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ל־סיד
ִּברְ ּכַ ת ַה ַּק ְּב ָצן ַה ְמצֹרָ ע לְ ֶא ִ
[]...
לֹא לְ ִח ָ ּנם ַהדִּ ין וְ לֹא לַ ּׁ ָשוְ א ָהאוֹ ת,
ֹאהב אוֹ ְת ָך ְמאֹד,
ִּכי ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם י ַ
וְ הוּא ְּכבוֹ ְד ָך יַ ְר ֶ ּבה ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ֵּת ֵבל,
לְ ֵעת ׁ ָשלוֹ ם ו ְּק ָרבּ ְ ,ביוֹ ם ַח ּ ָמה וְ לֵ יל.
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר ִּת ְפנֶ ה ֵּת ַדע ְ ּב ָרכָ ה ַ ּבכּ ֹל,
ִא ׁיש ֵ ּבין אוֹ יְ ֶב ָיך לֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ִמכְ ׁשוֹ ל,
וּלְ ׁ ִש ְמ ָך יַ ְחוִ יר ּו נוֹ ְצ ִרי ו ַּמאו ִּרי יַ ַחד
ִּכי דַּ י ַ ּב ּׁ ֵשם רוֹ ְד ִריגוֹ ִחיל לְ עוֹ ֵרר ו ַּפ ַחד.
וּלְ ֵעת ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד יַ ִ ּג ַיע יוֹ ם מוֹ ְת ָך,
ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ַ ּגן ָה ֵע ֶדן ַּת ְר ִק ַיע נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך.
מתוךCaballero el Cid. En romances, en lenguaje antiguo por Juan de Escobar :
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פתח דבר
שירת אל־סיד – מאחר ששלושת דפי הפוליו הפותחים את כתב היד מן המאה ה 14-חסרים
– הרי שאם הייתה בדפים אלו כותרת ליצירה ,אבדה גם היא .מכאן השמות השונים שניתנו
לאפוס ,Cantar de mio Cid :קרי :שירת הסיד שלי (כותרת בה עשה שימוש משה אטיאש
בתרגומו ליצירה משנת  Poema del Cid ,)1967ועוד .העדפתי את הכותר השני ,מכאן
שירת אל־סיד .זאת בין היתר על מנת להדגיש את הפן המאחד של ִשירוֹ ת ימי הביניים
המאוחרים ,דוגמת שירת רולן ,שירת הניבלונגים ,שירת הנסיך איגור ועוד.
השירוֹ ת האפיות מימי הביניים המאוחרים ,דוגמת
היצירה שלפנינו יוצאת דופן במכלול ִ
אלו הנזכרות לעיל ,אליהן ניתן להוסיף את הוולסונגה סאגה האיסלנדית ,את ִשירוֹ ת
האפוס הסרבי וכן את הסאגה הארתוריאנית שנתחברה בצרפת ובאנגליה .כל אלה עיסוקן
בנשגב ,בטרגי ובהרואי .העלילה מעמידה בפני הגיבור אתגר נוקשה הדורש ממנו מעמד על
ואל־אנושי :כך רולן וכך זיגפריד וקרימהילד הניבלונגים; המאבק באלים עצמם – באדה
הסקנדינבית; בקשת הטוב האולטימטיבי בחיפוש אחר הגביע הקדוש – בסאגה הארתוריאנית;
או בחירה מדעת באיבוד לדעת קולקטיבי באפוס הסרבי קרב קוסובו .אולם לא כך אל־סיד,
האציל הזוטר שעורר עליו את חמתו של המלך וגורש מארצו .הוא מבקש לסלול את דרכו
חזרה אל החצר .הוא עושה זאת אט־אט ,בתושייה רבה ,בחישוב קר ובחוכמת המעשה,
כאשר הפיתוי החומרי הוא הכלי המרכזי בידו .אילו נתבקש מיודענו הקסטיליאני לצאת
בחיפושים אחר הגביע הקדוש – יעד מסוכן ועם זאת נעדר כליל רווח חומרי – לא היה מן
הסתם מבין מה מבקשים ממנו .היצירה נעדרת אפוא הפלגות דמיון; נעדרים ממנה כליל
מוטיבים על־טבעיים .אין בה לטאות מגודלות יורקות אש ,בני אלים היורדים מן השמים
במטרה לחלץ את הגיבור או להעניש את הנבל ,אין בה זכר לטבעות מכושפות ולמטות קסם,
ואף לא עלמת חן אחת ויחידה המעוררת את חשקו של האביר על הסוס הלבן הנשבע לה
אמונים .אכן ,כפי שרשם בהערה נבזית אחד המבקרים משלהי המאה ה ,19-נראה שהכתוב
נתחבר בידי קצין אפסנאות או רואה חשבון...
