטִצ׳י,  ֵני  ּבְ ֶאת  ים,  ִנְרּפִ
ְסִקי,  ַהִפיִליּפֶ ְוֶאת  מֹוַנְלִדי  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ֶאת 

ּוַפַחד.  אֹון  ִדּכָ ּבְ ֶעֶצב,  ּבְ רּוִיים  ׁשְ ַהּכֹל 

ִיּסּוֶריָה  ּבְ ְראּו  ב,  ַהּלֵ י  ְקׁשֵ ה,  ֵהּנָ ׁשּו  ּגְ
ַמְכאֹוֶביָה!  ֶאת  אּו  ַרּפְ ָהָאֶרץ,  ת  ֲאֻצּלַ ל  ׁשֶ

ַסְנָטְפיֹוֶרה!  ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ַכת  ֶחׁשְ ּבְ יטּו  ַהּבִ

ֶבת,  יֹוׁשֶ ָהִעיר  ָדד  ּבָ רֹוָמא,  ֶאת  ְראּו  יטּו,  ַהּבִ
זֹוֶעֶקת:  ָהַאְלָמָנה,  ּבֹוָכה  ָוֵליל  יֹוָמם 

ִני?״  ֲעַזְבּתַ ַמּדּוַע  יָסר,  ַהּקֵ ״ֵאיָכה, 

ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  אֹוֵהב  ֶכם  ַעּמְ יַצד  ּכֵ ְראּו 
ֶזה  ְיִהי  ֶכם,  ִלּבְ ֶחְמָלה  ְך  ַרּכֵ ּתְ לֹא  ְוִאם 

ָיִניַע.  ָעְלֶכם  ּפָ ׁשֶ ל  ַהְמֻהּלָ ְקלֹוְנֶכם 

ִלי  ה  ֻיְרׁשֶ ַהְמרֹוָמם,  יֶטר  יּוּפִ הֹו,  ְוִאם 
ֲעבּוֵרנּו  ִנְצַלְבּתָ  ר  ֲאׁשֶ ה  ַאּתָ אֹל,  ִלׁשְ
ֵעיֶניָך?   ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ֵהַסְבּתָ  ֶזה  ַמּדּוַע   120

רֹוֵקַח  ה  ַאּתָ יְנָך  ּדִ ָחְכַמת  ּבְ א  ּמָ ְוׁשֶ
ִלְצּפֹות,  ִלים  ְמֻסּגָ ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ֶחֶסד  ִמין 

יָנֵתנּו?  ִמּבִ ה  ַהְרּבֵ ַנֲעֶלה  הּוא  ן  ּכֵ ׁשֶ

ָקמּו  ִאיַטְלָיה  ָעֵרי  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַיַען 
ׁשֹוֶטה,  ר  ִאּכָ ְוָכל  ְוָעִריִצים,  ים  נֹוְגׂשִ

ַמְרֶצלּוס.  ְתאֹום  ּפִ הֹוֵפְך  ָרָרה,  ַהּשְׂ ִעם  ָהָרב 
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ֵלְך  ַמּזָ ּבְ ְמִחי  ׂשִ ְמכֹוָרִתי,  ִפיֶרְנֶצה 
ָעַלִיְך,    ַסח  ּפָ ּכֹה  ַעד  ז  ַהּלָ ָהִעּוּות  י  ּכִ

ֶכל.  ׂשֵ ׂשֹום  ּבְ ַנִיְך  ּבָ ְך  ִמּמֵ אֹותֹו  ָחְסכּו 

ְואּוָלם  ֶדק,  ַהּצֶ ִלּבֹו  ּבְ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 
ת,  ׁשֶ ִמּקֶ ֵלט  ְלִהּפָ יו  ִחּצָ ֵמֵאט  ְכלֹו  ׂשִ
יֶהם.  ִמּפִ ר  ַהְיׁשֵ יֹוִרים  יֶהם  ִחּצֵ ַנִיְך  ּבָ

ִצּבּור,  ַרת  ִמׂשְ ִלּטֹל  ָסְרִבים  ַהּמְ ים  ַרּבִ
ָלּה.  ִנְלָהִבים  לּו  ַהּלָ ַנִיְך,  ּבָ ְך  ּכָ לֹא  אּוָלם 

ִני.״   ״ִהּנֵ קֹוְרִאים:  ּוְכָבר  ׁשּו  ּקְ ִנְתּבַ ֶטֶרם  עֹוד   135

ּתֹוֶחֶלת.  ְמָחֵתְך  ְלׂשִ ֵיׁש  י  ּכִ ֵאפֹוא,  ִעְלִצי, 
ֶדק.  ְוַהּצֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ לֹום,  ָ ַהּשׁ ְך  ּבָ ׁשֹוִרים 

י.    ְרּתִ ּבַ ּדִ ֱאֶמת  ַאְך  י  ּכִ ָהֻעְבּדֹות  ּתֹוַכְחָנה 

ְרּבּות  ּתַ ָעֵרי  ָאְמָנם  ְרָטה  ְסּפַ ְוַגם  ָאתּוָנה 
ֶדק  ַלּצֶ רּוָמָתן  ּתְ ַאְך  ְקדּוִמים,  יֶהן  ְוֻחּקֵ
ֵאַלִיְך.  ָוָאה  ַהׁשְ ּבְ ָהְיָתה  ׁשּוִלית  ֲהלֹא 

ַמֲעֶרֶכת  ִמין  ִהְתַקְנּתְ  ָחְכָמה  רֹב  ּבְ ַאּתְ  י  ּכִ
ר,  אֹוְקטֹוּבֶ ּבְ ְדָבֵעי  ּכִ ֱאָרג  ַהּנֶ ל  ּכָ ּה  ּבָ

ר-ּתֶֹקף.  ּבַ ְולֹא  ֵטל  ּבָ ר  נֹוֶבְמּבֶ ּבְ ָבר  ּכְ ְיִהי 

ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  י  ַהּמִ ַעם  ּפַ ּבַ ִרי  ֲהִתְזּכְ
ַע,  ַמְטּבֵ ֵהַמְרּתְ  רֹות,  ִמׂשְ ֶהְחַלְפּתְ  ית,  ּנִ ׁשִ ים  ֻחּקִ

ַיַחד?  ִמְנָהַגִיְך  ִעם  ָהַפְכּתְ  עֹוֵרְך  ְוֶאת 

יִטי,  ַהּבִ ְמַעט,  אֹור  ְך  ּבָ ית  ַיּצִ ִזְכרֹוֵנְך  ִאם 
נֹוצֹות,  ב  ּכַ ִמׁשְ ֲעֵלי  ֳחִלי  ת  ֵאׁשֶ ּכְ מֹוְך  ּכָ

הֹוֶפֶכת,  ּגּוָפּה  ן  ּכֵ ַעל  ָמזֹור  מֹוֵצאת  ֵאיָנּה   150

ֵאֶביָה.  ּכְ ַעל  ֵקל  ּתָ ְך  ּכָ ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ זֹאת    151
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קנטו שביעי 

ביניהם  ומלכים.  נסיכים  נשמות  עונשן  על  באות  בעמק  מתבוננים  המשוררים  שלושת 
הקיסר רודולף, אוטוקאר השני מלך הצ׳כים, פיליפ השלישי מלך צרפת, הנרי הראשון 
וכן  אנגליה  מלך  השלישי  הנרי  וסיציליה,  אראגון  שליט  השלישי  פטר  נווארה,  מלך 

ממֹונֶפרטו.  השביעי  ג׳ּוליילמו  המרקיז 

לֹוׁש  ׁשָ ֶאְמָרה  ּנֶ ׁשֶ לֹום,  ׁשָ ת  ְרּכַ ּבִ ְכלֹות  ּכִ
ְוֶחֶסד,  ַרב  נַֹעם  ּבְ ָעִמים  ּפְ ע  ַאְרּבַ אֹו 

סֹוְרֶדלֹו.  ָאחֹור,  צֹוֵעד  ַאל,  ׁשָ ם?״  ַאּתֶ ִמי  ״ַאְך 

ִנְמְצאּו  לּו  ַהּלָ ָהרּוחֹות  ֶטֶרם  ״ּבְ
 , ֱאלֹּהַ ֵני  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  ָהר,  ּבָ ַלֲעלֹות  רֹות  ׁשֵ ּכְ

אֹוְקַטְבָינּוס.  יָסר  ַהּקֵ ַעְצמֹוַתי  ֶאת  ָקַבר 

ִלי,  ָזָרה  ֱאמּוַנְתֶכם  ן  ּכֵ ַעל  ִמי,  ׁשְ ֶוְרִגיְליּוס 
ֵעֶדן.״  ֶאל  ָלבֹוא  ָיכֹול  י  ֵאיֶנּנִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ

לֹו.  יב  ֵהׁשִ ַהּטֹוב  מֹוִרי  ֶוְרִגיְליּוס,  ׁשּוָבה  ַהּתְ זֹו 

ְלֶפַתע  ֵעיָניו  רֹואֹות  ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ִאיׁש  ּכָ
ן,  ְיֻאּמַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַמְדִהים  ַבר-ָמה  ּדְ מּולֹו 

ֵאיֶנּנּו...״  ֶזה  ״לֹא...  ּפֹוֵלט:  ִתְמהֹונֹו  ּבְ ְוהּוא 

ּתֹוֶעה,  ְמבּוָכה,  ּבִ א  ּבָ ׁשֹוֵרר  ַהּמְ רּוַח  ְך  ּכָ
ּפֹוֵסַע,  מֹוִרי  ְוֶאל  ין  ִהְרּכִ רֹאׁשֹו  ֲאַזי 

מֹוֵרהּו.   ק  ַהְמַחּבֵ ׁשּוְלָיה  ּכְ קֹו  ִחּבְ  15

ָהִאיׁש  ה  ״ַאּתָ ָקָרא,  ִטיִנים!״  ַהּלָ זַֹהר  ״ָהּה, 
ָפֵתנּו,  ׂשְ ָלאֹור  הֹוִציא  ּה  ֻעּזָ ְמלֹוא  ּבִ ר  ֲאׁשֶ

ַצח.  ַהּנֶ ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת  ֵהִביא  ּוְלִעיִרי 
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ָזִכיִתי?  ִבּקּוְרָך  ּבְ ְוֶחֶסד  ְזכּות  ֵאילּו  ּבְ
ִלי,  ֱאמֹר  ְלָך,  יב  ְלַהְקׁשִ ֲאִני  ָראּוי  ִאם  ַאְך 

ַהּתֶֹפת?״  דֹוֵרי  ִמּמְ ֵמֶאָחד  ֲהָבאָת 

ָהֶעֶצב  ַמְלכּות  זֹו  ּבְ דֹוִרים  ַהּמְ ל  ״ִמּכָ
ַחְסֵדי  ״ּבְ לֹו,  יב  ֵהׁשִ יִתי,״  ָעׂשִ ְלָכאן  י  ְרּכִ ּדַ

ה.  ֵהּנָ ַעד  ְנדּוַדי  ּבִ ִהְדִריכּוִני  ׁשֶ ָמרֹום 

ֵמֵהָעְדרֹו  ִאם  י  ּכִ ַעׂש,  ַהּמַ ְזכּות  ּבִ לֹא  ַאְך 
זֹו,  ׁשּוָקְתָך  ּתְ  – ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹור  י  ּנִ ִמּמֶ ִנְמַנע 

ָלַדַעת.  ָזֳהרֹו  ֶאת  י  ִאַחְרּתִ י  ִכּ ַיַען 

ֶבל,  ַהּסֵ ִקְלַלת  ְנטּול  ַחת,  ִמּתַ ָמקֹום  נֹו  ֶיׁשְ
ִכי  ַהּבֶ ּתּוָגה,  ְורֹב  ׂשֹוֵרר  ּבֹו  אֶֹפל  ַרק 
ֶבת.  ַעּצֶ ֶאְנַקת  ַרק  י  ּכִ ּבֹו  ְזָעָקה  ֵאיֶנּנּו   30

ע  ׁשַ ִמּפֶ ים  ַחּפִ ים,  ַרּכִ ם,  ׁשָ ּכֹן  ֶאׁשְ עֹוָלִלים  ִעם 
ֶטֶרם  ּבְ עֹוד  יגּו  ִהּשִׂ ֶות  ַהּמָ י  ּנֵ ׁשִ אֹוָתם 

ִלְמנַֹע.  ם  ַנְפׁשָ ָצְלחּו  ֱאנֹוׁש  ֵמֲחָטֵאי 

ֲעַדִין  ָעטּו  ּלֹא  ׁשֶ רּוחֹות  ֶחְבַרת  ּבְ ם  ׁשָ
ירּו  ִהּכִ ֵהיֵטב  ֲאָבל  ַהּקֶֹדׁש,  ְסֻגּלֹות  לֹוׁש  ׁשְ ֶאת 

אּו.  ִמּלְ ְוַאֲחֵריֶהן  ֲעלֹות  ַהּמַ ַאר  ׁשְ ֶאת 

ָנא,  ֱאמֹר  ְלָך,  ר  ֻמּתָ ְוִאם  ַדע  ּתֵ ִאם  ַאְך 
ְמֵהָרה  ּבִ אֹוָתנּו  יֹוִליְך  ִתיב  ַהּנָ ֵאי 

ַהּטַֹהר?״  טּור  ֶאל  ִניָסה  ּכְ ּובֹו  קֹום  ַהּמָ ֶאל 

ֶקַבע,  ל  ׁשֶ ָמקֹום  ָלנּו  ֻהְקָצה  ״לֹא  לֹו:  יב  ֵהׁשִ
ָלֶלֶכת.  ֲאִני  י  ָחְפׁשִ ֶאְרֶצה  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ

ְלֵעֶזר.  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ְלָך  ֶאְהֶיה  ן  ּכֵ ַעל 

ְיָלה  ּלַ ּבַ ַרד,  ָהֶעֶרב  יַצד  ּכֵ ְרֵאה  ֲאָבל 
ֵאפֹוא  ה  ַנֲעׂשֶ טֹוב  ָהר.  ּבָ ס  ְנַטּפֵ לֹא 
ָלנּוַח.  ָיֶאה  ָמקֹום  ַאַחר  ׁש  ְנַבּקֵ ִאם   45
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ִליִמיֵננּו,  ׁשֹוְכנֹות  רּוחֹות  ה  ּמָ ּכַ ה  ִהּנֵ
ֶבת,  ָלׁשֶ ֶאְצָלם  ֶאְתֶכם  ְלהֹוִליְך  ִלי  ַהְרׁשּו 
ָלַדַעת.״  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ְצַטֲערּו  ּתִ לֹא  י  ּכִ

ׁש  ַבּקֵ ַהּמְ ״ַהִאם  מֹוִרי,  ָסח  ֶזה,״  יַצד  ״ּכֵ
ּבֹו,  ֲעצֹר  ּיַ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש  ֵליל  ִעם  ָהר  ּבָ ַלֲעלֹות 

ָהְלָאה?״  ֶכת  ִמּלֶ ּכֹחֹו  ֶיֱאַזל  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ָהָאֶרץ  ֵני  ּפְ ַעל  ֲאַזי  יִטיב  ַהּמֵ סֹוְרֶדלֹו 
ה  ַהּזֶ ו  ַהּקַ ֶאת  ״ַאף  ְוָסח:  ָידֹו  ַלח  ׁשָ

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ִקיַעת  ׁשְ ַאַחר  ָיכֹול  ֵאיְנָך  ַלְחצֹות 

ְיָלה  ַהּלַ ַכת  ֶחׁשְ ַבד  ִמּלְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְוֵאין 
ֶרְך.  ּדֶ ּבַ אֹוְתָך  יל  ַמְכׁשִ ָהר  ּבָ ס  ַטּפֵ ִמּלְ

מֹוֵנַע.  ֶחְפְצָך  ֶאת  ַעְצמֹו  הּוא  ְיָלה  ַהּלַ

ָלֶרֶדת, ַרק  ה  ְלַמּטָ ר  ֶאְפׁשָ ֵליל  ֶרֶדת  ִעם 
ּומֹוְרדֹוָתיו,  ָהָהר  לֹות  ְלַמְרּגְ ָלסֹב 

ָהאֶֹפק.״  ָסִביב  ּכֹוֵלא  ַהּיֹום  אֹור  ֶאת  עֹוד  ּבְ  60

כֹול:  ַבּיָ ּכְ ּתֹוֶהה  מֹוִרי,  יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַעל 
ָאַמְרּתָ  קֹום  ַהּמָ ֶאל  אֹוָתנּו  ָהֵבא  ן,  ּכֵ ״ִאם 
ַחר.״  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  קּום  ַעד  נּוַכל  ֵלָהנֹות  ּבֹו 

ֶלֶכת  ִהְרַחְקנּו  לֹא  עֹוד  נּו,  ְלַדְרּכֵ ִנינּו  ּפָ
תֹוכֹו,  ּבְ ְמרֹוָקן  ְוהּוא  ַהר  ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָהֵעֶמק.  ִמּתֹוְך  ִנְבָרא  ָהָאֶרץ  ֵני  ּפְ ַעל  ַהר  ּכְ

ֵאֵלינּו,  ל  ַהּצֵ ר  ּבֵ ּדִ ֵנֵלְך,״  ם  ְלׁשָ ה,  ״ִהּנֵ
ֶאֶבן,  ַמֲעֶטֶפת  ָצר  ְדרֹון  ַהּמִ ּבֹו  ״ָמקֹום 

ַחר.״  ַ ַהּשׁ ַיֲעֶלה  ַעד  נּו  ּלָ ּכֻ ה  ְנַחּכֶ ם  ׁשָ

טּוַח,  ׁשָ ים  ִעּתִ לּול,  ּתָ ים  ִעּתִ ל,  ִנְפּתָ ִביל  ׁשְ ּבִ
ָהֵעֶמק  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ׁשּוָליו  ֶאל  ָעִלינּו 
צֹוַנַחת,  ַמֲחִציתֹו  ֲעֵדי  ָפתֹו  ׂשְ ר  ֲאׁשֶ
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ִליִמיֵננּו,  ׁשֹוְכנֹות  רּוחֹות  ה  ּמָ ּכַ ה  ״ִהּנֵ

ֶבת״ ָלׁשֶ ֶאְצָלם  ֶאְתֶכם  ְלהֹוִליְך  ִלי  ַהְרׁשּו 
ד. ג. 
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ְלָבָנה,  עֹוֶפֶרת  טֹוב,  ְוֶכֶסף  ָזָהב 
ֶרֶקת  ּבָ ַמְבִהיק,  ָלטּוׁש,  ְוֵעץ  ָמן  ַאְרּגָ ד  ּבַ

צּוָה,   ִנּתְ ִלְנָטִפים  ֶטֶרם  ּבְ ה  ַרֲעַנּנָ  75

א  ְוֶדׁשֶ ָרִחים  ַהּפְ מּול  ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ
ם  ׁשֵ ּכְ ֶזה,  ֵעֶמק  ּבְ ּגֹוֵניֶהם  ַפע  ְוׁשֶ

ּנּו.  ִמּמֶ ֻמְפָלא  ֵני  ִמּפְ ִנְכָנע  חּות  ַהּפָ ׁשֶ

ַבע,  ַהּטֶ זֹאת  ּבָ ָהָיה  ְלַבד  ּבִ ר  ַצּיָ לֹא  ַאְך 
ִלְרקַֹח  ָידֹו  ּבְ ָעָלה  ְספֹר  ֵאין  יחֹוחֹות  ִמּנִ

ָידּוַע.  י  ְלּתִ ּבִ ֻמְפָלא,  ְלָהִפיק,  ם  ּובֹׂשֶ

ָרִאיִתי  ָרִחים,  ּפְ ינֹות  ּבֵ רֹק,  ַהּיָ א  ׁשֶ ּדֶ ּבַ
ֶרת,  ְמַזּמֶ  regina  Salve ֶאת  ְצָלִלים  ֲעַדת 

ָהֵעֶמק.  ּפּוֵלי  ְלׁשִ ִמחּוץ  ִנְראּו  לֹא  ֵהם 

אנּו:  ּבָ ה  ֵהּנָ ַעד  ִעּמֹו  ַמְנטּוָאה  ִאיׁש  ָאַמר  ֲאַזי 
ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ה,  ּלָ ּדַ ַקע,  ׁשְ ּתִ ּה  ִקּנָ ֶאל  ֶטֶרם  ״ּבְ

י.  ּנִ ִמּמֶ ׁשּו  ַבּקְ ּתְ ַאל  ֶכם  ִעּמָ ָלֶרֶדת 

יִטיבּו  ּתֵ ִלְראֹות  ֲהלֹא  ה  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ִמן 
נּועֹוֵתיֶהם,  ּתְ ֵניֶהם,  ּפְ ּה,  ּלָ ּכֻ ָהֵעָדה  ֶאת 

ה.  ְלַמּטָ ם  ׁשָ ם  ְבּתֶ ְיׁשַ ם  ִקְרּבָ ּבְ לּו  ר  ֵמֲאׁשֶ  90

ת  ֲאֶרׁשֶ ּבַ ְלַמְעָלה,  רֹאׁש,  ּבָ ב  ַהּיֹוׁשֵ ֶזה 
הּו,  ַמֲעׂשֵ ּבְ ל  ׁשַ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ

ֵמִניַע,  ֵאינֹו  ָפָתיו  ׂשְ ִרים  ׁשָ ַהּכֹל  ּוְבעֹוד 

ָהָיה  כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  רּודֹוְלפֹו,  ֵקיָסר,  ֵצל  הּוא 
ֵעת  ֶטֶרם  ּבְ מֹוָתּה  ֵמִאיַטְלָיה  ִלְמנַֹע 
ּוְלֶחֶסד.  ֶבט  ְלׁשֵ אֹוָתּה  ִלְנטֹׁש  ְולֹא 

ְוִנּנֹוַח,  ָרגּוַע  ַמְרֵאהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵכנֹו  ׁשְ
ִים  ַהּמַ נֹוְבִעים  ֶהם  ּבָ ֶאֶרץ  ֶחְבֵלי  ַעל  ַלט  ׁשָ

ַטָבה.  ְוַלַ ם,  ַהּיָ ְוֶאל  ה  ֶאְלּבֶ ֶאל  יֹוֵצק  אֹוָתם 
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ִחּתּוָליו  ּבְ ּוְכָבר  ָהָיה,  אֹוטֹוַקר  מֹו  ׁשְ
ן,  ַהְמֻזּקָ ַוְצַלב  ַעל  רּוחֹו  עֹז  ּבְ ָעָלה 

ַצע.  ּבֶ ְורֹוֵדף  ֻמְפָקר  ֵטל,  ּבָ ַההֹוֵלְך  נֹו  ּבְ

קּוַע  ׁשָ ּלֹו  ּכֻ ְוָכל  סֹוֵלד,  ַאּפֹו  ַההּוא 
ַמְרֵאהּו,  טֹוב  ַהּנֹוַח,  ֵכנֹו  ׁשְ ִעם  יַח  ׂשִ ּבְ
ֶלת.   ַהֲחַבּצֶ ְכבֹוד  ּבִ ּפֹוֵגַע  ְמנּוָסה  ּבִ ֵמת   105

ָחֵזהּו,  ית  ּבֵ ַעל  ָהִאיׁש  הֹוֵלם  יַצד  ּכֵ ְרֵאה 
ֶקט,  ׁשֶ ּבְ ֱאָנח  ַהּנֶ ְרֵאה,  ָהַאֵחר  ֶאת 

ֵהִניַח.  ֶלְחיֹו  ּוָבּה  ָידֹו  ף  ּכַ ֶאת  ַרׂש  ּפָ

ֵהם,  ָצְרַפת  ִלְמֵאַרת  ְוָחם  ָאב  ַנִים  ְ ַהּשׁ
ְוִטּנֶֹפת,  ֵהם  ְסִחי  י  ּכִ יו  ַחּיָ יֹוְדִעים  ֵניֶהם  ׁשְ

ָהֶעֶצב.  ְגיֹון  ּפִ ף  ּסֵ ְמׁשַ ם  ִלּבָ ְסגֹור  ֶאת  ן  ּכֵ ַעל 

ּיֹות,  ְלַתְלּפִ נּוי  ּבָ ּגּופֹו  ְוָהַאֵחר, 
ַהחֶֹטם  ד  ִנְכּבַ ֵכנֹו  ׁשְ ִעם  תַֹאם  ּבְ ר  ָ ַהּשׁ

ְותַֹאר,  ה  ְסֻגּלָ אֹותֹות  ָכל  ּבְ א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ִמי 

ֲעַדִין,  ְלָיִמים  עּול  ֵמֲאחֹוָריו,  ְוֶזה 
ֲאַזי  ָיַרׁש,  ס  ּכֵ ַעל  ְמקֹומֹו  ֶאת  ַאְך  לּו 

עֹוֶבֶרת.  ֲעָלה  ַהּמַ ָהְיָתה  ִלי  ּכְ ֶאל  ִלי  ִמּכְ

ֶלְך,  ַהּמֶ י  יֹוְרׁשֵ ַאר  ׁשְ ַעל  לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ לֹא  זֹאת 
ְוַג׳קֹומֹו,  ֶפֶדִריקֹו  ׁשֹוְלִטים  ַמְמַלְכּתֹו  ַעל 
ֲאִביֶהם.  ַמֲעלֹות  ֶאת  לּו  ַהּלָ ָיְרׁשּו  לֹא  ַאְך   120

עֹוֶבֶרת,  ה  ְסֻגּלָ ד  ּבַ ֶאל  ד  ִמּבַ ים  ְלִעּתִ ַרק 
ת  ַמּתָ ֲעִניק  ַהּמַ ַהּבֹוֵרא  ֵחֶפץ  ֶזה 

 . ָלֱאלֹּהַ ַרת-ֵלב  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ א  ַלּנֹוׂשֵ ַרק 

חֶֹטם  ַעל  ּבַ ֶאל  ָבַרי  ּדְ ִנים  ְמֻכּוָ זֹאת  ּבָ
ֶטר,  ּפֶ הּוא  ֶאָחד,  קֹול  ּבְ ִעּמֹו  ר  ָ ַהּשׁ ְוֶאל 

ְוַאּפּוְלָיה.  רֹוַבְנס  ּפְ ַעל  ֵהִביא  ָאסֹון  יֹוְרׁשֹו 
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ן  ּכֵ ַעל  ַהְרֵחק,  ָנַפל  ָהִאיָלן  ִמן  ִרי  ַהּפְ
קֹוְסַטְנָצה  ָאה  ָנׂשְ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  עֹוֶלה 
ַיַחד.  ֶרָטה  ּוַמְרּגָ יַאְטִריס  ּבֵ ֲעֵלי  ּבַ ַעל 

ּבּור,  ַהּצִ ִמן  ל  ִנְבּדָ ֶבר  ּגֶ ּבַ ם  ׁשָ יטּו  ַהּבִ
ה  ִלּיָ ַאְנּגְ ֶמֶלְך  ֶהְנִרי  הּוא  יו,  ַחּיָ ָהיּו  ׁשּוִטים  ּפְ

ָלֶבַטח.  ִעּמֹו  ֵהיִטיב  ֵמֲחָלָציו  ִרי  ַהּפְ

ַהֶחֶבר לֹות  ְרּגְ ַלּמַ ה  ְלַמּטָ ב  ְוַהּיֹוׁשֵ
ּג׳ּוְלֶיְלמֹו.  ְרִקיז  ַהּמַ הּוא  ְלַמְעָלה,  ּוִמְתּבֹוֵנן 
ֵהִביָאה  חֹוֵלל,  אֹוָתּה  ה  ַאֶלַסְנְדִרּיָ ִמְלֶחֶמת   135

מֹוְנֶפַרטֹו.  ַעל  ְוֵכן  ַקָנֶבֶזה  ַעל  ֵסֶבל  רֹוב    136

DANTE 2.indb   114 6/7/2009   2:16:56 PM



]115[

קנטו שמיני 

הם  מכן  לאחר  מפיזה,  ויסקונטי  גאי  אּוגֹולינו  את  ופוגשים  לעמק  יורדים  המשוררים 
מרקיז  לעמק.  לחדור  המנסה  הנחש  את  מגרשים  שרת  מלאכי  שני  כיצד  מתבוננים 

מפירנצה.  גירושו  את  לדנטה  מנבא  ַמַלסּפינה  קוראדו 

 , ֵמּהַ ּכָ ְפִליג  ַהּמַ ּה  ּבָ ָעה  ָ ַהּשׁ זֹו  ָהְיָתה 
ְלֵזֶכר  ְלָבבֹו  ַרְך  ָנֵוהּו,  ית  ּבֵ ֶאל  ִנְכָסף 

ֶרְך.  ַהּדֶ ת  ְרּכַ ּבִ ָנַטל  יָריו  ּקִ ִמּיַ ַהּיֹום 

ַהּנֹוֵסַע  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶנְחָמץ  ָעה  ָ ַהּשׁ זֹו 
ַהְרֵחק,  ֲעמֹוִנים  ּפַ ִלְצִליל  ַאֲהָבה,  ּבְ

ּגֹוֵוַע.  יֹום  ל  ׁשֶ אֹורֹו  ֶאת  ידּו  ִהְסּפִ לּו  מֹו  ּכְ

ְוׁשֹוֵקַע,  ב  ׁשֶ ַהּקֶ ֶלה  ּכָ ָאְזַני  ּבְ עֹוד 
ן  ְמַסּמֵ בֹו,  ִמּמֹוׁשָ ָקם  רּוַח  ָרִאיִתי 

ִמיַע.  ְלַהׁשְ הּוא  ָחֵפץ  ָברֹו  ּדְ ֶאת  י  ּכִ ָידֹו  ּבְ

ְלַמְעָלה,  אֹוָתן  ֵהִניף  ָיָדיו,  ּפֹות  ּכַ ַכר  ּפָ
ִאּלּו  ּכְ ְזָרח,  ַהּמִ ֶאל  דֹות  ְמֻמּקָ ֵעיָניו 

ֵמִסיַח.  ֱאלָֹהיו  ִעם  ת,  ִאְכּפַ לֹא  לֹו  ָבר  ּדָ

ֵאֶליָך...״  יֹוֵרד,  יֹום  אֹור  ֶטֶרם  ״ּבְ ָפָתיו:  ּוִמּשְׂ
ֶמר,  ַהּזֶ ָמתֹוק  ָעָלה  זֹו  ּכָ ֵבקּות  ּדְ רֹב  ּבְ

י.   ּנִ ִמּמֶ ְרָחה  ּפָ ְמַעט  ּכִ ָמִתי  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַעד   15

ָהרּוחֹות,  ֶיֶתר  ל  ּכָ ֵאָליו  ָחְברּו  ֲאַזי 
ְלַמְעָלה,  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ֵבקּות  ּדְ רֹב  ּבְ ִאים  נֹוׂשְ

תַֹאם.  ּבְ ַהִהְמנֹון,  ֶאת  ַמְקֵהָלה  ּבְ ִרים  ׁשָ
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ָנא.  ּוְרֵאה  ט  ַהּבֵ ֱאֶמת  ְדַבר  ּבִ ַהּקֹוֵרא,  אן,  ּכָ
מֹוהּו  ּכָ ֵמֵאין  קּוף  ׁשָ ה  ַעּתָ ִעיף  ַהּצָ י  ּכִ

ְלֵעיֶניָך.  הּוא  ָנִהיר  ְרּכֹו  ּדַ ט  ּבָ ְוַהּמַ

ָרִאיִתי,  ָהֲאִציִלים  ָהרּוחֹות  ֶחֶבר  ֶאת 
ֶמר,  ַהּזֶ ְכלֹות  ּכִ ַאַחר  ָעל  ֶאל  ִמְתּבֹוְנִנים 

ֶקט.  ׁשֶ ּבְ ָעְמדּו  צֹוִפים,  נּוִעים,  ּכְ רֹות,  ִחּוְ ֵניֶהם  ּפְ

ה,  ַמּטָ ָהָרִקיַע  ִמן  ָטִסים  ִנְגלּו  ֲאַזי 
ְלֶהֶבת,  ׁשַ ֲחָרבֹות  י  ּתֵ ׁשְ ָיָדם  ּבְ ַמְלָאִכים,  זּוג 

ַהב.  ַהּלַ ָהָיה  ֵקֶהה  ָנתּוץ,  ָנטּול,  ן  ֻחּדָ

ְלָעִלים  ֵהם  מּו  ּדָ ָירֹק,  ַמְלּבּוׁש  עֹוִטים 
רּוַח,  ּבָ ִמְתנֹוְפִפים  ה,  ַעּתָ ֶזה  ֵהֵנּצּו 
מֹוֶהם.  ּכְ ים  ַהְיֻרּקִ ְלָאִכים  ַהּמַ ְנֵפי  ּכַ  30

ינּו,  ָראׁשֵ ֵמַעל  ָסמּוְך,  ָצַנח  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ּפּוַע,  ִ ַהּשׁ ַעל  ִמּמּול  ָנַחת  ְוָהַאֵחר 

ֶוְך.  ּתָ ּבַ ַעְצמֹו  ָמָצא  ָהרּוחֹות  ֶחֶבר  ְך  ּכָ

לֹוְנִדי,  ַהּבְ ָעָרם  ׂשְ ֶאת  ֵברּור  ּבְ ָרִאיִתי 
ִני  ִהּכַ ַסְנֵוִרים  ּבְ ָרם  ְקַלְסּתֵ זַֹהר  ַאְך 

ֶיֶתר.  ִמּבַֹהק  לֹוקֹות  ָהֵעיַנִים  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

סֹוְרֶדלֹו,  ָסח  ֵהִגיחּו,״  ה  ַמִרּיָ ֵמֵחיק  ֵניֶהם  ״ׁשְ
ֵעֶמק  ּבָ ָהרּוחֹות  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ְפִקיָדם  ״ִמּתַ

יֹוִפיַע.״  ְמֵהָרה  ּבִ ׁשֶ ֶתן  ַהּפֶ ַנת  ּכָ ִמּסַ

ָחׁש,  ַהּנָ ֶרְך  ּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ִלי  ִמּבְ ְך,  ּכָ ַעל 
ְזרֹועֹוָתיו  ּבִ ֵאיָמה,  ֵמרֹב  ָקפּוא  ֲאָבל 

י.  ֶנֱאַסְפּתִ ַפַחד  ּבְ ַהּטֹוב,  ַמְדִריִכי  ל  ׁשֶ

ֵעֶמק,  ּבָ ָלִלים  ַהּצְ ֶאל  ָלֶרֶדת  מּוָטב  ה  ״ַעּתָ
סֹוְרֶדלֹו,  ָבָריו  ּדְ יְך  ִהְמׁשִ יָחה,״  ׂשִ ם  ִעּמָ ִנְקׁשֹר 

ָלֶבַטח.״   ם  ִלּבָ ַמח  ִיׂשְ ֶאְתֶכם  ״ּוִבְראֹוָתם   45

DANTE 2.indb   116 6/7/2009   2:16:56 PM



117
טור הטוהר

ה  ַמּטָ ינּו  ָעׂשִ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְצָעִדים  ֶטֶרם  ּבְ
י  ּבִ נֹוֵעץ  ֵצל  ָרִאיִתי  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ִלְקַראת 

יַרִני.  ִהּכִ ִאם  ִלְזּכֹר  ה  ְמַנּסֶ ּכִ ֵעיָניו 

ִים,  ַעְרּבַ ין  ּבֵ אֹור  ָהה  ּכָ ַרד,  ֶעֶרב  יְנַתִים  ּבֵ
ֲעַדִין  יר  ִהְסּתִ ּלֹא  ׁשֶ אֹור  ּבָ ָהָיה  י  ּדַ ַאְך 

ֵעיֵנינּו.  ּבְ ִמּקֶֹדם  ָרִאינּו  ו  ְחּדָ ּיַ ׁשֶ ֶאת 

י,  ַסְעּתִ ּפָ ֵאָליו  ֲאִני  ָהִאיׁש,  ֵאַלי  ָקַרב 
ָלַדַעת  י  ִלּבִ ָעַלץ  ִנינֹו,  הֹו  ָאִציל,  ״ׁשֹוֵפט 

ַהּתֶֹפת.״  ֲארּוֵרי  ין  ּבֵ ה  ַאּתָ ׁשֹוֵכן  לֹא  י  ּכִ

ַהּנַֹעם  ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ֶזה  ֶאת  ֶזה  ַרְכנּו  ּבֵ
ה  ֵהּנָ ְעּתָ  ִהּגַ ״ָמַתי  ָאַלִני:  ׁשְ ֶטֶרם  ּבְ

ִים?״  ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ַמְפִליג  ָהָהר,  לֹות  ַמְרּגְ ֶאל 

אִתי,  ּבָ ַהּבֶֹקר  ָיגֹון,  חֹוזֹות  ״ִמּמְ י:  ְבּתִ ֵהׁשַ
ִני,  ִהּנְ ָהִראׁשֹוִנים  י  ַחּיַ ּבְ ֲעַדִין 

ה.״  ֵהּנָ ֶאל  ּבֹוִאי  ץ  ִמּקֵ ים  ַחּיִ עֹוד  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ  60

ֶהֱאִזינּו,  ַנִים  ְ ַהּשׁ ְדָבִרי  ּלִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְוסֹוְרֶדלֹו, ִנינֹו  ָאז  עּו  ִנְרּתְ ָאחֹוָרה 

ְלֶפַתע.  אֹוָתם  ְקָפה  ּתָ ְדֵהָמה  ּתַ ׁשֶ ִמי  ּכְ

רּוַח  ֶאל  ְוָהַאֵחר  ֶוְרִגיל,  ֶאל  ָנה  ּפָ ֶאָחד 
קּוָרדֹו,  ״קּום,  לֹו:  קֹוֵרא  ָסמּוְך,  נֹו  ּכָ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ַעל.״  ִמּמַ ָהֵאל  ְרצֹון  ם  ִמְתַקּיֵ ֵאיְך  ְרֵאה 

, ֱאלֹּהַ ַחְסֵדי  ם  ׁשֵ ״ּבְ ֵאַלי:  ָנה  ּפָ ֲאַזי 
ּנּו  ִמּמֶ יר  ִהְסּתִ ר  ֲאׁשֶ ה,  ַאּתָ ב  ְמֻחּיַ לֹו 

יָך.  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ זֹאת  ְרֵאה,  ָהִעּלֹות,  ת  ִעּלַ ֶאת 

יִרים  ַאּדִ ַמִים  ַעל  ְפִליג  ּתַ ֲחָזָרה  ֵעת 
ַמַעת,  ִנׁשְ ם  ַהּתָ ת  ִפּלַ ּתְ ֶהם  ּבָ חֹוזֹות  ַהּמְ ֶאל 
ִמּג׳ֹוָבָנה.  ָנא  ׁש  ּקֵ ּבַ ִמי  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ את  ָלׂשֵ
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אֹוֶהֶבת,  ֵאיָנּה  אֹוִתי  ׁשּוב  ּדֹוַמִני,  ּה,  ִאּמָ
ח,  ַהּצַ ָהַאְלָמָנה  ְצִעיף  ֶאת  ה  ָלְבׁשָ ֵמָאז 

ַעם.  ּפַ עֹוד  ק  ּקֵ ְלִהְזּדַ ֻאְמֶלֶלת,  ֲעלּוָלה,  לֹו   75

ָהַאֲהָבה  ֵאׁש  י  ּכִ ֵדנּו  ְלַלּמְ הּוא  מֹוֵפת 
כּופֹות  ּתְ יל  ּכִ ַנׂשְ לֹא  ִאם  ּדֹוֶעֶכת  ַרְעָיה  ּבְ

יֵתהּו.  ְלַהּצִ ָלׁשּוב  ע  ּוַמּגָ ַעִין  ּבְ

ִמיָלֶנֶזה, ֶאת  ָרב  ַלּקְ ַהּמֹוִליְך  ֶתן  ַהּפֶ
ְיִהי,  אֹוָתּה  הֹוֵלם  ּבֹוִרים  ּגִ ֶלט  ׁשֶ לֹא 
ֶבר.״  ַהּקֶ ַבת  ַמּצֵ ַעל  ְרְנגֹול  ַהּתַ א  ֶאּלָ

ֶבר  ַהּגֶ ר  ְקַלְסּתֵ א  ָנׂשָ ֹוֵפט.  ַהּשׁ ַבר  ּדְ אן  ּכָ ַעד 
ִלּבֹו,  ּבְ ֲאִפּלּו  ָנה,  ּכֵ ִרּגּוׁש  ַסֲעַרת 

ְלֶהֶבת.  ַ ַהּשׁ ֵאׁש  ְלָקה  ּדָ ְלַבד,  ּבִ ה  ִמּדָ ּבְ ַאְך 

ָהָרִקיַע  ֵחֶלק  ּבְ ָהיּו  ְקבּועֹות  ֵעיַני 
ַנַחת,  ּבְ ַאט  ַאט  ָנִעים  ָמרֹום  ּכֹוְכֵבי  ּבֹו  ׁשֶ

ָהָאֶרץ,  ִציר  ַעל  ל  ְלּגַ ּגַ ַסב  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ מֹו  ּכְ
ֶסֶרן.  ַעל  ל  ְלּגַ ַהּגַ ּבֹו  סֹוֵבב  קֹום  ַהּמָ מֹו  ּכְ

?״  ָנַעְצּתָ ְטָך  ַמּבָ ִני,  ּבְ ה,  ּמֶ ״ּבַ ר:  ּבֵ ּדִ מֹוִרי 
לּו  ַהּלָ ָהֲאבּוקֹות  לֹוׁש  ׁשְ ״ּבִ לֹו:  י  ְבּתִ ֵהׁשַ

ַהּקֶֹטב.״  ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ן  ָ ִאּשׁ חֹות  ּלְ ַהְמׁשַ  90

ִלי,  יב  ֵהׁשִ ּבֹוֵהק,״  אֹוָרם  ַהּכֹוָכִבים  ַעת  ״ַאְרּבָ
ְמקֹוָמם  ָרִאיָת,  ַהּבֶֹקר  ִקיָעָתם  ׁשְ ״ֶאת 

ֵעיֶניָך.״  רֹואֹות  ַהּזֹאת  ה  ּיָ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְפָסה  ּתָ

סֹוְרֶדלֹו,  אֹותֹו  ְך  ָמׁשַ מֹוִרי,  ָברֹו,  ּדְ ָסח  עֹוד 
אֹוְיֵבנּו!״  עֹוֶלה  ה  ִהּנֵ ט,  ״ַהּבֵ ֵאָליו:  קֹוֵרא 

יַע.  ִהְצּבִ ּוּון  ַהּכִ ַעל  ָידֹו,  ת  ּוְבַאּמַ

ָעֶליָה,  ָמר  ִמׁשְ ְללֹא  ְיא  ַהּגַ ַדת  ּגְ ַעל  ֲאַזי 
ֶתן  ַהּפֶ ָהָיה  מֹותֹו  ּכְ ָחׁש,  ַהּנָ הֹוִפיַע 

ַעת.  ַהּדַ ֵמֵעץ  ִרי  ַהּפְ ה  ְלַחּוָ יַע  ִהּצִ
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ֶרץ,  ֶ ַהּשׁ ע,  ָרׁשָ ל  ִנְפּתָ ב  ְוֵעׂשֶ ָרִחים  ּפְ ינֹות  ״ּבֵ

ק״ ְמַלּקֵ ּבֹו  ּגַ ֵמֵסב,  ְלֵעת  ֵמֵעת  רֹאׁשֹו 
ד. ג. 
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ֶרץ,  ֶ ַהּשׁ ע,  ָרׁשָ ל  ִנְפּתָ ב  ְוֵעׂשֶ ָרִחים  ּפְ ינֹות  ּבֵ
ק,  ְמַלּקֵ ּבֹו  ּגַ ֵמֵסב,  ְלֵעת  ֵמֵעת  רֹאׁשֹו 

ִטּפּוַח.  ַהחֹוְבִבים  ִמינֹו  ֵני  ּבְ ֶיֶתר  ּכְ

ָרִאיִתי,  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ לֹוַמר,  ָיכֹול  ֵאיִני 
ִהְמִריאּו,  קֹום  ַהּמָ ִמן  ים  ּצִ ַהּנִ ֵני  ׁשְ יַצד  ּכֵ
ְלַמְעָלה.   ְמעֹוְפִפים  ֵהיֵטב  ְרִאיִתים  ַאְך   105

ְיֻרּקֹות,  ָנַפִים  ּכְ חּו  ּלְ ּפִ ֲאִויר  ְלקֹול 
ָחגּו  עֹוד  ְלָאִכים  ַהּמַ ֶתן,  ַהּפֶ ָלנּוס  ִמֵהר 

ִמּקֶֹדם.  ְמקֹוָמם  ֶאל  ְועֹוְפפּו  ְמַעט 

ֹוֵפט,  ַהּשׁ ֶאל  ָסמּוְך  ָקַרב  ר  ֲאׁשֶ ל  ַהּצֵ
ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ל  ּכָ לֹו,  ָקָרא  ה  ּזֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ְלֶרַגע.  ָחַדל  ְולֹא  ֵעיָניו,  ֶאת  י  ּבִ ָנַעץ 

ְלַמְעָלה  ָך  ְרּכְ ּדַ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ר  ַהּנֵ ״ֵיַדע 
ַהֵחֶלב,  ְמלֹוא  ִלְמׁשְֹך  ּסּוֶפיָך  ִמּכִ ֵמִאיר, 

ֵכֶלת,״  ַהּתְ ת  ְלִפְסּגַ ַעד  ָלבֹוא  י  ּדַ ּבֹו  ִיְהֶיה 

ִפיָך  ּבְ ֱאֶמת  ׂשֹורֹות  ּבְ ֵיׁש  ״ִאם  ל,  ַהּצֵ ר  ּבֵ ּדִ
ָלּה,  ָסמּוְך  חֹוזֹות  ַהּמְ ִמן  אֹו  ַמְגָרה  י  ּדִ אל  ִמּוָ

ָהִייִתי.  י  ַחּיַ יֵמי  ּבִ יָטם  ּלִ ׁשַ י  ּכִ ר,  ּבֵ ּדַ

יָנה.  ַמַלְסּפִ קּוָרדֹו  ם  ֵ ּשׁ ּבַ ָאז  י  נֹוַדְעּתִ
ָיָצאִתי,  ֵמֲחָלָציו  ֶנְכּדֹו,  ב,  ַהּסָ לֹא  לֹא, 

ִנְצֶרֶפת.״ ה  ַהּזֶ ּכּור  ּבַ ִית  ִמּבַ ַאֲהָבִתי   120

ֶטֶרם  עֹוד  ַאְרְצָך  ״ּבְ ָבָריו:  ּדְ ַעל  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
ה  ֵאירֹוּפָ ּבְ ּפֹה  לֹוִני  ּפְ ֲהֵיׁש  ַאְך  י,  ְרּתִ ּקַ ּבִ
ַבח?  ְוׁשֶ בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ אֹוָתּה  יר  ַמְזּכִ ּלֹא  ׁשֶ

בֹוד  ּכָ ה  ּוְמִסּבָ ָתּה  ִהּלָ ּתְ ה  ַרּבָ
ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ ְוָכְך  ּוְלׁשֹוֶעיָה,  ָלָאֶרץ 

ָעֶליָה.  ַמע  ׁשָ ַרּבֹות  ֵמעֹוָלם,  ּה  ּבָ ר  ּקֵ ּבִ
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י,  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ָהר  ּבָ ַלֲעלֹות  ְקָוה  ַהּתִ ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ ּבִ
ּתֹוֵבַע  לֹו  ֶהְרּגֵ ּכְ ֲעֶלה  ַהּנַ יְתָך  ּבֵ

ַהֶחֶרב.  ִיְתרֹון  ְוֶאת  ַההֹון  כֹוַרת  ּבְ ֶאת  ֵהן 

ֶיֶתר,  ְזכּות  לֹו  ֶהֱעִניקּו  ַבע  ְוַהּטֶ ַהּנַֹהג 
ַהֶחֶלד  ֶאת  ע  ָהֶרׁשַ ִחית  ִהׁשְ י  ּכִ ַאף  ן  ּכֵ ַעל 

ה.״  ֵהּנָ ַעד  יְתָך  ּבֵ ָסר  לֹא  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ

ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ י  ּכִ ה,  ַעּתָ ״ֵלְך  ִלי:  יב  ֵהׁשִ
ָטֶלה  ע,  ַמּצָ ֵני  ּפְ ַעל  קֹט  ׁשְ ּתִ לֹא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ַרְגַלִים,  ּוְבִפּסּוק  ָחְזָקה  ּבְ ּה  ּבָ אֹוֵחז   135

ְוֶחֶסד,  בֹוד  ּכָ ת  ַרּבַ ָך,  ְעּתְ ּדַ ֶטֶרם  ּבְ
ֶוְך,  ּתָ ּבַ ִמְצֲחָך,  ַעל  ַמְסְמִרים  ּבְ ּתּוַקע 
זּוָלֵתנּו,  יַח  ִמּשִׂ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ דֹוִלים  ּגְ

ּנּו.״  ִמּמֶ ַנע  ִיּמָ לֹא  ָהֵאל  ו  ּצַ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ   139
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קנטו תשיעי 

דנטה נרדם, עייף מן המסע, ובעודו ישן נוטלת אותו לּוצ׳יה הקדושה ומעבירה היישר 
השער  המפתחות,  בסוגיית  השער  שומר  עם  שיחה  לאחר  הטוהר.  טור  שער  פתח  אל 

פנימה.  באים  והמשוררים  נפתח, 

ָעָברּו דֹות  ֵמַאּגָ ִטיתֹונּוס  יֶלֶגׁש  ּפִ
ַחר,  ׁשַ ִעם  ֲאהּוָבּה  ל  ׁשֶ ֵחיקֹו  ֶאת  ת  נֹוֶטׁשֶ

זֹוַרַחת.  רֹון  ִחּוָ ּבְ ִמְזָרח  זּוְזְטַרת  ּגְ ֵמַעל 

מֹוָה  ּכָ ח,  ַהּצַ ִמְצָחּה  ֵחן  ַאְבֵני  ּבְ ַמְזִהיר 
ְצַמְרמֶֹרת  ת  ִצּנַ ֲאחּוז  ה  ַהּזֶ ַחי  ַבַעל  ּכְ

ּפֹוֵגַע.  ָאָדם  ְבֵני  ּבִ ְזָנבֹו,  ְקֵצה  ּבִ ַמְלֶקה 

ְיָלה  ַהּלַ ַסע  ּפָ ה  ִהּנֵ ָהִיינּו  קֹום  ַהּמָ ִמן 
יל,  ְלַהְעּפִ ֵהֵחל  ֵמָאז  ְצָעִדים  ֵני  ׁשְ

ה.  ְלַמּטָ ָנפֹו  ּכְ יל  ּפִ ִהׁשְ ה  ִהּנֵ י  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

י,  ּבִ נֹוַתר  הּו  ֶ ַמּשׁ עֹוד  ָאָדם  ּמֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָהָאֶרץ  ַעל  י  ַכְבּתִ ׁשָ ָעַלי,  ָנְפָלה  נּוָמה  ּתְ

ב.  ֵעׂשֶ ּבָ ָהְרבּוִצים  ה  ָ ַהֲחִמּשׁ ל  ּכָ ִעם 

ּפֹוַצַחת  נּוִנית  ַהּסְ ֵעת  ַחר,  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ִעם  ָאז 
ַחן  ַהּלַ נּוֶגה  ָעצּוב,   – יר  ׁשִ ּבְ ַמּקֹוָרּה  ֶאת 

ָעָברּו,  יגֹונֹות  ּבִ ִהיא  ֶרת  ִנְזּכֶ אּוַלי   15

ִנְפֶרֶדת  ר  ׂשָ ַהּבָ ִמן  רּוֵחנּו,  ית  ָחְפׁשִ ְלֵעת 
בּוָנה,  ַהּתְ ַלַחץ  ּבְ לּוָאה  ּכְ ֵאיָנּה  ְוׁשּוב 

ֶחְזיֹונֹוֶתיָה.  הֹוְפִכים  ְמַעט  ּכִ ים  ְנבּוִאּיִ
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ר,  ֶנׁשֶ ָרִאיִתי  ה  ִהּנֵ ּוַבֲחלֹום  ַוְיִהי 
ָרִקיַע,  ְמרֹום  ּבִ ּדֹוֶאה  ָזָהב,  נֹוצֹות  ָנָפיו  ּכְ
ֶאֶרץ.  ַעל  ִלְנחֹת  ָנכֹון  ָרָחב,  אֹוָתן  ּפֹוֵרׂש 

ָהִאיָדה  ַהר  ַעל  ב  ִנּצָ ֲאִני  י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ
ֶנְחַטף  ֵרָעיו,  נֹוֵטׁש  ִניֶמד,  ּגַ ּנּו  ִמּמֶ

ָהאֹוִליְמּפּוס.  ַעל  ֵאִלים  מֹוֶעֶצת  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ

ר  ׁשֶ ַהּנֶ ָרִגיל  אּוַלי  י,  ִלּבִ ּבְ י  ְבּתִ ָחׁשַ
ֵאהּו  ִיּשָׂ לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ַטְרּפֹו,  ָלצּוד  אן  ּכָ ַרק 

ה.  ֵהּנָ ַעד  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ְרָניו  ִצּפָ ּבְ ָהעֹוף 

ָסִביב,  ָחג  ׁשֶ ַאַחר  י  ּכִ י  ָחַלְמּתִ ֲאַזי 
ְלֶפַתע,  ָעַלי  ָנַחת  ָרק  ַהּבָ ַלַהב  ּכְ

ּבֹוֶעֶרת.  ֵאׁש  ַעת  ַטּבַ ּתֹוְך  ֶאל  אֹוִתי  חֹוֵטף   30

ֵאׁש,  ּבָ ו  ַיְחּדָ עֹוִלים  ֵנינּו  ׁשְ יִתי  ּמִ ּדִ ם  ְוׁשָ
ַהב  ַהּלַ ֲחלֹוִמי  ּבַ אֹוִתי  ָצַרב  ְוכֹה 

י.  ֵהַקְצּתִ ִלְבסֹוף  ִסּיּוט  ְלהֹות  ִמּבַ י  ִכּ ַעד 

ְלֶפַתע,  ֵהִקיץ  ר  ֲאׁשֶ ָאִכיֶלס  ּכְ מֹוִני  ּכָ
יֹוֵדַע  ְולֹא  ָסִביב  ָטיו  ַמּבָ ֶאת  ֵמִטיל 

ֶבר,  ַהּגֶ ֵאם  זֹו  ָהְיָתה  ָנת.  ְ ִמּשׁ ֵנעֹור  ֵהיָכן 

ְזרֹועֹוֶתיָה  ּבִ ָאה  ָנׂשְ ָהֵאָלה,  ְנִטיָדה  ּתֶ
ְסִקירֹוס  ָהִאי  ֶאל  ַהְרֵחק  ָאִכיֶלס  ֶאת  ירֹון  ִמּכֵ

יחּוהּו.  ִהּדִ ְטרֹוָיה  ֶאל  ַהֶהֶלִנים  ּנּו  ִמּמֶ

ָנה  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ י,  ֵהַקְצּתִ ָאנִֹכי  ְך  ּכָ
ָהִייִתי,  ת  ּמֵ ּכַ ר  ִחּוֵ ָקה,  ּלְ ִנְסּתַ י  ּנִ ִמּמֶ

ַחד.  ִמּפַ ְמקֹומֹו  ַעל  ַהּקֹוֵפא  ֶזה  ִאיׁש  ּכְ

ֵאַלי.  ָסמּוְך  ב  ָיׁשַ ַהּטֹוב  מֹוִרי  אּוָלם 
ָעַתִים,  ׁשְ ֶזה  בֹוָהה  ּגְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָהְיָתה  ה  ַעּתָ

י.  ֵהַסְבּתִ ִטי  ַמּבָ ֶאת  ה  ּמָ ַהּיָ ְוָאנִֹכי   45
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ַחד,  ּפַ ״ַאל  ָאַמר:  ַהּטֹוב,  מֹוִרי  ֵאַלי  ָנה  ּפָ
ִני,  ּבְ טּוַח,  ּבָ ֱהֵיה  קֹום,  ַלּמָ ְענּו  ִהּגַ

ַעד.  ַהּיַ ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָמְתֶניָך  ס  ּנֵ ׁשַ ן  ּכֵ ַעל 

ַהּטַֹהר,  טּור  ַתח  ּפֶ ֶאל  ְעּתָ  ִהּגַ ָבר  ּכְ ֶזה  ה  ִהּנֵ
ָסִביב,  ָעָליו  סֹוֵגר  צּוק  ַהּמָ ֶאת  ְרֵאה 

ַתח.  ַהּפֶ ה  ִהּנֵ ּוְרֵאה,  ט  ַהּבֵ ּוַבחֹוָמה 

ַחר,  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֲעלֹות  ֶטֶרם  ּבְ ְזַמן-ָמה  ִלְפֵני 
ַלְיָלה  ַנת  ׁשְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ גּוְפָך  ּבְ ָנָמה  עֹוד 
ְוָאחּו,  ֶדה  ׂשָ ֵאר  ּפְ ָרִחים,  ּפְ ע  ַמּצַ ֲעֵלי 

ה,  לּוִצ׳ּיָ ִמי  ׳ׁשְ אֹוֶמֶרת:  אֹוָתנּו,  ָרה  ּקְ ּבִ ִביָרה  ּגְ
ן,  ׁשֵ ַהּיָ ֶאת  י  ִעּמִ ִלּטֹל  ִלי  ָהִניחּו 

ְלַמְעָלה.׳  עֹו  ַמּסָ ּבְ ְרּכֹו  ּדַ ר  ֲאַקּצֵ ְך  ּכָ

סֹוְרֶדלֹו,  ם  ִעּמָ ָעְמדּו,  ָהֲאִציִלים  ִצְלֵלי 
ִהְפִציַע,  ִהיר  ּבָ יֹום  ֵעת  אֹוְתָך,  ָנְטָלה  ְוִהיא 

בֹוֶתיָה. ִעּקְ ּבְ צֹוֵעד  ֲאִני  ָעל,  ֶאל  ָסה  ִטּפְ  60

ֵעיֶניָה  ה  ִחּלָ ּתְ ֲאָבל  יָחה,  ִהּנִ אֹוְתָך  ְוָכאן 
ַתח  ַלּפֶ ִתיב  ַהּנָ ֶאת  ֶהְראּוִני  ְקִסימֹות  ַהּמַ

.״  ֵהַקְצּתָ ָנְתָך  ְ ּוִמּשׁ אן  ִמּכָ ה  ְרׁשָ ּפָ ְוָאז 

ּוִבְטחֹונֹו  ִליְך  ַמׁשְ ְלָבָטיו  ֶאת  ִאיׁש  ּכְ
ַעְצמֹו,  ּבְ ּבֹוֵטַח  ְוהּוא  ֵאָליו  חֹוֵזר 

לֹו,  ְוִנְגְלָתה  נֹוְדָעה  ָהֱאֶמת  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ָרַאִני  מֹוִרי  ּוְלֵעת  ָאנִֹכי  י  ּתִ ַחׁשְ ְך  ּכָ
ָהֶאֶבן  ִביל  ׁשְ ּבִ ָצַעד  ָאָגה,  ִמּדְ טּור  ּפָ

ַמְעָלה.  ֵענּו  ַמּסָ ּבְ ַאֲחָריו  ְוָאנִֹכי 

ֵמיִטיב  ֲאִני  יַצד  ּכֵ ַהּקֹוֵרא,  ָרִאיָת, 
ִאם  ֶאה  ּתָ ׁשְ ּתִ ַאל  ְך  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ יָרה,  ִ ַהּשׁ ִעם 

יַח.  ּבִ ַאׁשְ ְוַגם  אֹוִסיף  ּיּוט  ּפִ נּות  ָאּמָ ַעל 
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ּנּו  ִמּמֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ָהִיינּו  ְקרֹוִבים  ְלֵעת 
ַתח,  ּפֶ אֹו  ְרָצה  ּפִ ֵעיַני  ָראּו  ָלִראׁשֹוָנה 
ַהּכֶֹתל,   ֶאת  ַמְבִקיַע  ַצר  ֶרַוח  ּכְ מֹותֹו  ּכְ  75

לֹוׁש  ׁשָ ּוַמְדֵרגֹות  ַער,  ׁשַ ִלי  ִנְגָלה  ֲאַזי 
ַתח  ַהּפֶ ֶאל  הֹוִבילּו  ׁשֹוֶנה,  ִצְבָען  יו,  ְחּתָ ּתַ

ֶהֶגה.  ִמיַע  ִהׁשְ ְולֹא  ב  ִנּצַ ׁשֹוֵער  ּובֹו 

י,  ֵהיַטְבּתִ ְלִהְתּבֹוֵנן  ֹוֵער  ּשׁ ּבַ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ
ָניו  ּוִמּפָ ב  ָיׁשַ ְדֵרגֹות  ַהּמַ רֹאׁש  ּבְ

ִני.  ִהּכַ ַסְנֵוִרים  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָקַרן  ַעז  אֹור 

ַהב,  ַהּלַ ָהָיה  לּוי  ּגָ ָידֹו,  ּבְ ְוֶחֶרב 
ֵעיֵנינּו.  ּבְ ִהְבִריָקה  אֹור  ֶקֶרן  ּנּו  ִמּמֶ

ַהּזַֹהר.  ַרק  ִמּבְ יק  ְלַהּתִ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֵעיַני  ְוא  ָ ַלּשׁ

ידּו?״  ַהּגִ ְרצֹוְנֶכם,  ּבִ ַמה  ם,  ׁשָ ֵאי  ר  ֲאׁשֶ ם  ״ַאּתֶ
ֶרְך?  ַהּדֶ מֹוֵרה  ה  ״ַאּיֵ ַוּיֹאֶמר:  יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ

ַגע.״  ִמּפֶ ֲהרּו  ִהּזָ ְלָכאן  ֲעלֹוְתֶכם  ּבַ

מֹוִרי,  ָסח  ֵמֵעֶדן,״  ִביָרה  ּגְ ָבר  ִמּכְ לֹא  ״ֶזה 
נּו:  ְלֻכּלָ יָדה  ִהּגִ ה,  ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ּבְ ִקיָאה  ּבְ

ַער.׳״   ַ ַהּשׁ מּוְלֶכם  ה  ִהּנֵ ְלכּו,  זֹו  ֶדֶרְך  ׳ּבְ  90

ֶאֶרץ,״  ֶדֶרְך  ּבְ ֶאְתֶכם  ּתֹוִליְך  ְוזֹו  ״ַהְלַואי 
ַהֶחֶסד, ַרב  ֶבר  ַהּגֶ יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ָלנּו  ָסח 

ַער.״  ַ ַלּשׁ ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ ְלָכאן,  ֵאפֹוא  ״ֲעלּו 

ַחת  ִמּתַ ְדֵרָגה  ַהּמַ קֹום,  ַלּמָ ָקַרְבנּו 
ה,  ּוְלטּוׁשָ ּבֹוֶהֶקת  ַצח  ִיׁש  ַ ִמּשׁ ָהְיָתה 

ֶקֶפת.  ִנׁשְ ַמְרָאה  ּבְ מֹו  ּכְ מּוִתי  ּדְ ּה  ּבָ ָרִאיִתי 

ַאֲחֶריָה,  זֹו  ָהְיָתה  ִמְתּפֹוֶרֶרת  ֵמֶאֶבן 
ַוֲחרּוָכה,  ה  ּסָ ּגַ ָמן,  ֵמַאְרּגָ ָהה  ּכֵ

ְוָלרַֹחב.  ָלאֶֹרְך  ַוֲחרּוָצה  ְסדּוָקה 
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רֹוֶבֶצת,  ֵבָדה  ּכְ ית,  ִליׁשִ ׁשְ ֵמַעל,  ְדֵרָגה  ַהּמַ
ַהט,  ִמּבַ ֲחצּוָבה  ּכַ ֵעיַני  ּבְ זֹו  ְמָתה  ּדָ

קֹוֵלַח.  ּפֹוֵרץ,  ִריד  ִמּוְ ם  ּדָ מֹו  ּכְ ִני  ׁשָ ִצְבָעּה 

ֵמֵעֶדן  ַמְלָאְך  ִעין  ִהׁשְ ָהַאֲחרֹוָנה  זֹו  ַעל 
ַסף  ַעל  ב  יֹוׁשֵ הּוא  עֹוד  ֵאיָתן,  ַרְגָליו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת 

ֲחָצבּוהּו.   ַיֲהלֹום  ֵמֶאֶבן  י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ  105

מֹוִרי  ְדֵרגֹות,  ַהּמַ לֹוׁש  ׁשְ אֹוָתן  ֵני  ּפְ ַעל 
ִלי:  אֹוֵמר  אֹוִתי,  הֹוִליְך  ְועֶֹנג  ְמָחה  ׂשִ רֹב  ּבְ

ַער.״  ַ ַהּשׁ ֶאת  ִלְפּתַֹח  הּו  ׁשֵ ּקְ ּבַ ַהְכָנָעה  ״ּבְ

י,  ָנַפְלּתִ ֵבקּות  ּדְ רֹב  ּבְ רּוב  ַהּכְ לֹות  ְלַמְרּגְ
ַמֲהלּומֹות  לֹוׁש  ׁשָ ֵמֵעֶדן  ְלָאְך  ַהּמַ מּול 

ִלְפּתַֹח.  יו  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ָחִזי  ַעל  יִתי  ִהּכֵ

ֶחֶרב  ּבְ ַהֲחָטִאים  ְבַעת  ׁשִ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
י,  ּבִ ִהְתָרה  ְכִניָסְתָך,״  ״ּבִ ָחַרט,  ַרּקֹוַתי  ַעל 

ַצח.״  ּמֵ ּבַ ִריטֹות  ַהּשְׂ ֶאת  ִלְרחֹץ  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ״ְלַבל 

ֲחָפרּוהּו,  ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ ַהחֹול  אֹו  ֵאֶפר  ּכָ
ה  ּנָ ִמּמֶ ִליָמתֹו,  ּגְ ל  ׁשֶ ֶון  ַהּגָ ָהָיה  ֶזה  ּכָ

ַער.  ַ ַהּשׁ ׁשֹוֵמר  ה  ַעּתָ ַלף  ׁשָ חֹות  ַמְפּתְ ֵני  ׁשְ

ֶסף,  ִמּכֶ ִני  ֵ ְוַהּשׁ ָזָהב  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ֲאַזי,  הֹב  ּוַבּצָ ח  ַהּצַ ֶזה  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ

ּפֹוֵתַח.  ִניָסה  ַהּכְ ֶאת  ָהַרב,  י  ִלּבִ ִלְמׂשֹוׂש   120

יָמתֹו,  ְמׂשִ ּבִ ל  ּכֹוׁשֵ ֵמֶהם  ֶאָחד  ״ְלֵעת 
ִריַח, ַהּבְ ֶסֶגר  ּבְ ַסב  לֹא  ְדָרׁש  ְוַכּנִ

ַער.  ַ ַהּשׁ ַתח  ִיּפָ ״לֹא  ֵאֵלינּו,  ר  ּבֵ ּדִ ֲאַזי,״ 

ּדֹוֵרׁש  ָהַאֵחר  ַאְך  ְיָקן,  ּדַ ֵמֶהם  ֶאָחד 
ֶטֶרם  ּבְ ִתיָחה  ַהּפְ ְמֶלאֶכת  ּבִ נּות  ְמֻיּמָ

ַער.  ַ ַהּשׁ ַמְנעּול  ִזיז  ֶאת  קֹומֹו  ִמּמְ ָיִניַע 
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ַדִני  ִלּמְ ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא  ים,  ְלּתִ ִקּבַ ְטרּוס  ִמּפֶ
ַלֲהִגיפֹו  ְולֹא  ַתח  ּפֶ ּבַ ּגֹות  ִלׁשְ טֹוב  י  ּכִ

י.״ ּבִ ּוַמְפִציָרה  ה  ִפּלָ ּתְ את  נֹוׂשֵ ָמה  ְנׁשָ מּול 

דֹוׁש,  ַהּקָ ַער  ַ ַהּשׁ ָרָחב  ח  ִנְפּתַ ֲאַזי 
ם,  ֻהְזַהְרּתֶ ְראּו  ֲאָבל  ״ִעְברּו,  הֹוִסיף:  ְוהּוא 

ַהחּוָצה.״  ְרּכֹו  ּדַ ה  ַיֲעׂשֶ ָאחֹור  ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ

דֹוׁש,  ַהּקָ ַער  ַ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֶכת,  ַמּתֶ ִויצּוִקים  ְורֹוֲעִמים  ֵבִדים  ּכְ
ָנַסּבּו,  ִציֵריֶהם  ַעל  ן  ְפּתָ ַהּמִ ַקע  ׁשֶ ּבְ  135

יָאה,  ַטְרּפֵ ִמּצּוק  יֹוֵתר  רֹוֵעם  קֹוָלם  ָהָיה 
ר  ׁשָ ַהּיָ ֶמֶטלוס  ִריּבּון  ַהּטְ ֵעת  ִהְרִעים, 

ָלֶנַצח.  ם  ָ ִמּשׁ ָאַבד  ְוָהאֹוָצר  ֶנְחַטף 

אֶֹזן,  יִתי  ִהּטֵ ּוב  ַקּשׁ ָהַרַעם,  קֹול  ַמע  ְלׁשֵ
י  ַמְעּתִ ׁשָ ״ַהְללּוָיּה״  ְצִליֵלי  י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ

ַחן  ַהּלַ ָהָיה  ָמתֹוק  יָרה.  ׁשִ קֹול  ּבְ עֹוִלים 

ָלֶרֶגׁש  ּדֹוֶמה  ְוהּוא  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאַזי  אֹותֹו 
ָאְזֵנינּו  ה  ַנּטֶ ְלֵעת  ְרִגיִלים  ָאנּו  ּבֹו 
ֶזֶמר,  ּבְ ה  ַהְמַלּוֶ עּוָגב  ְצִליֵלי  ְלקֹול 

ּתֹאַבְדָנה.  ר  ֲאׁשֶ ְוֵיׁש  רּורֹות  ּבְ ִמּלֹוָתיו  ֵיׁש    145
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קנטו עשירי 

על מדרגת טור הטוהר הראשונה דנטה מתבונן בתגליפים המתארים מופתים ומשלים 
עדת  פוגשים  המשוררים  המלך.  ודוד  הקיסר  טריאנוס  ביניהם  וחרטה,  דין  קבלת  של 
כובד העול שעל  נשמות גאות הגוררות את רגליהן כשהן רכונות לארץ, קורסות תחת 

גבן. 

ַאֲהָבה   – ָעַבְרנּו  ף  ַהּסַ ֵני  ּפְ ַעל  ְלֵעת 
ִהיא  ה  ְמַדּמָ ּבֹו,  ּמּוׁש  ׁשִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹא  סֹוָטה 

 – ַע  ְמַתְעּתֵ ִביל  ׁשְ הּוא  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ י  ּכִ

ֶכת,  ַמּתֶ ְצִליל  ּבִ ִנְנָעל  ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ
ָהֵכיַצד  י,  ֵהַסְבּתִ ֵאָליו  ֵעיַני  ֶאת  לּו 
ל?  ׁשֶ ַהּכֶ ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ְלָבֵאר  י  ָיכְֹלּתִ

ֶרְך  ַהּדֶ ִצים,  ְמֻנּפָ ְסָלִעים  ין  ּבֵ ְסנּו  ִטּפַ
ְלֶטֶלת,  ִמּטַ ִהיא  ַצד  ֶאל  ד  ִמּצַ לּו  מֹו  ּכְ ּדֹוֶמה 

ְפַלִים.  ּכִ דֹול  ּגָ ב  ְוׁשָ ָנסֹוג  ַגל  ּכְ מֹוָתּה  ּכְ

ָסח, מֹוִרי  ה,״  ּיָ ְותּוׁשִ ה  רּוׁשָ ּדְ ְחּבּוָלה  ּתַ אן  ״ּכָ  15
ָעֵלינּו,  ִיְהֶיה  ִלְצעֹד  ָתִלים  ַהּכְ ֶאל  ״ָסמּוְך 

ַלע.״  ַהּסֶ נּועֹות  ּתְ י  ּפִ ַעל  מֹאל,  ּוׂשְ ָיִמין  ֲחִליפֹות 

ְצָעֵדינּו,  ֶקֶצב  ֶאת  ֵהֵאט  ָבר  ַהּדָ ּכֹה 
ָרִקיַע,  ּבָ ׁשֹוַקַעת  ָבָנה,  ַהּלְ י  ּכִ ַעד 

ָלנּוַח  ּבֹו  ָבה  ְוׁשָ ְיצּוָעּה  ַעל  ָעְלָתה 

ַחט,  ַהּמַ ְלקּוף  ַעד  ּבְ ַחְלנּו  ּתַ ִהׁשְ ֶטֶרם  ּבְ
תּוַח,  ּפָ ִמיׁשֹור  ֵדה  ׂשְ ֶאל  ָיָצאנּו  ּוְבֵני-חֹוִרין 

ָאחֹוָרה.  ָהָהר  יג  ַמּסִ מֹוְרדֹוָתיו  ּבֹו  ָמקֹום 
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ָהֵריק  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ָאז  ָהִייִתי,  לֹות  ּכְ ַעד  ֵלֶאה 
נּו  ַדְעּתֵ ּבְ חֹוְכִכים  נּו,  ֶלְכּתֵ ּבְ ָעַצְרנּו 
ָצִחיַח.  ימֹון  יׁשִ ּבִ ִביל  ׁשְ ּכִ ּובֹוְדִדים 

ֶהָחָלל  ֶאת  ב  ַהּסַ ֶצה  ַהּקָ ִמן  ָוח  ַהּטְ
ּפּוַע,  ִ ַהּשׁ ַחד  ָהָהר  ִמְדרֹון  לֹות  ַמְרּגְ ַעד 

ֶבר.  ּגֶ ל  ׁשֶ תֹו  ִמּדָ ֶאת  לֹוׁש  ׁשָ ָעִמים  ּפְ ֶוה  ׁשָ

ְוָהְלָאה,  ם  ָ ִמּשׁ ָרַחק  ִטי  ּבָ ּמַ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ֵעיַני  ּבְ ָיִמיָנה,  ּוַפַעם  מֹאל  ִלׂשְ ַעם  ּפַ
ָלרַֹחב.  ָהְיָתה  ֵזָהה  ָהָהר  ַמְדֵרַגת  זֹו 

ָהְלָאה,  ַצַעד  עֹוד  ִלְצעֹד  ָעֵלינּו  ָהָיה  אן  ִמּכָ
ַלע  ַהּסֶ ף  ַמּדַ ַפת  ׂשְ י  ּכִ יִתי  ּלִ ּגִ ֲאַזי  אּוָלם 

ֻמְתֶקֶנת  ְדֵרגֹות,  ַהּמַ ַאר  ְ ִמּשׁ חֹות  ּפָ לּוָלה  ּתְ  30

ֶניָה  ּפָ ַעל  ֶפת  ְמֻגּלֶ ַצח,  ִיׁש  ׁשַ ֵמֶאֶבן 
ּפֹוִליְקֶלטּוס,  ַרק  ּלֹא  ׁשֶ מֹוֵפת  ַתְגִליֵפי  ּבְ

ַח.  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ ם  ּבָ ָהָיה  ַעְצמֹו  ּבְ ַבע  ַהּטֶ

ָלָאֶרץ  ָיַרד  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים  ַמְלַאְך 
לֹו  ִחּכּו  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ לֹום  ׁשָ ׂשֹוַרת  ּבְ ָידֹו  ּבְ

ָהֵעֶדן  ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ַתח  ּפָ ָמעֹות,  ּדְ רֹב  ּבְ

ְלֵעיֵנינּו  הֹוִפיַע  ֵמָאז,  עּוִלים  ַהּנְ
ֶחֶסד  רֹב  ֲהִליכֹוָתיו  תַֹאם,  ּבְ ֲחטּוָבה  מּות  ּדְ

ַמִים.  יו  ּפִ א  ַהְמַמּלֵ ַמְלָאְך  ְוָקא  ּדַ ְוָלאו 

יַח,  ֵהׂשִ הּוא   ,ave- ׁשֶ ָיכְֹלּתָ  ַבע  ָ ְלִהּשׁ
חֹוֶתיָה  ַמְפּתְ וּבְ ם,  ׁשָ ָהְיָתה  מּוָתּה  ּדְ הן  י  ּכִ
ְוֶחֶסד.  ְלַאֲהָבה  ַמִים  ׁשָ ְמרֹום  ֶאת  ְתָחה  ּפָ

ט:  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטבּוַע  ָהָיה  ּוְבַצְלָמּה 
ֵאִלי,״ ֲאִני,  ֲאָמְתָך   ,Ecce ancilla Dei״

דֹוַנג.  ּבְ ָחרּוט  חֹוָתם  ַתְבִנית  ּכְ מֹוהּו  ּכָ  45
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ְלַבד  ּבִ ֶאָחד  חּום  ּתְ ַעל  ָלֵתת  ָצִריְך  ״ֵאיְנָך 
יַבִני  ְוִהּצִ מֹוִרי,  ָאַמר  ָך,״  ְעּתְ ּדַ ֶאת 

נּו.  ִלּבֵ הֹוֵלם  ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ לֹו  ָסמּוְך 

י  ְוִהְתּבֹוַנְנּתִ ַני  ּפָ ֶאת  י  ֵהַסְבּתִ ֲאַזי 
ּבֹו.  ָעַמד  מֹוִרי  ר  ֲאׁשֶ ד  ּצַ ּבַ ִליִמיִני 

ִלי  ִנְגָלה  ָלּה,  ֵמֵעֶבר  ִמְרָים,  ִלְדמּות  ֵמַעל 

ֶסַלע.  ֶאֶבן  ַעל  ָחרּוט  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעׂשֶ עֹוד 
י  ְוָקַרְבּתִ י  ַסְעּתִ ּפָ ֶוְרִגיְליּוס  ֵני  ּפְ ַעל  ֲאַזי 

ָרֶטיָה.  ּפְ ל  ּכָ ֶאת  ֶאְרֶאה  ְלַמַען  מּוָנה  ַהּתְ ֶאל 

ָוִרים,  ׁשְ ְוזּוג  ָקרֹון  ִיׁש  ׁשַ ּבְ ֲחקּוִקים  ם  ׁשָ
ַמְתִריַע  ִסיָמן  ְוהּוא  ִרית,  ַהּבְ ֲארֹון  ָעָליו 

ַתְפִקיֵדנּו.  ּבְ ְלָרָעה  ּמּוׁש  ׁשִ ה  ַנֲעׂשֶ ְלַבל 

ַמְקֵהלֹות  ַבע  ְלׁשֶ מּויֹות  ּדְ ֲעַדת  ְלָפִנים 
ם.״  ִאּלֵ ״קֹוָלם  ָאַמר:  ֶאָחד  חּוׁש  ִנְפֶרֶדת. 

ֶזֶמר.״  ּבְ ּפֹוְצִחים  ֵהם  ן,  ״ּכֵ ָלַחׁש:  ִני  ֵ ְוַהּשׁ  60

טֶֹרת  ַהּקְ ֵאד  ֵריַח  ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ְוַהחֶֹטם,  ֵעיַנִים  ָאִחיו,  ַעל  ִאיׁש  חֹוְלִקים 

ִים.  ּתַ ְ ַהּשׁ עּו  ִיְקּבְ ״ָלאו״  ן״,  ״ּכֵ יַע  ַמּבִ ֶזה  עֹוד 

ּפֹוֵסַע,  רֹוֵקד,  ִרית  ַהּבְ ֲארֹון  ּוַבֲחִזית 
ִמְזמֹור  יר  ׁשִ ַח  ְמַנּצֵ ִליָמתֹו,  ּגְ ֶאת  ֵמִניף 

ֶלְך.  ִמּמֶ חֹות  ּפָ ָסֵפק  יֹוֵתר  ָסֵפק  ָעָנו, 

ֶבת  יֹוׁשֶ ּוַבַחּלֹון  ֵאר  ּפְ ַאְרמֹון  מּולֹו 
ה,  ְלַמּטָ ַהְמחֹוֵלל  ֶלְך  ּמֶ ּבַ צֹוָפה  ִמיַכל, 

ְוסֹוֶבֶלת.  לֹוֶעֶגת  ַעְלָמה  ּכְ מֹוָה  ּכָ

ָהְלָאה,  ּפֹוֵסַע  ם,  ָ ִמּשׁ ַרְגַלי  א  נֹוׂשֵ עֹוִדי 
ְגִליף  ּתַ עֹוד  ּבְ יט  ַמּבִ י  ָקַרְבּתִ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ

ָרִאיִתי,  ְוזֹוֵהר  ַצח  ִמיַכל,  ֵמֲאחֹוֵרי 
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רֹוָמא,  ִאיׁש  ָאִציל  ָנִסיְך  ַמַעְלֵלי  ּובֹו 
ַמֲעלֹוָתיו  ר  ֲאׁשֶ ה  ִהּלָ ּתְ ַרב  ּבֹור  ּגִ

ֶרגֹוְריּוס.  ּגְ ֶאת  ֵהִניעּו  חֹון  ּצָ ּנִ ּבַ ִלְזּכֹות   75

ְטַרָינּוס.  יָסר  ַלּקֵ זֹאת  ּבָ ָנִתי  ּוָ ּכַ
ַאְלָמָנה,  ֶבת  ִנּצֶ סּוסֹו  כֹות  מֹוׁשְ ְלַצד 

ּוֶבִכי.  ּלּות  ּדַ ּה  ּלָ ּכֻ ֶפׁש  ַהּנֶ ָמַרת  מּוָתּה  ּדְ

ָקִדיָמה,  ִנְדָחק  ָהמֹון  רֹוְכִבים,  ֻמּיֹות  ּדְ ְסִביבֹו 
ָזָהב,  ָהְרקּוִמים  ָגִלים  ּדְ ם  רֹאׁשָ ֵמַעל 
רּוַח.  ּבָ ִמְתנֹוְפִפים  ִרים,  ְנׁשָ ֶצֶלם  ם  ּבָ

ֻאְמֶלֶלת  ָהַאְלָמָנה  ַהּזֹאת,  ֲחבּוָרה  ּבַ
ֶסְניֹור,  ִנְקָמִתי,  ֶאת  ״ְנקֹם  קֹוֵראת:  ּוְכמֹו 

קֹוֵרַע.״  י  ִלּבִ ְסגֹור  ֶאת  ְכֵאב  ּבִ ִני  ּבְ ֶרַצח  י  ּכִ

ְלֵעת  ִלי  יִני  ״ַהְמּתִ יב:  ֵמׁשִ ִנְרֶאה  ְוהּוא 
ּדֹוֶחֶקת  ּגֹוָרל,  ת  ֻמּכַ ִהיא,  ַאְך  ְלָכאן.״  ָאׁשּוב 

?״  ָחַזְרּתָ ְולֹא  ָהָיה  ֲאדֹוִני,  ״ַאְך,  ִאיׁש:  ּבָ

ַע.״  ְיַבּצֵ זֹאת  י  ְחּתַ ּתַ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ״ִמי  ְוהּוא: 
ָלאָכה,״  ַהּמְ ֶאת  ַיֲעׂשּו  ֲאֵחִרים  ״ַמּדּוַע 

חֹובֹוֶתיָך?״ ַמְזִניַח  ה  ַאּתָ עֹוד  ״ּבְ ָאְמָרה,   90

חֹוָבִתי  ֶאת  א  ״ֲאַמּלֵ ָלּה,  יב  ֵהׁשִ ״ִהְתַנֲחִמי,״ 
ִהְכִריַעְתִני  י  ּכִ ֵאֵצא,  י  ְלַדְרּכִ ֶטֶרם  ּבְ

ֶדק.״  ַהּצֶ ט  ּפַ ִמׁשְ ְוֵכן  ָהַרֲחִמים,  ת  ִמּדַ

יַע,   ַמְפּתִ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֵאין  ֵעיָניו  ּבְ ׁשֶ ֶזה  הּוא 
לּוי  ַהּגָ יַח  ַהּשִׂ נּות  ָאּמָ ֶאת  חֹוֵלל 

ָלנּו.  הּוא  ר  ּזָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵעל,  ִנְתּפַ ּנּו  ִמּמֶ

ְלנַֹכח  ָאה  ַהּנָ רֹב  ֵמִפיק  ָאנִֹכי  עֹוד 
ִנְכַנַעת  ֲעָנָוה  ל  ׁשֶ ֱאֶמת  ֻמּיֹות  ּדְ אֹוָתן 

ֵהן,  ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ י  ּכִ ִמּכֹל,  ֲעָלה  ַהּנַ
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ֻאְמֶלֶלת  ָהַאְלָמָנה  ַהּזֹאת,  ֲחבּוָרה  ״ּבַ

ֶסְניֹור׳״ ִנְקָמִתי,  ֶאת  ׳ְנקֹם  קֹוֵראת:  ּוְכמֹו 
ד. ג. 
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ָנא,  ״ּוְרֵאה  ַהּטֹוב,  מֹוִרי  ִמְלֵמל  ם,״  ְלׁשָ ט  ״ַהּבֵ
ִלְקָראֵתנּו,  ּפֹוֵסַע  ַאט  ַאט  ֶהָהמֹון  ֶאת 

יֹוִליכּונּו.״  לּו  ַהּלָ ָעל  ֶאל  ֲעלֹות  ּמַ ּבַ

ְלִהְתּבֹוֵנן  ְמחּו  ׂשָ ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵעיַני 
ה,  ֵהּנָ ַעד  אֹוָתם  ָיְדעּו  ּלֹא  ׁשֶ ֶחְזיֹונֹות  ּבְ

ְלֶרַגע.  הּו  ּתַ ִהׁשְ לֹא  ָטן,  ַמּבָ יקּו  ִהּתִ  105

ָך  ְעּתְ ּדַ יַח  ְלַהּסִ רֹוֶצה,  ֵאיִני  קֹוֵרא, 
י  ּנִ ִמּמֶ ַמע  ׁשְ ּתִ ְלֵעת  ם,  ַהּתָ ַעְדָך  ִמּיַ
חֹוֵבנּו.  ם  ּלֵ ְנׁשַ י  ּכִ ָהֵאל  ָחֵפץ  יַצד  ּכֵ

עֶֹנׁש,  ּבָ ין,  ַהּדִ ְגַזר  ּבִ ֵאפֹוא  ְתּבֹוֵנן  ּתִ ַאל 
ַוי  ַהּדְ ַרב  ׁשֶ ָכל  ּכְ ם,  ׁשָ ֶהּקֵ ּבְ ִאם  י  ּכִ

ֶבל.  ַהּסֵ ְמַנת  ְכֶלה  ּתִ ין  ַהּדִ יֹום  ּבְ ֲהלֹא 

ֵאֵלינּו  ְרבּו  ּקָ ׁשֶ ״ִמי  ֲאִני,  ְך  ּכָ ״ָמֶאְסְטרֹו,״ 
ֵהם  ּוַמה  ִמי  ַאְך  ָאָדם,  ְבֵני  ּכִ ֵאיָנּה  מּוָתם  ּדְ

ִים.״  ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיַני  ָעְכרּו  י  ּכִ יֹוֵדַע,  ֵאיִני 

ִיּסּוִרים  ֵנֶטל  ״ֶזה  ֲאדֹוִני:  ִלי  יב  ֵהׁשִ
ָלָאֶרץ.  אֹוָתם  ּכֹוֶפה  ר  ֲאׁשֶ ׂשא  ִמּנְ ֵבד  ּכָ

י.  ְסּתִ ִהּסַ ְלַזהֹוָתם  ָאנִֹכי  ם  ּגַ ה  ִחּלָ ּתְ

ְלֵעיֶניָך  ִניַח  ּתָ ֵהיֵטב,  יט  ּבִ ּתַ ִאם  ַאְך 
ֵאֵלינּו,  ֵרִבים  ַהּקְ ל  ׁשֶ ִטיָבם  ֶאת  ִלְקּבַֹע 

ָנגּוַע.״ ֵמֶהם  ִאיׁש  ִאיׁש  ה  ּמֶ ּבַ ִלְראֹות  ּתּוַכל   120

לֹות,  ּכְ ַעד  ֵלִאים  ִאים,  ּגֵ נֹוְצִרים,  ַעְוָלה  ֵני  ּבְ הֹו, 
ֶחֶתת,  ֻמׁשְ רּוָחם  ֵכן  י  ּכִ ָבר,  ּדָ ֵמְראֹות  סּוִמים 

ָאחֹוָרה.  ְצִעיָדה  ּבִ ִמְבָטָחם  ֶאת  ִמים  ׂשָ

נֹוַעְדנּו  ּתֹוָלִעים,  ַאְך  ָאנּו  י  ּכִ ְדעּו  ּתֵ ֲהלֹא 
ְמעֹוְפִפים ָרִפים  ׂשְ ִרים,  ְלַפְרּפָ ַלֲהפְֹך 

ַמְעָלה?  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ ֶאל  ָעל,  ֶאל  ָמֵגן  ְללֹא 
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ְלַהְרִקיַע  ם  נֹוַעְזּתֶ ֶכם  ַנְפׁשְ ּבְ יַצד  ּכֵ
ַהּתֹוַלַעת,  ּגֶֹלם  ַרק  ַזַחל,  ַאְך  ֵאיְנֶכם  עֹוד  ּבְ

הֹוֶפֶכת.  צּוָרָתּה  ֶאת  סֹוִפית  זֹו  ֶטֶרם  ּבְ

ְקָרה,  ּתִ אֹו  ג  ּגַ ִלְסמְֹך  ְמָנת  ַעל  ֵיׁש  ים  ִעּתִ
ּכֹוֵרַע  ָאָדם  ְדמּות  ּבִ ִנְרֵאית  יר  ּקִ ּבַ ִליָטה  ּבְ
ָחֵזהּו,  ית  ּבֵ ֶאל  נּוסֹות  ּכְ ָהֲאסּופֹות  יו  ְרּכָ ּבִ

ְתּבֹוֵנן  ּמִ ּבַ יֹוֵצר  ׁש  ַמּמָ ֵאינֹו  ׁשֶ ְך  ּכָ
ְלַמְרֵאה  י  ּתִ ַחׁשְ זֹאת  ֵסֶבל.  ל  ׁשֶ ִמית  ׁשְ ּגַ ֱאֶמת 

ֵאֵלינּו.  ַהּזֹוֲחלֹות  לּו  ַהּלָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ  135

ֵמֶהם  חֹות,  ּפָ ֵמֶהם  ָלָאֶרץ,  ָרְכנּו  ם  ּלָ ּכֻ
ֵהִעיק.  ם  ּבָ ּגַ ַעל  ׁשֶ ָהעֹל  י  ּפִ ַעל  יֹוֵתר, 

ֶקט,  ׁשֶ ּבְ ִסְבלֹו  א  נֹוׂשֵ ַחל,  ּזָ ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ ַאְך 

עֹוד.״  ָיכֹול  ״ֵאיִני  ָאַמר:  ָמעֹות  ּדְ ין  ִמּבֵ לּו  מֹו  ּכְ   139
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קנטו אחד-עשר 

הנשמות  בלוויית  וורגיליוס,  דנטה  השני,  המדרג  אל  אותם  המוביל  השביל  אל  בדרך 
והמעטר  המאייר  עם  וכן  ַאלדֹוּבַרנֶדסקֹו,  רטֹו  אֹומּבֶ הנסיך  עם  משוחחים  החוטאות, 

גּוּביֹו.  איש  אֹוֶדריסי 

ְרִקיַע-ָעל,  ְמרֹום  ּבִ ֹוֵכן  ַהּשׁ ״ָאִבינּו 
ֵמַאֲהָבה  ִאם  י  ּכִ בּולֹו,  ּגְ חּום  ִמּתִ לֹא 

ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ הּוא  ָרא  ּבָ יו  ּפָ ּכַ ִליִציֵרי 

ָיכֹול,  ַהּכֹל  אֹוְנָך  ְמָך,  ׁשִ רּוִכים  ּבְ ִיְהיּו 
נּו  ּלָ ּכֻ ַעל  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֵבל,  ּתֵ רּוֵאי  ּבְ ִפי  ּבְ
נּו.  ִעּמָ ָך  ַחְסּדְ ַעל  ְלָך  לֹוַמר  ּתֹוָדה 

ֶחֶלד  ּבַ רּוִאים  ַהּבְ ַעל  ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  לֹום  ׁשְ ֶאת 
ְלחֹוְלָלּה,  ֵהן  י  ּכִ ֵהֵבאָת.  ָך  ַחְסּדְ ּבְ

ָיֵדנּו.  ָקְצָרה  ֲהלֹא  ָעַמְלנּו,  ו  ַיְחּדָ לּו  ם  ּגַ

ֵעֶדן  ּבְ ֶחְפְצָך  ֶאת  ים  עֹוׂשִ ְלָאִכים  ּמַ ּכַ
ְעָנא׳,  ׳הֹוׁשַ ִזְמָרָתם  ּבְ ֶחְפָצם  ִלים  ּוְמַבּטְ

. ֱאלֹּהַ ִמְצוֹות  ַאַחר  א  ְלַמּלֵ ָעֵלינּו 

יֹוֵמנּו.  ְמַנת  הּוא  י  ּכִ ֵאִלי,  ָמן,  ָלנּו  ַהב 
ָלֶלֶכת  יּוַכל  לֹא  ִאיׁש  ה  ַהּזֶ ר  ְדּבָ ּוַבּמִ

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ִלּפֹל  סֹופֹו  ֶחְלקֹו,  ְמַנת  ְללֹא   15

הֹוִריד  ר  ֲאׁשֶ ר  ַלּצַ ַהּסֹוְלִחים  מֹונּו  ּכָ
נּו,  ִעּמָ ָנִדיב  ֱהֵיה  ֶבר,  ְוׁשֶ ׁשֹד  ָעֵלינּו 

יֵננּו.  ּדִ ת  ִמּדַ י  ּפִ ַעל  אֹוָתנּו  ּפֹט  ׁשְ ּתִ ְוַאל 
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ֶכם״ ׁשֶ ַעל  מּוָטל  ם  ֻעּלָ ָנִעים,  ֱאנֹוׁש  ו.(״ִצְלֵלי  )א.  ֶולוֶּטלו  אלסנדרו 
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ַנע  ְלִהּכָ ֶהָחׁש  ּכֵֹחנּו  ה  ַנּסֶ ּתְ ַאל 
י  ַלָחְפׁשִ ֵחנּו  ּלְ ׁשַ ֶדם,  ִמּקֶ ֹוֵנא  ַהּשׂ מּול 

ע.  ָהֶרׁשַ ּוְמחֹוֵלל  ָזדֹון  חֹוֵרׁש  ֵני  ִמּפְ

ֲאדֹוֵננּו,  ֵאֶליָך,  ַאַחת  ָאָלה  ִמׁשְ עֹוד 
צֶֹרְך,  ּה  ּבָ ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ְלַמֲעֵננּו  ְולֹא 

הֹוַתְרנּו.״  ָאחֹור  ּמֵ ׁשֶ ֵאּלּו  ְלַמַען  א  ֶאּלָ

ֶרְך,  ַהּדֶ ת  ִפּלַ ּתְ אּו  ָנׂשְ ּוְלַעְצָמם  ָלנּו  ך  ּכָ
ֶכם,  ׁשֶ ַעל  מּוָטל  ם  ֻעּלָ ָנִעים,  ֱאנֹוׁש  ִצְלֵלי 

ֲחלֹוֵמנּו.  ּבַ ִנְרֶאה  ים  ִעּתִ ּלְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

ין,  ּדִ ּבַ ִסְבלֹו  ת  ִמּדַ ּבֹו  ּגַ ְוַעל  ִאיׁש  ִאיׁש 
לֹות,  ּכְ ַעד  ֵלִאים  ים  ַסּבִ ִראׁשֹון  ִמְדָרג  ֵני  ּפְ ַעל 

ַהֶחֶלד.   ֻזֲהַמת  ֶאת  ָמָתם  ׁשְ ִמּנִ עֹוְקִרים   30

ְלַמֲעֵננּו,  ה  ִפּלָ ּתְ ִאים  נֹוׂשְ ֵהם  ה  ּמָ ׁשָ ִאם 
ִלְפעֹל  ּוְלַמֲעָנם  לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ אן  ּכָ ַמה 

נֹוֵבַע?  ֵלם  ׁשָ ב  ִמּלֵ ֶחְפצֹו  ׁשֶ ִמי  יֵדי  ּבִ

ֶתם  ּכֶ ֶאת  טֹף  ִלׁשְ ָיָדם  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ ָעֵלינּו 
ְלַמַען  ם,  ָ ִמּשׁ אֹותֹו  אּו  ׂשְ ּנָ ׁשֶ ַהּדִֹפי 

ָרִקיַע.  ּכֹוְכֵבי  ְמרֹום  ֶאל  ְטהֹוִרים  ָיבֹואּו 

ְוַהֶחֶסד  ֶדק  ַהּצֶ ירּו  ַיּתִ ְמֵהָרה  ּבִ ן  ״ּכֵ
ָנַפִים ּכְ ֲאַזי  ָהעֹל,  עּוַקת  ּתְ ֶאת  ם  ִמּכֶ
ַעד.  ַלּיַ ֶחְפְצֶכם  ּכְ ְמִריאּו,  ּתַ ּתְפרשֹּו, 

ָצָרה  ַהּקְ ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  ֵאיזֹו  ָלנּו  ַהְראּו 
ָרִכים,  ּדְ י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש  ְוִאם  ָהָהר.  ַמְדֵרגֹות  ֶאל 

ַעת.  ּפַ ְמׁשֻ ּבַ ְולֹא  ִנְבַחר  תּוָנה  ּמְ ּבַ

רֹו  ׂשָ ּבְ לֹוֵבׁש  הֹוֵלְך,  י  ִעּמִ ר  ֲאׁשֶ הּוא  י  ּכִ
ְמאֹד,  ָקלֹו  ִמׁשְ ַרב  ן  ּכֵ ַעל  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ

ּפֹוֵסַע.״  ָהִאיׁש  ְלַאט  ֶחְפצֹו,  ַרב  ִאם  ְוַגם   45
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יבּו  ֵהׁשִ ַהּטֹוב  מֹוִרי  יד  ִהּגִ ָבִרים  ַהּדְ ַעל 
ְלָאְזֵנינּו,  יעּו  ִהּגִ ים  ּלִ ַהּמִ ֵאּלּו  ּבְ

ָלַדַעת.  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ ּדֹוֵבר,  י  ּמִ ׁשֶ ֲהַגם 

ַהּקֹול,  ָסח  נּו,״  ִעּמָ ּוְלכּו  ״ֵהיִמינּו 
בֹואּו,  ּתָ ִתיב  ַלּנָ ְך  ּכָ ְמדּו,  ִהּצָ ״ַלּכֶֹתל 

ְלַמְעָלה. מּוָתה  ן-ַהּתְ ּבֶ יּוַכל  ס  ְלַטּפֵ ּבֹו 

ַלע,  ַהּסֶ צּוק  ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹוִתי  יל  ִהְכׁשִ לּוֵלא 
ֵעיַני  ְוֶאת  ּכֹוֵפף  א  ַהּגֵ אִרי  ַצּוָ ֶאת 
ָהִייִתי  ָאז  ה,  ְלַמּטָ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָאַנס 

ֲעַדִין.  ַהַחי  מּוִלי,  ָהָאָדם  ֶאת  רֹוֶאה 
אּוַכל  ַהְלעֹוֵרר  ַהֵאַדֶעּנּו?  מֹו,  ׁשְ ִלי  ּבְ

ֶטל?  ַהּנֵ א  ַמּשָׂ ְזכּות  ּבִ ָעַלי  ַרֲחָמיו  ֶאת 

ֶנֱאָצל,  טֹוְסָקָנה  ִאיׁש  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהִייִתי 
ַרְנֶדְסקֹו, ַאְלדֹוּבְ ית  ִמּבֵ ּג׳ּוְלֶיְלמֹו  ָאִבי  ם  ְוׁשֵ

ַעם.  ּפַ ֵאי  מֹו  ׁשְ ַמְעּתָ  ׁשָ ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני   60

בּוָרה  ּגְ ַוֲעִלילֹות  יק  ָהַעּתִ ֵמנּו  ּדָ
א,  ּוִמְתַנּשֵׂ ְחָצן  ׁשַ ָעׂשּוִני  ֲאבֹוַתי  ל  ׁשֶ

ֵהַגְחנּו.  ַאַחת  ֵאם  ל  ׁשֶ ֵמֶרֶחם  י  ּכִ ׁשֹוֵכַח 

ֶזה  הּוא  עּוב  ְוַהּתִ ָאָדם  ל  ּכָ יִתי  ּזִ ּבִ
ְסֶיָנה, ֵני  ּבְ יֹוְדִעים  יַצד?  ּכֵ ֵהִביא.  מֹוִתי  ּלְ ׁשֶ

ְנָיִטיקֹו.  ַקְמּפַ ּבְ ֶיֶלד  ל  ּכָ זֹאת  יֹוֵדַע 

ְלַבד  ּבִ י  רֹאׁשִ ַעל  לֹא  ָאנִֹכי,  ְרטֹו  אֹוְמּבֶ
ּוֻפְרָענּות,  ה  ַמּכָ ָהַרַהב  ֲעוֹון  הֹוִריד 

ֶבר.  ְוׁשֶ ָאסֹון  ָיְרדּו  יִתי  ּבֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ם  ּגַ

ּכֹוֵרַע,  ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ עֹל  ַחת  ּתַ ֶזה  ֵחְטא  ַעל 
ים,  ַהַחּיִ ֶאֶרץ  ּבְ אִתי  ָנׂשָ לֹא  מֹוהּו  ּכָ

ָאִניַח.״  ֱאלַֹהי  ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ׁשֶ ַעד 
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ֶעֶצב,  ּבְ ן  ֻמְרּכָ י  רֹאׁשִ ֵאָליו,  יב  ַמְקׁשִ עֹוִדי 
ַחת  ִמּתַ  – ַהּדֹוֵבר  לֹא   – ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲאַזי 

ָלָאֶרץ.   ָנַפל  ַרע,  ּכָ אֹו  ַמּשָׂ ְלכֶֹבד   75

ֵאַלי,  ָקָרא  אֹוִתי,  יר  ְוִהּכִ ָרַאִני 
ִים,  ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיָניו  ֶאת  י  ּבִ נֹוֵעץ  ָעָמל  רֹב  ּבְ

ּפֹוֵסַע.  ָרכּון  ַגב  ּבְ ֲאִני  ּוְלֶעְבָרן 

אֹוֶדִריִסי, הּוא  ה  ַאּתָ ״ֵהן  י,  ָצַעְקּתִ ״ֲאָהּה,״ 
ְמֶלאֶכת  ּבִ ן  ְוַרב-ָאּמָ יֹו  גּוּבְ ל  ׁשֶ ָתּה  ִהּלָ ּתְ

ּנּוָה.״ ּכִ ָלַאֲחרֹוָנה  ִריס  ּפָ ּבְ ְך  ּכָ ׳ִאּיּור׳, 

ְכחֹולֹו  ִמּמִ ָיְצאּו  ים  ּפִ ״ּדַ ָאַמר,  ״ָאִחי,״ 
ח.  ַהּצַ ִחּיּוָכם  ַרב  ּבֹולֹוֶנֶזה,  ְפַרְנקֹו  ל  ׁשֶ
נֹוֶפֶלת,  ָהִאיׁש  ֵחיק  ּבְ ה  ִהּלָ ַהּתְ ן  ּכֵ ַעל 

ָהֱאֶמת  ְלַמַען  קֶֹרט.  ַאְך  ִתי  ִהּלָ ּתְ
ה  ַרּבָ חֹות,  ּפָ ָעָנו  י  ַחּיַ ּבְ ָהִייִתי 

ַבח.  ְוׁשֶ בֹוד  ּכָ ַאַחר  ב  ַהּלֵ ת  ֶחְמּדַ ָהְיָתה 

ּפֹוֵרַע,  ָאנִֹכי  אן  ּכָ ֲאָוה  ַהּגַ מּול  ּגְ ֶאת 
ִאְלָמֵלא,  ה  ֵהּנָ ַעד  א  ּבָ ָהִייִתי  ְולֹא 

י. ֵהַסְבּתִ ַני  ּפָ ֵאָליו  ֲחָטַאי,  ַעל  מֹוֵחל   90

ֶחֶלד,  ּבַ ָאָדם  אֹון  ל  ׁשֶ ֵריָקה  ה  ִהּלָ ּתְ ָהּה, 
ָהרֹום  יא  ׂשִ ּבְ ָירֹק  ִריַחת  ּפְ ָצָרה  ּקְ ּוַמה 
ְוַתְחִריֶבָה! ְרּדֹף  ּתִ ְקִמיָלה  ֵעת  ֶטֶרם  ּבְ

ִצ׳יַמּבּוֶאה  ֶזה  ָסַבר  ִצּיּור,  ּבְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ּג׳ֹוטֹו,  יַע  ִהּגִ ֲאַזי  ֶלאֶכת,  ּמְ ּבַ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  י  ּכִ

קֶֹרט.  לֹו?  ַהּקֹוֵדם  ל  ׁשֶ מֹו  ְ ִמּשׁ ּנֹוַתר  ּוַמה 

ָהַאֵחר  וִוידֹו  ִמּגְ ַזל  ּגָ ֶזה  וִוידֹו  ּגְ ְך  ּכָ
ֵמִגיַח  ר  ֶאְפׁשָ ְוֵהן  ָפֵתנּו,  ׂשְ ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת 

ַיַחד.  ֵניֶהם  ׁשְ ֶאת  ָיִניס  ֵמֶרֶחם,  לֹוִני  ּפְ ה  ַעּתָ
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ָהרּוַח,  ב  ַ ַמּשׁ ַאְך  ִהיא  ָאֶרץ  ּבָ ה  ִהּלָ ַהּתְ
ְונֹוַפַחת,  ׁשֹוֶרֶקת  ם  ְוׁשָ ּפֹה  ַאְך  עֹוד,  לֹא 
ָרֶכיָה.  ּדְ ְחִליף  ּתַ ְלֵעת  ָמּה  ׁשְ ֶאת  ה  ּנֶ ּוְתׁשַ

יֹאַכל  ְרָך  ׂשָ ּבְ ֶאת  ִאם  ְמָך  ׁשִ ל  ִיְגּדַ ַהִאם 
ַוְעּתָ  ּגָ ְולּו  ר  ֵמֲאׁשֶ ֻמְפָלג,  ִגיל  ּבְ ק  ַהּמַ

  , הֹוַתְרּתָ עֹוָלל  ְטּפּוט  ּפִ ַאֲחֶריָך  ֶטֶרם  ּבְ  105

ַצח,  ֶנּ ּבַ ן  רּוׁשָ ּפֵ ֵהן  ֶאֶלף?  נֹות  ׁשְ עֹוד  ּבְ נֹאַמר, 
ָהָרִקיַע,  ְסֶפרֹות  ל  ּכָ ין  ִמּבֵ תּונֹות  ּוַבּמְ
ַעִין.  ֵמֶהֶרף  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ָקָצר  מֹוֵעד 

ּפֹוֵסַע  ְלַאט  ִביל  ְ ּשׁ ּבַ ָפַני  ּלְ ׁשֶ ָהִאיׁש 
טֹוְסָקָנה,  ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ה  ִלְתִהּלָ נֹוַדע 

ְסֶיָנה.  ּבִ ים  ְמַלֲחׁשִ מֹו  ׁשְ דַֹחק  ּבְ ַרק  ַאְך 

ִפיֶרְנֶצה  ְלֵעת  ָהָיה  יו  ַעּמָ ּבְ ַעל  ּבַ ם  ׁשָ
ָהִעיר  ֵטרּוָפּה,  ּבְ ָנְפָלה  ַרב  ֵעֶרב  ד  ִמּיַ

ֻמְפֶקֶרת.  רּוָצה  ּפְ ה  ַעּתָ ָהַרַהב,  ת  ַרּבַ ֲאַזי 

ב  ֵעׂשֶ ל  ׁשֶ נֹוֵבל  ִציץ  ּכְ מֹוָה  ּכָ ה  ִהּלָ ַהּתְ
יֶֹבׁש,  ּבְ אֹותֹו  ה  ַמּכֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ּוָבא,  הֹוֵלְך 

ֵמֶאֶרץ.״  אֹותֹו  ֵהֵנץ  ָירֹק  ּבְ ׁשֶ ֶזה  הּוא 

י  ִלּבִ ֶאת  ָבֶריָך  ״ּדְ ֵאָליו:  ְוָאנִֹכי 
 , ְכּתָ ּכַ ׁשִ ַרֲהִבי  ֶאת  ֲעָנָוה,  ּבַ אּו  ִמּלְ

ָהֶרַגע?״    ּבֹו  ְרּתָ  ּבַ ּדִ ָהִאיׁש  ֶזה  ִמיהּו  ַאְך   120

ַסְלָבִני, רֹוֶבְנַצן  ּפְ מֹו  ״ׁשְ ִלי,  יב  ֵהׁשִ ״ָהִאיׁש,״ 
ְחָצנּותֹו  ׁשַ רֹב  ּבְ י  ּכִ ַעל  הּוא  נּו  ִעּמָ

ְלַהְכִריַע.  ְסֶיָנה  ֶאת  ָחַפץ  ְנטּוָיה  ָיד  ּבְ

ה  ֵהּנָ ַעד  מֹותֹו  ִמּיֹום  ּפֹוֵסַע  ָהִאיׁש  ְוָכְך 
יר,  ְכּבִ ַהּמַ ל  ׁשֶ מּולֹו  ּגְ ֶזה  י  ּכִ ָחֵדל.  ְולֹא 

ַהֶחֶבל.״  י  ִמּדַ ָמַתח  יו  ַחּיָ ּבְ ׁשֶ ָהִאיׁש 
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ַהחֹוֵטא  ּבֹו  חֹוֵזר  ִאם  ״ַאְך  לֹו:  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
ב  ְמֻחּיָ הּוא  ֲהֵרי  ְלַבד,  ּבִ ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל 

ָהִאיׁש,  י  ַחּיֵ נֹות  ׁשְ ּכִ ין  ְלַהְמּתִ ה  ְלַמּטָ

יֵענּו,  ְלהֹוׁשִ בֹוא  ּתָ ָרה  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ַעד 
ָזָכה  יַצד  ּכֵ ְך  ּכָ ִאם  ָלרּום.  ה  ּגֶ ִיׂשְ ָאז  ַרק 

ְלַמְעָלה?״  ה  ָהֲעִלּיָ ֶחֶסד  ּבְ ֶזה  ַסְלָבִני 

ָהִאיׁש  ָעַמד  ״ְלֵעת  יב:  ֵהׁשִ ֵאָלִתי  ׁשְ ַעל 
ִנְכָלם,  ְולֹא  ּבֹוׁש  לֹא  תֹו,  ִהּלָ ּתְ יא  ׂשִ ּבְ

ְסֶיָנה,   ל  ׁשֶ ּוק  ּשׁ ּבַ ב  ִנּצַ ָראּוי  ֵלב  אֶֹמץ  ּבְ  135

ְלֵרֵעהּו  רֹור  ּדְ ִלְקרֹא  ִנְסיֹונֹו  ּבְ ם  ְוׁשָ
ָהֻאְמָלל,  ּבֹו  ָנַמק  ֶלא  ִמּכֶ צֹו  ּוְלַחּלְ

ֶבר.  ַהּגֶ ָידֹו  ט  ׁשַ ּפָ עֹוְרָקיו,  ּבְ ָהַרַעד 

י.  ָיַדְעּתִ ָבַרי,  ּדְ ְסתּוִמים  אֹוִסיף.  לֹא  ׁשּוב  אן,  ּכָ ַעד 
ֵכֶניָך,  ׁשְ ִמְנַהג  י  ּפִ ַעל  ָקָצר,  ְזַמן  תֹוְך  ּבְ ַאְך 

 . ַמְעּתָ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ר  ֶהְסּבֵ ֵיׁש  י  ּכִ ְלַמד  ּתִ

ֶבל.״  ַהּסֵ נֹות  ְ ִמּשׁ ַנְפׁשֹו  ָהִאיׁש  ט  ִמּלֵ ָכְך  ּבְ   142
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עֹל,  ּבָ ְך  מֹוׁשֵ ָוִרים  ׁשְ זּוג  מֹו  ּכְ ֶזה,  ַצד  ּבְ ״ֶזה 

עֹוֶמֶסת,  ָאּה  ַמּשָׂ ֶאת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלַצד 

י״ ַסְעּתִ ּפָ ַהּטֹוב,  מֹוִרי  יַרִני,  ִהּתִ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ד. ג. 
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קנטו שנים-עשר 

החרוטות  בתמונות  דנטה  מתבונן  הטוהר,  טור  של  הראשון  המדרג  פני  על  במסעם 
השני,  המדרג  אל  בכניסה  ועונשו.  הרהב  חטא  של  תיאורים  והן  השיש,  שביל  פני  על 
חטא  את  המסמלת  הראשונה,   P-ה את  דנטה  של  ממצחו  בכנפו  מוחה  מעדן  מלאך 

השני. המדרג  אל  באים  המשוררים  ושני  היוהרה, 

עֹל,  ּבָ ְך  מֹוׁשֵ ָוִרים  ׁשְ זּוג  מֹו  ּכְ ֶזה,  ַצד  ּבְ ֶזה 
עֹוֶמֶסת,  ָאּה  ַמּשָׂ ֶאת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלַצד 

י.  ַסְעּתִ ּפָ ַהּטֹוב,  מֹוִרי  יַרִני,  ִהּתִ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ָקִדיָמה,  ֵלְך  לֹו,  ״ָהַנח  ִלי:  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 
יט  ֵמׁשִ ּוִמְפָרׂשֹו  ְמׁשֹוָטיו  ּבִ ִאיׁש  אן  ּכָ

לֹו,״  ן  ִנּתָ ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַמֵהר  ְסִפיָנתֹו  ֶאת 

ְלֶגֶבר  אּות  ְוַכּיָ ָמְתַני  ֶאת  י  ְסּתִ ּנַ ׁשִ
רּוִחי  ַאְך  י,  ַסְעּתִ ּפָ ָזקּוף  ְך  ַהְמַהּלֵ
ְוִנְכַנַעת.  קֹוֶדֶרת  נֹוְתָרה  ְלָפִנים  ּכִ

ַהּטֹוב  מֹוִרי  בֹות  ִעּקְ ּבְ ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ה  ַעּתָ
ֶאָחד.  ִאיׁש  ּכְ ו  ַיְחּדָ ִעּמֹו,  י  ָצַעְדּתִ

ַרְגֵלינּו.  ּלֹות  ּקַ ַמה  ַעד  ם  ְלֻכּלָ ֶהְרֵאינּו 

ַאְרָצה  ֵעיֶניָך  ֶאת  ״ִאם  מֹוִרי:  ֵאַלי  ָאַמר 
ַחת,  ִמּתַ ְרַקע  ַהּקַ ֶאת  ִלְראֹות  יִטיב  ּתֵ יל,  ּפִ ׁשְ ּתַ

ַרְגֶליָך.״  ְוַעל  ֵקל  ּתָ ַעְצְמָך  ַעל  ְוָכְך   15

ָלַעִין,  ה  ַהְמֻגּלָ ֶקֶבר  ֶבת  ְמַמּצֶ מֹו  ּכְ
ַחת  ִמּתַ ֹוֵכב  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ֶפת  ַהְמֻגּלֶ מּותֹו  ּדְ

ְכרֹוֵננּו. ִמּזִ אֹוָתּה  ִנְמֶחה  ן  ּפֶ ֶטת  ִנּבֶ
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ַעם,  ּפַ ָבר  ּכְ ְרִאיִתיְך  ֵהן  ַהְמטֶֹרֶפת,  ״ַאָרְכֶנה 

״ ָאַרְגּתְ ִרְקָמה  ִריד  ׂשְ ַעל  ִביׁש,  ַעּכָ מּות  ּדְ ֶחְצֵיְך 
ד. ג. 
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נּו,  ִלּבֵ רֹון  ּכָ ַהּזִ ה  ַמּכֶ ְלֵעת  ֲאַזי, 
 – ֶעֶצב  ּבְ ֶנְחָמץ  ם  ִלּבָ ר  ׂשָ ּבָ ֵאֵרי  ׁשְ ַרק 

יֵרנּו.  ַיּקִ ְלֵזֶכר  ְמָעה  ּדִ יל  ַנּזִ ָנׁשּוב, 

ָרִאיִתי  ָלָהר,  עֹוֶלה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִפים  ְמֻרּצָ ְך  ּכָ
ֶלאֶכת  ּמְ ּבַ ן  ָהָאּמָ ַיד  ָאֵכן,  ֱאנֹוׁש  ַצְלֵמי 

ַלע.  ַהּסֶ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחרֹט  יֹוָקָנם  ּדְ ֵהיִטיָבה 

ֶפת  ְמֻגּלֶ מּות  ּדְ ֵעיַני  ָראּו  ֶאָחד  ַצד  ּבְ
ָהֲאֵחִרים, ל  ִמּכָ ֱאַצל  ּנֶ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ

ַמִים.  ָ ַהּשׁ ִמן  נֹוֵפל  ָרק  ּבָ ה  ֻמּכֵ ּכְ ְוהּוא 

ֵראּוס  ִרּיָ ּבְ ָהֲעָנק  ֶאת  ָרִאיִתי  ִני  ׁשֵ ַצד  ּבְ
ֶות  ַהּמָ ְכפֹור  ּבִ ָלכּוד  ָהָאֶרץ,  ַעל  ָסרּוַח 
ָרִקיַע.  ֵמי  ְ ִמּשׁ ֲחִנית  חֹוֶדֶרת  ּגּופֹו  ְוֶאת   30

ַמְרס,  ְוֶאת  ָלס  ּפָ ֶאת  ָרִאיִתי,  ָראּוס  יְמּבְ ּתִ ֶאת 
ַלח,  ֶ ַהּשׁ ָיָדם  ּבְ עֹוד  צֹוִפים,  ָהָאב  ְלַצד 

ָלָאֶרץ.  ָלִכים  ׁשְ ַהּמֻ ִטיָטִנים  ֵאיְבֵרי  ּבְ

ל,  ִמְגּדָ לֹות  ְלַמְרּגְ ִנְמרֹוד  ֶאת  ָרִאיִתי 
ְנָער,   ׁשִ י  ַאְנׁשֵ ְסִביבֹו  ֵעצֹות.  אֹוֵבד  יט  ַמּבִ
ָהַרַהב.  ֵחְטא  ֶאת  ו  ַיְחּדָ ִעּמֹו  ָחְלקּו  ר  ֲאׁשֶ

ֶדַמע,  ּבְ ֵעיַני  ָמְלאּו  ְלַמְרֵאְך  ה,  ְניֹוּבֶ ָהּה 
ְך  ּוְלִצּדֵ ָרִאיִתי  ִביל  ְ ּשׁ ּבַ ַצְלֵמְך  ְלֵעת 

ְיָלַדִיְך!  ל  ּכָ ְטבּוִחים  ְבָעה  ׁשִ ְועֹוד  ְבָעה  ׁשִ

ָרִאיִתי  ַצְלְמָך  ֶאת  ֶלְך,  ַהּמֶ אּול  ׁשָ ֲאָהּה 
ְלּבֹוַע  ּגִ ָהֵרי  דֹות  ׂשְ ּבִ נֹוֵפל  ָך  ַחְרּבְ ַעל 

ה.  ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  ָיְדעּו  ָמָטר  ְולֹא  ַטל  לֹא 

ַעם,  ּפַ ָבר  ּכְ ְרִאיִתיְך  ֵהן  ַהְמטֶֹרֶפת,  ַאָרְכֶנה 
ָאַרְגּתְ  ִרְקָמה  ִריד  ׂשְ ַעל  ִביׁש,  ַעּכָ מּות  ּדְ ֶחְצֵיְך 

ָאֶתָנה.   ָהֵאָלה  מּול  ת  נֹוֶאׁשֶ ַתֲחרּות  ּבְ  45
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ְמעֹוֶרֶרת  ה  ֵאיֶנּנָ מּוְתָך  ּדְ ְרַחְבָעם,  ָהּה 
נּוס  ּתָ ָבה  ֶמְרּכָ ּבְ ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ַעל  ַחד,  ּפַ ׁשּוב 
בֹוֶתיָך! ִעּקְ ּבְ ִאיׁש  ֵאין  ֲהלֹא  ָך,  ַנְפׁשְ ַעל 

ָהֶאֶבן  ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ם  ּגַ ַאְלְקָמאֹון  ל  ׁשֶ ַצְלמֹו 
ן  ַהּבֵ ַמל  ּגָ ַהִאם  רֹוֶאה,  ְלֵעין  ָחרּוט 

ְחרֶֹזת?  ַהּמַ ַמַעל  ַעל  ִחיר  ַהּמְ ְמלֹוא  ֶאת  ָלֵאם 

ֶלְך  ַהּמֶ ַסְנֵחִריב  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ַצְלֵמי  ה  ִהּנֵ
ִנְמָלִטים  ה  ְוֵהּמָ ֶחֶרב  ּבַ אֹותֹו  ים  ַמּכִ

ֲאִביֶהם.  ּגֹוֵסס  עֹוד  ּבְ ֲאָרָרט  ֶאֶרץ  ֶאל 

ַבח  ַהּטֶ ה  ּוַמֲעׂשֵ ְוֶהֶרס  ן  ֻחְרּבָ ה  ִהּנֵ
ִצירּוס, ּבְ ְרָתה  ִהְתּגָ ֵעת  חֹוְלָלה  טֹוִמיִריס 

ֵקיִתי!״  ִהׁשְ אֹוְתָך  ָדם  ּבְ ָצֵמאָת,  ֱאנֹוׁש  ״ְלַדם 

ְמנּוָסָתם,  ּבִ ּור  ַאּשׁ ֵחילֹות  בּוַסת  ּתְ ה  ִהּנֵ
ְיהּוִדית,  ל  ׁשֶ ָדּה  ִמּיָ הֹולֹוֶפְרֶנס  ּומֹות 
ה. ּנָ ִמּמֶ נֹוַתר  ר  ֲאׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ְוגּוָפתֹו,   60

ְוֵאֶפר  ֳחָרבֹות  ל  ׁשֶ ים  ִעּיִ ּבְ ְטרֹוָיה  ֶאת 
 מּוֵת ּדְ ֵפָלה  ְ ׁשּ ַמה  ַעד  ִאיְליֹון,  הֹו  ֵעיַני.  ָראּו 

ְמגֶֹאֶלת.  ֶרֶפׁש  ּבְ ֶאֶבן,  ּבָ ַהֲחקּוָקה 

ְוַהֶחֶרט  ַבע  ַהּצֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ן  ָהָאּמָ ֵאי 
ָאָדם,  ּוְבֵני  צּורֹות  ַלְחקֹק  ָידֹו  ּבְ ָעָלה 

ֶנת?  ְמֻעּדֶ ֶנֶפׁש  ל  ׁשֶ ֵעיֶניָה  ְפִליִאים  ַהּמַ

ים.  ַחּיִ  – ים  ְוַהַחּיִ ָהיּו,  ֵמִתים   – ֵמִתים 
קּוָפה  ַהּתְ ן  ּבֶ אֹוָתם  ִלְראֹות  ֵהיִטיב  ְולֹא 

ָלָאֶרץ.  ן  ֻמְרּכָ רֹאׁש  ּבְ ְך  ַהְמַהּלֵ י  ּנִ ִמּמֶ

ַרַהב,  ּבְ ֶכם  ִלּבְ אּו  ַמּלְ ה,  ַחּוָ ַיְלֵדי  ה,  ַעּתָ
ילּו  ּפִ ׁשְ ּתַ ט  ַמּבָ ְלַבל  מּוָרם,  ֶכם  רֹאׁשְ אּו  ּוׂשְ

ע!  ֶרׁשַ ל  ׁשֶ ָנִתיב  ְוִהיא  ְראּו,  ּתִ ֶכם  ְוַדְרּכְ
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ֶלֶכת,  ִהְרַחְקנּו  ָלָהר  ָסִביב  ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ
ִהְרִחיָקה  ַמְסלּוָלּה  ּבְ ִהיא  ם  ּגַ ה  ְוַהַחּמָ

ַעת,   ַהְמֻיּגַ רּוִחי  זֹאת  ְלָטה  ּקָ ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר   75

ָמר,  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ִמיד  ּתָ ֵעיָניו  ׁשֶ ִמי  ֲאַזי 
ַמְעָלה,  ֵעיֶניָך  ֶאת  א  ״ׂשָ ִלי:  ָאַמר  צֹוֵעד  עֹודֹו 

קַֹע.  ִלׁשְ ִהְרהּוִרים  ּבְ ֵרִעי,  ָהֵעת,  זֹו  לֹא 

ֵאֵלינּו,  ַהְמַמֵהר  ַמְלָאְך  ה  ִהּנֵ ְרֵאה, 
ַהּיֹום  ְפחֹות  ׁשִ ין  ִמּבֵ ית  ִ ּשׁ ׁשִ ְרֵאה,  ם  ְוׁשָ

ֶמׁש.  ׁשֶ ל  ׁשֶ רּותֹו  ׁשֵ ּבְ ַלאְכָתּה  ִמּמְ חֹוֶזֶרת 

ֶאֶרץ  ֶדֶרְך  ּבְ ּוְנַהג  ֶניָך  ּפָ ה  ֲעׂשֵ ן  ּכֵ ַעל 
ַמְעָלה.  ֵרנּו  ּגְ ִויׁשַ ה  ִיְתַרּצֶ ְלַמַען 

ַחר.״  ַ ַהּשׁ ָיקּום  לֹא  ׁשּוב  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעל  ְזכֹר, 

מֹוִרי,  ְלַהְתָראֹות  ָרִגיל  ּכֹה  ָהִייִתי 
ָאַמר  ׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ ַעד  נּו,  ְזַמּנֵ ד  ְלַאּבֵ ּלֹא  ׁשֶ

ֶדק.  ַהּצֶ ִעּמֹו  ָהָיה  ר,  ִנְסּתַ לֹא  י  ּנִ ִמּמֶ

ַהּתַֹאר  ְיֵפה  ַצְלמֹו  ֵאֵלינּו  ָקַרב  ה  ִהּנֵ
זֹוֶהֶרת,  מּותֹו  ּדְ ָלָבן,  עֹוֶטה  ְלָאְך,  ַהּמַ ל  ׁשֶ

ַחר. ַ ַהּשׁ אֹור  ּבְ נֹוֵצץ  כֹוָכב  ּכְ מֹוהּו  ּכָ  90

ָנַפִים  ּכְ ַרס  ּפָ ָרָחב,  ְזרֹועֹוָתיו  ֶאת  ַתח  ּפָ
ְלַמְעָלה,  ְדֵרגֹות  ַהּמַ ה  ִהּנֵ ״ִקְרבּו,  ְוָסח: 

ָהְלָאה.״  אן  ּכָ יל  ְלַהְעּפִ ּו  ְתַקּשׁ ּתִ לֹא  יֹוֵתר 

יבּו ִהְקׁשִ ים  ְמַעּטִ ַאְך  ַהּזֹאת  ַלַהְזָמָנה 
ְלַהְרִקיַע,  ִנְבֵראָת  ָהֱאנֹוׁש,  ַזע  ּגֶ ָהּה, 

ֵעֶרְך?  חּות  ּפְ ב  ָ ַמּשׁ ָכל  ּבְ ל  ׁשֵ ּכָ ּתִ ֶזה  יַצד  ּכֵ

ַלע,  ּסֶ ּבַ ׁשֶ ַתח  ּפֶ ֶאל  אֹוָתנּו  הֹוִליְך  ֲאַזי 
ֵמַצח  ַעל  אֹוִתי  ה  ִהּכָ ֶאְבָרתֹו  ּבְ ַקּלֹות 
ַמְעָלה.  טּוַח  ּבָ ע  ַמּסָ ִלי  ַמְבִטיַח  עֹודֹו 
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ְבָעה  ַלּגִ ָיִמיָנה  ס  ַהְמַטּפֵ ִאיׁש  מֹו  ּכְ
קֹוְנֶטה,  רּוּבַ ר  ׁשֶ ּגֶ ַעל  ֶבת  ִנּצֶ ה  ֵנִסּיָ ּכְ ם  ׁשָ

ֶלֶטת.  ִנׁשְ ֲהָלָכה  ּכַ ר  ֲאׁשֶ ִעיִרי  ֵמַעל 

ְבָעה  ַהּגִ ל  ׁשֶ ַהַחד  ּפּוָעּה  ׁשִ ַעל  ם  ְוׁשָ
ֲעַדִין  ּבֹו  ׁשֶ דֹור  ּבְ ַמְדֵרגֹות  ֶנְחְצבּו 

ֶאֶבן.  ְולּוַח  ַלב  ׁשְ ּבִ ִלְבטַֹח  ָהָיה  ן  ִנּתָ  105

ֵהֵקּלּו  ּפּוס  ַהּטִ ַעל  ְדֵרגֹות  ַהּמַ ּפֹה  ְך  ּכָ
ה,  ַמּטָ צֹוַנַחת  לּוָלה  ּתְ ל,  ְעּגָ ַהּמַ ַדת  ּגְ ֶאל 

ָעֵלינּו.  ָצר  ַלע  ַהּסֶ ַצד  ל  ִמּכָ ֲאִפּלּו 

נּו  ְרּכֵ ּדַ ֶאת  ינּו  ָעׂשִ ה  ַהּזֶ ּוּון  ַלּכִ ֵעת 
,“Beati pauperes spiritu” קֹול:  ַמְענּו  ׁשָ

ְחַסְרָנה.  ּתֶ ים  ִמּלִ ֲהלֹא  ֶמר  ַהּזֶ ְצִליל  ְלנַֹעם 

לּו  ַהּלָ ִניָסה  ּכְ ְרֵכי  ּדַ ִלים  ְבּדָ ּנִ ַמה  ֲאָהּה, 
ֶזֶמר  ּבְ ְלָכאן  א  ַהּבָ ּתֶֹפת.  ּבַ ׁשֶ ֵמֵאּלּו 

ֵאֶבל.  ל  ׁשֶ יָללֹות  ּבִ ם  ְוׁשָ ָניו,  ּפָ ְיַחּלּו 

ַהּקֶֹדׁש,  ַמְדֵרגֹות  ּבְ ִסים  ְמַטּפְ עֹוֶדּנּו 
ִמּקֶֹדם  ּגּוִפי  ל  ּקַ ׁשֶ ִלי  ָהָיה  ִנְדֶמה  ה  ִהּנֵ

י.  ַסְעּתִ ּפָ ן  ַהְמֻאּזָ ְדָרג  ַהּמִ ַעל  ְלֵעת 

ָמֶאְסְטרֹו,  ָנא,  ִלי  ״ֱאמֹר  מֹוִרי:  ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ
י  ּכִ ַעד  ַרב  ּכֹה  ָקל  ִמׁשְ י  ּנִ ִמּמֶ ל  ִנּטַ ְוִכי 

ּפֹוֵסַע?״  ֲאִני  ה  ִהּנֵ ְמַעט  ּכִ ָעָמל  ְללֹא   120

עֹוד נֹוְתרּו  ִמְצֲחָך  ַעל   ,P-ַה ״ְלֵעת  יב:  ֵהׁשִ
 – ָלַעִין  ִנְראֹות  ֵאיָנן  ְוׁשּוב  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ַאף   –

ֵזֶכר,  ִלי  ּבְ ֲחקּו  ִיּמָ ַהּזֹאת   P-ה ְגַמת  ּדֻ

ַרְגֶליָך,  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ אֹוְתָך  אּו  ִיּשְׂ ֲאַזי 
ְוֶיַגע,  ִרְפיֹון  ֵיְדעּו  ּלֹא  ׁשֶ ְלַבד  ּבִ זֹו  לֹא 

ַיֲעלֹזּו.״ עֹוד  לּול  ּתָ ִמְדרֹון  ְלַמְרֵאה  ַאְך 
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ְך  ַהְמַהּלֵ ָהִאיׁש  מֹו  ּכְ י  ָנַהְגּתִ ֲאַזי 
יֹוֵדַע,  ֵאינֹו  ָעָליו  ַבר-ָמה  ּדְ רֹאׁשֹו  ְוַעל 

ָיֵסּבּו,  ָהֲאֵחִרים  ִלּבֹו  ׂשּוֶמת  ּתְ י  ּכִ ַעד 

חֹוֶקֶרת  ָידֹו,  ַלח  ִיׁשְ ְלָקְדקֹודֹו  ָאז  אֹו 
לֹו  ה  יׁשָ ּוַמּגִ מֹוֵצאת  ת,  ׁשֶ ֶ ְמַמּשׁ נֹוַגַעת, 

ָהַעִין.  ק  ַסּפֵ ִמּלְ ָקְצָרה  רּות  ֵ ַהּשׁ ֶאת 

עֹות,  ָהֶאְצּבָ ת  רּוׂשַ ּפְ זֹו  יִמיִני  ּבִ ְוָכְך 
ֵמַצח  ַעל  ְחְרטּו  ּנֶ ׁשֶ ָמָצאִתי,  אֹוִתּיֹות  ׁש  ׁשֵ

ַער.   ַ ַלּשׁ חֹות  ְפּתְ ּמַ ּבַ ְחִזיק  ַהּמַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ  135

ָמֶאְסְטרֹו. ֵאַלי  ְך  ִחּיֵ ה  ַהּזֶ ְרֶאה  ְוַלּמַ   136
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קנטו שלושה-עשר 

במדרג השני מאזינים משוררינו לקולות תהילה בדבר מעשי חסד, ומתבוננים בנשמות 
סיינה,  בבת  פוגש  דנטה  ברזל.  בחוט  תפורות  ועפעפיהן  גסה  שיער  גלימת  עוטות 

קורותיה.  את  לו  המספרת  ַסָרציני,  די  ַסּפיה  הדונה 

ְענּו  ִהּגַ ה  ַעּתָ ה  ִהּנֵ ְדֵרגֹות  ַהּמַ יא  ׂשִ ֶאל 
יַע  מֹוׁשִ ָעָליו  ִטּפּוס   – ָהָהר  ׁשּוב  ּבֹו  ָמקֹום 

ה.  ַמּטָ צֹוֵנַח  לּול  ּתָ  – ּוֵמָעוֹון  ֵמֵחְטא 

ַחת,  ִמּתַ ִראׁשֹון  ִמְדָרג  אֹותֹו  מֹו  ּכְ ם  ְוׁשָ
ת,  ֶקׁשֶ ּבְ ְדרֹון  ַהּמִ ֶאת  יף  ַמּקִ ִני  ֵ ַהּשׁ ם  ּגַ
ִמּקֶֹדם.  יֹוֵתר  ה  ַחּדָ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ִוית  ּזָ ׁשֶ ַאף 

ֶנְחֶצֶבת,  מּות  ּדְ אֹו  צּוָרה  ָעָליו  ֵאין  ַעם  ַהּפַ
ֶלם  ִמּצֶ ִביל  ְ ַהּשׁ ָערֹם  לּוִיים,  ּגְ צּוק  ַהּמָ ֵני  ּפְ

ַלע.  ַהּסֶ יר  ִמּקִ ָקף  ִנׁשְ ּגֹונֹו  ֲאפֹר  ְוַרק 

ַיְדִריֵכנּו,״  ְלַמַען  ְלִאיׁש  ין  ַנְמּתִ ּפֹה  ״ִאם 
א  ּמָ ׁשֶ ִני  ׁשַ חֹוׁשְ ״ֲאַזי  ְיָטן,  ַהּפַ ָסח 

נּו.״  ְרּכֵ ּדַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַעד  י  ִמּדַ ַרב  ְזַמן  ין  ַנְמּתִ

ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ֶאל  ָקַבע  טֹו  ַמּבָ ֶאת  ֲאַזי 
ָהֶאְמַצע,  ְלַקו  ִציר  הּוא  ְיִמינֹו  ַצד  ּוְבעֹוד 
מֹאָלה.  ׂשְ ַסב  ִצּדֹו  ֶאת  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ּוּון  ּכִ ה  ּנָ ׁשִ  15

ַהּנַֹעם,  אֹור  הֹו,  ֵאֵלְך,  ָך,  ּבְ ֵאמּון  ״ִמּתֹוְך 
ת  ִנְדֶרׁשֶ אן  ּכָ י  ״ּכִ ָאַמר,  ָידּוַע,״  י  ְלּתִ ּבִ ִביל  ׁשְ ּבִ

אֹוָתנּו.  ַהְנֵחה  א  ָאּנָ ן,  ּכֵ ַעל  ָמאֹור,  ֶעְזַרת 

DANTE 2.indb   153 6/7/2009   2:17:05 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

154

ַהֶחֶלד,  ֵני  ּפְ ַעל  מֹוִריד  ה  ַאּתָ ּוָמאֹור  חֹם 
ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  ָך  ִמּמְ מֹוֵנַע  לֹא  זֹאת  עֹוד  ל  ּכָ

ְדָרֵכינּו.״  ּבִ אֹוָתנּו  מֹוִליְך  ה  ַאּתָ ן  ּכֵ ַעל 

ֲהלֹום  ַעד  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָבר  ּכְ ינּו  ָעׂשִ ה  ִהּנֵ
ַצַעד,  ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  י  ָעַרְכּתִ ּבֹון  ֶחׁשְ י  ּפִ ַעל 

ַסְענּו.  ּפָ ְלהּוִטים  י  ּכִ ָקָצר,  ְזַמן  ּבִ ְוזֹאת 

ֵאֵלינּו  ְמעֹוְפִפים  ַמְענּו  ׁשָ רּוחֹות  ֲאַזי 
ִהְזִמינּו  ִנימּוס  רֹב  ּבְ ֵמַעִין,  ִרים  ְוִנְסּתָ

ִמיַע  ִהׁשְ ַאֲהָבה.  ל  ׁשֶ ה  ּתֶ ְלִמׁשְ אֹוָתנּו 

מּוֵלנּו,  חֹוֵלף  עֹודֹו  קֹולֹו,  ֶהם  ּבָ ִראׁשֹון 
ֵמֲאחֹוֵרינּו ָטס   ,“Vinum non habent” ָקָרא: 

 .“Vinum non habent” ִנית:  ׁשֵ ָחַזר  ָבָריו  ּדְ ְוַעל   30

עֹוד,  ַמע  ִנׁשְ ְולֹא  קֹולֹו  ַכְך  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְלָאְזֵנינּו, יַע  ִהּגִ ְצִליל  עֹוד  ַהְרֵחק,  ַוע  ּגָ

אֹוֶרְסֶטס!״  ״ֲאִני  צֹוֵעק:  ָחֵדל,  ְולֹא  קֹוֵרא 

לּו?״  ַהּלָ ַהּקֹולֹות  ״ַמה  ָבַרי,  ּדְ ָהיּו  ״ָאִבי,״ 
י,  ַמְעּתִ ׁשָ י  ִליׁשִ ׁשְ ְוקֹול  ר  ְמַדּבֵ י  עֹוֶדּנִ

ִהְכִאיבּו.״  ְלָך  ר  ֲאׁשֶ אֹוָתם  ״ֱאַהב  אֹוֵמר: 

ה  ַהּזֶ ל  ְעּגָ ּמַ ״ּבַ ַהּטֹוב:  מֹוִרי  יב  ֵהׁשִ
ֶבט  ֵ ַהּשׁ ן  ּכֵ ַעל  ִקְנָאה,  ֲחָטֵאי  ַעל  ים  עֹוְנׁשִ

ָקלּוַע.  ַאֲהָבה  ּבְ ֶהם  ּבָ ַמְצִליִפים  ּבֹו 

ְוִהּפּוכֹו.  ְצִליל  ּבִ ֹוט  ַהּשׁ זּור  ׁשָ ן  ּכֵ ַעל 
ֶטֶרם  ּבְ אֹוָתם  ַמע  ׁשְ ּתִ טֹוֶעה,  ֲאִני  ֵאין  ִאם 

יַע.  ַנּגִ ִחיָלה  ְוַהּמְ ַהֶחֶסד  ַמֲעַבר  ֶאל 

ֵעיֶניָך,  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ם  ְלׁשָ ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ א  ׂשָ ַאְך 
ִבים  יֹוׁשְ רּוחֹות  ְרֶאה  ּתִ יט,  ּבִ ּתַ ְנכֹוָחה  ִאם 
ָהֶאֶבן.״    ִמְדַרג  ֵני  ּפְ ַעל  מּוֵלנּו  ים  ּוְמֻסּבִ  45
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ת  לֹוֶבׁשֶ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ּסָ ּגַ ָער  ׂשֵ ִליַמת  ״ּגְ

ֵכָנה״ ְ ַהּשׁ ֶכם  ׁשֶ ַעל  ְסמּוָכה  ַאַחת  ְוָכל 
ד. ג. 
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י,  ָיכְֹלּתִ ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ ֵעיַני  ֶאת  י  ַקְחּתִ ּפָ
ָרִאיִתי,  ְצָלִלים  ָאֵכן  מּוִלי,  י  ְטּתִ ִהּבַ
ַלע.  ּסֶ ּכַ ַמֲאִפירֹות  ִלימֹוֵתיֶהם  ּגְ ָהיּו 

י:  ַמְעּתִ ׁשָ קֹול  ַסְענּו,  ּפָ ָקָצר  ֶמְרַחק  ּוְלֵעת 
עֹוד  ְלַמֲעֵננּו!״  ה  ִפּלָ ּתְ ִאי  שְֹ ה,  ״ָמִרּיָ

ְטרּוס״.  ּו״ּפֶ ״ִמיָכֵאל״  ם  ּגַ ָקְראּו,  ים״  דֹוׁשִ ַהּקְ ל  ״ּכָ

ָקׁשּוַח  ִלּבֹו  ָאָדם  ֶחֶלד  ּבַ ֵאין  י  ּכִ ּדֹוֶמה 
ֶיֱהמּו  לֹא  ֶחְמָלה  רֹב  ּבְ י  ּכִ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ

ָרִאיִתי.  ר  ֲאׁשֶ א  ַהּבָ ְרֶאה  ַהּמַ מּול  ֵמָעיו 

ָהעֶֹנׁש  ֵאיֶזה  ִלְראֹות  י  ָקַרְבּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ַמע  ַהּדֶ ָעמֹק  ֲאַזי  ַהחֹוְטִאים,  ַעל  ת  מּוׁשָ

ְוֶעֶצב.  ַרֲחִמים  ּבְ ֵעיַני  י  ּתֵ ְ ִמּשׁ ַרץ  ּפָ

ת  לֹוֶבׁשֶ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ּסָ ּגַ ָער  ׂשֵ ִליַמת  ּגְ
ֵכָנה,  ְ ַהּשׁ ֶכם  ׁשֶ ַעל  ְסמּוָכה  ַאַחת  ְוָכל 

ֶעֶנת.  ְלִמׁשְ ַלע  ַהּסֶ ו  ַיְחּדָ ם  ּוְלֻכּלָ  60

ֶחם,  ַהּלֶ ְלַפת  ָיָדם  ִטים  ּפֹוׁשְ ַהּסֹוְמִאים  ְך  ּכָ
ִליחֹות,  ַהּסְ ַחג  יֹום  ּבְ ּבֹר  ִלׁשְ ַרֲעבֹוָנם 

ֵמֵרֵעהּו.  ֶכם  ׁשֶ ַעל  רֹאׁשֹו  ין  ַמְרּכִ ִאיׁש  ִאיׁש 

צֹוִפים,  ְקַהל  ַרֲחֵמי  ַאַחר  ׁשּו  ְיַבּקְ ְך  ּכָ
ידּו,  ַיּגִ נּוָתם  ִמְסּכֵ ְלַבד  ּבִ ָבִרים  ּדְ לֹא  י  ּכִ

ָוֶחֶסד.  ֶחְמָלה  ְלעֹוֵרר  ֵעיַנִים  ַמְרֵאה  ּכְ ֵאין 

ֶמׁש,  ׁשֶ אֹור  ּבְ נַֹחם  ֵאין  ר  ִעּוֵ ּלְ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
זֹאת  ּבָ ּדֹוֵבר  ֲאִני  ֶהן  ּבָ מֹות  ׁשָ ַלּנְ ְך  ּכָ

ּגֹוֵרַע.  ְולֹא  מֹוִסיף  לֹא  ָרִקיַע  ְמאֹור 

ִים  ָהַעְפַעּפַ פּוִרים  ּתְ ְרֶזל  ּבַ חּוֵטי  ּבְ י  ּכִ
ֵנץ  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ּכַ לּו,  ַהּלָ ָהרּוחֹות  ל  ׁשֶ

ֲעַדִין.  ף  ֻאּלַ ּלֹא  ׁשֶ ָמנֹוַח,  ֲחַסר  ר,  ַהּבַ
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ֶאֶרץ  ֶרְך  ִמּדֶ ֶזה  ֵאין  י  ּכִ ִלי  ָהָיה  ִנְרֶאה 
ן  ּכֵ ַעל  ֵאָרֶאה,  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ְך  ְלַהּלֵ ְך  ּכָ

ַעת. ּוַבר-ַהּדַ ַהּטֹוב  מֹוִרי  ֶאל  ִניִתי  ּפָ  75

ֲאִפּלּו  ָנִתי  ּוָ ּכַ ָהִאיׁש  ֵהיֵטב  ָיַדע 
ֵלאמֹר:  ר  ּבֵ ּדִ ן  ּכֵ ַעל  י,  ּפִ ִציִתי  ּפָ ּלֹא  ׁשֶ
ָבֶריָך.״  ּדְ ר  ַקּצֵ ְוַגם  ָלִעְנָין,  ַאְך  ר,  ּבֵ ״ּדַ

ֶוְרִגיְליּוס  י  ִעּמִ ָצַעד  ְדָרג  ַהּמִ ְלאֶֹרְך 
ּדֶֹפן  אֹו  ֵדר  ּגָ ָחְסָרה  ָפה,  ַהּשָׂ ֶאל  ָקרֹוב 

ַחת.  ִמּתַ צּוָלה  ַהּמְ ֶאל  ִפיָלה  ִמּנְ ָמֵגן 

ֵהֵסּבּו,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֶגד  ִמּנֶ ֶצה  ּוַבּקָ
ַרֵחם,  ְללֹא  פּוִרים  ּתְ ִים  ְלַעְפַעּפַ ַעד  ִמּבַ

ֶלִחי.  ַעל  ָקְלחּו  ָזְלגּו,  ָהֻאְמָלִלים  ְמעֹות  ּדִ

י, ָאַמְרּתִ ר,״  ֲאׁשֶ ם  ״ַאּתֶ ֲאֵליֶהם:  ִניִתי  ּפָ
ָהָרִקיַע,  זַֹהר  ֶאת  ִלְראֹות  ָלֶכם  ״ֻמְבָטח 

לֹו.  ִני  ׁשֵ ְוֵאין  ֶאָחד  ִמיַהְתֶכם,  ּכְ ַיַעד  הּוא 

ֵמא  ַהּטָ ל  ּכָ יּוַדח  ָהָרִקיַע  ֶחֶסד  ּבְ
ַאר-ָהרּוַח  ׁשְ ּוֶפֶלג  רֹוֵבץ,  ַמְצּפּוְנֶכם  ַעל 

ִים.  ּפַ ּכַ ּוְנִקי  ַצח  ִלְזרֹם  ּבֹו  ָאז  ָיׁשּוב   90

אֹוֶדה,  ֵלב  ֶרב  ִמּקֶ ְך  ּכָ ַעל  ִלי,  ָנא  ִאְמרּו 
ִאיַטְלָיה?  ּה  מֹוַלְדּתָ ֶכם,  ּבָ ָמה  ְנׁשָ ֵיׁש 

ְלֵעֶזר.״  ִלְהיֹות  אּוַכל  ה,  יֶרּנָ ַאּכִ ִאם  אּוַלי, 

ָהָיה  ֶאְזָרח  ֶאָחד  ל  ּכָ אן  ּכָ ָאִחי,  ״ֲאָהּה, 
ְנּתָ  ּוַ ִהְתּכַ א  ּמָ ְוׁשֶ ַאַחת,  ֱאֶמת  ִעיר  ּבְ

ֶרֶגל.״  עֹוֵלה  ּכְ ַכן  ׁשָ ִאיַטְלָיה  ּבְ ׁשֶ ְלִמי 
 

ָאְזַני  ֶאל  יַע  ִהּגִ ִלי  יב  ֵהׁשִ ר  ֲאׁשֶ ַהּקֹול 
ִניִתי  ּפָ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ן  ּכֵ ַעל  ְרָחק-ָמה,  ִמּמֶ

ּפֹוֵסַע  עֹוִדי  קֹוִלי.  ַמע  ָ ִיּשׁ ְלַמַען 
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ְלַמֲעֶנה.  ין  ַמְמּתִ ֶאָחד  ֵצל  ָרִאיִתי 
ִרים  ָהִעּוְ ֶרְך  ּדֶ ַעל  זֹאת?  י  ָיַדְעּתִ יַצד  ּכֵ

ַמְעָלה.  י  ַלּפֵ ּכְ ָהרּוַח,  ַסְנֵטרֹו,  ֶאת  א  ָנׂשָ

טֹוֵרַח,  פּוס  ּטִ ּבַ ׁשֶ רּוַח,  ״הֹו  לֹו:  י  ָאַמְרּתִ
 , ְבּתָ ֵהׁשַ ְדָבַרי  ּלִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ה  ַאּתָ ִאם  י  ּכִ

ִלי.״   ֱאמֹר  ְמָך  ׁשִ ְוֶאת  מֹוָצֲאָך  ֲאַזי   105

ָהרּוַח,  ִלי  יָדה  ִהּגִ ְסֶיָנה,״  ת  ֵאׁשֶ ״ָהִייִתי 
ֶתר,  ַהּיֶ ִעם  חֹוֶזֶרת  ֲאִני  ְתׁשּוָבה  ּבִ אן  ״ּכָ
ֵאֵלינּו.  ָניו  ּפָ ָיִאיר  ְלַמַען  מֹו  ִלׁשְ ּבֹוָכה 

ָיה, ַסּפְ ִמי  ׁשְ ָהָיה  ֲהַגם  י,  ָנַהְגּתִ ְתבּוָנה  ּבִ לֹא 
י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֲאִני  ֲאָבל  י  ַחּיַ ּגֹוַרל  ַפר  ׁשָ

ְועֶֹנג.  ִסּפּוק  ִלְמׁשְֹך  ֲאֵחִרים  ֶבל  ִמּסֵ

ִפי,  ּבְ ֱאֶמת  ֵאין  ׁשֶ ְלָך  ִנְדֶמה  ְוִאם 
ָיַדי,  ִרי  ִמּפְ ִסילּות  ּכְ ה  ְלַמֲעׂשֵ ת  ַהְסּכֵ
ֶבר.  ַהּקֶ ְמצּולֹות  ֶאל  י  ַחּיַ ָקְרבּו  ְלֵעת 

קֹוֶלה,  ְלֵעֶמק  ָקְרבּו  ִעיִרי  י  ַאְנׁשֵ ְלֵעת 
אִתי  ָנׂשָ ָרב,  ַלּקְ ָיְצאּו  ָהאֹוֵיב  ַעל  ם  ְוׁשָ
ַלּפַֹעל.  ֵיֵצא  ֶחְפצֹו  ְלַמַען  ֵאָליו  ה  ִפּלָ ּתְ

ַרְגַלִים  ְרכּו  ׂשֵ ּוְלֵעת  ְסֶיָנה,  ֵני  ּבְ ֻהּכּו  ָאֵכן 
ְוֵסֶבל,  ַמְכאֹוב  ָמַרת  ְמנּוָסה  ֶדֶרְך  ּבְ

קֶֹדם. י  ּתִ ַחׁשְ לֹא  מֹותֹו  ּכְ ר,  אֹׁשֶ רֹב  י  ִלּבִ ָיַדע   120

אֶֹמץ,  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ֶאל  אִתי  ָנׂשָ ֵעיַני  ן  ּכֵ ַעל 
מֹוָרֲאָך!׳  ָעַלי  ֵאין  ׳ׁשּוב  ֵאָליו:  קֹוֵראת 

ֶמׁש.  ׁשֶ ל  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ץ  ִמּקֵ יְכִלי  ַהּקִ ַמַעׂש  ּכְ

ְלַמַען  ְסִליָחתֹו  ֶאת  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ מֹוִתי  ִלְפֵני 
יֹוַדַעת  ֲאִני  זֹאת  ִעם  לֹום.  ׁשָ ּבְ ָאנּוַח 

ֵמעֶֹנׁש.  ְחֵרר  ׁשַ ּתְ לֹא  ֵחְטא  ַעל  ֲחָרָטה  י  ּכִ
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יֵנינּו ּבֵ ְך  ַהְמַהּלֵ ָהִאיׁש  ה,  ַאּתָ ִמי  ״ַאְך 

ֵבנו״ּ ַמּצָ ֶאת  חֹוֵקר 
ד. ג. 
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ִטיַניֹו,  ּפֶ ֶירֹו  ּפְ הּוא  ָהִאיׁש,  לּוֵלא  זֹאת  ל  ּכָ
ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  רֹב  ּבְ ִמי  ׁשְ ֶאת  ָעַלי,  ָחס  ׁשֶ

ַהֶחֶלד.  ּבֹוֵרא  ְפֵני  ּבִ ְתִפּלֹוָתיו  ּבִ יר  ִהְזּכִ

יֵנינּו  ּבֵ ְך  ַהְמַהּלֵ ָהִאיׁש  ה,  ַאּתָ ִמי  ַאְך 
י,  ֵאיֶנּנִ טֹוָעה  ְוִאם  ֵבנּו,  ַמּצָ ֶאת  חֹוֵקר 

הּוא?״  ם  נֹוׁשֵ רֹו  ּוְבַדּבְ פּורֹות,  ּתְ ֵאיָנן  ֵעיָניו 

זֹאת  ּפֹה,  י  ּבִ ְבּגְֹדָנה  ״ּתִ ָלּה,  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ״ֵעיַני,״ 
ָהַעִין  ָצרּות  ֵחְטא  י  ּכִ ְלַבד,  ּבִ ָקָצר  ִלְזַמן 

ֵהִגיַח.   ָטן  ּבָ ִמּמַ ְקרֹובֹות  ים  ְלִעּתִ לֹא   135

ִלי  ה  ַהְמַצּפֶ ֵמעֹל  ֶנְחָרד  ֲאִני  יֹוֵתר 
ְוָאנִֹכי  רּוָכה  ּדְ י  ַנְפׁשִ ָבר  ּכְ ה,  ְלַמּטָ

ַחת.״  ִמּתַ ים  ַהַחּיִ ל  ׁשֶ ַהּכֶֹבד  ַקל  ִמׁשְ ּבְ ָחׁש 

ה,״  ְלַמּטָ ׁשּוב  ּתָ עֹוד  ׁשֶ ה  ַאּתָ ַמֲאִמין  ״ִאם 
ֵאֵלינּו?״  אֹוְתָך  ִהְדִריְך  ֶזה  ״ִמי  ֵאַלי,  ָרה  ּבְ ּדִ

ַמִים.  יו  ּפִ א  ״ַהְמַמּלֵ י,  ְבּתִ ֵהׁשַ ָהִאיׁש,״  ה  ״ִהּנֵ

ִנְבֶחֶרת,  ָמה  ְנׁשָ הֹו,  ן,  ּכֵ ַעל  ָאנִֹכי,  ַחי 
ָאֶרץ  ּבָ ים  ָאׂשִ ָעַמי  ּפְ ֶאת  י  ּכִ ְרצֹוֵנְך  ּבִ ִאם 

יָבה. ֵהׁשִ ״ָאֵכן,״  ו.״  ַעְכׁשָ זֹאת  י  ֲעׂשִ ֲעבּוֵרְך,  ּבַ

מַֹע.  ִלׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ה  ּנֶ ּוְמׁשֻ ר  ּזָ ״ַמה 
ֱאלִֹהים.  ֶחֶסד  ּבְ ַרְכּתָ  ִנְתּבָ י  ּכִ הּוא  אֹות 

ַעם.  ּפַ י  ִמּדֵ ִמי  ׁשְ ֱאמֹר  ְתִפּלֹוֶתיָך,  ּבִ ן  ּכֵ ַעל 

יָך, ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ ְרֵאה  ְלָך,  ָיָקר  ּוְבָכל 
טֹוְסָקָנה,  ּבְ ַעם  ּפַ ֵאי  ְדרְֹך  ּתִ ַרְגְלָך  ִאם 

ָאֶרץ. ּבָ יִתי  ּבֵ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ִמי  ׁשְ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ְרֵאה   150

ּתֹוֶחֶלת,  ַחְסֵרי  ים  ַרּבִ ִסיִלים  ּכְ יָנם  ּבֵ ְרֶאה  ּתִ
ַטַלמֹוֶנה,  ּבְ ָנְתנּו  ֵאמּוָנם  ֶאת  ׁשֶ ִמי 

יַאָנה.  ּדִ ִחיר  ִמּמְ דֹול  ּגָ ֶהְפֵסָדּה  ְוא,  ׁשָ ְקַות  ּתִ

ָהַאְדִמיָרִלים.״ אּו  ָנׂשְ ֶזק  ַהּנֶ ר  ִעּקַ ּבְ ַאְך     154
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קנטו ארבעה-עשר

המצב  על  ַקלּבֹולי  דה  רינייר  ועם  דּוקה  דל  גווידֹו  עם  שיחה  מגלגלים  ודנטה  ורגיליוס 
סתר  קולות  שומעים  הם  השיחה  מקץ  וברומניה.  בטוסקנה  השורר  והמוסרי  הפוליטי 
בהטפת  הקנטו  את  מסיים  ורגיליוס  והקנאה.  השנאה  חטאי  של  דוגמאות  המזכירים 

קצרה.  מוסר 

ָהֵרינּו,  יף  ַמּקִ ְוַסב,  ַההֹוֵלְך  ֶזה  הּוא  ״ִמי 
ֲאָסָפהּו,  ֶאְברֹוָתיו  ּבְ ֶטֶרם  ֶות  ַהּמָ י  ּכִ ַאף 

ּפֹוֵקַח?״  ְוַגם  עֹוֵצם  ֵעיָניו  ְוִכְרצֹונֹו 

ְלַבד,  ָהִאיׁש  ֵאין  ַאְך  ִמיהּו,  יֹוֵדַע  ״ֵאיִני 
ְוֵתַדע,  ַאל  ׁשְ יו  ּפִ ֶאת  ֵאָליו,  ָקרֹוב  ה  ַאּתָ

יֵבנּו.״ ְיׁשִ ְלַמַען  ֶאֶרץ,  ֶדֶרְך  ּבְ ַאל  ׁשְ ַאְך 

ֵהֵסּבּו,  ִליִמיִני  ר  ֲאׁשֶ רּוחֹות  ֵני  ׁשְ ְך  ּכָ
י.  ּבִ ִרים  ּוְמַדּבְ רֹוְכִנים  ֵרֵעהּו  אר  ַצּוַ ַעל  ִאיׁש 

ידּו.  ִהּגִ ְוִדְבֵריֶהם  ֵניֶהם  ּפְ אּו  ָנׂשְ ֲאַזי 

ֲעַדִין  תּוָנה  ַהּנְ רּוַח  ״הֹו,  ָהִראׁשֹון:  ָסח 
ָרִקיַע,  ְמרֹום  ֶאל  ּה  ְרּכָ ּדַ ּה  עֹוׂשָ גּוָפָתּה,  ּבְ

ָנא,  ֶוֱאמֹר  אֹוָתנּו  ַנֵחם  ָך  ַחְסּדְ ּבְ

ן  ּכֵ ׁשֶ ה,  ַאּתָ ּוִמי  א  ּבָ ה  ַאּתָ ֵמַאִין 
מֹוהּו,  ּכָ ָהָיה  לֹא  עֹוד  ָזִכיָת  ּבֹו  ַהֶחֶסד 

נּו.״  ִלּבֵ ּבְ עֹוַרְרּתָ  הֹון  ּמָ ּתִ רֹב  ן  ּכֵ ַעל   15

טֹוְסָקָנה,  ֵלב  ּבְ זֹוֵרם  ָקט  ״ַנַחל  י:  ְבּתִ ֵהׁשַ
ַפְלֶטרֹוָנה  ּבְ ָהֵחל  ְוׁשֹוֵטף,  קֹוֵלַח 

לֹו.  י  ּדַ לֹא  ָכְך  ּבְ ְוַגם  ִמיל,  ֵמָאה  ְלאֶֹרְך 
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ֶלג,  ַהּפֶ דֹות  ִמּגְ ְלָכאן  ּגּוִפי  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ
ִמי,  ׁשְ ֶאת  ָלֶכם  לֹוַמר  ים  ִמּלִ ִחית  ַאׁשְ ְולֹא 

ָאֶרץ.״  ּבָ ם  ֵ ַהּשׁ הֹוֵלְך  ְלָפַני  ֶטֶרם  י  ּכִ

ְרָמֶזיָך,״  ְלעֶֹמק  י  ָיַרְדּתִ ַאְך  ״ִאם 
ִמּקֶֹדם,  ֵאַלי  ר  ּבֵ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ִלי  יב  ֵהׁשִ

ַחל.״  ַהּנַ ַאְרנֹו,  ְלֵמי  ָנְתָך  ּוָ ּכַ ״ָהְיָתה 

ּנּו  ִמּמֶ ֶזה  ״ַמּדּוַע  לֹו:  יב  ֵהׁשִ ְוָהַאֵחר 
ֶבר  ַהּגֶ ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ֶלג,  ַהּפֶ ם  ׁשֵ ֶאת  יר  ִהְסּתִ

ֵמַעִין?״  ָאיֹם  ַבר-ָמה  ּדְ ְלַהֲעִלים  ָחֵפץ 

ֵרֵעהּו,  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ן  ּוֵ ּכִ ֵאָליו  ל  ַהּצֵ
יֹוֵדַע,  ֵאיִני  ״ּוְבֵכן,  ָבִרים:  ַהּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ

ָלֶנַצח. יֹאַבד  מֹו  ׁשְ ִאם  ָלֵעֶמק  ָראּוי  זֹאת  ִעם   30

בֹוּהַ  ּגָ ַהר  ֶרֶכס  ם  ׁשָ  – ִמּמֹוָצאֹו  י  ּכִ
יֹוֵתר  ֵמיָמיו  ׁשֹוְפִעים   – לֹורּוס  ּפֶ ֶאת  קֹוֵטַע 

ִניִנים, ָהַאּפֶ ַהר  ּבְ ַאֵחר  ָמקֹום  ל  ִמּכָ

ֵמיָמיו  יִבים  ּוְמׁשִ ם  ַהּיָ חֹוף  ֶאל  ׁשֹוְטִפים 
ְלַמַען  רֹום  ַהּמָ ֵמי  ׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ָנְטלּו  אֹוָתם 

ם.  ֶגׁשֶ ּבְ ָחִלים  ַהּנְ ְמקֹורֹות  ֶאת  ָהֵזן 

ֶדק  ַהּצֶ ֵני  ִמּפְ ָנִסים  ַצר,  אֹו  ָחׁש  ִמּנָ מֹו  ּכְ
רֹוֶבֶצת  ְקָלָלה  ּבֹו  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ְיא.  ַהּגַ ׁשֹוְכֵני 

ֶדם.  ִמּקֶ ם  ִעּמָ נֹוַתר  הּוא,  ִמְנָהָגם  א  ּמָ ְוׁשֶ

ָהֵעֶמק  ׁשֹוְכֵני  ה  ִהּנֵ ִיְהֶיה,  ר  ֲאׁשֶ ִיְהֶיה 
מּוִרים.  ּגְ ִעים  ִלְרׁשָ ָהיּו  ִטְבָעם,  ּנּו  ׁשִ

ִקיְרֶקה. ל  ׁשֶ ֲחֵצָרּה  ּבַ ֲחִזיִרים  ּכַ מֹוָתם  ּכְ

ַההֹוֶלֶמת  ִטּנֶֹפת  ָהֵרי  ין  ִמּבֵ ְוָכְך 
ֱאנֹוׁש,  ִלְבֵני  ָמזֹון  ְולֹא  ִלים  ִאְצְטֻרּבָ

ַחל.   ַהּנַ ֵמיָמיו  ְך  מֹוׁשֵ קֹוֵלַח,  ַאט  נֹוֵבַע,   45
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ה  ְלּבָ ּכַ ֵני  ּבְ הּוא  ּפֹוֵגׁש  ּמֹוָרד  ּבַ ֵעת  ֲאַזי, 
 – לּו  ַהּלָ ִכים  ּנֹוׁשְ ֶ ִמׁשּ נֹוְבִחים  יֹוֵתר  ָאְמָנם 

ְוָהְלָאה.  ם  ָ ִמּשׁ יְך  ַמְמׁשִ בּוז,  ּבְ ֵמֶהם  ַסב  הּוא 

ֶלג  ַהּפֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ ּמֹוָרד  ּבַ קֹוֵלַח 
הּוא  ה  ְמַגּלֶ ְלֶפַתע  ׁשֹוֵפַע,  ֵמיָמיו,  אֹוֵסף 

ֶרא.  ַהּפֶ ְזֵאֵבי  ּבִ ָלִבים  ּכְ פּו  ִנְתַחּלְ י  ּכִ

ֶרם,  ַהּזֶ קֹוֵדר,  ַגְיא  ּבְ יל  ּפִ ַמׁשְ עֹודֹו  ֲאַזי 
ַעל,  ִלּיַ ּבְ ּוְבֵני  נֹוְכִלים  ּפֹוֵגׁש,  ׁשּוָעִלים  ּבְ

ּוְלַמְלּכֶֹדת.  ְלַפח  ָלה  ַמּפָ ַיְנִחילּו 

ֵרִעי  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ָבִרי  ּדְ ֶאְחסְֹך  לֹא  ם  ּגַ
ֲאִזין  ּתַ ִאם  ְלָך  יֹוִעיל  ֵהן   – ִלי  יב  ַמְקׁשִ

י.  ְרּתִ ּבַ ּדִ בּוָאה  ַהּנְ ַבר  ּדְ ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ ְוַגם 

ֶבר,  ַהּגֶ ד  ַצּיָ ה  ִהּנֵ ֶאְרֶאה,  ָך  ֶנְכּדְ ֶאת 
ׁשֹוֵפַע,  ָנָהר  ִלְגדֹות  ְזֵאִבים  ָצד  ְוהּוא 

ּוַפַחד. ֵאיָמה  ם  ִלּבָ א  ְמַמּלֵ ִיד  ַהּצַ  60

ְוָאז  ים  ַחּיִ עֹוָדם  ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  הּוא  מֹוֵכר 
ַבח,  ַלּטֶ ָקר  ּבָ ָהיּו  לּו  מֹו  ּכְ אֹוָתם  ׁשֹוֵחט 

ּפֹוֵגַע.  ּוִבְכבֹודֹו  ּגֹוֵזל,  ים  ַרּבִ י  ַחּיֵ

ֶבת, ָהַעּצֶ ֵמחֶֹרׁש  ִמים  ַהּדָ ִאיׁש  ֵצאת  ּבְ
ֶאֶלף  נֹות  ׁשְ ְכלֹות  ּכִ ם  ּגַ ׁשֶ ָחָמס,  ַאֲחָריו  יֹוִתיר 

ִמּקֶֹדם.״  בֹו  ַמּצָ ֶאל  ָיׁשּוב  לֹא  ַער  ַהּיַ

ׁשֹוֵמַע,  ֵאיִמים  ׂשֹוַרת  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ְפֵני  ּכִ
ִהיא  ַאַחת  ָניו,  ּפָ הֹוְפִכים  ָיגֹון  ַכת  ּוְלַמּסֵ

נֹוֶחֶתת,  ַהֲחָבָטה  ָעָליו  ַצד  ֵמֵאיֶזה 

ר,  ַהְמַסּפֵ ל  ׁשֶ ֵכנֹו  ׁשְ ִנְגָלה  ְלֵעיַני  ְך  ּכָ
ָהרּוַח.  ִלְנבּוַאת  ְלַהֲאִזין  ֵהֵסב 

מַֹע.  ִלׁשְ ָחֵפץ  ֲאָבל  ָחֵרד  קֹוֵדר,  יט  ַמּבִ
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ֵרֵעהּו  ר  ְקַלְסּתֵ ְוֵכן  ָהֶאָחד  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ
ָלַדַעת,  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ֶאת  ׁשּוָקה  ּתְ י  ּבִ ֵהִפיחּו 

י.  ְוִהְפַצְרּתִ י  ַאְלּתִ ׁשָ ֵאפֹוא  ְלֵסרּוִגין   75

ִמּקֶֹדם,  ֵאַלי  ר  ּבֵ ּדִ ָהרּוַח,  אֹותֹו  ן  ּכֵ ַעל 
ה  ַאּתָ רֹוֶצה  ״ּוְבֵכן,  ָאַמר:  ִנית,  ׁשֵ ַתח  ּפָ

ֶרַגע.  ִלְפֵני  י  ּנִ ִמּמֶ ָמַנְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ

ָפֶניָך  ּבְ י  ּכִ ָחַפץ  ַהּבֹוֵרא  ַיַען  ַאְך 
ָיִדי.  ָך  ִמּמְ ֶאְקּפֹץ  לֹא  ַיְזִהיר,  ָהַרב  ַחְסּדֹו 
ּדּוָקה. ל  ּדֶ וִוידֹו  ּגְ ִמי  ׁשְ ָהָיה  ֵאפֹוא,  ה  ִהּנֵ

ֵמַח,  ׂשָ ִלּבֹו  ִאיׁש  ּבְ ֵעיַני  ְגׁשּו  ּפָ ְלֵעת 
עֹוְרַקי,  ּבְ ם  ּדָ ָרַתח  ָאה  ִקּנְ ֵמרֹב  ֲאַזי 

ַעם.  ִמּזַ ָחְורּו  ר  ֲאׁשֶ ַני  ּפָ זֹאת  ירּו  ִהְסּגִ

י.  ָזַרְעּתִ ֲאַזי  ׁשֶ ֶאת  קֹוֵצר  ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ
ַמִיְך,  ּדָ זֹוָרה  ֵאיֵנְך  ַמּדּוַע  ֱאנֹוׁשּות,  ָהּה, 

חֹוֶלֶקת?  ֵאיֵנְך  ְך  ִלּבֵ ֶעְרּכֹו  י  ּפִ ַעל  ּוְלִאיׁש 

ַאֵחר, ְולֹא  ֶזה  הּוא  ָהִאיׁש,  ִהּנֹו  ִריְנֶיר 
ַקְלּבֹוִלי  ית  ּבֵ ַבח  ְלׁשֶ ה  ּוְתִהּלָ בֹוד  ּכָ

ה. ֵהּנָ ַעד  מֹותֹו  ִמּיֹום  ָיַרׁש  לֹא  ִאיׁש  אֹוָתם   90

ְוַעד  ּפֹו  ֵמֵעֶמק  יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ַרק  לֹא  ַאְך 
ֶרנֹו,  חֹוֵפי  ּבֹוֲאָכה  ִניִנים,  ָהַאּפֶ ָהֵרי 

ֶדק.  ַהּצֶ ֶעְרֵכי  ָאְבדּו  ירּות,  ָהַאּבִ ְלָתה  ּכָ

ַרַעל,  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  חֹוזֹות  ַהּמְ ֵאּלּו  ּבְ
ָעָמל  נֹות  ׁשְ ּה,  ּבָ טּו  ׁשְ ּפָ ֲעָנה  ַהּלַ ֵבי  ִעׂשְ

ֶבר.  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ִלְמנַֹע  ֶהן  ּבָ י  ּדַ ִאם  ָסֵפק 

ַמָנְרִדי? ָאִריגֹו  ֵאי  ַהּטֹוב,  ִליְציֹו  ֵהיָכן 
יְנָיה? ַקְרּפִ י  ּדִ ּוְגוִוידֹו  ְטַרֶוְרָסרֹו  ֶיר  ּפְ ה  ַאּיֵ
רֹוַמְנָיה.  ֵני  ּבְ ם,  ֲהַפְכּתֶ ֲאבֹוֵתיֶכם  ִלְגַנאי 
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ּבֹולֹוְנָיה  ּבְ רֹו  ַפּבְ עֹוד  ִלְפרַֹח  ָיׁשּוב  ָמַתי 
פֹוְסקֹו י  ּדִ ְרַנִדין  ּבֶ ּבְ ַפֶאְנָצה  ה  ְזּכֶ ּתִ ָמַתי 

רּוַח?  ַפל  ׁשְ ל,  ּדַ ַזע  ִמּגֶ ָהָאִציל  ֶצר  ַהּנֵ

זֹוֶלֶגת  ְמָעִתי  ּדִ ִאם  טֹוְסָקִני,  ּתֹוֵמם,  ׁשְ ּתִ ַאל 
ֶבר  ַהּגֶ ר  ּדָ ׳ַאצֹו,  ּדְ אּוגֹוִלין  ְלֵזֶכר 

ָרָטה,  ּפְ ה  ּדֶ וִוידֹו  ּגְ ָהִאיׁש  ִעם  ַיַחד  יֵנינּו  ּבֵ  105

ַיַחד,  ם  ּגַ ֵמֵרָעיו  ִעם  ִטינֹוזֹו  ֶפֶדִריגֹו 
ַאָנְסַטִגי  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ְטַרֶוְרַסָרה  ַחת  ּפַ ִמׁשְ

 – ֶחֶלד  ּבַ יֹוֵרׁש  ְללֹא  לּו  ּכָ ים  ּתִ ַהּבָ ֵני  ׁשְ  -

רּוַח  ְוַנַחת  ָעָמל  ַוֲאדֹוִנים,  ִבירֹות  ּגְ
ַאֲהָבה,  ּבְ ָנתּון  נּו  ִלּבֵ ָהָיה  ָלֶהם 

ע.  ְוָהֶרׁשַ ָהָעֶול  ֵהם  ב  ַהּלֵ ׁשֹוְכֵני  ה  ַעּתָ

ם,  ָ ִמּשׁ ִנְמָלט  ֵאיְנָך  ֶרִטינֹורֹו,  ּבְ ה,  ָלּמָ הֹו 
יֶריָך,  ַיּקִ ֶאת  ָבר  ּכְ ֶזה  ְדּתָ  ִאּבַ ֲהלֹא 
ְוֶקֶלס.  יֹון  ּזָ ִמּבִ ָנסּו  ָבר  ּכְ ים  ַרּבִ ְוֵהן 

לֹו,  ְלַמּזָ ים,  יֹוְרׁשִ ֵאין  ְנַיָקָבלֹו  ְלּבַ
הֹוִלידּו  ָתם  ְלַהּוָ ְוקֹוְניֹו  ַקְסְטרֹוָקרֹו  ַאְך 
ָלֶנַצח.  ָהֲארּוָרה  ֶחֶתת  ֻמׁשְ רֹוְזִנים  ֲעַדת 

ָגִני  ּפָ ָטן״,  ״ַהּשָׂ ִמן  ְפְטרּו  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ם  ּיָ ּדַ טֹוִבים  לֹא  ַאְך  טֹוִבים,  ָיִמים  ָיְדעּו 

ְלֶחֶסד. יָנם  ּדִ ַיְחרֹץ  ט  ּפָ ִמׁשְ ית  ּבֵ ְלַמַען   120

טּוַח  ּבָ ַפְנטֹוִלין,  ה  ּדֶ אּוגֹוִלין  ֶזה,  ְמָך  ׁשִ
ֲחָלֶציָך,  ִמּיֹוְצֵאי  נֹוַתר  עֹוד  לֹא  ִאיׁש  י  ּכִ

ֶלת.  ְוָהִאּוֶ נּות  ַהּגְ ֶכֶתם  ּבְ ִחירֹו  ְלַהׁשְ

ִכי  ַהּבֶ י  ּכִ טֹוְסָקִני,  ָך,  ְלַדְרּכְ ֵלְך  ַאְך 
יֵנינּו.  ּבֵ יָחה  ַהּשִׂ ִמן  ה  ַעּתָ ָעַלי  ָעִדיף 

ֶעֶצב.״  ּבְ י  ִלּבִ אּו  ִמּלְ ָבִרים  ַהּדְ ָכה  ּכָ ם  ּגַ
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לּו  ַהּלָ ָהֲאִציִלים  רּוחֹות  י  ּכִ ָיַדְענּו 
ְקנּו  ִהּסַ ִתיָקָתם  ְ ִמּשׁ ִנְפָרִדים.  ָמעּונּו  ׁשְ

ָלֶלֶכת.  ּה  ּבָ ַחְרנּו  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ְנכֹוָנה  י  ּכִ

נּו,  ִעּמָ ִאיׁש  ֵאין  ְלַבד,  צֹוֲעִדים  ָאנּו  עֹוד 
ָמרֹום,  ֵמי  ְ ִמּשׁ ָנַחת  ָרק  ּבָ מֹו  ּכְ ְלֶפַתע 

ָאְזֵנינּו  ּבְ קֹול  ר  ּבֵ ּדִ ַמְבִקיַע,  ָהֲאִויר  ֶאת 

ַיַהְרֵגִני.״ מְֹצִאי  ָכל  ״ְוָהָיה  ִמּלֹוָתיו: 
ְלֵעת  ְתַעְמֵעם  ַהּמִ ַרַעם  ּכְ ָנגֹוז  ְוָאז 

ְלֶפַתע.  ָעָליו  סֹוְגִרים  ָהֲעָנִנים  ִקְרֵעי   135

ָאְזֵנינּו  ּבְ ָהַרַעם  ַעְך  ּדָ ה  ַעּתָ ֶזה  ַאְך 
ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעְלָתה  נֹוֶסֶפת  ָאָגה  ּוׁשְ

ֵרֵעהּו:  בֹות  ִעּקְ ּבְ ִאיׁש  ל,  ְלּגֵ ִמְתּגַ ַרַעם  מֹו  ּכְ

ְלֶאֶבן.״  ָהְפָכה  ר  ֲאׁשֶ ָאנִֹכי,  ״ַאְגָלאּורֹוס 
י,  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ מֹוִרי  ֵאֶצל  ְלִהְסּתֹוֵפף  ֲאַזי 

ָקִדיָמה.  ִלְצעֹד  ְמקֹום  ּבִ י  ַסְרּתִ ָיִמיָנה  ן  ּכֵ ַעל 

ָמָמה,  ּדְ ָהְיָתה  ָסִביב  ֶקט,  ֶ ַהּשׁ ָחַזר  ה  ַעּתָ
ָהֶרֶסן  הּוא  ״ָקׁשּוַח  ֵאַלי:  ר  ּבֵ ּדִ ְוהּוא 

בּולֹוֵתינּו. ּגְ ָלַדַעת  אֹוָתנּו  ב  ַהְמַחּיֵ

ּבֹוֵלַע,  ָהָאָדם  ֵהן  יֹון  ּתָ ַהּפִ ֶאת  ַאְך 
ֶקֶרס,  ּבְ ֶאְתֶכם  לֹוֵכד  ַקְדמֹון  אֹוֵיב  ְוָכְך 

ָהֶרֶסן.  ם  ּוְלִחּנָ ְכנּוַע,  ׁשִ יֹוִעיל  ְולֹא 

ַמִים  ָ ְוַהּשׁ ָלֶכם,  קֹוְרִאים  רֹוִמים  ַהּמְ ִמן 
ֵנַצח  ְוִתְפֶאֶרת  נֹוי  ִלְפֵניֶכם  יגּו  ַיּצִ

ָהָאֶרץ. ֲעַפר  ֶאת  ַרק  ְרֶאיָנה  ּתִ ֵעיֵניֶכם  ַאְך   150

ַעל.״ ִמּמַ ַהּכֹל-רֹוֶאה  ַמְלֶקה  ְרֶכם  ׂשַ ּבְ ן  ּכֵ ַעל    151
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קנטו חמישה-עשר 

בעוד  השמיימי.  לחסד  הארצי,  החומרי,  הטוב  בין  ההבדל  את  לדנטה  מסביר  ורגיליוס 
וגדל  הולך  השמיימי  החסד  יותר,  רבים  בידי  מחולק  שהוא  ככל  וקטן  הולך  הראשון 
השלישי,  המדרג  אל  נוחות  במדרגות  עולים  המשוררים  בו.  זוכים  יותר  שרבים  ככל 

ארץ.  ודרך  נועם  במשלי  דנטה  מתבונן  בו 

ָרִקיַע,  ּבָ ֱפירֹות  ַלּסְ ִנְדָרׁש  ר  ֲאׁשֶ ַמן  ּזְ ּכַ
ְלהֹוִפיַע  ֶיֶלד,  ּכְ ִמיד  ּתָ ֲחקֹות  ַהְמׂשַ

ַחר,  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ְוַעד  ית  ִליׁשִ ׁשְ ָעה  ׁשָ ץ  ִמּקֵ

נּו  ִעּמָ נֹוְתרּו  עֹות  ׁשָ ִמְנַין  ָהָיה  ֶזה  ּכָ
ָהאֶֹפק.  ַקו  ּבְ ַקע  ׁשְ ּתִ ה  ַהַחּמָ ֶטֶרם  ּבְ

ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ְוָכאן  ְמּדּוִמים  ַהּדִ ַעת  ׁשְ ם  ׁשָ

ַקְרֶניָה,  ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵעיֵנינּו  ָתה  ִהּכְ ְלֵעת 
ְפנּו,  ִהּקַ ֶחְלקֹו  רֹב  ּבְ ָהָהר  ֶאת  י  ּכִ ַיַען 

ַמֲעָרָבה.  ֵנינּו  ּפָ ה  ַעּתָ ָהיּו  ן  ּכֵ ַעל 

ַהּבַֹהק  ין  ִהְרּכִ ִמְצִחי  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאַזי, 
 – י  ָיַדְעּתִ ָפִנים  ּלְ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָהָיה  זֹוֵהר   -

ִהְפִליאּו,  י  ִלּבִ פֹר  ִמּסְ ים  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ ְוֵכן 

ַצח,  ַהּמֵ ַעל  י  סֹוַכְכּתִ ָיַדי,  ֶאת  י  ֵהַרְמּתִ
ֵעיַני,  י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ֵצל  ּכְ ַיֲאִהילּו  ְלַמַען 

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ַרק  ִמּבְ ְמַעט  אּוַכל  ְלַעְמֵעם  ְך  ּכָ  15

ָבה,  ׁשָ ִים  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ חֹוֶזֶרת,  אֹור  ֶקֶרן  ּכְ
ֶגד,  ִמּנֶ ְסלּול  ַהּמַ ֶאל  ּפֹוַסַחת  ְרָאה  ִמּמַ אֹו 
צֹוַנַחת,  אֹו  ֶרן  ַהּקֶ נֹוֶסֶקת  ִאם  ִהיא  ַאַחת 
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ְהֶיָנה,  ּתִ ִמְקֶרה  ָכל  ּבְ וֹות  ׁשָ ִוּיֹות  ַהּזָ
ָלרַֹחב,  ב  ּצָ ַהּנִ ִמן  ְרָחק  ַהּמֶ ם  ּגַ ְוָכְך 

דּונּו.  ִלּמְ ע  ּדָ ְוַהּמַ יֹון  ּסָ ַהּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ר  ֲאׁשֶ אֹור  ַהּמָ י  ּכִ ָהָיה  ִנְדֶמה  ִלי  ְך  ּכָ
ִני,  ִהּכַ ַסְנֵוִרים  ּבְ ֵאַלי,  ר  ַהְיׁשֵ הּוַטל 

ּנּו.  ִמּמֶ ִטי  ַמּבָ ֶאת  י  ֵהַסְבּתִ ד  ִמּיָ ן  ּכֵ ַעל 

ָבר,  ַהּדָ ״ֵאיֶזהּו  י,  ָאַמְרּתִ ַהּטֹוב,״  ״ָאִבי 
ּנּו,  ִמּמֶ יר  ְלַהְסּתִ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֵעיַני  ְוא  ָ ַלּשׁ

ִלי?״  ִנְדֶמה  ַרק  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ִלְקָראֵתנּו  הּוא  ֲהָנע 

ַמִים  ָ ַהּשׁ ְצָבא  עֹוד  ״ִאם  ִלי,  יב  ֵהׁשִ א,״  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ״ַאל 
יַע  ַמּגִ ַמְלָאְך  ה  ִהּנֵ ָך,  ַיּכֶ ַסְנֵוִרים  ּבְ

ְלַמְעָלה. ִעּמֹו  ָלבֹוא  אֹוָתנּו  ַמְזִמין  ְוהּוא   30

יַע  ַמּגִ ַמְלָאְך  ה  ״ִהּנֵ

ְלַמְעָלה״ ִעּמֹו  ָלבֹוא  אֹוָתנּו  ַמְזִמין  ְוהּוא 
פ.( )ג׳.  פלקסמן  ג׳ון 
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ֵאּלּו  מֹו  ּכְ ֶחְזיֹונֹות  ְלנַֹכח  ָקָצר  ְזַמן  ּתֹוְך 
ְוַנַחת,  ִסּפּוק  ִאם  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ְמבּוָכה  לֹא 

א-ֶטַבע.״  ִאּמָ ֶהֱעִמיָדה  ְרׁשּוְתָך  ּלִ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ַהּקֶֹדׁש,  ַמְלַאְך  ר  ּבֵ ּדִ ְענּו  ִהּגַ ִלְכׁשֶ ד  ִמּיָ
ַתח,  ַהּפֶ ֶזה  ּבְ ״ִעְברּו  קֹולֹו:  ָהָיה  ָענֹג 

קֶֹדם.״  ֵמֵאּלּו  חֹות  ּפָ אן  ּכָ לּולֹות  ּתְ ְדֵרגֹות  ַהּמַ

ַמְענּו  ׁשָ לֹו,  ֵמֵעֶבר  ְלנּו  ֶהְעּפַ ׁשֶ ַאַחר 
Beati misericordes”47ַה ֶזֶמר  ֶאת 

יָך!״  ִכּבּוׁשֶ ּבְ ״ֲעלֹז  יר  ׁשִ ֶאת  ְוַאֲחָריו 

ָהְלָאה,  ַסְענּו  ּפָ ָדד  ּבָ ַוֲאדֹוִני  ֲאִני 
י,  ִהְרַהְרּתִ ְוָאנִֹכי  ו,  ַיְחּדָ יִלים  ַמְעּפִ

ּתֹוֶעֶלת.  ָאִפיק  ִעּמֹו  יָחה  ַהּשִׂ ִמן  יַצד  ּכֵ

י:  ַאְלּתִ ְוׁשָ ִניִתי  ּפָ ֶאְסְטרֹו  ַהּמָ ֶאל  ֲאַזי 
ֵמרֹוַמְנָיה  ָהרּוַח  ן  ּוֵ ּכִ ְלַמה  ״מֹוִרי, 

חֹוֶלֶקת׳?״  ֵאיֵנְך  ְך  ִלּבֵ ׳ּוְלִאיׁש...  ָאַמר:  ְלֵעת   45

ָהעֶֹנׁש  ״ַמה  ִלי,  יב  ֵהׁשִ הּוא,״  יֹוֵדַע  ״ֲהלֹא 
יֹוִכיַח  ַהּכֹל  ן  ּכֵ ַעל  לֹו.  ָצפּוי  ֲחָטָאיו  ַעל 

ֶבל.  ַהּסֵ ְמצּוַקת  ַעל  ָיֵקל  אּוַלי  ְך  ּכָ ׁשֶ

ָבִרים  ַהּדְ ֶאל  ֵסב  ּתָ ׁשּוקֹוֶתיָך  ּתְ ֶאת  ִאם  י  ּכִ
ּגֹוַרַעת,  ֵמִאיׁש  ְהֶיה  ּתִ ֶהם  ּבָ ֲחלּוָקה  ׁשֶ
ִים.  ּנַ ׁשִ ְחרֹק  ּתַ ְגַנח,  ּתִ ִקְנָאה  ֵמרֹב  ֲאַזי 

ֶבת,  ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ֶפָרה  ּסְ ּבַ ָהַאֲהָבה  ִאם  ַאְך 
ַחד  ַהּפַ ׁשּוָקְתָך,  ּתְ ֶאת  ֵסב  ּתָ ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ֶאל 

ַעִין.  ֶהֶרף  ּכְ ִיְכֶלה  רֹוֵבץ,  ָך  ִלּבְ ַעל  ׁשֶ

נּו׳,  ּלָ ׳ׁשֶ ַהּטֹוֲעִנים:  ִיְרּבּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ַח  ִיְתַלּקֵ ַהֶחֶסד  ה  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ְך  ּכָ

ר.״  ְואֹׁשֶ ַהּטֹוב  ִיְרּבּו  ִאיׁש  ל  ּכָ ַיד  ּבְ ְוָכְך 

DANTE 2.indb   169 6/7/2009   2:17:09 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

170

ָלַדַעת,״  ֲאָוִתי  ּתַ יֹוֵתר  דֹוָלה  ּגְ ו  ״ַעְכׁשָ
קֶֹדם,   י  ַתְקּתִ ׁשָ ְלֵעת  ר  ״ֵמֲאׁשֶ י,  ָאַמְרּתִ

ׁשֶֹרׁש.  ה  ּוַמּכֶ הֹוֵלְך  י  ִלּבִ ּבְ ֵפק  ְוַהּסָ  60

ים,  ַרּבִ ַיד  ּבְ זּור  ּפָ ַהּטֹוב,  ָיכֹול  יַצד  ּכֵ
ּבֹו,  ְחִזיִקים  ַהּמַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ְלִהְתַרּבֹות 

קֶֹמץ?״  ַאְך  אֹותֹו  ק  ִחּלֵ יֵניֶהם  ּבֵ לּו  ר  ֵמֲאׁשֶ

רּוֲחָך  ַעל  ִלְכּפֹות  ׁש  ְתַעּקֵ ּתִ ״ִאם  יב:  ֵהׁשִ
ֶאֶרץ  ַעל  ִלים  ַהְמֻקּבָ ִחים  ּנָ ּמֻ ּבַ ַלְחׁשֹב 
ְך.  ְלחֹׁשֶ ֲהפְֹך  ּתַ עֹוד  ָהֱאֶמת  זַֹהר  ֶאת 

ָלֶנַצח,  ְמרֹוִמים  ׁשֹוֵכן  הּוא,  ל-ְיתַֹאר  ּבַ ַהּטֹוב 
ּוְלֶחֶסד,  הּוא  ׁשֹוֵאף  ָהַאֲהָבה  ְוֶאל 

ְממֶֹרֶקת.  ֶחְלָקה  ַעל  ת  ּיֵ ְתּבַ ַהּמִ אֹור  ּכָ

ַהּטֹוב.  אֹותֹו  ַיְפֶרה  ּבֹו  ַהט  ַהּלַ ת  ִמּדַ ּכְ
ה,  ְרּבֶ ּתִ ַאֲהָבה  ׁשֶ ָכל  ּכְ ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ַהֶחֶסד.  ה  ְוִיְתַרּבֶ תֹוָכּה  ּבְ ַיֲעֶלה  ן  ּכֵ

ָהֵעֶדן  ַגן  ּבְ רּוחֹות  ְתַרּבּו  ּיִ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ָהאֹוֲהִבים,  ִיְרּבּו  ַאֲהָבה,  ַעל  ּתַ ן  ּכֵ

ֵרֵעהּו.   בּוַאת  ּבָ ִאיׁש  ַמְרָאה  ּבְ מֹו  ּכְ ְוֵהם   75

ַבְעּתָ  ׂשָ לֹא  זֹאת  ָכל  ּבְ ֵמֲאָמַרי  ְוִאם 
ָלַדַעת  ַרֲעבֹוְנָך  יַאְטִריֶצ׳ה  ּבֵ ָהֵעת  בֹוא  ּבְ

ׁשּוקֹוֶתיָך.  ּתְ ֶיֶתר  ִעם  אי  ַוּדַ ּבְ יַע  ּבִ ׂשְ ּתַ

ָצִעים,  ַהּפְ ת  ֲחֵמׁשֶ ֶיֶתר  ּבְ ל  ַטּפֵ ה  ַעּתָ
ַנִים  ְ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ָיסּורּו  ם  ֶהְקּדֵ ּבְ ְלַמַען 

ֶהְחִלימּו.״  ֵאב  ַהּכְ ל  ׁשֶ ִסּיּועֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

אּוָלם  ָבִרים,  ַהּדְ ַעל  לֹו  ְלהֹודֹות  ָרִציִתי 
ַאֵחר,  ל  ַמְעּגָ ֶאל  ְענּו  ִהּגַ ָבר  ּכְ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֶלל.  ִמּמֶ ָפַתי  ׂשְ ָעְצרּו  ְכָספֹות  ַהּנִ ֵעיַני 
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יֹוֶקֶדת  ְנָאה  ׂשִ רֹוֵחׁש  ֶחֶבר  ָרִאיִתי  ״ֲאַזי 

ֶאֶבן״ ּבְ ָצִעיר  סֹוֵקל  ְלָהב,  ּוְמׁשֻ מּוָסת 
ד. ג. 
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ֲאִני  י  ּכִ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ְלֶפַתע  ְתאֹום  ּפִ ם  ְוׁשָ
ִנְלֶהֶבת,  ֲהָזָיה  ּבַ ּתֹם  ַעד  י  ּלִ ּכֻ ָלכּוד 

ָרִאיִתי,  ׁש  ִמְקּדָ ֵבית  ּבְ רֹוֵגׁש  ָאָדם  ֲהמֹון 

ּפֹוַסַעת,  ן  ְפּתָ ַהּמִ ַעל  ה  ָ ִאּשׁ ּוֵביֵניֶהם 
ֶדם,  ִמּקֶ הֹות  ִאּמָ ל  ׁשֶ קֹוָלן  ָענֹג,  קֹול  ּבְ

ָלנּו?  עֹוַלְלּתָ  זֹאת  ּכָ ִני,  ּבְ ״ַמּדּוַע,  ָאְמָרה:   90

ַאֲחֶריָך  נּו  ׂשְ ִחּפַ א  ְוַאּבָ ֲאִני  ְרֵאה, 
הֹוִסיָפה.  ְולֹא  ְתָקה  ׁשָ ֵעת  ּכָ ְמבָֹהִלים.״ 

ְלֶפַתע.  ָנגֹוז  ֵעיַני  ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 

ְלֵעיַני,  הֹוִפיָעה  ַאֶחֶרת  ה  ָ ִאּשׁ ֲאַזי 
ְלָחֶייָה,  ַעל  ָזַלג  הֹור  ַהּטָ ַמע  ַהּדֶ

ֶפׁש.  ַהּנֶ ַאט  ּוׁשְ ַהּבּוז  ַמַעְיֵני  ּבְ ִנְצַרף 

ֶרת  ַהּקֶ זֹו  ַעל  ה  ַאּתָ יט  ּלִ ׁשַ ״ִאם  יָדה:  ִהּגִ
ֶקֶצף,  ֶצף  ׁשֶ ּבְ ָחְלקּו  ַעל  ִמּמַ ֵאִלים  ָמּה  ׁשְ ַעל 

ְוַדַעת,  ָלה  ּכָ ְלַהׂשְ ְעָין  ַהּמַ ּוָבּה 

ֶפת  ְמֻחּצֶ ְזרֹוַע  ל  ׁשֶ יָנּה  ּדִ ֶאת  זֹר  ּגְ ָאז  י  ּכִ
יִזיְסְטַרטּוס!״  ּפִ נּו,  ּתֵ ּבִ ָחְבָקה  ָגלּוי  ּבְ ׁשֶ

ְונֹוַח  ָאִדיב  ָהִאיׁש  ָהָיה  ֵעיַני  ּבְ ַאְך 

ֶאֶרץ:  ֶדֶרְך  ּבְ ָמתּון,  ָלֵאם  יב  ֵהׁשִ ְלֵעת 
נּו,  ַיּכֵ ָזדֹון  ּבְ ׁשֶ ִאיׁש  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ״ַמה 

ְנָאֵתנּו?״  ְלׂשִ זֹוֶכה  אֹוָתנּו,  ָהאֹוֵהב  ִאם   105

יֹוֶקֶדת  ְנָאה  ׂשִ רֹוֵחׁש  ֶחֶבר  ָרִאיִתי  ֲאַזי 
ֶאֶבן  ּבְ ָצִעיר  סֹוֵקל  ְלָהב,  ּוְמׁשֻ מּוָסת 

ְוִהְרגּוהּו!״  ״ִקְטלּוהּו  ִלְצרַֹח:  ָחֵדל  ְולֹא 

ַאְרָצה,  ַער  ַהּנַ ָנַפל  ַרע,  ּכָ ֵאיְך  ָרִאיִתי 
ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ָנַטל  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  יַצד  ּכֵ

ָהֵעֶדן,  ֲעֵרי  ׁשַ ֶאל  ֵעיָניו  א  ָנׂשָ יַצד  ּכֵ
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ּגֹוֵוַע,  ִיּסּוָריו  ּבְ ָלֵאל,  ה  ִפּלָ ּתְ אֹוֵמר 
סֹוֵלַח,  ְלַתְלָיָניו  מֹוֵחל,  יו  ִלְמַעּנָ

ְוֶחֶסד.  ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ט  ַמּבָ ּוְבֵעיָניו 

ַהֲהָזיֹות,  חֹוז  ִמּמְ ָחְזָרה  י  ַנְפׁשִ ּוְלֵעת 
ֵעיֶניָה,  ְסגֹור  ֶאת  ְקָחה  ּפָ ׁש  ַמּמָ ְוִלְדָבִרים 
יִתי.  ָעׂשִ ִגיאֹות  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ֱאֶמת  ּבָ י  ִהְבַחְנּתִ

ִמְתַנֵהג  ָרַאִני  י,  ּבִ יט  ִהּבִ ר  ֲאׁשֶ מֹוִרי 
ִלי:  ָאַמר  ָנתֹו,  ְ ִמּשׁ ָקם  ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ ִמי  ּכְ
ָלֶלֶכת?   ָיכֹול  ֵאיְנָך  ְלָך,  ָקָרה  ה  ּזֶ ״ַמה   120

ה,  ַאּתָ ְתַנֵהל  ּמִ ׁשֶ יָגה  ַהּלִ ֲחִצי  ה  ִמּזֶ
מֹוֶעֶדת,  ְוַרְגְלָך  ֲעצּומֹות  ֵעיֶניָך 

ִין.״  ִמּיַ ּכֹור  ִ ַהּשׁ אֹו  ִליׁשֹן  נֹוֶטה  ִאיׁש  ּכְ

ָאְזֶניָך  ְכֶרה  ּתִ ַאְך  ִאם  ַהּטֹוב,  ָאִבי  ״ֲאָהּה, 
ִלי  ִנְגָלה  יֹון  ַהִחּזָ ַבר  ּדְ ֶאת  ְלָך  אַֹמר 

י.  ְבּתִ ֵהׁשַ י,״  ְחּתַ ּתַ ְרעּו  ּכָ ַרְגַלי  י  ַדְרּכִ ּבְ ֵעת 

ֶניָך,״  ּפָ ּסּו  ּכִ ִאּלּו  כֹות  ַמּסֵ ֵמָאה  ״ַאף 
ינּו  ַיְצּפִ לֹא  י  ּנִ ִמּמֶ יָך  ְרַעּפֶ ׂשַ ״ֶאת  ָאַמר, 

ֵעֶרְך.  ַקל  ִהְרהּור  ַדל  ּבְ ִאם  י  ּכִ ֶזה  ֵאין  ֲאִפּלּו 

ִלְמנַֹע  ָך  ִלּבְ נֹוַעד  ָרִאיָת  ֲחֶזה  ַהּמַ
לֹום,  ׁשָ ֵמיֵמי  ְנַהר  ֵני  ִמּפְ ֵגר  ֵמִהּסָ

ַצח.  ַהּנֶ ְעַין  ִמּמַ ֵאֵלינּו  ִרים  ּגָ ַהּנִ

ִמי  ּכְ ְלָך׳  ָרה  ּקָ ׳ַמה  יָך  ַאְלּתִ ׁשְ לֹא 
מֹות  ּבְ ֲאָבל  רֹוֶאה,  ר  ׂשָ ּבָ ֵעיֵני  ּבְ ׁשֶ

י  ַאְלּתִ ׁשָ ִאם  י  ּכִ ָבר,  ּדָ ִיְרֶאה  לֹא  ׁשּוב  ּגּופֹו   135

ֶמֶרץ,  ַרְגֶליָך  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלָהִפיַח  ְלַמַען 
ֵהִקיץ  ָנתֹו  ְ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָעֵצל  ֵלב  ּבְ ֵיׁש  ְך  ּכָ
ֶרְך.״  ּדֶ ּבַ ְצָעָדיו  ֶאת  ּוְלָהִאיץ  ִלְדחֹק 
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צֹוִפים  ָמׁשֹות,  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ָרֵכינּו  ּדְ ֶאת  ינּו  ָעׂשִ
ַהּנַֹגּה  ַקְרֵני  מּול  ֶאל  ָיכְֹלנּו  ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ַהְמֻאֶחֶרת.  ָעה  ָ ַהּשׁ ַאף  ַעל  ַהּזֹוֲהרֹות 

ַלְיָלה  ּכְ חֹר  ׁשָ ן  ָעׁשָ ָמתּון,  ָמתּון  זֹאת  ִעם 
ָמקֹום  ָהָיה  ְולֹא  ַאט,  אֹוָתנּו  ה  ּסָ ּכִ
ּנּו.  ִמּמֶ ר  ּתֵ ְלִהְסּתַ ָלבֹוא  נּוַכל  ֵאָליו 

ֵעיַנִים.  ּוְמאֹור  ֲאִויר  נּו  ֵמִעּמָ ְך  ּכָ ל  ִנּטַ   145
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קנטו שישה-עשר 

ַמרקֹו  את  וורגיליוס  דנטה  פוגשים  השלישי,  המדרג  את  העשן השחור הממלא  באובך 
מזכיר  היתר  בין  המושחת.  והעולם  החופשי  הרצון  בדבר  משלו  את  הנושא  רדֹו  לֹומּבַ

ויושר. מוסר  להלכות  מופת  והנם  היו  שחייהם  לומברדיה,  מתושבי  כמה  מרקו 

ְיָלה  ַהּלַ ּכֹוְכֵבי  ְללֹא  יִהּנֹם  ַהּגֵ ַכת  ֶחׁשְ
ַוֲעלּוִבים,  ים  ּלִ ּדַ ַמִים  ְלׁשָ ַחת  ִמּתַ

אֶֹפק.  ְוַעד  ֵמאֶֹפק  ֵבד  ּכָ ָעָנן  עֹוִטים 

ָהְרָעָלה,  ֵעיַני  ֵהִליָטה  לֹא  עֹוד  ֵמעֹוָלם 
ס,  ּגַ ּכֹה  ָעּה  ּוַמּגָ ֲאֵפָלה  ּכֹה  ְוִהיא 

אֹוָתנּו.  ה  ּסָ ּכִ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ן  ֶהָעׁשָ מֹו  ּכְ

ִלְפקַֹח,  מּוָרִתי  ׁשְ ֶאת  ָיִדי  ּבְ ָעָלה  לֹא  ׁשּוב 
ַהּכֹל-יֹוֵדַע,  ַמְדִריְך  ַהּטֹוב,  מֹוִרי  ֲאַזי 

ְלֵעֶזר.  ִלְהיֹות  ְכמֹו  ׁשִ ִלי  יׁש  ַמּגִ ֵאַלי,  ָקַרב 

ּפֹוֵסַע  ַהּמֹוִליכֹו  ַאַחר  ר  ָהִעּוֵ מֹו  ּכְ
ֵחֶפץ  ּבְ ׁש  ְוִיְתַנּגֵ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִיְמַעד  ְלַבל 

ָחִליָלה,  ָימּות  ְוַאף  ָקׁשֹות,  ַצע  ְוִיּפָ

י,  ַסְעּתִ ּפָ ּוְמזָֹהם  ַמְחִליא  ֲאִויר  ּבַ ְך  ּכָ
ִלי:  אֹוֵמר  ָוׁשֹוב,  ָהלֹוְך  מֹוִרי,  ִלְדַבר  יב  ַמְקׁשִ

י.״   ּנִ ִמּמֶ ָלסּור  ּלֹא  ׁשֶ ֵמר  ָ ְוִהּשׁ ֵלב  ים  ״ׂשִ  15

זֹאת  ָהְיָתה  ָרה  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ י,  ַמְעּתִ ׁשָ קֹולֹות  ֲאַזי 
ֲחָטֵאינּו  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים,  ה  ׂשֵ ֶאל 

ְוֶחֶסד.  לֹום  ׁשָ ֶחְמָלה,  ְלַמַען  ִעּמֹו  נֹוֵטל 
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.“agnus Dei” ֶזֶמר  ּבְ ֵהֵחּלּו  ָתם  ִפּלָ ּתְ ֶאת 
ַחן  ַהּלַ ַקל  ִמׁשְ ְוֵכן  יר  ִ ַהּשׁ ִמּלֹות  ָעלּו 

ַהּתַֹאם.  ָהָיה  ָלם  ֻמׁשְ י  ּכִ ַעל  ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ

ׁשֹוֵמַע?״  ֲאִני  אֹוָתם  ה,  ֵאּלֶ ֵהם  רּוחֹות  ״ַהִאם 
 , ְרּתָ ּבַ ּדִ ״ֱאֶמת  יב:  ֵהׁשִ מֹוִרי.  ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ

ַעם.״  ַהּזַ ֶהם  ּבָ ּדֹוֵעְך  ִרים  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ָהאֶֹבְך  י  ַעְרִפּלֵ ֶאת  ים  ּפֹוְלׁשִ ם,  ַאּתֶ ״ּוִמי 
ַמן  ַהּזְ ֶאת  ֵאּלּו  מֹו  ּכְ ִרים  ְמַדּבְ ּוָבנּו 

ַהּלּוַח?״  י  ּפִ ַעל  מֹוִנים  ֲחִליפֹוָתיו  ְוֶאת 

ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ ֵמֶהם.  ֶאָחד  ר  ּבֵ ּדִ
ָבֶריָך,  ּדְ ָלֶהם  ב  ״ָהׁשֵ מֹוִרי:  ֵאַלי  ָנה  ּפָ

ְלַמְעָלה.״ יל  ַנְעּפִ ּה  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ִאם  ַאל  ּוׁשְ  30

ֲחָטָאיו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ רּוַח,  ״הֹו  ֲאִני:  ֲאַזי 
ַמְיָמה,  ׁשָ ָלעּוט  ָנכֹון  ּוְממָֹרק  ר,  ּפֵ ּכִ

ָוֶפֶלא.״  ַהְפֵלא  ַמע  ׁשְ ּתִ ֵאַלי  ה  ְתַלּוֶ ּתִ ִאם 

ִלי,  ר  ֻמּתָ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ״ּכְ יב,  ֵהׁשִ ָך,״  ִאּתְ ״ֵאֵלְך 
ַעִין,  ר  ֶקׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ִיְמַנע  ָהֵאד  ְוִאם 

יֵנינּו.״  ּבֵ ה  ּקָ ַהּזִ ַעל  מֹר  ׁשְ ּתִ זֹו  ָהאֶֹזן, 

ֶות  ַהּמָ יר  ַמּתִ ר  ״ֲאׁשֶ י,  ְבּתִ ֵהׁשַ ֶזה,״  ֶבֶגד  ״ּבְ
ה  ֵהּנָ אִתי  ּבָ ְלַמְעָלה.  ִביל  ְ ּשׁ ּבַ עֹוֶלה  ֲאִני 

ַהּתֶֹפת.  עֹות  ַטּבְ ין  ּבֵ ים  ַחְתַחּתִ ֶדֶרְך  ּבְ

ַצִני,  ִאּמְ ַחְסּדֹו  רֹב  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶדֶרְך  ּבְ ֲחֵצרֹו  ֶאת  ֶאְרֶאה  י  ּכִ הּוא  ָחַפץ 
ָיֵמינּו.  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ִכיָחה  ׁשְ ֵאיָנּה  ר  ֲאׁשֶ

ָהִייָת  ִמי  י  ּנִ ִמּמֶ ֲעִלים  ּתַ ָנא  ַאל  ַאְך 
ֶרְך  ַהּדֶ ֲהזֹו  ֱאמֹר  ְוַגם  מֹוְתָך,  ִלְפֵני 

אֹוָתנּו.״  יֹוִליְך  ָבְרָך  ּדְ ן  ּכֵ ׁשֶ ֲעָבר,  ַלּמַ  45
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ָהאֶֹבְך י  ַעְרִפּלֵ ֶאת  ים  ּפֹוְלׁשִ ם,  ַאּתֶ ״ּוִמי 

ִרים״ ְמַדּבְ ּוָבנּו 
ד. ג. 

DANTE 2.indb   177 6/7/2009   2:17:11 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

178

ַמְרקֹו,  ִמי  ׁשְ ״ָהָיה  יב,  ֵהׁשִ ְמכֹוָרִתי,״  ָיה  ְרּדְ ״לֹוְמּבַ
ִמּדֹות  ַעל  י  ַמְרּתִ ׁשָ י,  ָיַדְעּתִ ָהעֹוָלם  ֶאת 
ֵחֶפץ.  ֵאין  ְכִלי  ּכִ ָאחֹור  ַהּיֹום  ָלכֹות  ׁשְ ַהּמֻ

ְלַמְעָלה,״  אֹוְתָך  ּתֹוִליְך  ַחְרּתָ  ּבָ ּה  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ
יָך  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָנא,  ״ְרֵאה  ְוהֹוִסיף:  ִלי,  ָאַמר 
יַע.״  ּגִ ּתַ ָלרּום  ְלֵעת  ה  ִפּלָ ּתְ ֲעבּוִרי  א  ׂשָ

ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ זֹאת  ״ּבָ לֹו:  י  ָאַמְרּתִ
י,  ּבִ ׁשֶ ֵפק  ַהּסָ ַאְך  ֶחְפְצָך.  ּכְ ִלְנהֹג 

ַיְבִקיַע.  ְלָבִבי  ֶאת  מֹוָצא,  ֵיַדע  לֹא  ִאם 

ָבֶריָך,  ּדְ בֹות  ִעּקְ ּבְ ַאְך  י,  ּבִ ר  ִנּקֵ ׁש  ֲחׁשָ ה  ִחּלָ ּתְ
ֲאֵחִרים,  יַח  ׂשִ ִעם  אֹוָתם  ַאְצִליב  ְוִאם 
ֵהם.  ֱאֶמת  י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ֵפקֹות  ַהּסְ י  ּכִ ִנְרֶאה 

ֵמָעֶליָה  ָהָאֶרץ  ִליל  ּכָ ָטה  ׁשְ ּפָ ָאֵכן 
 , ְנּתָ ּיַ ּצִ ׁשֶ ִפי  ּכְ טֹובֹות  ְלִמּדֹות  ֵזֶכר  ל  ּכָ

ֶדק.  ִאי-ַהּצֶ ֶאת  ה,  ָלְבׁשָ ע  ָהֶרׁשַ ִליַמת  ּגְ ְוֶאת   60

ָאֶרץ,  ּבָ ְוֵיׁש  רֹום  ּבָ ּתֹוִלים  ין  ַהּדִ ֶאת  ֵיׁש 
ְלַמַען  ֱאמֹר,  א  ָאּנָ ה,  ָהִעּלָ ִהיא  ַמה  ַאְך 

ַאְתִריַע.״  זּוָלִתי  ּבְ ֶניָה  ּוִמּפָ ֶאְרֶאה 

יהּו  ִמּפִ ״ֲאָהּה״  ָצה  ִחּלְ ר  ֲאׁשֶ ֵבָדה  ּכְ ִניָחה  ּגְ
״ָאִחינּו,  ר:  ּבֵ ּדִ ֲאַזי  ָבָריו,  ּדְ ֶאת  יָמה  ִהְקּדִ

אָת,  ּבָ ֵמֶאֶרץ  ְוֵהן  ָהָאֶרץ,  ִהיא  ֶרת  ִעּוֶ

ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ּבִ ִלְתלֹות  נֹוֵהג  ַהַחי  ל  ּכָ ּה  ּבָ
ַמִים  ׁשָ ָהיּו  לּו  מֹו  ּכְ ֶחֶלד  ּבַ ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ

ָאֶרץ.  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ַלּנַ ה  ְוִעּלָ ֵמִניַע 

ַצע  ּבֶ ַמה  י,  ָחְפׁשִ ָרצֹון  ּבְ ַעם  ּטַ ַמה  ְך  ּכָ ִאם 
ֶחֶסד?  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַעל  ר  ּוְבאֹׁשֶ עֶֹנג  ּבְ

ָעֶול?  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַעל  ָהַעְצבּות  ַמה  ם  ּוְלׁשֵ
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ֶצר,  ַהּיֵ ף  ּכַ ֶאת  ֶכם  ּבָ ִהְתִניעּו  רֹום  ַהּמָ ֵמי  ׁשְ
אֹור ּבָ ְזִכיֶתם  ֵהן  ַאְך  ַהְיָצִרים,  ל  ּכָ לֹא 

ָלרַֹע,  ַהּטֹוב  ין  ּבֵ ַמה  ָלֶכם  מֹוֶרה  ר  ֲאׁשֶ  75

ְוֶזה י,  ָחְפׁשִ ָרצֹון  ָלֶכם  ּוַמֲעִניק 
ַיְכִריַע  ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ּבִ ַמֲאָבָקיו  ְכלֹות  ּכִ

חּוהּו.  ְיַטּפְ הֶֹגן  ּכַ ַאְך  ִאם  ַהּכֹל,  יו  ְחּתָ ּתַ

ַרב  כַֹח  ּבְ ם,  ַאּתֶ חֹוִרין  ֵני  ּבְ ֲאִפּלּו 
ְראּו  ּבָ ְוֵהם  לּוִיים,  ּתְ ֶכם  ִהּנְ ָרם  ְוֶטַבע 

ַמִים.  ָ ַהּשׁ ְלתֶֹקף  ִמחּוץ  מֲֹחֶכם  ֶאת 

ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ ָהעֹוָלם  ִאם  ן  ּכֵ ַעל 
ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ ׂשּו  ַחּפְ ַמְתֶכם,  ַאׁשְ זֹו  ָסָטה, 

ְלֵעֶזר.  ְלָך  ֶאְהֶיה  ָכְך  ּבְ ה.  ָהִעּלָ ֶאת 

הּוא  ָאַהב  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֵהִגיָחה  ּבֹוֵרא  ד  ִמּיַ י  ּכִ
ָהעֹוָלל,  מֹו  ּכְ ְוִהיא  ִנְבְרָאה,  ֶטֶרם  ּבְ
ַח.  ּוִמְתַיּפֵ צֹוֵחק  ְלֵסרּוִגין  ֵחק,  ְמׂשַ

יֹוַדַעת,  ֵאיָנּה  ָבר  ּדָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ׁשּוָטה  ּפְ
ְיָצֶריָה  ֵהִניַע  ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ֱהיֹות 

עֶֹנג. ָלּה  ֵסב  ּמֵ ׁשֶ ֶאת  ִהיא  ֵמְרצֹוָנּה  ּבֹוֶחֶרת   90

ֻמְקֶסֶמת  ְרצֹוָנּה,  ֶאת  יעּו  ּבִ ַיׂשְ זּוטֹות  ה  ִחּלָ ּתְ
ֶמֶתג  אֹו  ְדִריְך  ּמַ ׁשֶ ַעד  ַאֲחֵריֶהן,  נֹוֶהֶרת 

ׁשּוקֹוֶתיָה.  ּתְ ֶאת  ָנכֹון  ָנִתיב  ּבְ ילּו  ַיְגּבִ

ָהֶרֶסן,  ֵהם  י  ּכִ ים,  רּוׁשִ ּדְ ט  ּפָ ּוִמׁשְ חֹק  ן  ּכֵ ַעל 
ִלְראֹות  כֹחֹו  ּבְ ׁשֶ רּוׁש  ּדָ יט  ּלִ ׁשַ ְוֵכן 

ֶליָה.  ִמְגּדָ רֹאׁש  ְולּו  ָהֱאֶמת,  ֶקֶרת  ֶאת 

ַלּפַֹעל.  אֹותֹו  מֹוִציא  ֵאין  ַאְך  ם,  ַקּיָ ַהחֹק 
ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ָהֵעֶדר  רֹאׁש  ּבְ ַהּצֹוֵעד  י  ּכִ

רֹוֶפֶסת.  ְרָסתֹו  ּפַ ַאְך  ָרה  ּגֵ ָאְמָנם  ַמֲעֶלה 
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ַמְנִהיגֹו  ֶאת  רֹוֶאה  ּבּור  ַהּצִ ֵעת  ן  ּכֵ ַעל 
 , ֵמּהַ ּכָ הּוא  ם  ּגַ ֵאָליו  חֹוָרה  ַהּסְ ֶאת  חֹוֵטף 

ְלקֹוַח.  ַהּמַ ֶאת  ִלְתּפֹס  ָחׁש  הּוא,  ַהּכֹל  ַמְפִקיר 

ָחָתה  ַהַהׁשְ ת  ִעּלַ ּוְלַמד,  ֵאפֹוא  ְרֵאה 
ָמה  ׁשָ ַהּנְ לֹא  גּום,  ּפָ ְלטֹון  ׁשִ ִהיא  ֶחֶלד  ּבַ

ַעת.   ַהּפֹוׁשַ זֹו  ִהיא  לֹא  ָמּה,  ַצּלְ ּבְ ִנְבֵראֶתם   105

ֶחֶסד,  עֹוָלֵמנּו  ֶאל  ֵהִביָאה  זֹו,  רֹוָמא  י  ּכִ
ָרֶכיָה,  ּדְ ֶאת  ֵהִאירּו  ה  ַחּמָ י  ְלַגּלֵ ּגַ ֵני  ׁשְ

 . ֱאלֹּהַ ְרֵכי  ּדַ ְוֶזה  ֶאֶרץ,  ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ֶזה 

ַהֶחֶרב  ָחְבָרה  ה  ַעּתָ ֶזה,  ַעל  ֶזה  ֶהֱאִפילּו 
ה  ַהּזֶ ּוּוג  ַהּזִ ִמן  ַהֶהְגמֹון,  ֶבט  ׁשֵ ֶאל 

ע.  ְוֶרׁשַ ָזדֹון  ִאם  י  ּכִ ְצַמח,  ּתִ ְיׁשּוָעה  לֹא 

ֵרֵעהּו.  ֵני  ִמּפְ ִאיׁש  ֵהם  ֲחֵרִדים  לֹא  ְך  ּכָ ׁשֶ
בּוָאה  ּתְ ְפִרי  ּבִ ט  ַהּבֵ ה,  ַאּתָ ַסְפָקן  ְוִאם 

ַהּצֹוֵמַח.  ל  ּכָ ר  ִנּכָ ַזְרעֹו  י  ּפִ ַעל  ן  ּכֵ ׁשֶ

ְוָהַאִדיֶג׳ה,  ַהּפֹו  זֹוְרִמים  ּה  ּבָ ָאֶרץ  ּבָ
 – ֶקִרי  ּבְ יְפיֹור  ַאּפִ ִעם  ּבא  ְפֶרֶדִריק  ֶטֶרם  ּבְ

ֶאֶרץ.  ְוֶדֶרְך  בּוָרה  ּגְ ִלְמצֹא  ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ

ּה  ּיָ ּדַ תֹו  ֶחְרּפָ ׁשֶ  – ְכָלם  ַהּנִ ל  ּכָ ה  ַעּתָ
ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ ין  ּבֵ ְלִהְתָעֵרב  ּלֹא  ׁשֶ

טּוַח. ּבָ ְך  ְיַהּלֵ ּה  ּבָ  – ֶהם  ּבָ ִלְפּגֹׁש  ְולֹא   120

ם  ְרּכָ ּדַ עֹוד,  ּה  ּבָ ים  ַחּיִ ְזֵקִנים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֱאֶמת, 
ֶהה  ּתַ ִמׁשְ מֹוִכיַח,  ַההֶֹוה  ֶאת  ָעָבר 

ָלֶנַצח:  בֹוד  ּכָ י  ַחּיֵ ָלֶהם  ָלֵתת  ָהֵאל 

יִטיב  ַהּמֵ ַרְרדֹו  ּגֶ ָלצֹו,  ּפַ ה  ּדָ קּוָרדֹו 
לֹו  ִלְקרֹא  ָעִדיף  ר  ֲאׁשֶ ַקְסֶטל,  ה  ּדָ ּוְגוִוידֹו 
ָהרּוַח׳.  ַפל  ׁשְ ְרִדי  ׳לֹוְמּבַ ָצְרָפִתים,  ֶדֶרְך  ּכְ
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ַטֲענֹוֶתיָך״ קֹוְלעֹות  ְיִדיִדי,  ַמְרקֹו  ד.״הֹו,  ג. 
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רֹוָמא,  ּבְ ה  ֵנִסּיָ ַהּכְ ֵאפֹוא,  ה  ַעּתָ ֱאמֹר 
ְוֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ְלָעה,  ּבָ ּכֹחֹות  ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ
יָמה.״  ִהְכּתִ ּה  ְרּכָ ּדַ ְוֶאת  ֻזֲהָמה  ּבְ ְקָעה  ׁשָ

ַטֲענֹוֶתיָך,״  קֹוְלעֹות  ְיִדיִדי,  ַמְרקֹו  ״הֹו, 
ַמּדּוַע  ם  ּגַ י  ֵהַבְנּתִ ה  ַעּתָ ״ֶזה  י,  ְבּתִ ֵהׁשַ

ָהָאֶרץ.  ֶאת  ת  ָלֶרׁשֶ ים  ִוּיִ ַהּלְ ַעל  ָאְסרּו 

קֶֹדם,  ָמִניָת  ר  ֲאׁשֶ ַרְרדֹו,  ּגֶ ֶזה  הּוא  ִמי  ַאְך 
ָעָברּו  ָיִמים  ְלדֹור  ִפיָך  ּבְ ל  ָמׁשָ ְוהּוא 

ֶרא?״  ַהּפֶ ַחּיֹות  ן  ִעּדַ  – ָיֵמינּו  ְותֹוַכַחת   135

יִחים,״  ַמּדִ אֹו  אֹוִתי,  ָבֶריָך  ּדְ ְטִעים  ּמַ ׁשֶ ״אֹו 
טֹוְסָקִנית  ְלׁשֹוְנָך  ִאם  ֲהֵרי,  ״ׁשֶ ִלי,  יב  ֵהׁשִ
ַרְרדֹו?  ּגֶ ַעל  ְכלּום  ְולֹא  יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  יַצד  ּכֵ

י, ָיַדְעּתִ אֹותֹו  יו  ּפִ ַעל  ָהִאיׁש,  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶזה  י  ּכִ
אָיה.  ּגַ הּוא  ּתֹו  ּבִ ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ נֹוִסיף  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ

י.  ְמּתִ ִסּיַ ָבַרי  ּדְ זֹאת  ּבָ ָך,  ִאּתְ ָהֵאל  ְיִהי 

ָבר  ּכְ ֶזה  ינֹות  ְלּבִ ַהּמַ ַחר  ַ ַהּשׁ ַקְרֵני  ְרֵאה, 
ָלֶלֶכת.  ָעַלי  ה  ַעּתָ ְבַקְעָנה.  ּתִ ן  ֶהָעׁשָ ֶאת 

ִיְרֵאִני.״ ֶזה  ֶטֶרם  ּבְ  – ְלָאְך!  ַהּמַ הּוא  ה  ִהּנֵ  –

ְמֵעִני. ִיׁשְ לֹא  ְוׁשּוב  ּבֹו,  ּגַ ֵאַלי  ִהְפָנה    145
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קנטו שבעה-עשר 

המושת  עונש  של  בדוגמאות  צופה  דנטה  השלישי,  המדרג  את  נטישתם  לפני 
הרביעי.  המדרג  אל  לבוא  הבאים  את  מזמין  השלום  מלאך  והזועמים.  הכועסים  על 
מהות  על  דבריו  את  נושא  ורגיליוס  הטוהר,  טור  מבנה  אודות  הסברים  כדי  תוך  שם, 

האהבה. 

ָהר,  ּבָ ְדּתָ  ִנְלּכַ ַעם  ּפַ ִאם  ַהּקֹוֵרא,  ְזכֹר, 
ְוֵאיְנָך  ָעֶליָך,  סֹוֵגר  ֲעָרֶפל  ּבַ

ֶרת,  ֲחַפְרּפֶ מֹו  ּכְ ר  ִעּוֵ ָבר,  ּדָ מּוְלָך  רֹוֶאה 

חֹר  ָ ַהּשׁ ָהאֶֹבְך  ֵאֵדי  עֹוד  ּבְ ְוָכְך 
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַקְרֵני  ּוְלֵעת  עֹוְמִדים,  ֵהר  ְלִהְתּבַ
ָהאֶֹפל,  ָמַסְך  ַעד  ּבְ ָמתּון  ָמתּון  ּפֹוְרצֹות 

יַצד  ּכֵ ְלָך  ֵאר  ּתָ ִדְמיֹוְנָך  ּבְ ֲאַזי 
ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ָרִאיִתי  ָלִראׁשֹוָנה  ֲאִני 

קַֹע.  ִלׁשְ זֹו  ה  ֵהֵחּלָ ּבֹו  ֶרַגע  ּבָ ְוָקא  ּדַ

ְלַצֲעֵדי  ַמְתִאים  ְצָעַדי  ֶאת  ן  ּכֵ ַעל 
ר  ַהְיׁשֵ ֶהָעָנן  ִמן  ָיָצאִתי,  ַהּטֹוב,  מֹוִרי 

ה.  ְלַמּטָ ַהּדֹוֲעכֹות  ָהאֹור  ַקְרֵני  מּול  ֶאל 

נּו  ִלּבֵ ְוָתִסיט  ֵיׁש  ׁשֹוָלל,  ְמיֹון  ּדִ ֲאָהּה, 
ֲאִפּלּו  ׁש,  ַמּמָ לּוי  ּגָ ַעם,  ֳקָבל  ַבר-ָמה  ּדְ ֵמְראֹות 

ִביֵבנּו,  ִמּסְ ְתַקְעָנה  ּתִ ֲחצֹוְצרֹות  ֶאֶלף  ם  ׁשָ  15

אֹוְתָך?  חֹוֵלל  ּמְ ַמה  ֵהם,  ינּו  חּוׁשֵ לֹא  ִאם 
ֵמִניַע  אֹוְתָך  ׁשֶ הּוא  ֵמֵעֶדן  א  ַהּבָ ָהאֹור 
ַמִים.  ׁשָ ֱאלֵֹהי  ל  ׁשֶ ֵמְרצֹונֹו  אֹו  כֹחֹו,  ּבְ
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ַהּקֶֹדׁש  ִחּלּול  ה  ַמֲעׂשֵ ִדְמיֹוִני  ּבְ ה  ִהּנֵ
ְלָזִמיר  הֹוֶפֶכת  ָהֵכיַצד  ָרִאיִתי, 

ֶזֶמר.  ּבְ קֹוָלּה  ָנְתָנה  ְוֵכיַצד  רֹוְקֶנה,  ּפְ זֹו 

ִניָמה,  ּפְ ָנסֹוָגה  רּוִחי  ה,  ַהּזֶ ְרֶאה  ְוַלּמַ
ָבר  ּדָ ָהָיה  ְולֹא  ֶדת,  ִנְלּכֶ ּתֹוָכּה  תֹוְך  ּבְ

ְלַהְבִקיַע.  ִהְצִליַח  ְרּכֹו  ּדַ חּוץ  ּבַ ּמִ ׁשֶ

ַתע,  ּפֶ ם  ֶגׁשֶ ּכְ ְטָפה  ׁשָ ְמיֹוִני  ּדִ ֶאל  ֲאַזי 
ּוְבמֹותֹו  לּוי,  ּתָ ַהּצֹוֵרר,  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ

ע.  ְוֶרׁשַ ָזדֹון  ּזּוי,  ּבִ ָניו  ּפָ ר  ְקַלְסּתֵ ָמֵלא 

ֶלְך,  ַהּמֶ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ָעְמדּו  ִביבֹו  ּוִמּסְ
ֶבר,  ַהּגֶ ַכי  ּוָמְרּדְ ר,  ֶאְסּתֵ ַרְעָיתֹו 

הֹוִכיַח.  ִצְדָקתֹו  ֶאת  ּוְדָבִרים  ַמַעׂש  ּבְ  30

ְמיֹוִני,  ִמּדִ ִנְמָחה  ֶלם  ַהּצֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ
יָה  ְחּתֶ ּתַ ל  ּצֵ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ בּוָעה  ּכְ מֹוהּו  ּכָ

ִים,  ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  אֹוָתּה  ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ רּום  ַהּקְ

יָתה,  ִהּצִ ְמיֹוִני  ּדִ ֶאת  ַאֶחֶרת  מּוָנה  ּתְ ֲאַזי 
ַמּדּוַע  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ״הֹו  אֹוֶמֶרת:  ּבֹוָכה  ה  ַיְלּדָ

ת?  ְונֹוֶאׁשֶ זֹוֶעֶמת  ְך,  ַנְפׁשֵ ּבְ ָיד  ַלְחּתְ  ׁשָ

ָלִביְנָיה,  ֲעבּור  ִהְקַרְבּתְ  א,  ִאּמָ ִיְך,  ַחּיַ ֶאת  ְך  ּכָ
ֲאִני  ם  ּלָ ּכֻ ִלְפֵני   , ְדּתְ ִאּבַ אֹוִתי  ו  ַעְכׁשָ

ֶלת.״  ּוִמְתַאּבֶ ִקיָנה  את  נֹוׂשֵ ָאְבָדֵנְך  ַעל 

ְלֶפַתע  אֹור  זַֹהר  ֵעת  ֶרת,  ּבֶ ִנׁשְ ָנה  ֵ ַהּשׁ מֹו  ּכְ
ֲעַדִין  ָהֲעצּומֹות  מּורֹות  ְ ַהּשׁ ַעל  ה  ַמּכֶ
ּגֹוֵוַע,  ְקלּוׁשֹות,  ֵמִאיר  ֲאַזי,  ץ  ּוִמְתַנּפֵ

ֶרַגע  ּבָ ּבֹו  ָנגֹוזּו  רּוִחי  ְמיֹונֹות  ּדִ ְך  ּכָ
י,  ָיַדְעּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ּבֹוֵהק  דֹול,  ּגָ אֹור  ׁשֶ

ַהּזַֹהר.  ת  ֲאֻלּמַ ּבַ ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ָהַלם   45
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ָלַדַעת,  ְמקֹוִמי  ֶאת  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָסִביב  יט  ַמּבִ
ּתּוַכל.״  ַלֲעלֹות  אן  ״ּכָ קֹול:  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְלֵעת 

ֵהֵסּבּו.  י  ִלּבִ ָבָריו  ּדְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ

ִנים,  ּפָ ִלְראֹותֹו  ַעז  ֵחֶפץ  י  ּבִ עֹוֵרר  קֹולֹו 
ָמנֹוַח,  ַדע  ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ זֹאת  ָהְיָתה  ִמיָהה  ּכְ ֵמֵעין 

ֵעיֶניָה.  מֹו  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ֶחְפָצּה  חֹוז  ּמְ ׁשֶ ַעד 

נּו,  ּכֵ ּתַ ַסְנֵוִרים  ּבְ ה  ַהַחּמָ מֹו  ּכְ אּוָלם 
עֹוֶמֶמת,  צּוָרָתּה  י  ּכִ יֹאַבד,  ְבִניָתּה  ּתַ פּוס  ּדְ

ַהּזַֹהר.  מּול  י  ּבִ ל  ׁשַ ּכָ ה  ָהְרִאּיָ חּוׁש  ְך  ּכָ

אֹוָתנּו,  ְדִריָכה  ַהּמַ ַמִים  ָ ִמּשׁ רּוַח  ״זֹו 
ַמְעָלה,  אֹוָתנּו  ּתֹוִליְך  נּוָה,  ׁשְ ּקַ ּבִ לֹא  ִאם  ם  ּגַ

ֵמֵעיֵנינּו.  ֶרת  ִנְסּתֶ ִהיא  ְמִפיָקה  ּזַֹהר  ּבַ

נּו,  ִאּתָ ִהיא  נֹוֶהֶגת  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ נַֹהג  ּכְ
ׁשּוהּו,  ַבּקְ ּיְ ׁשֶ ין  ַמְמּתִ ַגע  ּפֶ ּבַ ַהּנֹוָכח  י  ּכִ

גּוַע. ַהּפָ ֵני  ּפְ יב  ְלָהׁשִ ֵריָקם  ָנכֹון  ֵמרֹאׁש   60

ֶרְך,  ַלּדֶ ֵנֵצא  ה,  ִנְזּכֶ תֹו  ִבְרּכָ ּבְ ה  ַעּתָ
ְך,  חֹׁשֶ ֶרֶדת  ֶטֶרם  ּבְ ְלַמְעָלה  יל  ְוַנְעּפִ

ַחר.״  ַ ַהּשׁ קּום  ַעד  ין  ְלַהְמּתִ ָעֵלינּו  ִיְהֶיה  ָולֹא, 

ָצַעְדנּו  ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ֵנינּו  ּוׁשְ מֹוִרי,  ר  ּבֵ ּדִ
ְרָכה  ּדָ ׁשֶ ּוָבֶרַגע  ֲעלֹות,  ַהּמַ ֶרם  ּגֶ ֶאל 

י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ה  ִהּנֵ ף,  ַהּסַ ַמְדֵרַגת  ַעל  ַרְגִלי 

רּוַח  מֹו  ּכְ ַרּכֹות  נֹוצֹות  ב,  ָ ַמּשׁ ֵאַלי  ָסמּוְך 
,Beati pacifici״ ים:  ּלִ ְוַהּמִ ה,  ַקּלָ

ע.״  ָהֶרׁשַ ֵטַמת  ׂשְ ִמּמַ יעּו  הֹוׁשִ ָמָתם  ִנׁשְ ֶאת 

ֵליל  ֶרֶדת  ֶטֶרם  ּבְ ַאֲחרֹונֹות  אֹור  ַקְרֵני 
ֵמָעֵלינּו,  בֹוּהַ  ּגָ רֹום  ּבָ ה  ַעּתָ ָעלּו 

ָהאֶֹפל.  ִמן  ֵהִגיחּו  ָסִביב  ְוכֹוָכִבים 
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ּגֹוֵוַע?״  ה  ַאּתָ תֹוִכי  ּבְ ַמּדּוַע  ּכִֹחי  ״ֲאָהּה 
י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ י  ּכִ ַיַען  י,  ִלּבִ ּבְ י  ָאַמְרּתִ

ֶכת.  ִמּלֶ ַוֲחֵדלֹות  י  ְחּתַ ּתַ ַרְגַלי  לֹות  ּכֹוׁשְ  75

עֹוד  ָעָלה  לֹא  ּנּו  ִמּמֶ ְלָמקֹום  ְענּו  ִהּגַ
ָהְלָאה.  ְכנּו  ִהְמׁשַ ְולֹא  ֲעלֹות,  ַהּמַ ם  ֻסּלַ

עֹוֶגֶנת.  ם  ַהּיָ ְלחֹוף  ְסִפיָנה  ּכִ מֹונּו  ּכָ

מַֹע  ִלׁשְ יֹון  ִנּסָ ּבְ אֶֹזן  יִתי  ִהּטֵ ְזַמן-ָמה 
קֹולֹות,  ְצִליֵלי  ה  ַהּזֶ ֶהָחָדׁש  ל  ְעּגָ ּמַ ּבַ

י:  ַאְלּתִ ְוׁשָ ִניִתי  ּפָ ֶאְסְטרֹו  ַהּמָ ֶאל  ֲאַזי 

ֲחָטִאים  ֵאילּו  ַעל  ִלי,  ֱאמֹר  ַהּטֹוב,  ״ָאִבי 
ַרְגֵלינּו  ה?  ַהּזֶ חּוג  ּבַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִנְצֶרֶפת 

ָבֶריָך.״  ּדְ ְך  ּכָ לֹא  אּוָלם  ֶכת,  ִמּלֶ ָחְדלּו  ָאְמָנם 

ָמֶריָה  ׁשְ ַעל  ִאם  ַהּטֹוב  ״ַאֲהַבת  ִלי:  יב  ֵהׁשִ
ֶחְפָצּה,  ְיעֹוְררּו  ּפֹה  ׁשֶ ֲהֵרי  א  ְקּפָ ּתִ

ַלַהט.  ֶיֶתר  ּבְ ַיְחּתֹר  ה  ִנְרּפֶ ָמׁשֹוט  אן  ּכָ י  ּכִ

ָלֶרֶדת,  ָבַרי  ּדְ סֹוף  ֶאל  יִטיב  ּתֵ ֲעבּור  ּבַ ַאְך 
אן,  ּכָ ִהים  ּתַ ִמׁשְ עֹוֵדנּו  ְוָכְך,  ֵאַלי  ב  ַהְקׁשֵ
ַעת.    ַהּדַ ִרי  ִמּפְ ָחְכָמה  ִלְנּגֹס  ָיְדָך  ּבְ ַיֲעֶלה   90

ַעם,״  ּפַ ֵאי  רּוָאיו  ּבְ ְולֹא  ַנֲעִרי,  ַהּבֹוֵרא,  לֹא 
ִהיא  ְוַאַחת  ַאֲהָבה  ֵמחֶֹסר  ״ָסְבלּו  ַתח,  ּפָ

ֶלת.  ּכֶ ֻמׂשְ אֹו  זֹו  ָהְיָתה  ִטְבִעית  ַאֲהָבה  ִאם 

ּדִֹפי,  ּה  ּבָ ֵאין  צֹוֶדֶקת,  ָלַעד  ְבִעית  ַהּטִ זֹו 
ֶלת,  ִנְכׁשֶ ְבִחיָרָתּה  ּבִ ְמַעד,  ּתִ ׁשֶ ֵיׁש  ְוזֹו 

ַלַהט.  חֶֹסר  ּבְ ְוִאם  עֶֹדף  ּבְ ה  ּגֶ ׁשְ ּתִ ֵיׁש  אֹו 

ַהֶחֶסד,  ַהּטֹוב,  ִביל  ׁשְ ּבַ ְפַסע  ּתִ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ַאְך 
בּוֶליָה,  ּגְ ְפרֹץ  ּתִ ְולֹא  ְכּבֹׁש  ּתִ ִיְצָרּה  ְוֶאת 
ֶחֶתת.  ֻמׁשְ ְלָצֳהָלה  ה  ִעּלָ ְהֶיה  ּתִ לֹא  ֵהן 
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ֶחֶסד  ּבְ ה  ְרּבֶ ּתַ ִאם  אֹו  ְבַחר,  ּתִ ַרע  ּבָ ִאם  ַאְך 
ּנּו,  ִמּמֶ ָפחֹות  ּבְ אֹו  ְדָרׁש,  ַלּנִ ֵמֵעֶבר 
הּו.  עֹוׂשֵ ֵאמּון  ֵמֵפר  ִנְבָרא  ּכְ מֹוָה  ּכָ

ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ַאֲהָבה  י  ּכִ ָלֵמד  ה  ַאּתָ ְך  ִמּכָ
ְך  ִמּכָ חֹות  ּפָ לֹא  ַאְך  ן,  ּלָ ּכֻ ֲעלֹות  ַהּמַ

ְלעֶֹנׁש.  ָהְראּוִיים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ְלָכל   105

ִסיר  ּתָ לֹא  ֵעיֶניָה  ַאֲהָבה  ׁשֶ ֱהיֹות 
ּכֹן,  ׁשְ ּתִ ָהִאיׁש  ֵלב  ּבְ ְבָרא  ַהּנִ ר  ֵמאֹׁשֶ

נּו.  ּלָ ּכֻ טּוִרים  ּפְ ַעְצִמית  ְנָאה  ּשִׂ ּמִ ׁשֶ אן  ִמּכָ

עֹוֶדּנּו  רֹד  ִלׂשְ ָיכֹול  ִאיׁש  ֵאין  י  ּכִ ְוַיַען 
ֶנֶפׁש,  ּבְ ְוִאם  גּוף  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ִמן  ּפֹוֵרׁש 

ּבֹוְרֵאהּו.  אֹוֵיב  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ִמן  ִנְמָנע 

ה,  ֵהּנָ ַעד  ָבַרי  ּדְ ָהיּו  ְנכֹוִנים  ִאם  ן  ּכֵ ַעל 
נֹוֶעֶדת,  ְלׂשֹוְנֵאיֶכם  ע  ָלֶרׁשַ ָהַאֲהָבה 

נֹוֶלֶדת.  ֶכם  ִלּבְ ּבְ ִהיא  ָרִכים  ּדְ לֹוׁש  ּוְבׁשָ

ֵרֵעהּו  ַלת  ּפָ ַהׁשְ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא  ִראׁשֹון 
הּוא  צֹוֶפה  ן  ּכֵ ַעל  ִלְזּכֹות,  ַמֲעָמד  ּבְ ָחֵפץ 

תֹו.  ֻדּלָ ִמּגְ ָהִאיׁש  ֵיֵרד  ּבֹו  ׁשֶ ַלּיֹום 

ִמְתָחֵרהּו  ַיד  ּבְ לּו  ִיּפְ ְלַבל  ָחֵרד  ִני  ׁשֵ
ָרָרתֹו,  ּוׂשְ ְבחֹו  ׁשִ בֹודֹו,  ּכְ ּלֹו,  ׁשֶ ּכֹחֹו 

הּוא.  ִלּבֹו  ָכל  ּבְ ָחֵפץ  ָהִאיׁש  ְנפֹל  ּבִ ן  ּכֵ ַעל   120

ּתֹוֵבַע,  ֳחִרי-ַאף  ּבָ ֶעְלּבֹונֹו  ֶאת  י  ִליׁשִ ׁשְ
ָמנֹוַח  ֵיַדע  ְולֹא  ד,  ִמּיָ ָנָקם  ּדֹוֵרׁש 

ֶבר.  ָוׁשֶ ׁשֹד  ּבְ ה  ַיּכֶ ָהעֹוֵלב  ֶאת  ׁשֶ ַעד 

ינּו.  ְחּתֵ ִמּתַ ִנְצֶרֶפת  ָהַרע  ַאֲהַבת  זֹו 
ְדָך,  ֲאַלּמֶ ִני,  ּבְ ַהּטֹוב,  ַאֲהַבת  ֶאת  ה  ַעּתָ

ת.  ּגֹוֶדׁשֶ ָאה  ַהּסְ ֶאת  ָתּה  ֶחְמּדָ ׁשֶ זֹו  ּכָ
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טֹוב,  ל  ׁשֶ ְלַמהּותֹו  רּוׁש  ּפֵ ֶאָחד  ְלָכל 
ִיְדרֹׁש.  ְוַאֲחָריו  ִלּבֹו  יֹוֵצא  ֵאָליו 

ר.  ָהאֹׁשֶ ַאַחר  ים  ּדֹוְרׁשִ ַהּכֹל  י  ּכִ ֶלא  ּפֶ לֹא 

ֶלת  ֶ ּוְמֻרּשׁ ִהיא  ית  ִנְרּפֵ ַאֲהַבְתֶכם  ִאם  ַאְך 
ַהּזֹאת,  ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ַהּטֹוב,  ַגת  ַהּשָׂ ּבְ

ְועֶֹנׁש.  ְגמּול  ּבִ ה  ְזּכֶ ּתִ ִנְתָחְרָטה,  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ר,  אֹׁשֶ הּוא  ֵמֵסב  ֵאין  ַאְך  ָמצּוי,  ֶאָחד  טֹוב  עֹוד 
ִרי  ַהּפְ ֶאת  הּוא  ָחֵסר  הּוא,  ֱאֶמת  ֶנֱעַדר  י  ּכִ

ַהֶחֶסד.  ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ ים  ָרׁשִ ָ ַהּשׁ ְוֶאת   135

ְלָפָניו,  ִנְכַנַעת  ׁשֹוָלל  ַאֲהַבת  ַעל 
ְלַמְעָלה.  ֲאֵבִלים  ֵהם  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ִמְדָרִגים  ּבְ
– ֶנְחֶלֶקת  ה  לֹוׁשָ ִלׁשְ זֹו  ְוֵכיַצד  ֵאיְך  ֲאָבל 

ֵעיֶניָך.״  מֹו  ּבְ ִלְראֹות  ְלָך  ָעִדיף  קֹט.  ֶאׁשְ    139
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החופשי.  הרצון  עקרון  אל  זו  יחסה של  ועל  על מהות האהבה,  הרצאה  נושא  ורגיליוס 
בין ִנשמות מי שחטאו בעצלות ומכפרים עתה בריצה בלתי פוסקת, פוגשים משוררינו 

נרדם.  יגע,  דנטה  במילנו.  ֶזנֹו  סן  המנזר  ראש  את 

ֲעֶלה  ַהּנַ מֹוִרי  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
יט,  ַמּבִ ּוְבֵעיַני  ֵאַלי,  ָנה  ּפָ ם,  ִסּיֵ

ֵהִניַח.  י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ִאם  ָלַדַעת  ׁש  ּקֵ ּבִ

מַֹע,  ִלׁשְ ֲאָמָריו  ֶאת  ָצֵמא  ְוָאנִֹכי 
י,  ָאַמְרּתִ י  ִלּבִ ּבְ ַאְך  חּוץ  י  ַלּפֵ ּכְ י  ַתְקּתִ ׁשָ

ְלטַֹרח.״  ָעָליו  ָהיּו  ֵאלֹוַתי  ׁשְ י  ּכִ ר  ״ֶאְפׁשָ

ְנכֹוָנה  ַהּיֹוֵדַע  ּדֹוֵאג  ָאב  ּכְ הּוא  ַאְך 
ֵמֵעז,  ֵאיִני  ֲאָבל  אֹל  ִלׁשְ ְרצֹוִני  ּבִ י  ּכִ

ִלְפּתַֹח.  י  ּפִ ֶאת  אֹוִתי  עֹוֵרר  ְוָכְך  ר  ּבֵ ּדִ

ּבֹוֵקַע,  ָך  ִמּמְ ״ָהאֹור  ֲאִני,  ְך  ּכָ ״ָמֶאְסְטרֹו,״ 
ֲאָמֶריָך,  ל  ּכָ י  ּכִ ַעד  ֵהִאיר  ֵעיַני  ֶאת  ּכֹה 
ִלי.  ּוְנִהיִרים  רּוִרים  ּבְ ם,  ּוֵפרּוׁשָ ְכָנם  ּתָ

ֵדִני  ַלּמְ ַהּטֹוב,  ָאִבי  ָך,  ּבְ ַאְפִציר  ן  ּכֵ ַעל 
ִליָת  ּתָ ה  ַעּתָ ֶזה  ּה  ּבָ ָהַאֲהָבה  סֹוד  ֶאת 

ַיַחד.״  ם  ּגַ ְוִהּפּוכֹו  ֶחֶסד  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ  15

ִנינּוְתָך  ׁשְ עֶֹמק  ״ֶאת  יב,  ֵהׁשִ ֵאַלי,״  ״ָהֵסב 
ָטעּותֹו  ֶאת  ְוָכְך  ֶכל  ַהּשֵׂ ֲחִריפּות  ֶאת 

ֶקר.  ֶ ַהּשׁ ַמהּות  זֹו  י  ּכִ ִבין.  ּתָ ר  ָהִעּוֵ ל  ׁשֶ
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ֶלֱאהֹב,  ֶזת  ֶנְחּפֶ רּוָאה  ַהּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ
ר,  אֹׁשֶ ל  ׁשֶ ַדל  ּבְ ָלּה  ַיֲעִניק  ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ֵלְך  ּתֵ

ַיְמִריֶצָנה. ָהעֶֹנג  ִחיׁש  יָה  ּוְלַמֲעׂשֶ

ד  ִמּיָ יֶכם,  חּוׁשֵ ּבְ ִנְקָלט  ׁשּות  ַמּמָ ַבר  ּדְ
יעּו.  ְטּבִ ּתַ חֹוָתמֹו  ֶאת  צּוָרתֹו,  ֶאת  ְדעּו  ּתֵ

ֶפׁש.  ַהּנֶ ֵאָליו  ְפֶנה  ּתִ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַרק 

הּוא,  ְך  מֹוׁשֵ ּה  ִלּבָ ֶאת  י  ּכִ ְמָצא  ּתִ ְלֵעת  ְוזֹו, 
ר  ֲאׁשֶ ִטְבָעּה  ֶזה  י  ּכִ ַאֲהָבה,  לֹו  ה  ּטֶ ּתִ

ר.  ָהאֹׁשֶ ֶאְמָצעּות  ּבְ ֶכם  ּבָ ָלקּום  ָיׁשּוב 

ְבִניָתּה,  ּתַ ִמּתֶֹקף  ֶתת  ִנּצֶ ֵאׁש  מֹו  ּכְ ֲאַזי 
ר  ְתַחּבֵ ּתִ ְלַמַען  ִהיא,  נֹוֶסֶקת  ָעל  ֶאל 
יָה.  ַחּיֶ ְלַהֲאִריְך  ִריָאָתּה,  ּבְ חֶֹמר  ֶאל   30

נּוַע.  ּתָ ָתּה,  ֶעְרּגָ ּבְ ֶדת  ִנְלּכֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְך  ּכָ
ָמנֹוַח  ְמָצא  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ִהיא  ָהרּוַח  נּוַעת  ּתְ

רֹוַגַעת.  ֵקָטה,  ׁשְ בֹוא  ּתָ ִסּפּוָקּה  ֶאל  י  ּכִ ַעד 

ֶרת  ִנְסּתֶ ָעמֹק  ֶמה  ַעד  אי  ַוּדַ ִבין  ּתָ ה  ַעּתָ
ִמיד  ּתָ ַאֲהָבה  י  ּכִ ָהאֹוְמִרים  ִמן  ֱאֶמת 

ַבח.  ְלׁשֶ ְראּוָיה  ִהיא  ֲהלֹא  ַעְצָמּה  ִלְכׁשֶ

ַהּזֹאת  ּסּוְגָיה  ּבַ ָיָדם,  ּבְ ָטעּות  אּוָלם 
ָלֶבַטח  ר  ֶאְפׁשָ ֲהלֹא  הּוא.  ָזָהב  נֹוֵצץ  ל  ּכָ לֹא 

ָטבּוַע.״  ְקלֹוֵקל  חֹוָתם  ַהֵחֶלב  ֵמיַטב  ּבְ י  ּכִ

אֹותֹו,״  ה  ַהְמַלּוֶ ְוֶהְגיֹוִני  ָבְרָך  ״ּדְ
ָהַאֲהָבה.  סֹוד  ֶאת  ִלי  ּלּו  ״ּגִ לֹו,  ָעִניִתי 

ִמּקֶֹדם.  ְסֵפקֹוַתי  ַעל  נֹוְספּו  ְסֵפקֹות  זֹאת  ִעם 

ַמְעָלה  ִמּלְ ָזִכינּו  ַאֲהָבה  ּבָ ִאם  י  ּכִ
 – ֶכת  ְמַהּלֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ָעֶליָה  ַאַחת  ֶרֶגל   –

ר?״  יֹׁשֶ ּבְ ְוִאם  ִנְצַעד  ְסחֹור  ְסחֹור  ִאם  ַצע  ּבֶ ַמה   45
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ַעת.  ַמּגַ בּוָנִתי  ּתְ ׁשֶ ָכל  ּכְ לֹוַמר  ״אּוַכל 
ָהֱאמּוָנה;  ֱאֶמת  ׁשֹוֶכֶנת  ָלּה  ֵמֵעֶבר 

יַאְטִריֶצ׳ה. ְלּבֵ ָנא  ן  ַהְמּתֵ ְלָכְך  ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל 

חֶֹמר  ֶאל  ר  ַהְמֻחּבָ מּות  ּדְ ַעל  ּבַ ֶעֶצם  ל  ּכָ
ּבֹו  ְטמּוָנה  ית,  ּבֹו-ְזַמּנִ ּנּו  ִמּמֶ ִנְפָרד  ְוַגם 

ֶתר.  ַהּיֶ ל  ִמּכָ אֹותֹו  ַהְמַיֶחֶדת  ָעְצָמה 

יָה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ א  ֶאּלָ נֹוַדַעת  י  ְלּתִ ּבִ ָעְצָמה 
יָה.  ׁשֶ ֶהּקֵ ּבְ ִאם  י  ּכִ אֹוָתּה  ִנְרֶאה  ְולֹא 

ּפֹוֵרַח.  ָניו  ִנּצָ ּבְ ָירֹק  ַבד  ּכְ מֹוָתּה  ּכְ

יֹוֵדַע  ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ֵאין  ן  ּכֵ ַעל 
ּוַמהּו  ִלְתבּוָנתֹו,  ֶֹרׁש  ַהּשׁ ָמצּוי  ֵהיָכן 

ֶדם.  ִמּקֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ַאת  ַמּשְׂ ְמקֹור 

ַחף  ַהּדַ בֹוִרים  ּדְ ּבַ מֹו  ּכְ ה,  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ
ֶצר,  ַהּיֵ ָקדּום  ֲהלֹא  ַבׁש.  ַהּדְ ת  ּיַ ַלֲעׂשִ

ַבח.   ֶ ִמּשׁ טּור  ּפָ ְוַגם  ם  ֵמָאׁשָ הּוא  ָנִקי   60

ֶויָנה  ׁשְ ּתִ ֶכם  ּבָ ׁשּוקֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ְלֵעת  ה  ַעּתָ
ַהּכַֹח  ֶכם  ּבָ מּוָלד  ְדמֹון.  ַהּקַ ֶצר  ַלּיֵ

ַהּתַֹאם.  ַסף  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ֵמיִטיב  ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא 