מנגד היו מי שהיללו את היצירה והכתירו לה זרי דפנה של יצירת מופת .כך רוברט
סאותי ( ,)Southeyמבכירי המשוררים בבריטניה של המאה ,19-שתרגם את עלילותיו של
אל־סיד ממקורות שונים ,כולל האפוס שלפנינו ,ומכנה את המחבר האלמוני של אל־סיד:
״הומרוס של ספרד״ .והנרי הלאם ( ,)Hallamהיסטוריון אמנות ומן המבקרים השנונים בזמנו,
ראה באל־סיד את ״השירה הנעלה ביותר שנכתבה לפני הקומדיה האלוהית לדנטה״.
אולם היה זה ראמון מננדס פידאל ( ,)Pidalגדול חוקרי שירת אל־סיד במאה העשרים,
שהעניק ליצירה את רוחב היריעה של מחקר פרטני בהקשריו ההיסטוריים ,הלשוניים
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והפיוטיים ,קבע את מקומו של אל־סיד כגדול לוחמי הרקונקיסטה ,וכך זיכה אותו במעמד
גיבור לאומי של ספרד.
במדור התודות חובה נעימה לי בראש וראשונה להכיר תודה לניצה פלד ,מי שכהרגלה
בקודש ניקדה ,תיקנה ,העירה והייתה לי שותפה בעבודתי; לניצה צמרת שדאגה להבאת
החומר לדפוס; לאלי אורן המוציא לאור את סדרת תרגומי השירה מפרי עטי מראשיתה ועד
הנה; למכון סרוונטס בישראל ,להוצאת רימונים ולעומדת בראשה ,יעל שכנאי ,המתמחה
בהוצאה לאור של ספרות קטאלנית ותרגומים מספרדית.
כמו כן תודות לקבוצת חוקרים שהואילו לתרום את מאמריהם לפרק ״אחרית דבר״
בכרך זה;
לפרופ׳ מיגל גרסי־גומס מאוניברסיטת דיוק ,ארה״ב; לפרופ׳ ג׳וזף דוגאן מאוניברסיטת
ברקלי ,קליפורניה; למר אסף אשכנזי מן האוניברסיטה העברית ,ירושלים; וכן לבעלי עזבונו
של פרופ׳ ראמון מננדס פידאל במדריד .עם זאת ,כמקובל לציין בפתח דבר ,האחריות על
הכתוב ,לטוב ולרע ,היא שלי בלבד.
מועד חיבור היצירה שנוי במחלוקת ,אולם דעת רוב החוקרים היום היא כי המועד המצוין
בכתב היד המקורי ,קרי :שנת  ,1207הוא מדויק .הנה כי כן ,תרגום זה הרואה אור בשנת
 ,2007בא לציין בין היתר את יובל השנה ה 800-לפרסום היצירה במקור.
א.ס.
שערי תקוה
חשון תשס”ח – אוקטובר 2007
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הערה לרקע ההיסטורי
האיברי ,המוכר לנו היום כספרד ופורטוגל ,נכבש בחלקו הגדול בשנת  711על־ידי
ֶּ
חצי האי
הב ְר ֶ ּב ִרים ממרוקו .הכיבוש לא בוצע בהכרח באש ובחרב .המוסלמים לא לחמו נגד
שבטי ֶ ּ
ממלכה או אומה במושגים מודרניים ,כי אם מול שליטים מקומיים אשר חלקם חבר אל
הכובש המאורי או בחר לשלם מס עובד בתמורה למעמד של מחוז חסות .מסע הכיבוש
המוסלמי נעצר למרגלות הפירנאים ,על גבול ארץ הבסקים.