ְתֶכם  ְסֻגּלַ ֶאת  יו  ּפִ ַעל  רֹון  ָהִעּקָ ְוהּוא 
ִהיא  ה  ּוְמַנּפָ אֹוֶסֶפת  יַצד  ּכֵ ָצִריְך  ּפֹט  ִלׁשְ

ָהרַֹע.  ֵמַאֲהַבת  ַהּטֹוב  ַאֲהַבת  ֶאת 

ֵהִבינּו  ַהּסּוְגָיה  ֵחֶקר  ֶאל  ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ִמי 
ְוֵאּלּו  ַהּמּוָלד,  ַהחֶֹפׁש  ֶעְקרֹון  ֶאת 

ַלֶחֶלד.  מּוָסר  ּתֹוַרת  ַאֲחֵריֶהם  יחּו  ִהּנִ

ֶֹרׁש  ַהּשׁ הּוא  ּכַֹרח  י  ּכִ יַח  ַנּנִ ִאם  ֲאִפּלּו 
ֶתת,  ִנּצֶ ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ ָהַאֲהָבה  ְלֵאׁש 
ָטבּוַע.  ֶכם  ּבָ ֲהלֹא  ָנּה  ְלַרּסְ ַהּכַֹח 
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יַאְטִריֶצ׳ה ּבֵ ִפי  ּבְ ְקרּוָיה  זֹו  ֶבת  ּגֶ ִנׂשְ ה  ְסֻגּלָ
זֹאת  ֶאת  ִזְכרֹוְנָך  ּבְ ֲחרֹט  י׳.  ָחְפׁשִ ׳ָרצֹון 

ה.״  ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ּבְ ָך  ִעּמְ דּון  ּתָ ִהיא  ׁשֶ ְלִמְקֶרה   75

ֵמֲאחֹוֵרינּו  יל  ַהּלֵ ֲחצֹות  ּבַ ַהר  ַהּסַ
ת.  ְנחֹׁשֶ ְכִלי  ּכִ מֹותֹו  ּכְ ן  ְוִהְתַלּבֵ ָלַהט 

ָרִקיַע.  ּכֹוְכֵבי  ָקהּו  ָזֳהרֹו  בַֹהק  ּבְ

ֶרְך  ּדֶ ֶאת  ְך  ְמֻהּפָ ּבִ ַמְסלּולֹו  ּבְ חֹוֶצה 
ֵמרֹוָמא  ְרֵאית  ַהּנִ זֹו  ְנִתיָבּה,  ּבִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
יְנָיה. ְוַסְרּדִ קֹוְרִסיָקה  י  ִאּיֵ ין  ּבֵ ׁשֹוַקַעת 

ֶיטֹוָלה  ּפְ ְזכּותֹו  ּבִ ׁשֶ ֲעֶלה  ַהּנַ ל  ַהּצֵ
ַמְנטּוָאה,  ָעֵרי  ל  ִמּכָ ַבח  ׁשֶ ֶיֶתר  ּבְ ָזְכָתה 

י.  ּנִ ִמּמֶ ה  ַעּתָ ַרק  ּפָ ֵפק  ַהּסָ ֵנֶטל  ֶאת 

 – ֵהם  ּוְמבָֹאִרים  לּוִיים  ּגְ  – ָריו  ֶהְסּבֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵמּהַ  ּתָ י  ָעַמְדּתִ י,  ִלּבִ ּבְ י  ִהְטַמְעּתִ
ׁשֹוֵקַע.  ָנה  ְבׁשֵ ּכִ ְבָהִקיץ,  ּכִ הֹוֶזה 

ְלֶפַתע  אֹוִתי  ֵהִעיר  י  ְרַעּפַ ִמּשַׂ ֲאָבל 
אּו,  ּבָ ֵמֲאחֹוֵרינּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ קֹול 

ֵאֵלינּו.  ם  ְרּכָ ּדַ ים  עֹוׂשִ ָבר,  ּכְ ֵהם  ּפֹוִנים  ה  ִהּנֵ  90

ְיָלה,  ַהּלַ ֲאֵפַלת  ּבַ ְוִאיְסֶמנּוס  ַאסֹוּפּוס  ּכְ
י  ּבַ ּתֶ ֲהמֹוֵני  ֶאת  חֹוֵפיֶהם  ַעל  ָראּו 

חּוס, ּכְ ּבַ ְלֶצֶלם  עֹוְבִדים  ִלים  ּוְמַיּלְ רּוִעים  ּפְ

ל  ַמְעּגָ ּבְ ְסחֹור  ְסחֹור  ַהּזֹאת,  ָהֵעָדה  ְך  ּכָ
ֵהם  ַוֲחֵבֶריָה  ְוהֹוֶלֶכת,  סֹוֶבֶבת 

צֹוֶדֶקת.  ְוַאֲהָבה  ְוֶחֶסד  ַהּטֹוב  י  ּדֹוְרׁשֵ

ֶהָעצּום  ַהֶחֶבר  ָקַרב  ְמאֹד  ַמֵהר 
ם  רֹאׁשָ ּבְ ַנִים  ּוׁשְ ְמרּוָצה  ּבִ ֵאֵלינּו 

ֶבִכי:  ּבְ קֹוָלם  אּו  ָנׂשְ ִחים,  ּוִמְתַיּפְ ָרִצים 
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ְלֶפַתע  אֹוִתי  ֵהִעיר  י  ְרַעּפַ ִמּשַׂ ״ֲאָבל 

אּו״ ּבָ ֵמֲאחֹוֵרינּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ קֹול 
ד. ג. 
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ַרְגֶליָה,  ֶאת  ִחיׁש  ָאה  ָנׂשְ ֶהָהִרים  ֶאל  ״ִמְרָים 
ֶלִריָדה  ֶאת  ֶחֶתף  ּכְ ִלְכּבֹׁש  ְמָנת  ְוַעל 

ְנָיה.״  ְלֶאְסּפַ ה  ּנָ ִמּמֶ ַמְרֵסי,  ֶאל  ֵקיָסר  ָאץ 

ֶתר,  ַהּיֶ קֹול  ּבְ ָקְראּו  ַמֵהר!״  יֹוֵתר  ״ַמֵהר, 
ַאֲהָבה.  חֶֹסר  ּבְ נּו  ְזַמּנֵ יֹאַבד  ״ְלַבל 

ַהֶחֶסד.״   ם  ּגַ ּבֹו  ִיְפֶרה  ִנְדָרׁש,  טֹוב  ּבֹו  ָמקֹום   105

ֶמֶרץ,  ַלַהט  ּבְ דּוׁש  ּגָ ם  ִלּבָ רּוחֹות,  ״ֲאָהּה, 
ְוַהְזָנָחה,  ַעְצלּות  ּול,  ִרּשׁ נֹות  ִלׁשְ ּצּוי  ּפִ

ַיַחס.  יֶתם  ּלִ ּגִ ַלּטֹוב  ָוֵלב  ֵלב  ּבְ ְלֵעת 

ר,  ּקֵ ְמׁשַ י  ֵאיֶנּנִ הּוא,  ַחי  ֵהן  ה,  ַהּזֶ ָהִאיׁש 
ַחר.  ַ ַהּשׁ ָיקּום  ְלֵעת  ָעל  ֶאל  ס  ְיַטּפֵ הּוא 

ַתח?״  ַהּפֶ ִנְמָצא  ֵהיָכן  ָאְזֵנינּו,  ּלּו  ּגַ ן  ּכֵ ַעל 

ָהֵעָדה.  ֶאל  מֹוִרי  ר  ּבֵ ּדִ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת 
״ּבֹואּו,  לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ָקם  ִזים  ְחּפָ ַהּנֶ ִמן  ִאיׁש 

ַלע.  ּסֶ ּבַ ְרָצה  ַהּפִ ֶאל  ֵמֲאחֹוֵרינּו  ְלכּו 

ָהְלָאה  ָהְלָאה,  ָלנּוַע  ֲאַנְחנּו  ְלהּוִטים  ּכֹה 
מֹוֵתנּו.  ּכְ ְלׁשֶ ִסְלחּו  ן  ּכֵ ַעל  ָעצֹור,  ְללֹא 

ֶאֶרץ.  ֶדֶרְך  ּבְ ַמְחסֹור  ְולֹא  ֶזה  הּוא  ִסּגּוף 

ֶורֹוָנה  ּבְ ֶזנֹו  ַסן  ִמְנָזר  רֹאׁש  ָהִייִתי 
ֲעַדִין  מֹו  ׁשְ ֶאת  ַהּטֹוב,  רֹוָסה  ְרּבָ ּבַ ְמלְֹך  יֵמי  ּבִ

ְוֶעֶצב.   ִכּסּוִפים  ּבְ ִמיָלנֹו  י  ַאְנׁשֵ אֹוְמִרים   120

ֶבר,  ּקֶ ּבַ ַאַחת  ַרְגלֹו  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ּוְכָבר 
ַהּגֹוָרל  י  ּכִ ָהִאיׁש  ה  ִיְבּכֶ ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ

הּו.  ָעׂשָ ְנָזר  ַהּמִ ַעל  יט  ּלִ ׁשַ ִעּמֹו,  ֵהַמר 

ָהרּוַח,  ַחת  ֻמׁשְ ַמְמֵזר  ַהּמּום,  ַעל  ּבַ נֹו  ּבְ ֶאת 
ִליט.  ִהׁשְ קֹום  ַהּמָ ַעל  ֵחְטא,  ּבְ ְדּתֹו  ֻהּלַ
ֶזר.״ ַלּנֵ ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֶעה  ַחת  ּתַ זֹאת 
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לֹא,  אֹו  ָבִרים  ּדְ הֹוִסיף  ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני 
ְלָפֵנינּו,  ָרץ  ַהְרֵחק,  ַרְגָליו  א  ָנׂשָ ן  ּכֵ ׁשֶ
ֶבר.  ַהּגֶ ְבֵרי  ּדִ ָעְרבּו  אֹוֶדה,  ְלָאְזַני,  ַאְך 

ָאַמר:  ִמיד,  ּתָ ָיִדי  ּבְ ַע  ִסּיֵ ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא 
ֵמֲאחֹוֵרינּו,  ַהּזּוג  ּוְרֵאה,  ְלָאחֹור  ״סֹב 

קֹוֵרַע.״ ַלֲחִתיכֹות  ָהַעְצלּות  ֶאת  ָבָרם  ּדְ

ל  ּכָ ״ֵמת  ֶמד:  ַהּצֶ ר  ּבֵ ּדִ ם  ּלָ ּכֻ ֵמֲאחֹוֵרי 
ֶטֶרם  ּבְ מּולֹו,  ִנְקַרע  ם  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ ָהָעם 

ָאֶרץ.   ּבָ יֶהם  יֹוְרׁשֵ ֶאת  ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֵמי  ָראּו   135

ֶבל  ּסֵ ּבַ את  ָלׂשֵ לּו  ׁשְ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֵהם  ְועֹוד 
רּו  ּכְ ּבִ זֹאת  ְוַתַחת  ַיַחד,  ַאְנִכיֶסס  ן  ּבֶ ִעם 

ַבח.״  ְוׁשֶ ָהָדר  ְללֹא  ִלְבחֹר  ָקלֹון  י  ַחּיֵ

ְלָפֵנינּו,  ִהְרִחיקּו  ָלִלים  ַהּצְ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי 
ַעִין,  ּבָ ְלַלּוֹוָתם  עֹוד  ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ ְולֹא 

ּנּו  ִמּמֶ טּו  ׁשְ ּפָ י,  ִלּבִ ּבְ ָנַבט  ָחָדׁש  ִהְרהּור 

ִלים.  ְוִנְבּדָ ׁשֹוִנים  ים  ַרּבִ ים  ְרַעּפִ ׂשַ עֹוד 
ָיֵגַע,  ָהַאֵחר,  ֶאל  ָהֶאָחד  ִמן  ִנְסָחף 

י  ָעַצְמּתִ י,  ְרַעּפַ ׂשַ ין  ּבֵ ּתֹוֶעה  ְכִלית  ּתַ ְללֹא 

ֵהִמיָרה. ָנִתי  ׁשְ אֹוָתם  ּוַבֲחלֹום  ֵעיַני.     145
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והמתירנות.  הגרגרנות  הבצע,  רדיפת  סמל  המזמרת,  הסירנה  את  דנטה  רואה  בחלומו 
לאחר שהקיץ, עולים משוררינו אל המדרג החמישי, שם, בין החוזרים בתשובה השרועים 

החמישי.  אדריאנוס  באפיפיור  פוגשים  הם  למעלה,  וגבם  הארץ  על 

ָהָאֶרץ,  ְמַעט  ִפיג  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּזֹו  ָלֵעת 
ְקַצר  ּתִ ַתאי,  ּבְ ׁשַ ֲאָבל  ַהּיֹום,  עֹות  ׁשְ ַלַהט  ֶאת 

ַהר,  ַהּסַ ת  ִצּנַ פֹור  ּכְ ֶאת  ְך  ּכֵ ׁשַ ִמּלְ ָידֹו 

יטּו  ַיּבִ ָהֲעִתידֹות  י  ְמַנֲחׁשֵ ּה  ּבָ ָהֵעת 
ַחר  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ִלְפֵני  זֹוֵרַח  ַרב-ּגֹוָרל  ּבְ

ַעִין,  ְלֶהֶרף  יר  ַיְקּדִ אֹורֹו  ר  ֲאׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ

ֶגת  ִעּלֶ ָפָתּה  ׂשְ ה,  ָ ִאּשׁ ֲחלֹוִמי  ּבַ ָאה  ּבָ
ָיֶדיָה,  ָהיּו  ָנכֹות  ֲעֻקּמֹות,  ַרְגֶליָה 

. ָמהּוּהַ ָצהֹב,  ְקָלף  ּכִ ּוָפֶניָה  ּפֹוֶזֶלת 

ֶכת  ַהְמַרּכֶ ֶמׁש  ֶ ְוַכּשׁ ֵעיַני,  ּה  ּבָ י  ָנַתּתִ
ְיָלה,  ּלַ ּבַ ּו  ְתַקּשׁ ּנִ ׁשֶ ָהֵאיָבִרים  פֹור  ּכְ ֶאת 

ָפֶתיָה.  ׂשְ ְסגֹור  ֶאת  יר  ִהּתִ ַאט  ַאט  ִטי  ַמּבָ ְך  ּכָ

בּו  ׁשָ ְוֵאיָבֶריָה  ָקָצר  ְזַמן  ּוְבתֹוְך 
ַאֲהָבה  ּוְבֶצַבע  ָהיּו,  ָלִמים  ּוֻמׁשְ

ֶניָה.  ּפָ ִחְורֹון  ֶאת  ֵעיַני  ט  ַמּבַ ח  ָמׁשַ  15

פֹור  ַהּכְ ִמן  ָפֶתיָה  ׂשְ רּו  ֻהּתְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַחן  ַהּלַ ַמע  ּוְלִמׁשְ יר  ׁשִ ּבְ קֹוָלּה  ָנְתָנה 

ה.  ּנָ ִמּמֶ ְלָהִסיר  ׁשּוב  ֵעיַני  ֶאת  י  ָיכְֹלּתִ לֹא 
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ֶקת,  ֶנְחׁשֶ ים  ַיּמִ תּוַלת  ״ּבְ ָרה,  ִזּמְ ְך  ּכָ ִהיא,״  ״ֲאִני 
יַח,  ַאּדִ יָרִתי  ׁשִ ּבְ ם  ַהּיָ ֵלב  ּבְ ח  ַמּלָ

ִלי.  ֲאִזיִנים  ַהּמַ ל  ׁשֶ ָרם  ָאׁשְ ְמאֹד  ַרב  י  ּכִ

ֶבר  ַהּגֶ ַחר  ּבָ י  ּכִ ַעד  י,  ְחּתִ ִהּדַ אּוִליֶסס  ֶאת 
ֶמר  ּזֶ ּבַ ֵבק  ַהּדָ י  ּכִ ִתיב,  ַהּנָ ִמן  ָלסּור 

ִני.״ ׁשֵ ִיּטְ ה  ְנַקּלָ ַעל  עֹוד  לֹא  י  ִמּפִ יֹוֵצא 

ְלֶפַתע  י  ּוְלִצּדִ ָפֶתיָה,  ׂשְ ָחְתָמה  לֹא  עֹוד 
ּוְלהּוָטה  רּוָכה  ּדְ ֵהִגיָחה,  ה  ְקדֹוׁשָ ִביָרה  ּגְ

ֶרת.  ּמֶ ַהּזַ ֶאת  ְלָהִביא  דֹוָלה  ּגְ ְמבּוָכה  ּבִ

א!״  ָאּנָ זֹו,  ִמי  ִלי  ֱאמֹר  ֶוְרִגיְליּוס,  הֹו  ״ֶוְרִגיְליּוס, 
ְלָפֶניָה  א  ּבָ ְוהּוא  ַרב.  תֶֹקף  ּבְ ֲאָלה  ׁשָ

ֶרְך.  ַהּדֶ ַרת  ִיׁשְ זֹו  ּבְ טֹו  ַמּבָ ֶאת  נֹוֵתן   30

מּוֵלנּו.  אֹוָתּה  ף  ָחׂשַ ָהַאֶחֶרת,  ֶאת  ָנַטל 
ֵרָסּה.  ּכְ ֶאת  ִלי  ה  ּלָ ּגִ ּה,  ְגּדָ ּבִ ֶאת  קֹוֵרַע 

י.  ֵהַקְצּתִ ָנה  ֵ ַהּשׁ ִמן  ֵחיָקּה,  ַצֲחַנת  ֲהלּום 

ַעם  ּפַ ״זֹו  מֹוִרי:  ָקָרא  ֵעיַני,  ֵמֵסב  עֹוִדי 
ּובֹוא  ִהְתַנֵער  קּום,  יָך.  ָרְאּתִ ּקְ ׁשֶ ית  ִליׁשִ ׁשְ
ְלַמְעָלה.״  ֲעֶלה  ּתַ ּבֹו  ַתח  ַהּפֶ ַאַחר  ׂש  ְנַחּפֵ

ֶאת  יֹום  אֹור  א  ִמּלֵ ּוְכָבר  ַרְגַלי,  ַעל  י  ְקּתִ ִזּנַ
ַהּקֶֹדׁש.  ְלַהר  ָסִביב  ם  ּלָ ּכֻ ִלים  ְעּגָ ַהּמַ

ינּו. ַגּבֵ ּבְ זֹוַרַחת  ֶמׁש  ֶ ְוַהּשׁ ָצַעְדנּו, 

ֶגֶבר  ּכְ פּוף  ּכָ י  רֹאׁשִ ַאֲחָריו,  י  ַסְעּתִ ּפָ
ָלָאֶרץ,  רֹאׁשֹו  ין  ִהְרּכִ יו  ְרַעּפָ ׂשַ ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ר.  ׁשֶ ַהּגֶ ת  ּפַ ּכִ ַמֲחִצית  ָהִאיׁש  ָהָיה  לּו  מֹו  ּכְ

ֲעָבר.״  ַהּמַ ה  ִהּנֵ ה,  ֵהּנָ ׁשּו  ״ּגְ ָאז:  י  ַמְעּתִ ׁשָ
ְוֶנֱאָצל,  ָנִעים  ָבִרים  ַהּדְ ְצִליל  ָהָיה 

מֹוהּו.    ּכָ ַמע  ָ ִיּשׁ לֹא  מּוָתה  ֵני-ּתְ ּבְ ֶאֶרץ  ּבְ  45
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ַצחֹות  ָנָפיו  ּכְ ַרס  ּפָ ֵאֵלינּו  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ הּוא 
אֹוָתנּו  ְוהֹוִליְך  ָקם  ְרּבּוִרים,  ַהּבַ ְכַנף  ּכִ

ֶסַלע.  ּבְ ַהֲחצּוִבים  ָתִלים  ּכְ ין  ּבֵ ְלַמְעָלה, 

רּוֵחנּו,  ַקּלֹות  יב  ֵהׁשִ נֹוצֹוָתיו  ּבְ ֲאַזי 
ִויׁשּוָעה  ָרָכה  ּבְ ַחְסֵדי  ּבְ י  ּכִ ֵהִעיד 

ָהֶעֶצב.״  יֹוְדֵעי  ֵרי  ״ַאׁשְ מֹות,  ְנׁשָ ֲהרּו  ִיּטַ

ָהָאֶרץ?״ ֶאל  ֵעיֶניָך  ין  ְרּכִ ּתַ ֶזה  ״ַמּדּוַע 
ְלנּו  ֶהְעּפַ ׁשֶ ְלַאַחר  ָלַדַעת  מֹוִרי  ׁש  ּקֵ ּבִ

ָעִניִתי:  ֵאָלתֹו  ׁשְ ַעל  רּוב.  ַהּכְ ֵמַעל  ְמַעט 

י  ּבִ ׁש  ֲחׁשָ ּוְמעֹוֵרר  ְצָעַדי  ַעל  ה  ״ַמְקׁשֶ
מֹוִגיַע,  ְלָבִבי  ֶאת  ָחָדׁש,  יֹון  ִחּזָ ֶזה 
ּנּו.״  ִמּמֶ ֵתק  ְלִהּנָ ָיכֹול  ֵאיִני  י  ּכִ ַעד 

ֶדם.  ִמּקֶ ָפה  ֵ ְמַכּשׁ ״ִהיא  ָסח,  ָרִאיָת,״  ׁשֶ ״זֹו 
ְלַמְעָלה.  ִרים  ַהְמַכּפְ ים  ַרּבִ ִגיָנּה  ּבְ ַרק 

ה.  ּנָ ִמּמֶ ִנְפָטִרים  ֵאיְך  ָרִאיָת  ֲהלֹא  זֹאת,  ִעם   60

ַרְגַלִים,  א  ְוׂשָ ַמֵהר  ה,  ַעּתָ ְלָך  ַרב  ַאְך 
ֶנֱאֶרֶגת  ת  ֶקׁשֶ ּבְ ְטָך  ַמּבָ ֶאת  ּוְנַעץ 

ַצח.״  ַהּנֶ יט  ּלִ ׁשַ ַיד  ּבְ ָרִקיַע  ֶמְרַחב  ֵני  ּפְ ַעל 

הּוא,  יט  ַיּבִ ַכּפֹוָתיו  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ז  ַהּבַ עֹוף  ּכְ
ּדֹוֶאה  ָנף,  ּכָ ּפֹוֵרס  ד  ַצּיָ ְלקֹול  ָאז  ַרק 
לֹו, ה  ְמַצּפָ ה  ְלַמּטָ ֲאָכל  ַהּמַ ְמַנת  ֶאל 

ַלע  ַהּסֶ ִפיר  ּבְ ְוָכְך  ָאנִֹכי,  מֹוהּו  ּכָ
י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ַעד  ָעל,  ֶאל  י  ְסּתִ ִטּפַ ל  ּצֵ ְתּפַ ַהּמִ

ּבֹו.  ַמְתִחיל  ל  ַמְעּגָ עֹוד  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל 

ָיָצאִתי,  י  ַהֲחִמיׁשִ ְדָרג  ַהּמִ ֶאל  ּוְלֵעת 
ְרַקע,  ַהּקַ ַעל  רּועֹות  ׂשְ מֹות  ְנׁשָ ּבֹו  ָרִאיִתי 

ֶבִכי.  ּבְ קֹוָלן  נֹוְתנֹות  ַאְרָצה,  ִים  ַאּפַ טֹוְמנֹות 
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ַצחֹות  ָנָפיו  ּכְ ַרס  ּפָ ֵאֵלינּו  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ״הּוא 

ְרּבּוִרים״ ַהּבַ ְכַנף  ּכִ
ד. ג. 
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י,  ַמְעּתִ ׁשָ ָתן  ִפּלָ ּתְ ֶאת  י,״  ַנְפׁשִ ֶלָעָפר  ְבָקה  ״ּדָ
ָהֲאָנחֹות  ֶהְמַית  ָהְיָתה  ה  ַרּבָ ְוכֹה 

מַֹע.    ִלׁשְ ְבֵריֶהן  ּדִ ֶאת  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ַעד   75

ִסְבלֹוֵתיֶכם  ר  ֲאׁשֶ  , ֱאלֹּהַ ִחיֵרי  ּבְ ״ֲאָהּה, 
ָיֵקּלּו,  ָסֵפק  ְללֹא  ְותֹוֶחֶלת  ֶדק  ַהּצֶ

ְלַמְעָלה.״  ַנֲעֶלה  ּבֹו  ַתח  ַהּפֶ ֶאל  ַהְנחּונּו 

ַאְרָצה,  ֵרַע  ּתָ ְלִהׂשְ ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ ֵאין  ״ִאם 
ֶחֶתף,  ּכְ ִתיב  ַהּנָ ֶאת  ִלְמצֹא  ּוִבְרצֹוְנֶכם 

ַהחּוָצה.״  ִמיד  ּתָ נֹוֶטה  ִמיְנֶכם  ּיְ ׁשֶ ּכְ ְלכּו 

ָקָצר  ְרָחק  ּוִמּמֶ ַאל,  ׁשָ ְיָטן  ַהּפַ ְך  ּכָ
ָהִאיׁש  קֹול  ַמע  ּוְלׁשֵ ׁשּוָבה,  ַהּתְ יָעה  ִהּגִ

ִמיַע.  ִהׁשְ ָברֹו  ּדְ ֶזה  ִמי  ְלַנֵחׁש  י  ָיכְֹלּתִ

מֹוִרי,  ֵעיֵני  ִלְפּגֹׁש  ֵעיַני  ֶאת  י  ֵהַסְבּתִ
ִלי  ר  ֵ ִאּשׁ ר  ָ ֻאּשׁ ַהּמְ טֹו  ַמּבָ ּבְ ְוהּוא 

י.  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ּתֹוֵקק  ׁשְ ַהּמִ ִטי  ַמּבָ ּבְ ׁשֶ ֶאת 

י  ַסְעּתִ ּפָ ְרצֹוִני,  י  ּפִ ַעל  ִלְנהֹג  י  ָחְפׁשִ ְלֵעת 
ֶפׁש  ַהּנֶ אֹוָתּה  ֵמַעל  י  ְוָרַכְנּתִ ָקִדיָמה 

ֵהֵסּבּו.  ְלָבִבי  ֶאת  קֶֹדם  ָבֶריָה  ּדְ ר  ֲאׁשֶ  90

ֶאת  ִכי  ַהּבֶ יל  ַמְבׁשִ ּבֹו  ״רּוַח  י:  ָאַמְרּתִ
 , ֱאלֹּהַ ַחְסֵדי  ְוא  ָ ַלּשׁ ְלָעָדיו  ּבִ ַהּנַֹחם, 

ִיּסּוֶריָך. ְלֶרַגע  ֲעבּוִרי  ּבַ ֵהה  ַהׁשְ

ֵרַע  ּתָ ׂשְ ּתִ ה  ְוָלּמָ ָהִייָת,  ִמי  ִלי  ֱאמֹר 
ַלֲעׂשֹות  ָיִדי  ּבְ ּוַמה  ְלַמְעָלה,  ָך  ּבְ ּגַ עֹוד  ּבְ

י.״  ְעּתִ ִהּגַ ַחי  ּנּו  ִמּמֶ ֶחֶלד  ּבַ ְלַמַעְנָך 

ָרִקיַע  ֵהֵסב  ֵאָליו  ״ַמּדּוַע  ֵאַלי:  ְוהּוא 
ְרֵאה:  ה  ִחּלָ ּתְ אּוָלם  ַדע.  ּתֵ עֹוד  ינּו,  ּבֵ ּגַ

‘scias quod ego fui successor Petri...’
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ִלי״ יב  ֵהׁשִ ָזקּוף,׳  ֲעמֹד  ַרְגֶליָך,  ר  ֵ ַיּשׁ ד.״׳ָאִחי,  ג. 
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ִליגּוְרָיה  ְמחֹוז  ּבִ זֹוֵרם  ֶנְחָמד  יּוַבל 
ְתנֹוֵסס  ַהּמִ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְקָיָבִרי,  ֶסֶסְטִרי  ין  ּבֵ

ַחל.  ַהּנַ ם  ֵ ִמּשׁ ִנְגַזר  נּו  ְחּתֵ ּפַ ִמׁשְ ֶלט  ׁשֶ ַעל 

ָלַדַעת  י  ָלַמְדּתִ ֵמחֶֹדׁש  יֹוֵתר  ְמַעט  ּבִ
ֵמֶרֶפׁש.  נֹוְטָרּה  ב  ּגַ ַעל  ִליָמה  ַהּגְ ּכֶֹבד  ֶאת 
ּפֹוֵרַח.  ָאָבק  ִאם  י  ּכִ ֶתר  ַהּיֶ ל  ּכָ ֵאין  מּוָלּה   105

ּוְמֻאֶחֶרת  ה  ָקׁשָ ְיׁשּוָעִתי  ָהְיָתה 
רֹוָמא  ל  ׁשֶ צֹאָנּה  ִלְרעֹות  ִנְקֵראִתי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 

ַהֶהֶבל.  י  ַחּיֵ ּבְ ׁשֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֶאת  יִתי  ּלִ ּגִ

ָמנֹוַח,  י  ְלִלּבִ ֵאין  ה  ַעּתָ י  ּכִ י  נֹוַכְחּתִ
ְלַמְעָלה  יל  ְלַהְעּפִ ה  ֶאְזּכֶ לֹא  ׁשּוב  ְוִכי 

יִתי. ִאּוִ אֹוָתם  ר  ֲאׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֵאּלּו  ּבְ

ֻאְמֶלֶלת  ָמה  ְנׁשָ ַאְך  ָהִייִתי  ֶזה  ֶרַגע  ַעד 
ַצע;  ּבֶ רֹוֶדֶפת  ּה  ּלָ ּכֻ  , ֵמֱאלֹּהַ ת  ֻמְפֶרׁשֶ

ֵעיֶניָך.  רֹואֹות  ֲהלֹא  י,  ָעְנׁשִ א  ֶאּשָׂ ְך  ּכָ ַעל 

ַכח,  ְלִהּוָ ָנֵקל  ַחְמָדנּות  ַעל  ְגמּול  ּבִ
בּו.  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ִמְצָרף  ִיּסּוֵרי  ּבְ

נּו.  ּלָ ֶ ִמּשׁ ַרב  ָעְנׁשֹו  ה  ַהּזֶ ָהר  ּבָ ִאיׁש  ֵאין 

ַמְעָלה,  י  ַלּפֵ ּכְ ֵעיֵנינּו  אנּו  ָנׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ָהָאֶרץ,  י  ִמְכַמּנֵ ּבְ ֵטנּו  ַמּבָ ּבְ ֵבִקים  ּדְ

ֶדק. ַהּצֶ ה  ַעּתָ יל  ּפִ ַמׁשְ ַאְרָצה  ֵעיֵנינּו  ֶאת  ְך  ּכָ  120

ּנּו  ִמּמֶ ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַאֲהַבת  ּכְ
ְדנּו  ִאּבַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ַהַחְמָדנּות,  ל  ׁשֶ ּבְ

ֶדק  ַהּצֶ ץ  ְמַאּלֵ ְך  ּכָ ֶחֶסד,  ִלְדַבר  ְזכּוֵתנּו 

ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  ּוט  ִפּשׁ ּבְ אֹוָתנּו 
ְוִניַע,  אֹוִנים  ַחְסֵרי  אן,  ּכָ ֵרַע  ּתָ ְלִהׂשְ

ַעל.״  ִמּמַ ָהֵאל  ִיְמָצא  ָנכֹון  ֶאל  ׁשֶ ָכל  ּכְ
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לֹו.  יב  ְלָהׁשִ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶרְך  ּבֶ ּכֹוֵרַע  עֹוִדי 
ָלֶבַטח  ֵהִבין  ְוהּוא  ַמע,  ִנׁשְ קֹוִלי  ַרק  ַאְך 

ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ יַע  ְלַהּבִ ָנִתי  ַכּוָ ּבְ י  ּכִ

?״  ְנּתָ ִהְרּכַ ְדָרְתָך  ׁשִ ֶאת  ַעם  ּטַ ״ַמה  ֵאַלי:  ָקָרא 
י.  ִנְכַלְמּתִ בֹוְדָך  ּכְ ִסְבלֹות  ֵני  ״ִמּפְ לֹו:  י  ְבּתִ ֵהׁשַ

י.״  ְבּתִ ִנּצַ קּוף  ּזָ ׁשֶ ַעל  ְצּפּון  ַהּמַ ַרִני  ִיּסְ

ִלי, יב  ֵהׁשִ ָזקּוף,״  ֲעמֹד  ַרְגֶליָך,  ר  ֵ ַיּשׁ ״ָאִחי, 
ְוָכמֹוִני,  מֹוָך  ּכָ ָחִליָלה,  ְטֶעה,  ּתִ ״ְלַבל 

לֹו.  ִני  ׁשֵ ְוֵאין  ֶאָחד  ּכַֹח  ַעְבֵדי  נּו  ּלָ ּכֻ  135

תּוב  ַהּכָ ּתֶֹכן  ֶאל  ָיַרְדּתָ  ַעם  ּפַ ֵאי  ִאם 
ים׳,  ָנׁשִ אּו  ִיּשְׂ ׳ְולֹא  דֹוׁש:  ַהּקָ ֶפר  ּסֵ ּבַ

י.  ַמְעּתִ ִהׁשְ ְלָך  ָבִרי  ּדְ ה  ְוָלּמָ ָמה  ַעל  ִבין  ּתָ

אן.  ּכָ אֹוְתָך  ָצִריְך  ֵאיִני  ֵלְך,  ָך  ְלַדְרּכְ ה  ַעּתָ
קֹוַטַעת,  נֹוְכחּוְתָך  ְמעֹוַתי  ּדִ ֶזֶרם  ֶאת 

קֶֹדם.  ְרּתָ  ִהְזּכַ ׁשֶ ֶאת  י  ּבִ יל  ְבׁשִ ַהּמַ ַמע  ַהּדֶ

ַאָלְג׳ָיה. ָהַעְלָמה  ם  ׁשֵ ִלי,  ַאְחָיִנית  ָאֶרץ  ּבָ
ֶטֶרם  יֵתנּו  ּבֵ עֹוד  ל  ּכָ ִהיא,  טֹוָבה  ַעְצָמּה  ִלְכׁשֶ

ִחי.  ּדֶ ַעד  ִחית  ִהׁשְ ּה  ְרּכָ ּדַ ְקלֹוֵקל  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ

ֶחֶלד.״  ּבַ ֵמֲאחֹוַרי  נֹוְתָרה  ְלַבד  ְוִהיא    145
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קנטו עשרים 

מתינות  המשבחים  קולות  וורגיליוס  דנטה  שומעים  החמישי,  במדרג  מהלכים  בעודם 
את  בזיכרונו  המעלה  ה  ַקּפֶ הוגו  את  הפייטנים  זוג  פוגש  כאן  במועט.  והסתפקות 
לקראת  עונשם.  על  בצע שבאו  רדיפת  דוגמאות ממקרי  ומביא  לטובה,  צאצאיו, שלא 

הטוהר.  הר  מוסדות  נרעדים  הקנטו  סוף 

 

ּנּו.  ִמּמֶ ָחָזק  ְפֵני  ּבִ ִנְכָנע  ׁש  ַחּלָ ָרצֹון 
ְרצֹוִני  ְוֶנֶגד  ְלַמֲענֹו  ן  ּכֵ ַעל 

ִים.  ִמּמַ ָרוּוי  י  ְלּתִ ּבִ ְספֹוִגי  ֶאת  יִתי  ָמׁשִ

ֶדֶרְך  ּבְ מֹוִרי  ָצַעד  ַרְגַלי,  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ
ִטיָרה  ּבְ ׁשֶ ִאיׁש  ּכְ ֶסַלע,  ַעל  ִנְסַמְך  נּוָיה,  ּפְ

חֹומֹוֶתיָה.  ּבְ ִלְדּבֹק  ִנְזָהר  ְוהּוא  עֹוֶלה 

ֵהִמיסּו  ִדְמָעָתם  ּבְ ַאט  ַאט  ׁשֶ ֵאּלּו  י  ּכִ
ֶחֶלד,  ְמלֹוא  ָיָדיו  ּבְ ִלְלּכֹד  ם  ַהּקָ דֹון  ַהּזָ ֶאת 

ֶגד.  ִמּנֶ ָפה  ַהּשָׂ ֶאל  ָקרֹוב  ִהְתּגֹוְדדּו 

ֶדם,  ִמּקֶ ֵאָבה  ַהּזְ ִהי,  ּתְ ֲארּוָרה  הֹו, 
ַיַחד,  ם  ּגַ ַהַחי  ל  ִמּכָ ְך  ַטְרּפֵ ה  ֻרּבֶ ּמְ ׁשֶ

ָלֶנַצח.  ַרֲעבֹוֵנְך  ֵיַדע  לֹא  ׂשַֹבע  ֵהן 

ָנם  ֶיׁשְ ִסּבּוָכם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָמרֹום,  ֵמי  ׁשְ ָהּה, 
ָהָאֶרץ,  ֵני  ּפְ ַעל  ָבִרים  ּדְ ּנּוי  ְלׁשִ אֹות  רֹוִאים 

ָה?  ִויָגְרׁשֶ ה  ּנָ ִמּמֶ יֵענּו  יֹוׁשִ הּוא  ָמַתי   15

ַעד,  ַהּצַ ָהָיה  י  ִאּטִ ְלָפִנים,  ַסְענּו  ּפָ
מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ְלקֹול  ָאְזִני  ֶאת  ִריִתי  ּכָ

ִכי.  ְוַלּבֶ ָלֶעֶצב  ְלִקיָנָתן,  ַמֲאִזין 
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ַעד,  ַהּצַ ָהָיה  י  ִאּטִ ְלָפִנים,  ַסְענּו  ״ּפָ

מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ְלקֹול  ָאְזִני  ֶאת  ִריִתי  ּכָ

ִכי״ ְוַלּבֶ ָלֶעֶצב  ְלִקיָנָתן,  ַמֲאִזין 

ד. ג. 
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מּוֵלנּו:  ֵמֶהם  ֶאָחד  י  ַמְעּתִ ׁשָ ַאְקַראי,  ּבְ ָאז 
ַח,  ּוִמְתַיּפֵ קֹוֵרא  ִעיָמה!״  ַהּנְ ״ִמְרָים 

ִציֶריָה.  ּבְ ּגֹוַנַחת  יֹוֶלֶדת  ּכְ מֹוהּו  ּכָ

ָעְנֵיְך,  ּלּות  ּדַ ה  ַרּבָ ָמה  ״ַעד  יְך:  ִהְמׁשִ ְוהּוא 
ָהֻאְרָוה  זֹו  י  ּפִ ַעל  ָלַעִין,  לּוי  ּגָ ֲהלֹא 

עֹוָלֵמנּו.״  ֶאל  ֵהֵבאת  ַהּקֶֹדׁש  א  ַמּשָׂ ֶאת  ּה  ּבָ

יִטיב,  ַהּמֵ ִריְציּוס  ״ַפּבְ אֹוֵמר:  יו  ַמְעּתִ ׁשְ ְועֹוד 
ר  ּוַבּיֹׁשֶ ַחְרּתָ  ּבָ ּוַמְחסֹור  עִֹני  ּבְ

ֶגֶזל.״  ּבְ קֹורֹו  ּמְ ׁשֶ ָעֵתק  ָממֹון  ֵני  ּפְ ַעל 

ָהרּוַח,  ְבֵרי  ּדִ ָנֲעמּו  ָאְזַני  ּלְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
 – ּנּו  ׁשֶ ֶאְפּגְ ְלַמַען  ְלָפִנים  י  ַסְעּתִ ּפָ

מַֹע.  ִלׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  יִתי  ּמִ ּדִ יו  ִמּפִ ָהִאיׁש   30

ִדיב,  ַהּנָ ִלי,  ר  ִסּפֵ ִניקֹוָלס  ַעל  יְך,  ִהְמׁשִ
ים  ָהֲעִנּיִ ִלְבנֹות  ת  ַמּתָ ק  ִחּלֵ ר  ֲאׁשֶ

ּתּוַכְלָנה.  א  ׂשֵ ְלִהּנָ אּות  ּיָ ּכַ ְלַמַען 

ֶחֶסד,  ְוַעל  ר  יֹׁשֶ ַעל  ר  ַהְמַסּפֵ רּוַח  ״הֹו, 
״ּוַמּדּוַע  י,  ָאַמְרּתִ ָהִייָת,״  ִמי  ִלי  ֱאמֹר 

ַבח?  ֶ ַהּשׁ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָסח  לֹא  ָך  ַבּדְ ִמּלְ ִאיׁש 

ֲעֵליֶהם,  מּול  ּגְ ְללֹא  ָבֶריָך  ּדְ ַיְחְלפּו  לׁא 
י  ַחּיַ ל  ַמְעּגַ ֶאת  ַלְחּתֹם  ָאׁשּוב  ְלֵעת 

ַעד.״  ַהּיַ ֵקץ  ֶאל  ָלבֹוא  ָבר  ּכְ ֶזה  ִזים  ְחּפָ ַהּנֶ

ְלֶחֶסד  ְמַיֵחל  ֵאיִני  ֲהַגם  ״אַֹמר,  ְוהּוא: 
ַהּנַֹעם  ְזכּות  ּבִ ִאם  י  ּכִ ים,  ַהַחּיִ ֵמֶאֶרץ 

ֶות.  ַהּמָ אֹוְתָך  ִיּטֹל  ֶטֶרם  ּבְ ָך  ִמּמְ קֹוֵרן 

ׁשֶֹרׁש,  ָהִייִתי  ֲאִני  ַקְטָלִני  ְלֶצַמח 
ַהּנֹוְצִרים  ַאְרצֹות  ַעל  ִצּלֹו  ֵהִטיל  ׁשֶ הּוא 

ַמְצִליַח.  ִרי  ּפְ ּבֹו  יל  ַמְבׁשִ ים  ְלִעּתִ ַרק  ן  ּכֵ ַעל   45
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ַיַחד,  ם  ּגַ ְוֶגְנט  רּוז׳  ּבְ ִליל,  ּדּוַאי,  ָחְברּו  לּו  ַאְך 
ע;  ָהֶרׁשַ ֶאת  ֶגת  ַמּשֶׂ ָהְיָתה  ָקם  ַהּנָ ַיד 

ֶאֶרץ.  ל  ּכָ ֹוֵפט  ַהּשׁ ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ א  ֶאּשָׂ ְלָכְך 

אִתי, ָנׂשָ אֹותֹו  ם  ֵ ַהּשׁ ָהָיה  ה  ַקּפֶ הּוגֹו 
ֵהִגיחּו  ֵמֲחָלַצי  לּוִאי  ּוְבֵני  ִפיִליּפ  ֵני  ּבְ

ְפַרְנְצָיה.  ַעל  ָבר  ִמּכְ לֹא  ֶזה  יִטים  ּלִ ַ ַהּשׁ ְוֵהם 

י,  נֹוַלְדּתִ ִריס  ּוְבּפָ ָהָיה  ב  ַקּצָ ָאִבי 
ֶקֶדם  ַמְלֵכי  ֶלת  ׁשֹוׁשֶ ּה  ְלִקּצָ ָאה  ּבָ ֵעת 
ֶרת.  ֲאפֹר-ַאּדֶ ְלבּוׁש  ּבִ ֶאָחד  ָנִזיר  זּוַלת 

ָמָצאִתי,  ָיַדי  ּבְ ָנתּון  ְלטֹון  ִ ַהּשׁ ֶרֶסן  ֶאת 
ִהְצִמיחּו  ְוַנֲחלֹוַתי  כַֹח,  ּבְ יו  ְלַפְתּתִ

ַהחֶֹפן.  ְמלֹוא  ּכִ ֵרִעים  ְוַגם  ה  ַרּבָ ָעְצָמה 

ָנַטל  ִני  ּבְ ֶתר,  ַהּכֶ ִהְתַאְלֵמן  ּבְ ֲאַזי, 
ּנּו  ִמּמֶ ְוָכְך  ָנַתן,  רֹאׁשֹו  ְוַעל  אֹותֹו 

ה.  ֵהֵחּלָ ים  ׁשִ ַהְמֻקּדָ ָלִכים  ַהּמְ ֶלת  ׁשֹוׁשֶ  60

רֹוַבְנס ִמּפְ ַהּמַֹהר  ּבֹו  ֶזה  ְליֹום  ְוַעד 
ָאז, ַעד  ה,  ּבּוׁשָ ַדל  ּבְ ל  ּכָ יִתי  ּבֵ ב  ִמּלֵ ָמָחה 

ר.  ְויֹׁשֶ תֹם  ּבְ ֵנַחן  ַנֲעֶלה,  לֹא  ֲהַגם 

ּוְבכַֹח  ֶקר  ׁשֶ ּבְ ֵהֵחל,  ֹד  ַהּשׁ ֲאַזי 
ּכֶֹפר,  ִלְתּבַֹע  ֵדי  ּכְ ים,  ַרּבִ ְמחֹוזֹות  ְבׁשּו  ּכָ
ָיה. ְונֹוְרַמְנּדְ ְסקֹוְנָיה  ּגַ ֶאת  ּפֹוְנְתֵיה,  ֶאת 

ִאיַטְלָיה,  ְמחֹוזֹות  ֶאל  ָהִראׁשֹון  ְרל  ׁשַ ַלׁש  ּפָ
ֵמַאְקוִוינֹו ּתֹוַמס  ֶאת  ָקַטל,  קֹוְנַרִדין  ֶאת 

ַהּכֶֹפר.  ִגין  ּבְ זֹאת  ל  ּכָ ָמרֹום,  ֵמי  ׁשְ ֶאל  ח  ּלַ ׁשִ

ָהֵעת  ְרַחק  ּתִ לֹא  י  ּכִ ֵעיַני  רֹואֹות  ה  ִהּנֵ
ַעם,  ַהּפַ ְרַפת  ּוִמּצָ ָיקּום,  ַאֵחר  ְרל  ְוׁשַ

ַבח.  ָוׁשֶ ל  ַהּלֵ ץ  ֶיְחּפַ יתֹו  ּבֵ ְוִלְבֵני  לֹו 
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רַֹמח  ַרק  ּוְבָידֹו  ַלח,  ׁשֶ ִלי  ּבְ ָיבֹוא,  ְלַבד 
ִלְדקֹר  ֵייִטיב  ּובֹו  ְקָריֹות,  ִאיׁש  יּהַ  ִהְגּבִ

ַע.  ּקֵ ִיְתּבַ ִפיֶרְנֶצה  ל  ׁשֶ ָהָעב  ֵרָסּה  ּכְ י  ּכִ ַעד   75

ְוֶקֶלס,  ָעוֹון  ִאם  י  ּכִ ִיְקצֹר  ַנֲחלֹות  לֹא  ַאְך 
ָהָעֶול,  ֵעיָניו  ּבְ הּוא  ל  ּקַ ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ

ע.  ָהֶרׁשַ ת  ֶחְרּפַ ָעָליו  ד  ְכּבַ ּתִ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ

ְסִפיָנתֹו,  ּבִ ָאִסיר  ָהִאיׁש  ַאֵחר,  ל  ְרְ ְוׁשַ
ָפחֹות  ׁשְ מֹוֵכר  ם  ַהּיָ ׁשֹוֵדד  ּכְ מֹוהּו  ּכָ

ַח.  ִמְתַמּקֵ הּוא  ה  ִהּנֵ ּתֹו  ּבִ ֲעִריף  ּתַ ַעל 

זֹוֶרֶמת  ַאּתְ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַצע,  ַהּבֶ ֲאַות  ּתַ ָהּה, 
ְלַרְגַלִיְך,  ָמט  יִתי  ּבֵ ֶצֱאָצַאי,  ַדם  ּבְ

נּו?  רֹאׁשֵ ַעל  ּתֹוִריִדי  עֹוד  ֶבר  ׁשֶ הּוא  ֵאיֶזהּו 

ַיַחד.  ם  ּגַ ָעִתיד  ָעָבר,  ֲחָטֵאי  ַיְחִוירּו 
ַאַלְנָיה  ּבְ א  ּבָ ִליז  ה  ּדֶ ְפֶלר  ֶאת  ֶאְרֶאה  ה  ִהּנֵ

ְלֶכֶלא.  ִליכֹו  ּוַמׁשְ ַהּנֹוְצִרי  ֶאת  ּכֹוֵבל 

ְוַלַעג,  ִלְצחֹוק  ם  מּוׂשָ ִנית  ֵ ּשׁ ּבַ ֶאְרֶאּנּו 
ְוחֶֹמץ,  ָמָרה  סֹוֵפג  ִנית  ֵ ּשׁ ּבַ ֶאְרֶאּנּו 

ֶאְרֶאּנּו.  ִנית  ׁשֵ ִנְקָטל  ִבים  ּנָ ּגַ ֵני  ׁשְ ּוֵבין   90

ִמּקֶֹדם,  ַאְכָזר  ְוהּוא  ֶאְרֶאה,  ָחָדׁש  ֹוְנְטיּוס  ּפִ
ְוחֹק,  ין  ּדִ ּפֹוֵרַע  ֵבַע,  ׂשָ לֹא  ֲעַדִין 

ַצע.  ַהּבֶ ַלל  ׁשְ ֶאת  א  נֹוׂשֵ ַהּקֶֹדׁש  ֵהיַכל  ּתֹוְך  ֶאל 

ִני, ַזּכֵ ּתְ ַנַחת  ּבְ ָמַתי  ֵאִלי,  ֲאָהּה, 
ֶרת  ִנְסּתֶ ִנְקָמְתָך,  ֶאת  ֶאְרֶאה  ּוְבֵעיַני 

? ָהֱאלֹּהַ ַזַעם  ֶאת  עֶֹנג  ּבְ יָקה  ּוַמְמּתִ

דֹוׁש  ַהּקָ ָהרּוַח  ֲארּוַסת  ַעל  ָבַרי  ּדְ
עֹוְררּוָך  ׁשֶ ְוֵהם  קֶֹדם,  י  ָאַמְרּתִ אֹוָתם 
ַוֲאַפְעֵנַח, ַאְבִהיר  ְלַמַען  ֵאַלי  ִלְפנֹות 

DANTE 2.indb   208 6/7/2009   2:17:17 PM



209
טור הטוהר

זֹאת  ִלְתִפּלֹוֵתינּו,  ֵהם  ַחת  ִנּצַ ׁשּוָבה  ּתְ
ְיָלה  ַהּלַ בֹוא  ּבְ ֲאָבל  ַהּיֹום,  ֵמִאיר  ֵעת  ל  ּכָ

ֶגד.  ִמּנֶ ֻדְגָמאֹות  ּבְ ַנֲהפְֹך  ָבֵרינּו  ּדְ

ֵכר,  ְוִנּזָ ָנׁשּוב  יְגַמְליֹון  ּפִ ּבְ ֲאַזי 
ְלָזָהב  ַצע  ַהּבֶ ֲאַות  ִמּתַ יַצד  ּכֵ

ַמַעל;  ִאיׁש  ָלל,  ׁשָ ּבֹוֵזז  רֹוֵצַח-ָאב,  ָהַפְך   105

ַצע,  ַהּבֶ רֹוֵדף  יר,  ַנְזּכִ ָפל  ָ ַהּשׁ ִמיָדס  ֶאת 
ֲאָותֹו,  ּתַ ן  ָקְרּבַ ָהָיה  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ

ּוְלֶקֶלס;  ְלַלַעג  ָהִאיׁש  ָהַפְך  ֵמָאז 

ֵחֶרם,  ּבַ ָמַעל  יַצד  ּכֵ ִנְזּכֹר  ָעָכן  ְוֶאת 
ָזָהב,  ּוְלׁשֹון  ָקִלים  ׁשְ ָנַטל  ְוָהֵכיַצד 
ַע;  ְיהֹוׁשֻ ַעם  ִמּזַ ִסיל  ַהּכְ ֶנְחַלץ  ְולֹא 

יָרה;  ּפִ ׁשַ ּתֹו  ִאׁשְ ְוֶאת  ֲחַנְנָיה  ֶאת  ים  ַנֲאׁשִ
ַח; ּבֵ ְנׁשַ ֶהְליֹודֹור  ָסַפג  ִעיטֹות  ַהּבְ ֶאת 

ידּו,  ַיּגִ ָלָהר  ָסִביב  ּפֹוִליְמֶנְסטֹור  ת  ְוֶחְרּפַ

ּפֹוִלידֹורּוס; ֶאת  ָרַצח  ֶסף  ּכֶ ַצע  ּבֶ ֲעבּור  ּבַ
ְקַרסּוס:  ַמְרקּוס  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ִנְקָרא  ּוְלַבּסֹוף 

ִפיָך?׳  ּבְ ָהב  ַהּזָ ל  ׁשֶ ֲעמֹו  ּטַ ַמה  ָנא  ׳ֱאמֹר 

ַלַחׁש,  ּבְ ְוֵיׁש  קֹול  ּבְ יֵנינּו  ּבֵ ִרים  ַהְמַדּבְ ֵיׁש 
אֹוָתנּו,  ן  ַהְמַדְרּבֵ ָהֶרֶגׁש  י  ּפִ ַעל  ְוזֹאת 

יַח.   ָנׂשִ ַמֵהר  ים  ִעּתִ ָבֵרינּו,  ּדְ ָנֵאט  ים  ִעּתִ  120

ַבח  ׁשֶ ְבֵרי  ּדִ י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ַרק  לֹא  ן  ּכֵ ַעל 
ׁשּוט  ּפָ ָהֲאֵחִרים  ּנַֹהג.  ּכַ ַהּיֹום,  ְלאֹור 

ֶקט.״  ׁשֶ ּבְ ְבֵריֶהם  ּדִ ֶאת  ָאְמרּו  אן  ּכָ ְסִביֵבנּו 

ְוָהְלָאה.  ם  ָ ִמּשׁ ּפֹוִנים  ָהִאיׁש,  ִמן  ִנְפַרְדנּו 
ָעֵמינּו  ּפְ ֶאת  ים  ָלׂשִ ים  ׁשִ ְמַבּקְ עֹוֵדנּו 

לֹו,  נּוַכל  ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ ִתיב  ַהּנָ ְלאֶֹרְך 
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ינּו,  ְחּתֵ ּתַ ִנְרָעׁש  ְתאֹום  ּפִ ָהָהר  י  ּכִ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
ֲאָחַזְתִני  פֹור  ּכְ ת  ִצּנַ נֹוֵפל.  ָמט,  ֵחֶפץ  מֹו  ּכְ

ֶות.  ַלּמָ ַהּצֹוֵעד  ֶאת  לֹוֵפת  אֹון  ִקּפָ ּכְ

לֹוס,  ּדֶ ָהִאי  ּכֹה  ָחָזק  ָרַעׁש  לֹא  ָלֶבַטח 
ּה  ִקּנָ ֶאת  ם  ׁשָ ִלְבנֹות  ַלטֹוָנה  ֵאָליו  בֹוא  ּבְ

ַמִים.  ׁשָ ְמאֹורֹות  זּוג   – ּתֹוִליד  אֹוִמים  ּתְ ּבֹו 

ְסִביבֹוֵתינּו,  ַעל  קֹולֹות  אֹון  ׁשְ ַמע  ִנׁשְ ֲאַזי 
ִלי,  ָאַמר  ֵהל,״  ּבָ ּתִ ״ַאל  ֵאַלי:  ָקַרב  מֹוִרי 

ְצָעֶדיָך.״  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָאנִֹכי  ׁשֶ ְזַמן  ל  ״ּכָ  135

,“gloria in excelsis Deo” ָקְראּו:  ַהּכֹל 
ֵאֵלינּו,  מּוִכים  ַהּסְ ִמן  ָעָלה  ָאְזַני  ּבְ ְך  ּכָ

ְלַפְעֵנַח.  ָיִדי  ּבְ ָעָלה  קֹוָלם  ן  ּכֵ ַעל 

ָהרֹוִעים  ֵאּלּו  ּכְ ִניַע,  ְללֹא  ָעַמְדנּו 
ִראׁשֹוִנים.  ֶמר  ַלּזֶ יבּו  ִהְקׁשִ ר  ֲאׁשֶ צֹאָנם 

ָהַרַעׁש.  דֹו  ְוִעּמָ יר  ִ ַהּשׁ ַסק  ּפָ י  ּכִ ַעד 

ְכנּו,  ִהְמׁשַ יל  ְלַהְעּפִ ַהּקֶֹדׁש  ִביל  ׁשְ ּבִ ֲאַזי 
ָלָאֶרץ,  ָרכֹות  ׂשְ ַהּנִ מֹות  ׁשָ ּנְ ּבַ צֹוִפים 
ּוֶבִכי.  ְנִהי  קֹול  ֶאל  ִמְנָהָגן  ּכְ בֹות  ׁשָ

ה,  ֵהּנָ ַעד  ּבּורּוִתי  ְך  ּכָ ֶנֶאְבָקה  לֹא  ֵמעֹוָלם 
ה, ָלּמָ ָלַדַעת  ד  ִמּיָ י  ּנִ ִמּמֶ ְבָעה  ּתָ ְולֹא 
ַע.  ְמַתְעּתֵ לֹא  י  ּבִ רֹון  ּכָ ַהּזִ ִאם  זֹאת 

י,  ְרַעּפַ ׂשַ ּבְ ְלכּוָדה  י  ַמְרּתִ ׁשָ ִליָאה  ַהּפְ ֶאת 
נּו,  ַדְרּכֵ ּבְ ְזנּו  ֶנְחּפַ  – אֹל  ִלׁשְ עֹז  י  ִהְרַהְבּתִ לֹא 

ְלַפְעֵנַח.  אֹוָתּה  ָעָלה  לֹא  ֵהן  ּוְבָיִדי   150

ֶלֶכת. י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ֵעצֹות  אֹוֵבד  ְמֻהְרָהר,  ְך  ּכָ   151
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קנטו עשרים ואחד 

פרק  ככלות  אשר  הרומי,  המשורר  סַטציוס,  של  בנשמתו  פוגשים  ודנטה  ורגיליוס 
על  הרעש  עילת  הפייטנים,  לשני  סטציוס  מסביר  מכאן,  העדן.  לגן  עולה  ההיטהרות 

ההר. 

ִליל ּכָ ּבֹר  ִלׁשְ ֵאין  ׁשֶ אֹון  ּמָ ַהּצִ ת  חּוׁשַ ּתְ
ַעְלַמת  זֹו  ַמִים,  ל  ׁשֶ ְלִגיָמה  ּבִ ִאם  י  ְלּתִ ּבִ
ֶחֶסד,  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּכְ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ֲאַזי  ׁשֹוְמרֹון 

ֶרְך,  ּדֶ ּבַ אֹוִתי  ֵזְרָזה  ִהילּות  ּבְ ִלי,  ֵהִציָקה 
י  ָיַדְעּתִ ַהּמֹוֶרה,  ל  ׁשֶ ִעְקבֹוָתיו  ּבְ ז  ֶנְחּפָ

ֶצֶדק.  ּבְ ְתַעּנֹות  ַהּמִ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ַעל  ֶחְמָלה 

ֲעבּוֵרנּו ּבַ ם  ָרׁשַ ּלּוַקס  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוָכאן, 
ֶבר  ַהּקֶ ת  ֵמֲאֻחּזַ ם  ַהּקָ ַהּנֹוְצִרי  ַעל 

ֶרְך,  ַהּדֶ ֵאם  ַעל  ִנְגָלה  ְלִמיָדיו  ּתַ ֵני  ׁשְ ּומּול 

ֵמֲאחֹוֵרינּו  צֹוֵעד  הֹוִפיַע,  ֵצל  ְלֶפַתע 
רּוַע,  ׂשָ ְצָלִלים  ְקַהל  ּבִ יִטים  ַמּבִ עֹוֵדנּו 

ֵאֵלינּו:  ָנה  ּפָ ׁשֶ ַעד  ּבֹו  ְחנּו  ּגַ ִהׁשְ ְולֹא 

ַאַחי.״  לֹום,  ״ׁשָ ָאַמר,  ָהֵאל,״  ָלֶכם  א  ״ִיּשָׂ
ֶוְרִגיְליּוס  ֲאַזי  ד,  ִמּיָ ְלָאחֹור  ֵהַסְבנּו 

ֶאֶרץ,  ּוְבֶדֶרְך  אּות  ּיָ ּכַ תֹו,  ְרּכָ ּבִ ַעל  יב  ֵהׁשִ  15

ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ ֶזה  ״ְולּו  ָאַמר:  ְוכֹה 
ָעַלי  ְזָרה  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹוֶעֶצת 

ָעֶליָך.״  ַחְסּדֹו  ִיְפרֹׂש  ָלֶנַצח,  לּות  ּגָ ִנּדּוי 
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לֹא  ״ִאם  ְמַמֲהִרים,  עֹוֵדנּו  ָקָרא,  ״ֵהיַאְך?״ 
ְלַמְעָלה,  ָלבֹוא  ְראּוִיים  ָהֵאל  ֶאְתֶכם  ָמָצא 

ה?״  ֵהּנָ ַעד  ֶאְתֶכם  הֹוִליְך  ָהָהר  ַמֲעֵלה  ּבְ ִמי 

יָמִנים  ּסִ ״ּבַ מֹוִרי,  יב  ֵהׁשִ ְתּבֹוֵנן,״  ּתִ ״ִאם 
ָלֶבַטח  ִבין  ּתָ ֵרִעי,  ֵמַצח  ַעל  רּוב  ַהּכְ ָנַתן 

. ֱאלֹּהַ ִנְבֲחֵרי  ִעם  ִנְמֶנה  ָהִאיׁש  ֶזה  י  ּכִ

ְוַלְיָלה,  יֹום  אֹוֶרֶגת  ּזֹו,  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאָבל 
לֹותֹו  ּקְ ׁשֶ יו,  ַחּיָ ִתיל  ּפְ ֶאת  ָטְוָתה  לֹא  ֲעַדִין 

ִמְקֵרהּו,  י  ּפִ ַעל  ְלִאיׁש  ן  ּתֵ ּתִ יׁשֹוָרּה  ּכִ ַעל 

ַיַחד,  ם  ּגַ ָך  ְוַנְפׁשְ י  ַנְפׁשִ ֲאחֹות  ַנְפׁשֹו, 
ְלַבד,  יל  ְלַהְעּפִ ָהר  ּבָ ּתּוַכל  לֹא  ֵהן 

ֵעיֵנינּו.  רֹואֹות  ר  ֲאׁשֶ ֵעיֶניָה  רֹואֹות  ֵאין  י  ּכִ  30

צּוִני  ִחּלְ יִהּנֹם  ַהּגֵ עֹות  ְלּתְ ִמּמַ ן  ּכֵ ַעל 
ְואֹוִליֶכּנּו יְך  ַאְמׁשִ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ְלַהְדִריכֹו 

ַעת. ַמּגַ י  ּתֹוַעְלּתִ ׁשֶ ָכל  ּכְ ֲעֶלה  ּמַ ּבַ

ַמּדּוַע  ּתּוַכל,  ַאְך  ִאם  ָנא,  ִלי  ֱאמֹר  ֲאָבל 
ָהַרַעׁש  קֹול  ה  ְוָלּמָ ֲעֵזַע,  ִנְזּדַ ָהָהר 

ה?״  ְלַמּטָ ם  ַהּיָ חֹוף  ַעד  ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ּבֹו,  ָיַרד 

ַחט  ַהּמַ קּוף  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ָקְלָעה  מֹוִרי  ֵאַלת  ׁשְ
ה  ּיָ ּפִ ַהּצִ ן  ּכֵ ַעל  ָלַדַעת,  ׁשּוָקִתי  ּתְ ל  ׁשֶ
ה.  ֵהֵקּלָ ִצְמאֹוִני  ַעל  ְמַעט  ִלְתׁשּוָבתֹו 

ה  ַהּזֶ ָהָהר  ת  ַ ״ְקֻדּשׁ ֵלאמֹר:  ל  ַהּצֵ יב  ֵהׁשִ
חֹוֵרג  ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ מֹוַנַעת  ִמּמֹוְרדֹוָתיו 

. ֱאלֹּהַ י  ּוֵמֻחּקֵ ָבִרים  ַהּדְ ֶדר  ִמּסֵ

ְוַרק  ְוַאְך  ים,  ִעּתִ מּורֹות  ִמּתְ הּוא  י  ָחְפׁשִ
לּוהּו,  ַקּבְ ּיְ ֶ ׁשּ ּוַמה  רֹום  ֵמי  ׁשְ נּו  ּתְ ּיִ ֶ ׁשּ ַמה 

ּנּו.  ִמּמֶ חּוץ  לּום  ּכְ ְולֹא  ִסְדרֹו,  ּכְ אן  ּכָ ל  ְמֻקּבָ  45
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ֶלג,  ׁשֶ אֹו  ָרד  ּבָ לֹא  ם  ּגַ ָמָטר,  ַטל,  לֹא  ן  ּכֵ ַעל 
ֵני  ּפְ ֵמַעל  בֹוּהַ  ּגָ אן  ּכָ ֵיְרדּו  פֹור  ַהּכְ ְולֹא 

ַער;  ַ ַהּשׁ ַסף  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְדֵרגֹות  ַהּמַ לֹוׁש  ׁשְ

ף  ֶרׁשֶ לֹא  נֹוָצה,  ֲעַנן  ְולֹא  ן  ַרְסּתָ ּכְ ָעב  לֹא 
אּוָמס  ּתַ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ְולֹא  ָמרֹום,  ֵמי  ׁשְ ּבִ ָרק  ּבָ

ָאֶרץ;  ּבָ ְמקֹוָמּה  ֶאת  ִדיר  ּתָ ְחִליָפה  ַהּמַ

בֹוּהַ  ּגָ יֹוֵתר  ַיֲעֶלה  ָהר  ּבָ ָיֵבׁש  ֵאד  לֹא 
קֶֹדם,  י  ְרּתִ ִהְזּכַ אֹוָתן  ְדֵרגֹות  ַהּמַ לֹוׁש  ְ ִמּשׁ
ְטרּוס. ְלּפֶ ֶנה  ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ ַרְגלֹו  ְדרְֹך  ּתִ ֶהן  ּבָ

ַזֲעזּוַע.  אֹו  נּוָדה  ּתְ ְוֵאְרָעה  ֵיׁש  ן  ְחּתָ ּתַ
ָהָאֶרץ  ֶחְביֹוֵני  ּבְ מּוָסה  ַהּכְ רּוַח  ַאְך 

ַמּדּוַע.  ֵאַדע  ְולֹא  אן,  ּכָ ה  ָרֲעׁשָ ֶטֶרם 

ְלֶנֶפׁש  נֹוָדע  ְלֵעת  ָהָהר  רֹוֵטט  זֹאת  ִעם 
נֹוֶסֶקת  יָלה,  ַמְעּפִ ְוִהיא  ִנְצְרָפה  י  ּכִ

ה.  ּנָ ְיַלּוֶ ַרַעם  קֹול  ֲאַזי  ָמרֹום,  ֵמי  ׁשְ ֶאל   60

ַלּטַֹהר,  ֵעדּות  ְיִהי  ְלַבד  ּבִ ָהָרצֹון  י  ּכִ
ְחֶרֶרת  ּוְמׁשֻ ית  ָחְפׁשִ ַעת,  ֻמְפּתַ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ

ְמגּוֶריָה.  ֶאת  ְחִליף  ּתַ ּה  ּלָ ׁשֶ ֶחְפָצּה  י  ּפִ ַעל 

קֶֹדם,  ָבר  ּכְ יל  ְלַהְעּפִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָחְפָצה 
ָלעֶֹנׁש,  ׁשּוָקָתּה  ּתְ ֶאת  ָנַגד  ְרצֹוָנּה  ַאְך 

 . ֱאלֹּהַ ּה  ִלּבָ ּבְ ָנַטע  ַלֵחְטא,  ְלָפִנים  ּכִ

ֶאֶלף  נֹות  ׁשְ ַמֲחִצית  ֶזה  ׁש  ַהּדָ ְוָאנִֹכי 
י  ָחְפׁשִ ָרצֹון  ה  ִהּנֵ לּו,  ַהּלָ ּסּוִרים  ּיִ ּבַ

ָלנּוַע.  ה  ִמּזֶ ָעִדיף  ַסף  ֶאל  אֹוִתי  עֹוֵרר 

ַהֶחֶסד  רּוחֹות  ְוֶאת  ָהַרַעׁש,  ֶאת  אן  ּכָ ם  ַמְעּתֶ ׁשְ
ַמִים,  ׁשָ ֱאלֵֹהי  ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ ִאים  נֹוׂשְ ָהר  ּבָ
ְלַמְעָלה.״  ֵאָליו  ֶיֶאְסֵפם  ְמֵהָרה  ּבִ ְלַמַען 
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ַמִים  ּבְ ֵעת  ָהעֶֹנג  ה  ִיְרּבֶ ּוְכמֹו  ר,  ּבֵ ּדִ
ְחַסְרָנה  ּתֶ ים  ִמּלִ ּבֹר,  ִנׁשְ ָמא  ַהּצָ ֶאת  ים  ַרּבִ

ֵהֵסּבּו.  ִמּלֹוָתיו  ִלי  ר  ָהאֹׁשֶ ֶאת  יַע  ְלַהּבִ  75

ת  ָהֶרׁשֶ ֵאפֹוא  ה  ״ִהּנֵ מֹוִרי,  ָסח  י,״  ״ֵהַבְנּתִ
ה,  ּנָ ִמּמֶ ְוַתְחְמקּו  תֹוָכּה  ּבְ ם  ְדּתֶ ִנְלּכַ

ָהעֶֹנג.  קֹור  ּמְ ּוַמה  ָהַרַעׁש  ַמה  ַעל  ֶאְרֶאה 

ָהִייָת,  ִמי  ִלי  ֱאמֹר  ִטְרָחה,  לֹא  זֹו  ְוִאם 
יָך,  ִמּפִ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ַמע  ֶאׁשְ ִלְכׁשֶ ְוָכְך 
ֵרַע.״  ּתָ ׂשְ ּתִ ּפֹה  ּדֹורֹות  ֶזה  ַמּדּוַע  ָאִבין 

ִטיטּוס  ל  ׁשֶ ָידֹו  ָנְקָמה  ְלֵעת  ָיִמים,  אֹוָתם  ״ּבְ
ם  ּדָ ַעל  ַהּבֹוֵרא,  ל  ׁשֶ ִסּיּועֹו  ּבְ ַהּטֹוב, 

ֶסף,  ּכֶ ֶבַצע  ּבְ ָמַכר  ְקָריֹות  ִאיׁש  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ

ָהָאֶרץ,״  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ י  נֹוַדְעּתִ ה  ִלְתִהּלָ
אִתי,  ָנׂשָ ַהּמֹוִניִטין  ֵנֶזר  ״ֶאת  ָסח,  ָהרּוַח 
ַהֶחֶסד.  ֱאמּוַנת  ֶאת  עֹוד  י  ָיַדְעּתִ לֹא  ַאְך 

ָהרּוַח,  ֲחרּוַזי  ּבַ ָהְיָתה  ְנִעיָמה  ּכֹה 
רֹוָמא  ֵאֶליָה  ָצה  ִאּמְ טּולּוז  ֵחיק  ּמֵ ׁשֶ ַעד 

ַבח.  ֶ ַלּשׁ ֲהַדס  ֵזר  ּבְ רּוִני  ִעּטְ ּוָבּה  אֹוִתי,   90

ָאֶרץ.  ּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נֹוָדע  ַהּיֹום  ַעד  ְסַטְציּוס,  ִמי  ׁשְ
ָאִכיֶלס,  בּוַרת  ּגְ ְוַעל  י  ּבַ ּתֶ ַעל  י  ְרּתִ ִסּפַ

י.  ָהַלְכּתִ ְלעֹוָלִמי  י  ּכִ י  ְמּתִ ִסּיַ לֹא  ַאְך 

ַהט  ַהּלַ ְמקֹור  אֹוִתי,  ית  ִהּצִ ׁשֶ ף  ָהֶרׁשֶ
ֶאֶלף  ִהְלִהיָטה  ר  ֲאׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֵמֵאׁש  ָנַבע 

ְלֶהֶבת.  ַ ַהּשׁ ַלַהב  ּבְ ֵמָאז  ְמׁשֹוְרִרים 

י  ְרּתִ ִחּבַ ָחרּוז  ְלֵעת  ְלֶאֶנִאיָדה,  י  ְנּתִ ּוַ ּכִ
אֹוֶמֶנת,  ְלֵאם,  ַהּזֹו  יָרה  ִ ַהּשׁ ִלי  ָהְיָתה 

ּוְכֶאֶפס.  ַאִין  ּכְ יַרי  ׁשִ ָהיּו  ּה  ְלּתָ ּבִ
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ֶוְרִגיְליּוס  ִעם  ָאֶרץ  ּבָ י  ָיכְֹלּתִ ִלְחיֹות  ַרק  לּו 
נֹוֶסֶפת  ָנה  ׁשָ חֹוֵבר  ִסְבִלי  ַעל  ָהִייִתי 
י.״ ֶנְחַלְצּתִ לּות  ַהּגָ ִמן  י  ַלָחְפׁשִ ֶטֶרם  ּבְ

ֶוְרִגיְליּוס, ֵאַלי  ָנה  ּפָ ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ
יב.״  ׁשִ ּתָ ָנא  ״ַאל  ְוָסח:  ְדָמָמה  ּבִ י  ּבִ יט  ִהּבִ

ֶלת.   מֹוׁשֶ ּכֹל  ּבַ לֹא  ֵהן  ָהָרצֹון  ַיד  ם  ּגַ ַאְך   105

ָהֶרֶגׁש,  ֶנֶאְמֵני  ֵהם  ְוֶדַמע  ַהִחּיּוְך  י  ּכִ
ֵמִניַע,  אֹוָתם  ְוהּוא  אֹוָתם  ַהְמחֹוֵלל  הּוא 

ַיְכִריַע.  אֹוָתם  ָרצֹון  ָנֵקל  ּבְ לֹא  ן  ּכֵ ַעל 

ֵהן,  רֹוְמזֹות  ֵעיָניו  ִאיׁש  ּכְ י,  ְכּתִ ִחּיַ ָאנִֹכי  ְך  ּכָ
יט,  ִהּבִ ּוְבֵעיַני  ל,  ַהּצֵ ֶהְחִריׁש  ֲאַזי 

ָהֶרֶגׁש.  ּוְמֻעְרָטל  לּוי  ּגָ ֶהן  ּבָ ַרק  י  ּכִ

ָאֶרץ.״  ּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נֹוָדע  ַהּיֹום  ַעד  ְסַטְציּוס,  ִמי  פ.״ׁשְ ג׳. 
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ִלי,  ָאַמר  ל  ַהּצֵ ּוְצַלח,״  ֲעָמְלָך  ּבַ ״ֲעֵלה 
ָנא,  ֶוֱאמֹר  י  ּנִ ִמּמֶ ה  ַכּסֶ ּתְ ַאל  זֹאת  ״ִעם 

?״  ְרּתָ ִהְסּבַ ֵאַלי  ִנים  ּפָ ִחּיּוְך  ּבְ ַמּדּוַע 

ָהִייִתי,  ָלכּוד  ה  ִמּזֶ ְוַגם  ה  ִמּזֶ ה  ַעּתָ
ִני,  ׁשַ ּקְ ּבִ ּתֹק  ִלׁשְ ְוֶזה  ָחַפץ,  ָבִרי  ּדְ ֶאת  ֶזה 
ַמּדּוַע.  מֹוִרי  ֵהִבין  י,  ֶנֱאַנְחּתִ ֵעת  ן  ּכֵ ַעל 

לֹו,  ב  ָהׁשֵ ֵאָליו,  ר  ּבֵ ״ּדַ ִלי,  ָאַמר  ֵהל,״  ּבָ ּתִ ״ַאל 
ִבים,  ָ ּוְמֻיּשׁ קּוִלים  ׁשְ ָבֶריָך  ּדְ ִיְהיּו  ֲאָבל 

מַֹע.״ ִלׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ֶחְפצֹו  ְמאֹד  ַרב  י  ּכִ  120

ָלֶבַטח  ְקדּוִמים,  ֵצל  ״הֹו,  לֹו:  ָעִניִתי  ֲאַזי 
ָרִאיָת,  ר  ֲאׁשֶ ִחּיּוְך  ר  ְלֵפׁשֶ ה  ַאּתָ ֵמּהַ  ּתָ

יַע.  ַאְפּתִ אֹוְתָך  ה  ִהּנֵ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ֲאָבל 

ְלַמְעָלה,  ִתיב  ַהּנָ ֶאת  יֹוֵרִני  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש 
 , ְכּתָ ָמׁשַ ּכֲֹחָך  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ הּוא,  ֶוְרִגיְליּוס 

ֶחֶלד.  ּבַ ְוָאָדם  ֵאל  ֲעִלילֹות  ֶאת  יר  ָלׁשִ

ַהִחּיּוְך  י  ּכִ ַיֲעֶלה  ָך  ְעּתְ ּדַ ַעל  ּוְלַבל 
ה  ִמּזֶ ַאֵחר  ָהָיה  ְמקֹורֹו  י,  ְכּתִ ִחּיַ

י.״  ַמְעּתִ ׁשָ ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ָבֶריָך,  ּדְ עֹוְררּו  ׁשֶ

ֶוְרִגיְליּוס  ַרְגֵלי  ַלְחּבֹק  ׁש  ּקֵ ּבִ ל,  ַהּצֵ ַרע  ּכָ
צֶֹרְך,  ֵאין  ֲחַדל,  ״ָאִחי,  ֵאָליו:  ר  ּבֵ ּדִ ֶזה  ַאְך 

ֵעיֶניָך.״  רֹואֹות  ֲהלֹא  ְוֵצל  ה  ַאּתָ ֵצל  ֵהן 

ּגֶֹדל  ֶאת  ִבין  ּתָ ה  ״ַעּתָ ר:  ּבֵ ּדִ ָקם,  עֹוֶדּנּו 
ּבֹוֶעֶרת,  ַעְצמֹוַתי  ּבְ ֵאֶליָך,  ַאֲהָבִתי 

נּו,  ִהּנֵ לֹא-ְכלֹום  ֵהן  י  ּכִ ְלֶפַתע  ח  ּכַ ֶאׁשְ י  ּכִ ַעד   135

חֶֹמר.״  ּבְ נֹוְצקּו  לּו  מֹו  ּכְ ֶאְנַהג  ְצָלִלים  ְוִעם    136
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הארצי העדן  גן  לפני  האחרון  ו.המדרג  א. 
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קנטו עשרים ושניים 

חטאיו  על  לשניהם  מספר  השישי,  המדרג  אל  וורגיליוס  דנטה  את  המלווה  סטציוס, 
זמנו,  משוררי  של  בגורלם  עלה  מה  לדעת  מבקש  הוא  הנצרות.  את  קבלתו  ועל 
אילן  ליד  ההולכים  נעצרים  המדרג  אל  בעלותם  בפירוט.  כך  על  לו  משיב  וורגיליוס 

לאכילה.  האסורים  מתוקים  פירות  ענפיו  ועל  הפוך  הגדל 

 – ֵמַאֲחֵרינּו  רּוב  ַהּכְ ּנֹוַתר  ֶ ִמּשׁ ה  ַעּתָ
הֹוִליָכנּו  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ְדָרג  ַהּמִ ֶאל  ׁשֶ הּוא 

הּוא,  ָמָחה  ַמְלָאְך  ְכַנף  ּבִ  P עֹוד  ְצִחי  ּוִמּמִ

ֶדק,  ּצֶ ּבַ ַהֲחֵפִצים  ֵאּלּו  ׁשֶ קֹול  ּבְ ִהְצִהיר 
ם  ִסּיֵ ַהְכָרָזתֹו  ְוֶאת  ִיְהיּו,  רּוִכים  ּבְ

י  עֹוֶדּנִ הֹוִסיף.  ְולֹא  ֵמִאים״  ַהּצְ ב״ֵאּלּו 

ֶקֶצב,  ּבְ ָהרּוחֹות  ֵני  ׁשְ ַאַחר  ָעל  ֶאל  יל  ַמְעּפִ
יֹוֵתר  ַקל  ָהִייִתי  ן  ּכֵ ׁשֶ ָעָמל,  ְללֹא 

ִמּקֶֹדם.  ָהֲאֵחרֹות  ֲעלֹות  ּמַ ּבַ ר  ֵמֲאׁשֶ

ֶתת  ּצֶ ״ַהּנִ ֶוְרִגיְליּוס,  ַתח  ּפָ ״ָהַאֲהָבה,״ 
ַאֵחר,  ֵלב  ּבְ ְמָצא  ּתִ ַמֲעֶנה  ֶחֶסד,  ּבְ

ַהב.  ַהּלַ ֵאׁש  ֶאת  ְקִרין  ּתַ חּוץ  ֱאֵלי  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ

יּוֶבַנִליס  ֵאֵלינּו  ֵמָאז,  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ַהּתֶֹפת  ֲאַבּדֹון  ֶאל  ה  ֵהּנָ ָלֶרֶדת  הֹוִאיל 

ְוהֹוִדיַע,  א  ּבָ ֵאַלי  ַאֲהָבְתָך  ְוַעל   15

יֹוֵתר  ָך  ִעּמְ י  ַחְסּדִ ַבר  ּגָ עּור  ׁשִ ְלֵאין 
ָרָאהּו,  ּלֹא  ׁשֶ ֶאל  ִאיׁש  ָיַדע  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ

ְקַצְרָנה.  ּתִ ֵעיַני  ּבְ ה  ַעּתָ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ן  ּכֵ ַעל 
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ִלי  ְסַלח  ָנא  ּוְכָיִדיד   – א  ָאּנָ ִלי,  ֱאמֹר  זֹאת  ִעם 
 – ָהֶרֶסן  ֶאת  י  ְרּתִ ִהּתַ י  ִלּבִ ִגּלּוי  ּבְ ִאם 

ֵרֶעָך,  ִעם  יַח  ׂשִ ּכְ ֵאפֹוא  י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדַ

ַצע  ַהּבֶ ת  ֶחְמּדַ ָמְצָאה  ֶזה  ָהֵכיַצד  ִלי  ֱאמֹר 
ְוַדַעת,  ָחְכָמה  ְלַצד  ָך  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ ָמקֹום 

?״  ְחּתָ ְוִטּפַ ְלּתָ  ּדַ ּגִ ָעָמל  רֹב  ּבְ אֹוָתן 

ְסַטְציּוס  ל  ׁשֶ ְפתֹוָתיו  ׂשִ ַעל  ה  ִחּלָ ּתְ ֶהֱעלּו  ָבָריו  ּדְ
ִמּלֹוֶתיָך  ל  ״ּכָ ר:  ּבֵ ּדִ ֲאַזי  יל,  ַקּלִ ִחּיּוְך 

ִלי.  רֹוֵחׁש  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָלַאֲהָבה  אֹות  ֵהן 

ֵמֵעיֵנינּו  ֶרת  ִנְסּתֶ ים  ּוְלִעּתִ ֵיׁש  ָאֵכן, 
ַיְטֵענּו  ם  ִחּנָ ד  ֲחׁשַ ֲאַזי  ׁשּוָטה.  ּפְ ֱאֶמת 

ְודִֹפי.  ָמה  ַאׁשְ ָנִטיל  ע  ׁשַ ִמּפֶ ּוְבָנִקי   30

 – ְכַנְעּתָ  ּתַ ִהׁשְ י  ּכִ ָלֵמד  ֲאִני  ֵאָלְתָך  ְ ִמּשׁ
 – נּו  ׁשְ ִנְפּגַ י  ַהֲחִמיׁשִ ְדָרג  ּמִ ּבַ י  ּכִ אּוַלי, 

ַצע.  ַהּבֶ ַתֲאַות  ּבְ ָחָטאִתי  י  ַחּיַ ּבְ ׁשֶ

י,  ָרַחְקּתִ ָיַמי  ָכל  ּבְ ַצע  ַהּבֶ ִמן  י  ּכִ ע  ּדַ ַאְך 
ָחָטאִתי,  ּוִבְסִביָאה  ָרנּות  ַגְרּגְ ּבְ ַרק 

עֶֹנׁש.  ּבְ א  ֶאּשָׂ ִנים  ׁשָ ֵמאֹות  ֶזה  ה  ֵאּלֶ ַעל 

ָקָראִתי  ְלֵעת  ָרַכי  ּדְ ֶאת  י  ְנּתִ ּקַ ּתִ לּוֵלא 
ָלעֶֹמק,  ם  רּוׁשָ ּפֵ ֶאת  י  ְוֵהַבְנּתִ יֶריָך  ׁשִ

ּתֹוִכיַח:  ַזַעְמָך  ּבְ ָהָאָדם  ֶטַבע  ם  ּבָ

ַמּדּוַע  ָהב,  ַהּזָ ְלֶבַצע  ָקדֹוׁש  ׳ָרָעב 
ָהִייִתי  ן?׳  ַרּסֵ ּתְ לֹא  ֱאנֹוׁש  ֲאַות  ּתַ ֶאת 

ה.  ֵהּנָ ַעד  ים  ּצִ ַהּנִ ין  ּבֵ ֵבד  ּכָ ָקל  ִמׁשְ ּגֹוֵלל 

ָנַפִים  ּכְ זּוג  ּכְ נּוַכל  ָיֵדינּו  י  ּכִ י  ֵהַבְנּתִ
ה,    ֵאּלֶ ַעל  ָלה.  ְלַבּטָ ּוְלהֹוִציא  ִלְפרֹׂש 

י.  ְוִנַחְמּתִ י  ְרּתִ ּפַ ּכִ ֲחָטִאים  עֹוד  ְוַעל   45
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ַחת,  ּדַ ּפַ לּוֵחי  ּגְ ֵמֶהם  עֹוד,  ָיקּומּו  ה  ּמָ ּכַ
ַעת,  ּדַ ֵמחֶֹסר  ֵחְטא  ַעל  ָמֲחלּו  ּלֹא  ׁשֶ ִמי 

ֶות!  ַהּמָ ַסף  ַעל  ְולֹא  ם  ֶחְלּדָ יֵמי  ּבִ לֹא 

ָחַפְצּתָ  ֶעְזָרתֹו  ּבְ ֶהָעוֹון  י  ּכִ ְוַדע 
הּוא,  ִהּפּוכֹו  ֲאִפּלּו  ִלְמחֹות,  ַאֵחר  ָעוֹון 

ַיַחד.  ם  ּגַ ְוִיְקְמלּו  ּתֹוֶחֶלת,  ֵניֶהם  ִלׁשְ ֵאין 

ַצע  ַהּבֶ ֵאֵבי  ּתְ ֶאל  חֹוֵבר  ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל 
י  ָעְנׁשִ ַעל  אִתי  ּבָ ׁשֶ ַאף  אן,  ּכָ ִרים  ַהְמַכּפְ

ֶתר.״  ַהּיֶ ְזָרנּות  ּפַ ֵחְטא  ָהפּוְך:  ַוֲעוֹוִני 

ַרֵחם  ַחְסֵרי  ְקָרבֹות  ַעל  ״ֵמֲחרּוֶזיָך 
יֹוַקְסָטה,״  ה  ְלּכָ ַהּמַ ל  ׁשֶ ָיגֹון  אֹוֵמי  ּתְ ין  ּבֵ
ִלְסַטְציּוס, רֹוִעים  יֵרי  ׁשִ ְיָטן  ּפַ ֲאַזי  יב  ֵהׁשִ

רּוַח  ַאר  ׁשְ ָך  ּבְ ָנְתָנה  ְקִליאֹו  י  ּכִ עֹוֶלה  לֹא  ״ֵהן 
ַהּקֶֹדׁש,  ֱאמּוַנת  ּבֶ ַחְרּתָ  ּבָ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַעד 

ֶחֶסד.  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ְלָעֶדיָה  ּבִ ַטַעם  ֵאין   60

ֶמׁש  ׁשֶ אֹו  ֵנר  ֵאיֶזהּו  ָבר,  ַהּדָ הּוא  ְך  ּכָ ִאם 
יָך  ִמְפָרׂשֶ ֶאת  י  ּכִ ַעד  ֵמאֶֹפל  אֹוְתָך  צּו  ִחּלְ
ְטרּוס?״  ּפֶ ֶסְנט  ג  ּיָ ַהּדַ ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ּתָ  ַרׂשְ ּפָ

ֵחִני  ּלְ ְלׁשַ ָהִייָת  ״ָהִראׁשֹון  לֹו:  יב  ֵהׁשִ
ֱאלֹּהַ  ַאַחר  ִראׁשֹון  ְרָנסֹוס,  ּפַ ֵמי  ִלְגמַֹע 

ְך.  חֹׁשֶ ּבַ ִתי  ְמִסּלָ ֶאת  ְלָהִאיר  ָהִייָת 

ְיָלה  ּלַ ּבַ ְך  ַהְמַהּלֵ ִאיׁש  ּכָ זֹאת  יָת  ָעׂשִ
ָלֲאֵחִרים  ִאם  י  ּכִ לֹו,  לֹא  יד,  ַלּפִ ָיָדיו  ּבְ

ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ַההֹוְלִכים  ֶאת  ְלָהִאיר  הּוא,  נֹוָעד 

ָחָדׁש  ּדֹור  ָאֶרץ  ּבָ ׳ָקם   : ִהְכַרְזּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶחֶלד,  ּבַ ית  ֵראׁשִ ְיֵמי  ִעּמֹו  ב,  ׁשָ ֶדק  ַהּצֶ
ָרִקיַע.׳  רֹום  ִמּמְ ָיַרד  ִראׁשֹוִנים  ְוֵנֶצר 
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י,  ָנַחְלּתִ ֵאפֹוא  ָך  ִמּמְ ְיָטן  ַהּפַ ּתַֹאר  ֶאת 
ַלח  ֶאׁשְ ָיִדי  ה  ִהּנֵ ָהִייִתי.  ּוְלנֹוְצִרי 

י.  ְמּתִ ָרׁשַ ּיּור  ַהּצִ ֶאת  ע  ֶאְצּבַ ּוְבִמְכחֹול   75

ִליֶחיָה  ׁשְ אֹור  ּבְ ְזרּוָעה  ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ָאז  ָהְיָתה 
ַהּקֶֹדׁש  ֶוֱאמּוַנת  ַחת,  ִנּצַ ַמְמָלָכה  ל  ׁשֶ

ַהֶחֶלד,  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ה  ֵהֵחּלָ ט  ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ

– ָמִניִתי  ְלֵעיל  אֹוָתם   – ֲאמּו  ּתָ יֶריָך  ׁשִ
אּו  ּבָ ֶזה  רֹוב  ּקָ ּמִ ׁשֶ יִפים  ּטִ ַהּמַ ַבר  ּדְ ֶאת 

יִתי. ָעׂשִ י  ְזַמּנִ כּופֹות  ּתְ ֶחְבָרָתם  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 

ַהּקֶֹדׁש,  ִליֵחי  ׁשְ ֵמיַטב  ֵעיַני  ּבְ ֵהם  ָהיּו 
ּדֹוִמיְצָינּוס,  יָסר  ַהּקֵ אֹוָתם  ָרַדף  ּוְלֵעת 
י.  ָמַהְלּתִ ְמעֹוַתי  ּדִ ֶאת  ְרָענּוָתם  ּפֻ כֹוס  ּבְ

י,  ְעּתִ ִסּיַ יֵדיֶהם  ּבִ י,  ֶחְלּדִ יֵמי  ּבִ ֵמָאז, 
עֹוְרַרִני ׁשֶ ֶזה  הּוא  ְלָחָנם  ּפֻ ְוטַֹהר 

ַאֶחֶרת.  ֶלֱאמּוָנה  ָלבּוז  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ

י  ְחּתִ ּלַ ׁשִ ָוִנים  ַהּיְ ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 
י,  ְלּתִ ֻהְטּבַ ָהִעיר,  י  ּבַ ּתֶ דֹות  ּגְ ֶאל  יָרִתי  ׁשִ ּבְ
ַחד.  ּפַ ֵמרֹב  י  ַמְרּתִ ׁשָ ֶתר  ּסֵ ּבַ ִתי  ּדָ ַעל  ַאְך   90

ַעִין  ְלַמְרִאית  ַרב  ְזַמן  ָהִייִתי  ְצָלִמים  עֹוֵבד 
ֵמאֹות  ע  ַאְרּבַ ִנים  ׁשָ ָלנּות  ָהַרׁשְ ֵחְטא  ַעל 

ְלעֶֹנׁש.  ָהְרִביִעי  ְדָרג  ּמִ ּבַ י  סֹוַבְבּתִ

 , ֵהַסְרּתָ ַהּלֹוט  ֶאת  ׁשֶ ָהִאיׁש  ה,  ַאּתָ ֲאָבל 
ָהֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ יר  ִהְסּתִ ר  ֲאׁשֶ
ַמְעָלה,  ִטּפּוֵסנּו  ּבְ ְזַמן  ָיֵדינּו  ּבְ עֹוד  ל  ּכָ

ַקְדמֹוֵננּו  ֶטֶרְנְציּוס  ֵהיָכן  ִלי,  ָנא  ֱאמֹר 
ָוארֹו, ָלאּוטּוס,  ּפְ ֶצִציְליּוס,  ֵאיפֹה  ַוֲהֵתַדע 

רַֹבע?״  ֵאיֶזה  ּבְ ן  ּכֵ ִאם  ֵהם,  ַהחֹוְטִאים  ין  ּבֵ ַהִאם 
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ְוָכמֹוִני,״  ְרְסיּוס  ּפֶ ּכְ ים,  ַרּבִ ְועֹוד  ֵהם  ם  ״ּגַ
ַהּמּוזֹות  ר  ֲאׁשֶ ָיָון  ן  ּבֶ ״ִעם  מֹוִרי,  יב  ֵהׁשִ

נּו.  ִהּנֵ לֹו,  יׁשּו  ִהּגִ ַחְסֵדיֶהן  ַפע  ׁשֶ ֶאת 

ִראׁשֹון,  ִמְדָרג  ּבְ הּוא  ֵננּו,  ּכָ ִמׁשְ אֶֹפל  ּבָ
יַח,  ָנׂשִ ִדיר  ּתָ ָהָהר  ִמְדרֹונֹות  ּבְ ם  ְוׁשָ

רּוֵחנּו.  יִציֵרי  ּבִ ָלרֹב  ִבים  ָ ַהְמֻיּשׁ  105

ַהְמׁשֹוֵרר  ַאְנִטיפֹון  נּו,  ִעּמָ ֵאירֹוִפיֶדס 
ְוִסימֹוִניֶדס,  ׁשֹוֵכן,  ַאָגתֹון  ּוְכמֹוֶהם 

ֵנֶזר. ּבְ ר  ֻעּטַ ִמְצָחם  ֶהַלס,  ֵני  ּבְ ים  ַרּבִ ְועֹוד 

ה  ִלְתִהּלָ ָמן  ׁשְ ֶאת  ים  ָנׁשִ ם  ּוְלִצּדָ
ְוַאְרְגָיה  יִפיֶלה  ּדֵ ַאְנִטיגֹוָנה,  הֹוֵצאָת: 

ָהֻאְמֶלֶלת. ִאיְסֶמָנה  ּפֹוִליִניֶקס,  ת  ֵאׁשֶ ִהיא 

ַלְנְגָיה,  ַמְעַין  ֶאת  ה  ַהְמַגּלָ ם  ׁשָ ּכֹן  ׁשְ ּתִ
ֶטֶרְזַיאס, ת  ּבַ ְוֶאת  ִטיס  ּתֶ ֶאת  ֵעיְנָך  זֹף  ׁשְ ּתִ

ַאֲחיֹוֶתיָה.״  ִעם  ב  ׁשֵ ּתֵ יֵניֶהן  ּבֵ יַדְמָיה  ּדֵ

ַעד,  ַהּיַ ֶאל  אּו  ּבָ י  ּכִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ְקטּו  ׁשָ ה  ַעּתָ
ְלַמְעָלה,  ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ ס  ַטּפֵ ִמּלְ טּוִרים  ּפְ

יטּו.  ִהּבִ ְסִביבֹוָתם  ַעל  ה  ַרּבָ ָנה  ַכּוָ ּבְ

ָנמֹוגּו,  ַהּיֹום  ְפחֹות  ׁשִ ע  ַאְרּבַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵעת  ּכָ
יָהה  ִהְגּבִ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ִציר  ֶאת  ית  ַוֲחִמיׁשִ
ְלַמְעָלה, ִמיד  ּתָ ּקֹד  ּתִ ַקְרָנּה  ִזיו  ְלַמַען   120

ּדֹוַמִני,  ַמן,  ַהּזְ א  ״ּבָ ַהּטֹוב:  מֹוִרי  ָאַמר 
יִמיֵננּו,  ּבִ ִלְפנֹות  ְדָרג  ַהּמִ ֶאֶדן  ֶאל 

ִמְנָהֵגינּו.״  ָמסֶֹרת  ּבְ יף,  ַנּקִ ָהָהר  ֶאת  ְך  ּכָ

ְלֶדֶגל  ָלנּו  ָהָיה  ל  ַהֶהְרּגֵ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ַחד  ַהּפַ נּו  ּבָ ָנמֹוג  ַחְרנּו  ּבָ ִביל  ְ ּשׁ ּבַ ּוְלֵעת 
ֶרְך.  ַהּדֶ ֶאת  יָעה  ִהּצִ רּוָכה  ּבְ ָמה  ְנׁשָ י  ּכִ
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י  ַסְעּתִ ּפָ ָדד  ּבָ רֹאׁש,  ּבָ ָצֲעדּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ
ׁשֹוֵמַע  ְבֵריֶהם  ּדִ ֶאת  ֵניֶהם,  ׁשְ ֵמֲאחֹוֵרי 
ָרֶכיָה.  ּדְ ְוַעל  לֹוֵמד  יָרה  ִ ַהּשׁ ַעל  ַרּבֹות 

ֶוְך,  ּתָ ּבַ ִנְקַטע  ֲאַזי  יָחָתם  ׂשִ ֶמֶתק  ַאְך 
נּו,  ְרּכֵ ּדַ ָחַסם  ִאיָלן  ֶרְך  ַהּדֶ ֵאם  ַעל  ְלֵעת 

ִניחֹוַח.  ְוֶהֱעָלה  ָהָיה  ָנֶאה  ְריֹו  ּפִ

ַזע  ַהּגֶ ְוַצר  הֹוֵלְך  ֶזה  ּוַח  ּוְכַאּשׁ
מּוֵלנּו.  ָהֵעץ  ָהָיה  ָהפּוְך  ד,  ּבַ ֶאל  ד  ִמּבַ

ִלְמנַֹע.  ָעָליו  ִטּפּוס  ׁש  ּקֵ ּבִ ָכְך  ּבְ אּוַלי   135

ַלע,  ַהּסֶ חֹוַמת  ָעָליו  ָסְגָרה  ִביל  ְ ַלּשׁ מֹאל  ִמּשְׂ
 , בֹוּהַ ּגָ ָמצּוק  רֹום  ִמּמְ ְטפּו  ׁשָ ַצִחים  ַמִים 
ָעֵלינּו.  ּמֵ ׁשֶ ָהֵעץ  ַעְנֵפי  ין  ּבֵ ֶאל  קֹוְלִחים 

ַזע  ַהּגֶ ְוַצר  הֹוֵלְך  ֶזה  ּוַח  ״ּוְכַאּשׁ

מּוֵלנּו״  ָהֵעץ  ָהָיה  ָהפּוְך  ד,  ּבַ ֶאל  ד  ִמּבַ

ב.( )ס.  בוטיצ׳לי  סנדרו 
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ָהִאיָלן,  ֶאל  ָקְרבּו  ְיָטִנים  ַהּפַ ֵני  ׁשְ ֵעת 
ֵאֵלינּו:  ַהּקֹוֵרא  קֹול  ֵמַעְלָותֹו  ָעָלה 

ּנּו.״  ִמּמֶ ּתֹאְכלּו  לֹא  ה,  ַהּזֶ ָהֵעץ  ִרי  ״ִמּפְ

ּוֶאיָה,  ִנּשׂ ֶטֶקס  ּבְ ״ִמְרָים,  ר:  ּבֵ ּדִ ְועֹוד 
 – ִעְנַיְנֶכם  ל  ּכָ הּוא  ׁשֶ  – ִפיָה  ּבְ ִהְרֲהָרה  לֹא 

ּדִֹפי.  ּוְללֹא  ָערּוְך  אֹותֹו  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ַאְך  י  ּכִ

ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ָיְדעּו  רֹוָמא  ּבְ ְקדּוִמים  ּוְבנֹות 
ָהֶעֶלם,  אל  ִנּיֵ ּדָ ם  ּגַ ַמִים,  ל  ׁשֶ ְלִגיָמה  ּבִ
ְוַדַעת.  ָחְכָמה  ָקָנה  ים,  ְטַעּמִ ַלּמַ ז  ּבָ י  ּכִ

ָהָיה,  ִראׁשֹוִנים  ּדֹור  ז  ּפָ ֶכֶתם  ּכְ ָנֶאה 
ַלֵחְך  ָטִעים  ָהָיה  ל  ָהִאְצְטֻרּבָ ְלֵעת 

ָהֶרַקח.  ֵיין  ּכְ ָהָיה  ֶלג  ּפֶ ל  ּכָ ֵמי  ְוַטַעם   150

ֵהִזינּו  יל  ְטּבִ ַהּמַ ֶאת  ה  ְוָהַאְרּבֶ ַבׁש  ַהּדְ
ן  ּכֵ ַעל  ה,  ִמּזֶ יֹוֵתר  ְולֹא  ֲעָרָבה  ּבָ

ַבח,  ְוׁשֶ ה  ִלְתִהּלָ ָהַלְך  ְלָפָניו  מֹו  ׁשְ

ַהּקֶֹדׁש.״ ִכְתֵבי  ּבְ זֹאת  ְלְמדּו  ּתִ ׁשֶ ִפי  ּכְ   154
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קנטו עשרים ושלושה 

ורעב,  צמא  מוכי  בשר,  כחושי  גרגרנים  בעדת  המשוררים  פוגשים  השישי  במדרג 
המתאווים לפירותיו המעלים ניחוח של האילן ההפוך ולמים הקולחים עליו מלמעלה. 
ונושא  לייסורים,  וגיסו, המספר על מרעיו  ידידו  דֹוַנטי,  פֹוֶרֶזה  ביניהם את  דנטה מזהה 

פירנצה.  בנות  של  פריצותן  בדבר  להבות  חוצב  נאום 

ֶרק  ַהּיֶ ֳעָפֵאי  ּבָ ֵמִציץ  ָאנִֹכי  עֹוד 
ד  ּיָ ַהּצַ ֶדֶרְך  ּכְ ה  ַרּבָ ָנה  ַכּוָ ּבְ

ַער,  ַהּיַ עֹופֹות  ֵציד  ַעל  יו  ַחּיָ ה  ַהְמַכּלֶ

ָנא,  ְקַרב  ִני,  ״ּבְ ִלי:  ָאַמר  ַהּטֹוב  מֹוִרי  ֲאַזי 
ֵענּו  ַמּסָ ּבְ ֻהְקַצב  ר  ֲאׁשֶ ַמן  ַהּזְ ְרֵאה, 

ּתֹוֶעֶלת.״  ּוְבֵמַרב  ֵהיֵטב  לֹו  ְלַנּצְ ֵיׁש 

 – י  ֵהַאְצּתִ ַצֲעִדי  ּבְ  – ֵעיַני  ֶאת  י  ֵהַסְבּתִ
י  ֶהֱאַזְנּתִ ּפֹוֵסַע  ִקיִאים  ַהּבְ ֵני  ׁשְ ּוְלַצד 

ֶסף.  ּכָ ֵאין  ם  ִחּנָ ְוזֹאת  ֻמְפֶלֶגת  ָחְכָמה  ִלְדַבר 

ֶמר:  ַהּזֶ ָמעֹות  ּדְ קֹול  ּבְ ָעָלה  ְתאֹום  ּפִ ֲאַזי 
הֹוִלידּו  ּוִמּלֹוָתיו  ח.״  ְפּתַ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ״ֲאדָֹני, 

ְוֶעֶצב.  ְמָחה  ׂשִ ַאַחת  ּוְבעֹוָנה  ֵעת  ּבְ

ׁשֹוֵמַע?״  ָאנִֹכי  ׁשֶ ָנִעים,  ָאב  ה,  ּזֶ ַמה  ״הֹו 
ֵהם,  ָעם  ַמּסָ ּבְ ְצָלִלים  ר  ״ֶאְפׁשָ ָסח:  י.  ַמְהּתִ ּתָ

ָהעֶֹנׁש.״  מּוֶעֶקת  ֶאת  ִלְפרֹק  ים  ׁשִ ַהְמַבּקְ  15

קּוַע  ָ ַהּשׁ ָלֶרֶגל  עֹוֶלה  ּכְ ֵהם  ָהיּו 
ָידּוַע,  י  ְלּתִ ּבִ ָקָהל  עֹוְקפֹו  יו,  ְרַעּפָ ׂשַ ּבְ

ֶהֶגה.  ִמיַע  ַיׁשְ לֹא  ַאְך  ֵאָליו  ָניו  ּפָ ָיֵסב 
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ְצָעֶדיָה,  ֶאת  ה  ְמִחיׁשָ ֵמֲאחֹוֵרינּו,  ְוָכְך 
ִמְתּבֹוֶנֶנת,  אֹוָתנּו  ָעְקָפה  ְצָלִלים  ֲעַדת 

ָעֵלינּו.  ִליָאה  ּפְ רֹב  ּבְ ְודֹוֶמֶמת,  רֹאׁש  ְבַדת  ּכִ

אֶֹפל,  ּבְ קֹוְדרֹות  ֵריקֹות,  ם  ּלָ ּכֻ ֵעיֵני  ָהיּו 
ים  חּוׁשִ ּכְ ְוכֹה  ָרזֹון  י  ֻמּכֵ ִרים,  ִחּוְ ֵניֶהם  ּפְ
ַחת.  ִמּתַ ָהֲעָצמֹות  צּוַרת  ָלְבׁשּו  י  ּכִ ַעד 

ֶאִריִסיְכתֹון  ַאף  י  ּכִ ַמֲאִמין  י  ֵאיֶנּנִ
עֹורֹו  ַפד  ּצָ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָיַבׁש  ּגּופֹו 

ַפַחד.  ּבְ ִלּבֹו  ַדׁש  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ָהָרָעב  ִמן 

ֶאת  ״ְרֵאה  י,  ָאַמְרּתִ ּוְלַעְצִמי  י  ִהְרַהְרּתִ
ִמְרָים,  ּוֵביֵניֶהם  ַלִים  ְירּוׁשָ ּגֹוֵלי 

יָה.״  ּנֶ ׁשִ ּבְ קֹוַרַעת  ט  ַהּקָ ּה  ַיְלּדָ ר  ׂשַ ּבְ ֶאת   30

ֶאֶבן,  ֱעֶדֶרת  ַהּנֶ ַעת  ַטּבַ ּכְ ֵעיֵניֶהם 
,oMo ְבִנית  ּתַ ֶאת  ִזָהה  ִאיׁש  ְפֵני  ּבִ ׁשֶ ּוִמי 

ְוָהְלָאה.  אן  ִמּכָ ִיְקָרא  ְלַבד  ּבִ  M ָהאֹות  ֶאת 

זֹאת,  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ָהָיה,  ַמֲאִמין  ִמי 
ַמִים,  ְוֵריַח  ִרי  ַהּפְ ִניחֹוַח  ָיכֹול  יַצד  ּכֵ

ֶפׁש.  ַלּנֶ ְלעֹוֵלל  ְך  ּכָ ָהָרָעב  כַֹח  ּבְ

ֶגף,  ַלּסֶ קֹור  ַהּמָ ַעל  ּתֹוֶהה  ָאנִֹכי  עֹוד 
ר  ְלֵפׁשֶ י  ָיַרְדּתִ לֹא  עֹוד  ֲאַזי  ן  ּכֵ ׁשֶ

ַהּיֶֹבׁש, ה  ֻמּכֵ ּגּוָפם  ְועֹור  ל  ַהּדַ ָרם  ׂשָ ּבְ

ְלּגֶֹלת,  ּגֻ ּבַ לֹו  קּועֹות  ׁשְ ֵעיָניו  ֶאָחד,  ְתאֹום  ּפִ
י,  ּבִ טֹו  ַמּבָ ֶאת  נֹוֵעץ  ֵאַלי,  ָניו  ּפָ ֵהֵסב 

ַהֶחֶסד?״  ה  ְלַמֲעׂשֵ ָזִכיִתי  ה  ּמֶ ״ּבַ ָזַעק: 

ַמְרֵאהּו,  י  ּפִ ַעל  אֹותֹו  ְמַזֶהה  ָהִייִתי  לֹא 
ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  י  ָיַדְעּתִ קֹולֹו  ְצִליל  ּבִ ֲאָבל 

י.  ּנִ ִמּמֶ אֹותֹו  יר  ִהְסּתִ ָניו  ּפָ ר  ְקַלְסּתֵ ִאם  ם  ּגַ  45

DANTE 2.indb   226 6/7/2009   2:17:20 PM



227
טור הטוהר

ֶחֶתת,  ֻמׁשְ ּצּוָרתֹו  ׁשֶ ָהִאיׁש  ַעל  י  ״ָיַדְעּתִ

פֹוֶרֶזה״... ְיִדיִדי  ֵני  ּפְ ֶאת  ִזִהיִתי  ְוָכְך 
ד. ג. 
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ַהּכֹל,  ִזְכרֹוִני  ּבְ ית  ִהּצִ ֶזה  ף  ְוֶרׁשֶ
ֶחֶתת,  ֻמׁשְ ּצּוָרתֹו  ׁשֶ ָהִאיׁש  ַעל  י  ָיַדְעּתִ

פֹוֶרֶזה.  ְיִדיִדי  ֵני  ּפְ ֶאת  ִזִהיִתי  ְוָכְך 

ַחת  ּפַ ַהּסַ ֶקת  ַצּלֶ ַעל  י  ּבִ ְגַער  ּתִ ָנא  ״ַאל 
ַחׁש  ּכַ ַעל  ״ְולֹא  ׁש,  ּקֵ ּבִ עֹוִרי,״  יָמה  ְכּתִ ַהּמַ

ָנא  ֱאמֹר  ְוַרק  ר,  ׂשָ ּבָ ֱעָדר  ַהּנֶ ּגּוִפי 

ֵהן  ּוִמי  ַעְצְמָך,  ַעל  ְלַבד  ּבִ ָהֱאֶמת  ֶאת 
ֵאֶליָך,  ְתַלּוֹות  ַהּמִ לּו  ַהּלָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ י  ּתֵ ׁשְ

ָבֶריָך.״  ּדְ ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ ְמַנע  ּתִ ְוַאל  ד  ַהּגֵ

ִכיִתי,״  ּבָ מֹוְתָך  יֹום  ּבְ ְלִזְכָרן   – ֶניָך  ״ּפָ
ה  ַעּתָ ״ְלַמְרִאיָתן  ִלְדָבָריו,  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
ַח. ְלִהְתַיּפֵ ָרצֹון  ָאז  ּכְ ׁשּוב  י  ּבִ עֹוֶלה 

ָכה,  ּכָ ַמְלּתָ  ּקָ ַמה  ַעל  ִלי,  ֱאמֹר  ֱאלִֹהים,  ַאְך, 
ֶהֶלם  ּבְ ֲאִני  עֹוד  ּבְ ֵאַלי  ְפֶנה  ּתִ ְוַאל 

ּתֹוֶעֶלת.״  ַחְסֵרי  ָבָריו  ּדְ ִיְהיּו  ֶהָחֵרד,  י  ּכִ  60

ַצח,  ַהּנֶ ״ִמּמֹוֶעֶצת  ְוָאַמר:  ִלי  יב  ֵהׁשִ
ֵמָאחֹור,  הֹוַתְרנּו  ְוָהֵעץ  ִים  ַהּמַ

גּוֵפנּו.  ּבְ ִלְפּגַֹע  ַסְמכּוָתם  ֶאת  נֹוְטִלים 

ֶזֶמר,  ּבְ ַהְמקֹוְנִנים  לּו,  ַהּלָ ָלִלים  ַהּצְ ל  ּכָ
ה  ַעּתָ יֶהם,  ַחּיֵ ּבְ ְזִליָלה  ּבִ ִהְפִריזּו 
ֶהֶרת.  ִמּטַ ֶפׁש  ַהּנֶ ָמא  ּוַבּצָ ָרָעב  ּבָ

ִים  ַלּמַ ָהִאיָלן,  ִרי  ּפְ ְלִניחֹוַח  ק  ַהֵחׁשֶ
ַמְעָלה,  ִמּלְ ַפע  ׁשֶ ּבְ ָעָליו  ִזים  ּתָ ַהּנִ

אֹוָתנּו.  ה  ּוְמַכּלֶ נּו  ִקְרּבֵ ּבְ ָטבּוַע 

ַטח  ֶ ּשׁ ּבַ ֶהְפֵסק  ְללֹא  סֹוְבִבים  ּוְבעֹוֵדנּו 
י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ ִיּסּוִרים  ַעל   – ֶבל  ַהּסֵ נּו  ּבָ ה  ַמּכֶ

ְוַהֶחֶסד,  ע  ׁשַ ַהּיֶ לֹוַמר  ָעַלי  ָהָיה 
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הּוא  ֵזֶהה  ָהִאיָלן  ֶאל  ַמְנֵחנּו  ָהָרצֹון  י  ּכִ
ר  אֹׁשֶ ּבְ ׳ֵאִלי׳,  ִלְקרֹא  ַהּנֹוְצִרי  ְלֵחֶפץ 

אֹוָתנּו.״ ְחֵרר  ְלׁשַ ָקם  ִלּבֹו  ַדם  ּבְ ְלֵעת   75

פֹוֶרֶזה,  ַההּוא,  ״ִמּיֹום  ֵאָליו:  ְוָאנִֹכי 
 , ֵהַמְרּתָ עֹוָלְמָך  ֶאת  ֶחֶסד  ל  ׁשֶ ים  ְלַחּיִ ּבֹו 
ֲאִפּלּו.  ִנים  ׁשָ ָחֵמׁש  ְוַסּבּו  ָחְלפּו  לֹא  עֹוד 

ֶרַגע  ּבָ ּבֹו  ַאְך  ָחַלף  ַלְחטֹא  ּכֲֹחָך  ִאם 
יִבים  ְמׁשִ אֹוָתנּו  ׁשּוָבה  ּתְ ּסּוֵרי  ׁשּיִ

ַעל,  ִמּמַ ּבֹוֵרא  ֵחיק  ּבְ ִנית  ׁשֵ א  ׂשֵ ְלִהּנָ

יַע?  ְלַהּגִ ה  ֵהּנָ ַעד  ִמַהְרּתָ  ּכֹה  ֶזה  יַצד  ּכֵ
ה,  ְלַמּטָ ׁשֹוֵכן  אֹוְתָך  ֶאְמָצא  י  ּכִ י  ְבּתִ ָחׁשַ

ָהעֶֹנׁש.״  ְזַמן  ּבִ מּוָמר  ַהֵחְטא  ְזַמן  ּבֹו  ָמקֹום 

ה,  ֵהּנָ ַלֲהִביֵאִני  ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ״ִמי  יב:  ֵהׁשִ
ִלְגמַֹע,  ָהִעּנּוי  ל  ׁשֶ ַלֲעָנה  ֶתק  ִמּמֶ

ְמעֹוֶתיָה.  ּדִ ֶפְך  ׁשֶ ּבְ ַרְעָיִתי,  ֶנָלה,  ִהיא 

יָה,  ִמּפִ רֹות  ּבָ ִפּלֹות  ּתְ ַוֲאָנקֹות,  ִניחֹות  ּגְ
לּו,  ַהּלָ ְדרֹונֹות  ּמִ ּבַ ִהְדִריכּו  אֹוִתי  ׁשֶ ֵהם 
ָוַמְעָלה. ִמְדָרג  ל  ִמּכָ חּוִני  ּלְ ׁשִ י  ְוַלָחְפׁשִ  90

י  ָאַהְבּתִ י  ִלּבִ ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַאְלְמָנִתי 
ה  ֶדּנָ ִויַכּבְ ָהֵאל  ְמאֹד  אֹוָתּה  יֹוִקיר 

ִהיא.  ְמַלאְכָתּה  ּבִ ּבֹוֶדֶדת  ן  ּכֵ ׁשֶ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ

יְנָיה  ַסְרּדִ ִאי  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְג׳ָיה  ְרּבַ ּבַ ְמחֹוז  ּבִ ַאף  י  ּכִ
יֹוֵתר  ַוֲעָנוֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ ֵהן  ְצנּועֹות 

י.  ִהְפַקְרּתִ י  ּתִ ִאׁשְ ֶאת  ּה  ּבָ זֹו,  ְג׳ָיה  ְרּבַ ּבַ ׁשֹות  ִמּנְ

י  ּנִ ִמּמֶ ׁש  ַבּקֵ ּתְ ַמה  ֱאָצל,  ַהּנֶ ָאִחי 
 – ְלֵעיַני  הּוא  לּוי  ּגָ ֶהָעִתיד  ֵהן  לֹוַמר? 

 – ְלֶקֶדם  ְיִהי  ַיְחלֹף,  ֶזה  ֶרַגע  ֶטֶרם  ּבְ
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ְוֵחֶרם  ִאּסּור  קֹול,  ּבְ ֻיְכַרז  יָמה  ּבִ ל  ִמּכָ
ִפיֶרְנֶצה, ל  ׁשֶ ַצח  ַהּמֵ ַעּזֹות  ִבירֹות  ַהּגְ ַעל 

ַדִים.  ׁשָ לּויֹות  ּגְ ִעיר  ּבָ כֹות  ַהְמַהּלְ רּוצֹות  ּפְ

ִרים,  ְרּבָ ּבַ ַנֲעַרת  ֵאי  ָמֵעאל,  ִיׁשְ ת  ּבַ ה  ַאּיֵ
ֶמֶלְך,  אֹו  ֵמֱאלִֹהים  ְלַצו  ְזְקָקה  ּנִ ׁשֶ

ַחּמּוֶקיָה? ַעל  ה  ְמַכּסָ ְך  ַהּלֵ ּתְ ְלַמַען   105

קֶֹרט  ַאְך  ָיְדעּו  ָהֵהן  ְפָקרֹות  ַהּמֻ לּו  ַאְך 
ַמִים,  ׁשָ רּום  ּבְ ין  ּדִ ּבַ ָלֶהן  פּוי  ַהּצָ ִמן 

ָלֶבַטח.  צּות  ּלָ ּפַ קֹול  יֶהן  ִמּפִ ִנְמָלט  ָהָיה 

ָהֶעֶצב  ֵהן  ַמְטֵעִני,  ֲחזֹוִני  ֵאין  ִאם  י  ּכִ
ֶלִחי  ַעל  ָער  ׂשֵ ִיְצַמח  ֶטֶרם  ּבְ אֹוָתן  ה  ַיּכֶ

ֶעֶרׂש.  יר  ׁשִ ְלקֹול  ה  ַעּתָ ָנָתם  ׁשְ ִמים  ַהּנָ ל  ׁשֶ

י.  ּנִ ִמּמֶ ָבר  ּדָ ְמַנע  ּתִ ָנא  ַאל  ָאִחי,  ֲאָבל, 
ׁשֹוְלִחים  מֹוִתי  ּכְ ים  ַרּבִ ְלַבד,  ֵאיִני  ְרֵאה, 

ֶמׁש.״  ֶ ַהּשׁ אֹור  ְרּתָ  ִהְסּתַ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ט  ַמּבָ

ְלֶרַגע  ֵכר  ּזָ ּתִ ״ִאם  לֹו:  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ְך  ּכָ ַעל 
ָנַהְגנּו,  ָיִמים  אֹוָתם  ֵרֵעהּו  ּבְ ִאיׁש  יַצד  ּכֵ

ֲעַדִין. ִיְהיּו  ים  ָקׁשִ ְכרֹונֹות  ַהּזִ ָאֵכן, 

ָהֵהם  ים  ַהַחּיִ ִמן  י,  ִעּמִ ַההֹוֵלְך  ֶזה 
ֲאחֹותֹו  הֹוִפיָעה  ְלֵעת  אֹוִתי  ץ  ִחּלֵ

 – ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַעל  י  ְעּתִ ִהְצּבַ  – ה״  ַהּזֶ אֹור  ַהּמָ ל  ׁשֶ  120

יָגה.  ִהּצִ אֹוָרּה  ְמלֹוא  ּבִ ִלְפֵניֶכם  ֶניָה  ״ּפָ
ר  ׂשָ ּבָ לֹוֵבׁש  עֹוִדי  ִהְדִריַכִני  ׁשֶ ֶזה  הּוא 
ּתֶֹפת.  ּבַ ִתים  ַהּמֵ ין  ּבֵ ְיָלה  ַהּלַ ֲאֵפַלת  ּבַ

י  ְלּתִ ְוֶהְעּפַ ם  ָ ִמּשׁ ָעִליִתי  ֶעְזָרתֹו  ּבְ
ּבֹו  ּגַ זֹוֵקף  ָעָליו  ה,  ַהּזֶ ָלָהר  ָסִביב 
ֶנת.  ּבֶ ּגִ ְולֹו  ְך  ִהּלֵ יו  ַחּיָ ּבְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
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ְלַלּוֹוֵתִני  ְלהֹוִסיף  ִהְבִטיַח  ּוְבַחְסּדֹו 
ִלי,  ה  ְמַחּכָ יַאְטִריֶצ׳ה  ּבֵ ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל 

י.  ּנִ ִמּמֶ ֵרד  ְוִיּפָ ִלי  ָיִניַח  ם  ׁשָ ַרק 

י  ְעּתִ ְוִהְצּבַ י  ָאַמְרּתִ ֶוְרִגיְליּוס,״  ַבר  ּדְ ֶזה  ָהָיה 
ָהָהר  ַמְלכּות  ַאֵחר,  ֵצל  ״ְוֶזהּו  ָעָליו, 

ָלֶלֶכת.  ָמתֹו  ְלִנׁשְ ה  ַעּתָ ֶזה  יָחה  ִהּנִ

ִמְדרֹוֶניָה.״  ְוָנעּו  ָרֲעׁשּו  זֹאת  ִלְכבֹוד    133
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קנטו עשרים וארבעה 

הוא  מהם  אחד  השישי.  במדרג  המתייסרים  את  הפייטנים  שני  בפני  מציג  פֹוֶרֶזה 
אל  וורגיליוס  דנטה  ניגשים  נעלם,  שפורזה  לאחר  לּוָקה.  איש  אֹוְרּביצַיאני,  ּבֹוַנג׳ּוְנָטה 

עליה.  והעונשים  בלענות־יתר  של  דוגמאות  המביא  קול  עולה  ממנו  גבוה,  אילן 

נּו  ְוֶלְכּתֵ נּו,  ֶלְכּתֵ ֵהֵאט  לֹא  יֵחנּו  ׂשִ
ְזנּו  ְוֶנְחּפַ ְרנּו  ּבַ ּדִ ְך  ּכָ יַח,  ַהּשִׂ ֶאת  לֹא 

ִים.  ַהּמַ ַעל  ת  ּגֹוֶלׁשֶ רּוַח,  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ מֹו  ּכְ

ִהְבִחיָנה,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֲעַדת  ּבֹו  ֶרַגע  ּבָ
ַהּכֹל  ֲאִני,  ַחי  י  ּכִ ְך  ּכָ ַעל  ָעְמָדה  ְוַגם 

יטּו.  ִהּבִ ִאים  ּתָ ִמׁשְ י  ּבִ ֵעיֵניֶהם  ַחְלֵלי  ּבְ

י:  ְוהֹוַסְפּתִ י  ָחַזְרּתִ ְסַטְציּוס  ֶאל  ְוָאנִֹכי 
ֶוְרִגיְליּוס  ֵהֵאט  ָעל  ֶאל  ּפּוס  ּטִ ּבַ י  ּכִ ר  ״ֶאְפׁשָ

ֶנת.  ִנּתֶ ַאֵחר  ְלֵצל  ִלּבֹו  ׂשּוֶמת  ּתְ ן  ּכֵ ׁשֶ

 , ָיַדְעּתָ ִאם  ִלי  ֱאמֹר  יַקְרָדה,  ּפִ ה  ַאּיֵ ֲאָבל 
ַעִין  י  ּבִ ַהּנֹוֲעִצים  ה  ֵאּלֶ ין  ּבֵ ד  ַהּגֵ ְוַגם 
יֶרּנּו?״  ַאּכִ ְלַמַען  ָראּוי,  לֹוִני  ּפְ ֲהֵיׁש 

ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ּכֹה  ַעד  ֲאחֹוִתי,  ״ָהּה, 
ְלֵהֶפְך.  ְוִאם  ּה  ִלּבָ טּוב  ַעל  ָיְפָיּה  ַבר  ּגָ

אֹוִליְמּפּוס.״ ְמרֹום  ּבִ ֲעלֹז  ּתַ ִמְצָחּה,  ַעל  ֶזר  ַהּנֵ  15

אֹוְסִרים  לֹא  אן  ״ּכָ ֵלאמֹר:  הֹוִסיף  ְוָאז  ר  ִסּפֵ
ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  מֹו  ׁשְ ּבִ ְלַכּנֹות  ָעֵלינּו 

ֵנינּו.״  ּפָ ָתה  ִעּוְ ר  ַהּכֵ ְללֹא  ִריׁשּות  ַהּפְ י  ּכִ
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ִהְבִחיָנה,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֲעַדת  ּבֹו  ֶרַגע  ״ּבָ

ַהּכֹל  ֲאִני,  ַחי  י  ּכִ ְך  ּכָ ַעל  ָעְמָדה  ְוַגם 

יטּו״ ִהּבִ ִאים  ּתָ ִמׁשְ י  ּבִ ֵעיֵניֶהם  ַחְלֵלי  ּבְ

ד. ג. 
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ּבֹוַנג׳ּוְנָטה,  הּוא  ה  ״ִהּנֵ יַע:  ִהְצּבִ מּולֹו  ֲאַזי 
 – ֵמֲאחֹוָריו  ְוֶזה  ּבֹוַנג׳ּוְנָטה,  לּוָקה  ן  ּבֶ

ֶתר,  ַהּיֶ ל  ִמּכָ דּוִפים  ׁשְ ַהֲחֵרִבים  ָניו  ּפָ

ַהּקֶֹדׁש  ת  ֵנִסּיַ ּכְ ֶאת  ָיָדיו  ּבְ ׁשֶ ִמי  הּוא 
ִטֵהר  ּוְבצֹומֹו  ָהִאיׁש,  ִמּטּור  ֶהְחִזיק. 