המוקד המוקדם ביותר בו התגבש ניסיון של ממש להתנגדות לכיבוש המאורי היה בהרי
קנטבריה בצפון חצי האי ,שם קמה לימים מלכות אסטוּריה מייסודו של ּ ֶפלאבוֹ או פלאיו
( ,)Pelayoפלאגיוס בלטינית ,אציל ממוצא ויזיגותי – דמות מיתית למחצה – הנחשב לאבי
הרקוֹ נקיסטה – כיבוש ספרד מחדש בידי הנוצרים .בימי שלטונו של פלאבו – 737-718
ֶ
על־פי מסמכים מן המאה התשיעית – שיטת המלחמה של אנשי אסטוריה כללה תחילה
שורה של פשיטות לצורך הרג ,ביזה ותפיסת שלל ,ושיבה מהירה ככל האפשר אל המחבוא
בהרים .לימים הפכו כנופיות האסטוריאנים לגיס ממושמע שהצליח לכבוש את לֵ אוֹ ן ,עיר
מבצר שהייתה בשעתה מרכז השלטון הרומי בצפון איבריה (לאון :משמע ״עיר הלגיון״).
עם כיבוש העיר העבירו אליה שליטי אסטוריה את משכנם ,וכך הפכה העיר לבירת הממלכה
אשר שמה הוסב ללאון.
במחצית הראשונה של המאה התשיעית התפשטה לאון מערבה אל מחוזות גָ ליסיה.
״גילוי״ קברו של הקדוש יעקב ,הוא  ,Santiago el de Zebedeoקרי :יעקב הקדוש בן
זבדי ,משליחיו של ישוע ,הפך את  Santiago de Compostelaשבמערב גליסיה למוקד
עלייה לרגל של הקתולים באירופה .באופן זה זכתה ממלכת לאון לסיוע רב ערך מכלל
אלמנצוּר ,המצביא
ארצות הנצרות ,והפכה למוקד הרקונקיסטה .בשנת  ,1004עם מותו של ַ
הצבאי העליון של ספרד המאורית ,היא אנדלוסיה ,והפלגנות שנתגלתה בקרב המחוזות
המוסלמים עם מלחמת הכול בכול ,נפלה בידי הנוצרים הזדמנות נוספת רבת חשיבות .ואכן,

ספרד הנוצרית בתקופת שלטונו של סנצ׳ו הגדול – שנת .1032
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ההתפשטות דרומה ומזרחה לא בוששה לבוא .תחילה נכבשה קטלונה ,היא קטלוניה של
ימינו עם ברצלונה בירתה ,ובדרום מזרח נתפס שטח נרחב שעל גבולו נפרשה שורה ארוכה
של מבצרים –  ,Castelמכאן קסטיליה .הנה כי כן ,כבר בראשית המאה האחת עשרה היה
חלקו הצפוני של חצי האי – קרוב לשליש מכלל שטחו – נתון לשליטה נוצרית ברצף
של חמש ממלכות :מגליסיה במערב ,עבור בלאון ,קסטיליה ונָ ווארה במרכז ,וכלה באראגון
וקטלונה במזרח .השליט העליון על כלל חלקי הממלכה היה ַסנצ׳ו השלישי (הגדול) מלך
נווארה ,מי שזכה בעת ההיא לתואר הנכבד  ,Rex Hispaniarumועמו ניתן להתחיל את השלב
השני בעידן הרקונקיסטה.
אולם כרגיל בעידן הפיאודלי ,היה זה סנצ׳ו עצמו שפורר את אחדות הממלכות הנוצריות
בצפון חצי האי האיברי ,כאשר בטרם מותו חילק את ממלכתו לצאצאיו.
בנו הבכור ,גרסיה ,ירש את האב על כס מלכות נווארה ( ,)1054-1036רמירו זכה באראגון
( ,)1064-1036ופרננדו בקסטיליה
( .)1065-1037פרננדו נשא לאישה את
אחות אשת מלך לאון ,ועם מותו של זה
ב ,1037-התאחדו שתי הממלכות תחת
כתרו של פרננדו ,שזכה בהזדמנות זו
בתואר  .El Magnoאולם הסיכוי לאחדות
לאומית ָּכשל פעם נוספת ,כאשר בדומה
לסנצ׳ו אביו ,חילק גם פרננדו על ערש
מותו את ממלכתו לבניו ,וכך המשיך
ביתר שאת את תהליך התפוררותה
של ספרד הנוצרית .סנצ׳ו הבכור זכה
בקסיטליה ( ,)1072-1065אלפונסו בלאון
( ,)1109-1065ובן הזקונים גרסיה קיבל
את גליסיה במערב .שתי בנותיו של
פרננדו :אלווירה ואורקה ( )Urracaזכו
לשלוט על שתי ערים ,סמורה ()Zamora
וטורו ( )Toroבמערב קסטיליה.