ֶוְרַנְצ׳ָיה.״ ֵיין  ּבְ ְצלּוִיים  ּבֹוְלֶסָנה  ְצלֹוְפֵחי  ֶאת 

ֵהִגיבּו  ֶאָחד  ֶאָחד  יר,  ִהְזּכִ מֹות  ׁשֵ ְועֹוד 
ְוַנַחת,  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ מֹוֵתיֶהם,  ׁשְ ַמע  ְלׁשֵ
רֶֹגז.  ּבְ ָניו  ּפָ ָקְדרּו  ֶהם  ּבָ ֶאָחד  לֹא  ַאף 

ּבֹוִניַפֶצ׳ה ִעם  ו  ַיְחּדָ יָלה  ּפִ ה  ּדֶ ְלִדין  אּוּבַ ִאיׁש 
 – יׁשֹוף  ַהּבִ ה  ַמּטֵ ָיָדם  ּבְ ָהַרב,  צֹאָנם  ָרעּו 

ַנִים.  ְ ַהּשׁ יֶהם  ּנֵ ׁשִ ּבְ ָלִריק  ֲאִויר  ְרסּו  ּגָ  30

פֹוְרִלי  ּבְ ׁשֶ ָרִאיִתי,  ַמְרֶקֶזה  ָהָאדֹון  ֶאת 
ַעם,  ּפַ ַאף  ָרָוה  לֹא  י  ּכִ טֹוֵען  ּתֹות,  ִלׁשְ ָנַהג 

ה.  ָהֵאּלֶ ִמים  ּיָ ּבַ מֹו  ּכְ ָאז  ָצֵמא  ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם 

ּבֹוֵחר  ים  ּוֵמַרּבִ ּתֹוֶהה,  ִאיׁש  ּכְ ֲאָבל 
ִמּלּוָקה  ל  ַהּצֵ ֶאת  ְך  ּכָ ְלַבד,  ּבִ ָהֶאָחד  ֶאת 

יֵרִני. ְלַהּכִ ֵהיִטיב  ֲהלֹא  י  ּכִ י,  ְרּתִ ּכַ ּבִ

י  ַמְעּתִ ׁשָ ְלָפחֹות  ְך  ּכָ ׳ְנטּוָקה״  ״ּגֶ ִמְלֵמל  ָהִאיׁש 
ּבֹו  ָרַבץ  קֹום  ַהּמָ ִמן  ָפָתיו,  ׂשְ ין  ִמּבֵ עֹוֶלה 

רֹוֵצַע.  רֹו  ְבׂשָ ּבִ ׁשֶ ֶדק  ַהּצֶ ׁשֹוט  ַחת  ִמּתַ

ת  ׁשֶ ַהְמַבּקֶ זֹו   , ״ַאּתְ י,  ָאַמְרּתִ ָמה,״  ְנׁשָ ״הֹו, 
יַח  ַהּשִׂ ֵאפֹוא,  ִרי  ּבְ ּדַ ָלַקַחת,  ָבִרים  ּדְ י  ִעּמִ

ּתֹוֶעֶלת.״  ָיִביא  ְוִלי  ְרצֹוֵנְך  יַע  ּבִ ַיׂשְ

ִהיא  עֹוָטה  לֹא  עֹוד  ״ָצִעיף  ָאַמר,  נֹוְלָדה,״  ה  ָ ״ִאּשׁ
ִעיֵרנּו,  ְנִעיָמה  י  ּכִ ְמָצא  ּתִ ּוִבְזכּוָתּה 

ּדִֹפי.  ּה  ּבָ ִטיִלים  ַהּמְ ים  ַרּבִ ָנם  ֶיׁשְ י  ּכִ ַאף   45
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ֶרְך,  ּדֶ ּבַ אֹוְתָך  ה  ַלּוֶ ּתְ ַהּזֹאת  בּוָאה  ַהּנְ
ָסֵפק,  ָך  ּבְ עֹוֵרר  י  ִמְלַמְלּתִ ַבר-ָמה  ּדְ ְוִאם 

ֵעיֶניָך.  ֶאת  ָיִאירּו  ִמְקִרים  ָהֵעת  בֹוא  ּבְ

ָהִאיׁש  מּוִלי  ב  ִנּצָ ַהִאם  ֱאמֹר,  ֲאָבל, 
יַע:  ִהּבִ ים  ַהֲחָדׁשִ ֲחרּוָזיו  ּבַ ר  ֲאׁשֶ

ְחַסְרָנה׳?״  ּתֶ לֹא  ֵהן  בּוָנה  ּתְ ְמאָֹהבֹות  ָברֹות  ׳ּגְ

ְמַפֶעֶמת,  י  ִלּבִ ״ּבְ לֹו,  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ַאֲהָבה,״  ״ֵעת 
ּכֹוֵתב,  ם,  רֹוׁשֵ ֲאִני  ֲאַזי  ָרָאָתּה  ַהׁשְ ּבְ

ִלי.״  יָבה  ַמְכּתִ ּזֹו  ׁשֶ ֶאת  ּוְמַסְגֵנן  עֹוֵרְך 

ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  י  ֵהַבְנּתִ ו  ״ַעְכׁשָ ָקָרא,  ״ָאִחי!״ 
י  ּנִ ּוִמּמֶ ׳יטֹוֶנה  ּגִ ַהּנֹוַטְריֹון,  ן  ּמִ ׁשֶ

.Dolce stil nuovo מֹו:  ׁשְ ְגנֹון  ַהּסִ ֶאת  ָמַנע 

עֹוֶקֶבת  נֹוַצְתֶכם  ֶאת  ֶאְרֶאה  ֵברּור  ּבְ ם  ּגַ
ָלֶבַטח  יָרה,  ׁשִ ָלֶכם  יָבה  ְכּתִ ַהּמַ ַאַחר 

ָיֵדינּו.   ּבְ ׁשֶ ָלֵעט  ָבִרים  ּדְ ָצְלחּו  ְך  ּכָ לֹא   60

עֶֹמק  ֶיֶתר  ּבְ ַלְחקֹר  ָחֵפץ  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 
ׁשִֹני.״  ל  ּכָ ה  ְיַגּלֶ לֹא  ְגנֹונֹות,  ַהּסִ ֵני  ׁשְ ֶאת 
ֶקט.  ׁשֶ ּבְ ב  ָיׁשַ ָחַדל,  ּדֹוַמִני,  ָרצֹון,  ַבע  ּוׂשְ

ִמְצַרִים,  ְיאֹור  ֵמַעל  חֶֹרף  ּבַ ּפֹוִרים  ּצִ ּכַ
ָאַסְפָנה  ּתֵ ּוְבַלַהק  ים,  ְלִעּתִ ֵאְטָנה  ּתָ
ֵאְצָנה,  ּתָ ְמעֹוָפן  ּבִ י  ָעְרּפִ טּור  ּבְ ְוָאז 

ַמֵהְרָנה  ּתְ ָלנּוַע  לּו  ַהּלָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ְך  ּכָ
ָקִדיָמה,  זֹות  ְוֶנְחּפָ ה  ּדָ ַהּצִ ֵניֶהן  ּפְ ַסּבֹות 

ַחׁש.  ְוַהּכַ ַהֵחֶפץ  ַצֲעָדם  ַעל  ֵמֵקל 

יַח  ַמּנִ רֹוץ,  ַהּמֵ ִמן  ַע  ְתַיּגֵ ּנִ ׁשֶ ּוְכִמי 
ֵמֵאט  ְוַצֲעדֹו  אֹותֹו  ַלֲעקֹף  ְלֵרָעיו 

ָחֵזהּו,  ָחֵדל  ֵבדֹות  ּכְ ם  ֵ ְלִהְתַנּשׁ י  ּכִ ַעד 
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ַהּקֶֹדׁש  ַלֲעַדת  הּוא  פֹוֶרֶזה,  ָנַהג  ם  ּגַ ְך  ּכָ
עֶֹרף.  ּבָ נֹוַתר  י  ִעּמִ ְלָעְקפֹו,  יַח  ִהּנִ

ֶניָך?״  ּפָ ִלְראֹות  ִנית  ״ׁשֵ ַאל,  ׁשָ ָאׁשּוב,״  ״ָמַתי   75

י,  ַסְחּתִ יֹוֵדַע,״  ֵאיִני  ֶאְחֶיה,  עֹוד  ְזַמן  ה  ּמָ ״ּכַ
 , ִיְתַמְהֵמּהַ ְלָכאן  ׁשּוִבי  ִאם  ם  ּגַ ״ֲאָבל 
ה.  ָהֵאּלֶ ַהחֹוִפים  ֶאל  ה  ֶעְרּגָ י  ִלּבִ ֵיַדע 

י,  ָקַבְעּתִ ִני  ּכָ ִמׁשְ ֶאת  תֹוכֹו  ּבְ קֹום  ַהּמָ י  ּכִ
ֶדק,  ְוַהּצֶ ַהֶחֶסד  יֹום  י  ִמּדֵ ּבֹו  ִלים  ּכָ

ְוֶהֶרס.״  ן  ֻחְרּבָ ִלְקַראת  הּוא  צֹוֵעד  ּוַבּטּוחֹות 

ִלְראֹות  כִֹחי  ּבְ ״ֵהן  יב,  ֵהׁשִ ָך,״  ְעּתְ ּדַ נּוַח  ״ּתָ
ֵהָמה ּבְ ְזַנב  ּבִ ִנְגָרר  ִמּכֹל  ם  ָהָאׁשֵ ֶאת 

ע.  ָלֶרׁשַ ה  ְמִחּלָ ֵאין  ּבֹו  ַצְלָמֶות  יא  ּגֵ ֶאל 

ֵהָמה  ַהּבְ צֹוֶבֶרת  ְמרּוָצָתּה,  ֶאת  ְמִאיָצה 
ְוַהּגּוָפה  ִליְך,  ׁשְ ּתַ ָבל  ַהּנָ ֶאת  ְמִהירּות, 

ֶקת.  ּוְמֻרּסֶ ֶחֶתת  ֻמׁשְ ת,  ִנְנֶטׁשֶ ְתהֹומֹות  ּבִ

 – לּו״  ַהּלָ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ִיּסֹּבּו  ַרב  ְזַמן  עֹוד  לֹא 
ֱחֶזיָנה  ּתֶ ֶטֶרם  ״ּבְ  – ַמְיָמה  ׁשָ יט  ִהּבִ ְוָכאן 

יַע.  ְלַהּבִ ִלי  ָאסּור  ְדָבִרים  ּבִ ֵעיֶניָך   90

יַח  ַאּנִ ְלָך  ֵרִעי,  ֵמַאֲחַרי,  ה  ַעּתָ
ִלי  יֹאַבד  ַמן,  ַהּזְ ָיָקר  ַהּזֹו  ְלכּות  ּמַ ּבַ י  ּכִ
ֶרְך.״  ּדֶ ּבַ ָך  ִאּתְ ו  ַיְחּדָ ַרְגַלי  ֵרְך  ֲאׂשָ ִאם 

ֶמֶרץ,  ּבְ ִלְדהֹר  ז  ֶנְחּפָ ָפָרׁש  ּכְ מֹוהּו  ּכָ
ֵמִניַח  יסֹוָתיו  ּגֵ ֶאת  ּבֹו  ּגַ ֵמֲאחֹוֵרי 

יַנִים,  ּבֵ ִלְקַרב  ָלֵצאת  זֹוֶכה  ִראׁשֹון  ְוָכְך 

ַצַעד,  ּפֹוֵתַח  ֵהִאיץ,  ָקִדיָמה,  ל  ַהּצֵ ִמֵהר 
ּפֹוֵסַע  ִביל  ְ ּשׁ ּבַ ו  ַיְחּדָ י,  נֹוַתְרּתִ ֵמֲאחֹוָריו 

ַהֶחֶלד.  ֵמַעּתּוֵדי  ְיָטִנים  ַהּפַ ֵני  ׁשְ ִעם 
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ָיַדִים  ְמנֹוְפִפים  ָרִאיִתי  ִרּיֹות  ּבְ יו  ְחּתָ ״ּתַ

יֹוֵדַע,  ֵאיִני  ָמה,  ַאְך  ָהַעְלָוה,  ֶאל  צֹוְרִחים 

ַעת״... ּדַ ְוַחְסֵרי  רּוִעים  ּפְ ִתינֹוקֹות  ּכְ מֹוָתם  ּכְ

ד. ג. 
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ָלֶלֶכת,  ל  ַהּצֵ ִהְרִחיק  י  ּנִ ִמּמֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ
י,  ְצּתִ ִאּמַ ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  אֹותֹו  ִלְראֹות  י  ּכִ ַעד 

ָלֶרֶדת.  ָהִאיׁש  ְבֵרי  ּדִ ְלעֶֹמק  ם  ּגַ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ֶרְך,  ַהּדֶ ִעּקּוֵלי  ּבְ ּפֹוֶנה  ָאנִֹכי  עֹוד 
ֵפרֹוָתיו,  ּבְ ֵבד  ּכָ ַאֵחר,  ִאיָלן  ַעְנֵפי 

ְלֶפַתע.  ֵאַלי  ָסמּוְך  הֹוִפיַע  ַעְלָוה  ְירֹק   105

ָיַדִים  ְמנֹוְפִפים  ָרִאיִתי  ִרּיֹות  ּבְ יו  ְחּתָ ּתַ
יֹוֵדַע,  ֵאיִני  ָמה,  ַאְך  ָהַעְלָוה,  ֶאל  צֹוְרִחים 
ַעת  ּדַ ְוַחְסֵרי  רּוִעים  ּפְ ִתינֹוקֹות  ּכְ מֹוָתם  ּכְ

ִיְפׁשֹטּו  ָיָדם  ֵאָליו  ֶזה  ַאְך  ָיָדם,  ִטים  ּפֹוׁשְ
בֹוּהַ  ּגָ ְלָגרֹוָתם,  ּוְלַמַען  יָבם,  ְמׁשִ לֹא 

יֶרּנּו.  ַיְסּתִ לֹא  ָחֵפץ,  ם  ּבָ ּלִ ׁשֶ ֶאת  ַמְחִזיק 

אֹוֶבֶדת,  ם  ּתֹוַחְלּתָ ׁשֶ ִמי  ּכְ ָהְלכּו  ֲאַזי 
ָהָרם,  ָהִאיָלן  ֶאל  ֶכף  ּתֵ אנּו  ּבָ ְוָאנּו 

ְוֶדַמע.  ֲחנּוִנים  ִמּתַ ָניו  ּפָ יר  ְסּתִ ַהּמַ ֶזה 

ָהְלָאה.  ֶלֶכת  יכּו  ַהְמׁשִ סּורּו,  ּתָ ֵאָליו  ָנא  ״ַאל 
ּנּו,  ִמּמֶ ָאְכָלה  ה  ַחּוָ ָהֵעץ,  ֵדל  ּגָ ֵמַעל   

ִהְצִמיַח.״  יו  ָרׁשָ ׁשָ ֶאת  ֶזה  ֵעץ  ְזעֹו  ּוִמּגִ

יֹוֵדַע  ֵאיִני  ָעָלה,  ֵמֳעָפִאים  ַהּקֹול 
ּוְסַטְציּוס ֶוְרִגיל  ֲאִני,  ֲאַזי,  ָהָיה,  ֶזה  ִמי 
ַלע. ַהּסֶ ִקיר  ֶאל  ְצמּוִדים  ּוָפַסְענּו  ִנינּו  ּפָ  120

ִעים  ָהְרׁשָ ֶחֶבר  ֶאת  ״ִזְכרּו  יְך:  ִהְמׁשִ ַהּקֹול 
ֶזאּוס  ּתֶ ָחֶזה,  פּוֵלי  ּכְ ָהֲעָנִנים,  ְיִליֵדי 

ִין.  ִמּיַ ּכֹוִרים  ִ ַהּשׁ ַעְוָלה  ְבֵני  ּבִ ָלַחם 

ֶרְך,  ּבֶ ַעל  ּתֹות  ִלׁשְ ּכֹוְרִעים  ִזְכרּו,  ָהִעְבִרים  ֶאת 
ֵיְלכּו  ִעּמֹו  ְלַבל  ְלַבד,  ְדעֹון  ּגִ יג  ִהּצִ

ֵעֶמק.״  ּבָ ִמְדָיִנים  ַעל  ָבעֹות  ַהּגְ ִמן  ָלעּוט 
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ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ְסמּוִכים  ִביל,  ְ ַהּשׁ ַסף  ַעל  ְוָכְך 
ׂשַֹבע,  ֵאין  ְלָעֵני  ּבַ ַעל  ַמְענּו  ְוׁשָ ָצַעְדנּו 

ָהעֶֹנׁש.  ֻחְמַרת  ְוַעל  ָהַאְכָלנּות  ֵחְטא  ַעל 

ֶאֶלף  ּכְ ִביל,  ְ ַהּשׁ ְמַעט  ָרַחב  ְלֵעת  ֲאַזי 
ָקִדיָמה,  ּבֹו  ָצַעְדנּו  יֹוֵתר  לֹא  ִאם  ִסיעֹות  ּפְ
קּוַע.  ׁשָ יו  ְרַעּפָ ׂשַ ּבְ ְוֵרֵעהּו  ִאיׁש  ׁשֹוְקִטים, 

ֶרְך?״  ּדֶ ּבַ ְמַהְרֲהִרים  ֶכם  ּתְ ָלׁשְ ׁשְ ֶזה  ה  ּמֶ ״ּבַ
ָאְזֵנינּו.  ֶאל  יַע  ִהּגִ קֹוֵרא  קֹול  ְלֶפַתע 

י.   ְעּתִ ְוִנְרּתַ י  ִנְבַהְלּתִ ֶנְחָרד,  ַחּיֹות  גּור  ּכְ  135

י.  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ַהּקֹוֵרא  ֶאת  ֵעיַני,  ֶאת  אִתי  ָנׂשָ
ֶכת,  ַמּתֶ ַדל  ּבְ אֹו  ְזכּוִכית  ִנְראּו  לֹא  עֹוד  ֵמעֹוָלם 

ְלאֶֹדם,  ן  ְבׁשָ ּכִ ֵאׁש  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִנים  ְמֻלּבָ

ם,  ּתֶ ׁשְ ּקַ ּבִ ַלֲעלֹות  ״ִאם  ֵעיַני.  ָראּו  ִאיׁש  ּכָ
ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ״ִלְפנֹות  הֹוִסיף,  אן,״  ּכָ ֲעֵליֶכם  ִיְהֶיה 

ַיַעל.״  ּבֹו  ִביל  ְ ַהּשׁ ֶזה  ֵהן   – לֹום  ׁשָ ָהרֹוֵדף  ל  ּכָ

ִני,  ִהּכַ ַסְנֵוִרים  ּבְ רֹו  ַלְסּתֵ ּקְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַמע  ֵ ַהּשׁ ְלחּוׁש  נֹוֵתן  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ּכָ ָלֵכן 

י.  ָקַרְבּתִ ְיָטִנים  ַהּפַ ֵני  ׁשְ ֶאל  ְלַהְנחֹותֹו, 

מֹוִדיַע  ַמאי,  ֶיַרח  ּבְ ב  ָ ּשׁ ַהּמַ מֹו  ּכְ ֲאַזי 
א  ׁשֶ ּדֶ ִניחֹוַח  ָרוּוי  ָהעֹוֶלה  ַחר  ׁשַ ַעל 
י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ָאנִֹכי  ְך  ּכָ ָרִחים,  ַהּפְ ְוֵריַח 

ְוחֹוֶלֶפת  ֶבת  נֹוׁשֶ ַני  ּפָ ַעל  רּוַח  ּבָ
ָנַפִים,  ּכְ ְמִניַפת  ּבִ ִמְצִחי  ֶאת  לֹוֶטֶפת 
רֹוְזָיה. ָהַאְמּבְ ַטַעם  ּכְ ִלי  ָהָיה  ְוָהֲאִויר   150

ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ִיְהיּו  רּוִכים  ״ּבְ קֹול:  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאַזי 
ַעם  ַהּטַ חּוׁש  ֶאת  ם  ִלּבָ ַהֶחֶסד,  אֹוָתם  ֵמִאיר 

ַלע,  ַהּבֶ ֲאַות  ּתַ ַעד  ִלְגלֹׁש  ְמעֹוֵרר  לֹא 

ֶדק.״  ַהּצֶ ת  ִמּדַ ּבְ הּוא  ַרֲעבֹוָנם  ר  ֲאׁשֶ   154
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קנטו עשרים וחמישה 

במסעם במעלה אל המדרג השביעי, מרחיב סטציוס את הדיבור על בריאת גוף האדם 
עדת  אש,  בלהבות  הגדוש  עצמו,  השביעי  במדרג  ביניהם.  החוזר  ההיזון  ועל  ונשמתו 

הימנונים.  בשירת  אותן  ומהללת  צניעות,  של  למופת  דוגמאות  מביאה  רוחות 

יָעה.  ִהּגִ ּפּוס  ַהּטִ ַעת  ׁשְ ב,  ְלִהְתַעּכֵ עֹוד  ֵאין 
ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ׁשֹור  ל  ַמּזַ ֶאת  ה  ָנְטׁשָ ֲהרֹון  ּצַ ּבַ

ְיָלה.  ַהּלַ ֶאת  יָחה  ִהּנִ ַעְקָרב  ל  ּוְלַמּזַ

ֶרְך,  ּדֶ ּבַ עֹוֵצר  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ּכְ ן  ּכֵ ַעל 
הּוא,  רֹוֶאה  ָמה  ִהיא  ַאַחת  ָלֶלֶכת,  יְך  ַמְמׁשִ ִאם  י  ּכִ

ֶבר,  ַהּגֶ ֶאת  ֵמִניַע  ַהּכַֹרח  ִאם  ַרק  זֹאת  ַאְך 

נּו,  ְרּכֵ ּדַ ֶאת  ינּו  ָעׂשִ ר  ַהּצַ עֹול  ׁשְ ּמִ ּבַ ְך  ּכָ
ָעִלינּו,  ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ ֵרֵעהּו  ַאַחר  ְוִאיׁש 

ָהְלָאה.  ְסנּו  ִטּפַ י  ָעְרּפִ טּור  ּבְ י  ּכִ ַעד  ָצרֹות 

הּוא  ָחֵפץ  ָנף,  ּכָ ּפֹוֵרס  ַהֲחִסיָדה  ּוְכֶבן 
ן  ּכֵ ַעל  ִלְנטֹׁש,  ִקּנֹו  ֵמֵעז  לֹא  ַאְך  ָלעּוף, 

ָלָאֶרץ, ֵמט  ָ ְלִהּשׁ ִלְכָנָפיו  יַח  ַמּנִ

ָלַדַעת,  ָהָרצֹון  י  ּבִ לֹוֵהט  ָאנִֹכי,  ְך  ּכָ
ָקִדיָמה  י  ְרּכִ ּדַ ה  עֹוׂשֶ ז,  ֶנְחּפָ ַבר-ָמה,  ּדְ אֹל  ִלׁשְ

ַהֵחֶפץ.  תֹוִכי  ּבְ ּדֹוֵעְך  אֹל,  ִלׁשְ בֹוִאי  ּבְ ַאְך   15

יַח:  ֵהׂשִ ַהּטֹוב  ָאִבי  זֹון,  ַהִחּפָ ַאף  ַעל 
ָמתּוַח,  יָתר  ְוַהּמֵ יָתר  ַהּמֵ ַעל  ״ַהֵחץ 

ָבֶריָה.״  ּדְ ר  ּגֵ ּוְתׁשַ ת  ׁשֶ ַלּקֶ ֵאפֹוא  ח  ַהּנַ
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ִנְפֶעֶרת״ הֹום  ּתְ ִמָּיִמין  ַחת,  ּלַ ּתַ ִמׁשְ ֵאׁש  מֹאל  ד.״ִמּשְׂ ג. 
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י  ְרּתִ ִהּתַ ְלׁשֹוִני  ֶאת  עֹז,  י  ִהְרַהְבּתִ ֲאַזי 
ַחׁש,  ַהּכַ ֶהם  ּבָ ה  ַמּכֶ ֶזה  ״ַמּדּוַע  ׁשֹוֵאל: 

צֶֹרְך?״  ל  ּכָ ַמֲאָכל  ּבְ ֵמֶהם  ְלִאיׁש  ֵאין  ִאם 

ֶמֶלַאֶגר  ֶזה  יַצד  ״ּכֵ יב,  ֵהׁשִ ְזּכֹר,״  ּתִ ַאְך  ״ִאם 
ֵאֶפר,  ַעד  ָלה  ּכָ ָהאּוד  ְלֵעת  ֵאׁש  ּבָ ָעָלה 

ָלֶרֶדת.  ה  ֶ ְתַקּשׁ ּתִ לֹא  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ְלעֶֹמק 

ֵאיָבֶריָך  ֲאִפּלּו  ֵהיַאְך,  ִבין  ּתָ ְוִאם 
לֹוֶכֶדת,  אֹוָתם  ַמְרָאה  ְמִהירּות,  ּבִ ָינּועּו 

ְלֶפַתע.  קּוף  ׁשָ ְיִהי  ָחִדיר  י  ְלּתִ ּבִ ֲאַזי 

ֶמר,  ּגֶ ַעד  ַרּצֹוְתָך  ְלַמַען  ה  ַעּתָ ֲאָבל 
ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ַוֲאַבּקֵ ִלְסַטְציּוס  ֶאְקָרא  ה  ִהּנֵ
ָצֶעיָך.״  ּפְ א  ּוְלַרּפֵ ְמקֹוִמי  ֶאת  ִלְתּפֹס   30

ַצח,״  ַהּנֶ עֹוֵלי  ִמׁשְ ֶאת  ָלִאיׁש  ה  ֲאַגּלֶ ״ִאם 
נֹוֵכַח,  י  ִעּמִ ה  ַאּתָ עֹוד  ״ּבְ ְסַטְציּוס,  לֹו  יב  ֵהׁשִ

ֶניָך.״  ּפָ ֵריָקם  יב  ְלָהׁשִ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  י  ּכִ ֶאְטַען 

מֲֹחָך  ִאם  י  ּכִ ִני,  ּבְ ת,  ״ַהְסּכֵ ֵהֵחל:  ְוהּוא 
ִמיַע,  ַאׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ַיְפִנים  ְוַגם  מֹר  ִיׁשְ
׳ַמּדּוַע׳.״  ֵאָלְתָך  ׁשְ ַעל  ָמאֹור  ּכְ ֵהם  ִיְהיּו 

ֵמא  ַהּצָ ָהעֹוֵרק  ָלם  ׁשְ ַהּמֻ ם  ַהּדָ ֶאת 
ָיִניַח,  ִמְקָצתֹו  ֶאת  ּלֹו,  ּכֻ לֹא  ַאְך  ׁשֹוֶתה, 

ָהאֶֹכל.  ֵאִרּיֹות  ׁשְ ְלָחן  ׁשֻ ַעל  ּכְ מֹותֹו  ּכְ

ּכַֹח  צֹוֶבֶרת  ב  ּלֵ ּבַ ַהּזֹו  ֵאִרית  ְ ְוַהּשׁ
נֹוֶתֶנת,  ְוצּוָרה  מּות  ּדְ ֱאנֹוׁש  ּוְלֶאְבֵרי 

ֵחֶלק.  ל  ּכָ ּגּוף  ּבַ ֵמִזין  עֹוֵרק,  ּבָ זֹוֵרם  ם  ּדָ ּכַ

ׁשֹוֵקַע  ִיְתרֹו  ם,  ַהּדָ ְטַמע  ּנִ ֶ ִמּשׁ ה  ַעּתָ
ּנּו  ִמּמֶ לֹוַמר,  מֹו  ׁשְ ֶאת  ָאֵעז  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ֶאל 

ַבע.  ַהּטֶ ָרא  ּבָ ְכִלי  ּבִ ַאֵחר  ם  ּדָ ֶאל  ז  ִנּתָ  45
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ֵרֵעהּו,  ּבְ ִאיׁש  ִנְמָהל,  ָדם  ּבְ ם  ַהּדָ ֲאַזי 
ֶלאֶכת,  ּמְ ּבַ ה  עֹוׂשֵ ִני  ׁשֵ ִיְהֶיה,  ָסִביל  ֶאָחד 

הּוא.  ָלם  ֻמׁשְ ָמקֹום  ְוֵהן  ב,  ּלֵ ּבַ ִריָאָתם  ּבְ י  ּכִ

ֵנהּו  ִמׁשְ ֶאל  ָאז  חֹוֵבר  ֶלאֶכת  ּמְ ּבַ ה  ָהעֹוׂשֶ ֶזה 
ֲערֶֹבת  ַהּתַ ִליל  ּבְ ֶאת  ַמְקִריׁש  יא,  ַמְקּפִ ה  ִחּלָ ּתְ

ַהחֶֹמר,  ה  ּוִמְתַעּבֶ ִנְדָחס  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר 

ַמח,  ַהּצֶ ִתיל  ׁשְ ּכִ מֹותֹו  ּכְ הֹוֵפְך.  ַחי  ּוְלֶנֶפׁש 
ה:  ֵאּלֶ ַנִים  ׁשְ ין  ּבֵ עּור  ּפָ ֶאָחד  ל  ֶהְבּדֵ ֲהַגם 

ֶרְך.  ַלּדֶ יֹוֵצא  ַהַחי  ַמח,  ַהּצֶ ָלם  ִנׁשְ עֹוד  ּבְ

ְלֶנֶפׁש,  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ִעיל,  ַהּפָ ַהּכַֹח 
ּפֹוֵתַח,  ִריָאה  ּוַבּבְ ם,  ְספֹוג-ַהּיָ ּכִ ָנע  ָחׁש, 

ִמּקֶֹדם.  ָזַרע  אֹוָתם  ַהּגּוף  ֵאיְבֵרי  ל  ׁשֶ

ַהּנֹוֵבַע  ַהּכַֹח  ֶזה,  ֶרַגע  ּבְ ּוְבִני, 
ַבע  ַהּטֶ מּול  ּפֹוֵקַח  ַהְמחֹוֵלל,  ב  ִמּלֵ

ֵאֶבר. ל  ּכָ ּבֹו  קֹוֵבַע  ְוֶזה  ר,  ָהֻעּבָ ֶאת   60

הֹוֶפֶכת,  ְלֶבן-ֱאנֹוׁש  ה  ַחּיָ יַצד  ּכֵ ֲאָבל 
ֶבת,  ֻמְרּכֶ ָעָיה  ּבְ זֹו   , ֵהַבְנּתָ לֹא  ֲעַדִין 

ֳעִבי ּבָ ִנְסיֹונֹו  ּבְ ָגה  ׁשָ ָך  ִמּמְ ָחָכם 

ֶנֶפׁש  י  ּכִ ָסַבר  הּוא  ְך  ּכָ ֵנס.  ְלִהּכָ ַהּקֹוָרה 
ֵאֶבר  ל  ּכָ ָמָצא  לֹא  י  ּכִ בּוָנה  ִמּתְ ִנְפֶרֶדת 

ֶכל.  ַהּשֵׂ ְפִקיֵדי  ּתַ ֶאת  א  ַהְמַמּלֵ ּגּוף  ּבַ

ָהֱאֶמת  ֶאל  ה  ַעּתָ ָך  ִלּבְ ֶאת  ַתח  ּפְ ּוְבֵכן, 
ַהּמַֹח  ר  ֻעּבָ ּבָ ּבֹו  ָהֶרַגע  ִמן  י  ּכִ ְוַדע 

יַע,  ִהּגִ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ֶאל  ּיֹות,  ְלַתְלּפִ נּוי  ּבָ

רּוַח  קֹוַרת  ּבְ ֵמֵסב  ים  ַחּיִ ּבֹוֵרא  ֲאַזי 
ַבע,  ַהּטֶ חֹוֵלל  ּמְ ׁשֶ ֶבת  ְחׁשֶ ַהּמַ ִלְמֶלאֶכת 

ֶמֶרץ.  רֹב  ּבְ ֵמִפיַח  ּנֹוָלד  ּבַ ְורּוַח 
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ֵיׁשּותֹו  חֶֹמר  ּבְ ּבֹו,  ִעיל  ּפָ ׁשֶ ל  ּכָ ְוזֹו, 
ְלֶנֶפׁש,  זֹו  הֹוֶפֶכת  ְך  ּכָ צֹוֶבֶרת,  ו  ַיְחּדָ
מּוַדַעת.  ּוְלַעְצָמּה  ה  יׁשָ ַמְרּגִ ה,  ַהַחּיָ  75

ֶהֶלם,  ּבְ ָבַרי  ּדְ אֹוְתָך  ַיּכּו  לֹא  ּוְלַמַען 
ְלַיִין  ֱהָפְך  ַהּנֶ ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ חֹם  ֶאת  ְרֵאה 
ֶפן.  ַהּגֶ ְפִרי  ּבִ ר  ִנּגָ ַלּצּוף  ַיְחּבֹר  ְלֵעת 

ַלֶכִזיס,  ים,  ַחּיִ חּוֵטי  ְחַסר  ּתֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ
נֹוֶטֶלת  ִהיא  ֶפׁש,  ַהּנֶ ִנְפֶרֶדת  ר  ׂשָ ּוִמּבָ

ַיַחד.  ם  ּגַ ֶוֱאלִֹהים  ָאָדם  ְסֻגּלֹות  ּה  ִעּמָ

ֶתר,  ַהּיֶ ֱאנֹוׁש,  י  חּוׁשֵ ֵהָאֵלם  ּבְ ֲאָבל 
ֶכל,  ַהּשֵׂ רֹון,  ּכָ ַהּזִ ָהָרצֹון,  ּכַֹח  ְקִרי: 

ִמּקֶֹדם.  יֹוֵתר  ה  ַרּבָ ֵדָלה,  ּגְ ָתם  ּיָ ֲעׂשִ

ֶפׁש  ַהּנֶ ְחְרָרה  ּתַ ִהׁשְ ַעְצָמּה  ּלְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶלא  ּפֶ אַֹרח  ּבְ ְנַחת  ּתִ ַאֵחר  אֹו  ֶזה  חֹוף  ֶאל 

ִלְנדּוֶדיָה.  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְבַחר  ּתִ ד  ִמּיָ ּובֹו 

ֶלת,  ֻמְגּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְרָחב  ּמֶ ּבַ ׁשֶ ה  ַעּתָ
ה,  ּנָ ִמּמֶ קֹוֵרן  נֹוֵתן,  צּוָרָתּה  ַהּכַֹח 

יָה.  ַחּיֶ ּבְ ִהיא  ָהְיָתה  מּות  ּוַבּדְ ּגֶֹדל  ּבַ  90

ם,  ׁשֶ ַהּגֶ ֵמי  ּבְ ָרוּוי  ָהֲאִויר,  מֹו  ּכְ ְוַאף 
ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַקְרֶניָה  ַמְחִזיר  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ִצְבֵעי  ָכל  ּבְ ר  ְלִהְתַהּדֵ נֹוֶטה 

ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶעְצָרה  ּנֶ ׁשֶ ֵהיָכן  ָהֲאִויר  ְך  ּכָ
טֹוַבַעת  ּבֹו  ֶפׁש  ַהּנֶ ָתּה  ְסֻגּלָ כַֹח  ּבְ

יָה.  ַחּיֶ ּבְ ִהיא  ה  ָלְבׁשָ ֶזה  ּכְ מּוָתּה  ּדְ חֹוַתם 

ַהב  ַהּלַ ְלׁשֹון  רֹוֵדף  ּה  ּבָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֲאַזי, 
נּוַע,  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ָהֵאׁש  ְמקֹור  ַאַחר 

ָהרּוַח.  ֶאל  ִנְצֶמֶדת  מּות  ַהּדְ בּוַאת  ּבָ ְך  ּכָ
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נֹוֶטֶלת,  ָהֲאִויר  ִמן  מּוָתּה  ּדְ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵאיָבר  ּוֵמֲאִויר  ֵרא,  ִיּקָ ָמּה  ׁשְ ״ֵצל״  ם  ּגַ

ֵעיַנִים.  ַמְרֵאה  ּכֹוֵלל  חּוׁש,  ְלָכל  ִהיא  ְבָרא  ּתִ

ֲאַנְחנּו,  צֹוֲחִקים  ְך  ּכָ ִרים,  ְמַדּבְ ָאנּו  ְך  ּכָ
ִניחֹות  ּגְ ִמיִעים  ּוַמׁשְ ְמָעה  ּדִ יִלים  ַמּזִ ְך  ּכָ

  . ַמְעּתָ ׁשָ ר  ֶאְפׁשָ ָהר  ּבָ ָך  ֶלְכּתְ ּבְ אֹוָתם   105

ְעּגּוַע  ּגַ אֹוָתנּו  ּתֹוֵקף  ְלֵעת  ן  ּכֵ ַעל 
יֶהם,  ּפִ ַעל  צּוָרה  ׁש  ִנְלּבַ ֵמְרָגׁשֹות,  ֶרֶגׁש  אֹו 

ֵעיֶניָך.״  ּבְ ְלֶפֶלא  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא 

ְענּו,  ִהּגַ ה  ַעּתָ ה  ִהּנֵ ַאֲחרֹוָנה  ת  ֶקׁשֶ ֶאל 
ָעִלינּו  ּה  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ָיִמיָנה.  ּה  ּבָ ִנינּו  ּפָ
ּוֶפַגע.  ָאגֹות  ּדְ עֹוד  ָפֵנינּו  ּבְ יָבה  ִהּצִ

ַלע,  ַהּסֶ ֵמַהר  ַרץ  ּפָ ֵאׁש  ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  ם  ׁשָ י  ּכִ
ָהרּוַח,  ְרָקה  ׁשָ ִמְדָרג  ִמְקֵצה  תֹו  ְלֻעּמָ

יָבה.  ֵהׁשִ ּוְלָאחֹור  ְלֶהֶבת  ַ ַהּשׁ ֶאת  ְלָמה  ּבָ

ַסְענּו  ּפָ ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ָזִהיר,  ָזִהיר  ן  ּכֵ ַעל 
ַחד:  ַהּפַ ּגֹוֶאה  י  ִלּבִ ּבְ לּוי,  ַהּגָ ַטח  ֶ ּשׁ ּבַ

ִנְפֶעֶרת.  הֹום  ּתְ ִמין  ִמּיָ ַחת,  ּלַ ּתַ ִמׁשְ ֵאׁש  מֹאל  ִמּשְׂ

ֵעיֶניָך  ִאם  ״טֹוב  מֹוִרי,  ָאַמר  ֶזה,״  מֹו  ּכְ ָמקֹום  ״ּבְ
ה  ּדָ ַהּצִ ַרק  ִאם  ּפֹה  י  ּכִ יר,  יׁשִ ּתֵ ְלָפִנים  ַאְך 

ַגע.״   ִמּפֶ ֵלט  ּמָ ּתִ לֹא  ְחִליק,  ּתַ ַקל  ַצַעד  ּבְ  120

ְבֵעָרה  ַהּתַ ב  ִמּלֵ  ,“Summae Deus Clementiae”

ְלֶפַתע,  ָאְזַני  ְמעּו  ׁשָ ֶמר  ַהּזֶ ָעָלה  ָצלּול 
ה.  ּדָ ַהּצִ ט  ַמּבָ ְלַהּטֹות  ֵנעֹור  ָרצֹון  ּוִבי 

ּפֹוַסַעת.  ָהָבה  ּלֶ ּבַ ָרִאיִתי  רּוחֹות  ֲעַדת 
ַנִים:  ִלׁשְ ֵעיַני  ַמְרֵאה  ֶאת  י  ְקּתִ ִחּלַ ֲאַזי 

ַצַעד.  ַעל  ׁשֹוֵמר  ה  ִמּזֶ ה,  ִמּזֶ ֶהם  ּבָ יט  ַמּבִ
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ַלע״ ַהּסֶ ֵמַהר  ַרץ  ּפָ ֵאׁש  ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  ם  ׁשָ י  ד.״ּכִ ג. 

DANTE 2.indb   246 6/7/2009   2:17:25 PM



247
טור הטוהר

ְמַלאְכָתן,  עֹוׂשֹות  רּוחֹות  ּדֹוַמִני  זֹו  ֶדֶרְך  ״ּבְ

ַהּטַֹהר״ ַלֲהבֹות  ּבְ ּבֹוֲערֹות  ֵהן  עֹוד  ל  ּכָ
ד. ג. 
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יעּו  ִהּגִ ַהִהְמנֹון  ל  ׁשֶ סֹופֹו  ֶאל  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵהִריעּו  יר  ַאּדִ קֹול  ּבְ -״Virum non cognosco״,  ּבְ

ֶזֶמר.  ּבְ ִנית  ׁשֵ ְתחּו  ּפָ רֹוַגַעת  ּוְבָלׁשֹון 

חֶֹרׁש  ״ּבַ ְוזֹוֲעִקים,  ָוׁשֹוב  ָהלֹוְך  חֹוְזִרים 
ֶקת  ְמַסּלֶ ֶהִליֶצ׳ה  ֶאת  יַאָנה  ּדִ ֶבת  יֹוׁשֶ

ַאְפרֹוִדיֶטה.״  ֵמַרַעל  טֹוֶעֶמת  ּזֹו  ׁשֶ ְלַאַחר 

ִמיעּו,  ִהׁשְ ל  ַהּלֵ ֲאַזי  יר,  ָלׁשִ ָחְזרּו  ֲאַזי 
ֶצר  ַהּיֵ ַעל  ּוְלַבַעל  ְצנּוָעה  ְלַרְעָיה 

ּתֹוַבַעת.  ּוִאין  ּשׂ ַהּנִ ִרית  ּבְ ׁשֶ ִפי  ּכְ ּגֹוֵבר   135

ְמַלאְכָתן,  עֹוׂשֹות  רּוחֹות  ּדֹוַמִני  זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ
ַהּטַֹהר,  ַלֲהבֹות  ּבְ ּבֹוֲערֹות  ֵהן  עֹוד  ל  ּכָ

ָהרּוַח  רּוַפת  ּתְ ְוזֹו  ְמזֹוָנּה  ֶזהּו  י  ּכִ

ָצֶעיָה.  ּפְ לֹות  ּכְ ַעד  ָלֵתת  ָמזֹור  ַהֲחֵפָצה    139
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קנטו עשרים ושישה 

חטא  על  באש  עולים  צללים  עדות  בשתי  ודנטה  ורגיליוס  צופים  השביעי  במדרג 
בן  הטרובדור  ואת  גוויניֶצ׳לי  גווידֹו  את  דנטה  מזהה  ביניהם  הדו-מינית.  התשוקה 

דניאל.  ַארנֹו  ה-13,  המאה 

ֶאֶדן  ַעל  י  ָעְרּפִ טּור  ּבְ צֹוֲעִדים  ָאנּו  עֹוד 
ִלי:  אֹוֵמר  ַהּטֹוב  מֹוִרי  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְדָרג,  ַהּמִ
רּוַח.״  אֶֹרְך  ּבְ ּוְפַסע  ַאְזָהרֹוַתי  ֶאת  ״ְזכֹר 

ַקְרֶניָה,  ת  ֲאֻלּמַ ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ה  ַעּתָ ה  ִהּנֵ
ֵכֶלת  ּתְ ַבע  ִמּצֶ ָהְפָכה  ֲעָרב  ַהּמַ ֵני  ּפְ ֶאת 

ִהְצִליָפה.  ְיִמיִני  ֶתף  ּכֶ ְוַעל  ַצח,  ְלָגֶון 

ָהבֹות  ַהּלֶ י,  ִצּלִ הּוַטל  ר  ּוַבֲאׁשֶ
ה  ַהּזֶ יֹון  ַלִחּזָ ִהְזִהירּו,  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ

ָרִאיִתי.  ָהה  ּתַ ּוִמׁשְ צֹוֶעֶדת  ְצָלִלים  ֲעַדת 

ָלֶבַטח.  ֵאַלי  ִלְפנֹות  ְסקּו  ּפָ ֶזה  ַעם  ִמּטַ
ֵרֵעהּו:  ֶאל  ִאיׁש  רּו  ּבְ ּדִ ַעְצָמם  ְלֵבין  יָנם  ּבֵ

ֵמחֶֹמר.״  קְֹרָצה  ָאֵכן  ּגּוָפתֹו  ׁשֶ ״ִנְרֶאה 

ּוַפַחד,  ְזִהירּות  ּבִ ֵמֶהם  ה  ּמָ ּכַ ֲאַזי 
ָהָיה  ן  ִנּתָ ַרק  ׁשֶ ָכל  ּכְ ֵאַלי  ָקְרבּו 

אֹוֶחֶזת.  ֶהם  ּבָ ָלֵאׁש  ַעד  ִמּבַ ַלְחרֹג  ִלי  ִמּבְ  15

ּפֹוֵסַע,  ֵמַעְצלּות  לֹא  ָאחֹור  ּמֵ ׁשֶ ה,  ״ַאּתָ
ִלי,  ֲעֵנה  בֹוד,  ּכָ ן  ַמּתַ ּום  ִמּשׁ אּוַלי  ִאם  י  ּכִ

ּבֹוֶעֶרת.  ָהבֹות  ּוַבּלֶ ֵמָאה  ַהּצְ ֶפׁש  ַלּנֶ
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ֶוְך ּתָ ּבַ ַהְמלָֹהט,  ִביל  ְ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ַעל  ה  ִהּנֵ

ִלְקָראֵתנּו ּפֹוַסַעת  ָרִאיִתי  ְצָלִלים  ֲעַדת 
ב.( )ו.  בלייק  ויליאם 
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ִלְדָבֶריָך,  עֹוֶרֶגת  ְלַבד  ּבִ ֲאִני  ְולֹא 
מֹוֶהם  ּכְ ָלֶהם,  ְצֵמִאים  אן  ּכָ ׁשֶ ָלִלים  ַהּצְ ל  ּכָ
ַמִים.  ִלְגמַֹע  ְצֵמִאים  הֹּדּו,  אֹו  ׁש  ַחּבָ ְבֵני  ּכִ

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ מּול  ָיכְֹלּתָ  יַצד  ּכֵ ָלנּו  ֱאמֹר 
ָנַפְלּתָ  לֹא  ִאּלּו  ּכְ ַחִיץ,  ּכְ ב  ְלִהְתַיּצֵ
ֶות?״ ַהּמָ ְלָך  ָטַמן  ְלּכֶֹדת  ּמַ ּבַ ֲעַדִין 

ַחת  ּתַ ַאְך  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ֵאַלי  ר  ּבֵ ּדִ זֹאת  ּכָ
י  ָנַתּתִ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ָבר,  ּדָ יָבם  ַלֲהׁשִ

ְלֶפַתע.  ֵאַלי  ִנְגָלה  מּוָזר  ְמאָֹרע  ַעל 

ֶוְך,  ּתָ ּבַ ַהְמלָֹהט,  ִביל  ְ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ַעל  ה  ִהּנֵ
ִלְקָראֵתנּו,  ּפֹוַסַעת  ָרִאיִתי  ְצָלִלים  ֲעַדת 

ּוֶמַתח, ִריכּות  ּדְ י  ּלִ ּכֻ ֶהם,  ּבָ י  ְטּתִ ִהּבַ  30

ְוֵעֶבר  ַצד  ל  ִמּכָ ֵאיְך  ָרִאיִתי  אֹוָתם  ֲאַזי 
ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  חֹם  ּבְ ַלְחּבֹק  ְמַמֲהִרים 

יָקה,  ִהְסּפִ לֹא  י  ּכִ ִנְרֶאה  ְקָצָרה  ָרָכה  ּבְ אּוָלם 

חֹוֶכֶכת  לָֹעּה  חָֹרה,  ׁשְ ְנָמָלה  ּכִ ן  ּכֵ ַעל 
ָלַדַעת  ְלַמד  ּתִ ְוָכְך  ֲאחֹוָתּה,  לַֹע  ּבְ

ֶרְך,  ּדֶ ּבַ עֹוד  ָלּה  ָצפּוי  ְוַעל  ּגֹוָרָלּה  ַעל 

ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  לֹום  ׁשָ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ
ֶרְך,  ַלּדֶ ֵיֵצא  ִיְפרֹׁש,  ֶטֶרם  ּבְ ְוַאף  יֹאַמר, 
ֵהם:  ָקְראּו  ְצָעקֹות,  ּבִ ַהּכֹל  ִיְתָחרּו  עֹוד 

יעּו,  ִהּגִ ָבר  ִמּכְ לֹא  ֶזה  ַוֲעמָֹרה!״  ״ְסדֹום 
ִסיֵפָאה, ּפַ ֶרת  ִנְסּתֶ ָפָרה  ״ּבְ ְוֵאּלּו: 

ֵאֶליָה!״  ֵיָחֵפז  י  ּכִ ְחׁשֹק  ּתַ ָלָבן  ַפר  ּבְ

ֶמׁש  ׁשֶ ַהט  ִמּלַ ֶחְלָקם  ֲאַזי,  ֲעגּוִרים  ּכַ
ָהִריֶפן,  ַהר  ֶאל  ָעִפים  ָצפֹון  ֵתי  ַיְרּכְ ֶאל 

ָיטּוסּו,  ַהחֹולֹות  ֶאל  ֶתר  ַהּיֶ פֹור  ַהּכְ ֵני  ִמּפְ  45
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ָקִדיָמה,  ְוֵיׁש  ָאחֹור  ּפֹוְסִעים  ֵיׁש  ֵאּלּו,  ְך  ּכָ
ְוֶדַמע,  ִיּסּוִרים  ּבְ ְזמֹור  ַהּמִ ֶאל  ִבים  ׁשָ

ִמְקֵרהּו.  י  ּפִ ַעל  ִאיׁש  ִאיׁש  ָעקֹות,  ַהּזְ ְוֶאל 

ִמּקֶֹדם,  ֵאַלי  ָקְרבּו  ר  ֲאׁשֶ ָלִלים  ְוַהּצְ
מּוִלי,  ִנים  ּפָ בּו  ִנּצְ ְלָפִנים,  ּכִ ָחְזרּו 

ֶטת.  ִנּבֶ ֵמֵעיֵניֶהם  מַֹע  ִלׁשְ ִמיָהה  ְוַהּכְ

ַעם:  ּפַ עֹוד  ב  ִנּצָ ֶחְפָצם  מּול  ֶאל  ְוָאנִֹכי 
י,  ַתְחּתִ ּפָ ָלֵכן,״  ר  ֲאׁשֶ רּוכֹות,  ּבְ מֹות  ְנׁשָ ״הֹו, 

ָלֶנַצח,  לֹום  ׁשָ ֻמְבָטח  ּבֹו,  בּו  ׁשְ ּתֵ ָמקֹום  ָכל  ״ּבְ

 – ֵהֵנּצּו  ַאְך  אֹו  נֹוְבִלים  ִהיא,  ַאַחת   – ּגּוִפי  ֶאְבֵרי 
ה  ֵהּנָ ַעד  י  ִעּמִ ְוֵהם  ָאֶרץ,  ּבָ ֶנֶעְזבּו  לֹא 

קֹוֵלַח,  י  ּבִ ׁשֶ ם  ְוַהּדָ ֶלד  ֶ ַהּשׁ ַעְצמֹות  ּכֹוֵלל 

ְלַמְעָלה.  ֵאַלי  ָיׁשּוב  ֵעיַני  ְמאֹור  ְוַגם 
י  ּכִ זֹאת  א,  ֶאּשָׂ ַחי  ּגּוף  עֹוַלְמֶכם  ּבְ ְוִאם 

ֶהֱאִציָלה.  ֶחֶסד  רֹב  ָעַלי  רּום  ּבָ ִביָרה  ּגְ  60

ְמֵהָרה  ּבִ ֵהן  ְזּכּו  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ם  ַאּתֶ ֲאָבל 
ֵעֶדן,  ּבְ נּו  ּכְ ְוִתׁשְ ָעוֹון  ַרת  ְלַכּפָ

ָיַדִים,  ְרַחב  ָהדּור,  ַאֲהָבה,  ל  ׁשֶ ְזבּול  ּבִ

ֵסֶפר  ף  ּדַ ַעל  ְלַמַען  ְמִחיָלה,  ּבִ ִלי  ִאְמרּו 
ֵהם  ּוִמי  ֶכם  ִהּנְ ִמי  ָבִרים,  ַהּדְ ֶאת  ֶאְכּתֹב 

ֶגד?״  ִמּנֶ ַצֲעֵדיֶהם  ים  ָהעֹוׂשִ לּו  ַהּלָ

מֹוָה  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִליָאה  ּפְ ָעְלָתה  ֵצל  ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל 
ֵאֶלם,  ּבְ ְוַגס,  ִנְבָער  ָהִרים  ן  ּבֶ יַע  ַיּבִ

יַע;  ַיּגִ הֹוֶמה  ַרְך  ּכְ ֶאל  ִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ֵעת 

ִמּתֶֹכן.  ֵריִקים  ֵניֶהם  ּפְ ָהֵהם,  ָלִלים  ַהּצְ ְך  ּכָ
ְמבּוָכָתם,  ְלָתה  ּכָ ֶרַגע  ן  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 

חֹוֶלֶפת,  ָאִציל  ֵלב  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ׁשֶ זֹו  ּכָ
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ִמּקֶֹדם:  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֶזה  ל,  ַהּצֵ יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ
ְלמֹותֹו  הּוא  ה  עֹוׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  רּוְך  ״ּבָ

ַאְרֵצנּו. ַחְבֵלי  ֵני  ּפְ ַעל  ִלּמּוִדים  ִסּיּור  ּבְ  75

 – ֵקיָסר  ל  ׁשֶ ּכְ ֶחְטָאם  ּמּול  ּמִ ׁשֶ לּו  ַהּלָ
רֹוָמא  ּבְ חֹון  ִנּצָ ל  ׁשֶ ע  ַמּסָ ּבְ ֵעת  ַמע  ׁשָ

ּנּוהּו. ּכִ ה׳  ׳ַמְלּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ְצָבאֹו  יסֹות  ּגֵ

ּנּו,  ִמּמֶ ְרָדם  ִהּפָ ּבְ ָצֲעקּו  ׳ְסדֹום!׳  ן  ּכֵ ַעל 
 , ַמְעּתָ ׁשָ ֲהלֹא  אֹוֵמר,  ָתם  ֶחְרּפָ ּוִפיֶהם 

ֵמִפיַח.  ְקלֹוָנם  ָהֵאׁש  ַלֲהבֹות  ּבְ ְוָכְך 

ַיַחד;  ם  ּגַ ִמיִנים  ֵני  ׁשְ ֶאל  ְתׁשּוָקה  ּבִ ֶחְטֵאנּו 
ְוֶטַבע,  ָאָדם  חֹק  ַעל  ַמְרנּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֶצר.  ַהּיֵ ַאַחר  ִבי  ׁשְ ּבִ ָהַלְכנּו  ְבֵהמֹות  ּכִ

ֶכם,  ׁשֶ ַעל  ה  ֶחְרּפָ ִליַמת  ּגְ ְלַהֲעטֹות  ֵדי  ּכְ
ָהֵעץ,  ַרת  ּפָ ם  ׁשֵ ֶאת  ֲעָזבּונּו,  ׁשֶ ה  ַעּתָ
ִפינּו.  ּבְ ִאים  נֹוׂשְ ָאנּו  ִלְבֵהָמה,  ָהְיָתה 

ָחָטאנּו,  ה  ּמֶ ּבַ ְלָך  ּנֹוַדע  ֶ ִמּשׁ ֵעת  ּכָ
ַמן  ַהּזְ ְזכֹר,  מֹוֵתינּו,  ׁשְ ָלַדַעת  ְרֶצה  ּתִ עֹוד  ִאם 

יֹוֵדַע.  ֵאיִני  ם  ֻרּבָ ֲהלֹא  ְך  ּכָ ם  ּגַ ָקָצר,   90

וִויִניֶצ׳ִלי,  ּגְ וִוידֹו  ּגְ ִמי  ׁשְ ֵאַלי,  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַאְך 
י  ָחַזְרּתִ ֵקץ  ֶטֶרם  ּבְ  . ָיַדְעּתָ ו  ַעְכׁשָ ה  ִהּנֵ

ַהּטַֹהר.״  טּור  ּבְ ּכֹן  ֶאׁשְ ן  ּכֵ ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ

ִליקּוְרגּוס ֲחרֹון  ַאַחר  ַאִחים,  זּוג  ּכְ מֹוִתי  ּכְ
קּוָה,  ִחּבְ ְמחּו,  ׂשָ ָמְצאּו,  ם  ִאּמָ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
אֶֹמץ,  י  ּבִ ָהָיה  לֹא  ַאְך  ֲאִני,  ם  ּגַ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ֶבר,  ַהּגֶ ָאִבי,  ֲהלֹא  ְלָאְזַני,  א  ּבָ מֹו  ׁשְ ֵעת 
י  ּנִ ִמּמֶ טֹוִבים  ים  ַרּבִ עֹוד  ל  ׁשֶ ֲאִביֶהם  ם  ּגַ

ַעם.  ּפַ ֵאי  ָחְרזּו  ָנִעים  ַאֲהָבה  ֶמר  ּזֶ ׁשֶ
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אֶֹמר  ּוְללֹא  נּוֶגה  מַֹע,  ִלׁשְ ִלי  ִמּבְ ְוָכְך 
ָמנּוַע  ְזַמן,  ְלאֶֹרְך  ּבֹו  ִמְתּבֹוֵנן  י  ַסְעּתִ ּפָ
ַהב.  ַהּלַ ְיקֹוד  ל  ׁשֶ ּבְ ָהִאיׁש  ֶאל  ת  ׁשֶ ִמּגֶ

י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ֵעיַני,  ְבעּו  ׂשָ מּותֹו  ּדְ ְלֵעת  ֲאָבל 
ֶדר  ַהּנֶ ָהָיה  ַעז  ּכֹה  ְרתֹו,  ּוְלׁשָ ַלֲעמֹד 

ׁשֹוֵמַע.   ָכל  ּבְ ָמֵלא  ֵאמּון  עֹוֵרר  י  ּכִ ַעד   105

יָך  ִמּפִ ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ״ּדְ ֵאַלי:  ְוהּוא 
ִאירּו,  ִהׁשְ ַרב  תֶֹקף  ּבְ ָעַלי  ּוָמם  ִרּשׁ ֶאת 

ַחל.  ַהּנַ ֶלֶתה  ּבְ ם  ּגַ חּו  ִיּמָ לֹא  ְוֵהם 

ָבֶריָך,  ּדְ ּוְנכֹוִחים  ִנים  ּכֵ ָהיּו  ִאם  ַאְך 
ט  ּוַמּבָ אֶֹמר  ּבְ ֶזה  ָהֵכיַצד  ִלי  ֱאמֹר 

י.״  ָיַקְרּתִ ָך  ְלִלּבְ י  ּכִ ְלהֹוִכיַח  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ

ִמְזמֹוֶריָך,  ֶמֶתק  ״ֶזה  ִלְגוִוידֹו:  לֹו,  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
ֲאִריְך,  ּתַ נּו  ַעּמֵ ַפת  ּשְׂ ׁשֶ ָכל  ּכְ ן  ּכֵ ַעל 

ֲחרּוֶזיָך.״  ּבַ יֹו  ַהּדְ ַח  ּבֵ ּתַ ְוִיׁשְ ַיֲעֶלה 

יַע,״  ַמְצּבִ ֲאִני  ָעָליו  ל  ַהּצֵ ָאִחי,  ״ְרֵאה, 
ע,  ֶאְצּבַ ּבְ ֶהְרָאה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוַעל  ָאַמר, 

נּו.  ִאּמֵ ַפת  ִלׂשְ ֻמְמֶחה  ִנים,  ָהָאּמָ ִכיר  ּבְ ״הּוא 

רֹוָזה,  ּפְ ּבִ תּוב  ּכָ רֹוָמן  לֹוֵהט,  ַאֲהָבה  יר  ׁשִ
ִסיִלים  ּכְ ְוִיְטֲענּו  ם.  ּלָ ּכֻ ַעל  הּוא  ָעָלה 

ֶלאֶכת.  ּמְ ּבַ ים  ָהעֹוׂשִ ין  ּבֵ ִלימֹוז׳  ִאיׁש  ּכְ ֵאין  י  ּכִ  120

ֱאֶמת,  ִלְדַבר  ְולֹא  ָאְזָנם,  ִלְרִכילּות 
ם  ְעּתָ ּדַ ֶאת  קֹוְבִעים  ִיְהיּו  ְוָכְך  ַיּטּו, 

יבּו.  ַיְקׁשִ בּוָנה  ְוַלּתְ תּוב  ַלּכָ ֶטֶרם  ּבְ

׳יטֹוֶנה, ּגִ ֶאת  ֶהֱעִריצּו  ֵמֲאבֹוֵתינּו  ים  ַרּבִ
ֵנֶזר,  ּבְ ִמְצחֹו  ָחְבׁשּו  ידּו,  ִהּגִ קֹול  ּבְ ְבחֹו  ׁשִ
ִהְבִקיַע.  ָהֱאֶמת  ַבר  ּדְ ַהּכֹל  ְכלֹות  ּכִ אּוָלם 
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ְזֻכּיֹוֶתיָך,  יָנה  ְרּבֶ ּתִ ִאם  ּבְ ה  ַעּתָ ֲאָבל 
ֵיׁשּוַע  ְנָזר,  ַהּמִ ֶאל  ן  ּמֵ ְלִהְזּדַ י  ּכִ ַעד 

ֶחֶסד  ָנא  ה  ֲעׂשֵ ּתּוַכל,  ָנה,  ָהאּוְלּפָ רֹאׁש  ּבֹו 

ֶטְרנֹוְסֶטר ַהּפַ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  א  ׂשָ ּוְלַמֲעִני 
ָאנּו,  עֹוָלֵמנּו  ּבְ ּתֹוִעיל  ּזֹו  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ְוֵאיֶנּנּו.״  ּבֹו  ָלה  ּכָ ַהֵחְטא  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם 

ְלֵצל  ָמקֹום  אּוַלי,  ת,  ּתֵ ְלַמַען  ֲאַזי 
ַהב, ַהּלַ ּתֹוְך  ֶאל  ָנמֹוג  ֵמֲאחֹוָריו,  עֹוֵמד 

ְלֶפַתע.  הֹום  ַלּתְ צֹוֵלל  ִים  ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ָדג  ּכְ  135

וִויִניֶצ׳ִלי ּגְ יַע  ִהְצּבִ ָעָליו  ל  ַהּצֵ ֶאל  ָאז 
ָאְזָניו  ּבְ ִמיַע  ַמׁשְ ְצָעַדי,  יִתי  ָעׂשִ

ָיַדִים.  ְרַחב  ָמקֹום  לֹו  ָנכֹון  ְלָבִבי  ּבִ י  ּכִ

ָאַמר:  יו,  ּפִ ֶאת  ֵאַלי  ַתח  ּפָ ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ
 , ְעּתָ ִהּבַ ְרצֹוְנָך  ֶאת  ְך  ּכָ י  ּכִ ְמאֹד  ַמח  ״ֶאׂשְ

ֶניָך.  ִמּפָ ִמי  ׁשְ יר  ְלַהְסּתִ ֶאְרֶצה  ְולֹא  אּוַכל  לֹא 

ַח, ּוִמְתַיּפֵ ר  ְמַזּמֵ צֹוֵעד,  ֲאִני,  ַאְרנֹו 
ָעָברּו,  ְמׁשּוגֹות  ַעל  ְמאֹד  י  ִלּבִ ּדֹוֵאב 

ר.  ָהאֹׁשֶ יֹום  ל  ׁשֶ ּבֹואֹו  ִלְקַראת  ִגיל  ּבְ צֹוֶפה 

ֵאֶליָך  ה  ְתַלּוֶ ַהּמִ ַהּכַֹח  ְזכּות  ּבִ ה  ַעּתָ
ָך,  ּבְ ַמְפִציר  ֲאִני  ָעל,  ֶאל  ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ

ר.״  ּכֹׁשֶ ַעת  ׁשְ ְמָצא  ּתִ ְלֵעת  ֵאִבי  ּכְ ֶאת  ְזכֹר  ָנא 

ַהּטַֹהר.  ַלֲהבֹות  ין  ּבֵ ְוֶנֱעַלם  ר  ּבֵ ּדִ   148
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קנטו עשרים ושבעה 

נופלת  השינה  השביעי.  במדרג  האש  להבות  בין  חולפים  וסטציוס  ורגיליוס  דנטה, 
על  משל  לפניו  המביאה  לאה  את  רואה  הוא  בחלומו  הטיפוס.  מן  המותש  דנטה,  על 
ההבדל בינה לבין רחל. עם עלות השחר ממשיכים שלושת המשוררים בדרכם למעלה. 

ומרגשים.  קצרים  בדברים  מתלמידו  ורגיליוס  נפרד  העליונה,  המדרגה  אל  בהגיעם 

יָה  ִחּצֶ ִראׁשֹוֵני  ֶאת  יֹוָרה  ה  ַהַחּמָ ֵעת 
ֵיׁשּוַע,   מֹו  ּדָ ַפְך  ׁשָ ּבֹו  ּגּוְלגֹוָתא  ַהר  ַעל 

רֹו, ָהֶאּבְ ֵמיָמיו  ְך  מֹוׁשֵ ַלּמֹאְזַנִים  ַחת  ּוִמּתַ

ְנֶגס ַהּגַ ֵמי  ֶאת  צֹוֵרב  ָצֳהַרִים  ְוַלַהט 
ֲאַזי  ַהּיֹום,  ֵצאת  ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָעְמָדה  ְוָכאן 

ְלָפֵנינּו.  הֹוִפיַע  ַעל  ִמּמַ ִנְמָרץ  ַמְלָאְך 

ְלֶהֶבת  ַ ַלּשׁ ֵמֵעֶבר  עֹוֵמד  ן  ְפּתָ ַהּמִ ַעל 
ְוקֹולֹו  “Beati mundo corde!” ר  ְוׁשָ
נּו.  ּלָ ׁשֶ ִמְזמֹור  ל  ִמּכָ ְוַחי  ָצלּול  א  ִנּשָׂ

ַהּקֶֹדׁש,  מֹות  ִנׁשְ ֵאיְנֶכן,  ְוָהְלָאה  אן  ״ִמּכָ ֲאַזי, 
ֵאׁש,  ּבָ ָלבֹוא  ִלי  ִמּבְ ָלֶלֶכת  ְיכֹולֹות  ׁשּוב 

ֶמר.״  ַלּזֶ ָאְזֵניֶכן  ֶאת  ְוַהּטּו  ּה  ּבָ ְלכּו 

ָאְזֵנינּו ּבְ ִמיַע  ִהׁשְ ָברֹו  ּדְ ְלָאְך  ַהּמַ ְך  ּכָ
י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ְוָאנִֹכי  ָקַרְבנּו,  ֵאָליו  ְלֵעת 
ֶקֶבר.  בֹור  ּבְ ְנָתנּוהּו  יו  ַחּיָ ּבְ ׁשֶ ִאיׁש  ּכְ  15

ַהט,  ַהּלַ ֵני  ִמּפְ ָיַדי  ּפֹות  ּכַ ֶאת  י  ָחַבְקּתִ
יִתי,  ּמִ ּדִ ֱאנֹוׁש  ּגּופֹות  ָהבֹות,  ּלֶ ּבַ יט  ַמּבִ

ּבֹוֶעֶרת.  ֵאׁש  ּבְ עֹולֹות  ְלָפִנים  ָרִאיִתי 
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ֱאָמן,  ַהּנֶ מֹוִרי  ָהָאִציל,  ֶוְרִגיְליּוס 
ֶבל  ַהּסֵ ֶנֱעָדר  לֹא  ִני,  ״ּבְ יַח:  ֵהׂשִ ֵאַלי 
ֶות.  ַהּמָ ֶנֱעָדר  ַאְך  ה,  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ִמן 

ְצָעֶדיָך  י  ִהְדַרְכּתִ ִמְבָטִחים  ְלחֹוף  ִאם 
ְפֶלֶצת,  ַהּמִ ְריֹון  ּגֶ ל  ׁשֶ ּבֹו  ּגַ ַעל  ֲאִפּלּו 
 ? ֱאלֹּהַ ס  ּכֵ ֶאל  ָקרֹוב  ה,  ַעּתָ ל  ׁשֵ ַהֶאּכָ

ֶאֶלף  נֹות  ׁשְ ְולּו  ּכֹן  ׁשְ ּתִ ֲאִפּלּו  ִני,  ּבְ י,  ּבִ ַטח  ּבְ
ָך  רֹאׁשְ ְחְלפֹות  ִמּמַ ַהּזֹאת,  ָהֵאׁש  ֵלב  ּבְ

ָלָאֶרץ.  ְצרּוָבה  ּפֹל  ּתִ ַאַחת  ֲעָרה  ׂשַ לֹא  ַאף 

ֱאֶמת,  ָבִרי  ּדְ ֵאין  ׁשֶ ְלָך  ִנְדֶמה  ְוִאם 
ֵאֶליָה,  ָיְדָך  ט  הֹוׁשֵ ְלֶהֶבת,  ַ ַהּשׁ ֶאל  ְקַרב 

ֶגד.  ַהּבֶ ְקֵצה  ֶאת  ְולּו  ְצרֹב  ּתִ זֹו  ִאם  ּוְרֵאה   30

ּוַפַחד,  ִיְרָאה  ב  ִמּלֵ ק  ַסּלֵ ֵאפֹוא,  ק  ַסּלֵ
טּוַח.״  ּבָ ָהבֹות  ַהּלֶ ֶאל  ּובֹוא  ם  ְלׁשָ ט  ַהּבֵ
י.  ֵסַרְבּתִ ַמְצּפּון  ְלקֹול  ׁש,  ִעּקֵ ֲאִני  ֲאָבל 

עֶֹרף,  ה  ְקׁשֵ מּולֹו  ב  ִנּצָ אֹוִתי  ָרָאה  ְלֵעת 
ַהַחִיץ, ֶזה  ִני,  ּבְ ״ְרֵאה,  י:  ּבִ ִהְתָרה  ָנבֹוְך  קֹול  ּבְ
יַאְטִריֶצ׳ה.״ ּבֵ ְלֵבין  יְנָך  ּבֵ ַמְפִריד  ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא 

 – ָמֶות  ֶטֶרם  ּפֹוֵקַח  יָרמֹוס  ּפִ מֹו  ּכְ ֲאַזי 
 – ְלאֶֹדם  ָהֵעץ  ּתּוֵתי  ָהיּו  ָדם  ּכְ ְלֵעת 

י, יְסּבִ ּתִ ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ ַמע  ְלׁשֵ ָרָחב  ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת 

ָנמֹוָגה  נּוִתי  ַעְקׁשָ ָאנִֹכי,  מֹוהּו  ּכָ
ּפֹוֵרַח  י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ָמּה  ׁשְ א  ּבָ ְלָאְזַני  ֵעת 
ִניִתי,  ּפָ ַהּמֹוֶרה  ֶאל  ִמיד.  ּוִמּתָ ֵמָאז 

ֶזה,  ״ָהֵכיַצד  ִלי:  אֹוֵמר  ֵהִניד  רֹאׁשֹו  ְוהּוא 
ִלְבנֹו  ָאב  ּכְ ְך  ִחּיֵ ַסף?״  ַעל  ֵאר  ָ ִנּשׁ י  ּכִ ְרֶצה  ּתִ

ּפּוַח.  ּתַ ְפִרי  ּבִ ל  ּדֵ ׁשִ ִלּבֹו  ֶאת  ׁשֶ ַאַחר   45
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ָהבֹות ַהּלֶ ֶאל  א  ּבָ ָנה,  ּפָ ְלָפַני  ָאז 
יֵנינּו  ּבֵ ְך  ִהּלֵ ר  ֲאׁשֶ ַטְציּוס  ִמּסְ ׁש  ּוְמַבּקֵ

ִלְפסַֹע.  ֵמֲאחֹוַרי   – ֵנינּו  ׁשְ ין  ּבֵ ִהְפִריד  ְוָכְך   -

ְקּפֹץ  ּלִ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ אִתי,  ּבָ ְלֶהֶבת  ַ ּשׁ ּבַ ֵעת 
ֶכת,  ֻמּתֶ ְזכּוִכית  ּתֹוְך  ֶאל  ַמֲעִדיף  ָהִייִתי 

ַהב.  ַהּלַ ְיקֹוד  ֵני  ִמּפְ ּה  ּבָ ִלְמצֹא  צֹוֵנן  ִמְסּתֹור 

ׁש,  ּקֵ ּבִ רּוִחי  ְלעֹוֵדד  ַהּטֹוב  ָאִבי  ֲאַזי 
יַאְטִריֶצ׳ה,  ּבֵ ַעל  הּוא  ר  ּבֵ ּדִ צֹוֲעִדים  עֹוֵדנּו 

ֵעיֶניָה.״  ֶאת  ָרִאיִתי  ּדֹוֶמה,  ה,  ַעּתָ ״ֶזה  ָסח: 

ְלֶהֶבת,  ַ ַלּשׁ ֵמֵעֶבר  ִהְדִריָכנּו  ֶזֶמר  קֹול 
ָיָצאנּו  יר,  ִ ַהּשׁ ִלְצִליל  ּוִבים  ַקּשׁ ְוָאנּו, 

ְלַמְעָלה.  ִטּפּוס  ֵהֵחל  ּנּו  ִמּמֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל 

הּוא.  ר  ׁשָ  “Venite, benedicti Patris mei”
ִני, ִהּכַ ַסְנֵוִרים  ּבְ ַהּבֹוֵהק  ַהּזַֹהר 

ִלְפקַֹח.  ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ׁשּוב  י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא   60

ׁשֹוַקַעת.  ה  ״ְוַהַחּמָ ר,  ִזּמֵ ַהּיֹום,״  ָנה  ״ּפָ
ַצַעד  ירּו  ַהְגּבִ ִאם  י  ּכִ ֶכת,  ִמּלֶ ַעְצרּו  ּתַ ַאל 

ָהאֶֹפל.״  ַמֲעָרב  ֵמי  ׁשְ ֶאת  ה  ְיַכּסֶ ֶטֶרם  ּבְ

ַלע  ַהּסֶ ֵני  ּפְ ַעל  ר  ָיׁשָ ַקו  ּבְ ִביל  ְ ַהּשׁ ס  ִטּפֵ
י  ַלְמּתִ ּבָ גּוִפי  ּבְ ְך  ּכָ מּוִלי,  ר  ַהְיׁשֵ עֹוֶלה 
ֹוַקַעת.  ַהּשׁ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַקְרֵני  ת  ֲאֻלּמַ ֶאת 

ָאנִֹכי  ַסְענּו,  ּפָ ר  ִמְסּפָ ְצָעִדים  ַרק 
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ י  ּכִ נֹוַכְחנּו  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ִדי  ְוִעּמָ

ֵמַעִין.  י  ִצּלִ חֹוַתם  ָלה  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ ְקָעה  ׁשָ

ָהאֶֹפק  ֵני  ּפְ ַעל  ָטה  ׁשְ ּפָ ִקיָעה  ְ ַהּשׁ ֶטֶרם  ּבְ
ָהָרִקיַע,  ֶאת  ָצְבָעה  ָאִחיד  ּוְבַמְרֶאה 
ְיָלה,  ַהּלַ חֹור  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ֶנֱאַסף  ּוְבֶטֶרם 
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ב,  ּכָ ְלִמׁשְ לֹו  ַחר  ּבָ ַמְדֵרָגה  ּבְ ִאיׁש  ִאיׁש 
ּכֵֹחנּו  ֶאת  יׁשּו  ִהּתִ ָהָהר  ִמְדרֹונֹות  י  ּכִ

ְלַמְעָלה. יל  ְלַהְעּפִ ְרצֹוֵננּו  ֶאת  ְוֵכן   75

ָאחּו,  ּבָ רֹוִעים  עֹוָדם  ים,  ָיׁשִ ַהּתְ ֵעֶדר  ּכְ
ַֹבע,  ַלּשׂ ָאְכָלם  ּבְ ַאְך  ִחּיּות,  ׁשֹוְפִעים  ְזִריִזים, 

ֶקט  ׁשֶ ּבְ ָרה  ּגֵ ַמֲעִלים  ָינּוחּו,  ָהָהר  רֹאׁש  ַעל 

ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ְיקֹוד  ְלהֹט  ּבִ ל,  ּצֵ ּבַ ָצם  ִמְרּבָ ַעל 
הּו  ַמּטֵ רֹאׁש  ַעל  ִנְסָמְך  ַהּצֹאן  רֹוֵעה  עֹוד  ּבְ
ָהֵעֶדר,  לֹום  ׁשְ ְלַמַען  קּוָחה,  ּפְ ֵעינֹו  ׁשֹוֵמר, 

תּוַח,  ַהּפָ ָאחּו  ּבָ ָקר  ּבָ רֹוֵעה  מֹו  ּכְ אֹו 
ם,  ַהּנָ ֶעְדרֹו  ְלַצד  ֵלילֹוָתיו  ֶאת  ה  עֹוׂשֶ

ַער,  ַהּיַ ַחּיֹות  ֵני  ִמּפְ ׁשֹוֵמר  ַוֲעֵליֶהם 

ב״... ּכָ ְלִמׁשְ לֹו  ַחר  ּבָ ַמְדֵרָגה  ּבְ ִאיׁש  פ.״ִאיׁש  ג׳. 
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ַיַחד,  נּו  ּתֵ ָלׁשְ ׁשְ ַההּוא,  קֹום  ּמָ ּבַ ָאנּו  ְך  ּכָ
ִיׁש; ַהּתַ ְוָאנִֹכי  לֹוִמי  ׁשְ נֹוְצֵרי  ֵניֶהם  ׁשְ

ַלע.  ַהּסֶ חֹומֹות  ָלרֹום  ְסִביֵבנּו  ִהְתרֹוְממּו 

ָהָרִקיַע,  ֵמי  ׁשְ ִנְראּו  ְלַבד  ּבִ ְמַעט  אן  ִמּכָ
ֵהם  ָהיּו  ַאְך  ָרִאיִתי,  ּכֹוָכִבים  ְקָצת  ְוַרק 

ְלגֶֹדל.  ַוֲעצּוִמים  ְוזַֹהר  ָרק  ּבָ י  ַרּבֵ  90

קּוַע,  ׁשָ י  ְרַעּפַ ׂשַ ּבְ ֶהם,  ּבָ יט  ַמּבִ עֹוִדי 
יֹוַדַעת  כּופֹות  ַהּתְ זֹו  ָנה,  ׁשֵ ָעַלי  ְבָרה  ּגָ

ָנה.  ְתַרֵחׁשְ ּתִ ֶטֶרם  ּבְ ַהּתֹוָלדֹות  ַעל 

ִקיֶתָרה,  ֵעת  ּדֹוַמִני,  ָעה,  ָ ַהּשׁ זֹו  ָהְיָתה 
סֹוֶעֶרת  ָהַאֲהָבה  ֵאׁש  ּבְ ִדיר  ּתָ ׁשֶ זֹו 

אֶֹפק,  ּבָ ָלִראׁשֹוָנה  עֹוָלה  ְזָרח  ַהּמִ ִמן 

ֵעיַנִים ְיַפת  ַעְלָמה  ָרִאיִתי  ֲחלֹוִמי  ּבַ
ָאחּו,  ּבָ ָרִחים  ּפְ ָקְטָפה  ְמאֹד,  ּוְצִעיָרה 
ֶזֶמר,  ּבְ ָנְתָנה  קֹוָלּה  עֹוד  ּבְ ֵאַלי  ָרה  ּבְ ּדִ

ֶבר  ַהּגֶ ֵיַדע  ִמי,  ׁשְ ֶאת  ָלַדַעת  ׁש  ״ַהְמַבּקֵ
 – ֵהן  ָנאֹות   – ּוְבָיַדי  ֵלָאה,  ָאנִֹכי  י  ּכִ

קֹוַלַעת.  ֲאִני  ְלֵזר  ֶדה,  ׂשָ ְרֵחי  ּפִ ת  ֲאֻגּדַ

ְרָאה  ּמַ ּבַ ׁשֶ מּות  ַהּדְ ִמן  ר  אֹׁשֶ ְלֶרַגע 
ָרֵחל  ֲאחֹוִתי  עֹוד  ּבְ ר,  ֶאְתַהּדֵ ֶטת  ִנּבֶ
ֶעֶרב.  ְוַעד  ִמּבֶֹקר  ב  ׁשֵ ּתֵ ָהְרִאי  מּול   105

ֵעיֶניָה,  ִיְפַעת  הֹוד  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶחְפָצּה 
ֶזר.  ּנֵ ּבַ עֹוׂשֹות  ָיַדי  ּבְ יָטה  ּבִ ַהּמַ מֹוִתי  ּכְ

ֶלאֶכת.״  ּמְ ּבַ ְוָאנִֹכי  ְבַחר,  ּתִ ט  ּבָ ּמַ ּבַ ִהיא 

ַחר,  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ְלֵעת  ַרְך  ּבַֹהק  ִעם  ה  ַעּתָ
ָהֶרֶגל,  עֹוֵלי  ֵלב  ל  ּכָ ְמׂשֹוׂש  ְזִריָחה,  בֹוא  ּבְ

ְיָתה,  ַהּבַ ָעם  ַמּסָ ּבְ ֵעת  ּכָ ְקֵרִבים  ר  ֲאׁשֶ
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ֵעיַנִים ְיַפת  ַעְלָמה  ָרִאיִתי  ֲחלֹוִמי  ״ּבַ

ָאחּו,  ּבָ ָרִחים  ּפְ ָקְטָפה  ְמאֹד,  ּוְצִעיָרה 

ֶזֶמר״ ּבְ ָנְתָנה  קֹוָלּה  עֹוד  ּבְ ֵאַלי  ָרה  ּבְ ּדִ

ד. ג. 
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ָנסּו,  ְיָלה  ַהּלַ ִצְלֵלי  ָהֲעָבִרים  ְלָכל 
ְוָרִאיִתי  י  ֵהַקְצּתִ ם.  ִעּמָ ֵליִלי  ַנת  ּוׁשְ

ֶרְך.  ַלּדֶ ּוְנכֹוִנים  ֵעִרים  מֹוַרי  ֵני  ׁשְ ֶאת 

ּפּוַח  ַהּתַ ֶמֶתק  ּבְ יַע  ּבִ ׂשְ ּתַ ה  ַהּזֶ ״ַהּיֹום 
רֹוְדִפים  מּוָתה  ֵני-ַהּתְ ּבְ ַרֲעבֹוְנָך,  ִרי  ּפְ ֶאת 

ֶהֶרף.״  ִלי  ּבְ ִאיָלן  ַעְנֵפי  ְסַבְך  ּבִ ַאֲחָריו 

ֶוְרִגיְליּוס, ֵאַלי  ר  ּבֵ ּדִ ים  ּלִ ַהּמִ ֵאּלּו  ּבְ
עֶֹנג  ּבָ ָלֶהן  ֶוה  ִיׁשְ ָבר  ּדָ ָהָיה  ְולֹא 

לּו.  ַהּלָ ְבׂשֹוָרָתן  ּבִ ִלי  ֶהֱעִניקּו  ׁשֶ  120

י  הֹוַסְפּתִ יל  ְלַהְעּפִ ִמיָהה  ַהּכְ ַעל  ְוָכְך 
י,  ּתִ ַחׁשְ ְוכַֹח  אֹון  ּבְ ַצַעד,  ּוְבָכל  ִמיָהה,  ּכְ

ְלַמְעָלה.  ְמעֹוִפי  ּבִ ָנַפי  ּכְ ְרסּו  ּפָ ר  ֲאׁשֶ

ינּו,  ְחּתֵ ּתַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְרֵמי  ּגַ ָהיּו  ְלֵעת 
ְענּו  ִהּגַ ָהָהר  יא  ׂשִ ּבְ ְדֵרָגה  ַהּמַ ְוֶאל 

יַח:  ֵמׂשִ י,  ּבִ ֶוְרִגיְליּוס  ֵלב  ְתׂשּוֶמת  ּבִ יט  ִהּבִ

ְוָרִאיָת  ַצח,  ַהּנֶ ֵאׁש  ֶאת  ִני,  ּבְ ״ָרִאיָת, 
ֶאל  ְעּתָ  ִהּגַ ה  ַעּתָ ָהֲאָרִעי,  ַלַהב  ֶאת 

הּוא.  ְלכִֹחי  ֵמֵעֶבר  ְראֹותֹו  ּלִ ׁשֶ ָמקֹום 

י.  הֹוַלְכּתִ ְלָכאן  אֹוְתָך  ּוְתבּוָנה  ַמַעׂש  ּבְ
 , ָחַלְפּתָ ָצִרים  לּוִלים,  ּתְ ָהִרים  ִביֵלי  ׁשְ ֵני  ּפְ ַעל 

ְוָהְלָאה.  אן  ִמּכָ מֹוֶרה  ר  ָהאֹׁשֶ ְלָך  ְיִהי 

זֹוַרַחת,  ִמְצֲחָך  ַעל  ֵעיֶניָך,  א  ׂשָ ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ
יַח,  ַהּשִׂ ְסַבְך  ב,  ֵעׂשֶ ּבָ ט,  ַהּבֵ ָרִחים  ּוַבּפְ
ַפע.  ׁשֶ ּבְ אן  ּכָ ִהְצִמיָחה  כָֹחּה  ּבְ ָהָאֶרץ   135

נּוַח,  ּתָ ְרֶצה  ּתִ ְוִאם  ְך,  ַהּלֵ ּתְ ֵאּלּו  ין  ּבֵ
ר  אֹׁשֶ ּבְ ַהּזֹוֲהרֹות  ֵעיֶניָה  ׁשֶ זֹו  ּבֹוא  ַעד 

ֵאֶליָך.  אֹוִתי  ְלָחה  ׁשָ ֵעת  ֶדַמע  ּבְ ָמְלאּו 
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י.  ּנִ ִמּמֶ ַקו  ּתְ ַאל  ׁשּוב  ה  ְלִמּלָ אֹו  ְלאֹות 
ְלַמַעׂש,  ָנכֹון  רּוְך,  ּדָ ְרצֹוְנָך,  הּוא  י  ָחְפׁשִ

ֶתר  ּכֶ ֶאת  ן  ּכֵ ַעל  ה,  ּגֶ ִמׁשְ ִיְהֶיה  ָעָליו  ָלקּום 

ֵמַצח.״   ַעל  ְלָך  ֶאְחּבֹׁש  ְלַעְצְמָך  ָאדֹון    142
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ינּו״ ִהְרּכִ ַעְלָוָתם  ֶאת  ֶרֶטט  ּבְ ד.״ָהִאיָלנֹות  ג. 
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קנטו עשרים ושמונה 

עם  שיחה  ומגלגל  הלתה  נחל  לשפת  דנטה  מתעכב  הארצי,  העדן  גן  אל  שבאו  כיוון 
הטבע  מחוקי  השונים  המקום,  חוקי  את  לו  מסבירה  זו  מנגד.  בגדה  הניצבת  מטילדה 
לוגי  היקש  לפניו  מציעה  היא  הדברים,  לעומק  ירד  שלא  ומחשש  הארץ,  כדור  פני  על 

הבא.  בקנטו  שיידון 

ְסַבְך  ֶאת  ִביב  ִמּסָ אן  ּכָ ַלְחקֹר  ִנְכָסף  ה,  ַעּתָ
ׁשֹוֵפַע,  ים  ַחּיִ ָירֹק,  דֹוׁש,  ַהּקָ ַער  ַהּיַ

ּבֶֹקר,  ל  ׁשֶ ָזֳהרֹו  ֶאת  ִעְמֵעם  ֵעיַני  ּלְ ׁשֶ

 , ְלִהְתַמְהֵמּהַ ִלי  ִמּבְ י  ּתִ ָנַטׁשְ צּוק  ַהּמָ ֶאת 
ָקִדיָמה  ַאט  ּפֹוֵסַע  ְלִמיׁשֹור,  ּוָבאִתי 

ִניחֹוַח.  יָפה  ּדִ ַהּמַ ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל 

ֶכת,  ִמְתַהּפֶ לֹא  ְקבּוָעה,  ֶבת,  ְמַלּבֶ ְורּוַח 
ְוָרגּוַע,  ַרְך  ֲאִויר  ב  ַ ַמּשׁ ּכְ מֹוָה  ּכָ

ָהרּוַח,  ַקּלֹות  ְנׁשֹב  ּבִ ִהְפִעיָמה.  ַרּקֹוַתי  ֶאת 

ינּו  ִהְרּכִ ַעְלָוָתם  ֶאת  ֶרֶטט  ּבְ ָהִאיָלנֹות 
ַהּקֶֹדׁש  ַהר  ּבֹו  ָמקֹום  ְלֵעֶבר  ֵמֲאֵליֶהם 

ַחר.  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ַאַחר  ֵהִטיל  ְצָלִליתֹו  ֶאת 

ִצּדֹו,  ַעל  כַֹח  ּבְ ִאיָלן  ָנָטה  לֹא  ַאְך 
ִרים  ּפֳ ַהּצִ ֲעַדת  ָתה  ּבְ ֻהׁשְ לֹא  ְוָכְך 

ּנַֹהג.  ּכַ ֳעָפִאים  ּבָ ָהעֹופֹות  ֶלאֶכת  ִמּמְ  15

ּוְבעֶֹנג  נַֹעם  ּבְ יר,  ְוׁשִ רֹן  ּבְ ְוָכְך, 
ַהּבֶֹקר,  עֹות  ׁשְ ֵני  ּפְ ֶאת  ִרים  ּפֳ ַהּצִ לּו  ִקּבְ

ֶמר.  ַהּזֶ ֶאת  ַרַחׁש  ּבְ ִלּוּו  ְוֶהָעִלים 
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ּפֹוֵרַח  ד  ּבַ ֶאל  ד  ִמּבַ ב  ָ ַמּשׁ ּכְ ֶזה  ָהָיה 
ַער  ַהּיַ ָאְרֵני  ינֹות  ּבֵ אִסי,  ִקּיַ חֹוף  ְלאֶֹרְך 
ֶרֶסן.  ירֹוקֹו  ַהּסִ ִמן  לֹוס  ִאּיֵ יר  ַמּתִ ְלֵעת 

ֶלֶכת  י  ִהְרַחְקּתִ י  ּדַ ַאְך  י,  ַסְעּתִ ּפָ ְלַאט  ָאְמָנם 
ׁשּוב  ֶאְזּכֹר  לֹא  ְלַמַען  ֶהָעבֹת,  ַער  ּיַ ּבַ

אִתי.  ּבָ ַהחֶֹרׁש  ְסַבְך  ֶאל  ּבֹו  ׁשֶ ִתיב  ַהּנָ ֶאת 

ַחל  ַהּנַ ֵמיֵמי  קֹוְלִחים  ֲעֶבה  ּמַ ּבַ ם  ְוׁשָ
לֹוֶחֶכת  ֵמיָמיו  ַאְדַות  ָחַסם,  י  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ׁשֶ

צֹוֵמַח.  ַרב  ב  ֵעׂשֶ ּה  ּבָ מֹאל,  ִמּשְׂ ָדה  ַהּגָ ֶאת 

ַאְרֵצנּו,  ֵמיֵמי  ִיְהיּו  הֹוִרים  ּטְ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ַהּקֹוֵלַח  ֶלג  ַהּפֶ ְלֵמי  ָוָאה  ַהׁשְ ּבְ

ּוְסחֶֹפת.   ּבֹץ  ל  ׁשֶ ָקע  ִמׁשְ ְרפּו  ּגָ לּו  מֹו  ּכְ מֹוָתם  ּכְ  30

ַחת  ִמּתַ ָהֲאֵפִלים  ֵמיָמיו  ָזְרמּו  ְוָכְך 
ֶרן  ִמּקֶ ָמְנעּו  ר  ֲאׁשֶ ְספֹר  ֵאין  ִלְצָלִלּיֹות 
ִים.  ַהּמַ ֵני  ּפְ ֶאת  ַלְחּדֹר  ְלָבָנה  אֹו  ה  ַחּמָ

י  ָסַקְרּתִ ּוְבֵעיַני  ֶכת  ִמּלֶ י  ָעַמְדּתִ
ֵעל  ּוִמְתּפַ צֹוֶפה  ִמּמּול,  ָדה  ַהּגָ ֶאת 

ַפע.  ְוׁשֶ ְצָבִעים  ַלל  ׁשְ ּבִ ּפֹוְרִחים  ֵמֲעָנִפים 

ְלֶפַתע  ֻמְפָלא  ַבר-ָמה  ּדְ מֹו  ּכְ  – ָרִאיִתי  ם  ְוׁשָ
י  ּכִ ַעד  הֹון  ְוִתּמָ ִליָאה  ּפְ ַהְמעֹוֵרר 

 – ַאֶחֶרת  ָבה  ַמְחׁשָ ל  ּכָ ק  ּוְמַסּלֵ הּוא  ּדֹוֶחה 

ּבֹוֶדֶדת,  ה  ְיֵפהִפּיָ ּפֹוַסַעת,  ִמּמּול  ַעְלָמה 
קֹוֶטֶפת,  ָרִחים  ּפְ ָיָדּה  ָפֶתיָה,  ׂשְ ַעל  ֶמר  ַהּזֶ
ַרְגֶליָה.  ּלְ ׁשֶ ִביל  ְ ּשׁ ּבַ ְצָבִעים  ַלל  ׁשְ ּבִ ֵדִלים  ּגְ

טֹוֶבֶלת  ְך  ִלּבֵ ר  ֲאׁשֶ  , ַאּתְ ּדֹוָנה,  ָלה  ּבֶ ״ָהּה, 
ֶאְגזֹר,  ְפֵיְך  ִמּיָ ִאם  ָהַאֲהָבה,  ַקְרֵני  ּבְ

ּנּו,״  ִמּמֶ נֹוְפלֹות  ֵאיָנן  ְסֻגּלֹוַתִיְך  ֶיֶתר  י  ּכִ  45
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ּתֹוִאיִלי  טּוֵבְך  ּבְ ״ִאם  י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָהַעְלָמה  ֶאל 
ַחל,  ַהּנַ חֹוף  ֶאל  לֹוַמר,  ּכְ ָקִדיָמה,  ְמַעט  ָלסּור 

מַֹע.  ִלׁשְ אּוַכל  יר  ִ ַהּשׁ ִמּלֹות  ֶאת  ְלַמַען 

יָנה  רֹוֶסְרּפִ ּפְ ֶאת  יַצד  ּכֵ י  ָזַכְרּתִ ְלַמְרִאיֵתְך 
לּוטֹו,  ּפְ הּוא  ִתים,  ַהּמֵ ֵאל  אֹוֶהֶבת,  ֵמֵאם  ָחַטף 

קֹוֶטֶפת.״  ָאִביב  ְרֵחי  ּפִ ַהֵחן  ַעְלַמת  עֹוד  ּבְ

ֲעֵקֶביָה  ַעל  מֹר  ׁשְ ּתִ ַהּזֹאת  ַרְקָדִנית  ּכָ
יַח  ּנִ ּתַ ְולֹא  ְקרֹוִבים,  ְרַקע  ְוַלּקַ ְצמּוִדים, 

ָהַאֶחֶרת.  ֶאת  ַאַחת  ים  ְלַהְקּדִ ַרְגֶליָה 

ְואֶֹדם  ָצהֹב  ְרֵחי  ּפִ ין  ּבֵ זֹו  ָצֲעָדה  ְך  ּכָ
ָהאֶֹפן  ִמן  ֶלת  ִנְבּדֶ לֹא  ָלל  ּכְ ְמקֹוִמי,  ֶאל 

ֵעיֶניָה.  ְצִניעּות  רֹב  ּבְ יל  ּפִ ׁשְ ּתַ תּוָלה  ַהּבְ ּבֹו 

יָבה,  ֵהׁשִ ַהֵחן  ַעְלַמת  ִתי  ִפּלָ ּתְ ַעל  ְוָכְך 
ַהּנַֹעם  ִזְמַרת  י  ּכִ ַעד  ֵאַלי,  ָקְרָבה  ְוכֹה 

ת.  ּוְמפֶֹרׁשֶ ְצלּוָלה  ְלָאְזַני  יָעה  ִהּגִ  60

י  ּלֵ ּגַ ּבֹו  יָעה,  ִהּגִ ַהחֹוף  ֶאל  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ
א,  ׁשֶ ַהּדֶ ַסף  ֶאת  ְטפּו  ׁשָ ְחָמד  ַהּנֶ ַחל  ַהּנַ

ֵעיֶניָה.  ֲהָרַמת  ּבַ ֵדִני  ְלַכּבְ הֹוִאיָלה 

ָזַרח  יֹוֵתר  ִהיר  ּבָ אֹור  י  ּכִ ָסבּור  ֵאיִני 
יד  קּוּפִ ְלֵעת  ֶונּוס  ל  ׁשֶ יָה  ַעְפַעּפֶ ַחת  ִמּתַ

ת.  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ּה  ּבָ ָיָרה  ן  ּוֵ ִמְתּכַ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ

ֶכת,  ּוְמַחּיֶ ְזקּוָפה  ִמּמּול  ָדה  ַהּגָ ַעל 
ָיֶדיָה,  ָרִחים  ַהּפְ ִמן  קֹוְלִעים  ַסְסּגֹוִני  ֵזר 
ָהָאֶרץ.  ָרַמת  ִניב  ּתָ ְזָרִעים  ְללֹא  אֹוָתם 

ַחל  ַהּנַ ִהְפִריד  ְצָעִדים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַאְך  יֵנינּו  ּבֵ
– ָחָצהּו  ְקֶסְרְקֶסס  ר  ֲאׁשֶ ַהֶהֶלְסּפֹוְנט,  ם  ּגַ ַאְך 

 – נּו  ִלּבֵ ְיִהירּות  ֶאת  ן  ַהְמַרּסֵ ֶזה  ְוהּוא 

DANTE 2.indb   267 6/7/2009   2:17:31 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

268

ֵלַאְנֶדר,  ֵלב  ּבְ זֹאת  ּכָ ֵטָמה  ַמׂשְ עֹוד  עֹוֵרר  לֹא 
ידֹוס, ְלַאּבִ ֶסְסטֹוס  ין  ּבֵ ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ְסעֹר  ּבִ

ַנִים.  ִלׁשְ ִנְבַקע  ּלֹא  ׁשֶ ַחל  ַלּנַ ְנָאִתי  ׂשִ מֹו  ּכְ  75

ִהְתִחיָלה,  אּוַלי,״  ן  ּכֵ ַעל  ם,  ְעּתֶ ִהּגַ ָבר  ִמּכְ לֹא  ״ֶזה 
ִנְבַחר  קֹום  ּמָ ּבַ אן  ּכָ ָפַתי,  ׂשְ ַעל  ׁשֶ ְצחֹוק  ת  ״ּבַ

יָעה  ִהְפּתִ ָאָדם,  ִלְבֵני  ִראׁשֹון  ְלֵקן  ִלְהיֹות 

ה,  ָהִעּלָ עֶֹמק  ֶאל  ם  ְיַרְדּתֶ לֹא  י  ּכִ ֶאְתֶכם 
ֶכם  ּוֵמרֹאׁשְ ָיִאיר  ִני׳  ְחּתַ ּמַ ׂשִ י  ׳ּכִ ִמְזמֹור  ַאְך 
ַעת.  ַהּדַ ֶחְסרֹון  ְוֶאת  ַהּתֹהּו  ְסַבְך  ֶאת  ָיִסיר 

ִלי,  ָקָרא  ְוַגם  ֵאַלי  ַעד  ּצָ ׁשֶ ִמי  ה,  ַאּתָ
ִני,  ִהְנּ ְנכֹוָנה  י  ּכִ מַֹע,  ִלׁשְ ְרֶצה  ּתִ ַהעֹוד 

ֵאלֹוֶתיָך.״  ׁשְ ַעל  יב  ְלָהׁשִ ע,  ּבַ ׂשְ ּתִ ָרצֹון  ׁשֶ ַעד 

ַער  ִמּיַ ״ְוַהּקֹולֹות   , ֲעִניִתיְהָ ִים,״  ״ַהּמַ
י,  ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ל  ּכָ נֹוְגִדים  ה,  ַעּתָ ֶזה  י  ַמְעּתִ ׁשָ

ִמּקֶֹדם.״  ֱאמּוָנִתי  מּול  י  ּבִ ֶנֱאָבִקים 

ׁשֶֹרׁש  ֶאת  ְלָך  ״ַאְבִהיר  ָבַרי,  ּדְ ַעל  יָבה  ֵהׁשִ
ֵהִניַע,  ִליָאְתָך  ּפְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ אָֹרע  ַהּמְ

ַהּתֹהּו.  י  ַעְרִפּלֵ ֶאת  ָך  ִמּמְ ָאִסיר  ְוָכְך   90

ֵמַח,  ׂשָ ַעְצמֹו  ִלְכׁשֶ ר  ֲאׁשֶ רֹום  ַהּמָ ֵאל 
טֹוִבים,  ים  ְלַמֲעׂשִ ָהָאָדם  ֶאת  ָרא  ּבָ

ָלֶנַצח.  לֹום  ׁשָ ְלַות  ׁשַ לֹו  ִהְבִטיַח  ְוָכאן 

יו.  ַחּיָ ֶאת  אן  ּכָ ר  ִקּצֵ ֲעוֹונֹו  ּבַ ֶזה  ַאְך 
ְועֶֹנג,  ִמים  ּתָ ִחּיּוְך  ֵהִמיר  ֲעוֹונֹו  ּבַ

ּוֶבִכי.  ֲחָרָדה  ּבַ ֲעׁשּוַע  ׁשַ ְונַֹעם 

 – ה  ְלַמּטָ ַהּנֹוָצרֹות  ַהּסּופֹות  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ּוַמִים,  ַקְרַקע  ֵאֵדי  אֹוָתן  ְמחֹוְלִלים 

 – ַהט  ַהּלַ אֹוָתן  א  נֹוׂשֵ ֲאַזי  ים  ְלֶמְרַחּקִ  

DANTE 2.indb   268 6/7/2009   2:17:31 PM



269
טור הטוהר

ַיֲעִכירּו,  לֹא  זֹאת  ּבָ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמנּוָחתֹו  ֶאת 
ַמִים,  ׁשָ ְמרֹום  ּבִ רֹאׁשֹו  ה,  ַהּזֶ ָהָהר  א  ִנּשָׂ
ַסַער.  ֵמרּוַח  י  ָחְפׁשִ ָעָריו  ׁשְ ְסגֹור  ֵמַעל 

ַהֶחֶלד,  ל  ַמְעּגָ ּבְ ב  ּסַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה  ַעּתָ
ִאם  ְלַבד  ָהִראׁשֹון,  ִניַע  ַהּמֵ ִמּכַֹח 

ֻמְפַרַעת,  ָפתֹו  ַהּקָ ַאֵחר  אֹו  ֶזה  ָלב  ׁשָ ּבְ  105

ָלרּוַח,  לּוי  ּגָ ב  ִנּצָ ָהָהר  ה  ַהּזֶ רֹום  ּבָ
ַער,  ַהּיַ ּבֹו,  הֹוֶלֶמת  ִסּבּוב  נּוַעת  ּתְ ּוְלֵעת 

ִמיַע.  ַמׁשְ ֵהד  קֹול  ְסבּוִכים,  ֳעָפָאיו  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ַיְפִריַח  אֹונֹו  ְמלֹוא  ּבִ ַמח,  ַהּצֶ ה  ֻמּכֶ ּוְלֵעת 
ַרע  ַהּזֶ ָהֲאִויר,  ֶאת  ַיְפֶרה  ּוְבַזְרעֹו 
ַהּסֹוֶבֶבת.  רּוַח  ּבָ ְרָחִבים  ּמֶ ּבַ יּוַפץ 

ֶרְך  ּדֶ צֹוֵמַח  ְלָכל  ַדע  ּתֵ ְוַאְרְצֶכם 
י  ּפִ ַעל  ַלֲהִניבֹו,  ְוֵכן  ְלַהְפרֹותֹו 

ַמִים.  ָ ַהּשׁ ְוֶטַבע  ָהֲאָדָמה  ת  ְסֻגּלַ

י,  ָאַמְרּתִ ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ֶלא  ּפֶ ֵאין 
ׁשֶֹרׁש  ַמח  ַהּצֶ ה  ַמּכֶ ָהָאֶרץ  ַאְדַמת  ּבְ י  ּכִ
ַעִין.  ּבָ ִלְראֹות  ן  ִנּתָ ַזְרעֹו  ֶאת  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ

ַרְגֶליָך  ּבֹו  ַהּקֶֹדׁש  ֵדה  ׂשְ י  ּכִ ְלָך  ְוַדע 
ַרע,  ַהּזֶ סּוֵגי  ָכל  ּבְ ׁשֹוֵפַע  ה  ַעּתָ עֹוְמדֹות 
ָאֶרץ.   ּבָ מֹוָתם  ּכְ ִנְראּו  ּלֹא  ׁשֶ רֹות  ּפֵ ְולֹו   120

ֵמעֹוֵרק  נֹוְבִעים  ֵאיָנם  ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ִים  ַהּמַ
ַנַחל  ּכְ ַהּקֹר,  ה  ִעּבָ ֵמֵאד  ׁש  ְתַחּדֵ ַהּמִ
קֹוֵלַח.  ָעֵצל  ְוֵיׁש  כַֹח  ּבְ ַהּסֹוֵאן  ֵיׁש 

ְוָקבּוַע,  ֵהם,  נֹוְבִעים  ָטהֹור  ְעָין  ִמּמַ
ֶטף  ׁשֶ ּבְ ָהֱאלִֹהים,  ְרצֹון  ּבִ ׁש  ְתַחּדֵ ַהּמִ

ַנִים.  ִלׁשְ ג  ּלֵ ּוִמְתּפַ ה  ְלַמּטָ זֹוֵרם  י  ָחְפׁשִ
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מּוֶטֶלת  ָעָליו  י  ּכִ הּוא  ּגֹוֵעׁש  ה  ַהּזֶ ד  ּצַ ּבַ
ְוָעֶול,  ֲחָטִאים  ל  ׁשֶ ְכָחה  ִ ַהּשׁ חֹוַבת 

ַעת.  ַהּדַ ֶאל  הּוא  יב  ֵמׁשִ טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ם  ׁשָ

ֵאינֹוֶאה, זֹוֵרם  ם  ָ ִמּשׁ ַחל,  ַהּנַ ֶלֶתה  ה  ִמּזֶ
ה,  ִמּזֶ ְוַגם  ה  ִמּזֶ ְטַעם  ּתִ לֹא  ִאם  ֲאָבל 

ּתֹוֶחֶלת.  ַחְסֵרי  ִיְהיּו  ַיַחד  ם  ּגַ ֵניֶהם  ׁשְ ֲאַזי 

ַמְטָעם.  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ַלֵחְך  ֲעֵרִבים  ֵהם 
י,  ְעּתִ ּבַ ִהׂשְ ַרֲעבֹוְנָך  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ה  ַעּתָ

יַע  ַאּצִ זֹאת  ִעם  יֹוֵתר,  ְלָך  ה  ֲאַגּלֶ לֹא   135

מּוָרה,  ּתְ ְללֹא  ת  ַמּתָ ְלָך,  ָלֵתת  ׁש  ֶהּקֵ
ֲאִפּלּו  ָבַרי,  ּדְ ְדֶחה  ּתִ י  ַדְעּתִ ּלְ ׁשֶ לֹא 

י.  ִהְבַטְחּתִ ר  ַלֲאׁשֶ ֵמֵעֶבר  ִיְהיּו  חֹוְרִגים 

רּו  ׁשָ ֲחרּוֵזיֶהם  ּבַ ָעָבר  ְיָטֵני  ּפַ ֵעת 
ֲחלֹום  ּבַ י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ר,  ְואֹׁשֶ ָזָהב  ּתֹור  ַעל 
ְרָנסֹוס. ּפַ ם:  ׁשֵ לֹו  ָנְתנּו  ְוַגם  נּו  ּוְ ּכִ ְלָכאן 

ָטֳהרֹו,  ּבְ ַרח  ּפָ ָהָאָדם  ׁשֶֹרׁש  אן  ּכָ
ּפֹוֵרַח,  ִרי  ּפְ ל  ּכָ ַזן  אן  ּכָ ָהָאִביב,  ֵנַצח  אן  ּכָ

ֶזֶמר.״  ּבְ ה  ִלְתִהּלָ נֹוַדע  ֶנְקָטר  ְוָכאן 

ִניִתי  ּפָ ָאחֹור  ָתה,  ּלְ ּכִ ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵהם  כּו  ִחּיְ י  ּכִ ָרִאיִתי  ַהְמׁשֹוְרִרים,  ֵני  ּפְ ֶאל 

יָעה.  ִהּצִ ְלָפַני  זֹו  ׁש  ַהֶהּקֵ ַמע  ְלׁשֵ

ּדֹוָנה. ָלה  ַלּבֶ ָחזֹור  י  ֵהַסְבּתִ ֵעיַני  ֲאַזי    148
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קנטו עשרים ותשעה 

בעלת  מנורה  נושאי  תחילה  צועדים  שבה  מוזרה,  בתהלוכה  מתבוננים  ודנטה  ורגיליוס 
ניצחון  מרכבת  חבצלות;  זרי  עטורי  זקנים  וארבעה  עשרים  אחריהם  קנים;  שבעה 
למרכבה  משמאל  מהן  ארבע  נשים,  שבע  חיות;  בארבע  ומוקפת  גריפון  אל  רתומה 

אדומים.  זרים  עטורי  גברים  שבעה  וכן  מימינה;  ושלוש 

יָכה,  ִהְמׁשִ ד  ִמּיָ ָתה,  ּלְ ּכִ ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ׁשֶ ַאַחר 
ֶזֶמר:  ּבְ קֹוָלּה  ְצָחה  ּפָ אֹוֶהֶבת  ה  ָ ִאּשׁ ּוְכמֹו 

ָרה.  ׁשָ ְך  ּכָ ֲחָטָאה.״  סּוי  ּכְ ע  ׁשַ ּפֶ ְנׂשּוי  ֵרי  ״ַאׁשְ

ָדד  ּבָ כֹות  ַהְמַהּלְ ִניְמפֹות,  ַיַער  ּבְ ּוְכמֹו 
ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ֲחֵפָצה  זֹו  ְצָלִלים,  ַמֲעֵבה  ּבְ
ִנְמֶלֶטת,  ה  ַהַחּמָ ִמן  ְוזֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן, 

ַחל  ַהּנַ חֹוף  ְלאֶֹרְך  ְסָעה  ּפָ ִהיא  ם  ּגַ מֹוֶהן  ּכְ
י,  ַסְעּתִ ּפָ ִמּמּול  חֹוף  ּבַ ַהּיּוַבל.  ֶזֶרם  מּול 

ְצָעֶדיָה.  ֶקֶצב  ַעל  ְצָעַדי  ּבִ ׁשֹוֵמר 

ַיַחד,  ַסְענּו  ּפָ ֵמָאה  ְצָעִדים  ֶטֶרם  עֹוד 
ה  ַחּדָ ה  ִנּיָ ּפְ נּו  ּפָ דֹות  ַהּגָ י  ּתֵ ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִמְזָרָחה.  ּפֹוֶנה  ַעְצִמי  ָמָצאִתי  ְוָאנִֹכי 

נּו,  ַדְרּכֵ ּבְ ֶלֶכת  ִהְרַחְקנּו  לֹא  ֲעַדִין 
ֶניָה,  ּפָ ֶאת  ַהּדֹוָנה  ה  ֵהֵסּבָ ֵאַלי  ְלֵעת 

ָאְזֶניָך.״  ּוְכֵרה  ָאִחי,  ״ִהְתּבֹוֵנן,  אֹוֶמֶרת:   15

ֶהָעבֹת,  ַער  ַהּיַ ֵני  ּפְ ַעל  ָהַלם  ֲאַזי, 
ְלֶפַתע.  ְתאֹום  ּפִ ּבֹוֵהק  זַֹהר  ִמין  ְקצֹוָתיו,  ָכל  ּבְ

ֵמָרִקיַע, הּוא  ָרק  ּבָ ָהִייִתי  ָסבּור  ה  ִחּלָ ּתְ
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חֶֹמר  ְתבּוָנֵתנּו  ּבִ ָהאֹוֵצר  ״ַהּכַֹח 

ּדֹוֶלֶקת  ְמנֹוָרה  ְקֵני  ֵהם  ה  ֵאּלֶ י  ּכִ ה  ּלָ ּגִ

ֶמר״ ַהּזֶ ִמּלֹות  ָהיּו  ְעָנא״  ״הֹוׁשַ יַרת  ְוׁשִ

ו. א. 
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ּפֹוֶסֶקת,  ד  ִמּיָ ֲהלֹא  ָרק  ּבָ ת  ַמּכַ אּוָלם 
ּכֹחֹו.  יר  ִהְגּבִ ִהְתִמיד,  ַהּבַֹהק  אן  ּכָ ׁשֶ עֹוד  ּבְ

ִהיִתי.  ּתָ ָבר?״  ַהּדָ ַמה  ֶזה,  הּוא  ָרק  ּבָ לֹא  ״ִאם 

ַהּזֹוֶהֶרת  רּוַח  ּבָ ּתֹוֶהה,  ָאנִֹכי  עֹוד 
ֶחְפִצי  עֹוֵרר  ְוהּוא  ָעָלה,  ָענֹג  ִנּגּון 

נּו.  ִאּמֵ ה  ַחּוָ ת  ֻחְצּפַ ּוְלהֹוִכיַח  ִלְגעֹר 

ַמִים,  ְוׁשָ ָהָאֶרץ  יבּו  ִהְקׁשִ ַלּקֹול  ֵעת  י  ּכִ
רּוָאה,  ּבְ ָבר  ִמּכְ לֹא  ֶזה  ּבֹוֶדֶדת,  ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ
ֵעיֶניָה.  י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ָלֵתת  ְמָסֶרֶבת  ִהיא  ָצִעיף 

ֶניָה,  ּפָ סּות  ּכְ ַחת  ִמּתַ ָהְיָתה  ְמסּוָרה  לּו 
ְחַסְרָנה  ּתֶ ים  ִמּלִ  – ה  ַהּזֶ ַהּטֹוב  ִמן  י  ָיכְֹלּתִ

ה.  ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  ַרב  ְזַמן  ִלְטעֹם   – ְבחֹו  ׁשִ לֹוַמר   30

קּוַע,  ׁשָ י  ְרַעּפַ ׂשַ ּבְ ְך,  ְמַהּלֵ י  עֹוֶדּנִ
 – ַצח  ַהּנֶ ֲענּוגֹות  ּתַ  – ִרי  ַהּפְ ּתֹוֲעפֹות  ין  ּבֵ

 , ֵמּהַ ּכָ ִנְכָסף,  ה  ִמּזֶ ַרב  ר  ְלאֹׁשֶ ְוַאף 

ֶרת,  ַצּמֶ ַעְלַות  ְירֹק  ֵעץ  ַחת  ּתַ מּוֵלנּו, 
ַהב.  ַהּלַ ֵאׁש  ּכְ ָהָיה  ָהֲאִויר  ְלֶפַתע 

ְלֶזֶמר.  ה  ַעּתָ ָהָיה  ֶהָענֹג  ַחן  ַהּלַ

ַעם  ּפַ ִאם  ְלַמַעְנֶכן  ַהּקֶֹדׁש,  תּולֹות  ּבְ ֲאָהּה, 
י,  ְרּתִ ִהְתַיּסַ ּוְבקֹר  ְוִסּגּוִפים  צֹום  ּבְ

ִלְתּבַֹע.  ּצּוי  ּפִ ה  ַעּתָ ַהּצֶֹרְך  ָעַלי  ּכֹוֶפה 

ֵקִני,  ַיׁשְ ַהֶהִליקֹון  ַמְעָינֹות  ֵמי  ּבְ
ֲחרּוַזי  ַעל  ֵקל  ּתָ אּוַרְנָיה  ּוַמְקֵהַלת 

יַע.  ְלַהּבִ תַֹאם  ּבְ ָגה  ה-ַהּשָׂ ְקׁשֵ ַרְעיֹון 

ַהְרֵחק  לֹא  ָרִאינּו  ָזָהב  ֲעֵצי  ְבָעה  ׁשִ
לֹו  ְוָגַרם  ֶזה,  ָהָיה  ּכֹוֵזב  ג  ַמּצָ ַרק  ַאְך 

ֵאֵלינּו.  ָהֵעִצים  ִמן  דֹול  ַהּגָ ָהֶרַוח   45
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ְמיֹון  ַהּדִ ְוכַֹח  י,  ָקַרְבּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 
ָלרַֹחק  ׁשּוב  יַח  ִהּנִ לֹא  ֵעיֵנינּו,  ַהְמַאֵחז 

ַע,  ְלַתְעּתֵ ּוִבי  ָרִטים  ַהּפְ ֶאת  ל  ְלַעְרּפֵ

חֶֹמר  ְתבּוָנֵתנּו  ּבִ ָהאֹוֵצר  ַהּכַֹח 
ּדֹוֶלֶקת  ְמנֹוָרה  ְקֵני  ֵהם  ה  ֵאּלֶ י  ּכִ ה  ּלָ ּגִ
ֶמר.  ַהּזֶ ִמּלֹות  ָהיּו  ְעָנא״  ״הֹוׁשַ יַרת  ְוׁשִ

לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ֵחֶלק  ּבַ
ַסַהר  ּלּוא  ִמּמִ ַרב  אֹור  ֲעָרה,  ּבָ ְלֶהֶבת  ׁשַ

זֹוֵרַח.  ֵמָעב  ָנִקי  רֹום  ּבְ ֲחצֹות  ּבַ ׁשֶ

ִניִתי  ּפָ ַלֲאחֹוַרי  ֶאה  ּתָ ּוִמׁשְ ע  ֻמְפּתָ
ֵעיָניו  ּבְ ַרק  ֶזה  ַאְך  ֶוְרִגיְליּוס,  ַמְדִריִכי  ֶאל 

י.  ּנִ ִמּמֶ חֹות  ּפָ ִנְדָהם  ֵאיֶנּנּו  י  ּכִ ִלי  ָרַמז 

ָבִרים  ּדְ ּבַ י,  ָנַתּתִ ֵעיַני  ְפָלא  ּמֻ ּבַ ָאז 
ֲאִפּלּו  ְלַאט,  ְלַאט  ָנעּו  ֵאֵלינּו  ר  ֲאׁשֶ
ִנְכֶנֶסת.  יֹוֵתר  ַמֵהר  ה  ַהֻחּפָ ֶאל  ה  ּלָ ּכַ  60

ְזּתָ  ֶנְחּפַ ֶזה  ״ַמּדּוַע  ָהַעְלָמה:  י  ּבִ ָנְזָפה 
ְלֶהֶבת,  ַ ּשׁ ּבַ ה  ַהַחּיָ ָהֵאׁש  ְלַמְרֵאה  ַרק 

ַהּזַֹהר?״  ַאֲחֵרי  א  ּבָ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ יט  ּבִ ּתַ ְולֹא 

ּפֹוַסַעת  ָהאֹור  ַאַחר  ָרִאיִתי  ֵעָדה  ֲאַזי 
ָהָיה,  ָלָבן  ם  ְגּדָ ּבִ מֹוֶרה.  בֹות  ְבִעּקְ ּכִ

ָאֶרץ.  ּבָ ָרָאה  לֹא  ִאיׁש  ֵמעֹוָלם  לֶֹבן  ִמין 

ַהב,  ַהּלַ אֹור  ּבְ ָזַהר  מֹאִלי  ִלׂשְ ֶלג  ַהּפֶ
ִים  ּמַ ּבַ יט  ַמּבִ עֹוִדי  ַמְרָאה  ּתֹוְך  ֶאל  ּוְכמֹו 
ֶהְחִזירּו.  ּגּוִפי  מֹאל  ׂשְ ֶאת  ָהֵכיַצד  ָרִאיִתי 

קֹום  ַלּמָ י  ְעּתִ ִהּגַ ַחל  ַהּנַ ַדת  ּגְ ַעל  ְלֵעת 
ִים,  ַהּמַ ַרק  ִהְפִרידּו  יֵנינּו  ּבֵ ם  ָ ִמּשׁ ר  ֲאׁשֶ

י.  ָעַצְרּתִ ָעַמי  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  ֵאיִטיב  ֵדי  ּכְ
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ְלָפִנים  ָרִאיִתי,  נֹוָרה  ַהּמְ ְלֲהבֹות  ׁשַ
ָמׁשּוַח  ֵמַאֲחֵריֶהן  ָהֲאִויר  ֵהן,  ָנטּו 

ת,  ִמְבֶרׁשֶ ּבְ צֹוֵבַע  ר  ּיָ ַהּצַ ֶדֶרְך  ּכְ  75

ַבע  ׁשֶ ּבְ קֹוֵרן  נֹוַתר  ֵמָעל  ְוָהֲאִויר 
ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ִצְבֵעי  ְקלּוִעים  ֵמֶהן  ָהְרצּועֹות 

ְלָיה.  ּדֶ ל  ׁשֶ ֲחגֹוָרָתּה  ֵמֶהן  ַוֲארּוָגה 

ֵמֵעֶבר  ָאחֹור  ַהְרֵחק  טּו  ׁשְ ּפָ ֶון  ּגָ י  ִנּסֵ
 – טֹוֶעה  ֲאִני  ֵאין  ִאם  ִתי,  ְרִאּיָ ִלְתחּום 
ילּו.  ִהְבּדִ ִסיעֹות  ּפְ ר  ֶעׂשֶ ַהְמֻרָחִקים  ין  ּבֵ

י,  ַאְרּתִ ּתֵ ר  ֲאׁשֶ רֹום  ֵמי  ׁשְ ְלִיְפַעת  ַחת  ִמּתַ
ְלֶצֶמד  ֶצֶמד  ְזֵקִנים,  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ

ֶלת.  ַהֲחַבּצֶ ֵזֵרי  יֶהם  ָראׁשֵ ַעל  ְסעּו,  ּפָ

ים, ׁשִ ּנָ ּבַ ַאּתְ  רּוָכה  ״ּבְ ִמְזמֹור:  ּוְבִפיֶהם 
ֶחֶסד  רֹב  ן  ִיּתֵ ּוִמי  ָאָדם,  נֹות  ּבְ ין  ּבֵ רּוָכה  ּבְ

ָלֶנַצח.״  ְך  ִתְפַאְרּתֵ ּבְ ָודֹור  ְלדֹור  ּכֹן  ִלׁשְ

א,  ׁשֶ ַהּדֶ ְנאֹות  ְוֵכן  ָרִחים  ַהּפְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶגד,  ִמּנֶ חֹוף  ַעל  מּוִלי  רּוִסים  ַהּפְ ֵמֵאּלּו 

ְוקֶֹדׁש,  ה  ְסֻגּלָ י  ַאְנׁשֵ ֲעַדת  ֵצאת  ּבְ ׁשּו  ִנּטְ  90

ֵרֵעהּו,  ַמְחִליף  ּכֹוָכב  ָרִקיַע  ּבָ מֹו  ּכְ ֲאַזי 
הֹוִפיעּו  ַחּיֹות  ע  ַאְרּבַ ֵקִנים  ַהּזְ ֵצאת  ַאַחר 
ַחת.  ֻמּנַ ָעִלים  ת  ְיֻרּקַ ֲעֶטֶרת  ם  רֹאׁשָ ְוַעל 

ָנַפִים,  ּכְ זּוגֹות  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֵמֶהן  ַאַחת  ְלָכל 
ֵעיַנִים,  ְוַלּנֹוצֹות  נֹוָצה  עֹוטֹות  ֶאְברֹות 

ְלַאְרגֹוס.  אי  ַוּדַ ָהיּו  יו  ַחּיָ ּבְ ה  ֵאּלֶ מֹו  ּכְ
 

ֲחרּוַזי  ֶאת  ִחית  ַאׁשְ עֹוד  לֹא  ָיָקר,  קֹוֵרא 
ה,  ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ַעל  ַאְרִחיב  ְולֹא  אּוָרן,  ּתֵ ַעל 

ִלי.  ה  ְמַחּכָ עֹוד  ִמּזֹו  ֵבָדה  ּכְ ָלה  ַמּטָ י  ּכִ
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ְלֶצֶמד  ֶצֶמד  ְזֵקִנים,  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ״ֶעׂשְ

ֶלת״ ַהֲחַבּצֶ ֵזֵרי  יֶהם  ָראׁשֵ ַעל  ְסעּו,  ּפָ
ד. ג. 
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אּוָרן,  ּתֵ ֶאת  ּוְלַמד  ן  ַעּיֵ יֶחְזֵקאל  ּבִ
ַתע  ּפֶ ֵהִגיחּו  ָצפֹון  ַסֲעַרת  ּבְ יַצד  ּכֵ

ְונַֹגּה.  דֹול  ּגָ ָעָנן  ְוֵאׁש,  ַמל  ַחׁשְ ִמּתֹוְך 

 – ֵסֶפר  ַעל  תּובֹות  ּכְ אֹוָתן  ְמְצאּו  ּתִ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
ְיֶחְזֵקאל ַעל  יֹוָחָנן  ָנַפִים,  ּכְ ִמְנַין  ּבְ ַרק 

ָנגֹּלּו.  ְלֵעיַני  ְך  ּכָ  – י  ִעּמִ ים  ַמְסּכִ חֹוֵלק,   105

ָרִאיִתי ע,  ָהַאְרּבַ ין  ּבֵ ְפַער  ּנִ ׁשֶ ֶרַוח  ּבָ
יָה,  ּלֶ ְלּגַ ּגַ ֶצֶמד  ַעל  חֹון  ִנּצָ ֶבת  ֶמְרּכֶ

נֹוַסַעת.  ִריפֹון,  ַהּגְ ל  ׁשֶ ארֹו  ְלַצּוָ ְקׁשּוָרה 

ָהֶאְמַצע,  ְלֵנס  ָסִביב  ֶאְברֹוָתיו  הּוא  ַרס  ּפָ
ָהאֶֹפן  ֶזה  ּבְ ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ים  ִנּסִ ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ִלְפּגַֹע.  ֶהם  ּבָ ִלי  ִמּבְ ֲאִויר  ּבָ ִהְבִקיעּו 

ָלַעִין;  ִנְראּו  ְולֹא  ְמאֹד  ָנָפיו  ּכְ ְבהּו  ּגָ
ר,  ׁשֶ ַהּנֶ ֵאיְבֵרי  ּבְ ָזָהב  חֹוַתם  א  ִנּשָׂ

ְואֶֹדם.  ָלָבן  ֵערּוב  ָהָיה  ִביא  ְוַהּלָ

ֶבת  ִמְרּכֶ ּבְ רֹוָמא  ֶאת  דּו  ּבְ ּכִ לֹא  עֹוד  ֵמעֹוָלם 
ַאְפִריָקנּוס,  יֹו  ְסִקיּפְ לֹא  אֹוגּוְסטּוס,  לֹא  ּכֹה,  ָנָאה 

 – ה  ּנָ ִמּמֶ הֹוד  ּבַ ָנַפל  ה  ַהַחּמָ ֶרֶכב  ַאף 

ֵאֶפר  ַעד  ֶלָהבֹות  ּבְ ָלה  ּכָ ֲהלֹא  ְוֶזה 
ֶאֶרץ,  ה  ְתִחּנָ ּבִ ָאה  ָנׂשְ ָרה  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ ְלֵעת 

יֶטר. יּוּפִ ֶצֶדק  ל  ׁשֶ ָרָכיו  ּדְ רֹות  ִנְסּתָ י  ּכִ  120

ְסַחְרחֶֹרת  ְמחֹול  ּבִ ָיְצאּו  לֹוׁש  ׁשָ ֲעָלמֹות  ָאז 
ָאדֹם,  ּגֹוָנּה  ַאַחת  ָיִמין,  ל  ְלּגַ ּגַ ְלַצד 

ַלַהב;  ּבְ ּכֹן  ׁשְ ּתִ זֹו  ֵעת  ַנְבִחין  ּה  ּבָ ִאם  ָסֵפק 

ְוַעְצמֹוֶתיָה  ָרּה  ׂשָ ּבְ זֹו,  ְוָהַאֶחֶרת, 
ֶרֶקת;  ַהּבָ ֵמֶאֶבן  ֶנְחְצבּו  מֹו  ּכְ ּדֹוֶמה 

ֶלג.  ׁשֶ לֶֹבן  ּכְ ָהְיָתה  ֶצָחה  ית  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
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ְסַחְרחֶֹרת״ ְמחֹול  ּבִ ָיְצאּו  לֹוׁש  ׁשָ ֲעָלמֹות  ד.״ָאז  ג. 
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הֹוִביָלה,  חֹול  ַהּמָ ֶאת  ֶון  ַהּגָ ַחת  ּצֶ ׁשֶ ֵיׁש 
ַחת  ַהְמַנּצַ יר  ׁשִ י  ּפִ ַעל  ה.  ָהֲאֻדּמָ ׁשֶ ֵיׁש 

ֶצב.  ַהּקֶ ְמלֹוא  ּבִ ְוֵיׁש  ְלַאט  ֵיׁש  ֵהן,  ָרְקדּו 

לֹוְבׁשֹות  ים  ָנׁשִ ע  ַאְרּבַ מֹאל,  ִמּשְׂ ל  ְלּגַ ּגַ ְלַצד 
ל  ׁשֶ ֶצב  ַהּקֶ י  ּפִ ַעל  ֵהן,  ם  ּגַ ָרְקדּו  ִני  ׁשָ

ָפֶניָה.  ּבְ ֵעיַנִים  לֹוׁש  ׁשָ ֵמֶהן,  ַאַחת 

י,  ַאְרּתִ ּתֵ ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ַהֶחֶבר  ֵמֲאחֹוֵרי 
ׁשֹוָנה  סּוָתם  ּכְ ֲהַגם  ְזֵקִנים,  ֵני  ׁשְ ָרִאיִתי 

ְותַֹאר.  בֹוד  ּכָ ָהָדר,  ֵזָהה:  הֹוָפָעָתם   135

ִהיּפֹוְקָרֶטס, ַאְסּכֹוַלת  ִעם  אי  ַוּדַ ִנְמָנה  ֶאָחד 
ַבע  ַהּטֶ ה  ִצּוָ אֹותֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוְפִאים  דֹול  ּגְ

ַהֶחֶלד.  רּוֵאי  ּבְ ל  ִמּכָ לֹו  ַהְיָקִרים  לֹום  ׁשְ ַעל 

הּוא,  ִהּפּוכֹו  י  ּכִ ּדֹוֶמה  תֹו,  ְלֻעּמָ ָהַאֵחר 
ָהִייִתי  ָאְמָנם  ְוַחד,  ּבֹוֵהק  ַחְרּבֹו  ַלַהב 

ַחד.  ּפַ י  ּבִ עֹוֵרר  הּוא  ַאְך  ִמּמּול,  ָדה  ַהּגָ ַעל 

ָרִאיִתי,  ַמְרֶאה  י  ּלֵ ּדַ ָבִרים  ּגְ ָעה  ַאְרּבָ ָאז 
ּפֹוֵקַח  ֵעיָניו  ְלמּוד  ּגַ יׁש  ָיׁשִ ְוַאֲחֵריֶהם 

ּפֹוֵסַע.  ֲחלֹום  ּבַ מֹו  ּכְ יט,  ַמּבִ ּוְנכֹוָחה 

ל  ׁשֶ ּכְ ָהְיָתה  ָעטּו  ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ סּות  ַהּכְ
יֶהם  ָראׁשֵ ֶאת  ְוַרק  ָהִראׁשֹון,  ַהֶחֶבר 
ֶלת,  ַהֲחַבּצֶ ֵזֵרי  רּו  ִעּטְ לֹא  ה  ֵאּלֶ ל  ׁשֶ

 – ִני  ׁשָ ְרֵחי  ּפִ ַאר  ּוׁשְ ְוָרִדים  ֵזֵרי  ִאם  י  ּכִ
ָלֶבַטח  ָהָיה  ע  ּבָ ִנׁשְ ֵמָרחֹוק  ם  ּבָ צֹוֶפה 

ּדֹוֶלֶקת.  ִמְצָחם  ֵני  ּפְ ַעל  ֵאׁש  ל  ׁשֶ ֶלָהָבה  י  ּכִ  150

ַרַעם  קֹול  מּוִלי,  ָעְצָרה  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ְלֵעת 
ֶדת,  ִנְכּבֶ ֵעָדה  ְוזֹו  ְלָאְזַני,  יַע  ִהּגִ

ֶרְך,  ַהּדֶ ֵאם  ַעל  ַצו  ּבְ ְחְסָמה  ּנֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ָהְלָאה. ֶכת  ִמּלֶ ָעְצָרה  ּה,  רֹאׁשָ ּבְ ְוֶדֶגל  ֵנס    154
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קנטו שלושים 

כאשר התהלוכה עוצרת, דנטה מבחין בביאטריצ׳ה היושבת במרכבה. ברגע זה ורגיליוס 
מאז  שלו  הבגידה  חטאי  את  לו  ומזכירה  דנטה,  אל  קשות  מדברת  ביאטריצ׳ה  נעלם. 