סנצ׳ו ,שעל גיסותיו מפקד רודריגו
דיאס ,הוא אל־סיד ,יצא לתקוף את שני
אחיו .ב 1071-סילק את גרסיה מכס
גליסיה וצירף אותה לממלכתו .שנה
לאחר מכן הביס בקרב את אלפונסו,
וחבש את כתר מלכות לאון .אלפונסו
עצמו נמלט ,תחילה לטולדו ולאחר מכן
אל אחותו בסמורה .סנצ׳ו שם מצור על
אלפונסו השישי .פרסקו בקתדרלת סנטיאגו
העיר ,אולם נרצח בידי בוגד בשליחותה
דה קומפוסטלה .המאה ה.12-
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מפת חצי האי האיברי בשנת מותו של רודריגו דיאס.
למעלה ממחצית השטח מצוי בשלטון נוצרי.

של אורקה .אלפונסו חזר ללאון ,ומאחר שסנצ׳ו מת ללא צאצאים ,תבע אלפונסו את כתר
קסטיליה לעצמו ,קבע את משכנו בבורגוס הבירה ,וזכה לשלוט על הממלכה המאוחדת.
בשלב זה נפתחת היצירה שלפנינו.
שירת אל־סיד ,האפוס הספרדי משלהי ימי הביניים ,מתאר את עלילות גבורתו של רודריגו
דיאס ( ,)1099-1044הוא אל־סיד ,הוא הקמפאדור ,גדול גיבורי הרקונקיסטה ,בשלב מכריע
של התנערות חצי האי האיברי מן הכיבוש המוסלמי .היצירה מתייחסת אל פרק זמן של 19
שנים ,ממועד גירושו של אל־סיד מקסטיליה בידי המלך אלפונסו השישי בשנת  ,1080ועד
מותו של הגיבור ב .1099-בפרק זמן זה ,המתחלק לשניים ,שימש אל־סיד קרוב לעשור חרב
להשכיר בחצרו של האמיר המאורי מותמין בסרגוסה – נושא שאינו נזכר ביצירה שלפנינו
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וגם המסמכים ההיסטוריים ממעטים באזכורו .בשנת  1090יצא הסיד לעשות לביתו בניסיון
לכבוש את ולנסיה ,מעוז מוסלמי רב חשיבות ונמל מרכזי לשפת הים התיכון .ככלות מצור
שנמשך ארבע שנים תמימות ,כבש הסיד את העיר ,ומשנת  1094ועד מותו ב ,1099-שלט
בה ועל מחוזותיה ,ממלכה בזעיר אנפין בשטח כולל של  20אלף קמ״ר לערך (כשטחה של
מדינת ישראל בקו הירוק) .אל־סיד הוא המצביא הנוצרי הראשון הזוכה בניצחון מכריע על
(אלמורבידים) הפושטים על חצי האי האיברי במאה ה ,11-ודומה כי לא
ָ
שבטי המו ַּרבּ יטוּן
תהיה זו הגזמה לטעון כי ניצחונותיו על האויב המאורי היו הציר המרכזי שסלל את הדרך
לשחרורה של ספרד מן הכיבוש המוסלמי.

שירת אל־סיד
שירת אל־סיד ,או בתרגום מילולי ״שירת הסיד שלי״ –  ,Cantar de mio Cidכפי
שאומר זאת ביותר משמינית של אינטימיות המחבר האלמוני ,היא השירה האפית המלאה
היחידה בעידן ימי הביניים המאוחרים בספרד .זאת ,בניגוד מובהק לשפע ִשירוֹ ת העלילה –
ה – Chanson de Geste-אצל השכנה מצפון ,מהן הנודעת ביותר היא שירת רוֹ לן; כך גם
המכלול רחב היריעה והסגולה של הסאגה הארתוריאנית באיים הבריטים ובצרפת; כך שירת
הא ּפית הסקנדינבית והאיסלנדית דוגמת
האדה ֶ
הניבלונגים הגרמנית וכך האופוס המקיף של ֶ
ֶּ
הווֹ לסוּנגה סאגה .כל אלה נכתבו בידי מחברים אלמונים ,אליהם חברו גדולי השירה האפית
נבך
של העת ההיא דוגמת ֶ
לפרם פון ֶא ֶש ַ ּ
פראנס בצרפת ,וכן ווֹ ַ
קרטיֵ ין דה טרוּאה ומארי דה ַ
וגוטפריד פון שטרסבורג בגרמניה .במובן זה ,יש להודות ,כי תרומתו של חצי האי האיברי
לאפוס האירופי היא צנועה למדי.
יתרה מזאת ,בעוד שבקרב השכנים מצפון מתקיים היזון חוזר בלתי פוסק ,כגון בין הסאגה
הארתוריאנית המוצאת את ביטויה באנגליה ובצרפת תוך תרומה הדדית של שתי התרבויות
הקרבה הרבה בין שירת הניבלונגים למכלול האדות הסקנדינביות ,אל־סיד
זו לזו ,או דוגמת ִ
שרוי בבדידות מזהרת אי שם במישורי קסטיליה שבצפון חצי האי האיברי.
כתב היד של שירת אל־סיד נמצא בשנת  1750במנזר סנטה קלרה בביוואר ,כפר הולדתו
של אל־סיד השוכן סמוך לבּ וּרגוֹ ס ,וראה אור בדפוס לראשונה בשנת  ,1779כחלק מאנתולוגיה
של השירה הקסטיליאנית עד המאה ה**.15-
העורך בחר שלא להשיב את כתב היד למנזר ,וזה נדד מיד ליד קרוב למאתיים שנים .רק
בשנת  1960נרכש המקור על־ידי ממשלת ספרד ,ומאז הוא שוכן כבוד בספרייה הלאומית
במדריד.
היצירה שרדה בהעתק אחד בלבד ,וגם הוא איננו שלם .מתוך שבעים ותשעה דפי
הפוליו שבמקור – חסרים חמישה .שלושה מהם אמורים היו לפתוח את האפוס .העדר
השניים הנוספים קוטע את מהלך העלילה .מאחר שהפתיחה היא על־פי רוב האקספוזיציה
 כתב היד של היצירה ,החסר את עמודי הפתיחה ,אינו כולל את שמו של האפוס .מכאן שורת השמות שניתנה
במרוצת הזמן ליצירה Cantar de mio Cid , Poema del Cid :ועוד.
**  ,Coleccion de poesias castellanas anteriores al siglo XVבעריכתו של תומס אנטוניו סאנצ׳ס (.)Sanchez
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כתב היד .הפוליו הראשון לאחר תהליך ארוך של שחזור מדוקדק ,כפי שהוא מוצג היום
בספרייה הלאומית במדריד.
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של היצירה ,הרי שבהעדרה מאבד הקורא את המרכיב רב החשיבות של מסגרת היצירה
כולה .כמו כן ,חלק מן הכתוב בלתי קריא ,וחלקים אחרים גדושים טעויות העתקה .מצב זה
מאפשר מנעד רחב למדי לפרשנותו של החוקר .הנה כי כן ,למרות העובדה שבעבודת מחקר
מאומצת שוחזרו רוב הקטעים הפגועים במידה מרבית של דיוק ,עדיין קיימות לפחות חמש
גרסאות משוחזרות ,הטוענות כל אחת לנאמנות מרבית למקור.
התרגום בכרך זה נסמך על גרסתו הפליאוגרפית של קולין סמית משנת **.1972

מועד חיבור היצירה
לאחר השורה האחרונה של שירת אל־סיד הוסיף המעתיק/המחבר חמש שורות רוויות
הומור ,הפותחות בציון המועד המדויק של הכתוב:
Per Abbat le escrivio en el mes de mayo,
En era de mill &.C.C xL. V. anos.

בתרגום מילולי :פר אבאט כתב זאת בירח מאי  /בשנת אלף ועוד מאתיים ארבעים
וחמש.