מותה. 

 – ָהִראׁשֹון  ַחק  ַ ַהּשׁ ּכֹוְכֵבי  ְבַעת  ׁשִ ְלֵעת 
ׁשֹוַקַעת,  אֹו  זֹוַרַחת  ּלֹא  ׁשֶ ָהֲעָגָלה 

– ה  ַכֶסּנָ ּיְ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֵחְטא  ַרק  ָעָנן,  ְולֹא 

נּו  ֵמִאּתָ ִאיׁש  ְלָכל  ִדיר  ּתָ יִרים  ְזּכִ ַהּמַ
ַהּכֹוָכב  ֶדֶרְך  ּכְ חֹוָבתֹו,  ֶאת  א  ְלַמּלֵ

ַעד,  ַלּיַ ְסִפיָנתֹו  ֶאת  יט  ֵמׁשִ ח  ַמּלָ יו  ּפִ ַעל 

ֵקִנים  ַהּזְ כ״ד  ָאז  ֶכת,  ִמּלֶ ָעְצרּו 
אֹור,  ְקֵני  ְלֵבין  ִריפֹון  ּגְ ינֹות  ּבֵ כּו  ִהּלְ ׁשֶ ִמי 

ֶבת. ְרּכֶ ַהּמִ ֶאל  נּו  ּפָ לֹוָמם  ׁשְ ְמחֹוז  ֶאל  ּכְ

ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ַלח  ִנׁשְ לּו  מֹו  ּכְ ֵמֶהם  ֶאָחד 
ָרם  קֹול  ּבְ ר  ׁשָ ה״  ּלָ ּכַ ָבנֹון  ִמּלְ י  ״ִאּתִ

ֶזֶמר.  ּבְ ֵאָליו  ָחְברּו  ַהּכֹל  לֹוׁש,  ׁשָ ָעִמים  ּפְ

ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ יֹום  ּבְ ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ ּכְ
ֵרֵעהּו  ַאַחר  יק  ַצּדִ ְבָרם  ִמּקִ ָיקּומּו 

ָירֹּנּו,  ַהְללּוָיּה  ַרֲעָנן  ּוְבקֹול   15

ְלֶפַתע  ִהְתרֹוְממּו  קֶֹדׁש  ֶבת  ֶמְרּכֶ ּבְ ְך  ּכָ
ַצח,  ַהּנֶ י  ַחּיֵ ִציֵרי  ֵרת,  ׁשָ ְרֵפי  ׂשַ ֵמָאה 

.“ad vocem tanti senis” ֶזֶמר:  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ
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 “Benedictus qui venis!” ַמְקֵהָלה:  ּבְ קֹוְרִאים 
ָוַמְעָלה  ְסִביָבָתם  ַעל  ִליכּו  ַיׁשְ ָרִחים  ּפְ ּוְבעֹוד 

“Manibus, oh, date lilia plenis!” רּו:  ִזּמְ

ַחר,  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  קּום  ּבְ ָעִמים  ּפְ ָרִאיִתי 
אֶֹדם,  ל  ׁשֶ ִליָמה  ּגְ סּוָתם  ּכְ עֹוד  ּבְ ִמְזָרח  ֵמי  ׁשְ ֶאת 

ְתֵכֶלת,  ּבִ ֶנֱעָטר  ָבר  ּכְ ָרִקיַע  ְמרֹום  ְלֵעת 

ּוְמצֶֹעֶפת  זֹוַרַחת  ָרִאיִתי  ה  ַחּמָ ּוְפֵני 
ַקְרֶניָה,  ך  ַהְמַרּכֵ ָהֲעָרֶפל  לֹוט  ּבְ

ָהַעִין.  ּתּוַכל  ַרב  ְזַמן  יט  ְלַהּבִ ּה  ּבָ ְוָכְך 

ְלַמְעָלה  ְלכּו  ֻהׁשְ ׁשֶ ָרִחים  ּפְ ֲעַנן  ּבַ ְך  ּכָ
ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ּוְבתֹוְך  ֵרת,  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  ַיד  ּבְ

ִלְצנַֹח.   ָחְדלּו  ְולֹא  יכּו  ִהְמׁשִ ִביָבּה,  ּוִמּסְ  30

ִית  ַהּזַ ֵמַעְנֵפי  ֵזר  ֶצָחה  ְרָעָלה  ַעל 
ַחת  ִמּתַ ָירֹק,  עֹוָטה  הֹוִפיָעה,  ַעְלָמה  מּוִלי 

ְלֶהֶבת.  ַ ַהּשׁ ַלַהב  ּכְ ִני  ׁשָ ִליַמת  ּגְ סּוָתּה  ּכְ

ַרב  ְזַמן  ה  ִמּזֶ ָיְדָעה  ּלֹא  ׁשֶ י,  ַנְפׁשִ ֲאַזי 
ַעם,  ּפַ י  ָיַדְעּתִ זֹו  ּכְ ְרָגׁשֹות  ל  ׁשֶ ְסָעָרה 

– ְוַרַעד  ִחיל  ּבְ ִנְפָעם,  י  ְבּתִ ִנּצַ ְלמּוָלּה  ֵעת 

ִעיף  ַלּצָ ַעד  ִמּבַ ְרִאיִתיָה  לֹא  ָאְמָנם 
 – ה  ּנָ ִמּמֶ ָקַרן  ר  ֲאׁשֶ מּוי  ַהּסָ ּכַֹח  ּבַ ַאְך 
ֶדם.  ִמּקֶ ָהַאֲהָבה  ָעְצַמת  ֵעת  ּכָ ָיְדָעה 

 – ָהַרב  ּכָֹחּה  ה  ִהּכָ ֵעיַני  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִהְבִקיַע  ְלָבִבי  ֶאת  עֹז  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא 

 – י  ּתִ ָנַטׁשְ ַיְלדּות  ְיֵמי  ְמחֹוזֹות  ֶטֶרם  ּבְ

ֶיֶלד  ּכְ ׁש  ִנְרּגָ י  ּלִ ּכֻ ִניִתי,  ּפָ מֹאל  ִלׂשְ ֲאַזי 
ְזרֹועֹוֶתיָה  ּבִ ֵאם,  ל  ׁשֶ ִסיָנָרּה  ֶאל  ִנְמָלט 
טּוַח,   ּבָ ִמְקָלט  ִיְמָצא  ֶעֶצב  אֹו  ֵמֲחָרָדה   45
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ְלַמְעָלה  ְלכּו  ֻהׁשְ ׁשֶ ָרִחים  ּפְ ֲעַנן  ּבַ ְך  ״ּכָ

ָבה״ ְרּכָ ַהּמֶ ּוְבתֹוְך  ֵרת,  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  ַיד  ּבְ

ד. ג. 
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ם  ּלָ ּכֻ עֹוְרַקי  ּבְ ״ֵאין  ְלֶוְרִגיְליּוס,  לֹו  לֹוַמר 
ַרַעד,  ּבְ ִנְתְקָפה  לֹא  ם  ּדָ ל  ׁשֶ ַאַחת  ה  ִטּפָ

ָבה.״  ׁשָ קֶֹדם  ּכְ ֵאַלי  ְנעּוַרי  ֵאׁש  ה  ִהּנֵ

י,  ּנִ ִמּמֶ ַרׁש  ּפָ ֶוְרִגיל,  אֹוִתי  ָנַטׁש  אּוָלם 
ֶוְרִגיְליּוס ָאבֹות,  ּבָ ׁשֶ ָהָאִציל  ֶוְרִגיְליּוס 

ֶפׁש.  ַהּנֶ ִליׁשּוַעת  י  ִנְמַסְרּתִ ָיָדיו  ּבְ ׁשֶ

ֶדם  ִמּקֶ ָאְבדּו  ר  ֲאׁשֶ הֹות  ָהִאּמָ ל  ּכָ ם  ּגַ
ָחַיי,  ִמּלְ ִלְמנַֹע  ֶהן  ּבָ ָהָיה  י  ּדַ לֹא 

ֶדַמע.  ּבְ ים  ַהְכּתִ ִמּלְ ַטל,  ּבְ ָהרֹוֲחצֹות 

ְנֶטה, ּדַ ֶוְרִגיְליּוס,  ָהָאב  אֹוְתָך  ָנַטׁש  ִאם  ם  ״ּגַ
ַמע  ַלּדֶ ִכי,  ִמּבְ ֲחַדל  ִכי,  ִמּבֶ ְלָך  ֲחַדל 

ָהַאֶחֶרת.״  ַהֶחֶרב  חֹד  מּול  ֵרׁש  ּדָ ּתִ עֹוד 

ְלַיְרָכַתִים  ַחְרטֹום  ין  ּבֵ ע  ַהּנָ י  ַהּצִ ְקִצין  ּכִ
ְסִפינֹות  יִטים  ׁשִ ַהּמְ קּוָדיו  ּפְ ֶאת  ּבֹוֵחן 

ֶלאֶכת,  ּמְ ּבַ אֹוָתם  ַמְלִהיב  ָהֲאֵחרֹות,  י  ַהּצִ  60

ִניִתי,  ּפָ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ מֹאל  ִלׂשְ ָאנִֹכי,  ְך  ּכָ
ִמי,  ׁשְ ֶהֶגה  יַע  ִהּגִ ָאְזַני  ֶאל  ׁשֶ יָון  ּכֵ

 – ֵסֶפר  ַעל  ם  ּגַ י  ַתְבּתִ ּכָ ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ אֹותֹו 

הֹוִפיָעה,  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ַהּדֹוָנה  ֶאת  ָרִאיִתי 
ַהחֶֹרׁש,  ְרֵחי  ּפִ ְפַעת  ׁשִ יִרים  ַמְסּתִ ֶניָה  ּפָ

ֶלג.  ַהּפֶ ַדת  ּגְ ֵמֵעֶבר  י  ּבִ יָטה  ִהּבִ ׁשֶ זֹו 

ֵמַרּקֹוֶתיָה  ָיַרד  ר  ֲאׁשֶ ַהּלֹוט  ָאְמָנם 
ֵמיֶנְרָוה,  ֵמֲעֵלי  ֵזר  ִנָּׂשא  ַוֲעֵליֶהן 

ֶניָה,  ּפָ רּור  ּבָ ִלְראֹות  ַהּצֹוֶפה  ִמן  ָמַנע 

ֵעיֶניָה,  ט  ַמּבָ ֶאה  ּגֵ ָקְרָנה,  ַמְלכּות  הֹוד  ַאְך 
ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ּכְ ר  ְלַדּבֵ יָכה  ִהְמׁשִ

ַחץ:  ַהּמַ ֲאִמיַרת  ֶאת  ָבָריו  ּדְ ְלסֹוף  מֹר  ִלׁשְ
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יַאְטִריֶצ׳ה,  ּבֵ זֹו,  ִהיא  ֲאִני  ֵאַלי,  א  ׂשָ ״ֵעיֶניָך 
 ? ָצַלְחּתָ יל  ְלַהְעּפִ ָהָהר  ְלרֹאׁש  יַצד  ּכֵ

ר?״  ָהאֹׁשֶ ׁשֹוֵכן  ָלַעד  אן  ּכָ י  ּכִ ַוֲהֵתַדע   75

ַחל,  ַהּנַ ֵמי  ּבְ יט  ַמּבִ ֵעיַני,  ֶאת  י  ְלּתִ ּפַ ִהׁשְ
ֶקֶפת,  ִנׁשְ ֵמֶהם  מּוִתי  ּדְ ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 

י.  ּתִ ַבׁשְ ּכָ ִטי  ַמּבָ ֶאת  ב  ָהֵעׂשֶ חֹוף  ּבְ ִנְכָלם 

נֹוֶהֶגת,  ַרֵחם  ְללֹא  ּה  ַיְלּדָ ִעם  ׁשֶ ֵאם,  ּכְ
הּוא  לּוי  ּגָ ֵהן  ָבֶריָה,  ּדְ ָהיּו  ָאְזַני  ּבְ ְך  ּכָ

ׁשּוַח.  ַהּקָ ַהֶחֶסד  ל  ׁשֶ ר  ַהּמַ ַטֲעמֹו 

ְלֶפַתע  ְלָאִכים  ַהּמַ ָנַדם,  קֹוָלּה  ֲאַזי 
ָחִסיִתי,״  ֲאדָֹני  ָך  ״ּבְ ִמְזמֹור:  יר  ׁשִ ּבְ ְצחּו  ּפָ

מּוהּו.  ִסּיְ ַרְגָלי,״  ְרָחב  ַבּמֶ ״ֶהֱעַמְדּתָ  ּבְ ָבר  ּכְ ַאְך 

יַאְטִריֶצ׳ה״... ּבֵ זֹו,  ִהיא  ֲאִני  ֵאַלי,  א  ׂשָ פ.״ֵעיֶניָך  ג׳. 
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ֳעָפִאים  ין  ּבֵ קֹוֵפא  ֶלג  ֶ ַהּשׁ ִאם  ֲאִפּלּו 
ִאיַטְלָיה,  ָהֵרי  ִרְכֵסי  ֵני  ּפְ ַעל  ִאיָלנֹות  ל  ׁשֶ

לֹוֶבְנָיה, ִמּסְ ַער  ַהּסַ ְרֵצי  ּפִ עֹז  ּבְ ְנׁשֹב  ּבִ

ָהרּוַח  ִאם  זֹאת  תֹוכֹו,  ּבְ ִיְדלֹף  ָנֵמס  ֲאַזי 
פֹון,  ִמּצָ ֶבת  נֹוׁשֶ ֵצל  ְללֹא  ֶאֶרץ  ּבְ

ְלֶהֶבת, ַ ַלּשׁ ַחת  ִמּתַ ר  ַהּנֵ ִהְתמֹוֵסס  ּכְ  90

ְוֶדַמע, ִניחֹות  ּגְ ים,  חּוׁשִ ְנטּול  ָאנִֹכי  ְך  ּכָ
ֶמר  ַהּזֶ ׁשֶ ְלֵאּלּו  י  ֶהֱאַזְנּתִ ֶטֶרם  ּבְ

ַצח,  ַהּנֶ ֵלי  ַמְעּגְ ֶאת  ִפיֶהם  ּבְ ּתֹוֵאם  ָלַעד 

ַהּנַֹעם  ֶחְדַות  ת  ַרּבַ יָרָתם,  ׁשִ ּבְ ֵעת  ַאְך 
ידּו, ִהּגִ מֹו  ּכְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָעַלי,  ְוַרֲחִמים 

יִני?״  ְלּבִ ּתַ ָהִאיׁש  ֵני  ּפְ ֶאת  י,  ִבְרּתִ ּגְ ֶזה,  ״ַמּדּוַע 

ֵהִעיָקה  י  ִלּבִ ַעל  ׁשֶ ַרח  ַהּקֶ ְכַבת  ׁשִ ֲאַזי 
ֶבת ַעּצֶ ּוְבִיּסּוֵרי  ְלַמִים,  ְלֵאד,  ָהְיָתה 
ֵהִגיָחה.  ּוֵמֵעיַני  ָחִזי  ָפַתי,  ׂשְ ין  ִמּבֵ

ּדֹוֶמֶמת,  ָהָדר,  ְמלֹוא  ּבִ ֲעַדִין,  ָבה  ִנּצְ זֹו  ַאְך 
יָה  ּפִ ֶאת  ְתָחה  ּפָ ֲאַזי  ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ מֹאל  ִלׂשְ

ַהֶחֶסד:  ַמְלֲאֵכי  ֶאל  ֵלאמֹר  ָרה  ּבְ ּדִ ְוָכְך 

ַצח,  ַלּנֶ ָחֵדל  ּלֹא  ׁשֶ יֹום  ּבְ ם  ַאּתֶ ״ֵעִרים 
ַלְיָלה,  לֹא  ָנה  ֵ ַהּשׁ לֹא  ם,  ִמּכֶ ּגֹוְזִלים  ְולֹא 

ַהֶחֶלד.   ֲעֵדי  ִמּצַ ַאַחת  ִסיָעה  ּפְ לֹא  ַאף   105

יּוַבן  ָפַתי  ׂשְ ַמֲעֵנה  י  ּכִ ִלי  מּוָטב  ן  ּכֵ ַעל 
ַח, ִמְתַיּפֵ מּוֵלנּו  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  יֵדי  ּבִ

ֵעֶרְך.  ַות  ׁשְ ַלֵחְטא  ִהי  ּתְ ִסְבלֹו  ת  ִמּדַ ְך  ּכָ ַרק 

ַמִים ׁשָ י  ּלֵ ְלַגּ ּגַ ל  ׁשֶ ָעְצָמָתם  ּבְ ַרק  ְולֹא 
ְקבּוָעה  ַאֲחִרית  ֶאל  ֶזַרע  ל  ּכָ ִחים  ּלְ ַהְמׁשַ

ָרִקיַע,  ּכֹוְכֵבי  ין  ִמּבֵ יו  ְמַלּוָ ּבִ ֻמְתָנה 
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ַעל,  ִמּמַ ֱאלִֹהים  ל  ׁשֶ ְפָעתֹו  ׁשִ ּבְ ִאם  י  ּכִ
 , בֹוּהַ ּגָ ּכֹה  ַחק  ַ ִמּשׁ ָעֵלינּו  ַחְסּדֹו  ַמְמִטיר 

ֵעיֵנינּו.  לֹות  ּכֹוׁשְ ִדיר  ּתָ ְראֹותֹו  ִמּלִ י  ּכִ ַעד 

ֶבר  ּגֶ ּבַ ה  ְסֻגּלָ ָטְבעּו  ים  ַהֲחָדׁשִ יו  ַחּיָ
ׁשֹוֵלַח,  ָהָיה  ּבֹו  ָיד  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ יָה  ּפִ ַעל 

יַע.  ְלַהְפּתִ ֻמְבַטַחת  ַהְצָלָחתֹו  ָהְיָתה 

ְרָענּות  ּפֻ ֶזַרע  ִאם  ית  ִעּדִ ַאְדַמת  ם  ּגַ ַאְך 
דּוָה  ְיַעּבְ לֹא  ְוִאם  ֵחיָקּה  ּבְ ַיְטִמינּו 

ֵקַרַחת. ְלִזּבּוִרית  ָקָצר  ְזַמן  ּבִ ֲהפְֹך  ּתַ  120

ַעׂש,  ּמַ ּבַ אֹותֹו  עֹוֵדד  ַני  ּפָ ר  ְקַלְסּתֵ ָאז  ֵאי 
ַער,  ַהּנַ ֶאת  הֹוִליכּו  ִעירֹות  ַהּצְ ֵעיַני 
ַיַחד.  ָצַעְדנּו  ְזַמן-ָמה  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ

י,  ְבּתִ ִנּצַ י  ַחּיַ ֲאִביב  ַסף  ַעל  ְלֵעת  אּוָלם 
ִלְפרַֹח,  י  ּבִ ה  ֵהֵחּלָ ה  ִנּיָ ׁשְ קּוָפה  ּתְ ְוֵעת 

ַאֶחֶרת.  ׁש  ַוְיַבּקֵ ָהִאיׁש  אֹוִתי  ָנַטׁש 

ֶפׁש,  ַלּנֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ִמן  ִהְמֵראִתי  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִהְרִקיַע,  ָיְפִיי  ְוַגם  ֵחיִלי  יר  ִהְגּבִ י  ַחְסּדִ

נַֹעם.  י  ּבִ ָמָצא  לֹא  ׁשּוב  ִלּבֹו,  ָהָיה  צֹוֵנן 

ַרְגָליו  א  ָנׂשָ ָסָטה,  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ
ה  ְמֻדּמֶ ֶחֶסד  ל  ׁשֶ דּוי,  ּבָ ּכֹוֵזב,  ִביל  ׁשְ ּבִ
ִהְבִטיַח.  ׁשֶ ֶאת  ָלַעד  ם  ְיַקּיֵ לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ֵליל  ִעם  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לֹא  ָבר,  ּדָ הֹוִעיל  ְולֹא 
לֹא-ְכלּום.  ֲחלֹומֹו,  ּבַ ְלֶעְזָרתֹו  קֹוֵראת 

ְלַלַעג. ם  ְוׂשָ ל  ּטֵ ּבִ ֵאָליו  ְוָעִתי  ׁשַ ֶאת   135

ֶרְך  ּדֶ ָמָצאִתי  ּלֹא  ׁשֶ ָהִאיׁש,  ָפל  ׁשָ ְוכֹה 
ְלַמַען  ַלֲהִביאֹו,  זּוַלת  ַנְפׁשֹו  ִלְגאֹל 

ִלְגֹוַע.  ים  ּמִ ַהּתַ ֶאת  ֵעיָניו  מֹו  ּבְ ִיְרֶאה 
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ֶות  ַהּמָ ֲעֵרי  ׁשַ ֶאל  י  ָיַרְדּתִ ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ה,  ֵהּנָ ַעד  אֹותֹו  ֵהִביא  ָהִאיׁש  ֵני  ּפְ ֶאת  ְלַחּלֹות 

הּו.  ִלְמַלּוֵ ְלהֹודֹות  ְוֶדַמע  ה  ּוִבְתִפּלָ

, ֱאלֹּהַ י  ֻחּקֵ ָהיּו  ְלַאל  ִמים  מּוׂשָ י  ּכִ
ָלַגם  ֶלֶתה  ֵמיֵמי  ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר  לּו 

הּו ַמֲעׂשֵ ַעל  חֹובֹו  ְמלֹוא  ֶאת  ם  ּגַ ם  ּלֵ ׁשִ לֹא 

ַמע.  ַהּדֶ ִקּלּוֵחי  ּבְ ַמְצּפּון,  ִיּסּוֵרי  ּבְ   145
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קנטו שלושים ואחד 

ביאטריצ׳ה מצווה על דנטה להודות באשמה, שכן רק בדרך זאת יזכה בחסדי המחילה. 
מטילדה, היא ה״בלה דונה״, מטבילה את הפייטן במי הלתה, ואלו שוטפים את חטאיו 
אזי  המרכבה.  אל  דנטה  קרב  הקודש,  תהלוכת  מנשות  נשים  בארבע  מוקף  מזיכרונו. 
יופיה  במלוא  לעיניו  מתגלה  בצעיף,  עתה  עד  פניה  את  שהסתירה  מי  ביאטריצ׳ה, 

המזהיר.

ַהּקֶֹדׁש,״  יּוַבל  ִלְגדֹות  ב  ּצָ ַהּנִ הֹו,  ה,  ״ַאּתָ
ָבֶריָה,  ּדְ חֹד  ֶאת  ֵאַלי  ְוִהְפְנָתה  ְתָחה,  ּפָ

ַהב.  ַהּלַ ַמְדֵקרֹות  ּכְ ָהיּו  ָחִזים  ׁשְ ּמֻ ׁשֶ

הֹוִסיָפה,  ֱאמֹר!״  ״ֱאמֹר,  ַלְחּדׂל:  ִלי  ּבְ ְוָאז 
ָעֶליָך  חֹוָבה  ֲאַזי  ָבִרי,  ּדְ ֱאֶמת  ִאם  י  ״ּכִ

ְצפּונֹוֶתיָך.״  ֶאת  ַלְחׂשֹף  ַלְחּבֹר,  ם  ָהָאׁשָ ֶאל 

י,  ִמּפִ ים  ִמּלִ לּו  ִנּטְ הֹון  ִתּמָ ּבְ ה  ֻמּכֶ
ֶטֶרם  ּבְ ִנְבַלם  ֲאָבל  ַבר-ָמה,  ּדְ ם  ְמּגֵ ּגִ קֹוִלי 

ַהחּוָצה.  ֵרץ  ְלִהְתּפָ לֹו  יחּו  ִהּנִ ָפַתי  ׂשְ

 , ִנְמַלְכּתָ ה  ּזֶ ״ַמה  ְוָאז:  ַעִין,  ְלֶהֶרף  ָחְדָלה 
ַחל  ַהּנַ ֵמיֵמי  ְטפּו  ׁשָ לֹא  עֹוד  ֵהן  ִלי,  ֲעֵנה 

יָך.״  ַמֲעׂשֶ ַצַער  ֶאת  ִליל  ּכָ ְכרֹוְנָך  ִמּזִ

ַפַחד  ּבְ ַהְמעָֹרב  ֵעצֹות  ָאְבַדן  ל  ׁשֶ ִליל  ּבְ
ַמַען  ּלְ ׁשֶ ּכֹה  ָחלּוׁש  ן,״  ״ּכֵ ִמין  י  ִמּפִ ץ  ִחּלֵ
ָלַעִין.  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ָהאֶֹזן  זֹאת  מַֹע  ִלׁשְ  15

ּבֶֹלת,  ַלּסִ ֵמֵעֶבר  ַחת  ְמּתַ ַהּנִ ת  ֶקׁשֶ מֹו  ּכְ
ל,  ּוְמֻדְלּדָ רֹוֵפס  ִתיל  ְוַהּפְ ִנְבַקַעת 

ַעד,  ַהּיַ ִלְקַראת  ָרֶפה  ַהֵחץ  ֶאת  ׁשֹוֵלַח 
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א  ּשָׂ ַהּמַ ְלכֶֹבד  ַחת  ִמּתַ ָאנִֹכי,  ְך  ּכָ
ְוֶדַמע,  ִניחֹות  ּגְ ּפֹוֵלט  י,  ְרּתִ ּבַ ְוִנׁשְ י  ָקַרְסּתִ

ֵהִגיַח.  ָפַתי  ׂשְ ין  ִמּבֵ ֶטֶרם  ּבְ קֹוִלי  ּוֵמת 

ֵאַלי,  ְתׁשּוָקְתָך  ״ּבִ ִלי:  יָדה  ִהּגִ ְך  ּכָ ַעל 
 , ֱאלֹּהַ ַאֲהַבת  ֶאל  הֹוִליָכה  אֹוְתָך  ר  ֲאׁשֶ

ְלִכּסּוֵפינּו, ָראּוי  ָבר  ּדָ זּוָלתֹו  ֵאין 

ְדָרֶכיָך,  ּבִ ָמָצאָת  ַמֲהמֹורֹות  ֵאילּו 
ֲעֵדי  אֹוְתָך  קּו  ִרּתְ ָלאֹות  ְלׁשְ ׁשַ ֵאילּו 

ָקִדיָמה?  ָך  ַדְרּכְ ּבְ ֶכת  ִמּלֶ ְקָוה  ּתִ ָאְבַדן 

ִיְתרֹונֹות  ְוֵאילּו  ּתּוִיים,  ּפִ ְוֵאילּו 
ַהּזּוָלת,  ֵמַצח  ַעל  ֲחרּוִטים  ָמָצאָת 

ָהִייָת?״ ָאנּוס  ִלְצעֹד  ם  ְלּתָ ּדַ ַסף  ַעל  י  ּכִ ַעד   30

ת,  נֹוֶאׁשֶ ָמָרה,  ָיגֹון  ֶאְנַקת  ְלַאַחר  ַרק 
ְלַמֲעָנּה,  קֹוִלי  ַוע  ּגָ ְמַעט  ּכִ ְלֵעת 

ִמיַע:  ִהׁשְ ָברֹו  ּדְ ֶאת  י  ּפִ ָעָמל  רֹב  ּבְ ְוַרק 

ַח, ִמְתַיּפֵ י  ְבּתִ ֵהׁשַ ְטֵפלֹות,״  הֶֹוה  ״זּוטֹות 
ֵהִסיטּו ְצָעַדי  ֶאת  ה,  ְמֻדּמֶ ר  ״ְואֹׁשֶ

ַנִיְך.״  ּפָ ר  ְקַלְסּתֵ ָאַבד  ֵעיַני  ּמֵ ׁשֶ ִמּיֹום 

ַמֲעָלֶליָך  ֶאת  ִאם  ִהיא,  ״ַאַחת  ֵאַלי:  ְוִהיא 
עֹוֵמד,  ֵעינֹו  ּבְ ַהֵחְטא   . ַתְקּתָ ׁשָ אֹו  ּתָ  ִהְכַחׁשְ
ַמְעָלה.  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ֵבית  ּבְ ִיְהֶיה  ר  ִנְסּתָ ְולֹא 

ּפֹוֶרֶצת  ַהחֹוֵטא  ל  ׁשֶ יו  ִמּפִ ְלֵעת  זֹאת,  ִעם 
יֵננּו  ּדִ ֵבית  ּבְ ֲאַזי  ָמתֹו,  ַאׁשְ ּבְ הֹוָדָאה 

ַהב.  ַהּלַ חֹד  ֶאת  ַמְקָהה  ֶחֶזת  ׁשְ ַהּמַ ָהֶאֶבן 

ְתָך  ֶחְרּפָ ֵנֶטל  ֶאת  א  ּשָׂ ּתִ ַאְך  ִאם  ן  ּכֵ ַעל 
ר  ֶאְפׁשָ ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ ַמֲעָלֶליָך,  ִגין  ּבְ
יֶרנֹות.  ַהּסִ ֶזֶמר  מּול  ֱאסֹף  ּתֶ ּכַֹח  ׁשֶ  45
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ְמעֹוֶתיָך  ּדִ כַֹח  ּבְ ַרְעּתָ  ּזָ ׁשֶ ל  ּכָ ה  ַעּתָ
ֶבר  ּקֶ ּבַ ִרי  ׂשָ ּבְ ָהָיה  יַצד  ּכֵ ַמע  ּוׁשְ ק,  ַסּלֵ

ֶדק.  ַהּצֶ ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָאמּור  ְלהֹורֹוְתָך 

ְלֵעיֶניָך  ַעם  ּפַ ֵאי  ְמֶלאֶכת,  ְולֹא  ֶטַבע  לֹא 
ֵאיָבַרי  ְלנַֹעם  ָמׁשּול  נֹוי  יגּו  ִהּצִ

ֵאֶפר.  ּבְ ִמְתּגֹוְלִלים  ה  ַעּתָ ְוֵהם  ָאז,  ֵאי 

ָלם  ׁשְ ַהּמֻ ַהּיִֹפי  מֹוִתי,  ּבְ ִאם  ֲאָבל 
מּוָתה  ֵני-ּתְ ּבְ ין  ּבֵ ֲהֵיׁש  ִלְכּבֹׁש,  ָך  ִלּבְ ל  ׁשַ ּכָ

ּסּוֶפיָך?  ּכִ ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָיכֹול  עֹוד  ׁשֶ ַבר-ָמה  ּדְ

ָהִייָת  ָך,  ּבְ ַגע  ּפָ ׁשֹוָלל  ֵחץ  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָלָרִקיַע,  ָנֶפיָך  ּכְ ִלְפרֹס  ֲאַזי  ב  ַחּיָ

ְלַמְעָלה.  י  ִעּמִ ְלַהְמִריא  ר  ׂשָ ּבָ ְדמּות  ּבִ ְולֹא 

ֶרַגע  ת  ּבַ ָלָיה  ַאׁשְ לֹא  ּפֹוָתה,  ַנֲעָרה  לֹא 
ָנֶפיָך  ּכְ ָהיּו  ְצִריִכים  ה,  ְמֻדּמֶ עֶֹנג  ל  ׁשֶ

ַע.  ְמַתְעּתֵ ֵחץ  ל  ׁשֶ ֶיִרי  עֹוד  ִלְקַראת  ִלְמרֹט   60

ֶאְפרֹוַח  ָצִריְך  ים  ִחּצִ ה  לֹוׁשָ ׁשְ אֹו  ַנִים  ִלׁשְ
ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  אֹו  רּוָסה  ּפְ ת  ֶרׁשֶ ַאְך  ְלַמד,  ּיִ ׁשֶ ַעד 

ּבֹוֶגֶרת.״  ִצּפֹור  ֶהם  ּבָ ִלְלּכֹד  ְוא  ׁשָ ק  ֶנׁשֶ ֵהם 

ֵעיַנִים  יל  ּפִ ַמׁשְ עֹוֵמד  ְכָלם,  ַהּנִ ֶלד  ּיֶ ּכַ
ֶקט,  ׁשֶ ּבְ ָערֹות  ַלּגְ ַמֲאִזין  ָלָאֶרץ, 

ַצַער,  ּבְ ְוָחׁש  מֹוֶדה  ם,  ָאׁשֵ י  ּכִ יֹוֵדַע 

ַמְעּתָ  ׁשָ ַרק  ׁשֶ יָון  ״ּכֵ ְוִהיא:  ָאנִֹכי,  ְך  ּכָ
ּוְרֵאה,  ְזָקְנָך  ָהֵרם  ּדֹוֵאב,  ָך  ִלּבְ ּוְכָבר 

ְפַלִים.״  ּכִ ֱענּוְתָך  ֶאת  יר  ַיְגּבִ ט  ּבָ ַהּמַ י  ּכִ

 – ְסָעָרה  ּבִ ֵאיָתן  ַאּלֹון  ֶנֱאַבק  לֹא 
 – ֵמַאְרֵצנּו  אֹו  בֹוא  ּתָ ִמּלּוב  ִאם  ִהיא  ַאַחת 

ֶֹרׁש,  ִמּשׁ ָהִאיָלן  ֶאת  ַלֲעקֹר  ַהֲחֵפָצה 
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י,  ֵהַרְמּתִ ָתּה  ִלְפֻקּדָ ַסְנֵטִרי  מֹוִני.  ּכָ
ֵרי,  ִלְקַלְסּתֵ ָנה  ּוְ ּכִ ״ְזָקְנָך״,  ָאְמָרה  ֵעת  י  ּכִ

ִנּסּוֶחיָה.  ֶאֶרס  ַעל  י  ָעַמְדּתִ ֲאַזי   75

ר  ֲאׁשֶ ֻמּיֹות  ַהּדְ ֶאת  י,  ֵהַרְמּתִ ַני  ּפָ ְלֵעת 
ְוֵהן  ֵעיַני,  ָראּו  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִלי  ִנְגלּו 

ָלָאֶרץ.  ָרִחים  ּפְ ֵזֵרי  ִליְך  ַהׁשְ ִמּלְ ָחְדלּו 

ָרִאיִתי  ְמַעט,  ל  ְמֻעְרּפָ ֲעַדִין  ֵעיַני  ַמְרֵאה 
ה ַהַחּיָ ֶאל  ְנָתה  ּפָ יַאְטִריֶצ׳ה  ּבֵ ֲאַזי  יַצד  ּכֵ

ַנִים.  ׁשְ ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ַאְך  ֶאָחד  ְיצּור  ִהיא  ׁשֶ

ֶגד,  ִמּנֶ ַהחֹוף  ֵני  ּפְ ַעל  ִעיף,  ַלּצָ ַעד  ִמּבַ
ָעָברּו,  ִמים  ַהּיָ ִמן  ֵעיַני  ּבְ ִהיא  ָיְפָתה 

ָהָאֶרץ.  ָכל  ּבְ ְלָיְפָיּה  ל  ָמׁשָ ָהָיה  לֹא  ֵעת 

ְך  ּכָ ל  ּכָ י  ִלּבִ ָצַרב  ַהֲחָרָטה  ד  ִסְרּפַ
ַעם  ּפַ ֵאי  ַאֲהָבִתי  חֹוֵלל  ֶ ׁשּ ַמה  י  ּכִ ַעד 
ְקָבס.  י  ּבִ ּוְמעֹוֵרר  נּוא  ׂשָ ה  ַעּתָ ָהַפְך 

לֹות,  ּכְ ַעד  י  ִלּבִ ְבָרה  ׁשָ ֲחָטַאי  ּבַ הֹוָדָאה 
ָלָאֶרץ.  ים  חּוׁשִ ְנטּול  אֹוִנים,  ֵאין  י  ָקַרְסּתִ

ה.   ָלּמָ יֹוַדַעת  ֵהיֵטב  ְלָכְך,  ה  ָהִעּלָ ִהיא,   90

י,  חּוׁשַ ֵמֶעְלפֹון  י  ֵהַקְצּתִ ְלֵעת  ֲאַזי 
יָה,  ְמָצְאּתִ ָדד  ּבָ ַהּדֹוָנה,  ֶאת  ָרִאיִתי 

זֹוֶעֶקת.  אֹוִתי,״  ״ַהְחֵזק  ֵמָעַלי,  עֹוֶמֶדת 

ַחל,  ַהּנַ ֵמי  ֶאל  אֹוִתי  ִליָכה  ִהׁשְ אִרי  ַצּוָ ַעד 
ֵמֲאחֹוֶריָה,  אֹוִתי  ה,  ַקּלָ ּוִמּדּוִגית 

ֶלג.  ַהּפֶ ֵמי  ֶאת  ָצְלָחה  ּוְמַרֶחֶפת,  ּגֹוֶרֶרת 

י,  ַמְעּתִ ׁשָ ָקדֹוׁש  חֹוף  ֶאל  אנּו  ּבָ ֶטֶרם  ּבְ ֲאַזי 
ּנּו,  ִמּמֶ ֻמְפָלא  ֵאין  ׁשֶ ֶמֶתק  ּבְ ״asperges me״, 

ְחַסְרָנה.  ּתֶ ִפי  ּבְ ים  ִמּלִ ְלֵתאּורֹו  י  ּכִ ַעד 
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ְזרֹועֹוֶתיָה,  ֶאת  ָרָחב  ּדֹוָנה  ֶלה  ַהּבָ ְתָחה  ּפָ
טֹוֶבֶלת,  יּוַבל  ֵמי  ּבְ ָיָדּה,  ּבְ י  רֹאׁשִ ָלְפָתה 

ִים.  ַהּמַ ִמן  י  ַלְעּתִ ּבָ ְרִחי  ּכָ ַעל  ּבְ ׁשֶ ַעד 

ין  ּבֵ ֶאל  ְך  ּוְמֻזּכָ אֹוִתי,  ָצה  ִחּלְ ֲאַזי 
הֹוִליָכה,  ַהֵחן  ַרּבֹות  ְמחֹוְללֹות  ע  ַאְרּבַ

ָיֶדיָה.  ָנְתָנה  י  רֹאׁשִ ַעל  ֵמֶהן  ַאַחת  ְוָכל   105

ַמִים.  ׁשָ ּכֹוְכֵבי   – רּום  ּבָ ִניְמפֹות,  ֲאַנְחנּו  אן  ״ּכָ
ָאנּו  יַאְטִריֶצ׳ה,  ּבֵ ָיְרָדה  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶטֶרם  ּבְ

ַאְמהֹוֶתיָה. ִהְננּו  ְרָתּה,  ְלׁשָ נֹוַעְדנּו 

ָלַדַעת  ְרֶצה  ּתִ ִאם  ַאְך  ָמּה,  ׁשְ ּבִ ַנְדִריְך  אֹוְתָך 
ֵמֲאחֹוֵרינּו,  לֹוׁש  ָ ַהּשׁ ֵעיֶניָה,  אֹור  ר  אֹׁשֶ ֶאת 
ָעֵלינּו.״  ְלָך  ֲעִדיפֹות   – נּו  ּלָ ֶ ִמּשׁ ַחד  ָטן  ַמּבָ

ַחל״... ַהּנַ ֵמי  ֶאל  אֹוִתי  ִליָכה  ִהׁשְ ַצָּואִרי  פ.״ַעד  ג׳. 
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ַיַחד  ְוהֹוִליכּוִני  ָאְזַני  ּבְ רּו  ׁשָ ְך  ּכָ
יַאְטִריֶצ׳ה ּבֵ ִריפֹון,  ּגְ ל  ׁשֶ ֲחִזיתֹו  ֶאל  ן  ִעּמָ
ידּו:  ִהּגִ לֹוׁש  ָ ְוַהּשׁ ם,  ׁשָ ָבה  ִנּצְ ּה  ִתְפַאְרּתָ ּבְ

ֵעיֶניָך.  ְחסְֹך  ּתַ ָנא  ַאל  ה  ַהּזֶ ְרֶאה  ַהּמַ ״ִמן 
ָעָבר  יֵמי  ּבִ ֵמֶהם  ֶרֶקת  ּבָ ַאְבֵני  ה  ִהּנֵ

יָה.  ִחּצֶ ֶאת  ֵאֶליָך  ָרה  ּגְ ׁשִ ָהַאֲהָבה 

ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵמֵאׁש  יֹוֵתר  צֹוְרבֹות  ׁשּוקֹות  ּתְ ַאְלֵפי 
יַאְטִריֶצ׳ה, ּבֵ ֵעיֵני  ַרק  ּבְ ֶאל  ִטי  ַמּבָ ֶאת  קּו  ִרּתְ

יָקה.  ִהּתִ לֹא  ֵעיֶניָה  ִריפֹון  ַהּגְ ִמן  זֹו  ַאְך   120

ִריפֹון, ַהּגְ ְך  ּכָ ֶקֶפת,  ִנׁשְ ַמְרָאה  ּבְ ֶמׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵעיֶניָה  ין  ִמּבֵ ַקף  ִנׁשְ ֶלת,  ֻמְכּפֶ ה  ִמּדָ ִמְפַלץ 

ַאֶחֶרת.  זֹו  ּוַפַעם  ַאַחת,  ה  ִמּדָ ַעם  ּפַ

ֶהֶלם,  יִתי  ֻהּכֵ ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  י  ּכִ קֹוֵרא,  ֲחׁשֹב, 
ָקבּוַע,  ב  ִנּצָ ְוהּוא  ָרִאיִתי  ָבר  ּדָ ְלֵעת 

נּוַע.  ּתָ ֶהְפֵסק  ְללֹא  ְרִאי  ּבָ מּותֹו  ּדְ עֹוד  ּבְ

ֶרת,  ֶ ּוְמֻאּשׁ ֵמָהה  ּתְ י  ַנְפׁשִ עֹוד  ּבְ ה,  ִהּנֵ
ָהָרָעב  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ִרי  ַהּפְ ִמן  טֹוֶעֶמת 

ֲאבֹוֵננּו, ּתַ ְמעֹוֵרר  זֹאת  ְוִעם  יַע,  ּבִ ַמׂשְ

ֵהִעיָדה  ָתן  ְוֶעְמּדָ  – ָהֲאֵחרֹות  לֹוׁש  ׁשְ
ֵרת  ׁשָ ַמְלֲאֵכי  ּכְ  – ֵהן  ֲעָלה  ַהּמַ נֹות  ּבְ י  ּכִ

ָקִדיָמה.  ן  ְרּכָ ּדַ ָעׂשּו  ּוָמחֹול  ֶזֶמר  ּבְ

ֵטְך,״  ַמּבָ ֶחֶסד  ֶאת  יַאְטִריֶצ׳ה,  ּבֵ ֵאָליו,  ״ַהְפִני 
ֶבר,  ַהּגֶ ֶנֱאָמן  י  ״ּכִ לֹוׁש,  ָ ַהּשׁ רּו  ׁשָ ְך  ּכָ

ַנִיְך.  ּפָ ִזיו  ֶאת  ְלַחּלֹות  הּוא  צֹוֵעד  ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ  135

ֶחֶסד,  נּו  ִעּמָ י  ֲעׂשִ י,  ִבְרּתִ ּגְ ְך,  ַחְסּדֵ רֹב  ּבְ
ֵעיָניו  ּבְ ְלַמַען  ָפַתִיְך,  ׂשְ ֶאת  לֹו  י  ּלִ ּגַ

ה.״  ֵהּנָ ַעד  ְרּתְ  ִהְסּתַ אֹותֹו  ָיְפֵיְך,  ֵנה  ִמׁשְ ִיְרֶאה 
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טֹוֶבֶלת״ יּוַבל  ֵמי  ּבְ ָיָדּה,  ּבְ י  רֹאׁשִ ד.״ָלְפָתה  ג. 
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ָלֶנַצח,  ם  ְתַקּיֵ ַהּמִ אֹור  ְפֶאֶרת  ּתִ ֲאָהּה, 
ְרָנסֹוס, ּפַ ֵצל  ּבְ ר  ִחּוֵ ַמְבִליַח  אֹורֹו  ׁשֶ ִמי 

ַמּבּוַע,  י  ִמּמֵ ָתה  ׁשָ ְכָרה  ְלׁשָ א  ּמָ ְוׁשֶ

ּתֹונֹוָתיו  ֶעׁשְ ִליל  ּכָ ִנְטְרפּו  ֶטֶרם  ַאְך 
ְגֵלית  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוָתְך  ְלַדּמֹות  ִנְסיֹונֹו  ּבְ

ַנִיְך  ּפָ ְלַצד  ַמְחִויר  ָהָרִקיַע  ְותַֹאם 

 . ֵהַרְמּתְ ִעיף  ַהּצָ ֶאת  ח  ַהּצַ ֲאִויר  ּבָ ֵעת    145
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קנטו שלושים ושניים 

דנטה מתבונן במרכבת הניצחון הנוסעת מזרחה, קֵרבה אל האילן חשוף הגזע, העירום 
המשורר  רואה  מכן  לאחר  ופרח.  עלים  מנץ  הוא  והנה  מחסדה  עליו  משרה  ֵמעלים, 
את  רותם  זונה,  המגפף  ָנפיל  ואיך  ראשים,  המצמיחה  למפלצת  המרכבה  נהפכת  כיצד 

היער.  במעבה  עמה  יחד  ונעלם  עצמו  אל  המרכבה 

תֶֹקף  ּבְ ּדֹוְרׁשֹות  ֵעיַני,  ָהיּו  ְרתּוקֹות  ּכֹה 
ֶרת  ֲעׂשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ֵאּלּו  ַעל  ּוְגמּול  ִסּפּוק 
ֶרֶגׁש.  י  ּבִ ָלה  ּכָ ֶהן  ּבָ י,  חּוׁשַ ָצְמאּו  ֶהן  ּבָ

ֵהִגיָפה  ֵעיַני  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ה  ִמּזֶ ְוַגם  ה  ִמּזֶ
ַהּקֶֹדׁש,  ִחּיּוְך   – ַלּכֹל  ֲאִדיׁשּות  ל  ׁשֶ חֹוָמה 

ֵאֶליָה.  אֹוִתי  ַרר  ּגָ ָנה,  נֹוׁשָ ַמְלּכֶֹדת 

ֵהֵסּבּו  ַרב  כַֹח  ּבְ ָהֵאלֹות  לֹוׁש  ׁשְ ֲאַזי 
ְבֵריֶהן  ּדִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְלֵעת  מֹאל,  ִלׂשְ ֵעיַני 

ֵעיַנִים.״  ִלְנעֹץ  ״ֲחַדל  אֹוִתי:  ְזִהיִרים  ַהּמַ

ֲעַדִין  ִטי  ַמּבָ ַאְך  ֵעיַני  ֶאת  י  ְקּתִ ִהּתַ
ַסְנֵוִרים,  ּבְ ה  ֻהּכָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ּכְ ָהָיה 

ַעִין.  ְלֶהֶרף  ְנהֹור  י  ַסּגִ ּכְ מֹוהּו  ּכָ

ָכְך,  ּבְ ַמה  ל  ׁשֶ ִלְפָרִטים  ינּו  ִהְסּכִ ֵעיַני  ֵעת  ַאְך 
ְפָלא  ַהּמֻ ַלּזַֹהר  ַיַחס  ּבְ זּוטֹות  לֹוַמר,  ּכְ
ּנּו,  ִמּמֶ ֵעיַני  ְלָהִסיר  ָעַלי  ָפה  ּכָ ר  ֲאׁשֶ  15

ָהדּור,  ְגיֹונֹות,  ַהּלִ ִמְצַעד  ֶאת  ָרִאיִתי 
ִמְזָרָחה  ּפֹוֶנה  סֹוֵבב,  יף,  ַמּקִ ִמין  ַהּיָ ִמן 

ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ת  ּוְלֻעּמַ ֶלָהבֹות  ַבע  ׁשֶ מּול 
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ַחת  ִמּתַ סֹוָגה  ַהּנְ ה,  ֻלּגָ ַהּפְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ֶגל,  ַהּדֶ ֶאת  ֶפת  ַמּקֶ ה,  ַסּבָ יָה  ְלָמִגּנֶ

ַעד,  ַהּיַ ֵני  ּפְ ֶאת  ּנּו  ׁשִ יָה  ֲאָנׁשֶ ל  ּכָ ׁשֶ ַעד 

ַמִים,  ָ ַהּשׁ ַמְמֶלֶכת  ַמר  ִמׁשְ ְך  ּכָ מּוֵלנּו 
ְלָפֵנינּו  ֶגד,  ִמּנֶ צֹוֵעד  ְצָבאֹו  ֲחלּוץ 

ַהּתֶֹרן.  מֹוט  ֶאת  ָעַקף  ב  ְרּכָ ַהּמֶ ֶטֶרם  ּבְ

ָהֶרֶכב  י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֶאל  ַהֵחן  ִבירֹות  ּגְ ָחְזרּו 
יַע  ִהּסִ ָאז  ַהּקֶֹדׁש  ֵנֶטל  ֶאת  ִריפֹון  ְוַהּגְ

ּבֹוֶדֶדת.  ַאַחת  נֹוָצה  לֹא  ַאף  ְלָהִניד  ִלי  ִמּבְ

י  ִעּמִ ֶלֶתה  ֶאת  ׁשֶ זֹו  ּדֹוָנה,  ָלה  ַהּבֶ
ָיִמין  ל  ְלּגַ ּגַ ַאַחר  ּוְסַטְציּוס,  ֲאִני  ָצְלָחה, 
מּוֶעֶטת.  ִציר  ַעל  ּתֹו  ַקׁשְ ָהאֹוַפן  ִנינּו,  ּפָ  30

ַער  ּיַ ּבַ ֲעָנק  ֲעֵצי  ינֹות  ּבֵ צֹוֲעִדים  ְך  ּכָ
ֶהֱאִמיָנה,  ּבֹו  ה  ַחּוָ ָנָחׁש  ִגין  ּבְ ָהֵריק 

ְצָעֵדינּו.  ָעַרְכנּו  ַמְלָאִכים  יר  ׁשִ ְלקֹול 

ָהָאֶרץ,  ְבַרת  ּכִ ֵני  ּפְ ַעל  ע  ַמּסָ ַאַחר  ְוָכְך 
ת,  ׁשֶ ִמּקֶ ַהֵחץ  ְמעֹוף  לֹוׁש  ׁשָ ָעִמים  ּפְ ּה  ָאְרּכָ
ַאְרָצה.  יַאְטִריֶצ׳ה  ּבֵ ָיְרָדה  ָבה.  ְרּכָ ַהּמֶ ָעְמָדה 

ם.  ּלָ ּכֻ ִמְלְמלּו  ְך  ּכָ י,  ַמְעּתִ ׁשָ ״ָאָדם,״  ֲאַזי 
ֲעָנָפיו  ל  ּכָ ִאיָלן,  ִביב  ִמּסְ סּו  ּנְ ִהְתּכַ ֵהם 
ּוֶפַרח,  ַעְלָוה  יץ,  ִמּצִ ִליל  ּכָ ְמֻעְרָטִלים 

ְוַלּגַֹבּה.  ָלרַֹחב  ֲעִפים  ִמְסּתַ ִטים,  ּפֹוׁשְ
הֹּדּו  ַיַער  ּבְ ַדל  ּגָ ָהִאיָלן  לּו  ָאֵכן, 

ְלֶפֶלא.  אי  ַוּדַ ם  ׁשָ ם  ּגַ ב  ֶנְחׁשָ ְבהֹו  ּגָ ָהָיה 

ָנַתּתָ  ּלֹא  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ִריפֹון,  ּגְ רּוְך,  ּבָ ״ֱהֵיה 
ַעת,  ִמּגַ ָהָאסּור  ִרי  ּפְ ֶמֶתק  ֶאת  ַמּקֹוְרָך  ּבְ

ַהּבֹוֵלַע.״ ל  ׁשֶ ֵמָעיו  ַמְכאֹוִבים  ּבְ הֹוֵפְך   45
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ָהֲאֵחִרים,  ָקְראּו  ָהָרם  ָהֵעץ  ְסִביב  ְך  ּכָ
חֹוֶבֶרת:  ָלֶהם  ה,  ִמּדָ פּוַלת  ּכְ ה,  ְוַהַחּיָ
ֶדק.״  ְוַהּצֶ ַהֶחֶסד  ַזְרֵעי  ָמִרים  ִנׁשְ ְך  ״ּכָ

ה  ֵהּנָ ַעד  ַרר  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֶֹרן  מֹוט  ֶאת  ֲאַזי 
ָהַאְלָמן,  ַזע  ַהּגֶ לֹות  ַמְרּגְ ֶאל  ְך  ָמׁשַ

ַיַחד.  ֵניֶהם  ׁשְ ֶאת  ר  ָקׁשַ ּנּו  ִמּמֶ ּוְבָעָנף 

ָהאֹוָרה  זַֹהר  ֵעת  ָהָאֶרץ,  ִאיָלנֹות  ּכְ
זֹוֵרַח  אֹור  ּבְ ִנְבָלל  יֹוֵרד,  ָלֲאָדָמה 

ָרִקיַע,  ֵמי  ׁשְ ּבִ ִגים  ּדָ ל  ַמּזַ ֵמֲאחֹוֵרי 

ֶון,  ּגָ ּבַ ים  ׁשִ ּוִמְתַחּדְ ּפֹוֵרַח  ֶהם  ּבָ ן  ִנּצָ
סּוֶסיָה  ֶאת  רֹוֶתֶמת  ה  ַהַחּמָ ֶטֶרם  ּבְ
ַמִים,  ׁשָ רּום  ּבְ ַאֵחר  ּכֹוָכִבים  ְלֶחֶבר 

ִריפֹון״ ּגְ רּוְך,  ּבָ ב.(״ֱהֵיה  )ו. 
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ֶרד  ִמּוֶ חֹות  ּפָ ָעמֹק  ִני,  ׁשָ ע  ִנְצּבַ ָאז  ְך  ּכָ
ָהֵעירֹם,  ַזע  ַהּגֶ ֶהה,  ּכֵ ל  ּגָ ִמּסִ ַאְך 

ִלְפרַֹח.  ְוַעְלָותֹו  ֲעָנָפיו  ֵהֵחּלּו   60

ִפיֶהם,  ּבְ ֶמר  ַהּזֶ ִמּלֹות  ֶאת  י  ֵהַבְנּתִ לֹא 
 – ְוָיֵגַע  ָאֶרץ,  ּבָ י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  מֹוהּו  ּכָ

ּכַֹח.  י  ּבִ ָעַמד  לֹא  י  ּכִ י,  ֶהֱאַזְנּתִ לֹא  ּתֹם  ַעד 

 – י  ַאְרּתִ ּתֵ עֹות,  ָ ַהְמֻרּשׁ ַאְרגֹוס,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  לּו 
 – יֶֹקר  ּבְ ם  ּלֵ ׁשִ ִמיד  ּתָ ִריכּוָתן  ּדְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ִסיִריְנְקס, ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ִסּפּור  ַאַחר  ֶנֱעָצמֹות 

ֶגם,  ַהּדֶ י  ּפִ ַעל  מּוָנה  ּתְ ר  ְמַצּיֵ ּכִ ֲאַזי 
י.  ַקְעּתִ ׁשָ ָנה  ׁשֵ ּבְ ֵאיְך  ְמָתֵאר  ָהִייִתי 

י.  ּנִ ִמּמֶ ְלֻמְצָלִחים  זֹאת  יַח  ַאּנִ לֹא,  ַאְך 

ַהְיִקיָצה,  ַעת  ׁשְ ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ֶאְפַסח  ן  ּכֵ ַעל 
קֹוַרַעת,  ָנִתי  ׁשְ קּוֵרי  אֹור  ֶקֶרן  י  ּכִ אַֹמר 
ָבר!״  ּכְ קּום  יָך,  ֲעׂשֶ ּמַ ״ַמה  קֹוֵרא:  ְוקֹול 

ְטרּוס, ּוּפֶ יֹוָחָנן  ִעם  ַיֲעקֹב  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵעץ  ל  ׁשֶ ְפִריָחתֹו  ּבִ יעּו  ִהּגִ ְלִהְתּבֹוֵנן 

ָהֵעֶדן, ְרֵפי  ׂשַ ִקים  חֹוׁשְ ִפְריֹו  ּבְ ּפּוַח,  ּתַ  75

ַצח,  ַהּנֶ ְזבּול  ּבִ ָמקֹור  ַלֲחִגיגֹות  ְוהּוא 
 – ה  ִמּלָ אֹוָתּה  ְלקֹול  ֵנעֹורּו  ְמהֹוָנם  ִמּתִ

ֶות,  ַהּמָ ַנת  ְ ִמּשׁ ְולּו  ְלָהִקיץ  כָֹחּה  ּבְ ֵיׁש 

ּפֹוֶחֶתת,  ֲעָדָתם  ֶאת  ְוָראּו  ֵנעֹורּו 
הּו,  ֵאִלּיָ מֹוהּו  ּכָ אֹוָתם,  ָנַטׁש  ה  מֹׁשֶ

ְלאֶֹדם,  ח  ִמּצַ ם  ַרּבָ ִליַמת  ּגְ ָפה  ְוִנְתַחּלְ

ָרִאיִתי,  אֹוָתּה  ְוׁשּוב  י  ֵהַקְצּתִ ָנִתי  ְ ִמׁשּ ְך  ּכָ
ֵמָעַלי,  ֶבת  ִנּצֶ ַהּדֹוָנה,  ַרחּוָמה 

הֹוִליָכה.  ְצָעַדי  ֶאת  ַחל  ַהּנַ ְגַדת  ּלִ ׁשֶ זֹו 
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יַאְטִריֶצ׳ה?״ ּבֵ ָהְלָכה  ״ְלָאן  ְמבָֹהל:  י  ַאְלּתִ ׁשָ
ֶבת  יֹוׁשֶ אֹוָתּה  ּוְרֵאה  ט  ״ַהּבֵ ִלי:  יָבה  ֵהׁשִ

ְלִתְפֶאֶרת.  ּפֹוֵרַח  ָהֵעץ,  לֹות  ְלַמְרּגְ

ֶפת,  ֻמּקֶ ִביָרה  ַהּגְ ּה  ּבָ ָהֵעָדה  ֶאת  ְרֵאה 
ִהְמִריאּו,  ִריפֹון  ַהְגּ ל  ׁשֶ ּבֹו  ִמּגַ ֶתר  ַהּיֶ

ַמִים.״   ָ ַלּשׁ ֶזֶמר,  ל  ׁשֶ ּוָמתֹוק  ַעז  ִלְצִליל   90

הֹוִסיָפה  ר  ְלַדּבֵ עֹוד  ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני 
ר  ֲאׁשֶ זֹו  ל  ׁשֶ ַמְראֹות  ֵעיַני  ָמְלאּו  ן  ּכֵ ׁשֶ
ֶתר.  ַהּיֶ ל  ּכָ ֶאת  ִליל  ּכָ ִטי  ּבָ ִמּמַ ָמֲחָתה 

ָלָאֶרץ,  ָבה  ָיׁשְ ָדד  ּבָ ֲחׂשּוָפה  ַקְרַקע  ַעל 
ָרִאיִתי   – ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ נֹוֶטֶרת  ּכְ מֹוָה  ּכָ

ַזע.  ַלּגֶ אֹוָתּה  ר  ָקׁשַ מּות  ַהּדְ פּול  ּכְ ֶזה  יַצד  ּכֵ

יפּוָה  ִהּקִ ֵנֶזר  ּכְ יְמפֹות  ַהּנִ ַבע  ׁשֶ ל  ּכָ ָאז 
ַהב,  ַהּלַ ְלֲהבֹות  ׁשַ ֶאת  יֵדיֶהן  ּבִ אֹות  נֹוׂשְ
ְוֶנֶגב.  ָצפֹון  רּוחֹות  יָנה  ַכּבֶ ּתְ לֹא  אֹוָתן 

אֹוֵרַח, ָקָצר  ִלְזַמן  ְהֶיה  ּתִ ֶזה  ַיַער  ״ּבְ  105
ָלֶנַצח,  ְחֶיה  ּתִ י  ִעּמִ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַאְך 

ֵיׁשּוַע.  רֹוָמִאי  ה  ּבָ זֹו  רֹוָמא  ּבְ ֶאְזָרח 

ְלעֹוָלְמָך,  ָמזֹור  ֵאפֹוא  ְלָהִביא  ֵדי  ּכְ
ְלַמַען  ָבה,  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ֵלב  ְתׂשּוֶמת  ּבִ ט  ַהּבֵ

ָרֶטיָה.״  ּפְ ל  ּכָ ֶאת  ִלְכּתֹב  ּתּוַכל  ָהֵעת  בֹוא  ּבְ

ָהֶעֶבד,  ְוָאנִֹכי,  יַאְטִריֶצ׳ה,  ּבֵ ֵאַלי  ָרה  ּבְ ּדִ
ָתּה,  ִלְפֻקּדָ ָנכֹון  ָמסּור,  ַרְגָלּה,  ק  נֹוׁשֵ

ְדָבֶריָה.  ּכִ י  ֵהַסְבּתִ י  ִלּבִ ְוֶאת  ֵעיַני 

ַעל  ִמּמַ ְמִהירּות  ּבִ ִנַחת  לֹא  ּכֹה  ֵמעֹוָלם 
דֹוִלים  ּגְ ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ ָטעּון,  ֵמָעב  ָרק  ּבָ

ַאְרָצה,  צֹוֵנַח  ף,  רֹוׁשֵ ַמִים,  ׁשָ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ
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יֶטר,  יּוּפִ ל  ׁשֶ רֹו  ִנׁשְ ה  ָעׂשָ ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ
קֹוֵרַע  ָהֵעץ,  ַעְנֵפי  ין  ּבֵ ֶאל   – ְרִאיִתיו   – ָעט 

ּוֶפַרח.  ָעֶלה  ד,  ּבַ ִעם  ו  ַיְחּדָ תֹו  ְקִלּפָ ֶאת 

הּוא,  ה  ִהּכָ ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ָהַרב  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ
ַער,  ּסַ ּבַ ה  ֳאִנּיָ מֹו  ּכְ ְלְטָלה  ִנּטַ ְוזֹו 

ׁשֹוַקַעת.  ְלֵסרּוִגין  ּוְלָיִמין,  מֹאל  ִלׂשְ

ֶבת  ֶמְרּכֶ ְלתֹוך  יַצד  ּכֵ ָרִאיִתי  ְתאֹום  ּפִ ֲאַזי 
ּלֹו  ּכֻ ָערּום,  ׁשּוָעל  ק  ִזּנֵ חֹון  ּצָ ַהּנִ

אֶֹכל. יהּו  ּפִ ֶאל  א  ּבָ לֹא  ַוֲעָצמֹות,  עֹור  ַרק   120

ּבֹו ָנְזָפה  ְתָעִבים  ַהּנִ ֲחָטָאיו  ַעל  ֲאָבל 
ְוָהְלָאה  ם  ָ ִמּשׁ ָנס  הּוא  אֹותֹו,  ה  ְרׁשָ ּגֵ י,  ִבְרּתִ ּגְ

אּוהּו.  ְנׂשָ ַהֲחׂשּופֹות  ַעְצמֹוָתיו  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ר  ׁשֶ ַהּנֶ ָנַחת  יַצד  ּכֵ ׁשּוב  ָרִאיִתי  ֲאַזי 
ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ ּתֹוְך  ֶאל  ִאיָלן  ַעְלַות  ין  ִמּבֵ
ַפע.  ׁשֶ ּבְ נֹוצֹות  מֹוִתיר  ְוַאֲחָריו  נֹוֵטׁש, 

ַמַעת,  ִנׁשְ בּור  ׁשָ ב  ִמּלֵ ֵאב  ּכְ ְקִריַאת  ּוְכמֹו 
יד:  ִהּגִ קֹול,  ֵאֵלינּו  ַרד  ַמִים  ׁשָ רֹום  ִמּמְ

ָעֶול.״  ל  ׁשֶ א  ַמּשָׂ ִנְטַעְנּתְ  ַרּבֹות  ִסיָרִתי,  ״הֹו, 

ִנְבַקַעת  ְרַקע  ַהּקַ י  ּכִ ָהָיה  ּדֹוֶמה  ֲאַזי 
ַחת  ִמּתַ ּוֵמָעָפר  ים,  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ

ֵהִגיַח.  ָבה,  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ַמְצִליף  ְזָנבֹו  ָרקֹון,  ּדְ

ָאחֹור,  יג  ּסִ ּתַ ֻעְקָצּה  ְלֵעת  ִצְרָעה  ּוְכמֹו 
קֹוֵרַע  ֵאָליו,  ְך  ָמׁשַ ָהֶאֶרס  ְזַנב  ֶאת  הּוא  ְך  ּכָ

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ ל  ִנְפּתָ ְוָנס,  ָהֶרֶכב  ַקְרָקִעית  ֶאת   135

ה ּפֹוִרּיָ ַקְרַקע  מֹו  ּכְ  – ה  ּנָ ִמּמֶ ַרד  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ
ר  ֶאְפׁשָ ֲהלֹא  ה,  ּסָ ּכֻ נֹוצֹות  ַגל  ּבְ  – א  ֶדׁשֶ ּבְ

ר.  ׁשֶ ַהּנֶ אֹוָתן  יׁש  ִהּגִ טֹוָבה  ָנה  ַכּוָ ּבְ י  ּכִ
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ה  ֵהּמָ ם  ּגַ ּסּו  ּכֻ ֵניֶהם  ׁשְ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ַהּמֹוט, 
ְדָרׁש  ַהּנִ ִמן  ָקָצר  ְזַמן  ּבִ ְפלּוָמתֹו,  ּבִ

ָפֵתינּו.  ׂשְ ין  ִמּבֵ ט  ְלַמּלֵ ְרָוָחה  ל  ׁשֶ ִניָחה  ּגְ

קֶֹדׁש,  ֶבת  ֶמְרּכֶ ָתה  ּנְ ׁשִ מּוָתּה  ּדְ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵהִגיחּו,  ִלים  ְבּדָ ַהּנִ ֵמֲחָלֶקיָה  ים  ָראׁשִ

ּנֹוֶתיָה.  ּפִ ע  ַאְרּבַ ּבְ ֶאָחד  מֹוט,  ַעל  ה  לֹוׁשָ ׁשְ

י  ֵמָראׁשֵ ִהְקִרינּו,  ׁשֹור  ּכְ ַהּמֹוט  י  ָראׁשֵ
ֵמַצח,  ַעל  ַקְרָנם  ָצְמָחה  ּבֹוֶדֶדת  ָעה  ָהַאְרּבָ
ְפֶלֶצת.  ַהּמִ זֹו  ְדמּות  ּכִ ְזָפה  ׁשָ לֹא  ַעִין  עֹוד 

ָנטּוַע,  ָהָהר  רֹאׁש  ַעל  ִמְבָצר  מֹו  ּכְ ֲאַזי 
ָלֶבַטח,  ם  ׁשָ ֶבת  יֹוׁשֶ ֵעיַני,  ּלּו  ּגִ זֹוָנה 

ָוָאָנה.  ָאֶנה  ָרצֹות  ֵעיֶניָה  ַאְבֵנט,  רּוַמת  ּפְ  150

ָרִאיִתי,  ָזקּוף  ב  ִנּצָ ָנִפיל  ּה  ּוְלִצּדָ
ה,  ֶחּנָ ִיּקָ ִאיׁש  ְלַבל  ָעֶליָה  ׁשֹוֵמר  מֹו  ּכְ

ַנִים.  ְ ַהּשׁ קּו  ְ ִנּשׁ ָוׁשֹוב  ָחזֹור  ֶזה  ֶאת  ְוֶזה 

ק,  ֵחׁשֶ רֹב  ּבְ ֵעיֶניָה  נּו  ּפָ ֵאַלי  ֵעת  ַאְך 
ְלַהּכֹוָתּה  ָהַעז  ַהְמַאֵהב  ִמֵהר 

ֶרֶגל.  ף  ּכַ ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ֶנֱאָמנֹות  ַמּכֹות 

ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶרֶכב  ֶאת  אי,  ַקּנַ זֹוֵעם,  ֲאַזי 
ַער,  ַהּיַ ַמֲעֵבה  ֶאל  ַאֲחָריו  ַרר  ּגָ יר,  ִהּתִ

י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ׁשּוב  ִלְראֹות   – ַבְך  ּסְ ּבַ ָאְבדּו  ׁשֶ ַעד 

ָהֶרֶכב. ִמְפַלץ  ֶאת  לֹא  ָהִאיׁש,  רּוַצת  ּפְ ֶאת  לֹא    160

DANTE 2.indb   302 6/7/2009   2:17:39 PM



303
טור הטוהר

ָנטּוַע,  ָהָהר  רֹאׁש  ַעל  ִמְבָצר  מֹו  ּכְ ״ֲאַזי 

ֵעיַני״ ּלּו  ּגִ זֹוָנה 
ד. ג. 
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קנטו שלושים ושלושה 

על  הדיבור  את  ומרחיבה  האלוהי,  הנוקם  של  בואו  את  דנטה  בפני  חוזה  ביאטריצ׳ה 
את  מטבילה  דונה,  הבלה  היא  מטילדה,  מפריחתו.  פעמיים  הנכָרת  המסתורי  העץ 
דנטה בנחל אינואה, בו ייזכר בכל מעשיו הטובים לאחר שזיכרונו נמחק בגמיעה מנחל 

ָרִקיַע״. ּכֹוְכֵבי  ִלְקַראת  ָטהֹור  ִלְנסֹק  ״ָנכֹון  המשורר:  עתה  הלתה. 

ְך ּכָ ַנֲחָלֶתָך״,  ּבְ ּגֹוִים  אּו  ״ּבָ ִמְזמֹור 
ע,  ַאְרּבַ אֹו  לֹוׁש  ׁשָ ים  ָנׁשִ ְלֵסרּוִגין,  ְצחּו  ּפָ

ֶמר.  ּזֶ ּבַ ָעֵרב  קֹוָלן  ְמקֹוְננֹות,  עֹוָדן 

ֶנֱאַנַחת,  יַאְטִריֶצ׳ה  ּבֵ דֹוִלים  ּגְ ַרֲחִמים  ּבְ
לֹא  ֶניָה  ּפָ ָקְדרּו  ְזמֹור,  ַלּמִ יָבה  ִהְקׁשִ

ֶבת.  ִנּצֶ ָלב  ַהּצְ מּול  ֶאל  ִמְרָים  ֵני  ִמּפְ חֹות  ּפָ

ַבע  ֶ ַהּשׁ ְמָרָתן  ִמּזִ ָחְדלּו  ְלֵעת  ֲאָבל 
יד,  ְלַהּגִ ָבֶריָה  ּדְ ָהְיָתה  ית  ָחְפׁשִ ְוִהיא 

לֹוֶהֶבת: ֵאׁש  ּכְ ְסמּוָקה  ְזקּוָפה,  ִהְתרֹוְמָמה 

Modicum, et non videbitis me; Et iterum״

יְמפֹות,  ַהּנִ ֶאל  ִהיא  ָרה  ּבְ ּדִ ַהְיָקרֹות,״  ַאֲחיֹוַתי 
הֹוִסיָפה.  ״Modicum, et vos videbitis me״, 

ְלָפֶניָה  יָבה  הֹוׁשִ תּולֹות  ַהּבְ ַבע  ׁשֶ ֶאת 
ַעת  ַהּדַ ְוַלֲחַכם  ַלּדֹוָנה  ִלי,  רֹוֶמֶזת 

ֵמֲאחֹוֶריָה. ַלֲעמֹד  ָלסּור,  נֹוַתר,  י  ִעּמִ  15

טּוַח  ּבָ ֵאיִני  ּוְכָלל  ָקִדיָמה,  ְסָעה  ּפָ ֲאַזי 
ֶרת  ֲעׂשֶ ְצָעִדים  ַאף  ִליָמה  ִהׁשְ ּה  ַדְרּכָ ּבְ י  ּכִ

ֵעיֶניָה.  ִזיו  ּבְ ָהְלָמה  ֵעיַני  ּבְ ֶטֶרם  ּבְ
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ַעת  ַהּדַ ּוב  ּוְבִיּשׁ ֵלָוה,  ׁשְ י  ּבִ ֶטת  ַמּבֶ
ְלַמַען  ְלָכאן  ְקַרב  ֵאַלי,  ״ּבֹוא  יָדה:  ִהּגִ
מַֹע.״  ִלׁשְ ֵהיֵטב  ּתּוַכל  ְלָך  אַֹמר  ׁשֶ ֶאת 

יַאְטִריֶצ׳ה,  ּבֵ ֶאל  י  ָקַרְבּתִ אִתי,  ּבָ יִתי  ֻצּוֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
 , ַרְבּתָ ּקָ ֶ ִמּשׁ ה  ״ַעּתָ ֵאַלי,  ָאְמָרה  ״ָאִחי,״ 

ה?״  ְוָלּמָ יַצד  ּכֵ אֹוִתי  אֹל  ִלׁשְ ְרֶצה  ּתִ ֲהלֹא 

ּנּו,  ִמּמֶ ַהּמּוָרם  ֶאל  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ּכְ
ֶגת  ִעּלֶ ָהִאיׁש  ְלׁשֹון  ַהֲעָרָצה  ֵמרֹב 

ִים,  ּנַ ִ ַהּשׁ ין  ּבֵ ֶלה  ּכָ ַהַחי  ְוִדּבּורֹו 

י:  ַתְחּתִ ּפָ ִמְלמּול  ְצִליל  ּבִ ה,  ּפֶ ַבד  ּכְ ָאנִֹכי,  ְך  ּכָ
ה  ֶמּ ּבַ ֵהיֵטב  ַאּתְ  יֹוַדַעת  ֲהלֹא  י,  ִבְרּתִ ״ּגְ

ְלַרּצֹוֵתִני.״  ּתּוְכִלי  ְוֵאיְך  ָחֵפץ  י  ִלּבִ  30

ְוָהְלָאה  ה  ֵמַעּתָ י  ״ּכִ ִלי,  יָבה  ֵהׁשִ ְרצֹוִני,״  ״ּבִ
ּוַפַחד,  ה  ִלּמָ ּכְ ל  ִמּכָ בּוָכה,  ַהּמְ ִמן  ל  ְחּדַ ּתֶ
ֶהֶלם.  ּבְ ה  ֻמּכֶ ִאיׁש  ּכְ ַמְלֵמל  ּתְ לֹא  ְוׁשּוב 

ֶתן,  ַהּפֶ אֹוָתּה  ץ  ִנּפֵ ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ י  ּכִ ע  ּדַ
ִיְלַמד,  ם  ָהָאׁשֵ ַאְך  ה,  ֵאיֶנּנָ ְוׁשּוב  ָהְיָתה 

. ֱאלֹּהַ ד  ִמּיַ ָנָקם  ִיְתַמְהֵמּהַ  לֹא  י  ּכִ

ַאַחר  נֹוצֹוָתיו  ּה  ּבָ הֹוִתיר  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּנֶ
ְלֶטֶרף,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִמְפֶלֶצת,  ָהְפָכה  ּזֹו  ׁשֶ

ת.  מֹוֶרׁשֶ נֹוֵחל  ִיְמָצא  ּוִבְמֵהָרה  ה  ִיְזּכֶ

זֹאת,  ֶאְרֶאה  אּות  ַוּדָ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְלָך,  אַֹמר 
ׁש,  ַמּמָ ָיד  ג  ֶהּשֵׂ ּבְ ַהּכֹוָכִבים,  ְקרֹוִבים 

אֹוָתנּו  ָהִביא  ִמּלְ ֶהם  ּבָ עֹוֵצר  ְוֵאין 

ר,  ְוֶעׂשֶ ָחֵמׁש  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ּבֹו  ׁשֶ ַלּיֹום 
ְפֶקֶרת  ַהּמֻ ֶאת  ִמיד  ַיׁשְ ֱאלִֹהים,  ִליַח  ׁשְ

ַיַחד. ם  ּגַ ל  ַהְמֻגּדָ ַהּנֹוֵאף  ֶאת  ּה  ְוִעּמָ  45
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ִמיס  ּתֶ ל  ׁשֶ ַזֲעָמּה  ּכְ ְסתּוִמים  ָבַרי  ּדְ אּוַלי 
ָיִאירּו,  לֹא  ֵעיֶניָך  ִפיְנְקס,  ַהּסְ ּוְכִחיַדת 
ֶלת,  ּוְמֻעְרּפֶ ּתֹוָעה  ר,  ֶאְפׁשָ ָך,  ְעּתְ ּדַ י  ּכִ

ַנָיאדֹות  ִיְהיּו  ַמן  ַהּזְ קֹורֹות  ְמֵהָרה  ּבִ ַאְך 
ֶתר,  ַהּסֵ ַבר  ּדְ ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת  ַיְבִהירּו  ר  ֲאׁשֶ ְוֵהם 

ְוֵעֶדר.  יבּוִלים  ּבִ ַלְחּבֹל  ִלי  ִמּבְ ְוזֹאת 

ָאְזֶניָך,  ּבְ ּדֹוֶבֶרת  ֲאִני  עֹוד  ּבְ ֵלב,  ים  ׂשִ
ְלֵאּלּו  ָהֵעת  בֹוא  ּבְ ָבִרי  ּדְ ֲהַתֲעִביר 

ָמֶות?  ַעד  ֵמרֹוץ  ִאם  י  ּכִ ֵאיָנם  יֶהם  ַחּיֵ ׁשֶ

ֵסֶפר,  ַעל  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ְכּתֹב  ּתִ ְלֵעת  ּוְזכֹר, 
ָרִאיָת  ָהֵעץ,  ַבר  ּדְ ֶאת  ְלַהֲעִלים  ּלֹא  ׁשֶ
ֲעַמִים.  ּפַ ילּו  ִ ִהּשׁ ְפַאְרּתֹו  ּתִ ֶאת  יַצד  ּכֵ

ּנּו,  ִמּמֶ ַהּתֹוֵלׁש  אֹו  אֹותֹו,  ַהחֹוֵמס  י  ּכִ
ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  ם  ׁשֵ ֶאת  ל  ְמַחּלֵ ָפֳעלֹו  ּבְ

ַהּקֶֹדׁש.  ַלֲעבֹוַדת  ְלַעְצמֹו,  ָרָאהּו  ּבְ  60

ֲאָלִפים  ת  ֲחֵמׁשֶ ָנַגס,  ְריֹו  ּפִ ׁשֶ ַעל 
ְוֶעֶצב  ְדַוי  ּבִ ין  ִהְמּתִ ִראׁשֹון  ָאָדם  ִנים  ׁשָ

הּו.  ַמֲעׂשֵ ַעל  ם  ּלֵ ׁשִ גּופֹו  ּבְ ׁשֶ ְלֶזה 

ַעם  ּטַ ּבַ ַמְבִחין  ה  ַאּתָ ֵאין  ִאם  ְכְלָך  ׂשִ ָנם 
ה,  ַהּזֶ ָהִאיָלן  י  ּכִ ְלָכְך  ַהְמֻיָחד 

צֹוֵמַח.  ָהפּוְך  זֹאת  ִעם  ְוׁשֹוֵפַע,  הּוא  ָרם  ּכֹה 

ֲהִגיֶגיָך  ֶהֶבל  ָהֶאְלָסה  ֵמי  ּכְ ְוִאם 
ֶטֶרם  עֹוד  ְמָחְתָך  ְוׂשִ ְלֶאֶבן,  ָהַפְך  לֹא  עֹוד 
יָרמֹוס,  ּפִ ָהֵעץ  ּתּוֵתי  ֶאת  ּכְ אֹוָתם  ָצְבָעה 

ְוָהרַֹחב  ַהּגַֹבּה  ָרֵטי  ּפְ י  ּפִ ַעל  ֲאַזי 
ַהֶחֶסד  סֹוד  ֶאל  יֹוֵרד  ָהִייָת  ָהִאיָלן  ל  ׁשֶ

ָלַגַעת.  ֵעץ  ּבָ ָאַסר  ְלֵעת  ָהֱאלִֹהי 
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ְלֶאֶבן  ְכְלָך  ׂשִ י  ּכִ רֹוָאה  ֲאִני  אּוָלם 
ֵני  ִמּפְ מּוָגף  ִליל,  ּכָ ָאטּום  ְוהּוא  ָהַפְך 

ֶהֶלם.  ּבְ אֹוְתָך  ה  ַמּכֶ ְדָבַרי  ּבִ ׁשֶ ָהאֹור   75

ִמּלֹוַתי  ֶאת  א  ּשָׂ ּתִ ָך  ִלּבְ ּבְ י  ּכִ ֶחְפִצי 
הּו  ַמּטֵ ּכְ ֲעַדִין,  תּובֹות  ּכְ לֹא  ִאם  מּורֹות  ׁשְ

ֶקל.״  ַהּדֶ ֵזר  ּבְ ָעטּור  ָלֶרֶגל  ָהעֹוֶלה  ל  ׁשֶ

יַע  ַמְטּבִ ַהחֹוָתם  ֶאת  ּדֹוַנג  ״ּכַ ְוָאנִֹכי: 
ַמְרֵאהּו,  ְוַלֲהפְֹך  ּנֹותֹו  ְלׁשַ ִלי  ִמּבְ

ֶסת.  ֻמְדּפֶ מִֹחי  ְפִנים  ּבִ ָבַרִיְך  ּדְ ְבִנית  ּתַ ם  ּגַ ְך  ּכָ

 , ֵמּהַ ּכָ ֲאִני  ָלֶהם  ָבַרִיְך,  ּדְ ֶזה  ה  ָלּמָ ַאְך 
ּוְלֵעת  ְלִביָנִתי,  ֵמַעל  ְמַרֲחִפים 

י?״  ּנִ ִמּמֶ ִנְמָלִטים  ֵהם  ֶאְרֶצה,  ַלֲהִביָנם 

ָלַדַעת,״  ּתּוַכל  ְלַבד  ּבִ ְך  ּכָ י  ּכִ יִהים,  ַמְגּבִ ״ֵהם 
ָרֶכיָה,  ּדְ ָלַמְדּתָ  ָהַאְסּכֹוָלה  ״ִאם  ָאְמָרה, 

 . ַמְעּתָ ׁשָ י  ִמּפִ אֹוָתם  ָבַרי,  ּדְ ֶאת  ּתֹוֶאֶמת 

ם,  ֲהַלְכּתֶ ּה  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ֻרֶחֶקת  ּמְ ַמה  ּוְרֵאה 
ָהָאֶרץ  ְרחֹוָקה  ְך  ּכָ  . ָהֱאלֹּהַ ֶרְך  ִמּדֶ

ַמִים.״ ׁשָ ְרֵמי  ּגַ ין  ּבֵ ׁשֶ ְוָרם  ִהיר  ַהּמָ ִמן   90

ַעם  ּפַ י  ּכִ זֹוֵכר  ״ֵאיִני  ָבֶריָה:  ּדְ ַעל  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
ֵמָעַלִיְך,  י  ָרַחְקּתִ אֹו  ָזר,  ּכְ ְך  ּבָ י  ָנַהְגּתִ

ֵרִני.״  ְיַיּסְ לֹא  ְך  ּכָ ַעל  ַמְצּפּוִני  ם  ּגַ ן  ּכֵ ַעל 

ָיכֹול  ֵאיְנָך  ִאם  ״ַאְך  ִחּיּוְך:  ּבְ יָבה  ֵהׁשִ
ַכְחּתָ  ׁשָ לֹא  עֹוד  ר  ֶאְפׁשָ ָבר,  ַהּדָ ֶאת  ִלְזּכֹר 

ַחל,  ַהּנַ ֶלֶתה  ֵמי  ֶאת  ִתיָת  ׁשָ ַהּיֹום  יַצד  ּכֵ

ּדֹוֶלֶקת,  ם  ׁשָ ֵאי  ֵאׁש  ִלי  ּבְ ן  ָעׁשָ ֵאין  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ּתֹוִכיַח  ּה  ּבָ יָת  ֻהּכֵ ְכָחה  ִ ַהּשׁ ֲאַזי 

ְוָהְלָאה.  אן  ִמּכָ ַהְרֵחק  נֹוֶדֶדת  רּוֲחָך  י  ּכִ
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ֵאֶליָך,  ָבַרי  ּדְ לּוִיים  ּגְ ִיְהיּו  ה  ֵמַעּתָ ַאְך 
 – ְוצֶֹרְך  ָרצֹון  ַיֲעלּו  ָפַני  ּלְ ּמִ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ֲעַדִין.״  ל  ַהְמֻסְרּבָ ְלֶהְגיֹוְנָך  ים  ַקּלִ

ּפֹוַסַעת  ַאט  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַרב,  זַֹהר  ּבְ ה  ַעּתָ
 – ָמקֹום  ַמְחִליף  ע,  ַהּנָ ֳהַרִים,  ַהּצָ ַקו  ַעל 

ָהֵעיַנִים.  ּבֹו  צֹופֹות  ה  ֻקּדָ ּנְ ּבַ לּוי  ּתָ  105

ּפֹוַסַעת,  ֵעָדה  רֹאׁש  ּבְ ַההֹוֵלְך  מֹו  ּכְ ֲאַזי 
מּוָזר,  הּו  ֶ ַמּשׁ ּבְ ִנְתָקל  ִאם  הּוא  עֹוֵצר 
 , מּוּהַ ּתָ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  בֹות  ִעּקְ ּבְ ַאף  ְולּו 

מֹוֶהם  ּכְ ְצָלִלים  ַסף  ַעל  ַהּדֹונֹות  ַבע  ׁשֶ ָעְצרּו 
ַהּזֹוֵרם  ֶלג  ּפֶ ַעל  ְמִטיִלים  ים  ָהַאְלּפִ

אֶֹפל.  י  ּוַבּדֵ ָעִלים  ִליַרק  ַחת  ִמּתַ

ֶקל  ִחּדֶ ַנֲהרֹות  ֶאת  ָרִאיִתי  ּדֹוֶמה  מּוָלן 
ַנִים,  ְ ַהּשׁ נֹוְבִעים  ֶאָחד  ְעָין  ִמּמַ ָרת,  ּוּפְ

ַנַחת.  ּבְ ִנְפָרִדים  ֵהם  ֵמֵרֵעהּו  ִאיׁש  ּוְכמֹו 

ֶחֶלד,  ּבַ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ת  ִהּלַ ּתְ ָהּה  אֹור,  ״ָהּה 
ַנִים  ִלׁשְ ְפָרִדים  ַהּנִ ה  ֵאּלֶ ַמִים  ִמין  ֵאילּו 

ַיַחד?״  ם  ּגַ ָנְבעּו  ֶאָחד  קֹור  ּמָ ּמִ ׁשֶ ְלַאַחר 

ָמִטיְלָדה  ״ֶאת  יָבה:  ֵהׁשִ ִהיא  זֹו  ֵאָלִתי  ׁשְ ַעל 
ּדֹוָנה,  ָלה  ַהּבֶ ֲאַזי  אֹל.״  ִלׁשְ ְלָך  מּוָטב 
ֵמָעֶליָה, ֵחְטא  ִלְפרֹק  ְרצֹוָנּה  ּבִ ׁשֶ ִמי  ּכְ  120

יָבה,  ֵהׁשִ ָבִרים,״  ּדְ ְועֹוד  לֹו  י  ָאַמְרּתִ זֹאת  ״ֶאת 
טּוַחִני,  ּבְ ְכרֹונֹו,  ִמּזִ אֹוָתם  י,  ִמּפִ ַמע  ״ׁשָ

ַחל.״  ַהּנַ ֶלֶתה  ֵמיֵמי  ָמחּו  לֹא  ֲעַדִין 

ַאֶחֶרת  ָאָגה  ּדְ י  ״ּכִ יַאְטִריֶצ׳ה,  ּבֵ ָרה  ּבְ ּדִ ר,״  ״ֶאְפׁשָ
מֹחֹו  רֹון,  ּכָ ּזִ ּבַ ַהּפֹוְגעֹות  ֵמֵאּלּו 

יָכה.  ֶהְחׁשִ ֵעיָניו  ְוֶאת  ֶסַלע  ְלֶאֶבן  ָהְפָכה 
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י,  ָיכְֹלּתִ תּוב  ַהּכָ ַעל  ְלהֹוִסיף  ַהּקֹוֵרא,  ״לּו, 

ֶלא,  ַהּפֶ ּקּוי  ׁשִ ַבח  ׁשְ ּבִ ֲאַזי  ר  ׁשָ ָהִייִתי 

ׂשַֹבע״  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֵאָליו  ְמאֹוִני  ּצִ ׁשֶ

ד. ג. 
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קֹוֵלַח,  ם  ׁשָ ֵאינֹוֶאה  יּוַבל  ְרִאי,  ֲאָבל, 
ֶדם,  ִמּקֶ ֵלְך  ֶהְרּגֵ ּכְ אֹותֹו,  ּבֹו  יִלי  ַהְטּבִ

ֶבר.״  ּגֶ ּבַ ַעְך  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ַהּכַֹח  ֶאת  יִבי  ָהׁשִ

רּוץ,  ּתֵ ׂש  ַחּפֵ ּתְ לֹא  ֶנֱאֶצֶלת,  ֶנֶפׁש  ּכְ
הֹוֶפֶכת  ִלְרצֹוָנּה  זּוָלת  ְרצֹון  ְוֶאת 

ה,  ּנָ ִמּמֶ ְדָרׁש  ַהּנִ ֶאת  ְקלֹט  ּתִ ּבֹו  ֵמֶרַגע 

נֹוֶטֶלת,  ּה  ִעּמָ אֹוִתי  זֹו,  ּדֹוָנה  ָלה  ּבֶ ְך  ּכָ
ֶאֶרץ,  ְוֶדֶרְך  י  ָנׁשִ ּוְבֵחן  ם,  ְלׁשָ ְנָתה  ּפָ

ַחל.״ ַהּנַ ֶאל  נּו  ִעּמָ ״ּבֹוא  ִלְסַטְציּוס:  ָאְמָרה   135

י,  ָיכְֹלּתִ תּוב  ַהּכָ ַעל  ְלהֹוִסיף  ַהּקֹוֵרא,  לּו, 
ֶלא,  ַהּפֶ ּקּוי  ׁשִ ַבח  ׁשְ ּבִ ֲאַזי  ר  ׁשָ ָהִייִתי 

ׂשַֹבע.  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֵאָליו  ְמאֹוִני  ּצִ ׁשֶ

ָהִגיִתי  ֵמרֹאׁש  אֹוָתם  ֶפר,  ַהּסֵ י  ּפֵ ּדַ ל  ּכָ ַאְך 
אִתי,  ִמּלֵ ּתֹם  ַעד  ה  ִהּנֵ ִני,  ֵ ַהּשׁ ֶרק  ַלּפֶ
ָעֶריָה.  ׁשְ ֶאת  ָחְתָמה  יר  ִ ַהּשׁ נּות  ְוָאּמָ

י,  ָחַזְרּתִ ְוֵער  ִנְמָרץ  ַהּקֶֹדׁש  י  ּלֵ ּוִמּגַ
ְפִריָחתֹו,  ּבִ ְנעּוָריו  ׁש  ַהְמַחּדֵ חֶֹרׁש  ּכְ

יַאְטִריֶצ׳ה,  ּבֵ ֵני  ּפְ ֶאת  ְלַחּלֹות  ּוֶפַרח,  ַעְלָוה  ֲעטּור 

ָרִקיַע. ּכֹוְכֵבי  ִלְקַראת  ָטהֹור  ִלְנסֹק  ָנכֹון    145
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הערת ההערות 

המבקשים  שבמבוא,  התכנים  בין  חפיפה  של  מסוימת  מידה  קיימת  א׳,  לכרך  במבוא  שצוין  כפי 
ההערות  בקובץ  הפרטנית  ההפניה  לבין  הטוהר,  טור  ממדרגי  אחד  כל  של  עיקריו  את  לאפיין 
 3000 על  זה  בתרגום  עומד  לקומדיה  ההערות  מספר  כי  העובדה  אף  ועל  זאת,  עם  שלפנינו. 
זו, הגדושה  בקירוב, אין בהן די על מנת לכסות את המכלול הבלתי נדלה של קשיי ההבנה ביצירה 
 – ההלנו-רומית  ולמיתולוגיה  הכנסייה  אבות  לכתבי  החדשה,  לברית  למקרא,  והפניות  פרשנויות 

ואובידיוס.  ורגיליוס  ובראשם  רומי  של  הגדולים  משורריה  בכתבי  מוצגת  שזו  כפי 
היכרותו  על  סומך  דורו,  בן  המשכיל  הפלורנטיני  בעבור  הכותב  המחבר,  מזאת,  יתרה 
הפרטנית של הקורא עם הדמויות המאכלסות את אירועי התקופה, החל בקיסרים ואפיפיורים, 
ביתו.  ובני  המשורר  בידידי  וכלה  והגוֶולפים,  לינים  הגיּבֶ בין  הִנצים  המחנות  בראשי  עבור 
לקורא   – הכלל  מן  יוצאים  של  קצרה  רשימה  מלבד   – זרים  המוחלט  שרובם  לציין  למותר 

העברי. לקורא  וחומר  קל  המודרני, 
מילים,  משחקי  רמזים,  ורמזי  רמזים  רחבה  ביד  דנטה  מפזר  אלה,  בכל  די  לא  כמו 
בבני  עקיצות  הרומית-קתולית,  דקויותיה  על  הכנסייתית  הדֹוגמה  של  סרקסטיות  פרשנויות 
דורו המוכרים לו אישית מן הימים שבהם מילא תפקיד בכיר במנהלת עירו, מובאות חלקיות 
אפשרות,  כל  אין  כי  ובידיעה  הנ״ל,  כל  לאור  ועוד.  נשכחים,  פייטנים  מאת  שירה  פסוקי  של 
בהערות  להתייחס  ביקשתי  זו,  מקפת  שביצירה  הסוגיות  כל  את  לפתור  לעיל,  שצוין  כפי 
זאת  העלילה.  של  שוטפת  בקריאה  תסייע  הקיצור  בתכלית  שַהבהרתן  נקודות  אותן  אל  רק 
שהוא  התיאולוגי-מוסרי-מדיני-פילוסופי  במערך  המידה  על  יתר  לשקוע  צורך  שיהיה  מבלי 
ההערות  א׳.  כרך  את  המקדים  הכללי  במבוא  לקורא  מוגש  ואשר  זו,  יצירה  של  מעיקריה 
אוג׳ניו  של  והסגולה  ההיקף  רב  הכרך  היה  שבהם  העיקרי  אולם  מקורות  ממספר  נאספו 
 La DiViNa CoMMEDia – illustrata Da guStaVo DorE e Dichiarata Con קמריני: 
 Note treati Dai Migliori Commenti per cura di EugENio CaMEriNi. Casa Editrice

.SoNZogNo – MiLaNo, 1936

 “dai migliori ככתוב:  וזאת  הערות,  אלפי  מששת  בלמעלה  הכתוב  את  גודש  קמריני 
בזאת  המוגש  ההערות  במבחר  נבחרים״.  ״פירושים  או  הפירושים״,  ״מיטב  קרי:   ,commenti”

צמצמתי את ההיקף, עם זאת הוספתי באותן ההערות המתיחסות אל כתבי המשוררים דוגמת 
וצמצמתי  העברי,  לקורא  הזרים  אך  המשכיל  האיטלקי  לקורא  המוכרים  וורגיליוס  אובידיוס 

עברית.  קוראי  לציבור  המוכר  המקרא,  מן  בפרשנויות 
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קנטו ראשון

פיוטית.  ליצירה  אלגוריה  היא  בים  הפלגה  הביניים,  בימי  רווח  שהיה  דימוי  פי  על   .2
למרגלות   )1 חלקים:  שלושה  ובו  המצרף,  כור  ממוקם  מדרונותיו  שעל  ההר  הטוהר,  בטור  מדובר   .4
סוף  שעד  מי  של  נשמותיהם  שוהות  שם   ,)antipurgatorio( הטוהר  לטור  המבוא  נמצא  ההר 
טור  של  המדרגים  שבעת   )2 חטאיהם;  על  חרטה  ולהביע  באמונה  לדבוק  אם  התחבטו  חייהם 
הטוהר עצמו )Purgatorio(, התואמים את שבעת החטאים העיקריים, החל בחמּור שבהם – חטא 

 .)Paradiso terrestre( הארצי  העדן  גן  ממוקם  שם  ההר,  פסגת   )3 הגאווה; 
של  לחיבור  מובהקת  דוגמא  מהוות  המוזות  ״קדושות״.  המכונות  המוזות,  אל  ישירה  פנייה   .8
הֶאפית  השירה  עניינה  ה,  ַקליֹוּפֶ  – ביותר  החשובה  המוזה  למשל,  כך,  שונים.  תרבותיים  מושגים 

)העלילתית(.
פנייה לאפיזודה מוכרת מן הפרק המתאר את המטמורפוזה אצל אובידיוס )מטמורפוזות, ספר ה׳,   .11
ּפֶיירוס, שהובסו בתחרות שירה עם המוזות, וכעונש  302(, בה מסופר בבנותיו של מלך ֶתַסליה – 

נחלים. לעורבי  נהפכו  יהירותן  על 
בבוקר,  השכם  ישוע,  של  תחייתו  יום  ראשון,  ביום  השמש.  זריחת  עם  השוקע  נוגה,  הלכת  כוכב   .19
שבין  הקשר  ידי  על  מוסבר  זה  אירוע  הטוהר.  טור  הר  למרגלות  עצמם  מוצאים  וורגיליוס  דנטה 
בטור  הנמצאות  הנשמות  של  חלקן  מנת  היא  כזאת  תקווה  נצח.  לחיי  התקווה  לבין  ישוע  תחיית 

הטוהר.
עד  ומתינות.  גבורה  צדק,  תבונה,  העיקריות:  המוסר  מידות  ארבע  את  מסמלים  הכוכבים  ארבעת   .23

המוסר. מידות  כל  בעלי  היו  וחוה  אדם  רק  הקדמון  החטא 
האיש הוא מרקוס פורציוס קאטו )46-95 לפנה״ס(, ממִגני הרפובליקה הרומית, נלחם נגד הקיסר   .31
בו  התומכים  ומחנה  קאטו  פורציוס  מרקוס  המשיכו  פומפיאוס  מות  לאחר  פומפיאוס.  של  לצדו 
לו  העניק  דנטה   .46 בשנת  הרפובליקה,  נפילת  על  לו  כשנודע  בנפשו  ידו  שלח  קאטו  במלחמתם. 
בין מתאבדים אחרים, משום  ולא קבע את מקומו בתופת  את תפקיד שומר המבוא לטור הטוהר, 
והגבורה  נתן תוקף לתכונות העוצמה  ובמעשהו  נעלה,  בנפשו בשם ערך  ידו  שמרקוס קאטו שלח 
מיוחדים  איבוד עצמי לדעת במקרים  ותומס אקווינס, הצדיקו  אוגוסטין  הרומיות. שני הקדושים, 

נעלות(.  מטרות  למען  )כשנעשה 
ביאטריצ׳ה.  .53

 .5 קנטו  התופת,  ראו  בתופת.  הנשמות  שופט  הוא  מינוס    .77
התופת(. של  הראשון  )המעגל  בלימבו  שוכנת  לוורגיליוס  בדומה  קאטו,  של  אשתו   – ַמרציה   .79

בין  פי החוק האלוהי לא מתקיים שום קשר  ָאֶכרֹון. על  הנהר הראשון בתופת, שמו  נהר הרשע –   .88
הטוהר.  בטור  הנמצאות  אלה  לבין  בתופת  השוהות  הנשמות 

החזרת  טקס  מהווה  במים  רחצה  חטא.  על  בעונש  לשאת  כדי  ההכרחית  כניעה,  מסמל  סוף  קנה   .95
בתופת. השהות  מן  כתוצאה  שנפגם  התום 

שקיעת  אחרי  לכן,   .)1 קנטו  התופת,  )ראו  אלוהים  רחמי  בו  שיש  במקום  קבע  שהות  כלומר:   .108
הטוהר.  טור  של  במדרגים  להתהלך  ניתן  לא  השמש 
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קנטו שני 

האחד  במקום  הארץ, השקיעה  כדור  צדי  זה משני  מול  זה  נמצאים  הטוהר  וטור  שירושלים  מאחר   .3
מאזניים.  מזל  ושם  טלה,  מזל  כאן  השני.  במקום  לזריחה  מקבילה 

חושך. שם  שורר  שעתה  מכאן  התבל,  של  המזרחי  בגבול  דנטה  של  במושגים  נמצא  הגנגס  נהר   .5
מאלו  הפוכות  הן  הארץ  כדור  של  הדרומי  בחלקו  והעונות  השעות  המשורר,  של  תפיסתו  פי  על   .6

הצפוני. שבחלקו 
הלכת  כוכב  של  האור  את  )ומזכיר  אור  בהילת  העטוף  דופן,  יוצא  מלאך  משמעו   – חוצה...  נגלה   .17

ההר. מרגלות  אל  הנשמות  את  בסירה  מעביר  זה  מלאך  מאדים(. 
)7-6, 2(: מדובר  קונביביו  דנטה  א׳( את המשמעות האלגורית של הפסוק מסביר  קי״ד,  )תהילים   .48

באלוהים.  הגאולה  ומציאת  המוות,  ידי  על  הגוף,  בתוך  השבויה  הנשמה  בשחרור 
גדי.  מזל  כוכבי  מערכת  את  הלילה  משמי  מגרשת  הזורחת  השמש   .57

הכוונה לַקֶזָלה – מוזיקאי וזמר, חברו של דנטה; הלחין מוזיקה לשיר מפרי עטו הפותח את הדיון   .76
 .amor che ne la mente mi ragion בסעודה,  השלישי 

יובל. שנת   1300 השנה  על  הכריז  השמיני  בוניפציוס  שהאפיפיור  מרגע   – אומרת  זאת   .98
אל  פונות  שהן  לפני  הכנסייה(  של  הסמלי  )הִמשכן  טיבר  הנהר  בשפך  מתכנסות  המתים  נשמות   .101

הטוהר. טור 
קאטו.  – הזקן   .119

יעוכב  לא  חטאיהן  על  שהעונש  כדי  הארציים,  מענייניהן  שייפטרו  בקריאה  לנשמות  פונה  קאטו   .123
אלוהים. עם  היכרותן  תתעכב  לא  גם  וכך 

קנטו שלישי

צל.  המטיל  היחיד  הוא  בגופו,  עדיין  דנטה,   .21
וראו  בירושלים,  לשקיעה  מקבילה  הטוהר  בהר  זריחה  ה-13,  במאה  המקובלים  החישובים  פי  על    .26
ורגיליוס  ורגיליוס. סוטוניוס, הביוגרף של  זו שעת ערביים בנאפולי, בה נקבר  לעיל. לפיכך תהיה 

אוגוסטוס.  הקיסר  בפקודת  מּבִרינדיסי  הועברה  המשורר  גופת  כי  קובע 
על  לנאפולי,  מּבִרינדיסי  הועברה  שגופתו  ורגיליוס,  של  קברו  על  החרוטה  הכתובת  על  פרפראזה   .27
צל,  לו  ואין  גוף  מחוסר  כשהוא  כרוח,  מופיע  ורגיליוס  נקברה;  ושם  אוגוסטוס,  של  דרישתו  פי 
יותר, הוא מסוגל לעבור חוויות חושניות, בדומה לכל הרוחות  ולמרות זאת, כפי שמוסבר מאוחר 

דנטה. של  הבא  בעולם 
הפילוסופיה  לפי  לכן  ההתגלות,  על  האמתות  את  לתפוס  כדי  לאדם  מספקת  אינה  לבדה  התבונה   .37
זה עוסק  חייב לעצור לפעמים בשלב הראשון מתוך ארבעת שלבי הדעת. שלב  הסכולסטית, הוא 
שלושת  ש...(.  מפני  )לטינית:   quia אומרת  זאת  מסוימים,  דברים  של  קיומם  עובדות  בקביעת 
איך?  )בלטינית:   quomo או   quale? הדעת(;  נושא  על  )שאלה   quid? הם:  האחרים  השלבים 

הקיום(. סיבת  על  שאלה   – מדוע?  )לטינית:   quare? אופיו(;  על  שאלה   –
הנמצאות  נשמות  על  המוטל  יפגשו(,  לא  לעולם  שאותו  לאלוהים,  )געגועים  לעונש  מתייחס   .43
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וביניהן נשמות האישים הדגולים  בימי קדם. נשמות אלה,  דגולים שחיו  ושייכות לאישים  בלימבו 
)ראו  בלבד  התבונה  באמצעות  הקיום  סודות  את  לפצח  ניסו  אריסטו,  או  אפלטון  כמו  ביותר 

.)4 קנטו  התופת, 
לה  במפרץ  ֶלריֶצ׳ה,  ארמון  הוא  הראשון  בליגּוריה:  בהרים,  הנמצאים  מרוחקים  מקומות  שני   .50

מניס.  רחוק  לא  יה,  טּורּבְ הוא  והשני  ספציה, 
הביעו  מותם  לפני  אבל  הכנסייה,  קהילת  מחיי  והוצאו  חרם  עליהם  שחל  אנשים  של  רוחות  עדת   .58

הטוהר. לטור  המבוא  בתחתית  נמצאות  אלה  רוחות  חרטה. 
אשתו  קֹוסַטנצה,  של  נכד  השני,  פרידריך  של  הטבעי  בנו   –  )1266-1232 )בערך  מנפֶרד   .112
נאפולי  מלך  עצמו  על  מנפרד  הכריז  אביו  מות  אחרי  פרידריך.  של  ואמו  השישי  הנרי  של 
 Charles of anjou,( מאנז׳ו  עם שרל  בקרב  לינים, שהובסה  הגיֶבּ סיעת  בראש  עמד  וסיציליה; 
קֶלֶמנס  האפיפיור  ידי  על  נקרא  מאנז׳ו  שארל  ֶנֶבנטו.  ּבֶ ליד   1266 בשנת   )angevin-andegaven

הגשר,  ליד  נקבר  הכנסייה,  ידי  על  שהוחרם  כיוון  הזה.  בקרב  נפל  מנפרד  בקרב.  לסייע  הרביעי 
מקודשת.  לא  באדמה 

יעקב,  ושל  סיציליה  מלך  פרידריך  של  ואמו  אראגון,  מלך  השלישי,  פטר  של  אשתו   – קוסטנצה   .113
אראגון. שליט 

של  גופתו  שרידי  את  לפזר  ציווה  שבקלּבריה,  קֹוֶסנצה  העיר  בישוף   – פינאֶטלי  ברתולומאו   .124
לאדמות  שייכת  שהייתה  נאפולי,  מלכות  לגבולות  מחוץ  )ֶורֶדה(,  גאריליאנו  הנהר  לאורך  מנפרד 

הכנסייה.
דחו  שבחייהם  כיוון  והפוכים,  כבויים  נרות  ליד  נקברו  הכנסייה  חרם  עליהם  שחל  האנשים  גופות   .132

האמונה.  אור  את 
לתיקון.  תקווה  קיימת  עוד  כל  רחמיו,  ואת  אלוהים  אהבת  את  שוללת  לא  קללה   .135

קנטו רביעי

התפיסה  את  ומקבל  אדם,  בני  אצל  נשמות  ריבוי  על  אפלטון  של  תפיסתו  עם  מתווכח  דנטה   .12
נסמכת  זאת  תפיסה  הגדול.  ואלברטוס  אקווינס  תומס  הקדוש  ידי  על  גם  שנתמכה  אריסטו,  של 
)דנטה  והחשיבה  הרגשות  החיים,  תפקידים:  שלושה  בעלת  אחת  נשמה  קיימת  לפיו  העיקרון  על 
התפקידים  משלושת  שאחד  כיוון   .)2, 3, 11 בקונביביו  לכן  קודם  בו  דן  שכבר  נושא  בכך  ממשיך 

ביטוי.  לידי  באים  אינם  הנותרים  השניים  בולט,  האלה 
שלישי(. קנטו  הטוהר,  טור  )השוו  במנפרד  מדובר   .14

בבוקר.   9 היא  עתה  שהשעה  מכאן  הזריחה,  מאז  שעות  שלוש  חלפו  כי  מציין  דנטה    15
נֹולי – חוף סלעי בליגּוריה, בו נמצאת  ַסנֵליֹו – עיירה ממוקמת על הר תלול, קרוב לאורבינו; הר   .25

נינים. בַאּפֶ תלולים  מדרונות  עם  פסגה   – ביסַמנטֹובה  נולי;  העיירה 
הטוהר  שטור  כיוון  הארצי,  העדן  גן  הר   – יותר  )מדויק  הטוהר  טור  מדרון  של  השיפוע  זווית   .42
שלם  מעגל  של  הזווית  רבע  ממחצית  גדולה  כלומר,   ,45o-מ יותר  גדולה  יותר(  מאוחר  נוצר 

.(mezzo quadrante)

DANTE 2.indb   316 6/7/2009   2:17:43 PM



317
הערות

שעליו  שהאי  הוא  לכך  ההסבר  למזרח.  פניו  בעוד  לשמאלו  השמש  את  לראות  מופתע  המשורר   .56
ורגיליוס.  של  המפורט  הסברו  מתייחס  לכך  הדרומי.  הארץ  כדור  בחצי  שוכן  הטוהר  הר  מתנשא 

״התאומים״.  כוכבי  מערכת   – וּפֹולּוקס  ַקסטֹור   .61
השמש.  – מרָאה   .62

תיאוריית  פי  על  הטוהר  לטור  ביחס  קוטבי  במרחק  )הממוקמת  לירושלים  כאן  הכוונה   – ציון  הר   .68
דנטה(.  של  היקום-בקוסמוגרפיה 

התופת, קנטו  )ראו  בנו של אפולו, ביקש לרכוב במרכבת השמש של אביו  פאיתון – במיתולוגיה   .72
.)17

של  הדרומי  בחלקו  מדוע  להסביר  שמטרתו  והאסטרונומיה,  הגיאוגרפיה  בתחום  מבריק  טיעון   .83
השמאלי. מצדו  השמש  זריחת  את  דנטה  נמצא(  הוא  )שם  רואה  הארץ  כדור 

וגם  יותר  נסבל  החטאים  על  העונש  מפשעיה,  מיטהרת  שהנשמה  ככל  האלגורית:  המשמעות   .90
יותר. קלה  הרוחנית  ההתעלות 

הוא  נודע.  רשלן  היה  אבל  נגינה,  כלי  בייצור  עסק  דנטה,  של  חברו  פירנצה,  תושב   – ַלקוָוה  ֶבּ  .124
עד  סירבו  אלה  רוחות  הטוהר.  לטור  המבוא  של  יותר  הגבוה  בחלקו  הנמצאות  הרוחות  של  הנציג 

פשעיהן. על  צער  להביע  המוות  בוא 
על  עומד  דנטה  פי  שעל  הכפרה,  במלאך  מדובר   –  )l’angelo di Dió :במקור( האל  מלאך   .128
העיקריים  החטאים  לשבעת  סמל   – ״P״  אותיות  שבע  ומסמן  הטוהר  טור  שער  לפני  המשמר 

חטאיהן.  על  העונש  בריצוי  המתחילות  הרוחות  של  מצחיהן  על   –
בחלקו הצפוני של  באזורים המיושבים  זמן  ובאותו  בטור הטוהר,  צהריים  יום: שעת  תיאור שעות   .139
מקום  תופסים  זמנים  תיאורי  )מרוקו(.  המערבי  קצהו  עד  כבר  שהגיע  לילה  שורר  הארץ  כדור 
לציין  וגם  הארץ,  כדור  על  לזמנים  האנלוגיה  את  להדגיש  מטרתם  היצירה.  של  השני  בחלק  ניכר 
אלוהים  רחמי  את  מסמלת  השמש  בנוסף,  העונשים.  מועדי  את  קובעת  בשמים  השמש  שתנועת 

.)1 קנטו  התופת,  )השוו  חסותה  תחת  הנמצאות  לנשמות  דרך  מורת  ומשמשת 

קנטו חמישי

אבל  פתאומי,  מוות  שמתו  אלה  את  כולל  הטוהר  לטור  במבוא  הנמצאות  רוחות  של  שלישי  סוג   .24
לאדי  יוחסה  וברקים  צונחים  כוכבים  תופעת   .)57-52 שורות  )ראו  אלוהים  עם  להתפייס  הספיקו 

ברקיע. מתנגשים  אש 
באיטליה,  מארשה,  הוא  שהיום  מאזור  מוצאו   –  )1298-1260( ַקֶסרֹו  ֶדל  ַג׳קֹוּפֹו  יחיד.  דובר   .67
העיר  ראש  אֶרצו,  לינים.  הגיֶבּ נגד  הגוֶולפים  עם  בקרב  השתתף  ולוחם,  פוליטיקאי  דגול,  איש 
אֶרצו  מפרארה.  ד׳ֶאסֶטה,  השמיני  ַאצו  ידי  על  כיבוש  סכנת  בפני  שעמדה  בולוניה,  )פוֶדסָטה( 
שם  להתמנות  כדי  למילנו,  בדרכו  כשהיה  אורָיקו,  מארמון  רחוק  לא  אצו,  של  בריונים  מידי  נהרג 

העיר. ראש   – פודסטה  לתפקיד 
נאמר  לבוגדים(  המיועד  התופת,  של  התשיעי  במעגל  אזור   – )אנֶטנורה  הבוגדים  במדינת   .75

ד׳ֶאסטה. השמיני  אצו  עם  ברית  כרתו  פדואה  ששלטונות 
לפדואה.  קרובות  עיירות  הן  ואורָיקו  מירה  לה   .80
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במחיצת  חטאיו  על  עונש  )המרצה  מונטפלטרו  דה  גווידו  של  בנו   – מונֶטֶפלטרו  דה  בונקונטה   .88
במלחמה  נהרג  והגיבלינים;  הגוולפים  בין  הקרבות  את  הוביל  לינים,  הגיֶבּ מנהיג  אחיתופל(,  יועצי 

.)1289 )בשנת  לדינו  ַקמָפּ ליד  בקרב  ואֶרצו,  פירנצה  שבין  בשטח 
הארנו. נהר  את  המקיף  בטוסקנה  עמק  הוא  הקֶסנטינו   .94

פאלֶטרון  רכס  בקרבת  ההרים  אחד  על  בנוי  הביניים,  בימי  הידוע  הקאֶמדולי,  מנזר   – הרמיטז׳   .96
האפנינים.  בהרי 

במֶרמה  פיֶיטרה  הארמון  אדון  ד׳אינגיראמו,  ֶנלו  של  אשתו   – מסיינה  טֹולֹוֵמי  דה  ָייה  ּפִ  .133
אלדובָרנֶדשי  מרגריטה  לנסיכה  להינשא  כדי   ,)1297 )בשנת  להורגה  שפקד   שבטוסקנה, 

קנאה. בגלל  אחרת,  גרסה  לפי  או   ,)Margherita aldobrandeschi(

קנטו שישי

מראש.  ידועה  כשהתוצאה  קוביות,  שלוש  נזרקו  זארא,  היה  ששמו  המשחק,  כללי  פי  על   .1
טאקו,  די  ג׳ינו  בידי  נרצח  המשפט  בזמן  ה-13,  במאה  שחי  משפטן   – ַלֶטרינה  ַדה  ניַקסה  ֶבּ  .13

למוות. ונידון  שוד  במעשי  ידו  על  שהואשם 
אחרי  רדיפה  כדי  תוך  אֶרצו;  של  האצולה  מאנשי  לין  גיֶבּ  – ה-13(  )המאה  ַטרלאטי  ֵדי  גּוצ׳ֹו   .15

ארנו.  הנהר  לתוך  נפל  הבורחים,  הגוולפים 
ֶדלי  גאנו  באֶרצו;  גוולפים  עם  בהתנגשות  נפל  ה-13(;  )המאה  לין  גיֶבּ הוא  גם   – נֹוֶבלֹו  פדריקו   .16
פקודת  פי  על  כנראה  בפיזה,  השלטון  על  בקרב  נהרג   ,)1287( פיזה  העיר  תושב   – סקורניניאני 

אוגולינו. הרוזן 
במשפחה  דם  עקובי  סכסוכים  משפחה.  קרוב  ידי  על  נרצח   – ה-13(  )המאה  אלברטי  ֶדלי  אורסו   .19

הגמור. לחיסולה  גרמו  זו 
ויועצו של מלך צרפת פיליפ השלישי,  פייר דה לה ברוסה )המאה ה-13( – רופא דגול, דיפלומט   .22
של  השנייה  שאשתו  סברה  הביע  המלוכה,  כס  את  פיליפ  לבנו  להבטיח  כדי  גורלית:  שגיאה  שגה 
אותו  והאשימה  ברופא  נקמה  המלכה  לודביג.  החורג,  בנה  את  הרעילה  נט,  ּבַרּבַ מריה   – המלך 

.1276 בשנת  למותו  הביאה  וכך  בבגידה 
המשורר רומז לכתוב באנאידה )ספר רביעי, 496-492(, לפיו הסיבילה דוחה את צלו של פולינרוס    .29

אלוהי.  צו  לשנות  התפילה  של  ביכולתה  יש  כי  לטעון  המעז 
 .30-29 בשורות  שצוטט  המשפט  את  אומרת  סיבילה  הנביאה   ,)376 שישי,  )ספר  באנאידה   .40
המתים.  למען  החיים  האנשים  שנושאים  התפילה  ליעילות  מתייחס  לוורגיליוס  דנטה  בין  הוויכוח 

התיאולוגי. הידע  בעלת   – ביאטריצ׳ה  אל  הנושא  את  מפנה  ככופר,  ורגיליוס, 
בשפה  כותב  ה-13,  מהמאה  איטלקי  וטרובדור  ידוע  משורר   – גואיטו  דה  לסורדלו  הכוונה   .62
על  שנכתבה   Sirventese המפורסמת  יצירתו  במנטואה.  נולד  ורגיליוס,  כמו  הפרובנסלית. 
של  ופחדנותם  רשלנותם  על  סאטירה  הייתה   ,)1236 )בשנת  בלאצאט  הפאודלי  האדון  של  מותו 

בזמנו.  והנסיכים  המושלים 
החמישית.  במאה  הראשון,  יוסטיניאנוס   – ביזנטיון  קיסר  ידי  על  שחובר  מפורסם  חוקים  ספר   .88
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השלטון  התרופפות  עקב  שפשתה  ההפקרות  לאור  זה,  חוקים  לספר  חשיבות  שום  אין  דנטה  לפי 
באיטליה. המלוכני 

חילוני. לשלטון  הזכות  את  גם  לעצמם  שמייחסים  הכנסייה,  לנכבדי  תוכחה   .91
הראשון  אלברט   .1308-1298 בשנים  קיסר  שהיה  הבסבורג,  רודולף  של  בנו   – הראשון  אלברט   .97
בגרמניה. הפרטיים  בענייניו  עסוק  שהיה  כיוון  באיטליה,  שלט  לא  למעשה  אך  ברומא,  מלך  היה 

היו  מונטצ׳י  בני   – מהן  אחת  פי  על  אלה;  שושלות  של  מוצאן  לגבי  שונות  גרסאות  קיימות   .106
סכסוכים  בגלל  רק  לא  בנפש  אויבות  היו  השושלות  מוורונה.  גוולפים  היו  וקפולטי  לינים,  גיֶבּ
אמור  ויוליה  רומיאו  השקספירית  הטרגדיה  גיבורי  של  מוצאם  משפחתיים.  גם  אלא  פוליטיים, 
את  דנטה ממחישות  ידי  על  המצוטטות  אחרות  ודוגמאות  זאת  דוגמה  האלה.  להיות מהמשפחות 

חזק. שלטון  מהעדר  כתוצאה  באיטליה  ששרר  הכאוס 
של  בשירה  ודתיים,  תרבותיים  שונים,  מושגים  חיבור  הנוצרי.  בישוע  מדובר   – המרומם  יופיטר   .118
בכך שקיימת המשכיות של תרבויות. לדעתו,  נובע תמיד מההכרה הפנימית העמוקה שלו  דנטה, 

מסוימות. נוצריות  אמיתות  של  הופעתן  את  מבשרת  ההלנו-רומית  שהתרבות  מאליו  מובן 
כל איכר מתערב בפוליטיקה, ומעז להופיע נגד השלטון הקיסרי, בדומה לגאיוס קלודיוס מרצלוס   .125

הקיסר.  יוליוס  נגד  שיצא 
סולון  של  הנבונה  לחקיקה  הודות  וביציבותם  בתקינותם  שנודעו  העתיקה,  בעת  למשטרים  אזכור   .140

חודש.  מדי  השתנו  שחוקיה  לפירנצה,  סרקזם  ברוב  ולעג  וליקורגוס, 

קנטו שביעי

.)26 הערה  שלישי,  קנטו  )ראו  אוגוסטוס  הקיסר  קרי:  אוקטבָינוס,   .6
קדם. מימי  המסורת  יורשי  לאיטלקים,  וגם  לרומאים  גם  מתייחס  זה  מושג   – לטינים   .16

ביסודות  בקי  אינו  שהוא  כיוון  )לימבו(  התופת  של  הראשון  במעגל  נמצא  שהוא  מדגיש  ורגיליוס   .22
שלו(  התיאולוגיים  לרעיונות  רבות  פעמים  מתייחס  )דנטה  אקווינס  תומס  הקדוש  הנוצרית.  הדת 
הדת,  הזנחת  בגלל  בחטא  הוכתמו  העתיקה  בעת  שחיו  ביותר  הדגולים  מבין  רבים  שאנשים  סבר 

האמונה. סודות  את  להכיר  הזכות  ליהודים(  )בניגוד  להם  ניתנה  לא  לכן 
תקווה,  אמונה,  התיאולוגיות:  המצוות  שלוש  את  הכירו  לא  העתיקה  העת  אנשי  הקודש.  סגולות   .35
.)4 קנטו  התופת,  )ראו  לגאולה  להגיע  כדי  מספיקות  לא  בלבד  המוסריות  המצוות  ארבע  אהבה. 

סורֶדלו מתייחס לחוקים המחייבים בטור הטוהר כולו, שאינם מאפשרים לנשמות לשוטט בלילות,   .57
.)1 קנטו  התופת,  )ראו  אלוהים  חסדי  נטולות  הן  כאשר 

לכך  )הביטוי  עצמם  של  והדר  לפאר  שדאגו  רשלניים,  שליטים  של  נשמותיהם  שוהות  זה  בעמק   .79
לדאוג  טרחו  לא  אף  אלה  שליטים  נתיניהם.  לרווחת  מאשר  יותר  המפוארים(  שהותם  מקומות   –
לתמונת  רמזים  הרבה  יש  העמק  בתיאור  מותם.  לפני  רק  חרטה  והביעו  עצמם,  שלהם  לגאולה 

ו׳.  ספר  לוורגיליוס,  באנאידה  המובאות  אליזה  השאנז 
לאם  המכוונת  בתפילה  הראשונות  המילים  אלה  המלכה״;  תהיי  ״ברוכה   –  Salve regina  .83
״עמק  את  המזכירות  התפילה,  במילות  לגאולה.  להגיע  כדי  ברכתה  את  והמבקשת  הקדושה, 

השליטים. לחיי  רמז  יש  הבכא״, 
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הזניח   .1273 משנת  הקדושה  הרומית  האימפריה  שליט   –  )1291-1218( הבסבורג  רודולף   .94
במרכז  שלטונו  להעצמת  נתונים  היו  מעייניו  כל  בה.  ביקר  לא  ומעולם  לחלוטין,  איטליה  את 

אירופה. 
כשליט  ידוע  היה  הבסבורג,  רודולף  נגד  לחם  ב-1278(,  )נפטר  צ׳כיה  מלך   –  )ottokar( אוטוקר   .100

לבנו. בניגוד  ואינטליגנטי,  מוסרי  אמיץ, 
ב-1305(. )נפטר  אוטוקר  של  בנו  היה  השלישי  וצלב   .101

פיליפ השלישי )1285-1245( – מלך צרפת בשנים 1285-1270; כשליט בחר בפתרונות פוליטיים   .103
כתוצאה  מת  שאחריה  מאראגון,  השלישי  פטר  נגד  במלחמה  בתבוסתו  מדובר  כאן  מוצלחים;  לא 

קצר. חוטם  כבעל  תואר  אכן  בדיוקנאות  ממגפה. 
שנודע  הרביעי,  לפיליפ  נישאה  יואנה,  בתו,   .1273 בשנת  הוכתר  נווארה,  מלך   – הראשון  הנרי   .104

השלישי. פיליפ  של  בנו  היפה״,  כ״פיליפ 
תכלת. רקע  על  זהב  בצבע  חבצלות  שלוש  הופיעו  הבורבונית  השושלת  בסמל   .105

שונים  במקומות  המומחשת  רבה,  סלידה  לו  רחש  דנטה  הרביעי;  לפיליפ  מתייחס  זה  מושג   .109
בשמו. ישירות  לו  קורא  אינו  לעולם  דנטה  בפואמה; 

 ,1276 משנת  אראגון  מלך   –  )1285-1239( השלישי  לפטר  הכוונה  לתלפיות...״  בנוי  ״גופו   .112
.1282 משנת  וסיציליה 

 .)1266( בנבנטו  ליד  הקרב  אחרי  נאפולי  למלך  הוכתר  מאנז׳ו  הראשון  החוטם.״ שרל  נכבד  ״שכנו   .113
השני. פרדריק  של  בנו  מנפרד,  נפל  הזה  בקרב 

עצמו,  בפטר  גם  מדובר  מאראגון,  השלישי  פטר  של  הצעיר  בבנו  מדובר  עדיין...״  לימים  עול   .115
צעיר. שנפטר 

בשנים                       סיציליה  מלך   – השני  פרדריק  מאראגון;  השלישי  פטר  של  בניו   – וג׳קומו  פרדריקו   .119
.1327-1291 בשנים  אראגון  מלך   – השני  ויעקב   1337-1296

הנכבד. באפו  שנודע  מי  מאנז׳ו,  הראשון  שרל   .124
השני. שרל  של  משלטונו  מרוצים  היו  לא  ופרובנס  אּפּוליה  חבלי   .126

נכנע לפטר השלישי מאראגון.  וכשליט. שרל הראשון  גרוע משרל הראשון כאדם  היה  שרל השני   .129
לשתי  לעומתה,  בבעלה.  גאה  להיות  סיבה  הייתה  מנפרד(,  של  )הבת  פטר  של  אשתו  לקוסטנצה, 

באיש. להתגאות  סיבה  הייתה  לא   – ומרגרטה  ביאטריס   – הראשון  שרל  של  נשותיו 
הנרי השלישי – שליט אנגליה בשנים 1272-1216; למילים ״פשוטים היו חייו״ משמעות שלילית   .131

דנטה. של  בלשונו 
נודע   ,1307-1272 בשנים  שלט  השלישי,  הנרי  של  בנו  מחלציו״(,  )“הפרי   – הראשון  אדוארד   .132

שחיבר.  החוקים  ספר  בזכות  אנגליה״  של  ״יוסטיניאנוס  בכינוי 
עם  ממושכים  קרבות  ניהל  הגיבלינים,  מנהיג  מונֶפַרטו,  רוזן   –  )Guglielmo( השביעי  ג׳וליילמו   .134
בכלוב  ונכלא  נחטף  ג׳וליילמו   ,1292 בשנת  שבפיימונטה  באלסנדריה  מרד  כדי  תוך  הגוולפים; 
על  חורבן  שהביאה  אלסנדריה,  נגד  במלחמה  בנו  פתח  לנקום,  כדי   .1292 בשנת  נפטר  שם  ברזל, 

לפיימונטה(.  )צפונית  וקנבזה  מונפרטו  אדמת 
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את  הלילה.  פיתויי  נגד  להילחם  בקשה  הכולל   Te lucis ante terminem הימנון   – אור...״  ״בטרם   .13
הקדוש. לאמברוזיוס  מייחסים  היצירה 

המתגנב  הנחש  את  המגרשים  המלאכים  זוג  )lettore(, שלתמונת  לקוראיו  מסביר  המחבר,  דנטה,   .19
כל לילה לעמק, יש משמעות אלגורית. על פי המפרשים הנחש מסמל פיתויים, חרבות המלאכים 
החייבת  לתקווה,  סמל  הן  ירוק,  שצבען  המלאכים,  וגלימות  אלוהים,  ולרחמי  לצדק  סמל  הן 

לחרטה.  להתלוות 
שבסרדיניה,  ָגלורה  באזור  שופט   –  )1296 בשנת  )נפטר  ויסקונטי   )Ugolino  – אוגולינו  )או  נינו   .53

התופת,  )ראו   )Ugolino delia Gherardesca(  – ֶגרארֶדסקה  ֶדלה  אוגולינו  הרוזן  של  חתנו  גוֶולף, 
קנטו 30(, שאיתו חלק את השלטון בפיזה. בשנת 1283 נינו ויסקונטי גורש. הוא לחם שנים רבות 

פיזה. של  הגיבלינים  נגד 
 Villafranca Val di Magra – קוראדו מלספינה – )נפטר בשנת 1294( – רוזן וילפרנקאה ואל די מאגרה  .65
לכול  הידועה  למשפחתו,  הוקרה  מביע  דנטה   118 בשורה   .)Lunigiana לוניגיאנה,  )פרובינציה   –
כרחבת לב, הגונה, אמיצה ומהוללת בשירת הטרובדורים. דנטה עצמו זכה אצלה להכנסת אורחים 

גלותו.  בתקופת  חמה 
הגיעה  וזו  רכושה,  ממנה  נשלל  אביה  מות  אחרי  נינו;  של   )1300 )בשנת  הקטינה  בתו   – ג׳וָבָנה   .72

הגוולפים. מפלגת  למען  אביה  לתרומת  כהוקרה  קצבה  לה  העניקה  פירנצה  העיר  לחם.  פת  עד 
 Geleazzo( ויסקונטי  לֶג׳ֶלאצו  שנית  נישאה  מותו  אחרי  נינו,  של  אשתו   – ד׳ֶאסטה  ביאטריצ׳ה   .73
נינו – בעלה הראשון  Visconti( ממילנו, שגורש בשנת 1302. בסמל שלו מופיע נחש, ובסמלו של 

אלמנות.  סמל  היה  לבן  שביס   .81-76 בשורות  הרמזים  מכאן  תרנגול.  מופיע   – ביאטריצ׳ה  של 
הסמלים. שני  הוצגו  קברה  ועל  האלוהית,  הקומדיה  פרסום  אחרי  נפטרה  ביאטריצ׳ה 

אהבה  תקווה,  אמונה,  התיאולוגיות:  המצוות  את  מסמלים  כוכבים  שלושה  האבוקות...״  “שלוש   .89
.)spes, caritas, fides(

מלאכים. של  מטאפורי  תיאור   – הנצים  שני   .104
במקומות  במרומים,  פעמים  שבע  תופיע  )השמש  שנים  שבע  יחלפו  שבטרם  מספרת  הנבואה   .135
מלספינה  משפחת  אצל  כאורח  פנים  קבלת  יחווה  דנטה  טלה(,  הכוכבים  מערכת  נמצאת  בהם 

.1306 בשנת  שם  היה  המשורר   .)Malaspina(

קנטו תשיעי

בשעה  הארץ  כדור  פני  על  עולה  השחר  עמוד  ולפיה  רטורית,  בצורה  הזמן  את  המתארת  הקדמה   .6-1
או   ausrine אוסרינה  )או  אורורה  היא   – טיתונוס״  של  ״פילגש  לילה.  שורר  הטוהר  שבטור 

לאתיופיה.  אותו  וחטפה  הטרויאני  בטיתון  שהתאהבה  מהמיתולוגיה,  שחר(   –  austra

ידי  על  שנאנסה  פילוֶמלה,  על  אובידיוס,  של   )6, 412( ממטמורפוזות  לדנטה  המוכר  למיתוס  רמז   .14
ֶטֶראוס, בעלה של אחותה ּפרֹוקֶנה. כדי לנקום, פרוקנה הגישה לבעלה ארוחה שהכינה מבשר בנם 
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השלישייה  את  הפכו  ואלה  האלים,  לעזרת  פנו  טראוס,  ידי  על  שנרדפו  האחיות,  שתי  איטיס. 
לדוכיפת. טראוס  ואת  לזמיר  פרוקנה  את  לסנונית,  פילוֶמלה  את  לציפורים:  כולה 

קנטו 24(. בחלומו עמד על פסגת ההר  נבואי שחלם לפנות שחר )ראו התופת,  דנטה מספר חלום   .19
אידה, ומשם לקח אותו נשר בעל כנפי זהב והעביר אותו דרך אזור האש. במציאות לוצ׳יה הייתה 
 .58-57 בשורות  ורגיליוס,  מפי  לו  נודע  כך  על  הטוהר.  טור  שער  דרך  אותו  שהעבירה  הקדושה 
יש  לאש  החוטא.  את  באור  שעוטפים  שמים  רחמי  את  מסמלים  שניהם  הקדושה,  ולוצ׳יה  הנשר 
שם  ֶאמפיריום,   – בשמים  ביותר  הגבוה  לאזור  הקשר  את  מסמלת  היא  חיובית:  משמעות  כאן 

אליו. להגיע  עדיין  מוכנה  אינה  דנטה  של  נשמתו  אלוהים.  משכן  נמצא 
ושם  לאולימפוס,  העבירֹו  יפהפה,  נער  ַגניֶמֶדס,  את  אידה  מהר  חטף  נשר  בדמות  זאוס   – ַגניֶמד   .23

המשקים. לשר  אותו  מינה 
״טנטידה האלה...״ היא תטיס, אם אכילס, חטפה אותו ממחנכו כירון הקנטאור על מנת להסתירו   .37

מותו.  את  ימצא  בה  טרויה  למלחמת  לצאת  ממנו  למנוע  וכך  סקירוס  באי  ליקומדס  של  בחצרו 
בתופת.  השני  בקנטו  הגברות  משלוש  ואחת  הקודש  אור  היא  הקדושה  לוצ׳יה   .55

ייסורי מצפון, המדרגה השנייה, ״סדוקה  ״ומדרגות שלוש...״ – שלב ראשון, ״משיש צח״, מסמל   .76
וחרוצה״, מסמלת בושה וצער על החטאים, השלב השלישי, לעומת זאת, מסמל כפרה על אשמה 

הזולת. ובאהבת  אלוהים  באהבת  מבעייתיות  הנובעת 
הווידויים  למקבל  אלגוריה  הוא  המלאך  הטוהר,  טור  כשומר  במעמדו   – ניצב...״  ״שוער   .78
״P״  אותיות  שבע  הצדק(,  )סמל  חרב  באמצעות  מסמן,  הוא  דנטה  של  מצחו  על  המושלם. 
ייעלמו  הסימנים  העיקריים.  החטאים  את שבעת  peccatum משמעו פשע( המסמלות  )בלטינית 
)שהותו  חטאיו  על  ענישתו  בתהליך  פעולה  ישתף  דנטה  הטוהר  בטור  בהר.  העלייה  עם  בהדרגה 
כניעה,  מסמלים   )115( האפורים  המלאך  בגדי  יממות(.  שלוש  ביותר:  ארוך  זמן  נמשכת  שם 

הווידויים.  מקבל  את  לאפיין  שאמורה 
י״ט,  מתי,  פי  על  )הבשורה  מישוע  קיבל  הקדוש  שפטרוס  למפתחות  החדשה,  לברית  מתקשר   .117

התיאולוגי.  והידע  החוכמה  את   – כסף  צבע  כפרה;  להעניק  הרשות  את  מסמל  זהב  צבע   :)16
בזמן  טרפיאה,  צוק  האגדה,  פי  על  שהשמיע,  הצליל  על  אף  העולה  שער,  פתיחת  שאון   .136
העם,  נציג  של  התנגדותו  למרות  שם,  הטמון  הציבורי  האוצר  את  בכוח  לקח  קיסר  שיוליוס 

ֶמֶטלוס.

קנטו עשירי

טור הטוהר, שם מרצות את עונשן נשמות של אנשים שחטאו  הדרך והקירות במדרג הראשון של   .31
פוליקלטוס  המפורסם  היווני  הפסל  של  מיצירותיו  מרשימים  פסלים  מכוסים  הגאווה,  בחטא 
כניעה  של  דוגמאות  מציגים  התגליפים  הספירה(.  לפני  הרביעית  המאה  של  השנייה  )המחצית 
הסינקרטיזם  מסורת  במיטב  זאת  הרומית,  ההיסטוריה  ומן  החדשה  מהברית  מהמקרא,  הלקוחות 

שונים. תרבותיים  מתחומים  מושגים  חיבור   – התרבותי 
א׳,                לוקס,  פי  על  )הבשורה  בנה  הולדת  על  הבתולה  למרים  בישר  אשר  גבריאל  המלאך  הוא   .34

 .)38-26

DANTE 2.indb   322 6/7/2009   2:17:44 PM



323
הערות

של  לעתיד  אמו  בתמונה  בשיש.  חרוטה  ״הבשורה״,  את  המתארת  תמונה   – אלי...״  אני  ״אמתך   .44
אלוהים. לרצון  נכנעת  ישוע 

נתיניו  עם  יחד  ושר  רוקד  הכנוע  דוד  את  המראה  לירושלים,  הקודש  ארון  העברת  של  תמונה   .64
לא  בצורה  מתנהג  הוא  שכמלך  הסבורה,  מיכל,  של  נפשה  שאט  למרות  אלוהים,  את  ומהלל 

הולמת. 
לקרב,  יציאתו  שערב   ,)117-98 בשנים  )שלט  טריאנוס  הרומי  הקיסר  את  מתאר  המעשה  סיפור   .82
שהמעשה  מספרת,  אגדה  בנה.  את  שרצח  מי  את  דיחוי  ללא  יעניש  כי  ענייה  לאלמנה  הבטיח 
הגעת  ולמען  למענו  תפילה  לשאת  הראשון  גרגוריוס  האפיפיור  את  הביא  הזה  והצודק  העניו 

העדן.  לגן  נשמתו 
אלוהים.  – הוא   .94

כולו,  הטוהר  בטור  נושאות.  שהן  האבנים  עומס  תחת  האדמה  לכיוון  רוכנות  גאוותנים  נשמות   .135
לנצח(. ניתן  העונש  )בתופת  לפשע  בעקיפין  או  במישירין  קשור  העונש  לתופת,  בדומה 

קנטו אחד-עשר

דנטה  של  הטוהר  בטור  הגאווה.  בחטא  שחטאו  מי  שאומרים  ״אבינו״,  תפילת  על  פרפראזה   .1-24
גן  אל  להתקרבות  תקווה  של  ריכוז,  של  מּושרת(,  קרובות  )לעתים  תפילה  של  אווירה  קיימת 

חרטה. הבעת  ידי  על  השמיימי  העדן 
בני אדם שזכו בחסדי שמים מחויבים לשאת תפילה לאלוהים למען  נושאים...״ –  “אם שמה הם   .31
אלה הבאים על עונשם בטור הטוהר, כשם שאלה הנמצאים בטור הטוהר מתפללים למען אנשים 

חיים.
גיבלין,   .)Guilielmo( אלדוברנדסקו  ג׳וליילמו  של  בנו   – ה-13(  )המאה  אלדוברנדסקו  אומברטו   .59
קהילת  נגד  רבות  שנים  לחם  וקמצן;  כשחצן  ידוע   ,)Campagnatico( בקמפנייטיקו  הארמון  אדון 

הוגנות. לא  בדרכים  להתעשר  כדי  סיינה  העיר 
)Oderisi da Gubbio( )נפטר בשנת 1299( – היה בחייו צייר מיניאטורות ומאייר  אוֶדריסי דה גוביו   .79
חייו  סיפור  גם  מוזכר  ואדריכלים,  ציירים  של  חייהם  תולדות  על  ואסארי  ג.  של  בספרו  מפורסם; 

גוביו. דה  אודריסי  של 
וה-14(.  ה-13  )המאות  מבולוניה  הצייר   – בולונזה  פרנקו   .  83

האמנות  מוסכמות  את  ששבר  מפירנצה,  דגול  צייר   –  )Cimabue( )1302-1240( צ׳ימבוֶאה   .94
הטבע. לחיקויי  חזרה  על  מכריז  כשהוא  הביזנטית 

ג׳וטו די בונדונה )Gioto di Bondone( )1336-1265( – הצייר הגדול מבין נציגי הטֶרֶצ׳נטו האיטלקי   .95
צבע. בגוני  שימוש  היתר  בין  הציור,  בטכניקת  חידושים  של  לשורה  הביא  ה-14(,  )המאה 

  “dolce stil nuovo” אסכולת  של  בולט  נציג   –  )Guido Cavalcanti( )1300-1258( ָקַבלקנטי  גווידו   .97
)“הסגנון הענוג החדש״, ראו טור הטוהר, קנטו 24(, מוזכר בקנטו העשירי בתופת. גווידו קבלקנטי 
)guido guinizzelli( )1267-1235(, הן  גוויניצ׳לי  גווידו  עלה על מייסדה של האסכולה הזאת – 

השירה. בתוכן  והן  בצורה 
מבחינה  זה  סגנון  שהעמיק  החדש״,  הענוג  ״הסגנון  משוררי  גדול  לדנטה,  רמז  הנראה  ככל   .99
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אלא  המחבר,  דנטה,  של  לגאוותנותו  ביטוי  זה  אין  מבנית.  מבחינה  אותו  ושכלל  פילוסופית 
ההיסטורי.  תפקידו  של  אובייקטיבית  עצמית  הערכה 

רטי  מונַטּפֶ ליד  בקרב  הגוולפים  של  לתבוסה  גרם  מסיינה,  הגיבלינים  מנהיג   – ַסלָבני  פרֹוֶבנַצן   .121
 Farinata( אוברטי  דלי  פריָנטה  של  לדעתו  בניגוד  פירנצה,  העיר  הרס  בעד  היה   ,)1260 )בשנת 
בשנת  מפירנצה,  הגוולפים  נגד  בקרב  נפל  סלבני  פרובנצן   .)10 קנטו  התופת  )ראו   )degli Uberti

כדי  נדבות בככר בעיר סיינה,  יצירתו של דנטה סבורים שפרובנצן כפי הנראה קיבץ  1269. פרשני 
לו  יקצר  ענווה  זה של  ביטוי  דנטה,  לפי הפואמה של  לפדות את חברו משביו אצל שרל הראשון. 

מותו. לאחר  העונש  תקופת  את 
על  רכושו  והחרמת  מגירושו  כתוצאה  גולה,  של  גורל  לדנטה  מנבאה  אוֶדריסי  של  שרוחו  ייתכן   .141

בפירנצה. אויביו  ידי 

קנטו שנים-עשר

אחד  היה  הידיים,  מאה  בעל   ,)Briareus( ברייארוס  לפיה  המיתולוגית,  הגרסה  את  ממשיך  דנטה   .28
הגיגנטומכיה.  מלחמת  בזמן  זאוס  ששלח  ברק  ידי  על  ונהרג  )הגיגנטים(  הענקים 

תימבראוס – הוא אפולו, אל השמש, השירה והמוזיקה, נקרא על שם העיר תימברה שבטרואדה,   .31
אלת  אתנה,  של  כינוי   – ָלס  ּפָ המלחמה;  אל  אֶרס,  של  היווני  השם   – מרס  מקדש;  לו  היה  שם 

החוכמה.
.)30 קנטו  התופת,  )ראו  אלוהים  נגד  המכוונת  הגאווה  סמל  המקראי.  בבל  מגדל  בונה   – נמרוד   .34

אפולו  ידי  על  ונענשה  הרבים,  בצאצאיה  ֶלטו  האלה  בפני  התפארה  טנטלוס,  של  בתו  ה,  ניֹוּבֶ  .37
ניובה. של  הבנות  ושבע  הבנים  שבעת  את  שהרגו  האלה,  ילדי  וארטמיס, 

דוד הוצג בטור הטוהר,  יורשו  ונפל על חרבו בהרי הגלבוע.  גאוותו  נענש על  שאול. מלך ישראל,   .40
עניו.  לאיש  כדוגמא  העשירי,  בקנטו 

וכשהובסה,  אתנה,  האלה  נגד  אריגה  באמנות  תחרות  ערכה  מיתית.  אורגת   –  )Arachne( ַאָרכֶנה   .43
.)17 קנטו  התופת,  )ראו  לעכביש  נהפכה 

וברח  גורש  ויהירותו  לבו  קשי  בשל  אביו:  חוכמת  את  ירש  לא  שלמה,  של  בנו  רחבעם,   .46
לירושלים. 

התופת, קנטו 20(, שניבא את  )ראו   )Amfiaraos( בנו של הנביא המיתולוגי אמפיאראוס  אלקמאון,   .49
גילתה   ,)Erifile( אריפילה  אשתו,  בה.  להשתתף  לא  כדי  והסתתר  תבאי,  נגד  במלחמה  התבוסה 
האל  ידי  מעשה  מלכותית  מחרוזת  במתנה  קיבלה  היא  שוחד:  לה  שניתן  אחרי  מסתורו  מקום  את 
אחרים(.  מנהיגים  של  למותם  )וגם  למותו  שהביא  במסע  להשתתף  היה  חייב  הנביא  הפייסטוס. 

אמו. את  כנקמה  הרג  בנו 
במלחמה  הובס  הוא  לאלוהים.  ולעג  יהודה,  מלך  חזקיהו,  נגד  מלחמה  הכריז  אשור,  מלך  סנחריב,   .52

נפש.  רצחוהו  ובניו 
הסקיתים.  מלכת  טומיריס,  ידי  על  הובס  פרס,  מלך  הספירה(,  לפני  השישית  )המאה  צירוס   .56
הם  דבריה  בנה.  מות  על  כנקמה  דם,  מלא  לכלי  אותו  והכניסה  המלך  של  ראשו  את  כרתה  היא 

אורוזיוס. של  היסטוריה  ספר  מתוך  ציטטה  על  פרפראזה 
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מצור  נבוכדנאצר, שם  ידי המלך  על  ליהודה  נשלח  הצבא האשורי.  )Holofernes(, מפקד  הולופרנס   .59
והאמיצה. היפה  יהודית  בידי  תרמית  במעשה  נהרג  אל;  בית  על 

טרויה נחרבה – בהסכמת האלים – על ידי היוונים, כנקמה על כך שפאריס חטף את הלנה היפה,   .61
ֶמֶנלאוס.  ספרטה,  מלך  של  ואשתו  זאוס  של  בתו 

טור הטוהר, ימחק  מלאך אלוהים – מלאך ההכנעה, שלפני עלייתו של דנטה אל המדרג השני של   .79
היהירות. חטא  על  שהתחרט  אחרי  למחילה  כביטוי  הראשונה,  ״P״  האות  את  ממצחו 

השיטה  מקור  הצהריים.  שעת  בערך  שזוהי  רומז  ורגיליוס  השמש;  זריחת  מרגע  השישית  השעה   .81
היוונית. בתקופה   – שעות  לספירת  הזאת 

רובקנטה  גשר  על  לעבור  יש  העיר  מן  אליה  להגיע  מנת  על  גבעה.  על  בנויה  מיניאטו  סן  כנסיית   .101
הארנו. את  החוצה 

פי  על  )הבשורה  ישוע  של  ההר  שבדרשת  הברכות  שמונה  מתוך  הראשונה  הברכה  של  תחילתה   .110
.“Beati pauperes spiritu” במקור:   .)5 ג׳,  מתי, 

קנטו שלושה-עשר

מי  של  נשמות  עונשן  את  מרצות  שם  הטוהר,  טור  של  השני  במדרג  נמצאים  וורגיליוס  דנטה   .2
הקנאה.  בחטא  שחטאו 

המנוגדת  הזולת,  לאהבת  שונות  דוגמאות  הממחישים  קולות  נשמעים  הטוהר  טור  של  זה  במדרג   .36
המתנהל  לדנטה,  מוכר  דיאלוג  נמצא  הדוגמאות  בין  הטוהר(.  לטור  המבוא  )וראו  הקנאה  לחטא 
אורסטס,  של  כחברו  עצמו  שהציג  המיתולוגי,  בפילאדס  מדובר  ידידות.  על  וֶלליוס,  קיקרו  בין 
אגממנון.  אביו  למות  שגרמה  כיוון  קליטמנסטרה,  אמו  רצח  על  מוות  מעונש  אותו  הציל  ובכך 
הדוגמא השלישית היא מילותיו של ישוע באחת הדרשות המכוונות לתלמידיו, המלמדות לאהוב 

 .)5 נ״ד,  מתי,  פי  על  )הבשורה  האויב  את 
נשענים.  הם  שעליו  הסלע  בצבעי  בגדים  לבושים  זה,  ליד  זה  האדמה,  על  יושבים  הקנאים   .60
כשחיו  הקנאה  לחטא  אותם  שהביא  הוא  הראייה  שחוש  מפני   ,)72-70( בַתיל  תפורים  עפעפיהם 

האדמה. פני  על 
שואפות  שהן  הסופית  למטרה  מודעות  הטוהר  בטור  חטאיהן  על  עונשן  את  המרצות  הנשמות   .90
המתוארת  האלוהית,  המדינה  לרעיון  רומז  דנטה  השמיימי,  העדן  לגן  המתייחסות  במילים  אליה: 

הקדוש. אוגוסטינוס  בכתבי 
על  מספרת  היא   ;)1289 לפני  )נפטרה  מסיינה  ַסּפיה  של  רוחה  היא  עמה,  מדבר  שדנטה  הרוח,   .106
בזולת,  קינאה  היא  חוכמה(.   = )ַסּפיה  שמה  משמעות  למרות  טיפשותה,  על  ומעידה  חטאיה 
בעיר  הגיבלינים  של  מנהיגם  שהיה  הטוהר(,  בטור  עשירי  קנטו  )ראו  סלבני  בפרובנצן  ובעיקר 
ושמחה  הגיבלינים,  של  לתבוסתם  שיביא  מאלוהים  ביקשה  ספיה  דודתו.  הייתה  והיא  סיינה, 
שרל  ונגד  מפירנצה  הגוולפים  נגד  ד׳ֶאלסה,  בוואל  קוֶלה  בקרב   ,1269 בשנת  כשהובסו,  לאידם 

מאנז׳ו. הראשון 
מהרה  ועד  ינואר,  בחודש  חמים  ביום  מהכלוב  שנמלטה  ציפור  הקיכלי,  על  עממית  לאגדה  רמז   .123

הכפור. כשהגיע  כך,  על  הצטערה 
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מסרק(,   –  pettine )באיטלקית  מסרקים  מוכר   –  )Pettinaio( טיַניו  ּפֶ המכונה  קמפי,  דה  פיירו   .127
יותר  רבה  הייתה  והשפעתן  לעד,  מקוללת  מלהיות  ַסּפיה  להצלת  גרמו  תפילותיו  כקדוש.  נפטר 

בחייה. מאוחר  בשלב  בתשובה  מחזרתה 
באזור  ַטַלמוֶנה,  הנמל  את  אחראי  לא  באופן  שרכשו  סיינה,  תושבי  של  הריקנות  להשלכות  רמז   .153
כדי לפתח שם צי מסחרי )מכאן הלעג המופנה לאדמירלים, שמינוָים  בלתי ראוי, ליד הים הטירני, 
לא התממש(. יוזמה אחרת של תושבי סיינה הייתה חיפוש הנהר התת-קרקעי דיאנה, יוזמה שלא 

רב.  ביוקר  ועלתה  פרי  הניבה 

קנטו ארבעה-עשר

ב-1249(,  )נפטר  דוקה  דל  גווידו  הוא  )איטליה המרכזית(: הראשון  רומניה  רוחות של שני תושבי   .7
)נפטר  קלבולי  דה  רינייר  הוא  השני  ַרוונה;  בעיר  דין  עורך  שהיה  גיבלין  אונסטי,  לשושלת  צאצא 
ב-1296(, שכיהן בתפקיד פוֶדסטה בערים שונות באזור רומניה, היה אחד הגוולפים בעלי העוצמה, 
והשתתף בקרבות עם הגיבלינים. שני הרוחות מביעים ביקורת על הריקבון והדמורליזציה הכללית 
הטובים  למנהגים  בניגוד  ארנו(,  הנהר  עובר  לידן  או  )שדרכן  שונות  איטלקיות  בערים  שפשו 

החי. מעולם  ובמטאפורות  עקיפים  בתיאורים  בדבריהם  משתמשים  הם  פעם.  ששררו 
המיתולוגית  לקוסמת  מרמזים  דבר  יודעי  ומכאן  חזירונים,  בבוז  מכונים  קאסלינו  גבעת  תושבי   .42

אלה. לחיות  אודיסאוס  של  חבריו  את  שהפכה  קירקה, 
לנבוח.  רק  מסוגלים  שהם  טענו  מפירנצה  הגוולפים  אֶרצו:  תושבי  זוכים  זה  לכינוי   – כלבה  בני   .46

דם. וצמאי  חמדנים  פרא,  זאבי  לכינוי  ראויים  זאת,  לעומת  פירנצה,  תושבי   .51
נוכלים. לשועלים  מדומים  פיזה  תושבי   .53

פודסטה  בתפקיד  כיהן  אכזר;  אדם  רינייר,  של  נכדו   –  )Fulcieri da Calboli( קלבולי  דה  פולצ׳יירי   .58
)״בשר  ה״לבנים״  לסיעת  שהשתייך  מי  כל  את  לרצוח  ציווה  הוא   .1303 בשנת  פירנצה  העיר  של 

בגלות(. כבר  אז  היה  איתם  המזוהה  )דנטה  בעיר  נשארו  הרדיפות,  למרות  שעדיין,  הזאבים״( 
זה  באזור  שחיו  עתיקות  שושלות  נציגי  של  שמם  את  מזכיר   )Guido del Duca( דוקה  דל  גווידו   .106
כל  מוזנחות  שהיום  מידות  אותן  כלוחמים,  וגם  כאזרחים  ראויות  מידות  בעלי  והיו  איטליה,  של 

כך. 
התפרסמה  דומה  מסיבה  תושביה.  לנדיבות  הודות  מפורסמת  פעם  שהייתה  העיר  בן   – ברטינורו   .112

קוניו.  אי  מונטה  בעמק  הנמצאת  קסטרוקרו,  גם 
)שטן(.  ״ֶדמוניו״  היה  מהם  אחד  של  כינויו  פֶאנצה;  שליטי  של  שמם   – ָגני  ּפָ  .118

אמיץ  אדם  האצולה,  מבני  גוולף  ב-1278(,  בערך  )נפטר  פֶאנצה  מהעיר  פנטולין  דה  אוגולין   .121
וישר.

ד(.  י״ד,  )בראשית,  הבל  רצח  אחר  קין  דברי   .133
ֶארֶסה להיפגש  אגלאורוס, בתו של קיקרופס, מלך אתונה המיתולוגי, לא רצתה לאפשר לאחותה   .139

.)2, 832-708 מטמורפוזות  )אובידיוס,  לאבן  והפכה  נענשה  קנאה.  בגלל  מרקורי,  האל  עם 
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קנטו חמישה-עשר

ושעת  ההר  על  הזריחה  לפני  שלוש שעות  הוא  המועד  כי  ומסיק  מסלול השמש  את  דנטה מתאר   .1
באיטליה.  חצות 

 .75 שורה  גם  ראו  האור.  קרני  השתקפות  להסבר  המשמש  באופטיקה  ניסוי   .16
בטור הטוהר, שם מקבלים  ולוורגיליוס התגלה מלאך הרחמים, שיוביל אותם למדרג הבא  לדנטה   .30
תגבר  המדרגים  שומרי  המלאכים  סביב  ההילה  לכעוס.  בנטייתם  שחטאו  אלה  עונשם  את 

בהדרגה.
 .)5 ז׳,  מתי,  פי  על  )הבשורה  ההר  בדרשת  ישוע  שבירך  החמישית  הברכה  של  ההתחלה   .38

בנושא  ורגיליוס  שינהל  לוויכוח  מתקשר  הקודם;  בקנטו  נמצא  לדבריו  רמז   – דוקה  דל  גווידו   .44
הרכוש. 

ככל  זאת,  לעומת  יחידים,  של  נחלתם  את  מקטינה  הרכוש  חלוקת  ורגיליוס:  בדברי  ההיגיון   .75
יגדל  כאלה,  אנשים  שירבו  וככל  יותר,  עשיר  נעשה  הוא  רוחניים,  בעניינים  מעורב  יותר  שאדם 

אושרם. 
לכעס. המנוגדת  תכונה  לענווה,  דוגמאות  המציג  אקסטטי  בחזון  מתבונן  דנטה  השלישי  במדרג   .85

האם  של  ענוותה  את  המתארת   ,)48-41 ב׳,  לוקס,  פי  על  )הבשורה  האבנגליון  מתוך  תמונה   .93
המקדש  בבית  שהתעכב  ה-12  בן  ישוע  את  מצאה  חיפושים  ימי  שלושה  כשלאחר  הקדושה, 

המקדש. כוהני  עם  לשיחה  בירושלים 
זכתה.  אתנה  שמם.  על  תיקרא  העיר  כי  ביקשו  שניהם  אשר  ונפטון,  לאתנה  הכוונה    98

רודן  פיזיסטרטוס,  וחוכמתו של  עדינותו  בולטת  אתונה, שבה  הלקוחה מההיסטוריה של  אפיזודה   .105
את  שנישק  צעיר  להעניש  שדרשה  לאשתו,  בתשובתו  הספירה(,  לפני  השישית  )המאה  אתונאי 

בפרהסיה. בתם 
ולפני  למוות  נרגם  כשהוא  הנוצרים,  המרטירים  ראשון  הקדוש,  אסטפנוס  את  המתארת  תמונה   .114

.)60-54 ז׳,  השליחים,  )מעשי  רוצחיו  למען  התפלל  מותו 

קנטו שישה-עשר

וכהה. כבד  עשן  ערפל  בתוך  הנעות  הזועמים,  של  נשמותיהם  מצויות  השלישי  במדרג   .6
הקדושה. מהמיסה  חלק  המהווה  האלוהים(,  )ׂשה   agnus Dei ליטורגית,  בתפילה  מדובר   .19
הכללי. במובן  חודש   – המשמעות  כאן  בחודש,  הראשון  היום   –  Calendae הרומי  בלוח   .27

לא  וחכם,  אציל  הגון,  אדם  אחוזה,  בעל   – ה-13(  המאה  של  השנייה  )המחצית  לומברדו  מרקו   .46
הרוע  ועל  בחיי האדם  חופשית  בחירה  קיומה של  על  סכולסטי(  )בסגנון  לומברדו מרצה  מתפשר. 

המתפשט.
על  הכוכבים  השפעת  את  ומגביל  האסטרולוגי,  הדטרמיניזם  את  פוסל  מרקו  הטיעון:  משמעות   .96
)הנקראת  ולתבונה   )libero voler( החופשי  לרצון  אותו.  המפעילים  בסיסיים  לדחפים  האדם 
הנכונה  לדרך  יכּוונו  אלא  תכונות  אם  האדם.  בני  התנהגות  על  מכרעת  השפעה  יש  אור(   –  lume

תומס  של  דעותיו  השפעת  ניכרת  זאת  בתפיסה  החסד.  להשגת  ספק  ללא  יובילו  האל(,  )בעזרת 
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ידי  על  להדרכה  רק  לא  זקוקה  האנושית  הנפש  בסיסיים,  לדחפים  להיכנע  לא  כדי  אקווינס. 
חזק  שלטון  בה  שיש  במדינה  רק  לשמור  ניתן  וחוקים  חוקים,  ידי  על  ל״ריסון״  גם  אלא  התבונה, 

לאיטליה.  חסרה  וזו  מונרכיה,  כמו  וצודק, 
נטולי  בשרעפים  לשקוע  קרי:  ֵגרה״,  ״להעלות  לבוניפציוס השמיני.  מתייחס  הרופס  הרועה  דימוי   .98

הדעת.  חולשת  היא  הרופסת  הפרסה  תוצאה. 
זה.  לכרך  המבוא  פרק  ראו  להרחבה   .107

לרע  טוב  בין  מבדיל  אינו  זאת  ולמרות  דת  בענייני  הבקי  השמיני,  בוניפציוס  לאפיפיור  נוסף  רמז   .120
בהרחבה  המובאת  בתיאוריה  להיאחז  וממשיך  מרקו  בדברי  משתמש  דנטה  פוליטיים.  בעניינים 
נפרדות,  רשויות  שתי  להוות  חייבים  והאפיפיור  הקיסר  פיה  על  המונרכיה,  על  ובדיון  בקונביביו 
אושר  מטרות:  שתי  להגשים  אדם  לבני  לעזור  כדי  מזה,  והכנסייתית  מזה,  החילונית  הרשות 
חילוני  כשליט  חוקי  באופן  לכהן  השמיני(  )בוניפציוס  האפיפיור  שאיפת  נצחי.  ואושר  עכשווי 

בלומברדיה. ולקרבות  לריבים  גורמת 
דוגמאות של אנשים הגונים מהדור הקודם: קורדו דה פלצו – גוולף עניו ואמיץ בן אצולה, גררדו   .121
ֶאמיליה,  מֶרג׳ו  גיבלין  קסטלו,  דה  וגווידו  צודק,  שלטון  הנהיג  שם   – טרוויסו  מהעיר  קאמינו  דה 

)איטלקי(. ״לומברדי״  לו  קראו  שם  ובצרפת,  איטליה  בכל  ידועה  הייתה  שהגינותו 
אחר. חומרי  רכוש  או  אדמה  בעלי  להיות  נאסר  עליהם  הכוהנים;  יצאו  שממנו  לוי,  שבט   .132

סגנון  את  שאפיינו  והפריצות  הדעת  לקלות  רמז  כנראה  קאמינו;  דה  גררדו  של  בתו   – גאיה   .140
חייה.

קנטו שבעה-עשר

שאנס  ֶטֶראוס  בעלה  נגד  זעם  בהתקף  מפשע,  החף  איטיס  בנה  את  הרגה  המיתולוגית,  פרֹוקֶנה   .21
.)13 הערה   ,9 קנטו  הטוהר,  טור  )ראו  פילומלה  אחותה  את 

מרדכי  את  לדון  המבקש  הרשע  להמן  ומתייחסת  אסתר,  מגילת  על  מבוססת  השנייה  התמונה   .30
 un במקור:  דנטה,  פי  על  )נצלב  התלוי  הוא  המן  דבר  של  בסופו  אולם  למיתה,  מפשע  החף 

למרדכי. מיועד  שהיה  העץ  על   )crucifisso

גורל  את  הכואבת  לוורגיליוס(,  )אנאידה  לטינוס  המלך  של  בתו  ָלביניה,  את  מתארת  אחרת  הזיה   .39
את  יותר(  )מאוחר  שהרג  מטרויה,  לאניאס  נישאה  שאמה  האמינה,  לביניה  אמטה.  המלכה  אמה, 

לדעת.  עצמה  ואיבדה  זעם  בהתקף  נתקפה  אמטה  הרּוטולים.  מלך  טורנוס,  ארוסּה, 
דנטה. של  ממצחו  השלישית   “P” האות  את  מוחק  כנף,  בתנועת  השלום,  מלאך   .68

ההר  בדרשת  ישוע  של  השביעית  הברכה  תחילת   – שלום(  עושי  )אשרי   “Beati pacifici”  
.)5, 9 מתי,  פי  על  )הבשורה 

תכונת  את  מספקת  במידה  כיבדו  שלא  לעצלנים  המיועד  הרביעי,  במדרג  נמצאים  המשוררים   .83
הנובע  הטוהר  טור  מבנה  ועל  האהבה  בנושא  לדיון  מבוא  מהווה  ורגיליוס  של  זה  הסבר  הצניעות. 

ממנה.
המכוונת  האהבה  לעומתה,  האמיתית.  היא  פניות,  חסרת  אינסטינקטיבית,  אהבה  רק  הדיון:  עיקר   .139
על ידי השכל והרצון תביא לידי חטא. אהבה המכוונת לאפיקים לא נכונים יכולה לגרום ליהירות, 
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לקנאה או לכעס. אהבה מתונה גורמת לעצלות, וכשהיא מופנית במידה מוגזמת לדברים חומריים, 
בשלושת  נענשים  אלה  חטאים  ועל  והפריצות,  הגרגרנות  הקמצנות,  חטא  אל  מובילה  היא 

האחרונים. המדרגים 

קנטו שמונה-עשר

בדבריו:  העיקרי  ההיגיון  החופשי.  לרצון  וזיקתה  האהבה  בנושא  ורגיליוס  של  דבריו  המשך   .75
לאהבה.  הראוי  בדבר  שבוחרת  הנשמה,  אל  חפצים  או  אנשים  של  תמונות  מעבירים  החושים 
נוצרת, הנשמה שואפת ליצירת קשר נפשי עם מה שבחרה. לא כל אהבה חיובית. הדחף  וכשזאת 
לכוון  יכולה  ורע,  טוב  בין  המבדילה  התבונה,  אבל  האדם,  בן  של  ברצונו  תלוי  לא  לאהוב  הראשון 

נכונה. לבחירה  ולהביא  הרצון  את 
בשלהי  קשת  במזל  השמש  תנוע  שבו  במסלול  מערבה  נע  הירח  הארץ  כדור  של  השני  בצדו   .76

נובמבר. 
ורגיליוס. נולד  שם  מנטואה,  ליד  יישוב   –  )Pietole( פייטולה   .82

הרף.  ללא  לרוץ  עכשיו  נדרשות  בעצלות  החוטאים  נשמות   .90
בתפילות  העיר,  פטרון  )בכחוס(,  לדיוניסוס  בלילה  שקראו  בתבאי  לרצים  היא  ההשוואה   .93
ביוון  נהרות   –  )asopos, ismenos( ואסופוס  איסמנוס  לפידים.  נושאים  כשהם  מסורתיות, 

העתיקה. 
לבקר  הממהרת  הקדושה  האם  על  מספרת  העצלנים,  מפי  שניתנת  לשקידה,  הראשונה  הדוגמא   .100

.)40-39 א׳,  לוקס,  פי  על  )הבשורה  אלישבע  משפחתה  קרובת  את 
הנחפזת  יציאתו  היא  לּוקאנוס,  מאת  פרסליה  מהאפופיאה  לדנטה  המוכרת  השנייה,  הדוגמא   .102

פומפיוס.  צבא  את  הביס  ֶלרידה,  העיר  ליד  שם,  לספרד,  הנצורה  ממרסיי  קיסר  יוליוס  של 
שלטונו  בתקופת  בוורונה,  הקדוש  ֶזנו  שם  על  מנזר  ראש  היה   – ב-1187(  )נפטר  השני  ֶגררדו   .118
סקאלה  ֶדלה  אלברטו  ורונה,  העיר  של  אדונה  מות  את  ניבא  הוא  ברברוסה.  הראשון  פרידריך  של 
הביולוגי  בנו  את  שמינה  העריצו(,  שדנטה  סקאלה,  ֶדלה  קאנ־גרנֶדה  של  אביו  ב-1301;  )נפטר 
ראוי  היה  ולא  מידות  בשחיתות  התאפיין  האיש  המנזר.  לראש  ב-1313(  )נפטר  ג׳וזפה  הנכה 

זה. לתפקיד 
עברים  לעדת  מתקשרת  הראשונה  עונשה:  על  שבאה  לרשלנות  דוגמאות  שתי  שמביא  קול   .138
אניאס,  של  לדרך  חבריו  את  מזכירה  השנייה  במדבר;  מתו  וחבריה  משה  אחרי  ללכת  שסירבה 
במשימה, שכתוצאה  חלק  עם מפקדיהם  יחד  לקחו  ולא  בסיציליה  נשארו  שנרתעו מקשיי המסע, 

רומא.  העיר  הוקמה  ממנה 

קנטו תשעה-עשר

האופק.  קו  אל  קרוב  שהוא  בשעה  קר  אוויר  מזג  להביא  אמור  שבתאי  הלכת  כוכב   .2
את  לנחש  וביקשו  הלכת  כוכבי  מערכות  מעמד  את  בחנו  העתידות  מנחשי  שבה  השעה  זו  הייתה   .4

העתיד.
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את  פיתו  הסירנות  הומרוס  פי  על  העתיקה.  בעת  שמקורה  אלגוריה  היא  ים(  )בתולת  סירנה   .19
על  ספינותיהם  להתרסקות  וגרמו  החלד(  סתרי  על  מידע  מבטיחות  )כשהן  בשירתן  הימאים 
עיניים  לאחיזת  סמל  היא  הסירנה  והרע(  הטוב  תכליות  על  )בחיבורו  קיקרו  אצל  בים.  הסלעים 
לפילוסופיה  אלגוריה  היא  סירנה  ה-13,  במאה  המקובלים  הפירושים  פי  על  אינטלקטואלית. 
והטוב.  האמת  לגילוי  מובילה  שאינה  בטענה  בחייו,  מסוים  בשלב  זנח  שדנטה  האריסטוטלית, 
שמושפע  מושך  ליצור  הופכת  ובהליכתה,  במבטה  בדיבורה,  המוגבלת  גועל,  המעוררת  הסירנה 
מוגזמת  לנטייה  אלגוריה  בסירנה  רואה  יותר,  פשוט  אחר,  הסבר  עצמו.  שלו  המזויף  מדמיונו 
העונש  שאת  ופריצות,  גרגרנות  בצע,  אהבת  של  חטאים  הם  שתוצאותיה  עכשוויות,  להנאות 

הטוהר. טור  של  יותר  הגבוהים  במדרגים  מקבלים  עליהם 
למידות  אלגוריה  או  לאמת,  המובילה  אלגוריה   – הזאת  המוסר  תפיסת  פי  על   – קדושה  גבירה   .26

הקודמת. בהערה  מדובר  שעליהם  לחטאים  מנוגדות  שהן  הטובות 
הרביעית. ״P״  האות  את  דנטה  של  ממצחו  לשבח  ראויה  בשקידה  המוחק  המלאך  הוא   .47

בלטינית. במקור:  לישוע.  ההר  בדרשת  השנייה  הברכה  של  תחילתה   .51
כיוון  ארצה  הפנים  עם  שוכבות  החמישי,  במדרג  עונשן  את  המקבלות  בצע,  תאבי  של  רוחות   .71

נפשי״. לעפר  ״דבקה  מתהילים:  פסוק  שרות  הן  ארציות.  להנאות  מכוון  היה  מבטן  שבחייהן 
)Ottobuono dei Fieschi(, משועי העיר לאוואניה  הרוח המדברת עם דנטה היא אוטובונו די פייסקי   .97
בשם  מותו(  )עד  ימים   38 במשך  זה  בתפקיד  וכיהן   ,1276 בשנת  לאפיפיור  שנבחר   ,)Lavagna(

הרביעי,  אדריאנוס  עם  והחליפו  שגה  שדנטה  משערים,  מהפרשנים  אחדים  החמישי.  אדריאנוס 
לחלוטין. השתנה  כאפיפיור  אבל  כהונתו,  תקופת  לפני  בחמדנותו  ידוע  שהיה 

פטרוס. של  יורשו  הוא  אני  כי  ׳...Scias quod ego fui successor Petri׳ ...ידע   .99
 .29 כ״ב,  מתי,  פי  על  הבשורה   (Neque unbent( נשים...״  ישאו  ״ולא   .137

באיטלקית   nepote המילה  )משמעות  החמישי  אדריאנוס  של  באחייניתו  מדובר   – אלג׳יה   .142
ואת  לבה  טוב  את  מזכירות  מפירנצה  כרוניקות  נכדה(.  וגם  אחות,  בת  או  אחיינית  היא  העתיקה 

יושרה.

קנטו עשרים

החמדנות. של  סמלה  היא   )1 קנטו  התופת,  )ראו  הזאבה   .10
לאיטליה.  מושיע  יקום  כי  דנטה  מנבא  שם   ,)1 קנטו  התופת,  )ראו  יושיענו...״  הוא  “מתי   .15

במקום  קודם(,  )כמו  נמצאת  הרוחות,  ידי  על  המובאים  לב  ונדיבות  עוני  בנושא  המופתים  בין   .24
באורווה. ישוע  את  שילדה  הקדושה,  האם  הראשון, 

גאיוס פבריציוס ליציניוס )Gaius Fabricius Licinius( )המאה השלישית לפנה״ס( – קונסול רומי; היו   .25
קבורתו.  בהוצאות  המדינה  נשאה  מותו  אחרי  אביון.  נשאר  הוא  אבל  להתעשר,  רבות  הזדמנויות  לו 
לזנות.  מירידה  אותן  הציל  ובכך  נערות  לשלוש  נדוניה  סיפק  מירא.  בעיר  בישופ   – ניקולס  סנט   .31

הדובר הוא הוגו קפה )Hugues Capet( – מלך צרפת, מייסד שושלת הקפטינים, ביקר באופן חריף   .40
פלנדריה  לבין  ״היפה״  הרביעי  פיליפ  השולט  המלך  בין  למלחמה  שהביאה  משפחתו  פשעי  את 

צרפת. של  גדולה  בתבוסה  שנגמרה  מלחמה   ,)1302 )בשנת 
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קורטריי  בקרב  הובסו  הצרפתים   .1304-1297 השנים  בין  לכבוש  פיליפ  ביקש  האלה  הערים  את   .46
 .1302 בשנת 

קצב;  של  בנו  היה  קפה  הוגו  שלפיה  הביניים,  בימי  מקובלת  שהיתה  המעשייה  על  חוזר  דנטה   .60
פריס.  רוזן  וגם  ואקוויטניה,  בורגונדי  צרפת,  דוכס  היה  הגדול,  הוגו  אביו,  במציאות, 

ִעמה לבעלה  נכפו עליה בתרמית( הביאה  אשתו של שרל הראשון מאנז׳ו, ביאטריצ׳ה )שנישואיה   .61
אכזריים.  כיבושים  של  תקופה  החלה  מאז  כנדוניה.  פרובנס  את 

מנפרד,  של  בנו  קונַרדין,  את  להרוג  וציווה   1265 בשנת  נאפולי  ממלכת  את  כבש  הראשון  שרל   .67
האחרון בשושלת הֹוֶהנשטאּופן. הילכה שמועה לפיה תומס אקווינס הקדוש הורעל על ידי הרופא 

שרל. של 
בשנת  סיציליה  את  לכבוש  יצא   ,)Valois( ולואה  נסיך  ״היפה״  הרביעי  פיליפ  של  אחיו   – שרל   .71
אחרי  רדף  שם  בפירנצה,  נעצר  השמיני,  בוניפציוס  האפיפיור  של  דרישתו  פי  על  אבל   .1301
תרמית  במעשי  שימוש  עשה  תוכניותיו  למימוש  האפיפיור.  נגד  שפעל  ה״לבנים״  ארגון  אנשי 

קריות״.  איש  ״יהודה  של  שם  לו  שהוציאו  רבים 
לאוריה  די  רוֶג׳רו  אדמירל  ידי  על   )1284( נאפולי  ליד  בקרב  ספינתו  על  בשבי  נלקח  השני  שרל   .79
והמיאוס  הרוגז  אביו.  מות  אחרי  המלכות  ואת  חירותו  את  לעצמו  השיג   .)Ruggero di Lauria(
רק  היסס,  לא  הוא  בהתנהגותו.  מוסריות  של  מוחלט  מהעדר  נובעים  זה  לשליט  רוחש  שדנטה 
אצו  הרוזן  הוא  אישים,  חדל  עם  להתחתן  ביאטריצ׳ה  הצעירה  בתו  את  להכריח  הכסף,  למען 

מפררה. השמיני 
זה  לצורך  )השתמש   1312 בשנת  הטמפלרים  מנזר  של  לחיסולו  הביא  ״היפה״  הרביעי  פיליפ   .92

רכושם. את  לגזול  כדי  החמישי(,  קלמנס  האפיפיור  של  בחסותו 
השמיני.  בוניפציוס  האפיפיור  כלפי  ״היפה״  הרביעי  פיליפ  של  האכזרי  למנהגו  מתייחס  הכתוב   .93
תפקידו  עצם  על  ערער  לא  מעולם  אבל  הזה,  האפיפיור  כלפי  טענות  הרבה  היו  עצמו  לדנטה 
פיליפ  האפיפיור,  עם  חריפות  התנגשויות  של  שנים  כמה  אחרי  אדמות.  עלי  ישוע  של  כנציג 
על  שוחרר  האפיפיור   .1303 בשנת  באלניה  למאסרו  והביא  רומא  את  לעזוב  אותו  הכריח  הרביעי 

זמן-מה. אחרי  נפטר  שם  לרומא,  וחזר  העם  ידי 
הפניקית,  צור  מלך  היה  פיגמליון  הבצע.  רודפי  בין  לחמדנות  ראשונה  כדוגמא  משמש  פיגמליון   .103
של  ברכושו  זכה  לא  פיגמליון  קרתגו.  מלכת  לימים  אחותו,  דידו  של  בעלה  סיֶכאוס,  את  ורצח 
ראשון,  ספר  אנאידה,  ורגיליוס,  )ראו  הכול  איתה  לקחת  הצליחה  שדידו  כיוון  הנרצח,  סיכאוס 

 .)346-340
האל בכחוס גרם לכך שכל דבר בו נגע המלך המיתולוגי מידס הפך לזהב. אהבת הבצע הזו כמעט   .106

.)145-85 י״א,  ספר  מטמורפוזות,  אובידיוס,  )ראו  מרעב  למוות  אותו  הביאה 
תושבי  של  רכושם  להחרים  ולא  לבזוז  שלא  ליהושע,  שניתנה  אלוהים  לפקודת  שמע  לא  עכן   .109

א-כו(. ז׳,  יז-יט;  ו׳,  )יהושע  למוות  נסקלו  משפחתו  וכל  עכן  הכבושה.  יריחו 
ידה  על  והושג  הנוצרית  לקהילה  שייך  שהיה  מהכסף  חלק  לעצמם  שמרו  ושפירה  חנניה   .112
השליחים,  )מעשי  ברק  ממכת  ונהרגו  הקדוש  לפטרוס  שיקרו  שניהם  ערך.  דברי  ממכירת 

ה׳(. פרק 
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תראקיה,  מלך   )Polimenstor( פולימנסטור  בידי  בתרמית  נרצח  פריאמוס,  של  בנו  פולידורוס,   .115
ספר  מטמורפוזות,  )אובידיוס,  לעיוורונו  גרמה  כשֶהקּוּבה  מת  הוא  אוצרו.  את  לרכוש  שהשתוקק 

.)438-429 י״ג, 
ידי הפרתים;  נרצח על  ידוע בחמדנותו,  רומי,  מרקוס קרסוס )המאה הראשונה לפנה״ס( – מנהיג   .116
החובות,  על  קיקרו,  )ראו  טעמו  מה  מכן  לאחר  אותו  ושאל  מותך  זהב  לפיו  שפך  הפרתי  המלך 

א׳(.
מאורות  ״זוג  את  שם  ילדה  לטו  שהאלה  אחרי  צף(  אי  כנראה  היה  )קודם  קבוע  לאי  נהפך  ֶדלוס   .130

הירח. אלת  ודיאנה,  השמש  אל  אפולו,  התאומים:  שמים״, 
מפי  המושר  מזמור   ,)14 ב׳,  לוקס,  פי  על  הבשורה  במרומים,  אל  )תהילת   Gloria in excelsis Deo  .136

ישוע.  לידת  עם  מלאכים 

קנטו עשרים ואחד

יעקב  באר  ליד  שומרונית  אשה  פוגש  ישוע  שבה   ,)25-5 )ד׳,  יוחנן  פי  על  לבשורה  מפנה  הכתוב   .3
נצח. לחיי  המקור  שהם  חיים״,  ״מים  על  לה  מספר  ישוע  שתייה.  מי  ממנה  ומקבל 

 ,)32-13 )כ״ד,  לוקס  פי  על  הבשורה  מן  לקטע  דנטה  אצל  מתחברת  סטציוס  המשורר  של  רוחו   .9
המשורר  לתחייה.  שקם  אחרי  לאמאוס,  בדרך  תלמידיו  שני  בפני  ישוע  של  הופעתו  מתוארת  בו 
שתי  של  מחברן  הוא   )Publius Papinius Statius, 45-96( סטציוס  פאפיניוס  פובליוס  הרומי 
אדיפוס:  של  בניו  שני  בין  אחים,  מלחמת  על  )המספרת  תבאידה  הירואיות:  מיתיות  פואמות 
הלא  היצירה  ועל  אנאידה  על  רבה  במידה  המבוססת  בתבאי(,  השלטון  על  וֶאֶתאוקֶלס,  פוליניקס 
אכיֶלאידה, שנכתבה על פי מיתוס אכילס. המשורר היה מוערך מאוד בימי הביניים, נחשב  גמורה 

ורגיליוס. אחרי  בחשיבותו  שני  ברומא,  חשוב  אפי  ליוצר 
אדם. בני  של  חייהם  חוט  את  הטוות  המוירות  משלוש  אחת  מיתולוגית,  אורגת   – קלותו   .26

ואלקטרה. ַתאּומס  של  הבת  )אירידה(,  איריס  עם  במיתולוגיה  המזוהה  בענן,  לקשת  הכוונה   .50
הטוהר. טור  שערי  שומר  מלאך,   – פטרוס  של  בשירותו  מושל   .54

חטאיה  על  העונש  תקופת  את  מסיימת  מסוימת  רוח  כאשר  רוטט  הטוהר  שהר  מסביר  סטציוס   .60
חלים  אינם  הטבע  חוקי  על-טבעית.  תופעה  הוא  זה  זעזוע  השמיימי.  העדן  לגן  לעבור  לה  ומותר 

המקום.  על 
זהו פירושו של דנטה לחורבן הבית בימי הקיסר אספסיאנוס ובנו טיטוס בשנת 70 לספירה. דנטה   .84
זה  במקרה  היו  רומא  בני  האלילים  עובדי  ישוע.  צליבת  על  כעונש  הזאת  ההתרחשות  את  מסביר 

הנצרות. אלוהי  שליחי 

קנטו עשרים ושניים

לישוע. ההר  דרשת  מתוך  הברכה  של  הרביעי  החלק  את  משמיע  מלאך   .6
הסאטיריות  מיצירותיו  אחת  רומי;  סטיריקון  משורר,  לערך(   130-60( יוֶבַנליס  יוניוס  ֶדצימוס   .15

סטציוס.  של  לשירתו  רכש  שהוא  ההערכה  את  מבטאת 
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בגרגרנות.  אלא  בחמדנות,  חטא  לא  סטציוס   .35
רציחתו  את  מגנה  המשורר  שבו   ,57-56 ג׳,  מאנאידה,  שורות(  משתי  )מורכב  ביותר  הקצר  השיר   .40
מהווה  ורגיליוס  של  יצירתו  סטציוס,  בעיני   .)115 הערה   ,20 קנטו  הטוהר,  טור  )ראו  פולידור  של 

לגאולה. זכה  הוא  שבזכותה  מוסרית,  להתנהגות  דוגמא  גם  אלא  שירה,  דוגמת  רק  לא 
בדו-קרב. זה  את  זה  שהרגו  אחים  וֶאֶתאוקלס,  פוליניקס  של  אמם  הייתה  יוקסטה   .56

המוקדמת.  בתקופה  ליצירותיו  השייכים  )ֶאקלוגות(,  רועים  שירי  כתב  ורגיליוס   .57
ההיסטוריה. פטרונית  מוזה,   – קליאו   .58

לבואו  כנבואה  הביניים  בימי  המפורשים  ורגיליוס,  של  הרביעית  מהֶאקלוגה  שירים  על  פרפראזה   .70
האנושות.  בתולדות  חדש  עידן  החל  שממנו  מאורע  לעולם,  ישוע  של 

למשל  כמו  אחדים,  מחברים  אצל   ;96-81 בשנים  שלט  רומא,  קיסר  דומיציאנוס,  פלביוס  טיטוס   .83
הנוצרים.  כלפי  להתאכזרותו  אזכורים  נמצאים  טרטוליאנוס,  או  מקיסריה  אוזביוס 

קומדיות  מחבר  רומאי,   ,)Publius terentius afer( לפנה״ס   159-192 אֶפר  ֶטֶרנציוס  פובליוס   .97
יצירותיו. של  המוסרי  ההיבט  בגלל  בעיקר  הביניים,  בימי  ומוערך  דגול 

ברומא  ביותר  החשוב  הקומדיות  מחבר   – לפנה״ס(   184-254 )בערך  פלאוטוס  מקיוס  טיטוס   .98
סטטיוס  צציליוס  החדשה;  הקומדיה  התפתחות  על  מאוד  השפיע  מיצירותיו(,   21 )נשמרו 
שרדו,  לא  יצירותיו  רומי,  קומדיות  מחבר   – לפנה״ס(   168-220 )בערך   )Caecilius Statius(

 – ״וארו״(  דנטה  ידי  על  )קרוי  רופוס  ואריוס  לוציוס  דורו;  בני  ידי  על  מאוד  מוערך  היה 
מותו  אחרי  אנאידה  את  לאור  הוציא  הורציוס,  ושל  ורגיליוס  של  חברו  וטרגי,  אפי  משורר 

ורגיליוס. של 
את  קראו  הביניים  בימי  רומי,  וסטיריקון  משורר   –  )Flaccus 34-62( פלאקוס  פרסיוס  אואולוס   .100

הסטואית(. הפילוסופיה  )ברוח  הפילוסופי  תוכנן  בשל  בעיקר  ספר,  בבתי  יצירותיו 
 .)4 קנטו  התופת,  )ראו  הומרוס   – “היווני״   .101

איריפידס )406-480 לפנה״ס( – מחבר הטרגדיות היווני הדגול ביותר לצד אייסכילוס וסופוקלס.   .106
חיבר בין השאר את מדיאה, היפוליטוס, אלקטרה, נשות טרויה; אנטיפון – כותב טרגדיות מהמאה 

נשמרה. מיצירותיו  אחת  לא  שאף  לפנה״ס,  הרביעית 
פיוטים  קינות,  היתר  בין  כתב  לירי,  יווני  משורר   – לפנה״ס(   556-468( קיאוס  איש  סימוניֶדס   .107
)אפיגרמות,  מצבות  על  לכתובות  מיועדות  קצרות  פואטיות  יצירות  המנונים,  הלל,  שירי  ליריים, 
החמישית  )המאה  אגתון  תרמופילי(;  ליד  הקרב  חללי  לכבוד  המפורסמת  האפיגרמה  למשל 

אבדו.  שיצירותיו  יווני,  טרגדיות  כותב   – לפנה״ס( 
קברה  היא  מתבאי.  גירושו  לאחר  לאביה  התלוותה  ויוקסטה,  אדיפוס  של  בתם   – אנטיגונה   .110
עצמה  ואיבדה  נאסרה  קריאון,  של  מפיו  פקודה  ללא  בוגד,  שנחשב  פוליניקס  אחיה  גופת  את 
וגיבורת דרמות רבות מתקופות  גיבורת הטרגדיה המפורסמת של סופוקלס  לדעת. אנטיגונה היא 
לתבאי  שפלשו  המנהיגים,  משבעת  אחד  טידאוס,  של  אשתו   ,)Deifile( ֵדיפיֶלה  יותר;  מאוחרות 

.)31 קנטו  התופת,  )ראו 
אנטיגונה. של  אחותה   – איסמנה   .111

גילתה למנהיגי הצבא הפולש לתבאי את מיקומו של המעיין   )18 קנטו  התופת,  )ראו  היּפסיּפיֶלה   .112
צימאונם. את  להרוות  ללוחמים  לאפשר  כדי  לנגיה, 
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מנבאי  בין  בתופת  כבר  נמצאת  ַמנטֹו,  הנביאה   – טרזיאס  בת  אכילס,  של  אימו  הים,  אלת  תטיס,   .113
.)20 קנטו  התופת,  )ראו  והקוסמים  העתידות 

כדי  אותו  הסתירה  שאמו  לאחר  אכילס  התאהב  שבה  מסקירוס,  ליקומדס  של  בתו   – ֵדיַדמיה   .114
של  ביצירותיו  מופיעות  כאן  המוזכרות  הגיבורות  כל  טרויה.  במלחמת  להשתתף  ממנו  למנוע 

באכילאידה. והנותרות  בתבאידה,  ומאנטו  הראשונות  חמש  סטציוס: 
.)81 הערה   ,12 קנטו  הטוהר,  טור  )ראו  לשעות  כינוי  היום,  שפחות   .118

כלי  הוא  העסיסי  הפרי  עץ  כאן  יז(.  ב׳,  )בראשית,  הדעת  מעץ  האכילה  לאיסור  מתייחס  הטקסט   .141
המשמש להענשת החוטאים בחטא הגרגרנות והסביאה, הנמצאים במדרג השישי. מבין ענפי העץ 
הקדושה,  האם  למשל,  דוגמאות:  מתן  ידי  על  הצניעות  תכונת  את  המשבחים  קולות  נשמעים 
הבית  בעלי  את  לחלץ  כדי  אלא  לעצמה,  לא  היין,  נס  את  לבצע  מישוע  ביקשה  נחום  שבכפר 
שלא  דניאל,  הנביא  יין;  משתיית  התנזרו  הרפובליקה  שבתקופת  העתיקה,  רומא  נשות  מצרה; 
א-כא(;  א׳,  דניאל,  )מגילת  ירושלים  כובש  נבוכדנאצר,  ידי המלך  על  בסעודה שנערכה  חלק  לקח 
ספר  מטמורפוזות,  )אובידיוס,  הפשוט  האדמה  מפרי  רק  וניזונו  הזהב  בתור  שחיו  אנשים  דוגמת 
)הבשורה  בלבד  וארבה  מדבש  ניזון  במדבר  שהותו  שבזמן  הקדוש,  המטביל  יוחנן   ;)112-103 א׳, 

 .)4 ג׳,  מתי,  פי  על 

קנטו עשרים ושלושה

בצום. המותשות  החמדנים,  רוחות  ידי  על  המושר  יז(  )נ״א,  מתהילים  קטע   .11
ֶצֶרס, על כך נענש ונידון לרעוב; לבסוף, אחוז  אריסיכתון – כופר מיתי, עקר פרדס מוקדש לאלה   .25

עצמו. את  טרף  טירוף, 
)בשנת  הנצורה  בירושלים  כאשר  מתתיהו  בן  יוסף  ידי  על  המתוארת  לאפיזודה  מתייחס  הטקסט   .30

רעב. מתוך  ילדה  את  ואכלה  הרגה  אם   ,)70
)אדם(:   omo המילה  של  צורה  יש  אנושיים  פנים  לתווי  הביניים,  בימי  שחיו  התיאולוגים  פי  על   .32
״o״  של  צורה  יש  העיניים  ולשתי  ״M״,  האות  את  יוצרים  הלחיים  וקו  הגבות  קשתות  האף, 

כפולה.
קורסו   – אחיו  בחרותו,  מימי  דנטה  של  רעהו  איטלקי,  משורר   – ב-1296(  )נפטר  דונטי  פוֶרֶזה   .48
של  השלישי  בחלקה  יפגוש  שדנטה  דמות  והפיקארדים,  ה״שחורים״  סיעת  מנהיג  היה  דונטי, 
)עם   “tenzone con Forese Donati” 3. היצירה המפורסמת שנשתמרה,  העדן, קנטו  הפואמה, 
של  יסודות  מצויים  שבהן  פורזה,  של  ושלוש  דנטה  של  סונטות  משלוש  מורכבת  דונטי(,  פורזה 

הומוריסטיות.  באמירות  ביטוי  לידי  הבאות  הדדית  ביקורת 
העונש  תקופת  וקיצור  חנינה  בעבורו  השיגה  הנלהבות  בתפילותיה  פוֶרֶזה,  של  אשתו   – ֶנלה   .87

אשתו. את  הזניח  שפורזה  נובע   “tenzone” מהיצירה  המוות.  שאחרי 
וציביליזציה  נמוכה  תרבותית  רמה  שבגלל  סרדיניה,  במרכז  ארץ  חבל   – שבסרדיניה  ברבג׳יה   .94
צנועות  זה  באזור  הנשים  המשורר,  פי  על  זאת,  ובכל  לברברי.  דנטה  של  בתקופתו  נחשב  נחותה, 

פירנצה.  מנשות 
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השמש   )Ptolemeus( תלמי  לפי  אפולו(.  השמש,  אל  של  אחותו  דיאנה,  היא  הירח  )אלת  הירח   .120
לכת.  לכוכב  נחשבה 

קנטו עשרים וארבעה

הטוהר. טור  של  ואחד  עשרים  בקנטו  ולוורגיליוס  לדנטה  שהצטרף  סטציוס,  המשורר   .7
דונטי. פוֶרֶזה  של  אחותו   – פיקרָדה   .10

שנת  אחרי  )נפטר   )Buonagiunta Orbicciani degli Overardi( אוֶברארדי  ֶדלי  אורביציאני  בונג׳ונטה   .20
הלירית  השירה  את  )הממשיכה  הסיציליאנית  האסכולה  בין  מקשרת  שיצירתו  משורר   –  )1296
אהבה,  ועניינה  יותר  אישית  ששירתה  הטוסקנית,  האסכולה  לבין  מפרובנס(  הטרובדורים  של 

וכו׳. הדת  יסודות  מוסר,  פוליטיקה, 
אהב  טורסו.  של  בקתדרלה  כגזבר  זמן-מה  כיהן  אפיפיור;   – ב-1285(  )נפטר  הרביעי  מרטינוס   .23

קברו. מצבת  על  המבדחת  בכתובת  השתקפה  זאת  ועובדה  צלופחים,  מאד 
היה   ,)Ruggieri( רוג׳יירי  הארכיבישוף  של  אביו  גיבלין,   – ה-13(  )המאה  פילה  ֶדלה  אובלדינו   .28
 – ב-1294(  )נפטר  פייסקי  די  בוניפציו   ;)33 קנטו  )התופת,  אוגולינו  הרוזן  של  במותו  חלק  לו 

רוונה. העיר  ארכיבישוף 
של  הפודסטה  היה   1296 בשנת   – מפורלי   )Marcheze degli Argugliosi( ארגוליוסי  דלי  מרקזה   .31
הגיב  ומרקזה  לשוכרה,  לשתות  מלבד  דבר  עשה  לא  האיש  כי  אמרה  השמועה  פֶאנצה.  העיר 

מתמיד. מצימאון  סובל  שהוא  עליו  אומרים  לא  מדוע  תוהה  כשהוא  בהומור, 
ֶג׳נטוקה מלּוקה – נערה צעירה לא מזוהה במדויק; אליה מתייחסות המילים בשורה 47, האומרות   .37

לוקה.  העיר  על  )השליליות(  דעותיו  את  משנה  דנטה  לה  שהודות 
 .)Vita Nuova( חדשים  חיים  באסופת  דנטה  של  נעוריו  מיצירת  הידועה  הקנצונה  של  התחלה   .51
 Dolce stil( החדש״  הענוג  ״הסגנון  את  הביא  דנטה  בשירה.  מפנה  נקודת  מבשרת  זו  יצירה 
בסגנון  רק  לא  התבטא  החידוש  פסגתו.  אל  אורביצ׳יאני,  בונג׳ונטה  אותו  שהגדיר  כפי   ,)nuovo

נפשה.  של  זה   – יותר  החשוב  ליופיה  ביטוי  שהוא  הגופני,  ויופיה  האישה  בתיאור  בשינוי  אלא 
פסגת  היא  האלוהית  הקומדיה  לאלוהים.  ומקרבת  הפנימי  העולם  לשכלול  מביאה  אישה  אהבת 
קבלקנטי,  כמו  המתוק״,  החדש  הענוג  ״הסגנון  של  אחרים  נציגים  אצל  אהבה.  של  זו  תפיסה 
ואלה   ,)10 קנטו  התופת,  )ראו  בייסורים  אפילו  או  בסבל  קרובות  לעתים  קשור  לאישה  הרגש 

אמיתי.  אושר  לקראת  בדרך  נגף  אבן  מהווים  דבר  של  בסופו 
משורר   – השני  פרדריק  של  בחצרו  נוטריון  לנטיני,  דה  ג׳קומו(  )או  לג׳קופו  הכוונה  “הנוטריון״,   .56
 .1250 בסביבות  נפטר  הסוֶנטה,  לאבי  נחשב  לעיל,  הנזכרת  הסיציליאנית  לאסכולה  השייך  דגול 
האסכולה  של  השירה  מגדולי  ב-1294(,  בערך  )נפטר   )Guittone d׳Arezzo( ד׳ארצו  ג׳יטונה 

הטוסקנית.
נובע  וממנו  לראשונה  כאן  מנוסח  החדש״(.  הענוג  )״הסגנון   “Dolce stil nuovo” המקורי:  השם   .57
לעומת  החדש  הסגנון  של  וחדשנותו  עליונותו  את  משבח  דנטה  החדשה.  הפיוטית  האסכולה  שם 

אורביצ׳יאני.  בונג׳ונטה  מפי  ביטויים  באמצעות  לו,  שקדמה  השירה 
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״השחורים״.  ארגון  בראש  העומד  דנטה,  של  אויבו  דונטי,  קורסו  אחיו  של  מותו  את  מנבא  פוֶרֶזה   .82
התופת  אל  נגרר  הוא  האגדה  פי  על  לפירנצה.  בדרך  ונהרג   1308 בשנת  בשבי  נלקח  דונטי  קורסו 

סוס. לזנב  קשור  כשהוא 
 .)132-131  ,22 קנטו  הטוהר,  טור  )ראו  הדעת  עץ  של  צדדי  ענף  גדל  השישי  מהמדרג  ביציאה   .103

לגרגרנות. דוגמאות  וניתנות  קולות  נשמעים  ענפיו  מבין 
)שזאוס  ועננה  איקסיון  של  בניהם  סוסים,  חציים  אדם  בני  חציים  ֶקנטאורים,   – חזה...״  ״כפולי   .122
לאנוס  וניסו  כשהשתכרו  ֶתֶזאוס,  בידי  הובסו  הקנטאורים  אשתו(.  ֶהרה,  לדמות  דמותה  את  הפך 
)אובידיוס,   )Hippodamia( והיפודמיה   )Peiritos( ייריטוס  ּפֵ של  החתונה  סעודת  בזמן  נשים 

.)535-210 י״ב,  ספר  מטמורפוזות, 
אלה  את  לקח  ולא  ידיהם  לתוך  שאובים  מים  ששתו  מי  את  רק  המדיינים  נגד  לקרב  גייס  גדעון   .124

ז׳(. ז׳,  שופטים,  )ראו  מהמעיין  היישר  חיות  כמו  ששתו 
ישוע  של  ההר  דרשת  מתוך  לצדקה״(  והצמאים  הרעבים  )“אשרי  הרביעית  הברכה  על  פרפראזה   .154

מתי(. פי  על  )הבשורה 

קנטו עשרים וחמישה

היום. מצהרי  שעתיים  עברו  הטוהר  בטור   .3
במדורה  האּוד  יכבה  לא  עוד  כל  יימשכו  בנה  חיי  הנבואה  פי  על  אלֶטאה.  של  בנה   – ֶמֶלַאֶגר   .22
כדי  בציד  השתתף  הנער  כשבנה  אבל  היטב,  האוד  את  החביאה  האם  לידתו.  בשעת  שנדלקה 
את  האם  לקחה  שלה,  האחים  שני  את  והרג  מקלדוניה,  והאיום  המפורסם  הבר  חזיר  את  להשמיד 
לשאלתו  תשובה  נותן  הזה  המיתוס  מת.  קצר  זמן  ותוך  דעך  מלאגר  האש.  לתוך  והשליכה  האוד 

למזון.  זקוקות  שאינן  אף  מרזות  הרוחות  מדוע  דנטה,  של 
המוות.  אחרי  הנפש  וחיי  לגוף  הנפש  בין  הקשר  החיים,  ראשית  בנושא  סטציוס  של  הרצאתו   .108
וסנסיטיבית.  וגטטיבית  היא  הנפש  קרי:  ולחוש.  לחיות  יכולת  יש  האדם  לזרע  בדבריו:  ההיגיון 
יצירת המוח, אלוהים מפיח בו נשמה עם תבונה.  נבדל מזה של החיות בכך שאחרי  הזרע האנושי 
נוצרת כאן אחדות של גוף ורוח. אחרי המוות החלק החושני מדוכא, לעומת זאת גוברת הפעילות 
להרגיש  ומסוגלת  הגוף  לצורת  דומה  אבל  חומר,  נטולת  צורה  מקבלת  היא  הנשמה.  תבונת  של 
הגדול.  אלברטוס  ושל  אקווינס  תומס  של  דעותיהם  על  מבוססת  זו  תפיסה  חושניות.  חוויות 
נוגדת את הפילוסופיה של אבן רושד, השולל אלמוות של הנשמה האינדיבידואלית,  זאת  לעומת 

לאיש. שייכת  שאינה  אינטלקטואלית,  קולקטיבית,  נשמה  של  באלמוות  ומכיר 
נצרפים  השביעי,  במדרג  חטאיהם  על  עונשם  את  המקבלים  זימה  ושטופי  בשר  תאבי  של  נשמות   .112

שם. הבוערת  באש  ומיטהרים 
מזמור  הגדולים(.  הרחמים  )אבי   “Summae Deus clementi” המזמור  את  הפותחות  המילים   .121
הדין  את  נותנים  עליו  האחרון  החטא   – הבשר  תאוות  על  לגבור  מאלוהים  המבקש  אמברוזיאני 

הטוהר. בטור 
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קנטו עשרים ושישה

בצו אלוהי  ועמורה שנחרבו  נענשים על חטאיהם אנשי סדום המספרים על סדום  במדרג השביעי   .40
כד-כה(.  י״ט,  )בראשית:  סדום  מעשה  מכאן   – הטבע  כדרך  שלא  אהבה  בגין 

סיֵפאה, אשתו  קבוצה שנייה שחטאה בפריצות הטרוסקסואלית מספרת כדוגמא את המיתוס על ּפַ  .41
כתוצאה  מעץ.  עשויה  פרה  בתוך  מסתתרת  כשהיא  שור  עם  שהתעלסה  כרתים,  מלך  מינוס,  של 

.)12 קנטו  התופת,  )ראו  שור  של  וראש  אדם  גוף  עם  יצור  מינוטאור,  נולד  הזה  מהזיווג 
חולות  מלהט  הנמלטים  העגורים  עפים  אליהם  צפון,  בירכתי  אי-שם  כנראה  התנשאו  הריפן  הרי    .44

הדרום. 
ביאטריצ׳ה.  – החסודה  הגברת   .50

 )regina( על פי שמועה שמספר סבטוניוס, ואחריו אוגוצ׳ונה דה פיזה, יוליוס קיסר כונה ״מלכה״  .78
ביתיניה. מלך  ניקוֶמֶדס,  לבין  בינו  ששררה  המיוחדת  הידידות  בגלל  כמנצח,  לרומא  כניסתו  בזמן 

אבות  מבין  ב-1275(,  בערך  )נפטר  דגול  איטלקי  משורר   –  )Guido Guinizzelli( גוויניצ׳לי  גווידו   .91
מאוד. אותו  מוקיר  דנטה   .)5 קנטו  התופת  )ראו   Dolce stil nuovo-ה

הטקסט מתייחס לסיפור המיתולוגי על היפסיפיֶלה )ראו התופת קנטו 8(. מלך ֶנֶמאה – ליקּורגוס,   .94
מת  הוא  מים,  מקור  ליוונים  להראות  כדי  לרגע,  הילד  את  כשעזבה  להשגחתה.  בנו  את  הפקיד 

בניה. ידי  על  ניצלה  אך  למוות,  נידונה  היא  נחש.  מהכשת 
גורם  הארצי,  העדן  בגן  הזורם  החטאים  שכחת  נהר  היוונית,  במיתולוגיה   – ֶלֶתה  מהנהר  מים   .108

.)34 קנטו  התופת,  )ראו  העבר  של  מוחלטת  לשכחה 
המאה  של  הראשונה  במחצית  שחי  מי  העריך,  שדנטה  מפרובנס  טרובדור   – דניאל  בארנו  מדובר   .117
בעושר  המתאפיין   ,trobar ric המכונה  הסגנון  את  ייסד  האהבה,  שירת  של  בולט  נציג  ה-12, 

עתיקות.  מיצירות  הנטולים  מסתוריים  ותכנים  ביטוי 
מלימוז׳.  שמוצאו   )13-12 )מאות  מפרובנס  טרובדור   –  )Giraut de Bornelh( בורנל  דה  ג׳ירו   .120

.trobar clus של  ומורכבת  הרמטית  בטכניקה  השירה  ביצירת  משתמש 
.)56   ,19 הערות   ,24 קנטו  הטוהר,  טור  )ראו  הטוסקנית  האסכולה  מן  משורר   – ד׳אֶרצו  ג׳יטונה   .124

פרובנסלית.  בשפה  במקור  מתבטא  דניאל  ארנו   .147

קנטו עשרים ושבעה

השקיעה  שעת  נובעת  ממנו  הרוחות,  בארבע  השמש  מיקום  ידי  על  חגיגית  נקבעת  היום  שעת   .4
כדור  של  השני  מצדו  הנמצאת  בירושלים,  זורחת  שהשמש  בו-בזמן  הטוהר  לטור  המתקרבת 

הארץ.
האבנגלית  הברכה  תחילת  את  משמיע  הטוהר  מלאך  לבב...(,  זכי  )ברוכים   Beati mundo corde!  .8

 .)8 ה׳,  מתי,  פי  על  )הבשורה  ההר  מדרשת  השישית 
מצד  משמשת  הארצי,  העדן  לגן  בכניסתם  דרכה  לעבור  חייבים  דנטה(  )כולל  שכולם  האש,   .10
ההיטהרות  סמל  מהווה  שני  ומצד  השביעי,  במדרג  הנמצאות  הרוחות  לענישת  אמצעי  אחד 

המושלמת.
.27 קנטו  התופת,  ראו   .23
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הגיעה  ראשונה  לעיר.  מחוץ  בלילה  להיפגש  בבל, שקבעו  אוהבים מהעיר  זוג  היו  ותיסבי  פירמוס   .37
והתחבאה במערה בקרבת  ציד מוצלח,  לביאה צמאה שותה מים ממעיין אחרי  היא ראתה  תיסבי. 
הרעלה  את  קרעה  המתקרבת  הלביאה  פניה.  את  שהסתירה  הרעלה  את  משליכה  כשהיא  מקום 
ידי  על  נטרפה  שתיסבי  חשב  בדם,  מוכתמת  הרעלה  את  וראה  פירמוס  כשהגיע  והסתלקה. 
בפעם  עיניו  את  פקח  הנואשת  תיסבי  של  קולה  את  כששמע  בפגיונו.  עצמו  את  ודקר  הלביאה 
שבצלו  התות  עץ  פגיון.  באותו  עצמה  את  ודקרה  איתו  יחד  למות  החליטה  הנערה  האחרונה. 
יותר:  עמוקה  משמעות  לסיפור  לכהה.  פירותיו  של  הלבן  צבעם  את  החליף  הטרגדיה  התרחשה 
של  אהבתו  זאת  לעומת  חושנית;  ובראשונה  בראש  הייתה  שאהבתו  מפני  חייו  את  איבד  פירמוס 
כדי  האש  בלהבות  לעבור  לו  מאפשרת  היטהרות,  של  תהליך  כבר  שעברה  לביאטריצ׳ה,  דנטה 

האמיתיים. לחיים  אותו  שתוביל  ִלבו  אהובת  את  לפגוש 
“בואו, ברוכי אבי! ורשו את המלכות אשר התעתדה לכם למן היווסד ארץ״ )הבשורה על פי מתי,   .58
לגן העדן הארצי,  דברי המלאך המזמין את המטוהרים  זאלקינסאן(.  יצחק  פי  34, תרגום על  כ״ה, 

הדין.  ביום  לגאולה  שזכו  לנשמות  המכוונת  ישוע  של  להתבטאות  מתקשרים 
קיֶתרה – כוכב האהבה; כוכב נוגה )ונוס( נקרא כך על שם האי קיֶתרה, הוא קפריסין, שליד חופיו   .94

הגלים.  מן  ונוס  נולדה 
בימי הביניים כסמל  נחשבה  )להרחבה ראו מבוא לטור הטוהר( –  דנטה  לאה מופיעה בחלומו של   .101

.)vita active( פעילים  לחיים 
שני  בין  מבחין  דנטה  בקונביביו   .)vita contemplative( ומחשבה  הרהורים  חיי  מסמלת  רחל   .104
החיים:  סוגי  ידי שני  על  להשיגם  ואפשר  זה  את  זה  לעצמו, המשלימים  מייחס  אושר שהוא  סוגי 

והמהורהרים. הפעילים 
האושר. סוגי  שני  את  המשקף  אדמות,  עלי  העדן  לגן  דנטה  של  בואו  על  הכרזה   .117

דנטה  של  פגישתו  לפני  מיד  שלושים,  )בקנטו  היעלמו  לפני  ורגיליוס  של  אחרונות  מילים   .142-127
וטור  התופת  בדרכי  תלמידו  את  המוליך  כמדריך  תפקידו  את  מסכם  ורגיליוס  ביאטריצ׳ה(.  עם 
כדי להסביר  ומגיע למסקנה שהתבוננות דרך התבונה )שאותה הוא מייצג( אינה מספיקה  הטוהר, 
ועל  הנפש  על  כהעברת השליטה –  ניתן לפרש  זה  בקנטו  נעלות. את השורות האחרונות  אמתות 

החיובי.  לכיוון  תמיד  יופנו  ותבונתו  רצונו  והלאה  מעתה  דנטה.  לידי   – האינטלקט 

קנטו עשרים ושמונה

הנושבת  רוח חמה   – סירוקו  באורנים;  מיוער  רוונה,  באזור  הים  על שפת  יישוב   ,)Chiassi( קיאסי   .20
האפריקניים. החופים  מכיוון 

.)108 הערה   ,26 קנטו  הטוהר,  וטור   31 קנטו  התופת  ראו   .25
ידובר  על תפקידה שם  הארצי;  העדן  בגן  היחידה  ה״תושבת״  יפהפייה,  אישה מסתורית  ָמטילדה,   .40
הפירוש  האחרון.  בקנטו  רק  בשמה  אליה  יתוודע  הקורא  ושניים.  שלושים  קנטו  הטוהר,  בטור 
רצופי  וגם  פעילים  גם  חיים שהיו  לאחר  האושר שבא  התגלמות  בה  לראות  נוטה  ביותר  המשכנע 

הקדמון. בחטא  חטאו  בטרם  וחוה  אדם  של  חייהם  סגנון  כנראה,  היה,  כזה  הרהורים. 
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)ֶדֶמֶטר(, שנחטפה על  ֶצֶרס  רֶסּפוֶנה(, בתה של  )ּפֶ הכתוב מתייחס לתמונה ממיתוס על פרוסרפינה   .49
.)391 ה׳,  מטמורפוזות,  אובידיוס,  )ראו  בר  פרחי  שקטפה  בעת  השאול,  אל  פלוטו,  ידי 

קופידון  בנה  של  מִחצו  שנפגעה  אחרי  באדוניס  שהתאהבה  ונוס  של  עיניה  ברק  על  למיתוס  רמז   .66
.)526-525 י׳,  מטמורפוזות,  )אובידיוס, 

ֵלאנֶדר  של  נפשו  למצב  אלה  ממים  סלידתו  את  משווה  דנטה  ֶלֶתה.  נחל  זורם  ומטילדה  דנטה  בין   .75
ֶהרו,  לבו  אהובת  את  לפגוש  כדי  ֶהֶלספונט,  מפרץ  את  בשחייה  עובר  היה  לילה  שכל  המיתי, 
בדנטה  עורר  הלספונט  מפרץ  המעבר.  את  לו  אפשרה  לא  כשסערה  המפרץ  במי  בזעם  והביט 
ליוון,  להגיע  כדי  המים  על  גשר  שמתח  לפנה״ס(,  חמישית  )מאה  קסרקסס  פרס  למלך  השוואה 
בין  יהירות רצונו לקשר  וחזר באותה דרך אחרי שהובס בקרב ליד סאלאמינה. קסרקסס נענש על 
אל  מוליכות  אלה  דוגמאות  סוף;  בים  הִעברים  למעבר  רמז  גם  יש   75 בשורה  מופרד.  שנברא  מה 

אותם. שברא  מי  של  באישורו  רק  להשתנות  יכולים  הטבע  שחוקי  המסקנה 
מסבירה  מטילדה  אלה  במילים  ן״.  ֲאַרּנֵ ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָפֳעֶלָך;  ּבְ ְיהָֹוה  ִני  ְחּתַ ּמַ ׂשִ י  ״ּכִ ה(  )צ״ב,  תהילים   .80

אלוהים.  שברא  היופי  על  מהרהוריה  נובע  המאושר  שחיוכה 
דבריו  פי  )על  הטוהר  בטור  שהרי  הארצי,  העדן  לגן  והמים  הרוח  מגיעים  מנין  מסבירה  מטילדה   .132
שכבת  של  מעגלית  מתנועה  כתוצאה  מופיע  הרוח  משב  טבע.  לתופעות  אחיזה  אין  סטציוס(  של 
גן  ליערות  מגיע  הנושב  האוויר   .)primum mobile( ראשונית״  ״תנועה  ידי  על  המונעת  אוויר, 
בלתי  ממקור  נובעים  זאת,  לעומת  המים,  שונים.  צמחים  של  זרעים  האדמה  פני  על  ומפזר  העדן 
שכבר  הרעים,  המעשים  כל  של  ִשכחה  על  המופקד  הנחל  ֶלֶתה,  נהרות:  לשני  ומתחלקים  נדלה 
הוזכר כמה פעמים )ראו לעיל, הערה 25(, וֵאנֹוֶאה )Eunoe(, הנועד לשמר את זכרם של המעשים 

הטובים.
הזהב  תור  מתקופת  מיתוס  בין   –  )syncretism( תרבותיים  מושגים  לשילוב  מעניינת  דוגמה   .144
היווני הקלאסי לגן העדן התנ״כי. דנטה מתאר את המשוררים שחיו בעת העתיקה ואת געגועיהם 

קיומו. על  ידעו  לא  שעדיין  הזהב  לתור 

קנטו עשרים ותשעה

א.  ל״ב,  תהילים,   .3
ברוונה.  קיאסי  של  האורנים  יער   .16

הדעת. מעץ  לאכול  האלוהי  לאיסור  לאי-ציות  רמז   .27
השתתף  שבה  המיסטית  התהלוכה  את  לתאר  כדי  מהשראתן  שיאצילו  בבקשה  המוזות  אל  פנייה   .37
אּוַרניה – מוזת האסטרונומיה, מייצגת  בגן העדן. הליקון – משכנן המיתולוגי של המוזות.  דנטה 

שמים.  בענייני  הידע  את  כאן 
רוח  של  הסגולות  שבע  את  המסמלת  הקנים  שבעת  מנורת  פותחת  המיסטית  התהלוכה  את   .50

שמים(.  יראת  אמונה,  כישרון,  גבורה,  עצה,  תבונה,  )חוכמה,  הקודש 
הקודש.  רוח  שמעניקה  הסגולות  של  השפעתן  את  המתארת  תמונה   .74

הירח. אלת  דיאנה,  היא  דליה  הירח.  הילת  היא  ֶדליה  של  חגורתה   .78
בהירות  את  מסמלים  החבצלת  זרי  התנ״ך;  ספרי  כ״ד  את  מסמלים  זקנים  וארבעה  עשרים   .83
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גבריאל  שהמלאך  האבנגליון,  מן  ברכה  מילות  מושרות  המשיח;  בוא  את  המנבאה  הדוקטרינה 
מיופיה. התלהבותו  את  מוסיף  כשהוא  הבשורה,  מסירת  בעת  הקדושה  האם  אל  הפנה 

הכנפיים  שש  ויוחנן.  לוקס  מרקוס,  מתי,  פי  על  הבשורות:  ארבע  את  מסמלות  חיות  ארבע   .92
העיניים  האבנגליון.  של  המהירה  תפוצתו  את  לסמל  ויכולות  השרפים,  כנפי  למספר  מתקשרות 
המפלצת   – לארגוס  דנטה  את  מחברות   – והעתיד  העבר  כראיית  מתפרשות  אותן  המכסות 
ארגוס  לעגלה.  שנהפכה  זאוס  של  אהובתו  ִאיֹו,  על  ששמרה  העיניים,  מאה  בעלת  המיתולוגית 

הרמס.  מידי  נהרגה 
את   – אותה  והמוביל  אליה  הרתום  והגריפון  הכנסייה,  את  המסמלת  חיות  ארבע  מוקפת  כרכרה   .107
ישוע. ראש וצוואר מזהב משמעותם האלוהות של ישוע, שאר הגוף בצבע לבן מסמל את אופיים 
מסמלים  הגלגלים  שני  הצלב.  על  המדמם  ישוע  ואת  הדם  צבע  את  מסמל  ארגמן  אדם;  בני  של 
נכנסו  שבהן  למרכבות  בהשוואה  בהרבה  מפוארת  הזו  הכרכרה  החדשה.  הברית  ואת  התנ״ך  את 
המנצח  אוגוסטוס  והקיסר  חניבעל,  עם  במלחמה  המזהיר  הניצחון  אחרי  אפריקנוס  סקיפיו  לרומא 

.)17 קנטו  התופת,  )ראו  ַפֵאיתון  השמש,  אל  של  בנו  למרכבת  בהשוואה  ואף  רבים,  בקרבות 
תקווה  אדום(,  בצבע  )הלבושה  אהבה  תיאולוגיות:  למצוות  אלגוריה  הן  צעירות  נשים  שלוש   .126

לבן(. בצבע  )הלבושה  ואמונה  ירוק(  בצבע  )הלבושה 
גבורה,  תבונה,  המוסר:  למידות  אלגוריה  הן  ארגמן  בבגדי  לבושות  צעירות  נשים  ארבע   .130
וראיית  להווה  מודעות  העבר,  )זיכרון  עיניים  שלוש  ולה  התבונה  היא  העיקרית  וצדק.  צניעות 

העתיד(.
רופא,  השליחים,  מעשי  מחבר   ,)Luca Evangelista( הקדוש  אבנגליסטה  לוקה   – זקנים  שני   .134
התרסי(,  )שאול  הקדוש  ופאולוס  הדגול;  היווני  הרופא  היפוקרטס,  של  תלמידו  בבגדי  המופיע 

אלוהים״. מילת  חרב   – הנפש  ״חרב  של  כסמל  חרב  עם  מופיע  האיגרות,  מחבר 
יוחנן  פטרוס,  יעקב,  החדשה:  הברית  מן  חלק  המהוות  הקתוליות,  האיגרות  מחברי  הם  הארבעה   .142

ויהודה.
ֲחלֹום  ּבַ מֹו  ּכְ יט,  ַמּבִ ״ּוְנכֹוָחה  מכאן:  הנבואי  יוחנן  חזון  מחבר  הקדוש,  יוחנן   – גלמוד״  ״ישיש   .143

ּפֹוֵסַע״.
שבאמונה. האמת  למבשרי  המתלווה  אהבה,  מסמל  הפרחים  של  ארגמן  צבע   – שני...״  ״פרחי   .148

קנטו שלושים

מסוגל  חטא  רק  קודם(.  קנטו  )ראו  הקודש  רוח  ידי  על  שניתנו  הסגולות  לשבע  מטפורי  תיאור   .1
בחשיבותו  הראשון״  ״השחק  הקודש.  רוח  של  השפעתה  תיפסק  ואז  הזוהר,  את  מהם  לשלול 

האלוהים. משכן   ,)Empireum( האמפיריום   –
קודם(. קנטו  לעיל  )ראו  התנ״ך  ספרי  כ״ד  את  המסמלים  הזקנים  כ״ד   .7

לביאטריצ׳ה  מכוונות  אלה  מילים  הכנסייה;  עם  ישוע  לנישואי  מטאפורה  ח.  ד׳,  השירים,  שיר   .11
הכנסייה. נשענת  שעליה  שהתגלתה,  האמת  סמל  והיא  הכרכרה,  על  העומדת 

הנכבד. הזקן  של  לקולו  “ad vocem…״.   .18
לירושלים.  בכניסתו  ישוע  פני  את  היהודים  קידמו  בה  הברכה   – הבא״  ״ברוך   .19
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ו׳, 883( בעת  )ספר  )Anchises( משמיע באנאידה  ורדים מלוא כף״, מילים שאנכיסס  ״הו, השליכו   .21
צעיר.  שנפטר  אוגוסטוס,  אוקטביוס  של  אחותו  בן   –  )Marcellus( מרצלוס  של  הרוח  פני  קבלת 

ורגיליוס.  את  הנשמות  מכבדות  כך 
הזית  עץ  מעלי  זר  התיאולוגיות;  המצוות  שלוש  את  מסמלים  בגדיה  צבעי  ביאטריצ׳ה;   – עלמה   .32
 – לאתנה(  המתלווים  הסמלים  אחד  הוא  קטן  זית  )עץ  וחוכמה  שלום  היוונית  בתרבות  מסמל 

תרבות. מושגי  של  להכלאה  מובהקת  דוגמא 
תשע. בגיל  הראשונה  בפעם  אותה  כשראה  בביאטריצ׳ה  התאהב  דנטה   – ילדות  ימי   .42

דנטה  קשים;  ברגעים  באלוהים,  המלא  האמון  את  דנטה  בעיני  מבטא  הפסוק   – ב  ל״א,  תהילים   .83
ולהודות באשמתו כלפי ביאטריצ׳ה )מכאן  טּוהר מהחטאים העיקריים, אבל עדיין היה חייב לכפר 
לעלות  לחלוטין,  מטוהר  שיוכל,  כדי  האמת,  התגלות  של  והסמל  האישה   – שלה(  המזג  חומרת 

העדן. גן  של  למעגל 
ט. פסוק  שם,   .84

חדשים  בחיים  כאלגוריה.  בעיקר  הפרשנים  מָפרשים  מותה,  אחרי  בביאטריצ׳ה  לבגידה  הרמז  את   .130
אהובתו.  מות  את  הכואב  לדנטה  חמלה  מלאת  ֶג׳נטילה,  דונה  אחרת,  אישה  מופיעה   )39-25(
בקונביביו המשורר מסביר שהיא מהווה האנשה של הפילוסופיה, בחיקה חיפש נחמה. אכן, אחרי 
ועליו  המוסרית(,  בתפיסתו  )ייתכן שגם  עולמו  בהשקפת  עבר משבר  דנטה  ביאטריצ׳ה  מותה של 

התופת. של  הראשונות  בשורות  מספר  הוא 

קנטו שלושים ואחד

לכן. קודם  פעמים  מספר  שהוזכר  לתה  נהר  למימי  רמז   .12
באמצעות  האמת  את  לחקור  המתיימרת  פילוסופית  מתפיסה  הנובעת  אינטלקטואלית  אשליה   .45

.19 הערה   ,19 קנטו  הטוהר,  טור   ;4 קנטו  התופת  ראו  האלוהי(:  החסד  סיוע  )ללא  בלבד  תבונה 
תפיסת האהבה של דנטה, משורר ה-Dolce stil nuovo, מתמקדת ביופיה הנפשי של ביאטריצ׳ה,   .52
הדבר  אהובתו.  מות  אחרי  העוצמה  במלא  המשורר  זכה  זו  בהתגלות  הפיזי.  ביופיה  המשתקף 

הבא.  בעולם  ולמסע  נשמתו  לתיקון  לשאוף  אותו  הביא 
אלה  אם  גם  דנטה;  של  נעוריו  מימי  ליריים  בשירים  ביטוין  את  שמצאו  אהבים  לפרשיות  רמז   .59
הקומדיה  למחבר  לחלוטין  זרה  בהן  המוצגת  האהבה  תפיסת  דמיונו,  פרי  ספרותיות  יצירות 

האלוהית. 
למשורר  להזכיר  מנת  על  ״זָקן״  במלה  סרקסטי  שימוש  עושה  ביאטריצ׳ה   – וראה...״  זקנך  “הרם   .68

ילד.  איננו  שוב  כי 
מים  מתיז  הכומר  כאשר  המיסה,  במהלך  המושרות  מילים  חטאי(,  את  )רחץ   asperges me  .98
)נ״א,  ין״  ַאְלּבִ ֶלג  ֶ ּוִמּשׁ ֵסִני,  ַכּבְ ּתְ ְוֶאְטָהר;  ְבֵאזֹוב  ֵאִני  ַחּטְ ״ּתְ קדושים על צאן מרעיתו. לקוח מתהילים: 

ט(.
 .)130 הערה   ,29 קנטו  הטוהר,  טור  )ראו  העיקריות  המצוות  של  בהאנשה  מדובר   .104

.23 הערה   ,1 קנטו  הטוהר,  טור  ראו   .106
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שעובר  בשינויים  בפליאה  מתבונן  דנטה  השמיימי:  העדן  בגן  האווירה  את  המקדימה  תמונה   .126
אפשר  ישוע  של  הכפול  קיומו  שאת  היא  המשמעות  ביאטריצ׳ה.  בעיני  משתקף  כשהוא  הגריפון 

שנתגלתה.  האמת  באור  רק  להבין 

קנטו שלושים ושניים
עשר שנים נמשך המשבר שעבר דנטה אחרי מותה של ביאטריצ׳ה: משנת 1290 ועד השנה 1300,   .2

הקומדיה. עלילת  מתרחשת  שבה 
ותשעה.  עשרים  בקנטו  שתוארה  האלגורית,  מהתהלוכה  דמויות   .27

של  תקופתו  ועד  הקמתה  מיום  הכנסייה  תולדות  של  אלגורי  חזון  אחריה:  והבאות  זאת  שורה   .37
העדן  לגן  המבוא  פרק  את  ראו  להרחבה  התהלוכה.  של  עצירתה  אחרי  כמופע  המוצג  דנטה, 

הארצי. 
יחד. כאן – סמלה של האימפריה  והאלוהי גם  ה״אילן״ הוא עץ הדעת המסמל את החוק החילוני   .38

הקדושה.  הרומית 
עד.  יערות  שפעה  הודּו  הביניים  ימי  איש  בתודעת   .41

הצלב.  סמל  הוא  העץ  אל  המרכבה  מוט  את  הקושר  הגריפון   .49
-568 א׳,  )מטמורפוזות,  יופיטר  של  לפקודתו  מרקורי  בידי  נרצח  העיניים  מאה  בעל  ארגוס   .64

.)747
)הבשורה  ישוע  של  דמותו  לשינוי  ההר  על  עדים  היו  ואליהו,  משה  עם  יחד  ופטרוס,  יוחנן  יעקב,   .73

.)8-1 י״ז,  מתי,  פי  על 
את  מסמל  נוצות  המשיר  הנשר  המוקדמים.  בנוצרים  רומא  התעמרות  את  מסמל  הנשר  כאן   .115

.)19 קנטו  התופת,  )ראו  קונסטנטינוס  מורשת 
הנצרות.  בקרב  הכופרים  כתות  את  מסמל  השועל   .119

האסלאם. כעליית  כלל  בדרך  מפורש  המרכבה  את  המבקע  הדרקון   .132
ואת  הצרפתית  המונרכיה  את  מסמל  הנפיל  דנטה.  של  בימיו  הכנסייה  היא  האבנט  פרומת  הזונה   .149

  .)19 קנטו  התופת,  )ראו   1309 בשנת  לאביניון  האפיפיור  כס  העברת 

קנטו שלושים ושלושה
הבית. חורבן  על  קינה  ַנֲחָלֶתָך״,  ּבְ גֹוִים  אּו  ּבָ ״ֱאלִֹהים,  א:  ע״ט,  תהילים,   .1

ְולׂא  ְמַעט  ״ֵהן   ,Modicum, et non videbitis me; et iterum, ... modicum, et vos videbitis me  .12  ,10
מנבא בשיחה  ישוע  אלו  במילים   16 ט״ז,  ט״ז,  יוחנן,  פי  על  ְוֶתֱחזּוִני״, הבשורה  ְמַעט  ְועֹוד  ִתְראּוִני 
אחרי  במהרה  לתקווה שהכנסייה תתחדש  ביטוי  נותן  הכתוב  תחייתו.  ואת  מותו  את  תלמידיו  עם 

מוסרי.  שפל  של  זמן  פרק  קרי:   – ״היעלמות״  של  תקופה 
מטילדה. היא   – דונה   .14

על עצמה את תפקיד  ביאטריצ׳ה המקבלת  דבריה של   – זאת...״  בוודאות אראה  לך, שכן  ״אומר   .40
האלגוריים  הדימויים  את  ומבהירה  נעלות,  אמתות  לתודעתו  מחדירה  היא  דנטה.  של  המדריכה 
״הנואף  הוא   – צרפת  שלמלך  זה  הכנסייה,  של  שסיאובה  מכריזה  היא  הקודם.  בקנטו  המופיעים 
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המגודל״– יש בו חלק, יתוקן על ידי נוקם מסתורי המסומן במספר 515 )שורה 43(. כבר הפרשנים 
של  מקומן  החלפת  אחרי   DXV הרומי  )המספר  וגואל  מנהיג  של  כינויו  שזהו  סברו  הראשונים 
DVX=dux, שפירושה מנהיג(. לחידוש מוסריותה של הכנסייה  הספרות יוצר את המילה הלטינית 
״כלב  של  המסתורי  למקרה  בדומה  הפוליטי.  ההיגיון  את  שיחזיר  הקיסרי,  השלטון  כנראה  יתרום 
לדמות  הזה  ה״מנהיג״  את  לשייך  ניסו  התופת,  של  הראשון  מהקנטו   )veltro  – )ולטרו  הציד״ 
השביעי,  מכתבו  את  לו  הקדיש  שדנטה  השביעי  להנרי  ובראשונה  בראש   – מסוימת  היסטורית 

התנ״כי. לגלית  משווה  שהוא   – הרביעי  בפיליפ  להילחם  לו  קרא  ובו 
דמויות,  לשתי  מסרה  אשר  משהו,  הסתומה  נבואתה,  פי  על  המיתולוגית.  הצדק  אלת   – ֶתמיס   .46
יאכלסו  שתיהן  הגדול,  המבול  אחר  ששרדו   ,)Pyrra( ופירה   (Deukalion( דּוָקליון  או  ֶדאּוָקליֹון 
אם  היא  שהאדמה  )כיוון  באבנים  מדובר  לאחור.  האם  עצמות  זריקת  ידי  על  הארץ  את  מחדש 
הספינקס, שהטריד   ;)415-347 א׳  מטמורפוזות,  )אובידיוס,  אדם  לבני  הפכו  בני האדם( שאכן  כל 
ואדיפוס  לפניו,  שהציג  לחידה  פתרון  למצוא  לעיר  שהתקרב  מי  מכל  ביקש  תבאי,  העיר  את 
)ראו  ממוות  עצמו  ואת  מהמפלצת  העיר  את  שחרר  ובכך  הנכונה,  התשובה  את  שנתן  היחיד  היה 

ז׳(. מטמורפוזות, 
של  שגוי  יד  כתב  על  התבסס  דנטה  חידות.  לפתור  האמורות  לנימפות,  התכוון  דנטה   – ניאדות   .49
בנו של  Laiades )שמשמעותה – אדיפוס,  Naiades, במקום  המטמורפוזות, שם נרשמה המילה 

.)Laios לאיוס 
העץ – עץ הדעת )ראו לעיל קנטו 33, שורות 39-37(, שבפעם הראשונה הושלה תפארת עלוותו   .56
אחרי  )או  לעץ  הקשורה  המרכבה  את  שחרר  שהנפיל  אחרי  השנייה  ובפעם  אדם,  של  חטאו  בגלל 

קודם(. עוד  אותו  זעזע  שהנשר 
 .)26 קנטו  העדן  )ראו  לגאולה  המתנה  תוך  לסבול  אדם  אמור  שבה  התקופה  זו   .61

ביאטריצ׳ה  אבן.  ליצירת  שסייע  מה  בסידן,  רוויים  היו  שם  המים  ארנו;  הנהר  פלג   – ֶאלָסה   .67
האלסה. כמי  דנטה,  של  מוחו  ״התאבנות״  על  מצטערת 

ביאטריצ׳ה  הקודם,  לדימוי  בהמשך   .37 הערה  ושבעה,  עשרים  קנטו  הטוהר,  טור  ראו   – פירמוס   .69
ומזיקות. נפתלות  במחשבות  והסתבך  המחשבה  בהירות  את  איבד  שדנטה  על  מצטערת 

שבידיהם. למטות  דקל  עלי  להצמיד  נוהגים  היו  הקודש  מארץ  החוזרים  רגל  עולי   .78
האסכולה של דנטה, תורת אריסטו חסרת הפשרות )המקובלת על אבן רושד(, אינה מסוגלת לפי   .86
כמו  הוא  ביניהן  והמרחק  אמונה,  ידי  על  המושגות  הנעלות,  האל  לאמתות  להתקרב  ביאטריצ׳ה 

הראשון.  המניע  העילות,  עילת  ובו  התשיעי  והרקיע  הארץ  שבין  זה 
והחידקל.  הפרת  כמו  מקור,  מאותו  נובעים  והֵאינֹוֶאה  הלתה   .112

הערות
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דנטה – משורר העולם הארצי
אריך אוארבך�

תחילת המפגשים
כשהוא  ורבגוניותו,  מורכבותו  על  הארצי  העולם  של  נאמנה  בבואה  מוצאים  אנו  בקומדיה 
)במקום  שעסקנו  כיוון  ועתה,  מושלם.  בסדר  המתנהל  מראש  נחרץ  גורל  של  עולם  אל  מותק 
ובתמונות  בדימויים  משתקפים  אלו  כיצד  להראות  נבקש  ותוכנה,  הקומדיה  במבנה  אחר2( 

היצירה.  של 
פוגש  הוא  הסופי,  גורלן  את  המציינות  בתחנות  ושם,  הבא,  בעולם  למסע  יוצא  דנטה 
על  דבר  יודעים  אלו שאינם  בקי. אפילו  הוא  או באנשים שבחייהם  בנשמות האנשים שהכיר, 
מפגשים  בעקבות  המתעורר  הרגש  את  בקלות  לדמיין  המצב,  על  בהרהרם  יכולים,  הקומדיה 
והאנושי  ביותר  היעיל  ביותר,  האמין  למבע  מזמנים  שהם  הטבעית  ההזדמנות  ואת  אלו, 
מקריות  של  במצב  תמיד  נמצאים  אנשים  בו  הזה,  בעולם  מתרחשים  אינם  המפגשים  ביותר. 
ביותר  החיוניים  ברגעים  החיים  של  המוחלטת  העוצמה  ובו  בלבד,  ממהותם  חלק  החושף 
מקשה על ההכרה העצמית והופכת את המפגש האמיתי לבלתי אפשרי כמעט. המפגשים גם 
אינם מתרחשים בעולם הבא, שבו המרכיבים האישיים ביותר באישיות נמחקים בידי צלמוות 
של  נשמותיהם  לא,  החיים.  של  נפש  שווה  או  מצועף  עמום,  זיכרון  מלבד  נשאר  אינו  ודבר 
שהנתונים  פי  על  אף  באמת;  החיים  האנשים  אלה  מתים,  אנשים  אינן  דנטה  של  הבא  העולם 
הם  בעולם,  הקודם  קיומם  של  יוצא  פועל  הנם  אישיותם  של  והאווירה  חייהם  של  המוחשיים 
וודאי  ובממשות שהשיגו רק לעתים רחוקות בימי חייהם,  מגלים אותם כאן בשלמות, בריכוז 

בהם.  פוגש  דנטה  וכך  אחר.  אחד  לאף  אותם  גילו  שלא 
או אימה מרתקות את שני הצדדים למפגש, שהרי שוכן העולם  הפתעה, תדהמה, שמחה 
הבא, כפי שהוא מוצג שם, גם הוא מרוגש ממפגש עם אחד מן החיים; עצם הפגישה והזיהוי 
של  דימויים  ומייצרים  האנושי,  הרגש  של  ביותר  העמוקים  היסודות  אל  חודרים  זה  של  זה 

כמותם.  שאין  פיוטיים  ועושר  כוח 

של  הראשונה  במחצית  הספרות  חוקרי  צמרת  עם  נמנה   ,)Erich auerbach, 1892-1957( אוארבך  אריך   .1
 Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der הוא:  מכולם  הנודע  הרבים,  חיבוריו  מבין  העשרים.  המאה 
]בתרגומו  המערב  בספרות  המציאות  התגלמות  מימזיס.  עברי:  )תרגום   .abenländischen Literatur, 1946
 Erich לראשונה:  אור  ראה  בזאת  המוגש  המאמר  תשכ״א.(  ירושלים,  ביאליק,  מוסד  הוצאת  קרוא[  ברוך  של 

בנקל. רועי  לעברית:  תרגום   .auerbach, Dante als Dichter der iridischen Welt, Berlin, 1929
 Figura, (Scenes from the Drama of European Literature) university of לחיבורו:  המחבר  כוונת   .2

העורך(. )הער׳  ה קומדיה.  מבנה  של  ניתוח  ובו   ,)Minnesota
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את  מפיקות  שהן  שאף  סצנות  מספר  מציעים  בקומדיה  הנשמות  שבין  המפגשים  לכן 
ארצי  מפגש  כל  על  ניכרת  במידה  עולות  הן  ארציים,  מפגשים  של  מזיכרונם  הבעתן  יסודות 
במיוחד  ללב  נוגעות  הן  חושפות.  שהן  המצבים  ובשפע  אותן  המלווה  הרגש  במידת  אפשרי, 
כאשר דנטה היה קשור אל האדם האחר בקשרים ארציים, קשרים הנובעים מחיים משותפים 
הזדמנות  מהיעדר  ואם  מביישנות  אם  אשר,  התשוקה  רוחנית.  פנימית,  מהשפעה  או  ממש 
לדבר, נוטה בקיומה הזמני להתחבא, פורצת כאן החוצה, כולה במקשה אחת, כאילו הושפעה 

עצמה. את  להביע  שלה  והיחידה  האחת  ההזדמנות  שזו  מהידיעה 
הנשלח  כנגד  העזר  לפניו  מופיע  ובא,  הממשמש  הקץ  נוכח  דנטה  של  העמוקה  במצוקתו 
מניעה  דנטה  של  מצוקתו  אותו,  שזיהה  לפני  אפילו  אך  ורגיליוס!  אלוהי:  חסד  בידי  אליו 
מתגלה  חשיבתו  בדרך  וקודמו  באמנותו  וכשהמומחה  תחינתו;  לזעקת  כולו  להתמסר  אותו 
לפניו, אהבתו והערצתו של דנטה מתפרצות באופן טבעי וללא שליטה, ובמצבו נראות לגמרי 
של  והן  האחר  של  הן  החיונית  ההתגלמות  את  הקובעות  היסודיות,  המילים  מאליהן  מובנות 
עצמו, מילים מלאות פאתוס אך מושרשות בכנות באירוע המיוחד. כך בזמן תהלוכת הניצחון 
בגן העדן עלי אדמות, כשמופיעה ביאטריצ׳ה; וכך כשדנטה, הזקוק לעזרה, פונה אל ורגיליוס 

לו: ואומר 

ם  ּלָ ּכֻ עֹוְרַקי  ּבְ ...ֵאין 

ַרַעד,  ּבְ ִנְתְקָפה  לֹא  ם  ּדָ ל  ׁשֶ ַאַחת  ה  ִטּפָ
ָבה.  ׁשָ קֶֹדם  ּכְ ֵאַלי  ְנעּוַרי  ֵאׁש  ה  ִהּנֵ

ביום  כקריאה  מהדהד  דנטה  של  וכששמו  לצדו;   “dolcissimo padre”-ה את  שוב  מוצא  ואינו 
לא  הלב  מן  תוקפו  את  שקיבל  וההווה,  העבר  מן  בגורלו  המבוסס  היטב,  המוכן  הרגש  הדין, 
בנו  אוחז  עצמו,  את  ולהכיר  להבין  אמיתית  נכונות  שהוא  הרגש  התבונה,  מן  מאשר  פחות 
 “men che דנטה:  של  במילותיו  שיגידו  ייתכן  הקוראים  שגם  כך  בו,  אוחז  משהוא  פחות  לא 
ם  ּדָ ל  ׁשֶ ַאַחת  ה  ִטּפָ ם  ּלָ ּכֻ עֹוְרַקי  ּבְ ״ֵאין   –  dramma di sangue m’è rimaso che non tremi”

ַרַעד״.  ּבְ ִנְתְקָפה  לֹא 
מכיוון  דנטה:   – במפגש  אחד  שותף  רק  תוקף  הרגש  הללו  המיוחדים  המקרים  בשני 
ייעודם  קיבלו את  יפגשו – הם  יודעים מראש במי הם  וביאטריצ׳ה,  ורגיליוס  ששני האחרים, 
שני המשתתפים  את  האחרים המפגש מרתק  המקרים  בכל  אך  אחרת.  מסֶפרה  והם  מלמעלה 
יותר  מוקדם  מופת  או  רוחני  מורה  עם  המפגש   – מפגשים  של  זה  לסוג  שווה.  בעוצמה  בו 
מן  בתופת.  הקוראים  של  בזיכרונם  חקוקה  הנשארת  לטיני,  ברּוֶנטֹו  עם  הסצנה  שייכת   –
בחשכה  בו  המתבוננים  סדום  אנשי  את  לזהות  יכול  דנטה  אין  מתקדם  הוא  שעליה  התעלה 
ודנטה משיב  פלא!  איזה  וקורא:  הבגד  בשולי  אותו  תופס  עד שאחד מהם  הלוהט,  המדבר  מן 

.“Siete voi qui, ser Brunetto?” לו: 
בני...(. )הו,   “o figluol mio...” אלי:  והוא  אישי?  ברונטו  אתה,  כאן  האומנם  קרי: 

משאירה  ברונטו,  של  החשובות  מילותיו  את  ומצדיקה  המציגה  זו,  סצנה  זאת,  ובכל 
את  בשלמות  המפתח  יותר  מאוחר  דימוי  של  מוקדם  טעם  יותר,  ולא  סקיצה  של  רושם  בנו 
במפגש  וורגיליוס.  סטציוס  בין  המפגש  כלומר,  כאן,  המוצע  מהנושא  המשתמעת  התחושה 
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ההתרחשות  זירת  ואת  מציע,  שהנושא  האפשרויות  שפע  כל  את  לראשונה  דנטה  מפתח  זה 
ותלמידו.  רוחני  אב  בין  המפגש   – נושא  אותו  עם  חיבור  תוך  בהן  ומשתמש  הקומדיה,  של 
זה; שתים עשרה מאות חלפו  זה את  זמן; הם לא הכירו  בני אותו  היו  שני האנשים הללו לא 
יצירתו  פי  שעל  סטציוס,  האלילים;  עובדי  עם  בלימבו  שוכן  ורגיליוס  בחיים.  היותם  מזמן 
את  מוביל  שוורגיליוס  בזמן  הטוהר.  בטור  עוונותיו  על  כיפר  בסתר,  נוצרי  היה  דנטה  של 
עצמו  חש  הוא  שלו;  הטיהור  תקופת  לסוף  מגיע  סטציוס  הטוהר,  טור  בתוך  דנטה  תלמידו 
והוא  נשמתו,  גאולתה של  רעידת אדמה מבשרת את  העדן הארצי.  לגן  לעלות  ומוכן  חופשי 
מזוהה  בלתי  שלישי,  רגל  עולה  מצטרף  הרגל  עולי  שני  אל  השמיימה;  בעלייתו  מתחיל 
דבריו  את  ומסיים  הפיוטית  ויצירתו  חייו  על  להם  מספר  הוא  לפניו.  מי  יודע  שאינו  עדיין, 
להשיג  היה  יכול  לא  בלעדיה  שלו,  ההשראה  מקור  הייתה  האנאידה  לוורגיליוס:  בשבחים 
נוספת  שנה  בשמחה  לשחרורו  ממתין  היה  הוא  חי,  שוורגיליוס  כפי  לחיות  מנת  על  דבר; 
הרצון  לכוח  אך  לשתוק:  לו  ומאותת  לדנטה  ורגיליוס  פונה  אלו  דברים  לאחר  הטוהר.  בטור 

גבולות...  יש 

ֵהן,  רֹוְמזֹות  ֵעיָניו  ִאיׁש  ּכְ י,  ְכּתִ ִחּיַ ָאנִֹכי  ְך  ּכָ
יט,  ִהּבִ ּוְבֵעיַני  ל,  ַהּצֵ ֶהְחִריׁש  ֲאַזי 

ָהֶרֶגׁש.  ּוְמֻעְרָטל  לּוי  ּגָ ֶהן  ּבָ ַרק  י  ּכִ

ִלי,  ָאַמר  ל  ַהּצֵ ּוְצַלח,״  ֲעָמְלָך  ּבַ ״ֲעֵלה 
ָנא,  ֶוֱאמֹר  י  ּנִ ִמּמֶ ה  ַכּסֶ ּתְ ַאל  זֹאת  ״ִעם 

?״  ְרּתָ ִהְסּבַ ֵאַלי  ִנים  ּפָ ִחּיּוְך  ּבְ ַמּדּוַע 

ָהִייִתי,  ָלכּוד  ה  ִמּזֶ ְוַגם  ה  ִמּזֶ ה  ַעּתָ
ִני,  ׁשַ ּקְ ּבִ ּתֹק  ִלׁשְ ְוֶזה  ָחַפץ,  ָבִרי  ּדְ ֶאת  ֶזה 
ַמּדּוַע.  מֹוִרי  ֵהִבין  י,  ֶנֱאַנְחּתִ ֵעת  ן  ּכֵ ַעל 

לֹו,  ב  ָהׁשֵ ֵאָליו,  ר  ּבֵ ״ּדַ ִלי,  ָאַמר  ֵהל,״  ּבָ ּתִ ״ַאל 
ִבים,  ָ ּוְמֻיּשׁ קּוִלים  ׁשְ ָבֶריָך  ּדְ ִיְהיּו  ֲאָבל 

מַֹע.״ ִלׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ֶחְפצֹו  ְמאֹד  ַרב  י  ּכִ

ָלֶבַטח  ְקדּוִמים,  ֵצל  ״הֹו,  לֹו:  ָעִניִתי  ֲאַזי 
ָרִאיָת,  ר  ֲאׁשֶ ִחּיּוְך  ר  ְלֵפׁשֶ ה  ַאּתָ ֵמּהַ  ּתָ

יַע.  ַאְפּתִ אֹוְתָך  ה  ִהּנֵ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ֲאָבל 

ְלַמְעָלה,  ִתיב  ַהּנָ ֶאת  יֹוֵרִני  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש 
הּוא,  ֶוְרִגיְליּוס 

]…[
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ֶוְרִגיְליּוס  ַרְגֵלי  ַלְחּבֹק  ׁש  ּקֵ ּבִ ל,  ַהּצֵ ַרע  ּכָ
צֶֹרְך,  ֵאין  ֲחַדל,  ״ָאִחי,  ֵאָליו:  ר  ּבֵ ּדִ ֶזה  ַאְך 

ֵעיֶניָך.״  רֹואֹות  ֲהלֹא  ְוֵצל  ה  ַאּתָ ֵצל  ֵהן 

ּגֶֹדל  ֶאת  ִבין  ּתָ ה  ״ַעּתָ ר:  ּבֵ ּדִ ָקם,  עֹוֶדּנּו 
ּבֹוֶעֶרת,  ַעְצמֹוַתי  ּבְ ֵאֶליָך,  ַאֲהָבִתי 

נּו,  ִהּנֵ לֹא-ְכלֹום  ֵהן  י  ּכִ ְלֶפַתע  ח  ּכַ ֶאׁשְ י  ּכִ ַעד 

חֶֹמר.״ ּבְ נֹוְצקּו  לּו  מֹו  ּכְ ֶאְנַהג  ְצָלִלים  ְוִעם 

החיים  של  המתוק  זיכרונם  חדורת  אך  פחות,  נשגבת  מחווה  מהווים  חברים  בין  המפגשים 
ידיד  דֹוַנטי,  פֹוֶרֶזה  את  פוגש  דנטה   ,)23 )קנטו  הטוהר  בטור  המורעבים  הגרגרנים  בין  ביחד. 