מאחר ששנת  1245בכרונולוגיה הספרדית בימי הביניים היא שנת  1207על־פי הלוח
הגרגוריאני – שכן במניין השנים בספרד שנת האפס היא מועד הכיבוש הרומי ,קרי :שנת 38
לפנה״ס – הרי שלכאורה מצוי בידינו תאריך מדויק של חיבור היצירה בידי אותו נזיר אלמוני
ושמו אבאט .אולם הכתוב אינו מלמדנו מה מסתתר מאחורי התיבה  .escrivioהאם הכוונה
למחבר המקורי שכתב את האפוס או שמא למעתיק בלבד של טקסט מוקדם יותר .למותר
לציין שבנושא זה נשברו קולמוסים רבים החל ממועד פרסום היצירה בדפוס.
המועד המוקדם ביותר לחיבור הפואמה הוצע על־ידי ראמון מננדס פידאל (Pidal,
 )1869-1968גדול חוקרי האפוס הספרדי .על־פי פידאל ,המועד הוא שנת  ,1140קרי:
ארבעה עשורים לאחר מות הגיבור .פידאל תומך את גרסתו על יסוד טיעונים טקסטואליים
המתייחסים לפרקי זמן שונים בהתפתחות הדיאלקט הקסטיליאני.
מחקר מאוחר יותר השיג על קביעתו של פידאל בטענה כי שנת  1140היא מועד מוקדם
מדי .זאת בין היתר על סמך העובדה כי באף אחד מן המסמכים שמועד חיבורם הוא לאחר
שנת  1140אך לפני סוף המאה ה ,12-לא קיים אזכור לתכנים המרכזיים שביצירה שלפנינו.
כיוון שכך ,הותק מועד חיבורו של אל־סיד לשלהי המאה ,עד שלבסוף נתקבלה גרסתו של
ּ ֶפר אבאט האלמוני ,והמועד המקובל נכון להיום קובע את שנת  1207כתאריך המוסכם


חמש הגרסאות שהוצעו החל משנת  1908ועד שנת  ,1982הן:
;Poema de Mio Cid, ed. R. Menéndez Pidal, Madrid, 1908/1964-69
;El Cantar de Mio Cid, ed. H.-J. Neuschäfer, München, 1964
;Poema de Mio Cid, ed. C. Smith, Oxford, 1972/Madrid, 1972
;Poema de Mio Cid, ed. I. Michael, Manchester, 1975/Madrid, 1976
.Cantar de Mio Cid, ed. J. Horrent, Gent, 1982

** .Colin Smith, The Making of the Poema de Mio Cid, Cambridge and NY: Cambridge University Press,1972
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על רוב החוקרים .יצוין כי פידאל עצמו ,על סף שנתו
המאה ,חזר בו מן הטיעון המקורי ,הגם שלא סמך את
ידו על שנת .1207
הנה כי כן ,חזרנו אל התאריך הרשום על
הקלף.
הקרבה הכרונולוגית בין מותו של גיבור
ִ
היצירה למועד חיבורה המוסכם – לאחר 108
שנים ,וכן העובדה שמצויים בידי החוקר
מסמכים רבים יחסית המזכירים את אל־
סיד ,ואשר נכתבו בפרק הזמן שבין מותו
של האיש ב 1099-לבין שנת  ,1207מעניקים
לאפוס הספרדי מעמד יוצא דופן בקרב שאר
השירוֹ ת האפיות בנות התקופה .כך למשל שירת
ִ
רולן נתחברה בשלהי המאה ה ,)?1186( 12-כלומר
ארבע מאות שנים בקירוב לאחר המאורע המכונן
ראמון מננדס פידאל
– הקרב ברונסוואל ,משלהי המאה השמינית .שירת
בשנתו ה.1929 ,60-
הניבלונגים ,שנתחברה בעשור הראשון של המאה
ה ,13-מתארת פרק בקורות השבטים הטווטונים מימיו של אטילה ההוני במאה החמישית,
כלומר שבע מאות שנים קודם לחיבורה .הסאגה הארתוריאנית ,שעיקרי עלילותיה נכתבו
בשלהי המאה ה **,12-מספרת על התרחשויות מן המאה השישית ,לאחר נטישת הרומאים.