סונטות:  בעניין  במיוחד  ומקורי  מבריק  ויכוח  לו  היה  שעמו  נעוריו, 

ְלּגֶֹלת,  ּגֻ ּבַ לֹו  קּועֹות  ׁשְ ֵעיָניו  ֶאָחד,  ְתאֹום  ּפִ
י,  ּבִ טֹו  ַמּבָ ֶאת  נֹוֵעץ  ֵאַלי,  ָניו  ּפָ ֵהֵסב 

ַהֶחֶסד?״  ה  ְלַמֲעׂשֵ ָזִכיִתי  ה  ּמֶ ״ּבַ ָזַעק: 

ַמְרֵאהּו,  י  ּפִ ַעל  אֹותֹו  ְמַזֶהה  ָהִייִתי  לֹא 
ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  י  ָיַדְעּתִ קֹולֹו  ְצִליל  ּבִ ֲאָבל 

י.   ּנִ ִמּמֶ אֹותֹו  יר  ִהְסּתִ ָניו  ּפָ ר  ְקַלְסּתֵ ִאם  ם  ּגַ

ַהּכֹל,  ִזְכרֹוִני  ּבְ ית  ִהּצִ ֶזה  ף  ְוֶרׁשֶ
ֶחֶתת,  ֻמׁשְ ּצּוָרתֹו  ׁשֶ ָהִאיׁש  ַעל  י  ָיַדְעּתִ

פֹוֶרֶזה.  ְיִדיִדי  ֵני  ּפְ ֶאת  ִזִהיִתי  ְוָכְך 

השורה  כיצד  לב  שמים  כשאנו  ברור  נעשה  שכזה,  במקום  שכזה,  ממפגש  המשתמע  הכוח 
שאחריה  שהדיאלוג  בעוד  שלב,  אחר  שלב  הנוצרת  פנימית  תנועה  של  שיאה  הנה  האחרונה 

החיים.  ושופעי  הקורנים  נעוריו  לבין  פורזה  של  השקועים  פניו  תווי  שבין  הניגוד  מן  נובע 
המלך   ;1294 בשנת  בפירנצה  הונגריה,  של  הצעיר  המלך  ַמרֶטל,  שרל  את  הכיר  דנטה 
בו  פוגש  הוא  כעת  מכן.  לאחר  קצר  זמן  ומת  שלו,  המוקדמות  העשרים  בשנות  אז  היה 
בקליפת  העטופה  משי  תולעת  כמו  באושר  עטוף  כשהוא  ונוס,  של  השמיימית  בסֶפרה 
מקנצונות  במובאות  דנטה  של  פניו  את  מקדם  הוא  לזהותו.  ניתן  לא  כן  ועל  שלה,  הגולם 
וזיכרון  לדנטה,  אהבתו  את  וכן  זהותו  את  חושף  הוא  ובכך  נעוריו,  בימי  חיבר  שדנטה 
פוגש  אינו  דנטה  השלישית.  הסֶפרה  של  האושר  בתוך  זורח  ומסירותו  נעוריו  הערצת 
מוצא  הוא  אך  בחיים,  עדיין  היה  גווידו   1300 משנת  שבחלק  מכיוון  קבלקנטי,  גווידו  את 
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מנת  על  זקוף  יושב  קבלקנטי  לוהטים.  קבורה  בארונות  השוכבים  הכופרים  בין  אביו  את 
הייתה  גווידו  של  שנפשו  הזקן  לאיש  שנדמה  מכיוון  שם,  נמצא  בנו  גם  אם  לראות 
אך  בחייו;  עוד  השאול  אל  לרדת  דנטה,  לחברו  וכן  לו,  לאפשר  מנת  על  דיה  מעמיקה 
בחזרה  נשכב  הוא  החיים,  בין  אינו  כבר  בנו  כי  מבין  הוא  שממנה  מילה  שומע  כשהוא 
זה משתמע מדרישתו  גם  יהירה, שכן  ואפיקורסות  גאווה אבהית  ומקונן – התגלמות של 
של  המתוק  לאורה  חולק  שהוא  השבחים   – הגאונות״  ״פסגת   ,“altezza d’ingegno”-ל
זו  סצנה  שואל.  אינו  אפילו  הוא  שעליו  גווידו,  של  הסופי  לגורלו  מאדישותו  וכן  השמש, 
קוטעת את המפגש של דנטה עם מנהיג הגיבלינים, פריָנטה דלי אוברטי, אחד המפגשים 
דנטה,  של  הבא  בעולם  ארצו.  בני  עם  מפגשים  של  ארוכה  בסדרה  ביותר  המוצלחים 
המוטיב  ובקומדיה  ושמחה,  אהבה  לעבותות  מקור  הנם  משותפים  ושפה  לידה  מקום 
הוא  כרגשני,  בעינינו  להיחשב  שיכול  הבית,  מן  הרחק  פוגשים  בו  הארץ  אותה  בן  של 
פני  על  חולפים  ודנטה  ורגיליוס  בשיחה,  שקועים  בעודם  נשגבים.  לגבהים  ומורם  מגוון 
לפתע  דיבורו;  אופן  דרך  פירנצה  כתושב  דנטה  את  מזהה  ופרינטה  הכופרים,  של  קבריהם 
 “o tosco che per la città del foco הקברים:  מאחד  היוצא  קול  בשומעו  נבעת  דנטה 

vivo ten vai così parlando onesto.”

ָצחֹות  ר  ַהְמַדּבֵ ַחי,  טֹוְסָקָנה  ן  ּבֶ ״הֹו, 
ַהְמלֶֹהֶטת...״ ִעיֵרנּו  ֵני  ּפְ ַעל  ְוַהחֹוֵלף 

להברה  עד  מושלמת  בצורה  המעוצב  נמלץ  לדיבור  מצוינת  דוגמא  מהווה  עצמו  המשפט 
מספר  אותו  נאמר  אם  ביותר;  והישירות  הפשוטות  במילים  הרהור  מנסח  הוא  האחרונה. 
מסתירות  שמאחוריו  והכוח  האב  פרינטה  של  הרגש  עוצמת  כל  בו  יהדהדו  פעמים 
וכך  היפהפה,  פירנצה  לניב  הצח״  ב״דיבור  מתכוון  עצמו  פרינטה  אך  עושרן;  את  מילותיו 
איש  שוורגיליוס  כפי  ממש  ורגיליוס,  עם  טוסקנית  מדבר  שדנטה  זה  מקטע  למדים  אנו 
איטלקית  מדבר   – מאוד  דומה  אך  אחר  קטע  באמצעות  לראות  שניתן  כפי   – מנטואה 
הכולל  הזה,  הקטע  על  לומר  מה  עוד  לנו  יהיה  אחר  בהקשר   .1300 שנת  של  לומברדית 
בן  עם  המפגש  הנוכחי,  הנושא  של  הכולל  בהקשר  המשותפת.  במולדת  הפצרה  גם  בתוכו 
אשר  ממנטואה,  הפרובנסלי  המשורר  סֹורֶדלֹו,   – מנטואה  בן  בעוד  פוגשים  אנו  ארץ,  אותה 
)ante-purgatorium(, בודד ומרוחק כאריה נח, בקושי  ברדת הלילה על המבוא לטור הטוהר 
לדבר: להתחיל  לו  גורמת  עירו  בעגת  שמילה  עד  ורגיליוס,  של  לשאלתו  לענות   מתרצה 

“o Mantovano, io son Sordello de la tua terra – e l’un l’altro abbracciava.”

סֹוְרֶדלֹו,  ָהִאיׁש  ֲאִני  ּבֹוֲאָך,  ְנטּוָאה  ״ִמּמַ
ֵרֵעהּו.  ֶאת  ִאיׁש  קּו  ִחּבְ ֲאִני.״  כֹוָרְתָך  ִמּמְ

ההקדמה  ללא  שכן  שכאלה;  מפגשים  המאפשר  הרקע  של  לכוחו  מזו  טובה  דוגמא  אין 
הייתה  ולקיסר  לאיטליה  מכן  שלאחר  הפנייה  טבעי,  כה  באופן  זה  מפגש  שמספק  וההזדמנות 
הבהירות  כל  על  הופכת,  היא  במקומה,  מובאת  היא  כאשר  ואולם,  גרידא;  לרטוריקה  נחשבת 
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יוצר,  האחד   – והמאזין  דנטה  אמיתי.  במצב  המבוטאת  לזעקה  הגייתה,  עצם  של  המחמירה 
של  תוצאה  זו  ואין  המתפרצת,  התשוקה  על  להתענג  מידה  באותה  מוכנים   – מקבל  השני 
מתאימה  שהיא  מכיוון  לחלוטין,  טבעית  היא  ערמומיותה  כל  שעם  התפרצות  אלא  תחבולה 

האנושי. הרגש  של  הטבעית  לתנועה 
נכבד  חלק  להעתיק  עלינו  יהיה  למצותם  מנת  על  שכן  המפגשים,  רשימת  מסתיימת  בכך 
את   – לנו  להעביר  מבקשים  שהם  את  מספקת  במידה  הבהרנו  כי  מקווים  ואנו  הפואמה,  מן 
נוכחותו  בשל  ובמידת-מה  עצמו,  המקום  בשל  במידת-מה  הנשמות:  נפגשות  בו  החרדה  מצב 
של  יותר  הנמוכים  שבמדורים  מכיוון  זאת  במפגשים,  שמחים  כולם  לא  בו.  החי  האדם  של 
שמחים  השמחים  אלו  כל  ולא  מזוהים;  בלתי  להישאר  מעדיפים  שהיו  כאלה  ישנם  הגיהינום 
באותה מידה; הערגה הנלהבת של הנשמות הנקלות יותר לחדשות על העולם, להיטותן לדעת 
נוצריים  אחרים,  במניעים  מתמזגות  הטוהר,  בטור  מצטמצמות  אדמות,  עלי  אותן  זוכרים  אם 
יותר, לשמחה, בעוד שבגן העדן מקור השמחה של הנשמות הוא האהבה שבאפשרותן להעניק 
לאורחים המועדפים. אך כל מי שנמצא בעולם הבא, אנשים מכל התקופות והמדינות, על כל 
המלאה  תמציתם  לעולם,  ושנאתם  אהבתם  על  שבהם,  והרע  הטוב  על  וטיפשותם,  חוכמתם 
מי  את  לבטא  וצורך  הזדמנות  אליהם,  שהגיע  החי  בדנטה  מוצאים  כולם   – הימים  דברי  של 

הסופי. ליעדם  הגיעו  כיצד  ומוחשיים  ברורים  במונחים  ולהסביר  שהם 

האלוהית.  הקומדיה  דנטה,  בסורדלו.  פוגשים  וורגיליוס   דנטה 
איטליה.  גנואה,  ה-14.  המאה  משלהי  איורים 
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תשוקת השיח 
נראה  הטוהר,  בטור  גם  אך  בתופת,  במיוחד  לומר.  שרצו  את  לומר  להם  קל  תמיד  לא 
שנוצר  הזה,  והמחסום   – מימושו  ובין  מסר  להעביר  שלהם  הצורך  בין  מחסום  שישנו 
קדימה.  פורץ  כשהוא  וחומר  קל  המסר,  את  מחדד  שלהם,  הכפרה  או  העונש  מצב  מתוך 
בתנועה  נתון  שחלקם  להחריד,  המיוסרות  או  המושחתות  גופותיהם  על  אלה,  לאנשים 
הם  אך  ר.  לדּבֵ זמן  או  הכוח  יש  בקושי  מכאיב,  תנועה  בחוסר  נתון  האחר  וחלקם  נצחית 
והמאמץ  והייסורים  ובכבדות,  בכאב  עצמם  את  מביעים  הם  לדבר;  וחייבים  משתוקקים 
הקשיש,  מֹונֶטֶפלטרֹו  כך  שכזה.  משכנע  כוח  ולמחוותיהם  למילותיהם  המעניקים  אלו  הם 
מבעד  דרכן  את  מילותיו  עושות  ובכאב  במתינות  הרגל.  עולי  שני  אל  פונה  להבות,  האפוף 
מפציר  הוא  מאזיניו,  של  סבלנותם  תפקע  שמא  חשש  מלא  וכשהוא  המתפרצת,  ללהבה 
שמילאה  זו  שואף,  הוא  שאליה  השאלה  שלבסוף  עד  ארצם,  בן  עם  ולדבר  להישאר  בהם 
 “Dimmi se i והרוחני:  הגשמי  קיומו  כל  של  כפרץ  מתוכו  מתפרצת  זמן,  אותו  כל  לבו  את 

ִמְלָחָמה?(. אֹו  לֹום  ׁשָ רֹוַמְנָיה  ּבְ ִלי:  )ִאְמרּו   romagnuoli han pace or guerra”

חשוב  אינו  בסצנה  ביותר  הבולט  שהמשפט  מכיוון  בדיוק  זו,  בדוגמא  בחרנו  במתכוון 
של  בגורלה  חשוב  תפקיד  פעם  שמילא  מת,  מאדם  יותר  טבעי  מה  שכן  כשלעצמו,  כך  כל 
נשאלת  בו  הרקע  של  המיוחדות  האיכויות  אולם  עכשיו.  שם  המצב  מה  השואל  מכורתו, 
את  טוענות  אותה,  לבטא  מנת  על  להתגבר  הדובר  חייב  עליו  המחסום  במיוחד  וכאן  השאלה, 

השואל. של  הקדחתנית  והסקרנות  הכיסופים  בכל  עצמה  השאלה 
בהכרח  ורוצות  מוכנות  הבא  בעולם  דנטה  פוגש  בהן  שהנשמות  להראות  ניסינו  עתה  עד 
כוח הביטוי שלהן  וכי הקשיים העומדים בדרכו של  ביותר שלהן,  לגלות את המהות העמוקה 
שלהן  ביותר׳  העמוקה  ‘המהות  את  בחשבון  לקחנו  לא  עדיין  ואולם  אותו.  מגבירים  לעתים 

שלה.  היסודיים  המרכיבים  את  דנטה  שאב  מַנין  שאלנו  לא  גם  כשלעצמה, 
עצמו,  שלו  מניסיונו  אותן  לקח  הוא  קושי:  כל  ללא  הדעת  על  עולה  מאוד  כללית  תשובה 
או  תמצית  של  מוגדרת  בשיטה  השתמש  הוא  זיכרונותיו,  את  ומיזג  וכשבחר  אותו;  שזכר  כפי 
זה  דבר  עצמו;  דנטה  של  הפנימי  מקיומו  נגזרו  הגדולה  ביצירתו  הדמויות  כל  כן  על  הפשטה. 
אוצר על-אנושי כמעט של  היה  עבד  בעניין. החומר שאיתו  נוסף  דיון  ואינו מצריך  ברור מאליו 
מידותיו.  כל  על  האנושי  הרגש  סוגי  כל  של  לעומקם  לרדת  לו  שאפשרו  נבואי,  וכישרון  ניסיון 
של  רב  שפע  מתוך  לבחור  עליו  היה  מקרה  בכל  שכן  הבחירה,  בעיית  הייתה  בהרבה  קשה 
אליה  בסמכות  תלויה  זו  בחירה  מתוך  זיקק  שאותה  האמיתית  והמהות  ופירושים,  מאפיינים 
של  אחד  רגע  אלא  החיים,  של  והֶאּפי  המלא  רוחבם  אינו  מייצג  שהוא  מה  שכן  דנטה.  פונה 
ההשגחה  ידי  על  שנקבע  כפי  אדם,  של  הסופי  גורלו  את  כולל  אף  הזה  האחד  והרגע  מציאּות; 
זו בלבד  העליונה. על כן כשהדמויות של דנטה מופיעות בחלק זה או אחר של העולם הבא, לא 
לראות  או, למעשה,  גזר עליהן האל,  גם לדעת מה  לייצג את מהותן האמיתית, אלא  שבכוונתו 
הוא  כן  אם  אלא  הברורה;  האמת  הנו  הדמיון  כן  אם  אלא  ושחצני  מגוחך  ֶשקר   – בדמיונו  זאת 
תוך  וזאת  ובו-בזמן מתעלה מעליה,  ביותר של הקוראים  בקנה אחד עם הכרתם העמוקה  עולה 

החיבור. מבוסס  שעליו  משותף  יסוד  יצירתי  באופן  ומראה  הבדלים  בין  מחבר  שהוא 
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דנטה  אמרנו,  שכבר  כפי  שבאמצעותן,  הפשטה,  או  תמצית  עוברים  הללו  הדברים  כל 
כל  את  פורׂש  איננו  הוא  החיים,  פרטי  כל  את  מַספר  איננו  הוא  הבחירה.  בעיית  את  פתר 
עצמו  מכנה  מיצירותיו  באחת  רבים.  דברים  משמיט  הוא  חלקיה;  כל  על  ומנתחה  הנשמה 
שציור  כאומר  צוטט  אחד  מודרני  צייר  המופת״;  ״מתמצת   ,“de quinte essence” ַרּבֶלה 
השוואותינו  ואולם  זו.  בדרך  מסוימת  במידה  פעל  שדנטה  נראה  הטפל;  של  השמטה  הוא 
נראה  דנטה?  דומה לפני  יותר – האם משורר כלשהו פעל בדרך  לקוחות מתקופה מתקדמת 
ימי הביניים, ביקשו להציג את  וכן משוררי  והרומים הקדמונים  היוונים  שלא; כשהמשוררים 
מתוך  ביותר  החשובים  והתכונות  המרכיבים  את  רק  תיארו  הם  דמות,  של  המלאה  אישיותה 
כלל לתאר  רק מובאה מחייה, משמע שלא התכוונו  חייה; כשמסרו  המרחב האפי המלא של 
העסיקו את  לא  הם  לטרדן,  או  לגרגרן,  קנאי,  לאדם  למאהב,  בהתייחסם  במלואו;  את האדם 
גרגרני  מקנא,  אוהב,  היותו  מלבד  להיות  היה  יכול  אדם  שאותו  אחר  דבר  בשום  כלל  עצמם 
מאוד  הרבה  ״משמיטה״  שהיא  עליה  שנאמר  הקלאסית,  הטרגדיה  אפילו  אולם  טורדני.  או 
על  בזמן.  שמתרחש  מאורע  דורשת  במלואה,  האדם  של  דמותו  את  להציג  מתיימרת  ועדיין 
מאורע  ובאמצעות  להשמיט,  ומה  לכלול  מה  מחליט  הטרגי  המשורר  זה  מאורע  של  בסיסו 
מי  השאלה  על  מוחלט,  באופן  דבר  של  ובסופו  ויותר,  יותר  רב  בבירור  הגיבור,  משיב  זה 
הכול  שבו  אחד  רגע  רק  ישנו  ביצירתו  מאורעות;  שום  תיעד  לא  דנטה  ואולם  באמת.  הוא 
זהו עולם האמת. והוא העניק לנו משהו  חייב להתגלות; רגע מיוחד מאוד, ללא ספק, שהרי 
באמצעות  האדם:  של  והממשיות  המיוחדות  מהסגולות  כלומר,  לו,  בזה  היוונית  שהטרגדיה 
יוונית  בטרגדיה  שהקוראים  היא  אמת  המהות.  אל  חדר  הוא  הופעה.  מחווה,  אווירה,  שפה, 
והצופים  יכולים לדמות בנפשם תמונה מוחשית של פרומתאוס או אנטיגונה או היפוליטוס, 
מקום  יותר  הרבה  השאיר  זה  תיאור  אך  יותר;  אף  רבה  במידה  זאת  לעשות  יכלו  היוונים 
מוגדרות  מחווה  וכל  הדגשה  כל  שבה  דנטה,  של  ביצירתו  מאשר  הצופים  של  לדמיונם 

במדויק. 

השמטת הטפל
בהקשר זה יהיה מעניין להבחין כיצד איחוד הגוף והנפש התעצם וקיבל משמעות חדשה מאז 
האמת.  בעולם  להיכלל  הזכות  את  קיבל  הנוצריים,  האמונה  עיקרי  באמצעות  האדם,  שגוף 
השמיט.  שדנטה  במה  נתבונן  הבה  זאת  במקום  העיקר.  מן  מדי  אותנו  ירחיק  זה  נושא  ואולם 
מוקדמות  מתקופות  משוררים  עם  שעשינו  ההשוואה  בעקבות  ברורה  נעשית  העובדה 
יומיומית:  התרחשות  עוד  קיימת  לא  הבא  בעולם  יומיומיים.  אירועים  משמיט  הוא  יותר: 
לנשמות  יותר  יקרה  לא  חדש  דבר  שום  הזיכרון.  ידי  על  והוחלפה  לסופה,  הגיעה  ההיסטוריה 
את  הצדה  השליכו  הן  הנשמות.  של  הנוכחי  מצבן  את  יעצים  רק  אשר  הדין,  ביום  מאשר  חוץ 
הן  שבו  מצב   ,status recipientis pro meritis-ל ועברו  שלהן,  הנדודים  רוח   ,status viatoris

בטור  הנשמות  לגבי  גם  נכון  הדבר  חיוניות.  לא  הסתייגויות  וללא  ערכן,  פי  על  מתוגמלות 
הכרת  את  לנשמות  שייתן  בטוח  לא  עתיד  אין  משינויים,  פחד  או  תקווה  יותר  אין  הטוהר. 
יותר, או, למעשה, מה שקורה להן ימשיך לקרות לנצח.  ממד הזמן. שום דבר אינו קורה להן 
וכשהן  אדמות,  עלי  שלהן  ההיסטוריה  של  תוצאה  הוא  היסטוריה  או  זמן  ללא  זה  מצב  אך 
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הרבות  חוויותיהן  מבין  ביחד.  שתיהן  את  לראות  מוכרחות  הן  עצמן,  על  ומדברות  חושבות 
פי  על  הבורא,  שכן  זיכרונן;  מהות  וזוהי  המוחלטות,  אלו  את  בהכרח  בוחר  זיכרונן  מספור, 
תמורותיה  כל  על  ההיסטוריה  כן  על  מוחלטת.  הייתה  חוויה  איזו  להן  הראה  דעתו,  שיקול 
כך,  על  בנוסף  בלבד.  החיוני  את  בוודאות  מגלה  אשר  זיכרון  הנו  שנשאר  ומה  מהן,  נלקחה 
מן  המושפעת  המשתנה,  ההיסטורית  צורתן  זו  אין  אך  המיוחדת,  צורתן  על  שמרו  הנשמות 
האל,  של  דינו  גילה  אותה  ואמינה,  אמיתית  מוחלטת,  צורה  אלא  המשתנה,  ההיסטורי  המצב 
בטור הטוהר.  בשינויים מעטים,  וכך,  בתופת,  כך  נצחים.  לנצח  קבועה  כפי שהיא,  תישאר  וזו 
אדמות;  עלי  חייהן  לזיכרון  אותו  לקשור  חייבות  הן  וגם  וסופי,  מוחלט  גורל  הוקצב  להן  גם 
מסמלת  שהיא  כמה  עד  זאת,  בכל  סופית  הנה  זה  עם  ויחד  סופית,  איננה  ספק,  ללא  צורתן, 
ובדרך שכבר נקבעו מראש. אמת,  את סך כל קיומן הקודם, ועד כמה שהיא תשתנה רק בזמן 
הטוהר  טור  זה  ובמובן  וציפייה,  תקווה  בהן  נותרו  עדיין  יקרה;  זה  מתי  עדיין  יודעות  אינן  הן 
שומר על חלק מאופיה ההיסטורי של ה-status viatoris, רוח הנדודים; אך אי-ודאותן זעומה 
רק  בטור הטוהר, אלא  ארציות  חוויות  אין  עלי אדמות;  החיים  אי-הוודאות של  לעומת  מאוד 

חוויות.  אותן  של  זיכרונן 
המציאות  חודרת  הזיכרון  דרך  ורק  נשמר,  הזיכרון  רק  מושמטים,  יומיומיים  אירועים  וכך 
אפשרית  ִקרבה  וכל  מקרה  כל  סולקו  ממנו  הזיכרון,  הסופי,  בחישוב  ואולם,  הבא.  העולם  אל 
רב  אינטלקטואלי  בדיוק  רק  לא  המהות  את  לתפוס  מצליח  אדמות,  עלי  יומיומי  למצב 
אי-הוודאות  כל  על  יומיומיים  אירועים  מאשר  יותר  ושלם  מוחשי  באופן  גם  אלא  יותר, 
פי  על  להם  הוענקה  היא  שכן  עצמית,  הכרה  יש  הבא  בעולם  לאנשים  שבהם.  ואי-הבהירות 
בני  לנו  שיש  המעורפלת,  החלקית,  העצמית  ההכרה  אפילו  העצמית,  וההכרה  האל.  של  דינו 
הפוטנציאלית  הסימולטניות  הזיכרון.  באמצעות  רק  אפשרית  נעשית  אדמות,  עלי  התמותה 
של כל המאורעות החקוקים בזיכרון מוגשמת תמיד ללא ספק באמצעות דימוי מוגדר; ואולם 
מעורפל;  מנגד,  המאורע,  רגע  לעיצובו;  תרם  ניסיונה  שכל  תודעה  בידי  מעוצב  עצמו  הדימוי 
בגורמו  וכך,  עצמנו.  את  להבין  יכולים  אנו  אין  זה,  ברגע  אותנו  להבין  עשויים  אחרים  אם  גם 
ביותר שלהן;  דנטה את החוויה העמוקה  לגלוש מזיכרונן, הציג  לתיאורן העצמי של דמויותיו 
גורלן הסופי, המציג בפניהן את התאמתו  ידי  ניתן להן על  זיכרונן  ומושא או תוכן  זוכרות,  הן 
תהיה  אשר  ותהיה  החיוני,  את  לזכור  אלא  יכולות  אינן  הן  מכך  כתוצאה  למהותן.  המלאה 
להיות  מוכרחה  תמיד  היא  אדמות,  עלי  מימיהם  באוב  יעלה  שזיכרונן  המסוימת  התמונה 
העמוק  קיומן  את  להסתיר  בשמחה  שיעדיפו  אלו  אפילו  למהותן.  בנוגע  ומוחלטת  ממצה 
ביותר, חייבות לדבר כשהן פוגשות באדם החי, וההבעה שהן מוצאות מוכרחה להיות ההבעה 
הנעלה  ובממשותן  חייהן,  משמעות  ואת  עצמן  את  מכירות  הן  שכן  ביותר,  והאישית  הברורה 

שהן.  כפי  נשארו  הן 
ושלמים,  ברורים  כה  שהנם  עצמיים,  דיוקנאות  של  ארוכה  מסדרה  מורכבת  היצירה  לכן 
שכאשר אנו מתבוננים באנשים הללו, שמתים כבר הרבה זמן ושחיו תחת תנאים כל כך שונים 
מכפי שאנחנו חיים בהם, או שאולי לא חיו כלל, אנחנו יודעים משהו שלעתים קרובות נשאר 
כלומר,  יומיומי:  בקשר  אנו  שעמם  האנשים  על  או  עצמנו  על  במחשבותינו  מאיתנו  כמוס 
היא  לנו  נותן  שדנטה  המשמעות  קיומם.  כל  את  ומכתיבה  השולטת  הפשוטה  המשמעות  את 
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פשוטה  כשהיא  אפילו  ואולם  קצר;  במשפט  מובעת  כלל  ובדרך  מאוד,  פשוטה  רוב  פי  על 
נדרשה  על-אנושית  כמעט  שהבנה  הרי  נתפסת,  בלתי  כמעט  לנו  נראית  שהיא  עד  כך  כל 
היא  ושמהם  אותה  המקיפים  המאורעות  משפע  עושרה  את  משיגה  והיא  אותה,  למצוא  כדי 
החיוני,  החלק  הוא  זה  חלק  ואולם  מבוטא,  האנושית  החוויה  של  בלבד  קטן  חלק  מזוקקת. 
 “io fui uom d’arme, אומר:  הקשיש  כשמונטפלטרו  ברמז.  בו  נוכח  ממנו  שמושמט  ומה 

e poi fui cordigliero...”

לֹוִני  ּפְ ַמע  ִיׁשְ ָבַרי  ּדְ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ַרק  לּו 
ָהֲאָדָמה,  ֵני  ּפְ ֶאל  ַעם  ּפַ ֵאי  ָיׁשּוב  ר  ֲאׁשֶ

כיסופיו  באמצעות  זה,  וערמומי  קשה  אדם  של  אופיו  את  התואם  הנוסח  את  לו  מעניק  דנטה 
הסיפור  אחד,  רק  מסופר  חייו  פרקי  כל  מתוך  וכאשר  לטוהר;  מספיקים  הבלתי  אך  הכמוסים 
מאורע   – האחרונה  בפעם  הבדוקה  תחבולתו  את  לממש  בפיתוי  לעמוד  היה  יכול  לא  כיצד 
בוטאו  שלא  חייו  שאר  וכל  האיש,  את  אפיין  גם  אלא  הסופי,  גורלו  את  קבע  רק  לא  זה  יחיד 
על  ברמז  מובעים   – התועלת  חסרת  החרטה  וימי  התככים  המצוקות,  המאבקים,   – במילים 

תיאורו.  דרך 
שום חיקוי של אירועים יומיומיים אינו יכול להיות אמיתי וחודר יותר מאשר הזיכרון בעולם 
רצח  שבעלה  והשברירית  הצעירה  האישה  של  המרכזי  במוטיב  נתבונן  הבה  דנטה.  של  הבא 
המניעים  בכל  עשיר  אפי,  או  דרמטי  באופן  הנושא  את  לבחון  ננסה  הבה  בִמדבר;  בסתר  אותה 
נקרא את שתי השלשות האחרונות של המבוא לטור  ואז  כולל;  והפרטים האטמוספריים שהוא 

בקול: קוראת  משונה,  מיתה  שמתה  בנשים  האחרונה  טֹולֹוֵמי,  דה  ָיה  ּפִ ובהן  הטוהר, 

“Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
E risposato de la lunga via,”
Seguitò il terzo spirito al secondo,

“ricorditi di me che son la Pia:
Siena mi fè; disfecemi Maremma;
Salsi colui che innanellata pria

 Disposando m’avea con la sua gemma.”

ָלָאֶרץ  ׁשּוב  ּתָ ְלֵעת  ָך,  ִמּמְ ְמִחיָלה  ּבִ ״ָהּה, 
נּוַח,״  ּתָ ֵהיֵטב  ּוְלֵעת  עֹוֶתיָך,  ַמּסְ תֹם  ּכְ

ֵרֵעהּו,  ְבֵרי  ּדִ ִסּיּום  ַאַחר  י  ִליׁשִ ׁשְ ֵצל  ָסח 
ה  ּיָ ּפִ ַלה  ִמי  ׁשְ ִהיא,  ֲאִני  ֵרִני  ְזּכְ ּתִ א  ּמָ ׁשֶ ״ָאז 

ֲהָרַגְתִני  ַמֶרָמה  ְסֶיָנה,  ּבִ י  נֹוַלְדּתִ
ֵאְרַסִני,  ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ יֹוֵדַע  ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ

ִלי.״  ע  ּבַ ִנׁשְ ֵחן  ְוֶאֶבן  ּוִאין  ִנּשׂ ַעת  ַטּבַ ּבְ
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אין  לנו  אך  הרמיזה,  את  משלימים  היו  ודאי  דנטה  של  זמנו  בני  פרטים.  או  סיבה  נמסרים  לא  כאן 
לחלוטין.  וברורה  אמיתית  היא  דבר;  כאן  שחסר  נראה  לא  ואולם  טולומי.  דה  פיה  על  ברור  מידע 
קיומה;  כל  אדמות, מתגלה  עלי  שיזכרוה  ובבקשתה  זה  בזיכרון  מותה.  כליל בשעת  מרוכז  זיכרונה 
 “e riposato de la לדנטה,  והעדינות  המתוקות  מילותיה   – בה  עוסקת  שאינה  היחידה  והשורה 
הזאת  האישה  על  לדעת  צריכים  שאנו  מה  כל  את  לנו  מגלה   – נּוַח״(  ּתָ ֵהיֵטב  )״ּוְלֵעת   lunga via”

ממשותם. במלוא  חייה  את  לראות  מנת  על 
לרוב  הסופי,  לגורל  המיועד  במקום  עצמי  זיכרון  מתוך  שנוצרה  זו,  כגון  מופתית  דמות 
מכוון  תמיד  כמעט  ״רקע״.  או  ״אווירה״  מכנים  היו  המודרניים  שהמבקרים  במה  מקורה  אין 
של  ה״הילה״  מתגלה  אלה  אירוע  או  פעולה  ומתוך  מוגדרים,  אירוע  או  פעולה  אל  הזיכרון 
המעשית  ההיסטורית  הסיטואציה  המגונה,  או  הטובה  המידה  האירוע,  הפעולה,  הדמות. 
אליה  הקשור  האדם  את  להראות  מנת  על  מספיקה   – וממשית  מוחלטת  עובדה  בקיצור,   –
הנשמות  אחת  כאשר  נטורליסטיים.  יומיומיים  פרטים  כאן  אין  החושית;  מהותו  כל  על 
 “io fui colui che la ghisolabella אומרת:  להיחבא,  תחילה  שביקשה  בגיהינום,  המתייסרות 

condussi a far la voglia del Marchese”

– ָלה  ׳יזֹוַלּבֶ ּגִ ֶאת  ֵהֵבאִתי  ָהִאיׁש  ֲאִני 
׳ֶאְסֶטה.  ּדְ ְרִקיז  ַהּמַ ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  ֶאת  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ

כאן  מספיקות.  אלו  מילים  שכזה  במקום  הקודמים;  חייה  את  בפרטים  לתאר  צורך  שום  לה  אין 
מבו שלהן  הממשיות  או  הפואטיות  הדמויות  אשר  המיתוס,  או  האגדה  בסגנון  דנטה  ־ממשיך 

הנטורליסטיים  המשוררים  של  משיטתם  רק  לא  שונה  שיטתו  ברורים.  נתונים  על  תמיד  ססות 
המאוחרים יותר, המראים את הדמות על קשריה החברתיים, הרגליה, וסביבתה לפני שהם מניחים 
האגדות  את  שעיבדו  הקדמונים,  והרומים  היוונים  המשוררים  של  משיטתם  גם  אלא  לפעול,  לה 
להמציא  נדרשו  לא  הקדמונים  והרומים  היוונים  המשוררים  שכן  אפי;  או  טרגי  באופן  והמיתוסים 
דנטה,  בקהל.  והיושבים  הקוראים  לכל  ידועות  שם,  היו  כבר  וגורלן  הדמויות  יסודי:  דבר  שום 

ידו ודאי  היו  התייחס  שאליהם  והגורלות  האנשים  אם  גם  שלו;  המיתוסים  את  יצר  זאת,  ־לעומת 
קיבלו  טרם  כן  ועל  שונים,  לפירושים  נתונים  הזמן  מן  גדול  בחלק  היו  הם  זמנו,  מבני  לרבים  עים 
מעוצבים  היו  לא  שעדיין  אך  מוכרים  באנשים  בהשתמשו  ביצירתו.  אותם  כלל  שדנטה  לפני  צורה 
באופן מיתי, דומה דנטה בעיקר לקומדיה האתונאית העתיקה, למחזות של אריסטופנס, שגם הוא 

עצמם.  את  גילו  שבה  אחרת,  לסֶפרה  ארציות  דמויות  לרומם  אהב 
העתיקה,  הקומדיה  ובין  דנטה  של  היצירה  שם  בין  קשר  ראה   )Vico( ויקו  ג׳מבטיסטה 
כך  עליזה.  משנינה  כיותר  הזאת  האסוציאציה  את  שיאשש  בסיס  שום  מצא  לא  אם  גם 
שכן  הדמיון,  את  מחלישים  תקופה  אותה  של  והביקורת  זמנו  בני  של  נוכחותם  כך,  או 
כפי  מוחלטות,  אידיאליות  או  מיתיות  כתבניות  שלו  הדמויות  את  עיצב  לא  אריסטופנס 
מעביר  הוא  שבה  המיידיות  חידוש:  בגדר  הנו  דנטה  של  הנטורליזם  ביצירתו.  עשה  שדנטה 
ידוע כמו  אדם אחד מבני דורו אל העולם הבא, ושם מסביר את מהותו היסודית כאילו היה 
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ידועה  היסטורית שחשיבותה  כמו דמות מבוססת מבחינה  לכל הפחות  או  דמות מיתולוגית 
באמצעות  זו  נקודה  להמחיש  כדאי  זמנו.  לפני  ידועה  הייתה  לא  הזאת  המיידיות   – לכול 
דמותו  עם  התהילה״  של  ״ריקנותה  את  מקשרים  ודאי  היו  למשל,  הקדמונים,  דוגמא: 
העבדים  אחרון  להיות  מעדיף  הוא  כי  בשאול  אודיסיאוס  בפני  מודה  אשר  אכילס,  של 
נעלה  ודאי  דימוי,  באמצעות  זה  מושג  להמחיש  נרצה  לו  אנחנו,  וגם  המתים;  מלך  מאשר 
כתוצאה  או  האחרונות,  בשנותיו  פנימית  מהתבוננות  כתוצאה  אשר  חשוב  שליט  בדמיוננו 
באופן  לנושא  התייחס  דנטה  הערך שבתהילה.  לחוסר  מודע  נעשה  המוות,  מתובנה שלאחר 
לדעתו  אדמות;  עלי  שבתהילה  הריקנות  על  המדבר  הוא  קיסר  יוליוס  לא  בקומדיה  שונה. 
הכולל  בהקשר  חשובה  אלא  ערך,  חסרת  הייתה  לא  קיסר  יוליוס  של  תהילתו  דנטה,  של 
בהתייחסו  רק  מיתולוגיות  או  היסטוריות  לדמויות  נזקק  דנטה  למעשה,  ההיסטוריה.  של 
לצורך  כלל  להם  נזקק  לא  הוא  הדתית;  או  הפוליטית  ההיסטוריה  של  החשובים  למצבים 
ניסיוני. ובמי הוא בחר כדוגמא שבעזרתה המחיש את  המחשה ממשית של נושא מוסרי או 
 ,)1299 זמנו של דנטה )מת בשנת  בן  גּוּביֹו,  ״ריקנותה של התהילה״? במאייר אוֶדריסי איש 
אך  עליו.  מאוד  מעט  ידע  אז  שגם  ואסארי,  של  הערה  מלבד  כלום  לנו  מסופר  לא  עליו 
השתמש  תהילה  מעט  בכמה  דנטה,  של  בזמנו  באמנותו  במעלה  הראשון  שהיה  נניח  אם  גם 
קיומו!  על  כלל  ידעו  לא  ודאי  דנטה  של  זמנו  מבני  כמה  נשגב!  כה  נושא  להדגים  מנת  על 
לו  נדרשה  ולא  למענם.  וכתב  הבאות,  במאות  קוראים  לו  שיהיו  בטוח  היה  דנטה  ואולם 
הנשמה  של  הנוכחי  מצבה  שבין  הניגוד  באמצעות  הקוראים  את  שתהמם  מבריקה  דוגמא 
בתחומו  ידוע  היה  שאודריסי  לו  הספיק  אדמות;  עלי  לה  שהיה  לכול,  הידוע  המעמד,  לבין 
עשר  האחד  בקנטו  הרהב,  בחטא  החוטאים  בין  מתרחשת  הסצנה  לפרסומו.  חשיבות  וייחס 
תחת  לקרקע  עד  כמעט  מכּופפים  כך,  כל  רבה  באטיות  מתקדמים  בעודם  הטוהר.  טור  של 

מהם:  אחד  עם  דנטה  משוחח  הכבד,  נטלם 

ascoltando chinai in giù la faccia;
Ed un di lor, non questi che parlava,
Si torse sotto il peso che l’impaccia,

E videmi e conobbemi e chiamava,
tenendo li occhi con fatica fisi

a me che tutto chin con loro andava.

“o!” diss’io lui: “Non se’ tu oderisi

L’onor d’agobbio e l’onor di quell’ arte

Che ‘alluminare’ chiamata è in Parisi?”

“Frate,” diss’ elli, “più ridon le carte

Che pennelleggia Franco bolognese:
L’onor è tutto or suo, e mio in parte.
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Ben non sare’io stato si cortese,
Mentre ch’io vissi, per lo gran disio

De l’eccellenza ove mio core intese.

Di tal superbia qui si paga il fio.”

ֶעֶצב,  ּבְ ן  ֻמְרּכָ י  רֹאׁשִ ֵאָליו,  יב  ַמְקׁשִ עֹוִדי 
ַחת  ִמּתַ  – ַהּדֹוֵבר  לֹא   – ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲאַזי 

ָלָאֶרץ.  ָנַפל  ַרע,  ּכָ אֹו  ַמּשָׂ ְלכֶֹבד 

ֵאַלי,  ָקָרא  אֹוִתי,  יר  ְוִהּכִ ָרַאִני 
ִים,  ּתַ ְ ַהּשׁ ֵעיָניו  ֶאת  י  ּבִ נֹוֵעץ  ָעָמל  רֹב  ּבְ

ּפֹוֵסַע.  ָרכּון  ַגב  ּבְ ֲאִני  ּוְלֶעְבָרן 

אֹוֶדִריִסי, הּוא  ה  ַאּתָ ״ֵהן  י,  ָצַעְקּתִ ״ֲאָהּה,״ 
ְמֶלאֶכת  ּבִ ן  ְוַרב-ָאּמָ יֹו  גּוּבְ ל  ׁשֶ ָתּה  ִהּלָ ּתְ

ּנּוָה.״ ּכִ ָלַאֲחרֹוָנה  ִריס  ּפָ ּבְ ְך  ּכָ ׳ִאּיּור׳, 

ְכחֹולֹו  ִמּמִ ָיְצאּו  ים  ּפִ ״ּדַ ָאַמר,  ״ָאִחי,״ 
ח.  ַהּצַ ִחּיּוָכם  ַרב  ּבֹולֹוֶנֶזה,  ְפַרְנקֹו  ל  ׁשֶ
נֹוֶפֶלת,  ָהִאיׁש  ֵחיק  ּבְ ה  ִהּלָ ַהּתְ ן  ּכֵ ַעל 

ָהֱאֶמת  ְלַמַען  קֶֹרט.  ַאְך  ִתי  ִהּלָ ּתְ
ה  ַרּבָ חֹות,  ּפָ ָעָנו  י  ַחּיַ ּבְ ָהִייִתי 

ַבח. ְוׁשֶ בֹוד  ּכָ ַאַחר  ב  ַהּלֵ ת  ֶחְמּדַ ָהְיָתה 

״ָרַאִני   ,“e videmi e conobbemi e chiamava”( הזיהוי  של  העוצמה  רבת  הסצנה  לאחר 
של  לחולשתו  מודע  הוא  שכן  שבח,  במילות  אותו  מברך  דנטה  ֵאַלי״(  ָקָרא  אֹוִתי,  יר  ְוִהּכִ
יֹו״  ל גּוּבְ ָתּה ׁשֶ ִהּלָ האחר; אך ישנו רושם קלוש של התנשאות ולגלוג במילותיו של דנטה: ״ּתְ
לאמנותו  ביחס  דנטה  של  במכוון  השקולה  בדרכו  חיוך  של  צלו  בצל  להבחין  כמעט  ניתן   –
יותר הדפים  נאים  נוגעת ללב תשובתו של המסתגף! אחי, אומר הוא,  של אודריסי. אך מה 
הודה  לא  שמעולם  הגם  שעליונותו,  ביריב,  הוא  מהרהר  עדיין  בולונזה.  פרנקו  שצייר 
המילים  הן  אלו  עכשיו;  בכך  בלהודות  כרוך  מעונשו  וחלק  חייו,  במשך  אותו  ייסרה  בה, 
צ׳ימבואה  מוזכרים  בו  התהילה,  אודות  הידוע  הנאום  מתחיל  ואז  מבטא,  שהוא  הראשונות 
וג׳וטו ומשוררי ה-stil nuovo, ״הסגנון המתוק החדש״. כאן, אם כן, נושא נשגב מתואר על 
כבירות  בתוכניות  נמצא  לא  לתהילה  המופרזת  לתשוקתו  הבסיס  אשר  היקף,  קטן  אדם  ידי 
למלאכת  מוגבלת  הייתה  להצטיינות  חזונו; שהתשוקה שלו  בצרּות  אם  כי  וכוח  שליטה  של 
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גובשה  לא  אישיותו  אך  נכון,  זה  לכול,  ידוע  היה  האיש  יפה.  יד  מלאכת  אם  גם  גרידא,  יד 
מושלם  כנציג  במלואה  דמותו  את  לראשונה  שעיצב  דנטה  זה  והיה  הציבור,  בתודעת  עדיין 
מגונה.  מידה  אותה  על  להתעלות  ניתן  שבאמצעותה  כפרה  ושל  מגונה  מידה  של  ואופייני 
במובן זה דנטה הוא כמעט תמיד היוצר והמעצב הראשון של דמויותיו. קצ׳אגווידה מצהיר, 
דנטה  בפני  מופיעות   ,“che son di fama note” תהילה,  שידעו  הנשמות  שרק  היסוס,  ללא 
לקורא  נכון  שהדבר  ייתכן  מוכרות.  לא  בדוגמאות  אמון  ייתנו  לא  אנשים  שכן  הבא,  בעולם 
בן ימינו, אולם אף שבני זמנו של דנטה ידעו יותר מאיתנו על האנשים ביצירה, ואף שדעות 
מהותם  את  שבַזהותו  דנטה,  זה  היה  יחסית,  נפוצות  אולי  היו  הללו  הדמויות  על  מסוימות 
וכפה על הקורא, בעיקר  זהותם הסופית  גורלם הסופי, העניק להם את  של אנשים אלה על 
ובאשר  עליהם.  לדעות  קבועה  צורה  האירועים,  מן  בשנים  מאות  הרחוק  היום,  הקורא  על 
או  עובדה  אספנו  הטוב  שבמקרה  או  הפועלות,  הנפשות  מרבית  את  מכירים  שאיננו  לנו, 
אם  הרבה,  לנו  אומרים  אינם  קצ׳אגווידה  דברי  היסטורי,  מסמך  מאיזשהו  עליהם  שתיים 
בהן. מספיק  אנו מאמינים  ועדיין  עוד,  ידועות  אינן  דנטה  הדוגמאות של  רוב  עבורנו  בכלל. 
ידוע,  אולי  היה  סיפורה  דנטה  של  בתקופתו  רימיני.  דה  מלטסטה  בפרנצ׳סקה  ניזכר  אם 
של  החמישי  הקנטו  של  השני  החצי  זולת  ממנו  נשאר  לא  ודבר  לגמרי  נשכח  הוא  בימינו 
חשיבות  בעלת  נעלה  פואטית  לדמות  אותה  הפכו  אלה  שורות  ואולם  דנטה.  של  התופת 

כמעט.  מיתולוגית  היסטורית, 

תחייתן של הדמויות ההיסטוריות בקומדיה
מההיסטוריה  הגדולות  הדמויות  את  גם  למצוא  נוכל  דנטה,  של  הנשכחים  זמנו  בני  על  בנוסף 
אשר  ומצביאים,  מדינאים  נסיכים,  ואפיפיורים,  קדושים  ומלכים,  גיבורים  ומהאגדה. 
דיוקנותיהם נחקקו בבירור כבר אז בזיכרון הקולקטיבי, מופיעים במקום גורלם הסופי ומגלים 
שגונדולף  כפי  כאן,  אפילו  ואולם  אליהם;  בהתייחסו  במסורת  תמיד  דבק  דנטה  מהותם.  את 
כשהתייחס  כפי  ממש  הדמות.  של  היוצר  הוא  דנטה  קיסר,  ליוליוס  ביחס  בבירור  הראה 
מחוותיהם  סכום  את  באוב  העלה  הוא  לאוזן,  מפה  שמע  שעליהם  או  בעצמו  שהכיר  לאנשים 
מן  וברורה  אמיתית  דמות  זיקק  הוא  כאן  חייהם.  של  האפשריים  הפרטים  מתוך  וגורלם 
תמיד  לא  חושיים.  בדימויים  כך  כל  הדלות  הביניים,  מימי  ההיסטוריונים  של  הרשומות 
מאוחר  קרובות  לעתים  תוקנה  שתיאר  הדמות  האירופי:  בזיכרון  הדמויות  את  לבסס  הצליח 
בזכות  לראשונה  התאפשר  זה  גם  אך  העתיקה,  הנפש  על  יותר  מדויק  ידע  באמצעות  יותר 
הסופר  היה  דנטה  אך   – נאפוליטני  בייצוג  הוחלף  בידו  וחרבו  דנטה  של  הומרוס  כך   – דנטה 
בעוברן  שונו  הקומדיה  של  העתיקות  שהדמויות  אף  צורה.  להן  שהקנה  הראשון  המודרני 
הולם  תמיד  שלא  עולמי  לסדר  הועתקו  שהן  אף  הביניים,  ימי  של  המחודשת  הפרשנות  דרך 
ולפרש  לסדר  שביקשה  הביניים,  ימי  רוח  דנטה,  בעזרת  לראשונה  כן,  פי  על  אף  מהותן,  את 
יסוד  כל הדורות  דנטה הושג לטובת  יותר מחינוך שיטתי. בעזרת  מחדש את הדברים, מציעה 
ניסיון ודמיון. אך אל לנו לשכוח שהכוח שהנחה  חדש שקשה לאמוד אותו, והמורכב משירה, 
להדגים  שאף  אותה  הרציונלית,  הדוקטרינה  של  מהאוניברסליזם  במישרין  נבע  בהישגו  אותו 
הארצי?  העולם  את  האל  רואה  כיצד  השאלה:  השמיימי.  דמיונו  באמצעות  המחשתה  ידי  על 
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ועמוקה  נלהבת  ליצירה  הבסיס  הן   – נצחית  למטרה  המכוונים  ייחודיו  כל  על  לה:  והתשובה 
את  מתארים  שלא  אחד  קסום  אקורד  או  סצנה  אף  אין  שורותיה  אלף  עשרה  חמש  ובין  זו, 
ו״עיניו טורפות״,  ניצב לפנינו בלתי נשכח  יוליוס קיסר  החיים על סמך הבסיס הרציונלי הזה. 
לפרשו  ניתן  אם  גם  קאטו,  ואילו  מוחשי;  באופן  לחיים  מתעורר  אודיסאוס   ;“occhi grifagni”

ההתאמה  את  מגלה  הנצחית  עמדתם  מקרה,  בכל  אך  מהות.  מלאה  דמות  הנו  מוזר,  באופן 
של תכונותיהם המכריעות עם מסלולו של העולם הסובב תחת ההשגחה העליונה, שבו פעלו 
היא  דמות  איזו  מחמירה.  דוקטרינה  הקורן,  יופיים  כל  על  ממחישים,  הם  אחרת.  ולא  כך 
עליו  שגזר  במעשה  ישירות  מתחיל  אינו  שזיכרונו  הבודדים  מבין  הוא  דנטה!  של  אודיסאוס 
לא  היווני  שכן  אליו,  פונה  אינו  דנטה  רומא;  של  אימתה  טרויה,  של  בגידתה  גורלו,  את 
לספר  בו  המפציר  הוא  יוונים,  גיבורים  על  ששר  הקדמון  הרומאי  המשורר  ורגיליוס,  ישיב; 
מצא  לא  כיצד  האחרון;  מסעו  על  אודיסאוס  מספר  בלהבות,  מכוסה  וכשהוא  חייו.  סוף  את 
כשהוא  לבסוף,  כיצד  נוספת;  פעם  אותו  הניעו  ולהרפתקה  לידע  תאוותו  כיצד  בביתו,  שלווה 
למשימה  לצאת  לשותפיו  קורא  שוב  הוא  הרקולס,  לעמודי  עד  כבר  שהגיע  לאחר  ועייף,  זקן 

נועזת: 
che per cento milia״ dissi ״,o frati״

Perigli siete giunti a l’occidente

a questa tanto picciola vigilia 

De’nostri sensi, ch’è del rimanente,
Non vogliate negar l’esperienza,
Diretro al sol, del mondo senza gente! 

Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti

Ma per seguir virtute e conoscenza.״

יֶתם  ִהְתַנּסֵ ׁשֶ ם  ַאּתֶ ‘הֹו,  י,  ָאַמְרּתִ ‘ַאַחי,׳ 
ם  ִהְפַלְגּתֶ ְרָעֻנּיֹות,  ּפֻ ֶאֶלף  ֵמָאה  ּבְ י  ִעּמִ
ֲעַדִין  נֹוְתָרה  ֵעת  ּבָ ֲעָרב.  ַהּמַ ְקצֹות  ֶאל 

זֹאת  ּבָ ים  ַנְסּכִ ֲהלֹא   – ִהיא  ָצָרה  ּקְ ַמה   – נּו  ִעּמָ
ֵמֵעֶבר  ָלנּו  ְצפּוִיים  ים  ַעּזִ ִנְסיֹונֹות  י  ּכִ

ֵהם.  ֵריִקים  ֱאנֹוׁש  ֵני  ִמּבְ ְמחֹוזֹות  ּבִ ֶמׁש,  ֶ ַלּשׁ

ְיָצאֶתם,  ֶזה  ִמי  ל  ׁשֶ ֵמֲחָלָציו  ִזְכרּו 
ָהָאֶרץ,  ַעם  ּבּור,  י  ַחּיֵ ִלְחיֹות  ם  נֹוַעְדּתֶ לֹא 

ַעת.׳   ַהּדַ ת  ׁשַ ּוַבּקָ ה  ְסֻגּלָ י  ַחּיֵ ִאם  י  ּכִ

האירופית  הדמות  של  אחדותה  את  מגלה  המציאות  את  המפרש  חלום  שכמו  זה,  בסיפור 
להתפתות  ניתן  המודרניות,  לתקופות  ועד  היוונים  מתקופת  שנמשך  העולמי  הכיבוש  ברוח 
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למצוא המצאה אוטונומית של דמות במובן המודרני. אך רק בסוף הסיפור מתגלה המשמעות 
האמיתית. במשך חמישה חודשים מפליגים אודיסאוס ושותפיו למסע על פני האוקיינוס, ואז 
והספינה  ממנו,  עולה  סערה  הטוהר.  טור  הוא  ההר  קצרה.  שמחתם  אך  גדול,  הר  רואים  הם 
לאומץ  האנושית.  להפרזה  מטרה  הציב  העליונה  להשגחה  הנתון  העולם  של  הֵסדר  נטרפת. 
בעצמה  לא  מידתה  את  מגלה  האנושית  הדמות  עצמו;  משל  תוקף  אין  אודיסאוס  של  הלב 
שאמרנו,  כפי  זה,  ודבר   – זו  דוקטרינה  למרות  ואולם  צדק.  כשופט  לה  המשמש  בגורל  אלא 
הדמות,  של  עצמאותה  את  לשמר  באפשרותו  יש   – דנטה  של  האנשים  לדיוקנאות  אופייני 
ואכן נראה שאודיסאוס אפילו מרוויח בהופעתו הממשית מהערכה ופירוש מחמירים שכאלה. 
האדם הבודד נשמר במקום גורלו הסופי עד לייחודו הקיצוני ביותר של קיומו החושי הקודם: 
אי- לעורר  שעלולה  הפרדה   – ורוחני  גשמי  הרוחני.  בקיומו  וכן  הגשמי  בקיומו  נשמר  הוא 

אחת. אישיות  של  שלמותה  אם  כי  שונים,  דברים  שני  אינו  שנשמר  מה  הבנה: 
דנטה פגש באנשים רבים, דמיונו היה צלול ומדויק; הוא לא היה מתבונן בלבד. ומאורעות 
אצלו  הפכו  ביותר,  סתומות  במילים  לעתים  עליהם,  קרא  או  שמע  רק  אלא  ראה  שלא 
בדחפיהם  תנועותיהם, חש  את  ראה  הדוברים,  קולם של  נימת  את  הוא שמע  חיים:  לדימויים 
את  שאב  הוא  הזו  האחדות  ומתוך  אחד;  הם  אלה  כל  מחשבותיהם.  את  וחשב  הכמוסים, 
איש  אותם  שמכנה  כפי  הגמישים(  )הגילויים   “manifestazioni plastiche” המחוות,  הדמות. 
בסיס  להן  יש  נטורליסטית;  התבוננות  של  בסיס  חסר  גילוי  הן  אין  לעולם  איטלקי,  אקדמיה 
של  הגשמי  קיומו  את  מראות  הן  שבו-בזמן  פי  על  ואף  המסופר,  במאורע  משלהן  וגבולות 
לא  למאורע.  האישיות  שבין  ההתאמה  מן  נמנע  בלתי  באופן  לנבוע  חייבת  זו  התאמה  האדם, 
המאפיינים  מן  אחד  לא  אף  ורגיליוס;  של  או  דנטה  של  להופעתם  באשר  פרטים  לנו  נמסרים 
הוא כשביאטריצ׳ה  זה  נאמר משהו מסוג  היחיד להפליא שבו  והקטע  הפיזיים שלהם מתואר, 
”alza la barba“, הגבה את זקנך. אך זהו דימוי גרידא, שכן די בטוח שלדנטה מעולם  אומרת, 
כפי  ונעים,  מדברים  הם  בהן  הרבות  מהסצנות  מתהווה  תמונתם  זאת,  עם  יחד  זקן.  היה  לא 
צ׳אקו הגרגרן, המתנשא בגשם  ביצירה –  ואחת מן הדמויות  וכל אחת  שהסיטואציה דורשת. 
שבאה  קזלה  עצמו;  את  הנושך  ארג׳נטי  נפש;  שאט  מלאות  בעיניים  חזרה  ושוקע  הקודר 
מרים  ובקושי  ברכיו  את  ומחבק  היושב  הנרפה  בלקווה  פתוחות;  בזרועות  דנטה  את  לפגוש 
הנטורליסטית  שההתבוננות  מוכיחות  כולן   – תמותה  בן  של  צפוי  הבלתי  למראהו  ראשו  את 
שם  עומד  זאת  בכל  האדם  ושאם  המסופר,  ביותר  המוגדר  המאורע  ידי  על  ומוגבלת  נשלטת 
במאורע.  כליל  מעורה  שהוא  משום  רק  אך  אפשרי  הדבר  החושית,  שלמותו  בכל  בשלמותו, 
או  מתאר  אלא  רומז,  איננו  הוא  מתוכנן;  בדיוק  לתארן  נוטה  דנטה  אולם  מעטות,  המחוות 
אף  ברורה  לעשותה  מנסה  אלא  בזה  מסתפק  לא  קרובות  ולעתים  ממש,  התנועה  את  מנתח 
כאשר  עליו.  להתעכב  הקוראים  את  המאלץ  ומתמשך  ארוך  דימוי  ידי  על  ולהדגישה  יותר, 
דמותו  את  מגלה  הוא  עצים,  המכוסה  בעמק  להתבונן  מנת  על  הוא מסתובב  היצירה  בתחילת 
מעבר  אל  לאחור  מביט  הוא  מתנשם  ובעודו  החוף,  אל  הים  ממעמקי  נמלט  אשר  השחיין  של 
והולך  הגדל  לריכוזו  האל  של  בחזונו  טבילתו  את  מדמה  הוא  העדן  בסוף  המסוכנים;  למים 

לפתרון.  ניתנת  שאינה  בבעיה  מתמטיקאי  של 
שבהם,  האינסופי  המטאפורות  שפע  על  פרקים  מאה  נמצאים  הללו  הדימויים  שני  בין 
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פרט  מכל  יותר  רב  בבירור  אולי  רגש.  ולא  קונקרטית,  סיטואציה  להבהיר  לרוב  המיועדות 
ואנשים,  בעלי-חיים  דנטה.  של  שבתפיסתו  והעוצמה  המגוון  את  מציגות  הן  ביצירה,  אחר 
גורלות ומיתוסים, אידיליות, פעולות מלחמה, נופים, סצנות רחוב נטורליסטיות, ההתרחשות 
ביותר  האישי  הזיכרון  האנשים,  של  ולעיסוקם  לתקופה  הקשורה  ביותר  המצויה  המחזורית 
כבשים  השביל,  לרוחב  מתרוצצת  לטאה  בערב,  מקרקרות  צפרדעים  כאן:  נמצא  הכול   –
מצטופפות מחוץ לשטחן, צרעה מוציאה את עוקצה, כלב מתגרד; דגים, בזים, יונים, חסידות; 
על  יורד  לילה  קפוא;  טל  מכוסים  אביבי,  בבוקר  הכפר  אזורי  מהגזע;  עצים  תולשת  סערה 
ילד  המצילה  ֵאם  רוצח;  של  הודאתו  את  שומע  נזיר  באוקיינוס;  הפלגה  של  הראשון  יומה 
 “attento  – שורה  חצי  בקיצור,  לעתים  ברומא.  מבולבל  איכר  דוהר;  בודד  אביר  משריפה; 
כך  ובהרחבה,  באריכות  לעתים  מאזין(;  כאדם  קשוב  )עצר   si fermo com’uom che ascolta”

של  תנועתה  את  לשרת  מנת  על  תמיד  רוחבם;  כל  על  מתגלים  האגדה  האירוע,  שהנוף, 
אפילו  מהביטויים  חלק  חדשה;  אינה  יודעים,  שאנחנו  כפי  זו,  מטאפורית  טכניקה  היצירה. 
הדברים  ורוח  הכוונה  אולם  שלו;  מהטון  חלק  על  שומרים  מהם  ורבים  מוורגיליוס,  נלקחו 
הכללי  באופן  רק  בפיתוח  תומכים  הם  בלבד;  לקישוט  נועדו  ורגיליוס  של  הדימויים  שונות. 
וההרמוניה  השירית  הזרימה  תופרע  יוסרו,  אם  מקביל;  דומה,  רעיון  מעלים  בכך שהם  ביותר, 
מטושטשת  מציאות  הנו  מקרה  בכל  אשר   – האירוע  ממשות  אולם  תדולדל,  התמונה  של 
  “Voglio בשירו:  גוויניצ׳לי  שכמו  זמנו,  בני  של  בסגנונם  כתב  לא  דנטה  תיפגם.  לא   – ואגדית 
אספו  לדמיונם,  דרור  נתנו  שלי(,  האישה  את  להלל  )רצוני   del ver la mia donna laudare”

המוגדר.  הפרט  על  השפעתם  את  איבדו  ובכך  וזוהר,  שמקסים  מה  מכל  אקראיות  פיסות 
גם  להבהיר;  אלא  לקשט  מטרתם  אין  מתאימים;  אלא  מקבילים  אינם  דנטה  של  הדימויים 
מדימוייו  יותר  עשירים  הם  לכן  אליו.  חזרה  אותנו  יובילו  הם  המוחשי,  הרעיון  מן  נוציאם  אם 
יפות  המצאות  רק  אינם  הם  מפיוטי;  יותר  שהוא  תפקיד  לשמש  ביכולתם  ויש  ורגיליוס,  של 
יותר; הם מסייעים לדנטה להשיג את המטרה  – מטרתם היא להפוך את המציאות לאמיתית 
)כדי   “sì che dal fatto il dir non sia diverso” המוזות:  של  לעזרתן  קורא  הוא  שלשמה 

המציאות(. מן  שונות  תהיינה  לא  שמילותי 

הגוף והנפש
נטל  שדנטה  אחרת  פואטית  צורה  לגבי  שווה  במידה  נכון  הדימויים  אודות  כאן  שנאמר  מה 
ההגשמה  אולם  הנפש;  עם  יחד  נשמר  הגוף  בקומדיה  הצורה.  שינויי  העתיקות:  מהתבניות 
את  לגמרי  הורסים  לעתים  אשר  חיצוניים  שינויים  לידי  מביאה  הבא  בעולם  המושגת  העצמית 
נהפוך  האישיות;  לגבי  לא  החיצונית,  ההופעה  לגבי  רק  תֵקף  השינוי  הקודמת.  החושית  החזות 
החיצונית  ההופעה  של  והבהרה  העצמה  המשך,  בגדר  הנה  החדשה  החיצונית  ההופעה  הוא, 
דנטה  של  ביצירתו  הצורה  שינוי  לכן  האמיתי.  האדם  את  לראשונה  מגלה  היא  ובכך  הישנה, 
המציאות  אל  האגדה  של  הרחוקה  האֵפלה  מן  מצטרף  הוא  העתיק.  הדמיוני  מאופיו  מאבד 
הנוכחית, שכן בכל אדם חי ייתכן שינוי צורה, אפילו הוא בבחינת תכונה כמוסה. השינוי הגלוי 
טורפות  שהמפלצות  לשיחים  הפכו  המתאבדים  והגנבים:  המתאבדים  בין  ביותר  דרסטי  הזה 
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דנטה: כאשר מכיש אותם  עיניו של  מוזר אל מול  צורה  הגנבים עוברים שינוי  ואילו  ומזהמות; 
של  מזמנו  ידועות  דמויות  לנחשים.  הופכים  או  מאפרם  קמים  הם  ואז  אש,  בהם  מוצתת  נחש 
כן  על  הקודמים;  חייהן  על  הדין  את  ממחישות  אשר  הללו,  הצורה  שינויי  את  עוברות  דנטה 
וחודר לתחום המציאות; האדם המקונן או המלגלג או הלוחש  שינוי הצורה חדל להיות דמיוני 
הכירו  דנטה  של  זמנו  מבני  שרבים  מאוד  מוגדר  אדם  הוא  צורה,  שינוי  שעבר  בגוף  היורק  או 
גורל  הנו  דנטה  של  הצורה  ששינוי  מכיוון  מחבריהם.  כאחד  בדמיונם  להעלותו  יכלו  וכולם 
עם  הפגישה  לוקאנוס;  או  אובידיוס  של  ביצירותיהם  מאשר  יותר  מוחשי  הוא  נפרד,  אנושי 
פייר איש היין או האפיזודה בה שני גנבים מפירנצה מחליפים צורה, מבוטאות בעוצמה ודיוק. 
הן מעבירות מידה של מציאות חסרת תקדים בספרות העתיקה, משום שממש כמו הדימויים, 

כדין.  המתקבלת  ממשית  באמת  התחלף  הפואטית  האשליה  של  המרוחק  יופיה 
מוסתרות  הן  לחדור;  יכולות  אינן  אנושיות  שעיניים  צורה  שינוי  עברו  הנשמות  כל  בֵעדן 
ואינן  מיהן,  לומר  מוכרחות  עצמן  הן  לזהותן;  יכול  אינו  ודנטה  אושרן,  של  זוהרו  ידי  על 
במובן הצר של הדברים,  אישי,  רגש  אנושיות.  רגשותיהן באמצעות מחוות  לבטא את  יכולות 
והחזרה  האישיות  הסגולות  של  ביטולן  סכנת  בקרינה.  עלייה  ידי  על  רק  כאן  להתגלות  יכול 
הפיוטית  העוצמה  נעדרת  העדן  ושמן  לה,  נכנע  שדנטה  מאמינים  ורבים  ברורה,  החדגונית 
הקומדיה  את  החותם  הכרך  כנגד  כזו  ביקורת  אולם  הטוהר.  ובטור  בתופת  ביטוי  לידי  הבאה 
מן  שנבצר  ומראה  לעיל,  דיברנו  עליה  הרומנטי,  הזרם  של  הקדומה  מהדעה  נובעת  דנטה  של 
הנובע  המוארות,  ההתגלויות  בין  הרב  הדמיון  בכללותו.  דנטה  של  לנושא  להתמסר  המבקר 
העין  מן  חבוי  האדם  הנפרדת;  האישיות  של  שימורה  את  שולל  אינו  להן,  המשותף  מהאושר 
יותר  וישיר  עדין  הגילוי  בו.  יכירו  שבעזרתן  דרכים  ומוצא  שם  נמצא  הוא  אבל  כליל,  כמעט 
עלי  החיים  בין  במינה  היחידה  בהתאמה  מקורו  כאן  גם  אך  האחרים,  החלקים  בשני  מאשר 
שגופם  אף  החי.  דנטה  עם  המפגש  היא  לגילוי  ההזדמנות  כאן  וגם  הסופי,  והגורל  אדמות 
את  המלוות  מחוות  באמצעות  עצמם  את  מביעים  העדן  בגן  המוארים  הרוחות  העין,  מן  סמוי 
ואור,  תנועה  של  השונים  המצבים  הם  אלו   – אדמות  עלי  הקודמים  מחייהם  זיכרונותיהם 
כפנינים  מופיעות  הירח  של  העדינות  נשמותיו  דימויים:  של  שפע  בעזרת  דנטה  מתאר  אותם 
השוחים  צלולים  במים  כדגים  דנטה  סביב  חמה מתגודדות  כוכב  נשמותיו של  חיוור;  מצח  על 
הקורא  הפעמון  צלצול  מתחיל,  חדש  כשַלחן  הריקוד  הפסקת  לעברם.  שהושלך  מזון  לעבר 
לתפילת השחרית, הטבעת הכפולה של הקשת בשמים – המתפרשת כשלבי הריקוד בשמש, 
למטאור   – חלציו  מיוצאי  נצר  לדנטה,  מעל  המאדים  את  החוצה  קצ׳אגווידה  של  הדימוי 
של  להתגלותו  מצוינת  סיבה  בגדר  הם  אלה  כל  ישוע,  של  ניצחונו  וכן  ארצה,  משמים  הנופל 
המלאים  בירחים  )כמו   “quale ne’ plenilunii sereni” ירח:  באור  המואר  ביותר  היפה  הנוף 
יכולתם  השלווים(. הקוראים המדקלמים פסקאות אלו בזמר חולמני, והפרשנים המנסים ככל 
אנונימי,  מיסטי,  טהור,  רוח  שאר  כאל  אליהם  ומתייחסים  כוונה  או  משמעות  מכל  לרוקנם 
שאינו קשור לעולם הגשמי או הרוחני, בקיצור – ההשקפה המודרנית שהשירה היא המימוש 
נוגע  אינו  זה  כל   – מקורותיה  את  לתור  צורך  אין  וגם  אפשר  שאי  האינטואיציה,  של  המלא 
התמונה  את  היוצרת  הרציונלית  הדוקטרינה  של  האמת  זוהי  שכן  דנטה.  של  לכוונתו  כלל 
סקה אבל שוכחים שהיא  המוחשית ומקנה לה כוח. ואלו )כמו רוב הקוראים( שזוכרים את הּפִ
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צימוקים מעוגה; הוא מרגיש רק חלק קטן  לילד התולש  ישוע, משולים  בניצחונו של  עוסקת 
 “pasture da pigliar על  המידה  על  יתר  מתעכבים  כאלה  קוראים  העוגה.  של  מטעמה  מאוד 
או  שוכחים,  הם   – בנפש(  שולט  ובכך  העין  את  הלוכד  )המזון   occhi per aver la mente”

הגילוי  בנפש(.  )לשלוט   “aver la mente” הוא  שחשוב  שמה  העובדה  מן  מתעלמים,  שמא 
להעריך  ניתן  דרך המחשבה  ורק  רציונלית,  להעביר מחשבה  ככל שיהיה, מטרתו  יפה  החושי, 

היא. אמיתית  או  עיניים  אחיזת  בגדר  הנה  החושים  התפעלות  אם 
את  לכשף  מטרתם  אין  דנטה:  של  הכרונולוגיות  וההתוויות  הנופים  על  לומר  ניתן  דבר  אותו 
החושים בלבד, והאזכורים המיתיים או האסטרולוגיים בכרונולוגיות שלו אינם בגדר מפגן בקיאות 
מציאות  ואותה  המציאות,  את  להציג  מטרתן  חושית  התפעלות  והן  מיתית  בקיאות  הן  גרידא. 
ברורה – של בוקר או ערב, יום או עונה – הנה בגדר אופן הפעולה או הגילוי של הֵסדר האלוהי. 
 ,“natura sympathetica” זהו  האלוהי;  בסדר  תמיד  מוקף  שהוא  מפני  רק  נשמה  חדור  הטבע 
בו.  המתרחשים  העובדתיים  האירועים  של  הרוחנית  בחשיבות  ומלא  הכול  את  בו-זמנית  הכולל 
כך,  והצדקה.  במתינות  מתמלא  ביותר  הַאלים  הביטוי  אפילו  ורקע,  פעולה  של  זו  אחדות  ומתוך 
נעוצה  ככלבים(  ליילל  להם  גורם  כמו ”urlar li fa la pioggia come cani“ )הגשם  מכיוון ששורה 

מתינות. קיימת  שלה  המבעיתה  בהבעתיות  גם  הזאת,  בהתאמה  או  באחדות 
בשמחה  אותנו  ממלאת  היא  האמפירית;  המציאות  נשמרת  הבא  העולם  של  חלקיו  בכל 
חיינו;  במציאות  קרובות  לעתים  שקורה  כפי  אותנו  מלעיטה  אינה  לעולם  אך  בחלחלה,  או 
שלמה  בפנינו  המוצגת  התמונה  ומקוטעת.  אטומה  מקרית,  הנפרדת  התמונה  אין  ולעולם 
למציאות  נעשית  הארצית  ההופעה  האלוהי,  החזון  בידי  ומעוצבת  מנוהלת  בהיותה  תמיד. 
את  בפנינו  חושפת  היא  מתגלה  היא  בו  והמקום  מהותה  שמתוקף  והמוחלטת,  האמיתית 
המלאות של הסדר האלוהי, המניחה מראש והמקיפה את כל הכלול בה. הקומדיה הנה יצירה 
מפני שהכוונה  אלא  בה,  הכלולות  הפילוסופיות  הדוקטרינות  על שום  לא  בהכרח,  פילוסופית 
 status animarium-של דוקטרינות אלו אילצה את דנטה לכתוב בצורה פילוסופית. הנושא, ה
הנצרות  פי  על  המאמין  המשורר,  את  מאלץ  המוות,  לאחר  הנשמות  מצב   –  post mortem

כל  את  בצד  לשים  יש  היחיד.  האדם  למושג  מוחשית  צורה  להעניק  אדם,  לכל  אישי  בצדק 
עצמו,  האדם  זאת,  ובכל  האדם,  של  החיצוני  בגילויו  הזמניים  אפילו  או  המקריים  הדברים 
ליהנות מהצדק האלוהי.  או  חייב להישאר על מנת לסבול  והגוף,  באחדות הקודמת של הרוח 
של  התוצאה  האדם,  של  מראש  הקבועה  הצורה  זאת,  ובכל  לסופם,  הגיעו  הארציים  הקָשרים 
כל מעשיו וייסוריו עלי אדמות, נשמרת. וממש כמו הפילוסופיה, המפשטת רעיונות מוחלטים 
החיצונית  ההופעה  מן  זו  פואטית  יצירה  מסיקה  החושים,  ידי  על  הנתפסות  תופעות  מתוך 
לכנות  שניתן  מה  את  יוצרת  היא  יחד.  ונפש  גוף  שהיא  האמיתית  האישיות  את  הארצית 
מקבלות  ההופעות  כל  ונחוץ.  מתאים  חיוני,  גוף  לה  שניתן  רוח  או  מושלמת,  חושית  נוכחות 
של  ההכרחית  המהות  של  מקורה  וזהו  הבא,  העולם  של  המדויק  הֵסדר  במסגרת  מקומן  את 

לקוראיו. מבטיח  שדנטה  החיים  מזון   – “vital nutrimento” של הקומדיה, 
מקווה  זאת  ובכל  ַעם״,  ַהּטַ י  ִמּדַ ָחִריף  ִיְהֶיה  ים  ַרּבִ ״ְלֵחְך  אשר  ותוכן  בסגנון  כותב  דנטה 
ֶדם״. תקוותו אמנם התגשמה, אולם  ים ִמּקֶ ְזַמּנִ ִיְראּו  לּו  ַהּלָ ִמים  ּיָ ּבַ לזכות באהדתם של אלו ״ׁשֶ
והשקפת  אמונתו  יסודות  שבשבילם  מי  אחד  יום  יתפעלו  זו  שמיצירתו  בדעתו  עלה  לא 

DANTE 2.indb   365 6/7/2009   2:17:52 PM



דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – טור הטוהר

366

כל  כמו  שכן  שכזה,  דבר  להבין  היה  יכול  לא  הוא  משמעותן.  את  ואיבדו  מוזרות  עולמו 
על  תקופה  לשחזר  מסוגל  היה  לא  הוא   – היסטורית  תפיסה  לו  הייתה  חסרה  זמנו  בני 
קרבתו  תקופתו.  של  במונחים  אותה  פירש  זאת  ותחת  עצמה,  שלה  המציאות  הנחות  בסיס 
והתרבותיים  הרוחנים  היסודות  שכן  אליו,  מקרבתנו  ביותר  שונה  הייתה  לא  לוורגיליוס 
היה  לא  הוא  אך  בתכלית.  זרים  בעיניו  ונדמו  קרסו  ורגיליוס  של  אמנותו  הופיעה  שעליהן 
האוגוסטינית  רומא  כאילו  ורגיליוס  של  דמותו  את  מחדש  עיצב  הוא  לחלוטין;  לכך  מודע 
אמנם  התרחשו  מסוימים  אירועים  כאילו   – הזמן  ַמעבר  בשל  רק  מתקופתו  נפרדת  הייתה 
של  ומחשבתו  חייו  צורת  כל  כאילו  לא  אבל  בינתיים,  הצטברה  ידע  של  מסוימת  וכמות 
ואילו  לבו,  מעומק  אותו  ומבין  יורשו  בשפת  מדבר  ורגיליוס  הקדמון  האב  השתנתה.  האדם 
שאם   – מעט  שטחית  כי  אם  מלומדת  באלגנטיות  זה  רעיון  הביע  פרנס  אנטול   – נראה  לנו 
מעריך  שלא  וודאי  כלל,  אותו  מבין  היה  לא  הוא  דנטה,  על  לוורגיליוס  מספר  היה  מישהו 
יותר יחסית של תרבויות זרות או תרבויות מן העבר, ועל  אותו. לנו לפחות יש הבנה טובה 
אנחנו  דנטה.  כמו  ההפך,  את  לעשות  במקום  אליהן  עצמנו  את  להתאים  מסוגלים  אנו  כן 
באותו  משונות  והנחות  דמויות  לקבל  עצמנו,  את  לחייב  ומבלי  מוגבלת  לתקופה  מסוגלים, 
אופן בו מקבל אדם חוקים של משחק, ואנו עושים זאת בתקווה להשיג תחושה של מדינות 
אחרים  ולכמה  לדנטה  בנוגע  אך  מאמנותן.  וליהנות  ללמוד  בתקווה  וכן  ומנהגיהן,  זרות 
האנושי  לגורל  אהדה  בהם  ויש  שפתו  את  שמבינים  מי  כל  נחוצה:  אינה  שכזאת  העברה 
בלתי  בצורה  מספקת  עצמה  היצירה  ישיר;  באופן  מיצירתו  גדולים  חלקים  להבין  יכולים 
אחרת:  שאלה  על  להשיב  יותר  קשה  אך  היסטורית.  להבנה  הנדרש  המינימום  את  מורגשת 
ביותר  הגבוהה  הדרגה  ובעל  עילאית  בצורה  משכיל  הוא  אם  אפילו  המודרני,  הקורא  האם 
צורת  את  לקבל  בתכלית  ממאן  הוא  אם  דנטה  את  להבין  מסוגל  היסטורית,  אמפתיה  של 
קשורות  אינן  האנושית  הרוח  של  ביותר  הגדולות  שהיצירות  כמובן  דנטה?  של  החשיבה 
דור  כל  עם  משתנות  הן  צמחו;  מהן  המסוימת  ולאמונה  החשיבה  לצורת  נפרד  בלתי  כחלק 
גבול  אין   – המהותי  אופיין  את  לאבד  מבלי  חדשות  פנים  דור  לכל  ומגלות  מהן,  שמתפעל 
לשתף  ממאנות  הן  מבוקר,  בלתי  נעשה  ההתפעלות  כשאופן  אולם   – שלהן  השינוי  לכוח 
פעולה. אם לנסח זאת בזהירות רבה ככל האפשר, נדמה לי שבנוגע לקומדיה האלוהית סייג 
בפני  כערך  כביכול  הפואטי  יופיה  את  מהללים  פילוסופיים  פרשנים  כאשר  הושג  כמעט  זה 
רלוונטיים  לא  כדברים  הכולל  הנושא  את  ולמעשה  הדוקטרינה,  השיטה,  את  ודוחים  עצמו 

מסוימת. ותרנות  על  מעידים  למעשה  אשר 
הנושא והדוקטרינה של הקומדיה אינם משניים; הם מקורותיו של יופיה הפואטי. הם הכוח 
בֶתיה;  של  הקסומה  והמוזיקה  שלה  הפואטיים  הדימויים  של  העשיר  הזוהר  מאחורי  המניע 
המשורר;  של  הנשגב  דמיונו  את  ומציתים  המעוררים  אלו  הם  היצירה,  נושא  של  הצורה  הם 
ולהקסימנו.  ללבנו  לגעת  הכוח  את  ואיתה  האמיתית  צורתו  את  לדמיון  המספקים  אלה  הם 

לדמיון: דנטה  של  בפנייתו  בחקירתנו  זה  חלק  מסיימים  אנו  זו,  באמונתנו  איתנים 
o imaginativa che non rube
talvolta si di fuor, ch’om non s’accorge
Perchè dintorno suonin mille tube, 
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אחרית דבר

Chi move te, se il senso non ti porge?
Moveti lume che nel ciel s’informa

Per sè o per voler che giù lo scorge. 

נּו  ִלּבֵ ְוָתִסיט  ֵיׁש  ׁשֹוָלל,  ְמיֹון  ּדִ ֲאָהּה, 
ֲאִפּלּו  ׁש,  ַמּמָ לּוי  ּגָ ַעם,  ֳקָבל  ַבר-ָמה  ּדְ ֵמְראֹות 

ִביֵבנּו,     ִמּסְ ְתַקְעָנה  ּתִ ֲחצֹוְצרֹות  ֶאֶלף  ם  ׁשָ

אֹוְתָך?  חֹוֵלל  ּמְ ַמה  ֵהם,  ינּו  חּוׁשֵ לֹא  ִאם 
ֵמִניַע  אֹוְתָך  ׁשֶ הּוא  ֵמֵעֶדן  א  ַהּבָ ָהאֹור 
ַמִים.  ׁשָ ֱאלֵֹהי  ל  ׁשֶ ֵמְרצֹונֹו  אֹו  כֹחֹו,  ּבְ

הוא  כן  ועל  ממשית,  כמציאות  האמת  משתקפת  בדמיון  אך  דמיון;  הוא  הקומדיה  של  תוכנה 
של  שפה  בו-זמנית  היא  האמת  את  המעבירה  השפה  מכך  כתוצאה  כאחד.  ורציונלי  אמיתי 
חופשי  אינו  הדמיון  שכן  אפוס,  של  לא  עדּות,  של  שפה  דידקטית.  מסה  של  ושפה  עדּות 
למסור  וצפוי  בעיניו  הכול  שראה  ֵעד  הוא  הדובר  זאת  תחת  ואגדית.  רחוקה  בארץ  לנדוד 
ברוח  כלליים  דברים  אומר  אינו  והוא  אגדה,  מכל  יותר  מופלא  דבר  ראה  הוא  מדויק.  דיווח 
ארתור  המלך  ערך  עברו  ״בימים  הארתוריאנית:  הסאגה  משירות  אחת  את  הפותחת  השורה 
ההתרחשות,  מועד  של  מדויקת  בהגדרה  פותח  אלא  השבועות.״  חג  לכבוד  מלכותי  משתה 
ַער״. השפה  ַהּיַ ֲאֵפַלת  ּבַ ַעְצִמי  ינּו ָמָצאִתי ֶאת  ַחּיֵ ל  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַמֲחִצית  ּבְ הגם שבשפת סמלים: ״ַוְיִהי 
הוא  האמת;  או  הקיום  הוא  בדמיון  שמשתקף  מה  שכן  דידקטית,  מסה  של  שפה  גם  היא 

ממושמע.  רציונלי  לדיון  פתוח  עצמו  הבורא  כן,  כי  הנה  רציונלית,  בצורה  תמיד  מנוהל 
קפדנית  בצורה  רציונלית  דוגמטית,  והוראה  האירועים,  את  להחמיר  הנועד  מדויק  תיעוד 
ובדרך  בולטים לגמרי  אין הם  – אלו הם הגורמים הקובעים את סגנונה של הקומדיה. לעולם 
הוראה שאינה  ואין  הדוקטרינה  אין מאורע שאינו מדגים את  כליל;  בזה  זה  כלל הם מעורבים 
במידה  נכון  והדבר   – לשירה  החיוני  היסוד  שהוא  הדמיון,  ואולם  ממשי.  אירוע  על  מבוססת 
שווה לגבי הדמיון האפי המקשר, המַשנה, המאריך בתיאורו אירועים שמקורם בסֶפרה אגדית 
לעורר  מנת  על  רציונליות  הגבלות  בבוז  הדוחה  הלירי  הדמיון  לגבי  וכן  הגבלה,  ללא  רחוקה 
בקומדיה.  שלו  האוטונומיה  את  איבד   – גבול  יודע  שאינו  לרגש  מרוסן  בלתי  ביטוי  ולתת 
מגוונת  להתרחשות  לירי,  לדמיון  וגם  אפי  לדמיון  הכלל  מן  יוצאות  דוגמאות  כוללת  היצירה 
דומיננטי.  או  חופשי  אינו  מהם  אחד  אף  ואולם  משכנעת.  בצורה  המובע  עמוק  ולרגש  בשפע 
ולעולם  כסיפור,  מתגלה  הוא  נדירות  לעתים  רק  תמציתי,  ובאופן  בקצרה  מסופר  המאורע 
בין  בקפדנות  הקבוע  מקומו  על  שומר  תמיד  הוא  הנושא;  מן  הסוטה  כאגדה  מתגלה  איננו 
ביותר  החזק  הרגש  יותר.  נעלה  לעיקרון  כפוף  להיות  חדל  אינו  ולעולם  אחרים,  מאורעות 
לחלוטין  כלול  הוא  מידה.  לפי  מחולק  הוא  כאילו  כך  כל  רב  מרחבי  בדיוק  תמיד  מתואר 
הלירית  התהודה  שכל  עד  מוחלט  כה  ובאופן  במהירות  ומסתיים  לו,  המוקדשות  בשורות 

עליה.  להתעכב  אפשרי  ובלתי  מופסקת 
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דנטה: מיתוס ונבואה
ארנסט רוברט קורטיוס�

אפיסטמולוגי,  הפואטיקה שלו תפקיד  מן  תובע  להראות שדנטה  ביקשתי  הקודמים2  בחיבורי 
ניתוח של  זו מתוך  ימי הביניים. הגענו למסקנה  כנגד הפילוסופיה של  ובכך ממקם את עצמו 
קטע מתוך האיגרת לקאן גַרנֶדה. מסקנתנו אושרה גם על ידי מחקרו של אטיין גילסון אודות 

לפילוסופיה.3 דנטה  של  יחסו 
הפילוסופית  באסכולה  דגל  שדנטה  המוטעה  מהרעיון  סוף-סוף  אותנו  פטר  זה  מחקר 
העדן,  בגן  השוכנים  הרוח  אנשי  את  הכוללת  הקדושים,  רשימת  בקרב  אקווינס.  תומס  של 
היא  הגאולה״ של הקומדיה  ״מערכת  אך  למסורת,  ואוטוקרטי  יחס עצמאי  בעלי  למצוא  נוכל 
זה:  אחר  בזה  הם,  הבא  בעולם  במסעו  דנטה  של  הדרך  מורי  יותר.  ייחודית  מונים  עשרת 
היצירה  של  הכללי  ״הסדר  יפה:  גילסון  אומר  זה  בנושא  רַנר.  ּבֶ והקדוש  ביאטריצ׳ה  ורגיליוס, 
בנוסף  באה  האמונה  שכן  האמונה,  על  בגודלה  תעלה  ושהצדקה  לאמונה,  בנוסף  צדקה  מחייב 
אלה,  בימים  המקובלת  הדעה  עם  מסכים  שהוא  כן,  אם  נראה,  אור.״  עליה  ושופכת  לתבונה 
ורגיליוס כהתגלמותה של התבונה, את ביאטריצ׳ה כהתגלמותה של האמונה, ואת  הרואה את 
כי  באומרו  מעט,  מוקצנת  באמירה  טענתו  את  מדגיש  גילסון  האהבה.  של  כהתגלמותה  ברנר 

להחריד.״ ברורה  ״עובדה  היא  מסקנתו 
הייתה  אכן  אם   – ביאטריצ׳ה  של  תפקידה  כמובן  היא  ביותר  ״הברורה״  העובדה 
העובדה  חמש(.  )או  וארבע  עשרים  בגיל   1290 בשנת  שמתה  פלורנטינית  עלמה  ביאטריצ׳ה 
הנה  לבו,  אהובת  באמצעות  להיטהר  וצריך  דתית  התעוררות  מותה  בעקבות  עובר  שהמשורר 
  Marienbader-ב מתבטא  הדבר  שלבים.  באלף  גם  להתרחש  שעשויה  פסיכולוגית  חוויה  בגדר 
העלאתה  את  הפך   )1276 בשנת  )מת  גוויניצ׳לי  גווידו  פאוסט.  של  ובסיומו  גתה  של   Elegie

אהובה  באישה  הבחירה  האיטלקית.  בליריקה  למוטיב  עדן  בגן  מלאך  לדרגת  האהובה  של 
עדיין  נמצאות  זה,  באופן  והאלהתה  פואטי,  באופן  מיוצג  כפי שהוא  הבא,  בעולם  דרך  כמורת 
מעניק  הוא  מכך.  יותר  אף  לכת  מרחיק  דנטה  אך  הנוצרית.  והפילוסופיה  האמונה  בתחום 
גם  אלא  בלבד,  לעצמו  נועד  לא  תפקידה  האובייקטיבי.  הגאולה  בתהליך  תפקיד  לביאטריצ׳ה 
גורם  הנוצרית  להתגלות  לראשונה  מכניס  הוא  שלו,  סמכותו  מתוקף  וכך,  המאמינים.  לכלל 

מיתוס.  או  כפירה   – הכנסייה  של  תורתה  את  המשבש 

)Curtius, 1886-1956( נמנה עם צמרת ההיסטוריונים של הספרות במחצית הראשונה  ארנסט רוברט קורטיוס   .1
נסבה  הענפה  עבודתו  עיקר  וברלין.  בון  היידלברג,  מרבורג,  באוניברסיטאות  לימד  קורטיוס  ה-20.  המאה  של 
 Europaische Literatur und lateinisches הוא מתוך:  לקורא  בזאת  המוגש  הביניים. המאמר  ימי  על ספרות 

.Mittelalter. Ernst robert Curtius, Bern, Francke Verlag, 1940
.1 הערה  ראו  קורטיוס,  של  בספרו  זה  פרק  המקדימים   .2

.Etienne gilson, Dante the Philosopher, translated by David Moore, NY, Sheed & Ward, 1949  .3
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מסכימים  פירנצה  של  בהיסטוריה  לדנטה  ביותר  הבולטים  והמומחים  האקדמיה  אנשי 
שביאטריצ׳ה של דנטה הייתה בתו של הבנקאי פולקו פורטיָנרי. ואולם הפרשנויות המוקדמות 
של  המדיני  המזכיר   ,)Bambaglioli( במבליולי  דה  גרציולו  דבר.  כך  על  יודעות  אינן  ביותר 
 “i’ son Beatrice che ti faccio  70  ,2 )קנטו  התופת  על   1324 משנת  בפרשנותו  בולוניה, 

רק: אמר   )andare”

זו  )״אישה   “ipsa domina erat anima generose domine Beatrice condam domini...”

ריק.  חלל  מופיע  כך  ואחר   – המנוח...״(  בתו של  ביאטריצ׳ה,  נשמתה של האישה האצילה  הייתה 
אין   )1328( מלאנה  לג׳קופו  ביאטריצ׳ה.  של  אביה  על  דבר  לדעת  היה  יכול  לא  כך,  אם  המחבר, 
על  דנטה  את  שאל  בקירוב(   1334 )שנת  ביותר״  הטוב  ״הפירוש  מחבר  ביאטריצ׳ה.  על  לומר  דבר 
שנת  )לפני  האלמוני  ההערות  מחבר  גם  דבר.  עליה  למד  לא  אך  שונות,  בהזדמנויות  ביאטריצ׳ה 
בפרשנות  וזאת  המזהה,  המסמך  את  שחיבר  הראשון  היה  בוקאצ׳ו  מזה.  יותר  יודע  לא   )1337
על  בפומבי  להרצות  מנת  על  לפירנצה  נקרא  הוא   1373 באוקטובר   –  1374-1373 בשנים  שכתב 
המשוער  מותה  לאחר  שנה  משמונים  למעלה  הראשונה  בפעם  הופיע  כן,  אם  זה,  מידע  הקומדיה. 
של ביאטריצ׳ה. בוקאצ׳ו טען שנודע לו על כך מ״מקור מהימן״ – מאישה שהייתה מקורבת מאוד 
בוקאצ׳ו,  של  החורגת  אמו  את  מצא  הזאת,  האמינה  האישה  אחר  שחיפש  זינגרלי,  לביאטריצ׳ה. 
פולקו  של  בן-דוד  של  בתו  הייתה   ,)1340 בשנת  )מתה  ליפה  מונה  ִאמה,  ממרדולי.  מרגריטה 
אם  האישה?  את  בוקאצ׳ו  הכיר  האם  ביאטריצ׳ה.  של  שנייה  מדרגה  בת-דודה  כן  ועל  פורטינרי, 
בשנת  אביו  בבית  הנראה  כפי  התגורר  בוקאצ׳ו   – מותה  שלפני  בשנה  רק  אפשרי  היה  הדבר  כן, 
ששמר  העובדה  מרשימה  כמה  זה.  מידע  להשיג  זינגרלי,  לדעת  היה,  יכול  זו  ובהזדמנות   ,1339
כמה  מכן!  לאחר  שנה  וחמש  שלושים  במשך  לעצמו  שלה  הביוגרפיה  מן  מכריע  כה  מעניין  חלק 
פייטרו  גם  אכן  כלום!  עליה  לדעת  היו  יכולים  לא  לעיל  המוזכרים  שהפרשנים  העובדה  מרשימה 
אור  שראתה  פרשנותו,  של  לאור  השלישית  ההוצאה  לפני  לא  אך  הזה,  המידע  את  מסר  דנטה  די 
זיהויה  עליו.  שנסתמך  וייתכן  בוקאצ׳ו,  של  עטו  מפרי  דנטה  של  הביוגרפיה  אור  ראתה  בו  במועד 
לראשונה  כן,  אם  אושש,   ,1289 בשנת  פורטינרי, שמת  פולקו  כבתו של  דנטה  ביאטריצ׳ה של  של 
לארבעת  ידוע  אינו  וכן  המשורר,  של  זמנו  לבני  ידוע  ואינו  דנטה,  של  מותו  לאחר  שנה  חמישים 
ומצדיק את הספק שאנו מטילים  זה מרשים מאוד  ו-1337. כל  בין השנים 1324  הפרשנים שכתבו 
את  לזהות  הצליחה  בוקאצ׳ו  של  החורגת  סבתו  אם   – לכול  מעל  אך  בוקאצ׳ו.  בידי  שהיה  במידע 
לאנשים  כך  על  מספרת  הייתה  היא   ,1339 בשנת  פורטינרי  פולקו  של  כבתו  דנטה  של  ביאטריצ׳ה 
הכירו  דנטה  של  זמנו  בני  בפירנצה.  ידוע  להיות  אמור  היה  והדבר  הארוכים,  חייה  במהלך  אחרים 
הקומדיה הופצה במספר רב של עותקים, נכתבו קיצורים מחורזים שלה, ונכתבו  בו כמשורר גדול. 
כן,  אם  בדנטה,  העניין  דנטה.  של  מותו  שלאחר  הראשונים  העשורים  בשני  פרשנויות  מספר  עליה 

ביאטריצ׳ה.  אודות  מידע  שום  להציג  היה  יכול  לא  איש  זאת  ולמרות   – רווח  עניין  היה 
בוויכוח.  אותו  סיבכה  דנטה  את  חשיפתו  נוספת.  מסיבה  חשודה  בוקאצ׳ו  של  עדותו  אך 
בוקאצ׳ו  הפואטיקה.  מסתורי  את  לעם  לגלות  שהעז  על  אותו  גינה  שרד,  לא  ששמו  מתנגד, 
 – מסרה  א.פ.  של  הביקורתית  בעריכתו   125-122( סונטות  ארבע  באמצעות  עצמו  הצדיק 
שולל  הוליך  שבסך-הכול  בעובדה  מתגאה  הוא  האחרונה  בסונטה   .)1914 בולוניה,   ,Massèra

הטובה:  כפויי  ההמונים  את 
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io ò messo in galea senza biscotto

L’ ingrato vulgo, et senza alcun piloto

Lasciato l’ ò in mar a lui non noto,
Benchè sen creda esser maestro et dotto. 

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

ככל  מאשרים  שהמסמכים  טוען  זינגרלי  מסמכים?  ידי  על  אומתו  בוקאצ׳ו  של  טענותיו  האם 
שנכתבה  בצוואתו  תכופות.  בהם  מוזכר  פורטינרי  פולקו  בוקאצ׳ו;  של  ההוכחה  את  הניתן 
בארדי.  דה  סימונה  של  כאשתו  ביצ׳ה  מדונה  מופיעה  ביניהן  בנות;  שש  מוזכרות   1288 בשנת 
פורטינרי.  ביאטריצ׳ה  של  מותה  תאריך  את  או  לידתה  תאריך  את  יודעים  אנו  אין  הכול.  זה 
נובה,  הוויטה  מן  כולו  לקוח  דנטה  על  שנעשו  החדשים  במחקרים  למצוא  שניתן  המידע 
חשים  הרינו  האינטלקטואלי,  תוכנו  את  להבין  מנסים  כשאנו  מכוונת.  הטעיה  בגדר  והוא 
ביותר  החשובה  יסוד.  הנחות  של  סדרה  להצגת  כולו  מוקדש  הזה  הקטן  הספר  במבוך.  כמו 

הבאה:  ההנחה  היא  לנו,  שתיראה  ככל  משונה  מביניהן, 

של  עזרתו  ללא  תשע  ממנו  ליצור  ניתן  כי  תשע,  המספר  של  השורש  הוא  שלוש  המספר 
על  תשע.  שווה  שלוש  כפול  שלוש  התרגיל  מן  בבירור  לראות  שניתן  כפי  אחר,  מספר 
בעצמו  הִנסים  מחולל  כן  וכמו  תשע,  המספר  של  היוצר  הוא  לבדו  שלוש  המספר  אם  כן, 
אל  גם  כך  ואחד,  שלושה  שהם  הקודש,  ורוח  הבן  האב,  כלומר  שלוש,  במספר  מתגלם 
שמקורו  נס,  כלומר  תשע,  הייתה  שהיא  להבהיר  כדי  תשע,  המספר  התלווה  זו  אישה 
אך  יותר;  מעודנת  סיבה  ימצא  יותר  מעודן  שאדם  ייתכן  הקדוש.  בשילוש  ורק  אך  נמצא 

רצוני.  את  ביותר  המשביעה  והסיבה  מצאתי  שאני  הסיבה  זוהי 

הנשים  שישים  על  שיר  כתב  דנטה  ראשונה:  הוכחה  תשע?  הייתה  שביאטריצ׳ה  הוכח  ואיך 
ששמה  פלאית  בדרך  הדבר  ו״קרה  אותו(  פרסם  לא  הוא  המזל  )לרוע  בפירנצה  ביותר  היפות 
יכול היה להיות בשום מקום ברשימה אלא במקום התשיעי.״ ההוכחה השנייה  של גברתי לא 
של  עזרתה  את  וכן  והסוריות  הערביות  התקופות  של  עזרתן  את  דורשת  היא  יותר.  מורכבת 

האסטרולוגיה: 

הראשונה  בשעה  העולם  את  עזבה  האצילית  נשמתה  הערבית  השיטה  שלפי  אומר  אני 
השנה,  של  התשיעי  בחודש  נפטרה  היא  הסורית  השיטה  ולפי  בחודש;  התשיעי  היום  של 
היא  שיטתנו  ולפי  אצלנו.  לאוקטובר  המקביל  טיסמין,  הוא  שם  הראשון  החודש  שכן 
הושלם  המשוכלל  המספר  שבה  הספירה(  אחרי  )כלומר,  בתקופתנו  כזו  בשנה  נפטרה 
ייתכן  עשרה.  השלוש  מהמאה  נוצרייה  הייתה  והיא  נולדה;  שבה  במאה  פעמים  תשע 
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האמת  פי  ועל  תלמי  פי  שעל  מכיוון  כזו:  היא  כך  כל  אליה  מקושר  זה  שמספר  שהסיבה 
פי הדעה האסטרולוגית המקובלת אותם  ועל  הנוצרית מספר הרקיעים הנעים הוא תשע, 
זה  מספר  קּושר  כן  על  לזה;  זה  ביחס  מקומם  פי  על  למטה  כאן  עלינו  משפיעים  רקיעים 
ביחס  עמדו  הנעים  הרקיעים  תשעת  כל  שנולדה  בזמן  כי  ברור  שיהיה  מנת  על  אליה, 

לזה.  זה  ביותר  המושלם 

אם הטענה שהייתה תשע נכונה – ודאי מתה ביאטריצ׳ה בשנת 1290. חוקרי דנטה מחשיבים 
הוודאי היחיד הוא שהמספר תשע  זה לעובדה היסטורית, אך הוא מוטל בספק. הדבר  תאריך 
נפוצה.  מדיאבלית  ממסורת  חלק  דנטה  היה  זה  במובן  הגאולה״.  תעלומת  שהוא  ״מספר  הנו 
בקומדיה   515 למספר  להתייחס  יש  בו  אופן  באותו  נובה  בויטה  תשע  למספר  להתייחס  יש 
בנקודת  ונעזר  חוזר  בארבי  לכך.  מתייחסים  אינם  דנטה  שחוקרי  נראה   .)43  ,33 הטוהר  )טור 
ביותר״  החשובים  ״הדברים  של  להבנה  חשובים  אינם  מסוימים  שספקות  הגורסת  ההשקפה 
כלל.  בהם  לדון  שלא  מוטב  כן  ועל  והשלמות״(,  הפואטיקה  ״נס  )שהיא  דנטה  של  ביצירתו 
חידות  פותרי  כנגד  הגנה  כאמצעי  שנראה  זה,  מעין  עצמי  ריסון  על  רבים  דברים  לומר  ניתן 
הפואטיקה  של  ולהבנתה  להערכתה  רלוונטי  אינו  הללו  ההירוגליפים  את  שפענוחם  חובבניים 
ביצירותיו  שיבץ  דנטה  נובה  הויטה  מן  שהחל  העובדה  את  לקבל  יש  זאת  עם  דנטה.  של 
באופן  מבוססת  זו  עובדה  ואלפביתי.  מספרי  מסתורין  אזוטרית,  משמעות  בעלי  אזכורים 
בניגוד  זאת  בכך.  להבחין  שלא  אפשרי  בלתי  תשע.  שהייתה  ביאטריצ׳ה,  לגבי  כמו   – בלשני 
הצורך  די  אושר  לא  שקיומה  דמות  הייתה  שביאטריצ׳ה  המתעקשים  החוקרים  אותם  לכל 
באותה  חיה  שהיא  ספק  כל  ״אין  שלדעתו  אף  דווידסון,  רוברט  כולל   – היסטורית  מבחינה 

פורטינרי.״4 פולקו  הבנקאי  של  בתו  ושהייתה  תקופה 
נוטה  שהוא  אף  כי   1931 בשנת  שהצהיר  בארבי,  את  לגמרי  לשכנע  הצליח  לא  הוא   
ללמוד  ובשביל  גרידא;  סקרנות  של  שאלה  היא  זו  בעיה  לדעתו  המזהה,  המסמך  עם  להסכים 

אמיתית.5 אישה  היתה  שביאטריצ׳ה  לדעת  מספיק  דנטה  את 
של  ההיסטורי  קיומה  את  המאשרות  יסוד  הנחות  שתי  בין  להבחין  כך,  אם  עלינו, 
סמך  על  מפירנצה.  אלמונית  אישה  ב.  פורטינרי;  ביאטריצ׳ה  א.  בתור:  זיהויה  ביאטריצ׳ה: 

הראשונה.  היסוד  הנחת  את  אפשרות  מכלל  להוציא  יש  כי  סבור  אני  המסורת 

לדוגמה:  ביאטריצ׳ה,  בשם  אמיתית  לאישה  מוקדשים   rime-ה משירי  שחלק  ספק  אין 
שמה  מופיע  שם   ,)1898 פירנצה  קונטיני,  של  עריכתו  פי  על   21 )שיר  האהבה״  ״ייסורי 
”E’ m’ incresce di me“ )קונטיני,  וככל הנראה גם בשיר   ,14 של ביאטריצ׳ה בשורה מספר 

.robert Davidsohn, geschichte von Florenz, Berlin: Mittler, 1927   .4
 Michele Barbi, Life of Dante, translated by Paul g. ruggiers, Berkeley and La: university of   .5

.California Press, 1954
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האגדי  הסגנון  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  ביאטריצ׳ה  של  אופיה  כאן  אבל   .)20 מספר 
בויטה  כלול  אינו  זה  ששיר  העובדה  בו.  כלול  אינו  השיר  זו  ומסיבה  נובה,  ויטה  של 
לאישה  כבוד  ָחלק  דנטה  דברים:  שני  מוכיחה  האהבה״,  ״ייסורי  עם  יחד  כן,  אם  נובה, 
תשע.  הגבירה  של  המיתוס  לכדי  אותה  עיצב  מכן  ולאחר  ביאטריצ׳ה;  לה  וקרא  מפירנצה 
מיתוס,  לכדי  ״אמיתית״  אישה  לעצב  כדי  זו  בשיטה  שנית  השתמש  שדנטה  יודעים  אנו 
של  פילוסופיה  לגברת  נובה  ויטה  של  הטובה  האישה  את  הפך  כאשר  אלגוריה,  או  סמל 
כאלגוריה,  ברור  באופן  המשמשות  בקומדיה  נשים  מספר  ישנן  כך  על  בנוסף  הקונביביו. 

.)37  ,28 הטוהר  )טור  מטילדה   ,)101  ,27 הטוהר  )טור  לאה  לוצ׳יה,  לדוגמא, 

ביאטריצ׳ה: אל  ורגיליוס  פונה  הקומדיה  בתחילת 

ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ַזע  ּגֶ ֵהן  ַהֶחֶסד,  ת  ַרּבַ י  ִבְרּתִ ּגְ
ַחת  ִמּתַ ַהַחי  ל  ּכָ ַעל  ַבר  ּגָ ְזכּוֵתְך  ּבִ ַרק 
ָהָרִקיַע.  ִלְסֶפרֹות  ְוַעד  ָמרֹום  ֵמי  ִלׁשְ

)78-76  .2 ) התופת, 

הנה כי כן, באמצעות ביאטריצ׳ה לבדה מתעלה המין האנושי מעל כל דבר ארצי. לביאטריצ׳ה 
-102 )  התופת,  ַעל״  ִמּמַ ָהֵאל  רּוַכת  ״ּבְ לה  קוראת  לוצ׳יה  הכול.  בעיני  על-טבעי  מעמד  לבדה 

ביאטריצ׳ה  מפירנצה.  מתה  אישה  של  נשמתה  על  הללו  כדברים  לומר  אפשר  אי  והלא   .)103
יותר  גבוה  שמעמדה  עדן  מגן  טובה  אישה  ידי  על  נשלחה  לוצ׳יה  לוצ׳יה,  ידי  על  נשלחה 
של  תפקידה  אפוא  הוא  מה  מוזכר(.  לא  שמה  אך  הקדושה  מרים  עם  כלל  בדרך  )שמזוהה 
לוצ׳יה, הקדושה המעונה מסירקוזה? היא אמורה לשמש כמרפאת בעיות עיניים, ודנטה אימץ 
במיוחד  נאמן  היה  הנראה  כפי  כן  ״על   ,)15  ,9  ,3 )קונביביו  יתר  בקריאת  עיניו  את  לפעמים 
 “Lucia, nimica :לקדושה לוצ׳יה״ – כך אומר רֹוסי ואומרים גם רבים אחרים. אך דנטה אומר
כמו  עיניים.  בעיות  עם  קשר  שום  לכך  אין  ודאי   –  )100  ,2 )  התופת   di ciascun crudele”

הארבע  המאה  בסוף  בוטי  פרנצ׳סקו  ידי  על  )לראשונה  קורנת״  כ״ברכה  לוצ׳יה  מוסברת  כן 
אישה  מאותה  יותר  וחשובה  שונה  ביאטריצ׳ה  אם  אך  וכדומה.  התקווה  כהתגלמות  עשרה(,6 
יותר מקדושה אלמונית כמעט בספר  וחשובה  לוצ׳יה שונה  עולם, אם  מפירנצה שזכתה לשם 
מוזכר  לא  ששמה  אחרת  אישה  של  פקודה  פי  על  בעלילה  מתערבות  שתיהן  אם  התפילות, 
מחוץ  המַתפקדות  על-טבעיות  כדמויות  השמיימיות  הנשים  שלוש  את  לפרש  יש  הרי   –
הזאבה  מן  האנושי  המין  של  שחרורו  כזו:  פרשנות  מציע  פטרובונו7  לואיג׳י  הטבע.  לחוקי 
המבורכות״  הנשים  ״שלוש  שבו  גאולה,  של  תהליך  דורש  פירנצה  על  המאיימת  הטורפת 
ה״ראשונה״.  בגאולה  הקדוש  מהשילוש  האל  של  דמויותיו  שלוש  שפעלו  כפי  יחדיו  תפעלנה 
כתפקיד  ורק  אך  ביאטריצ׳ה  את  לפרש  יש  נכון:  שלו  הכיוון  אבל  מספק,  אינו  זה  הסבר 

יצירותיו  את  לימד  הקומדיה.  של  המוקדמים  מפרשניו  תיאולוג,   (Francesco Da Buti) בוטי  דה  פרנצ׳סקו   .6
.1355 משנת  החל  פיזה  של  באוניברסיטה  דנטה 

.Giornale Dantesco, XL, 1937 ״L’epistola a Can grande״,   ,Luigi Pietrobono  .7
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דנטה  של  דרכו  את  שחוסמות  החיות  שלוש  שייכות  זו  לתוכנית  תיאולוגית.  בתוכנית-על 
כלב  הוא   ,)veltro( הוֶולטרו  את  מושכות  אלו  חיות  מגונות.  מידות  כשלוש  תמיד  ושפורשו 
את  מכן  ולאחר  לעיל,  הנזכרת  הזאבה  של  ממלתעותיה  איטליה  את  להושיע  האמור  הציד 

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

עשרה. הארבע  המאה  של  איטליה  את  רק  לחזות  היה  יכול  זה  עתיד  אולם  בעתיד, 

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

א׳. כרך  לתופת,  המובאות  פרק  את  ראו  זה  שבמספר  לסמליות   .8
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אחרת  סיבה  משום  להופיע  יכולה  היא  אין  אישה.  בצורת  מאלוהים,  הנובעת  ביותר  הגבוהה 
עצמו.  לישוע  מקום  שמור  שבו  ברקיע  הקודש  חילול  ללא 

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

ֶוּבר.9 
הספרות.   תולדות  של  יותר  הצנועה  במסגרת  להצטמצם  חייבים  בנושא  שיקולינו  אולם 
יש  אולם  גדולתו,  בכל  לעינינו  מופיע  ״דנטה  לאקרמן:  גתה  אמר   1828 באוקטובר  ב-20 
את  דנטה  אצל  שמע  קרלייל  רצופה.״  תרבות  של  שנים  מאות  משתרעות  שמאחוריו  לזכור 
במושגים  במדויק  לסכם  ניתן  וקרלייל  גתה  לעיני  ״אלף השנים״. את התמונה שעמדה  דממת 
דרך  הנשקפת  העתיקה,  והעת  הלטיניים  הביניים  ימי  של  התרבותית  התבל  זו  היסטוריים: 
הקיסרית,  מרומא  נטל  שדנטה  האימפריאלית  ההגות  בין  ההתנגשות  המדיאבליות.  העיניים 
מדינת  של  הקפיטליסטי,  המעולה,  הארגון  לבין  גיבליניזם,  לכל  ומעבר  מעל  ושהיא 
הכרתו  נובעת  זו  מהתנגשות  דנטה.  של  המדינית-פוליטית  לתאוותו  המקור  היא  פירנצה, 
סמלים.  מערך  מאחורי  נסתרת  נבואה  של  כסות  הלביש  עליה  ההיסטורית,  שליחותו  בדבר 
כמו  דנטה,  עבור  החילונית.  הרשות  ואת  הכנסייה  את  לכלול  הייתה  חייבת  דנטה  של  נבואתו 
הן  אולם  אלוהית,  מצווה  הן  האלה  הרשויות  שתי  המאוחרים,  הביניים  ימי  דורות  כל  עבור 
לעוצמה  תשוקתה  את  לבטל  הכנסייה  על  לתיקונן.  מקפת  רפורמה  נדרשת  ולכן  הושחתו, 
לתקן  בניסיון  כשלו  ה-13  המאה  של  האביונים  מסדרי  הרוח.  כנסיית  להיות  עליה  פוליטית. 
ורב  חדש  לעולם  העת  הגיעה  עתה  השחיתות.  במורד  הידרדרו  בעצמם  שכן  המעוות,  את 
דנטה  התופת.  אל  וישליכנה  הזאבה  על  שיגבר  ציד  כלב  אותו   ,Veltro-ה של  בדמותו  עוצמה 
הטוהר  טור  של  האחרון  בקנטו   .)110  ,1 התופת  )וראו  ורגיליוס  של  בפיו  זו  נבואה  שם 
תבנית  היא  תיאולוגית-פוליטית  נבואה  ביאטריצ׳ה.  של  מפיה  מוסבר  הדבר  ואילך(,   37  ,33(
שאצל  אלא  וה-13.  ה-12  המאות  של  העולם  בתמונת  לבקרים  חדשות  עצמה  על  החוזרת 
ההוקעה  תשוקת  הפיוטי.  החיזיון  מעוצמת  האינטלקטואלי  בסיסו  את  מקבל  זה  היבט  דנטה 
דנטה  מתריע  בה  האזהרה  זו  אדיר.  להד  זוכה  שהיא  סופה  הקנטי,  במאה  ונשנית  החוזרת 
בבשר  עמוקות  חודרת  האזהרה  המערב.  של  הביניים  ימי  בעידן  עמוקות  קובע  הוא  ואותה 
משנה  דמויות  ומקבלת  עצמית  לתבנית  מתגבשת  שהיא  עד  אבריה  בכל  מחלחלת  התרבות, 
רבות. זוהי הקרנתו של דנטה על ״אולפנת הדורות״ )סטפן גיאורגה( – המטביעה את חותמה 
אשר  הבוער  ולבו  הארכיטקטונית  תפיסתו  דנטה,  של  ורוחו  נפשו  כולה.  הספרות  מסורת  על 
בידו לגבש  ניתן להבעה, הם הכוח אשר עלה  והביע את הבלתי  וללא הרף חזר  ברוב עיקשות 
ותוכן. אדם בודד אחד עמד פנים  ולהעניק להן צורה  למקשה אחת את ״אלף שנות הדממה״, 

 alfred Weber, Farewell to European History or ֶוּבר:  אלפרד  של  בספרו  דנטה  על  לפרק  המחבר  של  כוונתו   .9
 the Conquest of Nihilism, translated from the german by r.F.C. Hull, Westport, Ct: greenwood Press

העורך(. )הערת   ,Publishers, 1972
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ישועה  סדר,  אהבה,  ההיסטורי.  העולם  את  לשנות  בידו  ועלה  שנים,  אלף  מול  אל  פנים  מול 
מזנקים  הם  כבירים.  רוחות  בתוכן  המרכזות  אור  של  סֶפרות   – הפנימי  מבטו  מוקדי  הם 
של  צורה  לקבל  חייבים  הם  לדמויות.  כוכבים,  למערכות  הופכים  זה,  סביב  זה  חגים  יחדיו, 
נבואות. המכלול העצום של התבוננותו  אלוה,  חוקי  תבנית, מקהלות, שרשרות של מלאכים, 
הפנימית חייב להיות מיושם לעולם כולו, לכל מעמקי תבל ולסֶפרות העליונות. מכאן החובה 
אל  קישור  חוטי  משוגרים  והנבואי  המיתי  ניסיונו  של  נקודה  מכל  ומקפת.  רחבה  לפרשנות 
של  מבנה  מהם  צר  דנטה  כיהלום.  קשוחים  בחומר,  ונעוצים  מחושלים  אלה  הגשמי.  החומר 
לעד  קבועים  שונים,  פירושים  רובדי  ובו  כול  כולל  מבנה   – לפניו  נודע  שלא  והגות  לשון 
ביקום כולו. האמצעי בו השתמש הוא הטרצה-רימה, מבנה פרוזודי השוזר את השטף הפיוטי 
של  הכלאה   – כולו  המכלול  של  היעד  להשגת  בדרך  מנוס  אין  שממנה  קשוחה  משמעת  עם 

והעולם. הנפש 
אך   – בקומדיה  אחרונה  פעם  עוד  מוצגת  הלטיניים  הביניים  ימי  של  העולמית  הדרמה 
מיכלאנג׳לו  דוגמת  לה  דומות  בנפשות  להשתקפות  זכתה  מודרנית  בלשון  שהוצגה  לאחר 
היסטורית.  להגדרה  כמובן,  גם,  אך  להתעלות,  הביניים  ימי  זוכים  כן  כי  הנה  ושקספיר. 

יימחה.  לא  דנטה  של  קולו  אך  העת,  בבוא  תישכח  עצמה  התקופה 
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על ״הקומדיה האלוהית״
לאה גולדברג�

 השפעות יהודיות ובירור הזיקה של "מחברת התופת והעדן"
מאת עמנואל הרומי ל "קומדיה האלוהית" של דאנטה

של  אפשרות  היא  יהודיים,  ספרות  מבקרי  ידי  על  ובמיוחד  אחת,  לא  שהוצגה  שאלה 
במידה  הזהה  הנושא  בעלות  יצירותיהם  בין  זיקה  ושל  ודאנטה  הרומי  עמנואל  בין  קשר 
לעומת  ביותר  דלה  עמנואל  של  יצירתו  כזאת:  להנחה  מקום  כל  אין  לדעתי,  מסוימת. 
תרבות  מסורת  ואותה  דור  אותו  בני  שניהם,  כי  לוודאי  קרוב  דאנטה.  של  העשירה  יצירתו 
הייתה  זו  הערבית.  מהתרבות  הושפעו  כאחד  שניהם  עצמם;  מקורות  מאותם  ינקו  כללית, 
בכתביו של  כי מסורתה תשוקע  הדבר  וטבעי  הביניים,  בימי  היהודית  קרובה מאוד לתרבות 
עמנואל הרומי. השוואה בין השניים, אף שיש בה עניין מסוים, איננה עשויה להאיר עיניים 
ה״משותף״  ה״מה״  של  כזאת  השוואה  אך  אידיאי.  או  ספרותי   – סדר-היוחסין  מבחינת 
ה״מה״  שיווי  דווקא  האיטלקית.  היצירה  של  יתר-הערך  ובאפיון  בראייה  להקל  עשויה 
מחדד את האבחנה ב״איך״ השונה. נדגים, אם כן, את ייחוד הערך של ״הקומדיה האלוהית״ 
תוך  דאנטה  של  הנושא  ולשגב  לרצינות  קורה  מה  נראה  השונה.  הצורה  השוואת  ידי  על 

עמנואל. אצל  השונה  עיצובו  כדי 
היא  והעדן״,  התופת  ״מחברת  כ״ח,  מחברת   – הרומי  עמנואל  של  גדול  ״כלבו״  באותו 
דרגת  העברית  במסורת  שאין  כיוון  העדן.  ובגן  בגיהינום  אדם  של  נדודיו  תיאור  את  שמביאה 
נוכל   – הנוצרית  שבמסורת  לפורגאטוריון  בתפקידה  או  במעמדה  שתקביל  נאותה  ביניים 

ועולם-העדן.  עולם-התופת  קיצוני:  שניגודם  העולמות,  שני  את  ורק  אך  להשוות 
הפרוזה  של  המקובלת  הערבית  הצורה  היא  עמנואל  מחברות  של  הספרותית  צורתן 
במסורת  הן  הומור  דברי  הבעת  של  ״שלשלת-יוחסין״  לה  יש  זו  צורה  המקאמה.   – המחורזת 
הספרותית הערבית והן בזו העברית )חרירי הערבי ואלחריזי העברי(. קלילות הצורה מכשילה 
כך.  כל  גדול  חזון  שתהלום  קודש,  חרדת  של  אווירה  באמצעותה  ליצור  ניסיון  כל  מראש 
דאנטה  של  השקולות  הטרצינות  עם  הרומי  עמנואל  של  החרוזות  הפתיחה  שורות  השוואת 
המפואר  הישגו  את  מבליטה  היצירות,  בשתי  אשר  המוזיקה  השוואת  בעצם  שהיא  אליגיירי, 
של דאנטה בהתאמת הכלי לתוכן. אצל עמנואל ישנו פער ניכר בין הקלות הצורנית החיצונית 
בו  מלהקל  רחוק  בעצם,  שהמחבר,  בעניין  ראש  מקל  הוא  כאילו  נדמה  הנשגב:  התוכן  לבין 

הוצאת ספרית הפועלים.  כללית.  וטעמים בספרות  בחינות   – ומעבר״  ״ִמדׂור  גולדברג:  לאה  מתוך ספרה של   .1
אולסבנגר(. עמנואל  של  מתרגומו  הן  בעברית  )המובאות   .1977  / תשל״ז 
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בביטוי  שגב,  של  במשב   – דאנטה  אצל  הדגמה:  לשם  הקטעים,  שני  את  כאן  נביא  ראש. 
אחריה: הבאה  של  רציפותה  את  שורה  כל  מחייבת  בו  צורני  ובהידוק  מחמיר 

א ינּו,    ַחּיֵ ְנִתיב  ַמֲחִצית  ּבְ ַוְיִהי 

ב ְך,    חֹׁשֶ ַיַער  ּבְ אֹוֵבד  ֵצא  ְוֶאּמָ

א יִתי,   ֻהּטֵ ר  ׁשָ ַהּיָ ָהאַֹרח  ִמן  י  ּכִ

ב הּוא  ָהָיה  ֵאיָכה  לֹוַמר,  ה  ׁשֶ ַמה-ָקּ הֹו, 

ג ַהּסֶֹבְך,   ְוַעב  ְרִאי  ּפִ ַעז,  ַיַער  ֶזה 

ב ַחד.   ַהּפַ ׁש  ִיְתַחּדֵ ּבֹו  ָזְכִרי  י  ִמּדֵ

ג ֶות!   ַהּמָ ֵיַמר  ְמַעט  ּבִ ַאְך  ּנּו  ִמּמֶ

ד ָמָצאִתי   ּבֹו  ׁשֶ ַהּטֹוב  ר  ְלַסּפֵ ַאְך 

ג יֶדָה.2    ַאּגִ ִנְגָלה,  ִלי  ּבֹו  ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ם  ּגַ

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

לימים..״3 ממנו  צעיר  והיה   / קדושים  זרע  פעלים,  רב  היה 
אצלו  נמסרת  והיא  דאנטה,  של  הפתיחה  בקטע  מאוד  חריפה  החמורה  החוטא  תחושת 
ומתגבב  זה עצמו מתרחב  ועניין  הוטיתי״;  הישר  מן האורח  ״כי  ומתומצתת  בפשטות מרוכזת 

הרומי: עמנואל  אצל 
כמים  ויתכו   / דמעותי  ארובות  ונפתחו   / בקרבי  לבי  אל  נותן  האלה  כדברים  ״ובהיותי 
היותי  יען   – אובד  עדי  האנונה  נפשי  אחרית  כי  בחשבי  וכבד  גדול  אבל  ועשיתי   / שאגותי 

עובד.״ למס  ליצרי 
את  מעמיד  הוא  שמכוחה  מדוקדקת  אדריכלות  באותה  מעמנואל  מאוד  שונה  דאנטה 
וכן  נכנס,  הוא  ממדורי-המשנה  לאיזה  לאשורו  יודע  דאנטה  בעקבות  שהולך  מי  עולמותיו. 
מי-ומי החוטאים שהוא נתקל בהם, כמו שברור על שום-מה הגיעו הללו לחוג המסוים ההוא. 
היחס של דאנטה לחוטאים עשוי להיות יחס של כובד ראש שבהערכה, חרף חטאותיהם. דבר 
העונש  לבין  אלוהים  עונש  בין   – כבר  שצוין  כפי   – אצלו  שקיימת  ההפרדה  משום  ייתכן  זה 
החוטאים, שמצויים  גמורה של  ערבוביה  ולפנינו  כזאת,  אבחנה  כל  אין  עמנואל  אצל  האנושי. 
כמידת  דווקא  מדורג  אינו  העונש  גם  המסוים.  חטאו  לפי  הראוי  במדור  אחד  כל  דווקא  לאו 
הפשע או העברה. באשר לעמדת המחבר כלפי החוטאים עמם הוא נפגש, בולט אצל עמנואל 
או  מבחינה  בלתי  פשטנית,  היא  המוסרית  גישתו  חשובים.  רוח  לאנשי  כבוד  של  יחס  חוסר 

כ״א. עמ׳  שם.  אולסבנגר.  ע.  של  תרגומו  עפ״י  כאן  מובא   .9-1 שו׳  א׳  מזמור  ״התופת״.   .2
תשי״ז(  ביאליק  )מוסד  ירדן  ד.  ערך  הרומי״.  עמנואל  ״מחברות  עפ״י  מובאות  הרומי  מעמנואל  הציטאטות   .3

.511 עמ׳  ב׳,  חלק  שם. 
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נידונו  כשהם  הללו  האנשים  את  פוגש  שעמנואל  כיוון  דאנטה:  של  לזו  בניגוד  מורכבת,  בלתי 
בהיותו  המחבר  כלפיהם  רחש  אשר  החיבה  או  ההערכה  רגשות  כל  מתבטלים  מיד  לגיהינום 
בתופת  בדרכו  ובתיאורם.  הדברים  בארגון  גם  קיימת  זו  פרימיטיוויות  השאול.  לעולם  מחוץ 
לעבור  עתידה  בה  הדרך  את  לו  שמראה  דניאל,  ידי  על  עמנואל  מלווה  בעדן,  גם  כך  ואחר 
כך  ידי  על  אלא  ציור,  בדרכי  לא  הגיהינום  את  מעמיד  המחבר  כאן  הראשון.  של  נשמתו 
אינם  ואף  גמור,  מקומות  בבלבול  כאן  שרויים  החוטאים  בנמצאים.  ומי  מי  מונה  סתם  שהוא 
הפילוסופים  מן  התנ״ך,  מן  נידונים  כאן  מצויים  ההיסטורי:  שיוכם  פי  על  לקבוצות  מצטרפים 
ואריסטו, שאת תורתם  גם אפלטון  בין החוטאים  דורו של המחבר.  ומבני  יוון העתיקה –  של 

אחד:  בפסוק  ממש  ״פלסתר״  עמנואל  עושה 

אפלטון  שם   / העולם...  קדמות  האמין  אשר  על   / ונאלם  בוש  אריסטוטלוס  ״שם 
וחשב   / יש חוץ לשכל מציאות   / ולמינים  כי ליחשים  יען אשר אמר   / ראש למבינים 

נביאות...״4 דברי  דבריו 

אצל  להומור  מה  להבין  שנוכל  מבלי  ברוח-של-הומור,  נעשית  בסיטונות  הזאת  הדחייה  כל 
להם,  המקבילים  בעונשים  וכן  לפשעים,  שגרמו  והמדוחים  התאוות  בתיאורי  ייסורי-התופת. 
כאן  זנונים.  על  הנענשים  תיאורי  בולטים  במיוחד  פרוטרוט.  מידת  הרומי  עמנואל  אצל  יש 

ארוטית.  שירה  אחרי  נהה  אשר  משורר  הוא  הכותב  כי  מורגש 
דאנטה,  של  לזו  בהשוואה  מאוד  פרימיטיווית  תפישה  כן,  אם  ישנה,  עמנואל  במחברות   
נעים  ולא  רציני  לא  אופי  בחיים.  שאהבו  מאדם  חוצנו  מנער  שהדובר  בכך  ניכרת  והיא 
בעדן.  חלקו  כי  דניאל  ידי  על  לו  שמובטח  לאחר  עמנואל  של  המופלג  העצמי  לקילוס  יש 
מצעידים  האישיים  יתרונותיו  לא  כי  מהכרתו  רוח,  בנמיכות  לעדן  עולה  לעומתו,  דאנטה, 
לגורלו  בנוגע  והבטחות  רמזים  אין  ביצירה  הקתולי;  ה״חסד״  של  כוחו  אלא  בדרכו,  אותו 
לנו מחברתו  נראית  דאנטה  יצירתו של  לעומת  לסיכום:  לעדן.  כלל שיגיע  ברור  ולא  האישי, 
והן  והמוסרית  הפסיכולוגית  בראייתה  הן  מאוד  עד  פשטני  כחיזיון  הרומי  עמנואל  של 

הצורנית.  בתבניתה 

מציאות וחזון, סמל ואלגוריה ביצירתו של דאנטה 
ניתן  זה  דבר  החיים.  של  גדול  לסמל  שהופך  אמיתי,  חזון  מתגלם  האלוהית״  ב״הקומדיה 
במתן  החזון מתבטא  החדשים״.5  ״החיים  דאנטה,  הקודם של  בספרו  כבר  מה,  במידת  למצוא, 
תחושה ריאלית של עולם שהוא בעיקרו בלתי ריאלי: תחושה שמאחוריה עומדים ניסיון חיים 
והוא בדורו,  הדברים המקובלים  גבולם של  דאנטה את  פורץ  כאן  נפשי מעמיק.  וניסיון   עשיר 
מדעת  משתמש  הוא  זה  עולם  אל  בדרכו  כי  לזכור  יש  זאת,  ועם  לעצמו.  מיוחד  עולם  יוצר 

האלגוריה. צורת  היא   – הביניים  בימי  כך  כל  מקובלת  שהייתה  הישנה  הספרותית  בצורה 

.515 עמ׳  שם,   .4
.1293 בשנת  הופיע   .5
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בדמות  או  אחת,  במילה  לבטא  צריך  הסמל  הסמל.  לבין  בינה  שנבחין  ראוי  האלגוריה, 
גם האהבה,  היא  ביאטריצ׳ה היא סמל שכזה:  וניסיונות.  חוויות  רגשות,  אחת, עולם מלא של 
שמן  כשם  הללו,  הרכיבים  את  לבדל  אפשר  אי  הקדושה.  הרגשת  וגם  האושר,  הרגשת  גם 
חדש,  מושג  הריהו  שכזה,  צירוף  היות  בעצם  הסמל,  ומשמע,  תומם.  עד  להסבירם  הנמנע 
וכך,  אדם.  בדמויות   – לנו  ידועים  מושגים  היצג  של  הטכניקה  היא  האלגוריה  ואילו  מורכב. 
עם  משוחח  גבר  בדמות   – )אמור(  האהבה  אישה;  בדמות  דרך-כלל,  מופיע,  החסד  למשל, 
בדמויות  המוסתרים  התכונה  או  המושג  את  לחשוף  קושי  אין  כן,  על  אשר  וכיו״ב.  האוהב, 
מכלול  צופנים  בהיותם  משמעי,  וחד  פשוט  מלהיות  רחוק  הסמלים  פשר  בעוד  האלגוריות. 

והוויות.  מושגים  של  מורכב 
האלגוריה  אליוט,  ת.ס.  לפי  אלגורית.  שננקטו  בסמלים  גילום  לידי  בא  דאנטה  של  חזונו 
נוטים לראות  היו  ימי הביניים  כי אנשי  הדאנטאית כרוכה אורגאנית בחזון שלו. אליוט אומר, 
לא  משהו  לגביהם  היו  לא  האלגוריות  כך,  שלפי  תמונית.6  ראייה  בתמונות,  המוסר  עולם  את 
זאת  ועם  אליוט;  של  זו  בגרסה  צדק  שיש  ייתכן  לנו.  נראה  שזה  כפי  מכאניסטי,  אורגאני, 
המוסריות  התכונות  כי  בסברתו,  הביניים(,  ימי  על  )בספרו  הויזינגה7  יוהאן  שצודק  לי  נראה 
במינה,  מיוחדת  מיתולוגיה  כמין  בעצם  העמידו  האלגוריה,  במעשה  ודם,  בשר  צורות  שלבשו 

הביניים. ימי  של  המוסר  מיתולוגיית 
עוד  ומה   – החזון  לבין  האלגוריה  צורת  בין  והבדל  גבול  דאנטה  אצל  שאין  לי  נראה  לא 
אופן  את  מבאר  הוא  החדשים״  ב״החיים  דאנטה:  של  עדות-עצמו  גם  זה  בעניין  לנו  שיש 

אדם.  בדמות  האהבה  אצלו  מופיעה  מה  שום  על  מסביר  וכן  שלו,  הכתיבה 
האלגוריה:  טכניקת  של  העיקרון  את  מפרט  הוא  וכך 

אולי יימצאו בין הקוראים ראויים לקבל ביאור שיפיג את כל מבוכותיהם, ולא יתקבל 
יצור  אם  כי  בלבד,  שכלי  מושג  איננה  כאילו  האהבה  על  דיברתי  מדוע  דעתם  על 
כי  קיים,  עצם  איננה  האהבה  כי  כן,  הדבר  אין  והלא  גוף.  בלבוש  עצם  עצמו,  בפני 
עשיתי  גוף-אדם,  ואף  גוף  לובשת  היא  כאילו  עליה  בדברי  ואני,  מקרה-העצם.  אם 
תנועה  אם  כי  ההליכה  ואין  מרחוק,  לכתה  את  ראיתי  כי  אמרתי  פנים:  בשלושה  כן 
הפילוסוף,  אומר  כאשר  הגו,  מסגולות  אחת  אם  כי  איננה  במרחב  והתנועה  במרחב, 
נודעות  הצחוק,  הכל  ומעל  אלה,  סגולות  והלא  צחוקה,  ועל  דיבורה  על  דיברתי  ועוד 
המשוררים  כי  מוצאים  אנו  אדם!..  לבן  אחשבנה  כי  איפוא,  נראה  בלבד!  לאדם 
זה  לשוחח  היכולים  ושכל,  דעה  בעלי  היו  כאילו  דוממים  יצורים  על  דיברו  החכמים 
לא  אשר  דמיונם,  יצורי  על  גם  כי  כן,  דיברו  בלבד  קיימים  יצורים  על  ולא  זה:  עם 
איפוא, יאה,  לובשי-גוף.  יצורים  כעל  דיברו  מושגי-השכל  על  וגם  נבראו!  ולא   היו 

.t.S. Eliot, Essays, London: Faber and Faber, p. 140  .6
בפרק   ,J. Huizinga, The Wanning of the Middle Ages, anchor Books, 1954 הספר,  של  האנגלי  בתרגומו   .7

.213-210 בעמ׳  ובעיקר   ,214-200 עמ׳  שם,  ״Symbolism and its Decline״, 
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להוציאו  ייתכן  כי אם בטעם, אשר  בחוסר טעם,  לא  אך  כן,  גם למשורר העם לעשות 
בפרוזה.8 בביאורים  לאור 

העתיק  הרומי  המשורר  מאובידיוס.  דוגמה  אף  השאר  ובין  שונות,  דוגמאות  מביא  דאנטה 
העם  בלשון  המשוררים  את  רואה  שדאנטה  כיוון  אדם.  הייתה  כאילו  האהבה  על  מדבר 
עצמו  את  רואה  הוא  מאוד,  שכיחה  ההאנשה  הייתה  בה  הקלאסית,  המסורת  של  כממשיכיה 
היאות-והולם,  בניצולה  מותנה  בהאנשה  השימוש  אולם,  הבעה.  לצורך  בה  להשתמש  זכאי 

עושה. הוא  מה  ידע  אכן  שהמשורר  ובכך 

ואולם אוסיף דבר, לבל יתנשאו הבוכים-החרזנים ולמען ישיתו את לבם כי המשוררים 
ולא  העם  בשפת  החורזים  נא  וייזהרו  סיבה,  מבלי  משלים  ברמזי  כתבו  לא  החכמים 
בושה  כי  אומרים,  הם  אשר  את  לאמור  סיבה  להם  תהיה  אשר  מבלי  במשלים  יכתבו 
יידע  לא  ישאלוהו  ואם  המליצה,  ותפארת  משלים  בלוט  שירים  המחבר  לאדם  היא 
אני  וגם  האמיתית;  משמעותם  את  לאור  יוציא  למען  דבריו,  מעל  הלוט  את  להסיר 

חרוזי-הבל.9  אך  החורזים  רבים,  משוררי-עם  מכירים  הראשון  ידידי  וגם 

״רומן  היא  ביותר,  המובהק  לגילומה  האלגוריה  הגיעה  שבהן  החשובות,  היצירות  אחת 
המחבר  אחר:  מחבר  ידי  על  נכתב  מהם  אחד  שכל  חלקים  שני  לרומן  הצרפתי.  השושנה״10 
בתחומי  ביותר  נפוצה  זו  יצירה  מנג12.  דה  ז׳אן  הוא  והשני  לוריס11,  דה  גיום  הוא  האחד 
הייתה  שנים  כמאתיים  ובמשך  אחר-זה,  והן  דאנטה  של  בימיו  הן  הרומאניות,  הארצות 
ניתן למצוא בעצם  הדורות ההם  בני  ליצירה מצד  ביותר. את מידת ההערכה  גדולה  השפעתה 
מעשה  את  ביותר.  נדירים  היו  שהתרגומים  בעת   – פעמיים(  )ואפילו  לאיטלקית  תרגומה 

מספיק(. ביסוס  ללא  )כנראה,  עצמו  לדאנטה  המייחסים  יש  האיטלקי13  העיבוד 
עלילתו,  תיאור  ידי  על  זאת  נמחיש  אלגוריות.  בדמויות  משחק  מין  הוא  כולו  הרומן 
ליד  מקיץ  הוא  כי  חולם  המשורר  בעלילה:  הדמויות  שילוב  של  הטכניקה  תובהר  ממנה 
השנאה,  אחדות:  דמויות  בפניו  חוסמות  הגן  שער  את  מכושף.  מסתורי,  גן  המקיפה  חומה 
הבגידה, הקמצנות, רדיפת הבצע, הקדרות, ההתחסדות, הקנאה והזקנה. לכל התכונות הללו 
המשורר  מצליח  הקושי  למרות  האבירי.  האידיאל  של  היפוכו  כולן   – שלילי  משותף  מכנה 
ואמור  והשמחה,  העליצות  בריקודי  חוזה  הוא  הבטלה.  פניו  את  בו מקבילה  הגן,  את  לחדור 
האדם  לגוף  ובחדירתו  תכונה,  של  שמה  נושא  מחציו  אחד  כל  חציו.  את  בו  שולח  )האהבה( 

תרגום-אלתור  שזהו  לעין  גלוי  אולם,  נזדקקה.  להם  הקטעים  את  בעצמה  גולדברג  ל.  תרגמה  בהרצאותיה   .8
העדפנו  ובדוק.  מנופה  תרגום  כעל  שמה  את  עליו  חותמת  היתה  גולדברג  לאה  כי  להניח  קשה  מידיים.  לצרכים 
משום כך להביא את הדברים בתרגומו של ע. אולסבנגר )למרות הסתייגות מסוימת של המחברת ממה שנראה 

.52 עמ׳  כ״ה,  פרק  שם,  בדבריה(.  מקומות  בכמה  מעירה  שהיא  כפי  בבני-הגוון,  כאי-דקדוק  לה 
 .54 עמ׳  שם,   .9

.“Le roman de la rose”  .10
.1260 בשנת  מת   ,guilliam de Lorris  .11

.1315 בשנת  מת   ,Jean de Meung  .12
.“il Fiore”  .13
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הוא הופך להיות אחת מתכונותיו של הנפגע. המשורר דנן מובל על ידי סבר הפנים אל הגן 
אחרות  דמויות  מצויות  השושנה  ליד  בה.  מתאהב  שהוא  וכמובן  בשושנים,  היפה  מצויה  בו 
אלו  תכונות  הרע.  לשון  הבושה,  הפחד,  הסכנה,  ותכונות:  מושגים  של  האנשות  הן  שאף 
מגדלו  ממרומי  ההיגיון  עליו  יורד  ועצוב,  מגורש  בהיותו  השושנה.  מאצל  אותו  מגרשות 
להגיע  לו  כל אלה מסייעים  והרחמים –  ״הידיד״(, התגלות הלב  )או  הידידות  אותו.  ומנחם 
וזו,  לקנאה,  זאת  מספר  הרע  לשון  אך  לנשקה,  לו  מתיר  הפנים  סבר  השושנה.  אל  שוב 
על  נשמרת  זו  חומה  סביב.  בחומה  השושנה  את  מקיפה  נוספות,  אלגוריות  תכונות  מכוח 
את  מבכה  אשר  המשורר   – סיומו  הרומן.  של  הראשון  החלק  כאן  עד  וידידיה.  הסכנה  ידי 

אהובתו. 
מנינו את עיקרי העלילה בחלק הראשון של הספר. למותר יהיה לטפל כאן גם בחלק השני 
ביותר.  כאן  ברורים  אלגורית  עלילה  דרך השזירה של  וכן  ברורים של האלגוריה  הקווים  שלו. 
נוצר  ומייצגות(.  הן ממילא סכמאטיות  )שהרי  אינן מעוצבות  כאן כמעט  לזכור שהדמויות  יש 
מתחפשות  הביניים  ימי  של  המוסר  עולם  ממרכיבי  תכונות  כאשר  מסכות,  נשף  כמין  רושם 
חיוניות  מצליחה  ביותר  רחוקות  לעתים  רק  אלה.  של  החיוניות  ללא  אך  אדם,  בני  בדמות 

זה.  עיצוב  של  לנוקשותו  מבעד  לבצבץ  אמיתית  שירית 
גם  אכן,  הביניים.  ימי  של  זו  אלגוריה  לפי  אותה  ונבחן  דאנטה,  של  ליצירתו  עתה  נחזור 
משחק  משחק  שהוא  היטב  מורגש  עמו,  ומדברת  צוחקת  האהבה  כאשר  אלגוריה.  נוקט  דאנטה 
להסירו  שניתן  בלבד,  חיצוני  בבגד  מולבשת  האהבה  האמורה:  המסורת  מיטב  פי  על  ספרותי 
ולא מהות גשמית.  בידי הקורא משהו מופשט – מושג בלבד,  ממנה בקלות רבה, או-אז נשאר 
כבר  למצוא  ניתן  החדשים״,  שב״חיים  הקונוונציונאליים  העניינים  שפע  למרות  פי-כן,  על  אף 
חלום  אי-זה  למציאות,  שמעבר  עולם   – ממשי  חזון  עולם  מגולם  שבהם  דפים  הזה  בספר 
צורך  כל  מרגישים  איננו  לריאליים  ריאליים  הבלתי  הדברים  כך שבהיעשות  כדי  עד  בנו  שתופס 
נוצר מכוח עוצמת שירתו של דאנטה, שמוסרת חוויה  לחשוף מתוכם תכונות מופשטות. הדבר 
מדובר  פרק  באותו  החדשים״.  ״החיים  מתוך  קטע  ניתוח  ידי  על  זאת  נדגים  גדולה.  מיסטית 

מכן: לאחר  דאנטה  על  שעבר  ומה  ביאטריצ׳ה,  אבי  של  במותו 

באחד מפרקי  אותי מחלה מכאיבה  פקדה  האלה,  הדברים  אחרי  אחדים  ימים  כעבור 
הייתי  כי  עד  החלישתני,  כה  מחלתי  הרף.  ללא  קשים  עינויים  סבלתי  ואני  גופי, 
לאין  עד  מחלתי  כגבור  התשיעי,  וביום  לנוע.  יכולים  אינם  אשר  האנשים  כאחד 
על  ולהרהר  לחשוב  עליה שבתי  ובחושבי  העדינה,  גברתי  על  לחשוב  הרביתי  נשוא, 
החילותי  הגוף,  וחזק  בריא  כי  אף  קצרים,  ומה  החיים  קלים  מה  ובראותי  חיי.  דלות 
‘בוא  בלבי  ואמרתי  עמוקות,  אנחות  ונאנחתי  הזאת,  המצוקה  על  בבדידותי  לבכות 
את  ועצמתי  רוחי,  מהומת  גדלה  אז  המוות׳.  מן  גברתי  גם  תימלט  ולא  היום  יבוא 
לפני  קמו  הזיות-דמיוני  בראשית  דעתו;  נטרפה  אשר  כאיש  להזות,  והחילותי  עיני 
לי  נראו  אחריהן  אתה!׳.  גם  תמות  ׳מות  אלי:  ואמרו  שיער  פרועות  נשים  דמויות 
לא  כי  עד  הזיית-דמיוני  גברה  וכה  מת!׳.  ׳כבר  לי:  ואמרו  מראה  איומות  דמויות 
תוגתן  ורבה  ובוכות,  נעות  שיער  פרועות  נשים  וראיתי  הימצאי.  מקום  את  ידעתי 
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נראו  והם  חוור,  הכוכבים  ואור  אורה.  לקה  והנה  השמש  את  וראיתי  להדהים.  עד 
הארץ.  ורעשה  מתות,  צונחות  והן  בעופן  הציפורים  את  וראיתי  כבוכים: 

ואמר:  אלי  קרב  מידידי  אחד  כי  לי  נראה  והנה  הזייתי,  דמויות  נוכח  בפחדי  נדהם  עודני 
ולא  מר,  בבכי  קולי  נשאתי  אז  הזה!׳  העולם  מן  היפה  גברתך  נפטרה  כי  תדע  ׳הטרם 
עיני  את  לשאת  ודימיתי  לחיי:  על  זרמו  דמעות-אמת  אם  כי  בכיתי,  בלבד  בדמיוני 
וצחה:  קטנה  עננה  ולפניהם  למעלה  עפים  מלאכים  עדת  לי  נראתה  והנה  השמיימה, 

במרומים׳14.  ׳הושע-נא  היו:  מזמורם  דברי  כי  לי,  ונדמה  הודיה  מזמור  שרו  והמלאכים 

על  בדבריו  עצמו  דאנטה  מתייחס  אליו  פרק  ספר,  באותו  אחר  פרק  עם  זה  פרק  נשווה  אם 
ודבריה  עימו,  ומדברת  כ״ה, באה האהבה  נבחין בשוני הרב. שם, בפרק  מיד  מהות האלגוריה, 
ישנה  כאן,  שהובא  זה  כ״ג,  בפרק  ואילו  השגורה.  האלגורית  המסורת  מיטב  לפי  מתפרשים 
שאינו  )ניסוח  בוכים  שהם  אדם  אומר  פיו  שעל  הכוכבים  של  צבע  אותו  אמיתי.  חזון  הרגשת 
בכסות  השמים  התכסות  הרועדת,  האדמה  תחושת  אולסבנגר(,  של  בתרגומו  כראוי  נמסר 
אחרת.  במלה  מלה  שום  כאן  להמיר  יכול  אתה  שאי  דבר-מה  מצוי  זה  כל  בתוך   – אפלה  של 
כבר  )״אתה  לו  אומרות  אלו  שנשים  הדברים  ומקוננות,  שהולכות  פרועות-שיער  נשים  אותן 
ומות  מותו  של  כך  כל  הממשית  התחושה  המוות,  של  והכרחיותו  קץ-העולם  הרגשת  מת״(, 
גבירת-לבו כמשהו חורג מחרדה שבאהבה בין שני אנשים פרטיים ומתקבל כדבר השייך לכלל 
החדשים״  ה״חיים  חלקי  שברוב  הפיוט  גבול  את  דאנטה  עובר  אלה  בכל   – העולם  תופעות 
כפתיחתא  הם  החדשים״  ״החיים  האלוהית״.  ה״קומדיה  פתיחת  של  לאווירה  נכנס  והוא 
הם  הכלים עצמם, אלא שב״קומדיה״  אותם  הם  היצירות  הכלים בשתי  האלוהית״:  ל״קומדיה 

שיעור.  אין  עד  תחומים  והרחבת  לשכלול  מגיעים 
הספרים:  שני  בין  היפוך  כמין  ישנו  החזון  לבין  האלגוריה  בין  הכמותי  היחס  מבחינת 
ה״קומדיה  ואילו  החזון,  פורץ  בקטעים-מספר  ורק  אלגוריה  הרבה  יש  החדשים״  ב״החיים 
במיוחד  ונציין  מובהקים.  אלגוריים  פרקים  בה  מצויים  חזון,  בבחינת  שעיקרה  אף  האלוהית״, 
עם  להסכים  ביותר  קשה  זה  בעניין  הראשון.  במזמור  החיות  בהופעת  האלגוריה  התבלטות 
החיות  אדרבה,  ספרותית״.  ״השפעה  ולא  חזון  בגדר  הן  אלה  חיות  שאף  הגורס  אליוט,  ת.ס. 
ולא  היצירה  מן  לגרוע  כדי  בכך  אין  הביניים.  ימי  של  המובהקת  האלגורית  למסורת  שייכות 
לראותן  ויש  לה,  שהולמות  ספרותיות  מבע  דרכי  לעצמה  מגבשת  עולם  תמונת  כל  כלום: 
בהקשרן הכולל. דאנטה נוקט דרכי-מבע מקובלות בתקופתו, והדבר מובן מאליו. הוא ממשיך 
היא  חדשה  טריטוריה  אותה  חדשה.  טריטוריה  וכובש  לה  מעבר  מפליג  אף  שהוא  אלא  דרך. 
של  חידושו  החזון  בעצם  לא  אחורינו(.  להישאר  האמור  )זה  לעולם  שמעבר  העולם  עיצוב 
לאפשרויות  מעבר  המיסטית,  החוויה  את  מחיה  הוא  שבו  אישי  להט  באותו  לא  אף  דאנטה, 
מזיגה  ואותה  ויסוד-האמנות.  המיסטי  של  מזיגה  באותה  הוא  החידוש  האלגוריה.  של  המבע 
האישיות  של  והסוגסטיווי  הרב  במשקל  שמתייחדת  החדשה,  הצורה  מתן  כאן  היא  היא 
לחוויה  משווה  דאנטה  עוצמה.  חוויות  של  ובצורות  בתכנים  האמונה  עולם  את  כאן  המעצבת 

.44-43 עמ׳  כ״ג,  פרק  החדשים״,  ״החיים   .14
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בין  השוואה  לפי  הדברים  כוונת  להבהיר  ננסה  וקפדנית.  מדוקדקת  צורנית  מסגרת  המיסטית 
מאירת  דוגמה  לו.  שקדמו  הדורות  בשירת  שעוצבו  חזון  תמונות  לבין  דאנטאי  עיצוב  דרכי 
של  תמונה  מעלה  כשהוא  דא-טודי.15  ג׳אקופונה  של  הפראנציסקנית  השירה  היא  עיניים 
הנעלה,  כוח-הביטוי שלו  חרף  אבל  החזון.  עם  הזדהות המשורר  בהחלט  מורגשת  ישו,  ייסורי 
קצבי  ושל  העממי  הזמר  של  הגלים  על  עדיין  נישא  הוא  כי  חשים  אנו  שירתו,  עוז  כל  ועם 
יפים  אולי  שהם  מקריים,  ובקצב  במשקל  זורמת  שלו  הספונטאניות  הכנסייתית.  התפילה 
ג׳אקופונה  של  שירו  את  זאת:  ועוד  והגיוון.  המבע  באפשרויות  ומוגבלים  דלים  אך  מאוד, 
כל  עם  אחד.  התעלות  רגע  של  אחת-אחידה  הרגשה  שיסודה  זמן  תפישת  מאפיינת  דא-טודי 
ייחודו של הרגע הזה אין הוא אלא מין פסק זמן. את הזמן הנמשך, כתחושתו,  גדולתו ועוצם 
המיסטיקנים  של  ביצירות  למצוא  נוכל  לא   – נדבך  גבי  על  נדבך  בניין  שבונה  מי  של  למשל, 
מסוים  רגע  בת  בחוויה  הדברים  אמורים  האיסלם  של  המסתורין  ספרות  בכל  גם  למיניהם. 
הזורם  הזמן  בתוך  עומד  כאילו  המשורר  דום״.  ״שמש  של  רגע  כמין  ודביקות,  התלהבות  של 
ומתוכו הוא מבדל-מעמיד רגע אחד, שהוא מגלם אותו בשורות נשגבות של חזון שירי. ברגע 
זה מתחילים הדברים וממנו-ובו הם גם נגמרים. אמנם בספרות האיסלמית, בדורות הסמוכים 
יותר,  ומסוימת  ניסיונות אחדים של הלבשת החזון בצורה מגובשת  גם  היו  לדורו של דאנטה, 
ודברים אלה הגיעו, כנראה, לידי דאנטה )כפי שמסתבר מדיוננו, לעיל, במקורותיו המוסלמיים 
מיסטית  חוויה  שמתאר  הראשון  הוא  דאנטה  אך  האלוהית״(.  ״הקומדיה  יוצר  של  המשוערים 

אירופית.  ובשפה   – אחידה  לשונית  כתבנית  נמשך,  בזמן  ארוכה,  כדרך 
והרגשת  מסתורין  הרגשת  של  מסירתה  נוסף:  בפרט  מתייחדת  דאנטה  של  החזון  הוויית   
ההסתכלות  דווקא  החיים,  ניסיון  דווקא  ושלמה.  אחת  הוויה  כיריעת  )התופת(  מציאות 
גורלם,  ובדרכי  סביב  באנשים  ההתבוננות  ודווקא  האדם,  את  שמקיפים  יומיים  היום  בדברים 
גם  וכך   – שבחזון  המציאות  את  דאנטה חש  להתעלותו.  רקע  לדאנטה  אלה משמשים  דווקא 
את  ששוקל  מי  הרנסאנס:  לאיש  האופייני  הטיפוס  של  ניצנים  ביכורי  שהללו  ייתכן  להפך. 
ולעבור  לפרוץ  להם  מתיר  הוא  אין  השכל.  של  באמת-מידה  אותם  ומודד  והרגשות  הדברים 
וראש  קר  לב  בעל  ״אדם  הזה:  הגדיר את האופי  קורדאנו,  הרופא  רנסאנס,  איש  גדותיהם.  על 
הדברים  לביטוי  ביחס  המספר  של  בהקפדתו  מתגלה  וכן  בדאנטה,  מצוי  מזה  משהו  חם״. 
המתרחשים בלבו שעה שבמוחו )בשכלו( הוא שרוי בעולמות-היכלות של התלהבות רוחנית. 
תמונה  בו  ניתנת  החדשים״:  ״החיים  מתוך  שציטטנו  בפרק  כבר  קיים  והמשקל  המידה  חוש 
המתבונן.  של  הרגשת-העולם  וקץ  הרגשת-חיים  כל  התמוטטות   – קץ-העולם  של  נוראה 
אך  הגדול.  החורבן  של  רושמו  לעיצוב  שמצטרפות  תמונות-משנה  באמצעות  ניתן  הדבר 
אמנם,  מתוכנן.  ולסדר  מפוקחת  לביקורת  ביטוי  יש  לאחדים  וצירופן  התמונות  בפריסת 
הקדחת״,16  בדמדום  הרואה  אדם  כאותו  בדמדום  שרוי  הייתי  ״ואני  עצמו  על  מעיד  דאנטה 

בערך.  ,Jacopone da todi, 1230-1306  .15
כאן ראוי להביא את הערתה של ל. גולדברג לעניין תרגומו של ע. אולסבנגר במקום מסויים זה. לדעתה, אין   .16
ואילו  כבוכים״,  ״נראו  הכוכבים  כי  נאמר  בתרגומו  הסגנוני:  בן-הגוון  את  עד-תום  להעביר  מצליח  המתרגם 

בוכים״. הם  כי  לראות  בהם  המתבונן  היה  יכול  פיו  שעל  כזה  צבע  מין  היה  ״לכוכבים  כי  נאמר  במקור 
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אבל תכף ומיד הוא מציין כי ״לכוכבים היה צבע אשר כזה, שעל-פיו יכולתי לשפוט כי בוכים 
עם  ביחד  הנראה  את  הוא מעצב  אלא  בכו״,  ״הכוכבים  בנוסח  ״מסכם״ סתם  הוא  אין  המה.״17 
המתבונן בו; לא סתם הוזה, שהחזון ״עובר דרכו״ רק מבחינה ״טכנית״; בד-בבד עם ההרגשה 
מדקדק  אשר  מובהק,  אמנות  איש  משורר,  של  בכוח  זה  של  עיצובו  בא  הבלתי-אמצעי  של 

ופסוק.  פסוק  כל  ובורר 

מידת עיצובן האינדיווידואלי של הדמויות 
מכנה  אף  הוא  וכי  בחייו,  שהכיר  שונים  אנשים  התופת  בחוגי  פוגש  דאנטה  כי  הזכרנו  כבר 
יותר,  נכון  או,  מאוד,  מסוימות  דמויות  בפנינו  מעמיד  הוא  כך  ידי  על  בשמותיהם.  אותם 
נשאלת השאלה, האם  הדברים.  קונקרטיזציה של  יוצרים  קורותיהן  וסיפור  דמויות אשר שמן 
גם אפיון  ישנו  הגיבורים עצמם(,  ועדות  לפי עדות המחבר  )נמסר  ייחוד הנמסר  לאותו  בנוסף 
עלילותיהם.  את  שמספרים  הם  עצמם  האנשים  המקרים  ברוב  ושיחות.  פגישות  של  מיוחד 
על-ידי-כך מוקנה ליצירה כמין אופי דראמאטי. ואולם דאנטה אינו מנסה, בדרך כלל, למסור 
נימה  על  לשמור  מבקש  המשורר  והנאטוראליסטית.  האותנטית  כצורתה  הדיבור  דרך  את 
אחידה וגבוהה בכל היצירה כולה, והוא מקפיד על כך אף במה שהוא כביכול ציטאטה ‘בדויה׳ 

הנפגשים.  דברי  של 
בקולו  דאנטה  אל  דובר  אדם  כל  כפול:  ממד  לו  יש  כאן  שנשמע  הקול  כי  לומר  אפשר 
במובהק  אנו  שומעים  כן  יותר,  לירי  גוון  בת  היא  שהפרשה  ככל  המחבר.  של  ובקולו  הפרטי 
ציור-הווי,  מעין  רושם  שדאנטה  מקומות  באותם  זאת,  ולעומת  השירי.  הטון  את  יותר 
בלשון  לדבר  לאדם  ומרשה  הרחוב,  מלשון  לביטויים  נזקק  הוא  פלורנטיני,  צביון  בעל  בעיקר 
עונה  הלה  זלזול,  דרך  אליו  פונה  שדאנטה  הגנבים  אחד  עם  בהיפגשו  לדוגמה:  לו.  האופיינית 
רוצה  ואיני  בחיי  שהייתי  מה  נשארתי  במותי  ״אני  כנגדו:  ומתריס  יתרה  גסות  של  בלשון  לו 

טענותיך.״18 את  לשמוע 
חש  או  מחבב,  שהוא  לאנשים  לומר  לו  שיש  בדברים  בולט  המשורר  של  השירי  הטון 
פסוקים  פשטני-דיבור  בפי  ונותן  חומרי-הדברים  את  מגבש  הוא  לעתים  דרך-ארץ.  כלפיהם 
שכל  שם,  מציין  הוא  בספרו.  פוסלר19  גם  עומד  זה  עניין  על  ביותר.  ותמציתיים  מלוטשים 
של  קולה  בקריאתו  לחקות  וינסה  פראנצ׳סקה  של  המונולוג  את  יקרא  אשר  שחקן  או  קריין 
יוצרה.  לכוונת  עוול  בכך  ויעשה  האלוהית״,  ״הקומדיה  של  הנכונה  לקריאה  יחטא   – אישה 
המחשבות  ובקצרה:  בתמצות  מנסח  אלא  כל-עיקר,  נשי  סגנון  זה  במקרה  נוקט  אינו  דאנטה 
על האהבה, הרגשתו של אדם אשר בעצם ימי מצוקתו הנצחיים הוא נזכר זמן אושרו שבעבר, 
בלתי  או  ארוכים,  אינם  הדברים  ופאולו.  פראנצ׳סקה  בין  שהתרחש  מה  של  הקצר  התיאור 
סיפור של המשורר בפיה של  זהו  סדורים, כפי שהיו עשויים להיות בפי אישה בוכייה; באשר 

.80 עמ׳  שם,  מ״ב,  פרק   .17
לי״,  נאה  דיר  ופיסטויה  פוצי  וני  שכמוני  הפרד   / אהבתי  איש  חיי  לא  בעיר  ״חיי  אולסבנגר;  ע.  של  בתרגומו   .18

קס״א.  עמ׳  שם,  ״התופת״, 
K. Vossler, Die Gottliche Komodie, ii, Heidelberg, 1925, s. 662.  .19
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שיש  רכות,  מלים  כמה  פראנצ׳סקה  של  בדבריה  משבץ  או  מפזר  דאנטה  ואולם  אישה.  אותה 
ששני   – מתבונן  בתור  עצמו,  הוא  שאמר  מה  להצדיק  וכדי  במשהו,  אותה  לאפיין  כדי  בהן 
ליריקה.  של  אווירה  חופה  הזה  המעודן  הקטע  על  קנן״.  אל  עפות  יונים  כ״זוג  היו  האוהבים 
הקצר  התיאור  בו  דראמאטי,  לירי  קטע  זהו  טהור  לירי  קטע  זה  אין  פוסלר,  שאמר  כפי  אלא, 

תמצית-הדיבור. בחזקת  כבר  הוא 
הרי  בדרכו,  דאנטה  נתקל  בהם  האנשים  של  באופיים  שנשתמר  והאנושי  הממשי  כל  עם 
היומיומיים,  בחייהם  אנשים  הטון של  להם  אין  לפיכך  למציאות.  אנשים שנמצאים מעבר  הם 
הפשטה   – שלהם  חלקית  הפשטה  זוהי  אלא  אדם,  בני  אלה  אין  במקצת.  מוגבה  הוא  אלא 
בכל  שולט  זה  מיצוי  הדברים.  תמצית  ממילא,  הוא,  דיבורם  אף  וכך  האנושיים,  החיים  של 
פסל- ראינו  שם  בבית-נכאת  בביקור  שלי  מורה  אני  זוכרת  ימי-הביניים.  של  ענפי-האמנות 
האישה,  גוף  של  לפרופורציות  לב  ״שימו  אמר:  הוא  הביניים.  בימי  שנוצר  קדושה,  של  עץ 
קדושה״.  היא   – אישה  איננה  היא  אבל,  במציאות.  כך  בנויה  בעולם  אישה  שום  שאין  ותגלו 
תמצית-הישות  מין  אל  אלא  נאטוראליסטית,  לנאמנות  אינה  האמנות  במעשה  ההתכוונות 
של  קולם  אינו  הדוברים  קול  דאנטה:  של  יצירות  על  גם  יחול  זה  דין  הדברים.  שמאחורי 
של  ביצירותיו  הממשיים,  לחיים  הדמיון  רב  אף-על-פי-כן  נפשות.  של  קולן  אלא  אדם  בני 
אמיתות-המציאות  אותה  אך  הביניים.  ימי  של  היצירות  ברוב  למצוי  מעבר  הרבה  דאנטה, 
את  לדברים  המשווה  משורר  של  בתמציתיות  אלא  חיקוי,  של  מסירה  ידי  על  מושגת  אינה 

האחרון.  הליטוש 

סגנונו של דאנטה
משוררים  של  קבוצה  עם  בשעתו  נמנה  שהוא  ציינו  דאנטה,  של  חייו  מהלך  על  כשדיברנו 
משוררי- של  מקצתם  רק  המתוק״.  החדש  ״הסגנון  כאנשי  עצמם  את  שהגדירו  צעירים 
מעטים  לא  העם:  בלשון  שכתבו  אלה  כל  לא  אף  ובעצם  זה  חשוב  לזרם  השתייכו  איטליה 
במקום  שביתה  להם  קונים  מיוחדים  וצורה  סגנון  כי  הנחנו,  עקרונית.  המתנגדים  היו 
היו  מה  משותפים.  חברתיים  ומתהליכים  נפשיות  מחוויות  מתחייבים  אך  מסוימים,  ובזמן 
מסוימת השפיעה  במידה  הזאת?  החבורה  את  העולם, שליכדו  היו תחושות  ומה  ההשקפות, 
ובהמשך  זאת,  ירושה  של  לצדה  ואולם  הפרוואנסאלית-טרובאדורית.  הספרות  מורשת  כאן 
המסורת  לבין  בינו  ההבדלים  ביותר  רבים  חידוש:  בגדר  הוא  המתוק״  החדש  ״הסגנון   – לה 
בדפוסי  נכבלה  וכן  כבראשונה,  וחיוניותה  מרעננותה  אז  איבדה  שכבר  הפרוואנסאלית, 
חוקים.  לדין  חופשית  יצירה  מתבניות  ונהפכו  שנתקשחו  מאניירות,  של  ובשגרה  מוסכמות 
מורי- הגיעו  מסורת  אותה  של  המאוחרים  בדורות   : קוריוז  כמין  שנראית   – דוגמה  והרי 
ביצירה  כמובן  גולמה  )וזו  האוהב20  להתנהגות  נאותים  כללים  לקביעת  הספרות  של  ההלכה 
חובה על האוהב לכסות  כללים של האהבה החצרונית,  לפי אותם  הספרותית של התקופה(. 
אהבה  מהי...  אהבה  כלל  מבין  שאינו  עליו  חזקה  לכסותם,  מיטיב  שאינו  מי  רגשותיו.  על 
הולם  ולבו  מעט  מחוויר  הוא  כן  אם  אלא  אמת  של  אוהב  אין  קיימא...  בת  איננה  שנחשפה 

ה-12(. )המאה   ,De Arte Honste Amandi האחר,  בשמו  או   ,De Amor ספרו  ידוע   ,andreas Capellanus  .20
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שלא  ובלבד   – אישה  כל  לאהוב  עשוי  הטרובאדור  לפתע...  אליו  נגלית  שתשוקתו  שעה 
משוררי-פרוואנס  של  בשירתם  נכבד  מקום  לאהבה  וכד׳.  )המושגת(,  החוקית  אשתו  תהא 
מושאה  ומהות  האהבה  של  מהותה  אבל  החדש״.  ״הסגנון  בשירת  מעמדה  גם  הוא  וכזה   –
בשר-ודם,  אישה  ומושאם  בשירי-חשק,  שטופה  הטרובאדורית  המסורת  וכאן:  כאן  שונים 
היא  והמתוק״,  החדש  ב״סגנון  האהובה  ואילו  ובגופה;  באהבתה  לזכות  נכסף  שהמשורר 
מלאכים,  במעין  לנו  שעניין  וכיוון  מלאך-שמים.  ספק  בת-תמותה  ספק  יצור-ביניים  כמין 
יש  זו  בשירה  אליה.  בכיסופיו  לו  די   – אהבתו  את  לממש  לאוהב  סיכוי  כל  אין  ממילא 
המשוררים  ניסחו  אלה  רגשותיהם  טיב  את  לגמרי.  בה  חסר  המין  אבל  ארוטיקה,  משום 
שלוב  הוא  כי  הענוג,  הלב  על  אומר  גואיניצ׳לי21  הנפש״.  ״אצילות  או  הענוג״  ה״לב  בביטוי 
הלב  עצם  היא  אמת  אהבת  כי  החדשים״,  ב״החיים  אומר,  דאנטה  אמת.  אהבת  עם  ואחד 
של  ערכו  גואיניצ׳לי:  ידי  על  שנוסחה  חברתית  תפישה  עומדת  האלה  הדברים  ברקע  הענוג. 
מהפכנית  )דעה  עושרו  או  ייחוסו  פי  על  ולא  שבו,  הענוג״  ״הלב  מידת  פי  על  נקבע  האדם 
המובהק  הגילום  החדשים״.  ב״החיים  מגולם  הזה  המושגים  עולם  הימים(.  באותם  ביותר 
דאנטה  של  במינה  המיוחדת  אהבתו  הרומן:  של  הנושא  בעצם  מתבטא  הספרותי  הזרם  של 
ולא  חבורתו.  בני  על  המקובלים  בכלים  להשתמש  דאנטה  היה  יכול  זה  בספר  לביאטריצ׳ה. 
התיאוריות  שכל  טבעו,  מעצם  חריג  חומר  לדאנטה  לו  זומן  כאן  האלוהית״.  ב״קומדיה  כן 

לו.  יצלחו  לא  החדש״  ה״סגנון  של  והטכניקות 
אותם  בין  מתחבט  המיוחדת,  ליצירתו  הולם  סגנון  לו  לברור  בבואו  עצמו,  דאנטה 
והסגנון  הבינוני  הסגנון  הנשגב,  הסגנון  הקלאסית:  הרטוריקה  שהכירה  סגנון  מיני  שלושה 
זו אינה קלה  הנמוך. לאחר שיקול-דעת מרובה הוא מחליט להחזיק בסגנון הבינוני. החלטה 
גדולה, בעלת אופי פילוסופי, בלשון  יצירה  כל-עיקר: דאנטה הוא המשורר הראשון הכותב 
חומר  בעיצוב  מסורת  של  ומייסדה  דרך,  סולל  כאן  הוא  דאנטה  לאטינית.  לא  היינו  העם, 
ואילו  האיטלקית,  בלשון  כתיבה  מסורת  הייתה  כבר  האהבה  לשיר  שכזה.  ובסגנון  זה  מסוג 
דאנטה הוצרך להתאים סגנון כזה לספר שאף האהבה המושרת בו, האהבה לביאטריצ׳ה, יש 
עקרונית,  הייתה  לא  גבוה  מסגנון  דאנטה  רתיעתו של  המקובל.  מן  שונה-בתכלית  אופי  לה 
לכך  הולם  ביטוי  להשיג  ניתן  לדעתו,  שכתב.  בשירים  בו  השתמש  עצמו  הוא  ואדרבה, 
בצורת הקאנצונה ״שכל חלקיה מתאימים״ )על כך כתב ב״המשתה״ וב״לשון העם״(. ואילו 
זהב סגנוני. מדוע לא בחר דאנטה כאן בסגנון  ליצירתו החדשה בחר במה שנראה לו כשביל 
אופיה  מתפישת  נובע  הדבר  לביצוע?  ניתן  זה  כי  שסבר  אף  הנושא,  את  ההולם  נשגב 
הסגנון.  ברירת  על  זאת  תפישה  של  מהשלכות  וכן  לכתוב,  שהתכוון  היצירה  של  ״הז׳אנרי״ 
כידוע קרא דאנטה ליצירתו ״קומדיה״, משום שתחילתה בעצב ״וסופה טוב״. יש בכך הבנה 
״קומדיה״  לשם  הרנסאנס.  בתקופת  מקובל  סילוף  זהו  אולם   – אריסטו  תורת  של  לקויה 
הייתה גם משמעות נוספת, מעשית: על-פי ההנחות של תורת הספרות בעת ההיא, נתחייב 
תיאום בין הז׳אנר ובין הסגנון בו יעוצב: הסגנון הגבוה נתייחס לטראגדיה, ואילו זה הבינוני 

״al Cor gentil ripara Sempre amori״. הוא,  המפורסם  שירו  לערך(.   ,1276-1240(  ,guido guinicelli  .21
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מביא  התיאורטי(22,  )בספרו  בז׳אנר  תואם-הסגנון  בבעיית  שעסק  דאנטה,  לקומדיה.  יוחד 
שתי דוגמאות להבהרת תואם זה: וירגיליוס הוא מחבר בעל סגנון גבוה, ולכן ״אנאיס״ שלו 
ההבנה  אי  מובהק.  עממי  סגנון  בעל  הוא  הקומדיות,  מחבר  טרנטיוס23,  לעומתו  טראגדיה. 
טראגית  יצירה  אפילו  כתב  לא  הטראגדיה,  על  מושגינו  לפי  לוירגיליוס אשר,  ביחס  בולטת 
ובאפיון  בהבנה  לנו  לסייע  עשויה  אינה  כ״בינוני״  שלו  סגנונו  את  דאנטה  הגדרת  אחת. 
בינוני״.  ״סגנון  למושג  משמעות  כל  למעשה  אין  לגבינו  האלוהית״.  ב״קומדיה  הסגנון  של 
יקשה  לנו  בימי-הביניים.  המקובלת  הרטוריקה  של  מסורתי  מונח  היותו  בעצם  רק  ״ערכו״ 
כמה  של  תרכובת  אמנות  גם  ספק  ללא  שהוא  דאנטה,  של  סגנונו  את  כראוי  להגדיר  מאוד 
הלשוני  העושר  מלוא  את  ליצירתו  דאנטה  מריק  תקופה  מסכם  כמשורר  ״סגנונות״.  וכמה 
מגוון  בתכלית.  חדשים  מטבעות  ממה-שלפניו  יוצק  הוא  ועם-זאת  שמלפניו,  הדורות  של 
עממיים אשר  ביטויים  גם  אך  שירית,  מליצה  בהן  יש  ביותר:  רחב  דאנטה  של  דרכי-הביטוי 
המדוברת  הלשון  מן  יונק  הוא  ממש.  בניבול-פה  שלהם,  בנאטוראליזם  גובלים,  אחת  לא 
ומימרות  עממיים  פתגמים  מביא  הוא  וקולעים.  קצרים  ניסוחים  לנסח  המיטיבה  בכפרים, 
שיריות  לשוניות  תמונות  יוצר  הוא  כך  על  ובנוסף  זאת  עם  אך  וכד׳.  לפה  מפה  העוברות 
של  נעלה  עיצוב  בהן  נמצא  גרידא,  צלילית  מבחינה  אותן  נבדוק  אם  שאף  ניסוח,  ודרכי 
א.  צדק  הרגיל.  מגדר  ייצא  גמישות  כושר  עם  בלשון  נדירה  שליטה  כאן  יש  הלשון.  תרבות 

״מימזיס״:  בספרו  דאנטה,  על  שאמר  במה  אוארבך 

ייאמן  שלא  פלא  כמעט  היא  שפתו  הרי  לדאנטה,  שקדם  מה  אל  להשוות  אם  אבל, 
לגבי כל קודמיו...יש לו לסגנונו עושר ומציאות ועוז וגמישות לאין-ערוך, והוא מכיר 
השונים  והתכנים  התופעות  את  תופס  הוא  בהן,  ומשתמש  לאין-ערוך  צורות  יותר 
וגילה  חזר  זה  יותר לאין-ערוך עד שבאים לכלל הכרה שאדם  ומוצקת  תפיסה בטוחה 

לשונו.24 בכוח  העולם  את 

גם  אבל  ביותר.  הפשוטה  ובלשון  ביותר  הנעלה  בלשון  נרחב  שימוש  באמת  עושה  דאנטה 
ידי  על  נדיר  לגובה  מרומם  הוא  והבלתי-מהוקצעת,  היומיומית  הזאת,  הפשוטה  הלשון  את 
של  הכללית  הלשונית  לאווירה  הכפפתה  ידי  ועל  והחרוז  המקצב  בתוך  ושילובה  התאמתה 
קושי  מצאו  דאנטה  של  זמנו  בני  כבר  הרצוף.  שבהקשר  המשפטים  של  או  השלם,  השיר 
עליהם  המקובלת  המסורתית  ההגדרה  כי  חשו  והם  הסגנון,  של  המיוחדת  מהותו  בהגדרת 
ליצירתו  קרא  המחבר  ״ואם  כותב:  מהם  אחד  כאן.  בת-משמעות  אינה  בינוני״(  )״סגנון 
הוא.  נכון  זה  דבר  המילולי  הפירוש  לפי  הרי  ועממי,  נמוך  סגנון  הנו  שסגנונו  משום  ‘קומדיה׳ 

ונישא.״25 רם  הוא  הסגנון  לפרשו,  שאין  אורח  באיזה  ואולם, 

.De Vulgari Eloquentia  .22
ר׳ הערה 4, מרקוס טרנטיוס )106-214 לפנה״ס(. עבד משוחרר שחיקה בקומדיות שלו את הקומדיה היוונית   .23

מנאדר(. של  זו  )בעיקר 
.113 עמ׳  תשכ״א,  ביאליק,  מוסד  ירושלים:  קרוא,  ב.  תר׳  מימזיס,  אוארבך,  א.  בעברית:   .24

 Benvenuti de imola, Comentium Super; D.a. Comoedian, Curante Jacobo Phillippe אימולה,  בונוונוטו  דברי   .25
.la Caita, Florentine: tomas Primus, 1887, p. 19
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ענייני צורה ב"קומדיה האלוהית"
״שלוש״:  המספר  עומד  בבסיסו  ומדוקדק.  חמור  צורני  מבנה  האלוהית״  ל״קומדיה  כאמור, 
נוספת  לאלה  שירים.  ושלושה  שלושים  מהן  אחת  שבכל  חטיבות,  לשלוש  נחלקת  היצירה 
זהו  למאה.  השירים  מספר  את  מעלה  האחרים,  למזמורים  בהצטרפו  מזמורה,  אשר  הקדמה 
מספר אשר מסמל אצל דאנטה את השלמות – סמלו של האין-סוף, שהוא מכפלת עשר בעשר. 
במספר  השימוש  ״כוכב״.  במלה  מסתיים  כזה  מזמור  שכל  בכך  גם  מסומנת  המבנה  אחידות 
הפורגאטוריון  התופת,  עולמות:  שלושה  דרך  עובר  דאנטה  ביותר:  מופלג  הסמלי  ״שלוש״ 
שבסיסה  בחלוקת-משנה,  בתוכם,  נחלקים  אלה  גדולים  עולמות  גם  העדן.  וגן  הזיכוך״(  )״הר 
החוגים  לתשעת  כמובן(.  בשלוש,  שלוש  )מכפלת  חוגים  תשעה  מצויים  בתופת  הזה:  המספר 
של  סמלי  מספר  )אותו  מדורים  עשרה  בן  עולם  מעמיד  אליהם  שבהצטרפו  הפרוזדור,  קודם 
תשע  כאן  מצויות  הזיכוך:  בהר  ומצטיירת  חוזרת  זו  תבנית  למעלה(.  דיברנו  עליו  האין-סוף 
רקיעים,  תשעה  עצמו  בגן-העדן  גן-העדן.  שהוא  האחרון,  החוג  מתווסף  ואליהן  מעלות 
של  לאורכה  מוצאים  אנו  בסיכום,  שמי-האש.  ניצבים  הנצח,  של  כגולת-הכותרת  ומעליהם, 

ועשר.  שלוש  המפתח:  מספרי  שני  של  כפולה  הצטרפות  שהן  דרגות,  שלושים  הדרך 
העתיק.  בעולם  עוד  עקרונית,   – ארוכה  מסורת  כמובן,  יש,  סמליים  במספרים  לשימוש 
הנוצרי.  השילוש  של  ערכו  מכריע  שלנו  ביצירה  אבל  פיתאגוראי.  רקע  לו  יש  שלוש  כפל 
של  בסיסן  את  גם  קובע  הוא  אלא  ביצירה,  הגדולות  התבניות  עקרון  רק  אינו  השילוש  עקרון 
עושה  דאנטה  אשר  הטרצינה,26  בצורת  בא  המובהק  גילומו   – הקטנות״  הצורניות  ״התבניות 
המשולש  החרוז  של  ההמצאה  הזאת.  הארוכה  היצירה  של  הבלעדי  לעקרון-החריזה  אותה 
הפרוונסאלית  בשירה  לכך  דומה  משהו  אמנם  מצוי  דאנטה.  של  המקורית  המצאתו  הנה 
של  עיקרון  זהו  בסרוונטזה  אבל  הסרוונטזה.27  בצורת  כגון  לדאנטה,  שקדמו  והאיטלקית 
הסרוונטזה,  וכו׳.  בגב  אבא  ולא  בבב  אאא,  היא  השיר  של  והסכימה  שילוב,  של  ולא  רציפות 
בניגוד ל״קומדיה  ופילוסופיה. אבל  הגיון מוסר  כמוה כ״קומדיה האלוהית״, היא שיר שתוכנו 
אם  לו.  אופיינית  אינה  החמורה  הפורמאלית  שהדקדקנות  יחסית,  קצר  שיר  זהו  האלוהית״ 
נטל דאנטה את הדגם שלו מן הסרוונטזה, הרי שינה אותו תכלית שינוי, לא רק מבחינת  אכן 
שהפכה  המשולשת  בחריזה  וכן  ודקדוקן,  ליטושן  הגדולות,  התבניות  במעשה  גם  אלא  האורך 
עשרה  אחת  של  הוא  האלוהית״  ב״קומדיה  הנקוט  המשקל  סוף.  אין  עד  נשזרת  לחריזה 
יותר  נחשב  ההברות  של  הכולל  מספרן  בו  )סילאבי(,  הברתי  במשקל  יסודו  בשורה.  הברות 
תבנית  מתן  כלל,  בדרך  כאן,  מעדיפים  בתרגום  בהטעמה.  והירידות  העליות  סדירות  מאשר 
האיטלקית  הלשון  של  אופיה  בשל  ואמנם,  )נקבי(.  מלעילי  סיום  עם  יאמבים  חמישה  של 
מכאן  במלרע,  שנגינתן  מילים  מאוד  מעט  מצויות  )באיטלקית  הנקביים  הסיום  חרוזי  מרובים 
בצדה:  שסכנתה  ברכה  זוהי  במלעיל(.  שיבואו  בתנאי  חרוזים,  באיטלקית  ליצור  ביותר  שקל 
והולמת  גמישה  אינה  בחריזה  ששליטתם  למשוררים  מדי  ומפתה  מדי  קלה  הזה  החרוז  יצירת 

.terza rima-ל הכוונה  למעשה   ,terzina  .26
.Sirventese  .27
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פי  על  זאת  נדגים  ובבטחה.  בקלות  החרוזים  את  יוצר  גדול,  אמן  שהוא  דאנטה,  )מתגוונת(. 
הנחרזות: המילים  את  בו  ונבליט  המקור,  מן  שנביא  אחד  קטע 

Per me si va ne la città dolente,

Per me si va ne l’etterno dolore,

Per me si va tra la perduta gente.

giustizia mosse il mio alto Fattore:

Fecemi la divina Podestate,

La somma sapienza e ‘l primo amore,

Dinanzi a me non fuor cose create,

Se non etterne, e io etterno duro,

Lasciate ogne speranza, voi Ch’intrate28.

פוסקת  בלתי  שלשלת  מין  נוצרת  כך  פעמים.  שלוש  עצמו  על  כאן  חוזר  חרז  שכל  רואים  אנו 
חדש.  חרז  שלשלת  מין  נוצרת  החוזר  האלמנט  של  השנייה  הופעתו  אחר  כאשר  חרוזים  של 
העניין,  לעצם  הלאה.  וכן  פעמים,  שלוש  בתורו  הוא  אף  ומתגלגל  עצמו  על  חוזר  זה  חרז 
יוצרים  הם  להפך,  אלא  חטיבות,  סוגרים  אינם  החרוזים  סוף.  לה  אין  החרוזים  התגלגלות 
מודגשת  לפיכך  העוקבת.  החוליה  תוך  אל  חוליה  בגדר  שהוא  מה  של  זרימה  או  פיכוי  מעין 
בטרצינה לא רק המאגיה שבמספר שלוש אלא גם זו שבהרגשת האין-סוף. רק החרוז האחרון 
של כל שיר משמש מעין סוגר לשיר כולו. בשל אופייה המשתלב נמשך עד אין שיעור, אותה 
הצורה  שאין  מכאן  כולה.  היצירה  של  האידיאה  את  נמרץ  בדיוק  מביעה  צורה  בתור  חריזה 

עצמה. לשם  באה 
חרוז  שבסיומן  קבועות  הברות  עשרה  אחת   – ארוכה  כה  יצירה  של  הצורה  אחדות 
לשוות  בכל-אופן,  או,  ושעמום,  מונוטוניות  של  אופי  ליצירה  לשוות  הייתה  עלולה   – נקבי 
)מעין ההרגשה שמעוררת אצלנו השירה המזרחית(.  הרגשה של משהו חוזר-ונשנה בלי-הרף 
עם  נישא,  הוא  כאילו   – הקורא  של  תחושתו  הזה.  הרושם  נוצר  לא  האלוהית״  ב״קומדיה 

לעולם,  ומעולם  לדמות  מדמות  דאנטה, 
ההינשאות  מכוח  גם  לכך,  בנוסף  אלא,  המילולי,  בניסוחם  תיאורי-התנועה  בגין  רק  לא 
משטח מוזיקלי אחד לאחר, על-גביהן של השורות הקצובות. ומקור התופעה – בפער המצוי 
אשר  ההבדלים  היינו  זה,  קצב  היצירה.  של  הפנימי  הקצב  לבין  הפורמאלי  המשקל  בין  תמיד 
ה״צזורות״  ידי  על  בעיקרו  מושג  הקורא,  מן  דורש  שונות  ושורות  מילים  של  ביטוין  זמן 
על  זאת  נדגים  )פסיחות(.  לשורה  משורה  המעברים  על-ידי  וכן  השורה(,  בפנים  )אתנחתאות 
השורות  בשלוש  ״התופת״.  של  הראשון  בשיר  ומשפט  שורה  יחסי  של  מנוגדות  דוגמאות  פי 

שלם:  ערך  הוא  מהן  אחת  כל  של  המוזיקלי  הערך  אלא  פסיחה,  כלל  אין  הבאות 

״התופת״, מזמור ג׳, שו׳ 9-1, שם, עמ׳ ל״ג; ״מחמת קשיי ההעברה לעברית, בלא לאבד את הבלטת החריזה   .28
הקטע. תרגום  כאן  נצרף  לא  כאמור(,  באיטלקית,  )המיוחדת 
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גֹון  ַהּיָ ֶקַרח  ֶאל  מֹוִליְך  י  ְרּכִ ּדַ
ם,  ל-ִיּתַ ּבַ ֵסֶבל  ֶאל  מֹוִליְך  י  ְרּכִ ּדַ

ָהֲאַבּדֹון.29   ּדֹור  ֶאל  מֹוִליְך  י  ְרּכִ ּדַ

הבאות: השורות  את  נעמיד  לעומתן 
ָכָכה     ׁשָ ְמַעט  ְמצּוָקִתי  ֲאַזי 

ֵהִעיָקה  י  ָים-ִלּבִ ֶקֶרב  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
י.30 ָנַדְדּתִ צּוָקה  ְמעֹוף  ּבִ ּבֹו  ְיָלה  ַהּלַ

בשתי השורות האחרונות של הדוגמה השנייה מורגש כי זהו ההמשך הטבעי ההגיוני והתחבירי 
זוהי דוגמה מובהקת של פסיחה )מונח שאינו הולם את התופעה אליה הוא  של אותו משפט. 
משורה  ובהיגיון  ברצף  גולש  הוא  ואדרבה,  דבר,  על  כאן  פוסח  אינו  המשורר  שהרי  מתייחס, 
שמכריחים  ונקודות,  פסיקים  של  תופעות  אותן  השורה,  שבתוך  מרווחי-נשימה   – לשורה31( 
עם  צורתה.  ואת  היצירה  את  ומגוונים  השירי  הקצב  עם  ההגיוני  הקצב  את  לשלב  אותנו 
בין  ״הריאליסטים״  אותם  טועים  המוזיקלית.  ההרמוניה  את  הורסות  אלה  הפסקות  אין  זאת, 
כמי  בלבד,  הגיונית  קריאה  לקרוא שירה  והמורים, אשר סבורים שמותר  הקריינים, השחקנים 

דבר-פרוזה.  שקורא 
למיקום  באשר  זו  בשירה  שיש  בחירות  ומקורו  האיטלקי,  השירי  במקור  קיים  נוסף  גיוון 
את  נשווה  אם  שלו.  במשקל  דרך-קבע  כבול  השיר  אין  כך  בשל  שבנגינה.  והירידה  העלייה 
החמישי  שבשיר  האינטימיות  השורות  עם  היצירה,  של  החגיגיות-רמות,  הפתיחה,  שורות 
בתוך  המנגינות,  שתי  בין  ההבדל  רב  מה  נרגיש  רימיני,  די  פראנצ׳סקה  על  דאנטה  מדבר  בו 

שלהן.  הזהה  הפורמאלית  הסֵכמה 
של  ופרט  פרט  בכל  שמקפידה  עצמה,  היצירה  לקריאת  הקדמה  דברי  אלא  אלה  ואין 

הגדולה.  השלמות 
 

שם. שם,   ,3-1 שו׳  ג׳,  מזמור  ״התופת״,   .29
כ״ג. עמ׳  שם,   ,21-19 שו׳  א׳,  מזמור  ״התופת״,   .30

.enjambment וכן,   ,Enjambement  .31
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דנטה אליגיירי וספרי הקודש
פיטר ס. הוקינס�

דנטה.  של  עולמו  באושיות  מצויים  החדשה,  והברית  העברי  התנ״ך  הנוצריים,  הקודש  ספרי 
להפיץ  תמותה  בני  בסופרים  בחר  אשר  האלוהים,  מאת  האמונה  פי  על  שהוכתב  כטקסט 
הקודש,  ספרי  שני  היו  זו  מסיבה  אחרים.  כתובים  לכל  ומעבר  מעל  הוא  תוקפם  דברו,  את 
לימוד  כספר  הן  הביניים,  בימי  ביותר  הנלמד  הכתוב  החומר  אחד,  בכרך  רוב  פי  על  הכרוכים 
לא  וכוחו  גבוהה.  השכלה  של  ענף  בכל  ששלט  כמסד  והן  הצעיר,  הכומר  לאוריינות  בסיסי 
מורה  רק  לא  היה  לכנסייה  המקודש  הספר  בתור  ולמשכילים.  הספר  לבתי  רק  הצטמצם 
מורכבת  לרשת  מסד  גם  היווה  אלא  ובארכיטקטורה,  באמנות  דתי,  ופולחן  בתפילות  הלכה 
הקודש  ספרי  הפכו  כך  החברה.  לכל מעמדות  אחרת  או  זו  ברמה  המובנת  סמלים  ומקפת של 

הנוצרית. התרבות  של  האוניברסלית  ל״שפתה״ 
מקור  הנוצריים  הקודש  כתבי  מהווים  דנטה  של  יצירתו  שבמכלול  כן,  אם  מפתיע,  זה  אין 
ציטוטים   575 דנטה  אצל  יש  הספירות  לפי אחת  אחרת:  יצירה  מכל  ואלוזיות  אזכורים  ליותר 
מהתנ״ך והאבנגליון, לעומת 395 מאריסטו ו-192 מוורגיליוס.2 אולם חישובים מסוג זה אינם 
בעיקר  הבולטת  עובדה  הקודש,  ספרי  של  עולמם  את  דנטה  ִהפנים  בה  המידה  את  מבטאים 
כל  חלחלו  המקום,  לשפת  בתרגום  והן  בלטינית  הן  החדשה,  והברית  התנ״ך  שם  בקומדיה, 
בגלוי  ַמפנה  או  כך ללשונו עד שהתמזגו כמעט לשפה אחת. המשורר מצטט לעתים מהתנ״ך 
נוכחותו  כלל על  אינו מכריז  הוא  יותר  את תשומת הלב לרלוונטיות שלו, אך לעתים קרובות 

ממנו.  המשתמע  את  ויבין  המקראי  ההד  את  שיקלוט  הקורא  על  סומך  ורק 
כך, למשל, ממש בשורה הראשונה של הקומדיה, לפני שדנטה מספר לקורא על התנסותו 
ַהּטֹוב ָמָצאִתי״. באותה  ם ֶאת  ּגַ המפחידה באפלת היער ועל נחישותו לספר זאת ״ְלַמַען ֲאָתֵאר 
לגמרי,  אישי  במשורר  ועניינה  כלשהו  מקור  או  לטקסט  בגלוי  ַמפנה  שאינה  ראשונה  שורה 
זמן.  בציון  יצירתו  את  פותח  המשורר  כלומר,  ינּו״.  ַחּיֵ ל  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַמֲחִצית  ּבְ ״ַוְיִהי  כותב:  הוא 
לדרכו  יוצא  הבא  בעולם  המסע  כי  זו,  לשורה  בהערות  לקורא  הפרשנים  הזכירו  יותר  מאוחר 
וחמש.  בן שלושים  ומכאן שהוא  נולד ב-1265  וכי המשורר  ב״שבוע הקדוש״ של שנת 1300, 
ציון  עצמו  הוא  ״חיינו״  משך  הביטוי  כי  שזוכר  למי  כלל  נחוץ  אינו  הזה  המידע  כל  אולם 

ָנה.״  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ָבֶהם  נֹוֵתינּו  ׁשְ ״ְיֵמי  י:  צ׳  בתהילים  ככתוב  מספרי, 

בראש  עומד  פ.ה  ארה״ב.  בוסטון,  באוניברסיטת  מלמד   )Hawkins( הוקינס  ס.  פיטר  פרופ׳   .1
את  היתר  בין  כוללים  דנטה  על  מחקריו  ואמנות.  דת  ללימודי   )Luce Program( לוס״  ״תוכנית 
המוגש  המאמר   .“Dante’s testaments: Essays in Scriptural imagination”, “Dante: a Brief History”
קיימבריג׳:  אוניברסיטת  בהוצאת  אליגיירי  דנטה  על  מאמרים  באסופת  אור  לראות  עומד  לקורא  בזאת 

והמחבר. ההוצאה  של  האדיבה  ברשותם  בזאת  ומתפרסם   ,Cambridge Companion to Dante
.aldo Manetti, “Dante e la Bibbia”, Bollettino della Civica Biblioteca, Bergamo, 1984, p. 122  .2
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גם  מהדהד  פתיחה  שורת  באותה  כי  כאן,  לכתוב  מתקשר  מתהילים  זה  פסוק  רק  ולא 
ָיַמי  ְדִמי  ּבִ י  ָאַמְרּתִ ״ֲאִני  אנושה:  ממחלה  שניצל  על  מודה  י,  ל״ח,  שבישעיה  המלך,  חזקיה 
החיים  שנות  למספר  מֶהרמז  יותר  הרבה  חבוי  מהתנ״ך  זה  ובפסוק  אֹול.״3  ׁשְ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ֵאֵלָכה 
תיאור  פתח  את  מייחד  הוא  בקומדיה.  דנטה  של  הכללית  תכליתו  גם  ממנו  משתמעת   –
בעזרת  השחת  מן  שניצל  מי  חזקיה,  של  מקבילה  להתנסות  המוות  כוחות  מידי  שלו  הצלתו 
הירונימוס  העיר  זה  פסוק  על  ההשפעה  רבת  בפרשנותו  זו.  ישועתו  על  כותב  כך  ואחר  האל 
במחצית  השאול  שערי  אל  החוטא  מגיע  ימיו,  בסוף  מת  הטוב  שהאדם  בעוד  כי  הקדוש4 
הודאה  רוחני,  דרך  אובדן  על  וידוי  כן,  אם  הוא,  חייו  במחצית  דנטה  של  הדרך  אובדן  חייו. 
הירונימוס  פרשנות  את  לצטט  )אם  היותו  בדבר  ממש,  הראשונות  ממילותיו  החל  מרומזת, 

השאול.״5 אל  המובילים  המשגים  ״בצל  י(  ל״ח,  לישעיה  הקדוש 

דנטה.  בדמיונו של  הקודש  ספרי  אנפין את מסד  בזעיר  חושפת  הקומדיה  שורת הפתיחה של 
יחיד  פסוק  על  רק  לא  מסתמך  אדם,  חיי  משך  לגבי  תהילים  ספר  הערכת  את  מאמץ  הוא 
משמעות  אודות  פרשנית  במסורת  לצרכיו  משתמש  ואף  ישעיה,  בספר  עלילה  על  גם  אלא 
במודע  לפניו  הציב  אכן  דנטה  כי  מכך  יוצא  האם  החיים.  במחצית  השאול  עם  ההתמודדות 
קרוב  שירתו?  את  לכתוב  התיישב  כאשר  האלה  והכנסייתיים  התנ״כיים  הטקסטים  כל  את 
והעלילות של כתבי הקודש  כי כתב מתוך מאגר המטאפורות  יותר להניח  לוודאי שלא. סביר 
אין  במכוון.  הנרכשת  זרה  כשפה  מאשר  יותר  אם  כשפת   – שני  כֶטבע  לו  והיו  ִהפנים  שכבר 
מהפנמה  בעיקר  נבעה  הקודש  בכתבי  שהתנסותם  זמנו,  בני  כמרבית  היה  זה  במובן  כי  ספק 
החדשה  והברית  התנ״ך  של  וראייה  משמיעה  מלימוד;  ולא  המדיאבלית  התרבות  של  חושית 

בם. מקריאה  מאשר  יותר 
את  למד  כנראה  דנטה  לכמורה,  שייכים  שאינם  הביניים  ימי  אנשי  כמרבית  שלא  אולם 
 ,22 )ב׳,  בקונביביו  ומקומו.6  זמנו  של  המרכזיות  הפרשנות  מסורות  פי  על  גם  הקודש  ספרי 
ולפולמוסי  הדת  ל״אולפנות  בהליכה  ביאטריצ׳ה  מות  לאחר  התנחמותו  על  מדבר  הוא   ,)7
נוֶבלה  מריה  בסנטה  הדומיניקנים  שהקימו  המנזרים  של  הספר  לבתי  כלומר,  הפילוסופים״, 
חלק  שהיו  הקודש  ללימודי  רק  לא  נחשף  הוא  אלה  בשני  קרוֶצ׳ה.  בסנטה  והפרנציסקנים 
מסורתי מחיי המנזר, אלא גם להרצאות מתקדמות בלימודי תיאולוגיה. אף שההליך האקדמי 
היה ללא ספק דומה בשני המנזרים – עם דגש על הְקבלות וציטטות יותר מאשר על הטקסט 
עצמו כיחידה ספרותית – הנטייה הפרשנית של המקרא היתה שונה למדי. אצל הדומיניקנים 

ימי״. ״באמצע  מתורגם  ימי״  ״בדמי   .3
ה״וולגטה״. מתרגם  בנצרות,  הבולטים  המקרא  ממפרשי   ,)420-342( הכנסייה  מאבות   .4

 St. Jerome, Commentarium in Esaiam liber xi, Corpus Christianorum series latina, 73, turnholt:  .5
.Brepols, 1963, p. 446

 Charles t. Davis, “Education in Dante’s Florence”, e, in Dante’s italy, Philadelphia: university of  .6
.Pennsylvania Press, 1984, pp. 137-165
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הוא קיבל ודאי את שיטתו של תומס אקווינס בסומה שלו, לפיה הכתובים )ביחד עם ציטטות 
מאריסטו ומאבות הכנסייה( משמשים לאישושן או לערעורן של סוגיות תיאולוגיות. טכניקה 
ובמנזר   .13 בעדן  עצמו  הקדוש  תומס  של  בדבריו  בעיקר  ובולטת  בהעדן,  בשפע  מודגמת  זו 
אֹוליבי  ג׳ובאני  די  פייטרו  כמו  ספיריטואליסטים  בהשפעת   – קרוצ׳ה  שבסנטה  הפרנציסקני 
רטינו דה ַקסאֶלה )1325-1259( – דנטה התעמק ודאי בחזון יוחנן והקשריו  )1298-1248( ואּוּבֶ

הטוהר. טור  של  האחרונים  בפרקים  בהמשך  אצלו  שעּוּבד  מה  זמנו,  בת  להיסטוריה 

הירונימוס  בידי  ללטינית  רבות של תרגומו  לגרסאות  גישה  ללומדי התנ״ך  היתה   1300 בשנת 
פריס  באוניברסיטת  שהוכנה  עריכה  היתה  מביניהן  והחשובה  כשהאחרונה  )הוּולגטה(,  הקדוש 
(exemplar Parisiensis) היה קומפקטי, כרך אחד של  בראשית המאה השלוש עשרה. הנוסח הזה 
ִמסדרי הדרשנים.  בין  גם  ופופולרי לא רק אצל הסטודנטים באוניברסיטה אלא  ספרי הקודש, 
קיבע   ,correctoria-ה בהמשך  הופקה  שבעקבותיהן  רבות  טקסטואליות  שגיאות  בו  שהיו  אף 
החלוקה  את  ב-1228(  לנגטון  לסטפן  )תודות  וגם  הקודש  ספרי  סדר  את  הפריסאי  הנוסח 
התאפיינו  הביניים  ימי  של  הקודש  ספרי  מהדורות  כיום.  גם  למעשה  המקובלת  לפרקים 
והן  הכנסייה  מאבות  הן  כשציטטות,  פרשנות,  של  רשת  בתוך  המקודש  הטקסט  בהגשת 
היה  שהטקסט  מאחר  השורות.  בין  ואף  הדפים  שולי  את  ממלאות  עדכנית,  מקרא  מפרשנות 
הקודש  בספרי  הקריאה  איתו;  ישיר  מפגש  כל  נוצר  לא  בביאורים,  כמשמעו  פשוטו  מוקף 
היתה מפגש עם מסך של עדויות מגּוונות המאמתות אותו. בנוסף ל-Glossa Ordinaria מהמאה 
המלומד  לרשות  עמדו  הוולגטה,  של  ברובו(  )והכנסייתי  הסטנדרטי  הפירוש  עשרה,  השתים 
ופירושי  מונחים  ַמפתחות  מילונים,  קונקורדנציות,  הקודש:  ספרי  ללימוד  נוספים  עזרים 

ספציפיים. ספרים 
ניתן  כי  )אם  הוולגטה  של  הפריסאי  בנוסח  בעיקר  השתמש  שדנטה  לחשוב  אמנם  מקובל 
יותר  סביר  בבעלותו.  גם  היה  כזה  נוסח  אם  ידוע  לא  אך  אחרים(,  נוסחים  גם  בכתביו  למצוא 
על  הסתמך  הוא  הקומדיה,  את  כשכתב  גלותו,  בשנות  כך  אחר  והן  בפירנצה  הן  כי  להניח 
באוספים  ואם  הכנסייה  של  בספריות  אם  עבורו,  נגישים  שהיו  יד  כתבי  או  מקורות  אותם 
פרטיים של האדונים שהוא שירת בוורונה וברוונה. )ספריית הקתדרלה בוורונה, למשל, היתה 
שעמדו  הקודש  בספרי  שעשה  השימוש  בערך  להמעיט  אין  גם  באיטליה.(  המשובחות  מן 
ובמיוחד באמצעות חשיפה מתמדת לטקסי הדת הכוללים קריאה בספרי  לרשותו מן הזיכרון, 

ופיוטים. תפילות  מזמורים,  הקודש, 
כנסייתי:  לפולחן  שזוכים  אלה  אכן  הם  יותר  תדיר  שימוש  עושה  דנטה  שבהם  המקורות 
מקורות  הם  וישעיה  משלי  בראשית,  )גם  פאולוס.  ואיגרות  תהילים  ספר  הבשורה,  ספרי 
חשובים עבורו, אבל יותר לחיבוריו בפרוזה ולאיגרות שלו ופחות ל  קומדיה.( העובדה שרבים 
הוא השתמש בתרגום שאיננו  כי  פירושה  אין  באיטלקית,  כתובים  דנטה  מאזכורי המקרא של 
על  ״המובנת  שלו  לשפתו  הדברים  את  תרגם  עצמו  הוא  כי  להניח  יותר  סביר  כיום.  לנו  מוכר 
ידי משכילים ושאינם משכילים גם יחד״ )  קונביביו א׳, 7, 2(, ובכך צירף את מפעלו הספרותי 
יותר  הנועזים  משימושיו  כמה  כי  לציין  יש  זאת  עם  המקובלים.  הדרשנים  ִמסדרי  של  לאלה 
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ניתן  שם  ו-8(,   7 מספר  באיגרות  )במיוחד  שלו  הלטיניות  באיגרות  דווקא  נמצאים  בוולגטה 
הקודש. ספרי  את  דנטה  לעצמו  אימץ  בה  במידה  בבהירות  להיווכח 

שלהם,  ובטכניקה  בחשיבותם  ביצירותיו  משתנים  הקודש  בכתבי  המשורר  של  שימושיו 
ומונרכיה,  בקונביביו  הקומדיה.  לבין  בפרוזה  חיבורו  בין  נמצא  ביותר  הבולט  ההבדל  ואת 
בניצול  ומוכיח מיומנות אמיתית  רב במיוחד בפרשנות מדיאבלית,  הוא עושה שימוש  למשל, 
בעדן(  )בעיקר  ב קומדיה  גם  אמנם  בטענותיו.  לתמוך  או  שלו  טיעון  לקדם  מנת  על  הכתובים 
והאבנגליון, אולם  דומה המוכיח שליטה במסורות הפרשנות השונות של התנ״ך  ישנו שימוש 
ויותר כ״אמתלה״ נשגבת  באופן כללי משתמשת השירה בכתבי הקודש פחות כבמקור לראיה 

שלו. לסיפורו 
שוני כזה בגישות ניתן לראות בדרכים השונות שבהן מטפל דנטה בסיפור הטרנספיגורציה 
מכתבי  המוסרי  הלקח  להמחשת  הסיפור  משמש   ,5  ,1 ב׳,  ב קונביביו  הבשורה.  שבספרי 
״עֵלינו  שלו,  השליחים  עשר  שנים  מבין  שלושה  עם  רק  ההר  אל  עלה  שישוע  מאחר  הקודש: 
אפיזודה  לאותה  שוב  מתייחס  דנטה  ללבנו.״  ביותר  הקרובים  בעניינים  מעטים  רק  לשתף 
של  שקולה״  והבלתי  הנחפזת  ״יהירותו  למדי:  שונה  למטרה  הפעם  אך   ,11  ,9 ג׳,  במונרכיה 
השליטה  צריכה  חילונית,  באחריות  מדובר  כאשר  כי  הטיעון  את  משמשת  ההר  על  פטרוס 
אותה  משמשת   ,85-73  ,32 הטוהר  ב טור  אולם  הכנסייה.  בידי  ולא  הממלכה  בידי  להיות 
להעריך  ניתן  דרכה  אשר  עדשה  לספק  כדי  אלא  כלשהי  טענה  לאשש  מנת  על  לא  אפיזודה 

נקלע: הוא  שאליה  התעלומה  ואת  דנטה  של  זהותו  את 

קֹוַרַעת,  ָנִתי  ׁשְ קּוֵרי  אֹור  ...ֶקֶרן 
ָבר!״  ּכְ קּום  יָך,  ֲעׂשֶ ּמַ ״ַמה  קֹוֵרא:  קֹול  ְוַגם 

ְטרּוס, ּוּפֶ יֹוָחָנן  ִעם  ַיֲעקֹב  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵעץ  ל  ׁשֶ ְפִריָחתֹו  ּבִ יעּו  ִהּגִ ְלִהְתּבֹוֵנן 

ָהֵעֶדן,    ְרֵפי  ׂשַ ִקים  חֹוׁשְ ִפְריֹו  ּבְ ּפּוַח,  ּתַ
ַצח,  ַהּנֶ ְזבּול  ּבִ ָמקֹור  ַלֲחִגיגֹות  ְוהּוא 

– ה  ִמּלָ אֹוָתּה  ְלקֹול  ֵנעֹורּו  ְמהֹוָנם  ִמּתִ
ֶות,  ַהּמָ ַנת  ְ ִמּשׁ ְולּו  ְלָהִקיץ  כָֹחּה  ּבְ ֵיׁש 

ּפֹוֶחֶתת,  ֲעָדָתם  ֶאת  ְוָראּו  ֵנעֹורּו 
הּו,  ֵאִלּיָ מֹוהּו  ּכָ אֹוָתם,  ָנַטׁש  ה  מֹׁשֶ

ְלאֶֹדם,  ח  ִמּצַ ם  ַרּבָ ִליַמת  ּגְ ָפה  ְוִנְתַחּלְ

י... ֵהַקְצּתִ ָנִתי  ִמׁשְּ ְך  ּכָ
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וטקסטים  יוחנן  חזון  השירים,  לשיר  גם  וֶהרמזים  הקודש  מכתבי  דימויים  של  כזה  רצף  עם 
לשליחים  דנטה  את  לחבר  מנת  על  זה  בקנטו  הטרנספיגורציה  משמשת  החדשה,  מהברית 
את  לטעת  מנת  ועל  לישוע;  ביאטריצ׳ה  בין  סמלית  לקשר  מנת  על  ויוחנן;  יעקב,  פטרוס, 
ומיסטית.7  אלגורית  פרשנות  של  מורכבת  במסורת  דנטה  של  הפואטית  העלילה  אירועי 
כלומר,   – למופשט  העלילתי  מן  היוצאת  המדיאבלית  הפרשנות  בעקבות  ללכת  במקום  אבל 
מדמויות ואירועים ייחודיים להצהרות כלליות על הצורך בחשאיות או על תפקיד הממלכה – 
גם ששלושת השליחים  אין לשכוח  ליצור עלילה.  כאן בסיפור התנ״כי על מנת  הוא משתמש 
הקודש  כתבי  יוצאים  וכך   ,26-24 בעדן  עצמו  דנטה  את  יותר  מאוחר  יפגשו  כאן  המוזכרים 

לתרחיש. מציטוט  דרמתי,  מפגש  אל  מאוזכר  מטקסט  בקומדיה 
טקסט  כך.  כל  נרחבים  או  ישירים  בקומדיה  הקודש  בכתבי  השימושים  כל  שלא  מובן   
בודד  במשפט  או  יחידה  במילה  גם  ביטוי  למצוא  יכול  השירה  לגבי  השלכות  ורב  בולט  תנ״כי 
יכול  התנ״כי  הטקסט  ייצוג  נ״א(.  תהילים  פי  על   ,24  ,5 הטוהר  ב טור  למנצח״  ״מזמור  )כמו 
לכן  הדהוד.  אלוזיה,  פרפראזה,  בקירוב,  או  במדויק  ציטוט  דרכים:  ממספר  באחת  להתבצע 
דנטה  של  העיסוק  היקף  את  בהכרח  מבטא  איננו  היעדרם(  )או  כשלעצמו  הציטוטים  מספר 
במקור כלשהו. ספר שמות )כ״ג, 19(, למשל, מצוטט רק פעם אחת בקומדיה )העדן 25, 55-
פרשנות מהברית  עם  – מאורע מקראי  במצרים  ישראל מעבדותם  יציאת  מופת  בהבאת   ,)56
היצירה  של  ביותר  העמוקים  המבנים  אחד  את  שמות  ספר  מספק  זאת  עם  ויחד   – החדשה 
המסורות  עם  ביחד  מהווה,  אולם  פעמים,  שמונה  רק  שמצוטט  יוחנן,  חזון  גם  וכמוהו  כולה. 
את  מספק  ואף  העדן,  של  האחרונים  בפרקים  חשוב  סבטקסט  סביבו,  שצמחו  הפרשניות 

גוברת. בעוצמה  ה קומדיה  את  המניעה  אפוקליפטי  משבר  של  הכללית  התחושה 
זאת  בכל  בה  יש  כשלעצמה,  ַמספקת  איננה  תנ״כיים  אזכורים  של  פשוטה  שמנייה  אף 
דנטה  של  המכוונת  בתלותו  בהתחשב  היצירה.  חלקי  בשלושת  דפוסים  על  להצביע  כדי 
הישר,  דרך  את  שאיבדו  אלה  באמצעות  המודגמת  האל  ובדחיית  בתופת,  קלאסיים  במקורות 
הקודש.  מכתבי  ישירות  ציטטות  של  ביותר  הקטן  המספר  את  כולל  השאֹול  כי  להתפלא  אין 
מדוע  להבין  קל  גם  כך   .)33  ,23  ,19 בקנטו  כמו  בהיקפן,  בולטות  הקיימות  אלה  כי  )אם 
מאוחדים  כה  העדן  בגן  הזוכים  הציטוטים.  מן  בהרבה  תדירים  התנ״כיים  ההרמזים  העדן  בגן 
כתבי  להגות  מעבר  אל  חורג  שלהם,  בדבריהם  נטמע  שהוא  עד  האל,  דבר  עם  בשלמות 
 ,“indiarsi” לשוני,  חידוש  דנטה  קובע   28  ,4 בעדן   – מסמלים  שהם  למציאות  והופך  הקודש 
ממלאים  ביותר  החשוב  תפקידם  את  המבורכים.  של  מצבם  לתיאור  האל,  הפנמת  שפירושו 
ישירות  ציטטות  שלושים  עם  הטוהר,  בטור  היצירה,  של  האמצעי  בחלק  הקודש  ספרי  כן  על 
עדיין  הן  הנצחי.  ליעדן  הגיעו  טרם  הנשמות  ותמורה  זמן  של  זה  במרחב  ֶהרמזים.  וכארבעים 
זה  שבחלק  לכן  ייפלא  לא  האדמה.  פני  על  החיים  כמו  ממש  והנחיה  להדרכה  וזקוקות  בדרך, 
דבריו  כוח  את  להראות  האלוהים,  לספר  כך  כל  מרובה  לב  תשומת  דנטה  מקדיש  היצירה  של 

החיים. עבור  חשיבותו  על  גם  לרמוז  ובכך  חטא,  על  המכים  בקרב 

 Jeffrey t. Schnapp, The Transfiguration of History at the Center על חשיבות הטרנספיגורציה אצל דנטה, ראו:   .7
.of Dante’s Paradise, Princeton: Princeton university Press, 1986, pp. 92-120
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שבהם  הראשון  והאבנגליון.  התנ״ך  עם  ״מפגשים״  סדרת  גם  דנטה  יוצר  הטוהר  בטור 
שם  משווה  דנטה  מאחור.  ננטשת  השאול  של  הצלמוות  ששירת  לאחר  מיד  כמעט   ,2 בקנטו 
לאחר  יותר  רוגעים  מנוחות  מי  פני  על  דרכה  עתה  המנתבת  לסירה  שירו(  )ואת  עצמו  את 
היוצר  המשורר  של  הקטנה  הדוגית  את  לא  אך   .)6-1  ,1 הטוהר  )טור  התופת  ים  את  שעזבה 
בעזרת  הטוהר  טור  חופי  אל  המנּווטת  נשמות  מאה  ובה  ספינה  אם  כי  בהמשך  רואים  אנו 

:)35  ,2 הטוהר  )טור  אלמוות״  ״פלומת  מלאך,  של  כנפיו 

ּפּון, ַהּסִ ַעל  ב  ִנּצַ אי,  ָרף-ַהּגַ ׂשָ ָעַמד 
ֵמָאה  מֹות  ּוְנׁשָ ר,  אֹׁשֶ יַע  ַמּבִ ּלֹו  ּכֻ

ְרָכַתִים.  ּיַ ּבַ ְסִביבֹו  בּו  ָיׁשְ יֹוֵתר  ְוַאף 

ְצַרִים,״ ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵצאת  ״ּבְ קֹוָלן,  ָנְתנּו 
ּוְבתַֹאם  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ֶאָחד,  קֹול  ּבְ רּו  ִזּמְ

יכּו. ִהְמׁשִ ים  ִהּלִ ַהּתְ סּוֵקי  ּפְ ִמְזמֹור  ּבְ
)43-48  ,2 הטוהר  ) טור 

י  ִאיַזּבִ ָאֶמֶצ׳ה  ַמאי  )״ָרָפֵאל  נמרוד  של  מבולבל  בג׳יבריש  הסתיימה  השאול  אל  הירידה 
לעומת  כאן,   .)60-55  ,34 )קנטו  אומר  ללא  ריר  מזיל  וכשהשטן   )67  ,31 התופת  ִאיַאְלִמי,״ 
השירי.  השיח  ים  בתוך  ומשייט  נוצק  אלוהים  דבר  חדשה:  ראשית  השפה  מקבלת  זאת, 
הקודש  כתבי  של  הרשמית  כניסתם  מתבצעת  דנטה,  של  לשפתו  החודרות  לטיניות  במילים 
ִמְזמֹור  ״ּבְ ואף  קי״ד,  מתהילים  הפתיח  את  אחד  בקול  זימרו  הנגאלים  וכשנשמות  לקומדיה, 
שיר  סתם  ולא  מהוולגטה.  מדויק  ציטוט  ביצירה  לראשונה  מובא  יכּו״,  ִהְמׁשִ ים  ִהּלִ ַהּתְ סּוֵקי  ּפְ
את  ששימש  תהילים  מזמור  מצרים,  ליציאת  הלל  בפיהן  ׂשם  דנטה  הנשמות:  שרות  גאולה 
של  הביאור  מובני  לארבעת  הכתובים  מן  כדוגמה  הראשונים  הכנסייה  אבות  בימי  הפרשנים 
של  המילולי  )המובן  מצרים  יציאת  של  ההיסטורי  האירוע  זו  קריאה  פי  על  הקודש.  כתבי 
הן את השחרור מכבלי  )המובן האלגורי(,  ישוע מן המוות  גאולתו של  הן את  המזמור( מסמל 
את  במקמו  המיסטי(.  )המובן  תהילה  של  לעתיד  הציפייה  את  והן  המוסרי(,  )המובן  החטא 
למסע  כדימוי  מצרים  יציאת  את  דנטה  מציב  הטוהר,  טור  בקדמת  הזה  המסוים  הטקסט 
כשדנטה  הכנסייה.  של  הפרשנות  למסורות  הספרותית  פרשנותו  את  ומצרף  שלו,  הִהשתנות 
את  במודע  הופך  למעשה  הוא  ְצַרִים״,8  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵצאת  ״ּבְ בציטוט  שלו  הנרטיב  את  מכתיר 

תנ״כית. לשירה  הטוהר  טור 
ִמדרגי  שבעת  את  הבונה  והתפילות,  הקודש  מכתבי  האזכורים  מתכונת  גם  מתחילה  בכך 
)  טור הטוהר 12-10(, למשל, רואה דנטה מופתים רבים של דמויות  ההיטהרות. במדרג הרהב 
גמול  את  מדגימים  וחלקם  הצניעות  סגולת  את  מורים  חלקם  פגניֹות(,  גם  )כמו  תנ״כיות 

״in exitu isräel de aegypto״. בלטינית:  במקור   .8
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באמנויות  הקודש  כתבי  את  הביניים  ימי  אנשי  עיטרו  כיצד  להמחיש  כדי  וכמו  היוהרה. 
תנ״כיות  עלילות  ה״מַספרים״  תחריטים  של  מתכונת  תחילה  דנטה  מציג  הוויזואליות, 
גבריאל  והמלאך  מריה  נראים  מביניהם  בראשון  יד.  לכתב  איור  או  ציור  תגליפים,  באמצעות 
לה  בהניחו  התמונה  של  המקודש  אופיה  את  בכוונה  מדגיש  כשהמשורר  הבשורה,  במעמד 

:)38-28 א׳,  )לוקס  הוולגטה  במילות  לדבר 

יַח,  ֵהׂשִ הּוא   Ave- ׁשֶ ָיכְֹלּתָ  ַבע  ָ ְלִהּשׁ
חֹוֶתיָה  ַמְפּתְ ּבְ ׁשֶ ם,  ׁשָ ָהְיָתה  מּוָתּה  ּדְ י  ּכִ

ְוֶחֶסד.  ְלַאֲהָבה  ַמִים  ׁשָ ְמרֹום  ֶאת  ְתָחה  ּפָ

ט:  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטבּוַע  ָהָיה  ּוְבַצְלָמּה 
ֵאִלי,  ֲאִני,  ֲאָמְתָך   ,“Ecce ancilla Dei”

דֹוַנג. ּבְ ָחרּוט  חֹוָתם  ַתְבִנית  ּכְ מֹוהּו  ּכָ

)40-45  ,10 הטוהר  )טור 

סוג נוסף של אמנות פיגורטיבית משולב בקנטו 12, כאשר על אבני השביל במדרג הרהב חרוטות, 
הזו  הריצוף  ב״מגילת״  דנטה  קורא  וכך  תחתיהן.  הקבורים  של  תמונותיהם  כנסייה,  רצפת  על  כמו 
דוגמאות למי שנענשו על יוהרה, החל מנפילתו של השטן )טור הטוהר 12, 25-27( וכלה ב״ְטרֹוָיה 
כמו  ראשונות,  מופיעות  הקודש  מכתבי  שהדוגמאות  אף   .)61-63  ,12( ְוֵאֶפר״  ֳחָרבֹות  ל  ׁשֶ ים  ִעּיִ ּבְ
קירות  גם על  )כמו  גם בחשיבות, התמונות שעל השביל  בזמן אלא  רק  לציין את קדימותן לא  כדי 
התמונות  סוגי  ושני  הפגניים״,  הקודש  ״כתבי  עם  התנ״ך  מסורת  את  בחופשיות  משלבות  המדרג( 

המצטברת. עדותן  את  הבוחנות  הנשמות  את  לטהר  מנת  על  ויזואליים  כטקסטים  מתפקדים 

טור הטוהר מתאר אם כן תהליך שבו אלה המכים על חטאיהם מתקדמים לאורך הִמדרגים והם 
הרוחנית  ההתפתחות  לעיניהם;  הנגלית  האמנות  יצירת  סיפורי  באמצעות  מחדש  נכתבים  כמו 
שלהם מתרחשת בתגובה לאותן עלילות. דנטה מדגיש את חלקן הפעיל בתהליך המטמורפוזה 
גם  אלא  כנסייתיות,  תפילות  או  פיוטים  תהילים,  מזמורי  שרות  רק  לא  שהנשמות  בכך  שלהן, 
תחריטי  חוויית  לאחר   ,)24-1(  11 קנטו  בתחילת  כך  שלהן.  בשפתן  אלוהים  דברי  את  מביעות 
אולם   .Noster  Pater בתפילת  הנשמות  את  שומע  הוא  תמונות,  החקוק  השביל  ולפני  הקיר 
במקום לחזור על מילות הטקסט הלטיני הנכבד הזה כפי שהוא מופיע בוולגטה בבשורה על פי 
)ו׳, 13-9( או בליטורגיה הכנסייתית, נאמרת כאן התפילה באיטלקית, ולא ממש בתרגום  מתי 
דברי ישוע אלא תוך כדי פרשנות סכולסטית עליהם. דנטה אומר כי הנשמות נשאו לעצמן את 
אותו  יוצרות  הן  המקודש  הטקסט  מן  לצטט  במקום  אך   ,)25  ,11 הטוהר  )טור  הדרך  תפילת 
נטולת  בפרוזה  כמו  ולא   – אקווינס  תומס  עם  אריסטו  של  תערובת  בן-כלאיים,  בנוסח  מחדש 

דנטה: שירת  של  רימה  ב  ֶטרצה  אלא  ה סומה,  של  המטאפורות 
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ְרִקיַע-ָעל,  ְמרֹום  ּבִ ֹוֵכן  ַהּשׁ ״ָאִבינּו 
ֵמַאֲהָבה  ִאם  י  ּכִ בּולֹו,  ּגְ חּום  ִמּתִ לֹא 

ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ הּוא  ָרא  ּבָ יו  ּפָ ּכַ ִליִציֵרי 

ָיכֹול,  ַהּכֹל  אֹוְנָך  ְמָך,  ׁשִ רּוִכים  ּבְ ִיְהיּו 
נּו  ּלָ ּכֻ ַעל  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֵבל,  ּתֵ רּוֵאי  ּבְ ִפי  ּבְ
נּו.״ ִעּמָ ָך  ַחְסּדְ ַעל  ְלָך  לֹוַמר  ּתֹוָדה 

 )1-6  ,11 הטוהר  ) טור 

ניתן  המקודש,  הטקסט  של  תיאולוגי  עיבוד  עם  ביחד  המקום,  לשפת  הוולגטה  תרגום  את 
של  ההר  דרשת  ברכות   –  “Beati” בפסוקי  דנטה  של  בטיפולו  הטוהר,  טור  כל  לאורך  למצוא 
מכל  ביציאה  מלאך  באמצעות  מוסר  שהוא   ,)24-20 ו׳,  בלוקס  )וכן   12-3 ה׳,  במתי  ישוע 
בכל  המקבילה.  הסגולה  ורכישת  הנדון  המרכזי  מהחטא  ההיטהרות  את  בכך  ומסמל  ִמדרג 
כשהשומע  בלטינית,  ִאמרה  או  יחידה  במילה  אלה  פסוקים  מצוינים  אחד,  למֵעט  המקרים, 
למשל,  הרהב,  מן  ההיטהרות  לאחר  המוּכר.  הפסוק  יתרת  את  בעצם  משלימים  השומעת  או 
)טור  ְחַסְרָנה״  ּתֶ ים  ִמּלִ ֲהלֹא  ֶמר  ַהּזֶ ְצִליל  ״ְלנַֹעם   ,“Beati’ pauperes spiritu’” כי  מציין  דנטה 
אולם  הרוח״,  עניי  ״אשרי  כאן,  ניתנת  הראשונה  הברכה  פתיחת  רק   .)111-110  ,12 הטוהר 
יתרת  את  גם  בתגובה  הקורא  אצל  לעורר  זו  נועדה  המקובלים,  התפילות  סדרי  על  בהסתמך 
מהוולגטה  זה  כמו  פשוט  ציטוט  על  שוב  חוזר  דנטה  השמים״.  מלכות  להם  ״כי  הפסוק, 
במקומות  אולם   ,)8  ,27 ’!Beati mundo corde‘״  ר  )״ְוׁשָ ההר  של  והאחרון  השביעי  במדרג 
כמו  המקום,  בשפת  מתמזג  מהוולגטה  הציטוט  לעתים  שונות.  טכניקות  נוקט  הוא  אחרים 
ִויׁשּוָעה  ָרָכה  ּבְ ַחְסֵדי  ּבְ י  ּכִ ֵהִעיד  רּוֵחנּו,  ַקּלֹות  יב  ֵהׁשִ נֹוצֹוָתיו  ״...ּבְ כשהמלאך  העצלות,  במדרג 
על  לגמרי  מוותר  דנטה  אחרם  במקומות   .)51-49  ,19( ָהֶעֶצב9’״  יֹוְדֵעי  ֵרי  ‘ַאׁשְ מֹות,  ְנׁשָ ֲהרּו  ִיּטַ
״אשרי  הוולגטה:  דברי  את  מתרגם  ממש  אינו  אף  כשהמלאך  הגרגרנות,  במדרג  כך  הלטינית, 

כמעט: הכר  לבלי  אותם  המַשנה  בפרפראזה  אותם  מביא  אלא  לצדקה״,  והצמאים  הרעבים 

ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ִיְהיּו  רּוִכים  ״ּבְ קֹול:  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאַזי 
ַעם  ַהּטַ חּוׁש  ֶאת  ם  ִלּבָ ַהֶחֶסד,  אֹוָתם  ֵמִאיר 

ַלע,  ַהּבֶ ֲאַות  ּתַ ַעד  ִלְגלֹׁש  ְמעֹוֵרר  לֹא 
ֶדק.״ 	 ַהּצֶ ת  ִמּדַ ּבְ הּוא  ַרֲעבֹוָנם  ר  ֲאׁשֶ

 )151-154  ,24 הטוהר  )  טור 

מגמתו  את  הפרטנית  הלשונית  ברמה  מוכיחה  המשורר  של  בשפתו  הוולגטה  של  זו  הטמעה 
אצל  כלל  בדרך  פירושו  לשכתב  הקודש.  ספרי  את  לשכתב   – בקומדיה  דנטה  של  הכללית 
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לתיקון  קרובות  לעתים  המובילה  עתיק  טקסט  של  מחדש״  ״בחינה  ורביזיה,  הזמה  גם  דנטה 
לגבי  )כמו  הטכני  הישגו  על  להתעלות  לניסיון  או  אנאידה(,  לגבי  )כמו  הפגניות  מגבלותיו 
רבים  אם  גם  ״כי  עצמו:  האל  של  בספרו  מדובר  הקודש  לכתבי  שביחס  אלא  מטמורפוזות(. 
באמצעות  לפנינו  להתגלות  לנכון  שמצא  האל,  אותם,  הכתיב  אחד  רק  האלוהים,  דברי  כותבי 
של  ״רביזיה״  כן  על   .)41-40  ,29 העדן  וכן   ;11  ,4 שלישי,  ספר  )מונרכיה,  רבים״  קולמוסים 

חדש.  ובמבט  שוב,  בהם  להתבונן  ניסיון  רק  פירושה  הקודש  ספרי  לגבי  המשורר 
 .29 הטוהר  בטור  לקורא  המשורר  אכן  מציע  כמשמעו,  פשוטו  הקודש,  בכתבי  רענן  מבט 
אלגוריות.  דמויות  של  תהלוכה  פנימה  מובלת  מהמזרח,  אור  ברק  עם  ההר,  שבפסגת  העדן 
המלוות  מכונפות  חיות  ארבע  מאחוריהם  בזוגות.  הצועדים  זקנים  וארבעה  עשרים  בראשה 
ארבעה  אחר  זקנים,  זוג  תחילה  קשישים:  של  נוספת  קבוצה  בהמשך  זוהרת.  גריפון  מרכבת 
כל  כאשר  מסתיים  הקנטו  בחלום.  כמו  הפוסע  גלמוד  ישיש  ולבסוף  מראה״,  ״דלי  גברים 
בטור  ביאטריצ׳ה  של  להופעתה  התפאורה  נכונה  כעת  מקומן.  את  תופסות  הללו  הדמויות 

.30 הטוהר 

מחזון  ואחר  יחזקאל  הנביא  מן  תחילה  הלקוחים  דימויים,  של  עשיר  במאגר  השימוש  עם 
הברית  מן  חזון  רגעי  על  חוזרת  רק  איננה  הזו  והמורכבת  הכמו-פולחנית  התהלוכה  יוחנן, 
עיניו  לנגד  רואה  שדנטה  מה  כי  עצמו.  חזונם  את  לנו  מעניקה  אלא  יחד,  גם  והחדשה  הישנה 
מֵספר  בזמן,  לפניו  נפרׂש  עצמם  הקודש  כתבי  קנון  האלגורית;  בהתגלמותו  אלוהים  דבר  הוא 
הקודש  ספרי  את  המייצגים  הקשישים,  וארבעה  עשרים  תחילה  יוחנן.  חזון  ועד  בראשית 
המכונפות  החיות  ארבע  לוולגטה.  בהקדמה שלו  הקדוש  הירונימוס  בידי  כפי שנמנו  העבריים 
מסמלת  למרכבה  הנלווית  החבורה  ואילו  הבשורה,  ספרי  של  מסורתיים  ייצוגים  הן  בהמשך 
ארבע  בזוג, אחריהם  יחדיו  ומעשי השליחים  פאולוס  איגרות  הברית החדשה:  ספרי  את שאר 
דבר  את  החותם  יוחנן  חזון  ולבסוף  ויהודה(,  יוחנן  יעקב,  פטרוס,  )של  הקתוליות  האיגרות 

המקודש. הקנון 
ייצוגיו  את  ישירות  מפרש  ואינו  חזונו  את  מסביר  אינו  דנטה  גם  יוחנן,  של  ספרו  ברוח 
לגביו:  דעים  אחדות  היתה  לא  הפרשנית  במסורת  גם  מרכזיים(.  איקונוגרפיים  רמזים  )למֵעט 
המופיעים  המראה  דלי  הגברים  ארבעת  זוהו  למשל,  עשרה,  והחמש  עשרה  הארבע  במאות 
אמברוזיוס  הירונימוס,  )אוגוסטינוס,  הכנסייה  מורי  ארבעת  עם  התהלוכה  של  סופה  לקראת 
הקריאה  אולם  מקֶלרוֹו.10  רַנר  ּבֶ עם  או  מֹשה  עם  החולם  הגלמוד  והישיש  הגדול(,  וגרגוריוס 
המקובלת היא זו המפרשת את התהלוכה כייצוגו של דנטה את ספרי הברית הישנה והחדשה, 
אלוזיות  או  ציטטות  של  מקטעים  דרך  עוד  לא  הקודש,  כתבי  התגלות  של  מסיבי  מפגן 

האלוהית. ה  ביבליותקה  דרך   – כאחדות  אלא  תנ״כיות, 
התנ״ך  חזון  משקף  שבה  המעודנת  הדרך  תכופות  לעתים  מוחמצת  זאת  עם  יחד 

לקדוש. שהוכרז   ,1153-1090 קתולי,  צרפתי  תיאולוג   .10
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של  הפנימי  הסדר  ובדבר  הקנון  היקף  בדבר  במחלוקת  דנטה  של  מעורבותו  את  והאבנגליון 
שלא  וקביעתו,  הקדוש  הירונימוס  בעקבות  ללכת  בוחר  דנטה  כאשר  כי  המקודש.  הטקסט 
היתה נחלת הכלל, בדבר עשרים וארבעה ספרי הקודש העבריים, הוא פוסל את אותם ספרים 
מתוכם  לצטט  מהסס  אינו  עצמו  )ושהוא  שלה  הלטינית  בוולגטה  כוללת  שהכנסייה  חיצוניים 
במקומות אחרים בקומדיה(. בדומה לכך, כשהוא מצעיד בתהלוכה יחדיו את מעשי השליחים 
ואת איגרות פאולוס, הוא כמו מיישב, בעצם צורת העלאת העניין, מחלוקת מראשית המאה 
ספרי  סדר  את  קבע  לנגטון  הפריסאי:  הנוסח  עורכי  לבין  לנגטון  סטפן  בין  עשרה  השלוש 
הקתוליות;  האיגרות  פאולוס,  איגרות  השליחים,  מעשי   – בעקבותיו  שקּודש  החדשה  הברית 
ויהודה  יוחנן  יעקב,  פטרוס,  איגרות  את  והציבה  הסדר  את  הפכה  פריס  אוניברסיטת  ואילו 
המחלוקת  את  מיישב  דנטה  פאולוס.11  איגרות  לפני  כלומר,  השליחים,  מעשי  אחרי  מיד 
האקדמית הזאת, לא על ידי העדפת אחת מן הסמכויות על פני חברתה, אלא בהופכו העדפה 
מעשי  לאחר  הקתוליות  האיגרות  מופיעות  שלו  הקודש  ספרי  בתהלוכת  למיותרת:  כזאת 

יחד. גם  פאולוס  ואיגרות  השליחים 
הוא  כאשר  העדפתו.  את  לקבוע  מהסס  אינו  הוא   ,29 הטוהר  בטור  אחר  במקום  ואילו 
כי  לקוראיו  אומר  הוא  הבשורה,  ספרי  את  המייצגות  המכונפות  החיות  ארבע  את  מתאר 
 – ֵסֶפר  ַעל  תּובֹות  ּכְ אֹוָתן  ְמְצאּו  ּתִ ׁשֶ ם  ״ּוְכׁשֵ יחזקאל,  בספר  לעיין  עליהם  נוספים  לפרטים 
 ,29 הטוהר  )טור  ָנגֹּלּו״  ְלֵעיַני  ְך  ּכָ  – י  ִעּמִ ים  ַמְסּכִ חֹוֵלק,  ְיֶחְזֵקאל  ַעל  יֹוָחָנן  ָנַפִים,  ּכְ ִמְנַין  ּבְ ַרק 
מהברית  במקור  התלות  את  מאשר  המשורר  כלל.  מפתיע  זה  אין  ראשון  במבט   .)105-103
הישנה )יחזקאל א׳, 4( אולם מצדד בנוסח מהברית החדשה )חזון יוחנן ד׳, 8(. אם מאמינים כי 
יותר  מניין סמכותי  כנפיים  לראות בשש  קל  אז  כי  הישנה,  היא הגשמתה של  הברית החדשה 
אולי  שהיינו  כפי  אומר,  אינו  הוא  בהרבה.  לכת  מרחיקים  כאן  המשורר  שדברי  אלא  מארבע. 
הַרבה  בגדולתו  המכירה  המסורת  בעקבות  הולך  כלומר,   – יוחנן״  עם  מסכים  ״אני  מצפים, 
הדיח את  יוחנן  חזון  אם  עמי״.  ״מסכים  יוחנן  אלא   – בברית החדשה  יותר של הספר האחרון 
כתבי  בין  העדפתו  את  בוחר  המשורר  אמיתותו.  את  המאשר  הוא  שדנטה  הרי  יחזקאל,  חזון 
אחרת  אסטרטגיה  בכל  או  פרשני  לתקדים  או  יותר  גבוהה  לסמכות  פנייה  ידי  על  לא  הקודש 
בסמכות  מחזיק  הוא  עיניו.  מראה  סמך  על  פשוט  אלא  בכתובים,  ששולט  מי  בידי  המצויה 

היא.  שלו  לכן,  האחרונה,  המילה  ראשון;  ממקור  עדות  של 
כי  לשכוח  שקל  עד  לחזון,  דנטה  של  ונשנית  החוזרת  טענתו  כוח  הוא  עוצמה  רב  כה 
לא  לכמורה,  השתייך  שלא  כמי  שלו.  יצירתו  פרי  בעיקר  היא  עבודתו  של  האדירה  סמכותה 
על  זאת,  ובכל  פוליטי.  כוח  בסיס  נטול  גם  היה  וכגולה  מיוחד;  כנסייתי  מעמד  כל  לו  היה 
 69  ,17 בעדן  לו  החזוי  הארצי  הגורל   – אחד  איש  של  כמפלגה  במהותו  השולי  מקומו  אף 
למשורר  שמאפשרת  והיא  כתביו,  בכל  מהדהדת  השמיימית  בשליחותו  השלמה  אמונתו   –
בשליחותו:  עצמי  פקפוק  הצליין  אמנם  מביע  הקומדיה,  בתחילת  ֶהיתר.  כל  לעצמו  ליטול 
נמחים עד מהרה כשהוא מקבל  היסוסיו  32(; אבל   ,2 )  התופת  ֶאֵניַאס״  לֹא  אּולּוס,  ּפָ לֹא  ״ֵאיִני 
ניתן לראות אות לצניעות המחבר,  ועם פועלו. בספקותיו של הצליין  כי השמים איתו  אישור 

.C. Spicq, Esquisse d’une histoire de l’exégèse latine au moyen âge, Paris: Vrin, 1944, p. 162  .11
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של  לאלה  שלו  חששותיו  בין  לקשר  דנטה  של  מכוונת  אסטרטגיה  גם  זוהי  כי  ספק  אין  אולם 
הנביאים הללו הטילו תחילה ספק בכשירותם למלא את  כל  ויחזקאל –  ירמיה  ישעיה,  משה, 

אלוהים. עליהם  שהטיל  השליחות 
נביא.  של  עלילותיו  סיפור  שליחות,  של  מורחבת  עלילה  בקומדיה  לראות  ניתן  למעשה 
משמים  כי  מתבשר  שהוא  לאחר  הרי  אניאס,  או  פאולוס  איננו  כי  דנטה  חושש  תחילה  אם 
עצמו.  לו  לטובת תכלית שמֵעבר  היער האפל  מן  ניַצל  כי  בהדרגה  לומד  הוא  למענו,  התערבו 
נגלו  ְלעֹוָלְמָך״  ָמזֹור  ֵאפֹוא  ְלָהִביא  ֵדי  ״ּכְ כי  לו  אומרת  ביאטריצ׳ה   105-103  ,32 הטוהר  בטור 
 )11 א׳,  יוחנן,  בחזון  יוחנן  )כמו  אמור  הוא  המסע  מן  בשובו  כן  ועל  הללו;  החזונות  לפניו 
המתעלה  פאולוס  עם  תחילה  שהזדהה  לאחר  בעדן,  בהמשך,  עיניו.  ראו  אשר  את  לכתוב 
-2 י״ב,  הקורינתיים  אל  השנייה  פאולוס  איגרת  וכן   ;75-73  ,1 )העדן  השלישי  הרקיע  אל 
על  כרוח  זעקתו  שתהיה  עד  ראה  אשר  כל  על  ברבים  יכריז  כי  לדנטה  ַקצ׳אגוִוידה  אומר   ,)4
בכבודו  פטרוס  גם  ולבסוף   .)135-133  ,17 )העדן   9 מ׳,  בישעיה  הנביא  של  כקולו  ההר,  ראש 
בשלב   .)66-65  ,27 )העדן  לארץ  שובו  עם  אותו  הקורות  כל  את  לספר  לדנטה  מורה  ובעצמו 
למעשה  אך  כמעט,  שירה  פרקי  מאה  מתוקף  דנטה  של  שליחותו  נתמכת  כבר  זה  מתקדם 
של  זה  עם  מתמזג  הצליין  קול  כאשר   ,19 התופת  מאז  כבר  בטקסט  תוקפה  לשיא  הגיעה 
נגד  דנטה  של  תוכחה  בנאום  שמתחיל  זה,  בקנטו  אפוסטולית.  סמכות  לעצמו  ונוטל  המשורר 
הצליין  גם   –  )1  ,19 )התופת  ֲחִסיָדיו״  ֶחֶבר  הֹו  גֹוׁש,  ַהּמָ ְמעֹון  ׁשִ ״הֹו   – האפיפיורות  השחתת 
של  אחרון  וידוי  השומע  לנזיר  עצמו  בַדמותו  פחות.  לא  בוטים  דברים  לשאת  היתר  מקבל 
לפני  הכנסייה  על  חריפה  נבואית  ביקורת  נושא  ואחר  זעמו,  מפחד  לרגע  נרתע  הוא  רוצח, 

השלישי: ניקולס  האפיפיור  של  רוחו 

ַעל  ִמּמַ ָהֵאל  ַרׁש  ּדָ ַהּכֶֹפר  כּום  ּסְ ַמה  ״ֱאמֹר, 

ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹוׁש  ַהּקָ ְטרּוס  ִמּפֶ
ַח  ִהְתַמּקֵ לֹא  ָהֵאל  ָלֶבַטח  ָידֹו.  ּבְ ִהְפִקיד 

ְטרּוס.׳  ּפֶ ַסְנְקט  ְדָרַכי,  ּבִ ‘ֵלְך  ֵלאמֹר,  ר  ּבֵ ּדִ ִאם  י  ִכּ

ִליִחים  ְ ַהּשׁ ֶרב  ִמּקֶ ֵרָעיו  לֹא  ְטרּוס  ּפֶ לֹא 
י  ַמּתִ ּבְ ֲחרּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶסף  ּכֶ אֹו  ָזָהב  ְרׁשּו  ּדָ

ּבֹוֶגֶדת. ָמה  ְנׁשָ ל  ׁשֶ ְמקֹוָמּה  ֶאת  ִלּטֹל 

״. ּתָ ֶנֱעַנׁשְ ֶצֶדק  ּבְ ֵאפֹוא,  ְמקֹוְמָך,  ּבִ ב  ׁשֵ

)90-97  ,19 ) התופת 

יוחנן,  וחזון  ישעיה  השליחים,  מעשי  ממתי,  המצטטת   )117-90  ,19( מתמשכת  בהוקעה 
זנחה  שהכנסייה  גם  ויודע  הקודש;  כתבי  את  בעל-פה  היודע  מטיף  של  ביטחון  הצליין  מוכיח 
 ;119  ,29 )העדן  ופסולת  וזהב אלא אף בעבור המצאות סרק  כסף  בעבור  רק  לא  את הבשורה 
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העדן 11, 135-133(. אף שהוסמך למסור את דבר האל רק מתוקף היותו נטבל, הוא מעז  וכן 
פטרוס. של  ליורשו  למעשה  עצמו  ולמנות  אפוסטולי  נאום  של  אומץ  לעצמו  לסגל 

בחינה  במהלך   .78-64  ,25 בעדן  מצויה  ולשירתו  לעצמו  תובע  שדנטה  הממשית  הירושה  אך 
של החסדים התיאולוגיים – בחינה שעורכים שלושת השליחים עֵדי הטרנספיגורציה – נשאל 
דנטה  של  הגדרתו  אליה.  התוודע  הוא  וכיצד  הנוצרית  התקווה  מהות  על  יעקב  ידי  על  דנטה 
קיבל  שלו  המעשי  הידע  את  אבל   ,)1  ,26 )ג׳,  רד12  לֹומּבַ פטר  של  מ משפטים  ישירות  לקוחה 
שלראשונה  הוא  תהילים,  מזמורי  של   )72  ,25 )בעדן  הזמירות  נעים  ָדִוד,  הקודש.  מכתבי 
רצף  בעקבות  בהמשך,  ֶמָך״.  ׁשְ יֹוְדֵעי  ְבָך  ״ְוִיְבְטחּו   ,11 י׳,  מתהילים,  בטקסט  תקווה,  בו  נטע 
והוא  תקווה,  בו  החדיר  אשר  עצמו  יעקב  זה  שהיה  נזכר  הוא  הקודש,  מכתבי  עדויות  של 
מכיר  שדנטה  ולאחר  לכן.  קודם  שציטט  דוד  של  למזמור  יעקב  של  האיגרת  עדות  את  מוסיף 
הישנה  על  המגילות,  על  המומטר  הקודש  רוח  של  נדבות  כגשם  קודם  שתואר  למה  בחֹובו 
שקיבל  כמי  הזה.  הנצחי  הזרם  בנתיב  דנטה  עצמו  מציב   ,)93-91  ,24 )העדן  החדשה  ועל 
על  מטובו  להמטיר  יוכל  מעתה  וכי  ִנמלא  כי  ליעקב  אומר  הוא  הקודש  מכתבי  השפע  את 
קיבל  שמהן  התנ״כיות  הסמכות  דמויות  שורת  בתוך  עומד  הוא   .)78-77  ,25 )העדן  אחרים 
שתנבע  היא  השלישית  הברית  וכמו  חסד.  של  ככלי  עצמו  ומציע  הקודש,  רוח  השראת  את 

מקולמוסו.
כשם  ממש  מאמין,  כל  של  חובתו  מסוים  במובן  היא  הקודש  ספרי  סגולות  הענקת 
סתם  איננו  שדנטה  מכך  נובע  הקומדיה  של  ַמׂשאה  כל  אולם  התקווה.  בחסד  לחלוק  שיש 
מנת  על  לירושלים״  ״ממצרים  בגופו  לצאת  ייחודי  היתר  שקיבל  מי  אלא  הנוצרים,  כאחד 
ללא  יכנה  הוא  שאותה  שירה  להפיק  כלומר,   – שישמע  את  לספר  יראה,  אשר  את  לכתוב 
השורה  בקצה  עצמו  מציב  שהצליין  לפני   ,25 העדן  בתחילת  ממש  ואכן,  ״מקודשת״.  היסוס 
יחזור,  אם  יצירתו.  של  טבעה  ועל  כסופר  עצמו  על  מבוכה  כל  ללא  דנטה  מדבר  התנ״כית, 
זה בזכות תרומת כתיבתו,  יהיה  ויוכתר בטבילתו,   )8 ,25( לדבריו, אי-פעם כמשורר לפירנצה 
דנטה  אמר  במונרכיה   .)2-1  ,25( וארץ  שמים  בידי  שאומצה  שלו  המקודשת  השירה  בזכות 
וכאן   ;)11  ,4 )ג׳,  רבים  בקולמוסים  להשתמש  נהנה  הקודש  כתבי  של  הנשגב  המחבר  כי 
אודות  הדוקטרינה  את  גם  לעניינו  מנכס  דנטה  מאלה.  באחד  אחז  עצמו  הוא  כי  מבהיר  הוא 
הקדושים  אלוהים  אנשי  כי  האדם  ברצון  נבואה  יצאה  לא  ״מעולם  לפיה  התנ״כית,  ההשראה 
מבקש  הוא  כאשר   ,)21 א׳,  לפטרוס,  השנייה  )האיגרת  הקודש״  רוח  נשאם  כאשר  דיברו 

אלוהים. של  סופרו  הוא-הוא  המקודש.  במפעל  ארצי  שותף  בו  לראות  מהקורא 
את  לקרוא  מציע  הוא  שם  גרנדה13,  לקאן  דנטה  באיגרת  חיזוק  מקבלות  אלה  תביעות 
הקומדיה על דרך הפרשנות מרובעת המובנים השמורה רק לכתבי הקודש. והטקסט המשמש 

הכנסייה. מאבות  ה-12,  המאה  בן  ובישוף  סכולסטי  תיאולוג   .12
בוורונה. דנטה  של  פטרונו   .13
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מתהילים  אחר  לא  הוא  דנטה  יצירת  של  המשמעות  רובדי  או  המובנים  ריבוי  להבהרת  אכן 
מנת  על  הכנסייה  דרשני  בידי  תכופות  הנבחר  מופת  אותו  ממצרים״,  ישראל  ״בצאת  קי״ד, 
רק  לא  כותב  כאלוהים,  כמוהו  שדנטה,  יוצא  מכאן  התנ״כית.  הפרשנות  עקרון  את  להדגים 
במטאפורות אלא גם אודות אירועים של ממש, קרי: המסע שהוא מתאר בשירתו המקודשת 

כבשורה. כמוהו  דנטה  של  ודברו  עצמה,  מצרים  יציאת  כמו  בדיוק  היסטורי  אירוע  הוא 
יצירתו  והפרשנויות שהחלו להופיע כמעט מיד לאחר השלמת  שפע כתבי היד המאוירים 
של דנטה, מצביע על מידת ההתייחסות אל הקומדיה כאל כתב מקודש כבר מראשיתה, וזאת 
)הלימבו של הפגנים  למרות מחאות אחדות מצד הכמורה בשל חלקיה הבלתי אורתודוקסיים 
למחלוקת  נושא  היה  שגם  הוא  הקומדיה  של  זה  דימויה  דווקא  אולם  למשל(.  הצדיקים, 
הוא  היצירה  של  המילולי  שהרובד  אמר  אליגיירי,  פייטרו  עצמו,  דנטה  של  בנו  מראשיתה. 
שכתבי  מובן  באותו  הבא  בעולם  המסע  את  לפרש  יש  כלומר:  התנ״כי,  הדיבור  צורת  כמו 
בנסתר  אלא  בכתוב  איננה  היצירה  ממשות  לפיכך  אלוהים״14.  ״זרוע  אודות  מדברים  הקודש 
פייטרו  בעוד  פירושה, לדעתו, להפוך את אביו למטורף. אך  היצירה  וכל הבנה אחרת של  בו, 
מדגיש את הרכיב הפואטי ב״שירה המקודשת״ של אביו, פרשן אחר מראשית המאה הארבע 
עשרה, גווידֹו ָדה פיזה, מדגיש דווקא את השליחות הקדושה הן של השירה והן של המשורר: 
עונשם  את  לנו  להכתיב  מיהרה  היא  שבאמצעותו  הקודש  רוח  של  קולמוסה  הוא  שלו  דנטה 

עדן.15 בגן  הזוכים  של  תפארתם  ואת  לתופת  הנדונים  של 
ביקורתית  מחלוקת  בלוויית  היום,  עד  נמשכת  היצירה  קוראי  ראשוני  בקרב  זו  התפלגות 
״נביא״ או מיסטיקן או מי שחיקה את  מתמשכת אודות משמעות ההתייחסות אל דנטה כאל 
ברצינות  לדנטה  מתייחסים  עוד  כל  לעולם  תיושב  לא  זו  מחלוקת  אלוהים.  של  כתיבתו  דרך 
הדיאלקטיקה  דווקא  הוא  הקומדיה  של  מהישגיה  אחד  כי  המורכבים.  שלו  למושגיו  ובהתאם 
הבחנותיה  בהירות  אף  על  שכן  לממשות.  בדיון  בין  אלוהי,  לטקסט  אדם  בני  שירת  בין  שלה 
פירושו  ״scrittura״  שלה  ובלכסיקון  מילותיה,  ערפול  על  הזו  המקודשת״  ״השירה  מתעקשת 

הקודש.  כתבי  וגם  כתיבה  גם 

ורע בספרות  לה אח  והאבנגליון, במידה שאין  עולם התנ״ך  רוחו מחדש את  בעיני  דנטה ראה 
לגלגולן  בהכרח  הביא  בכך  שלו.  יצירתו  לממשות  המקודשות  דמויותיו  את  והפך  האירופית, 
את  מחדש  המצאתו  דמיונו:  של  המקום  לשפת  התנ״כיות  והטיפולוגיה  העלילה  הדמות,  של 
לטעון  גם  ניתן  שלו.  דמותו  באמצעות  פטרוס  השליח  של  ייצוגו  או  למשל,  מצרים,  יציאת 
שהקומדיה מחיה מחדש את השיח הנבואי והחזון התנ״כי בגוף ראשון, או לציין את שאיפתו 

 Pietro alighieri, Super Dantis ipsius genitorius Comoediam commentarium, edited by V.Nannucci, Florence:  .14
g.Piatti, 1845, i, pp. 4-8.

 guido da Pisa, Commentary on Dante’s inferno, edited by Vincent Cioffari, albany: State university  .15
of New York Press, 1974, p. 4.
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של דנטה להיות לאחד מכותבי מזמורי התהילים )העדן 25, 72(. בכל המובנים הללו המשורר 
כברית  לא   – אותם  לכתוב  ממשיך  שהוא  העובדה  בעצם  פשוט  הקודש  כתבי  את  מַשכתב 
זאת,  עם  ספרותית.  יצירה  להיותה  לעצמה,  היטב  המודעת  מקודשת  כשירה  אלא  שלישית, 
כשדנטה מחקה את ספרו של אלוהים בקביעות ישירות בנוסח ״ראיתי״ ו״אזי...״, הוא מוציא 
הספרותי  המדיום  על  האנושית,  סמכותו  ועל  שלו  מיומנותו  על  העומד  טקסט  ידיו  תחת 
ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ּוְכתֹב  ֱאֶמת  ּבָ בֹק  ״ּדְ בקומדיה,  ההוראה  כי  המשורר.  של  הנשגב  ייעודו  של  בהכרח 
האלוהים  דבר  זהו  יחד.  גם  המוזה  של  וקריאתה  לשליח  ציווי  היא   ,)127  ,17 )העדן  ָרִאיָת״  ֶ ּשׁ
לרגע  חדל  אינו  זאת  עם  שיחד   ,)103  ,32 הטוהר  )טור  ְלעֹוָלְמָך״  ָמזֹור  ֵאפֹוא  ְלָהִביא  ֵדי  ״ּכְ

המשורר.  לעונג  האלוהים  מזור  את  שהפך  מי  של  יצירתו  להיות 
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