במקרה הבריטי־צרפתי סביר להניח שרובו המוחלט של החומר – ויש מי שיאמר אף כולו –
הוא פרי דמיונם הפורה של המחברים ,ללא כל קשר לאירועים במציאות ההיסטורית .יתרה
מזו ,אין כל נקודות חיבור המגשרות על פני פער הזמנים הגדול בין האירוע לבין הנצחתו
בשירה ,כגון מסמכים ,סיפורת או שירה דוגמת אלו שבמקרהו של אל־סיד ,המחברות בין
האמת ההיסטורית לבין הנרטיב המוגש באפוס .פער הזמנים הגדול – הרב לאין שיעור מזה
המקובל בתודעתנו היום ,זאת בשל השוני הבסיסי בתרבות החומרית – מעניק למחבר בימי
הביניים – ואחת היא אם הוא נזיר אלמוני או סופר מובהק – חופש ספרותי גמור ,והוא אכן
עושה בו שימוש חופשי בשלוש היצירות הנזכרות לעיל.
בידי מחברה העלום של שירת רולן לא היה אלא משפט בודד מחיבורו של איינהרד
( ,)Eginhardההיסטוריון והביוגרף של שרל הגדול אודות אלמוני שנפל בקרב רונסוואל ושמו
“ ”... Hruodlandus Britannici limitis praefectusקרי :״רודלנדוס ,דוכס הספר הבריטני״.
למותר לציין שהעלילה הסבוכה של שירת הניבלונגים היא כל כולה פרי רוחו היצירתית של
 במהדורה ה 11-שראתה אור בשנת “Clásicos Castellanos” ed. Ramón Menéndez Pidal, Poema de ,1966
.mio Cid, Madrid: Espasa-Calpe, 1966
** מן הדין לזכור כי חיבורו המקיף של תומס מלורי משנת  1485הוא בעיקרו סיכום של הנכתב מאות בשנים קודם
לכן ואשר הגיע אל שיאו בשלהי המאה ה 12-וראשית ה.13-
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המחבר ,שייתכן והסתמך על אזכור בחיבורו של ג׳ורדנס ( ,)Jordanesההיסטוריון מן המאה
השישית ,על הגותים ואטילה ההוני ,אך סביר יותר שאסף ,ניפה וגיבש מסורת שבעל־פה.
הבדלים יסודיים אלה בין שירת אל־סיד למתווה הכללי של שאר האפוסים בני התקופה,
הם המכתיבים את ייחודה של היצירה שלפנינו .קרוב לוודאי שבזכות עובדה זו ,נעדר
המסופר לחלוטין היבטים מיסטיים ,והוא כל כולו תיאור ארצי לחלוטין של האיש הטרוד
בבעיות משפחה; נישואים כושלים של שתי בנותיו; ניסיון להתעשר משלל מלחמה; מאמץ
לשבות את לב המלך במתנות על מנת שזה יסיר ממנו את קללת הגלות והחרם; תביעה
במשפט נגד שני חתניו שהתעמרו בבנותיו ,וכיוצא באלה זוטות שאינן לרוחם של בני מלכים
ושאר גיבורי החיל הנישאים – משכמם ומעלה – גבוה מעל לקטנות של יום.
הנושא יידון בהרחבה בפרק ״מבואות״ בכרך זה .אולם תחילה מן הראוי לערוך השוואה
בין הידוע לנו על דמותו של גיבור הרקונקיסטה ,כפי שהוא מוכר לנו מן הכרוניקות
ההיסטוריות ,לבין דמותו של הסיד בשירה האפית.

אל־סיד ההיסטורי
כיאה לגדול גיבורי קסטיליה ,עוד בימי חייו היה האיש רודריגו דיאס ,הוא אל־סיד ,לאגדה,
וסיפורים רבים נשזרו בדמותו .עם מותו נותר תיעוד מדויק למדי של קורותיו בשורה של
מסמכים שונים (וראו בהמשך) ,וכן התגבש מכלול פיוטי המתאר את פועלו .חלק ניכר מן
המכלול אבד לימים ,אולם ציטוטים ממנו מובאים – לעתים במקטעים בלבד – באותם
מסמכים .מכאן שאין זה קשה יחסית להצליב את המידע ולבנות תמונה מדויקת למדי של
חיי האיש ופועלו.
חמישה מסמכים מרכזיים מן המאה ה ,12-קרי :סמוך למועד מותו של האיש ,המוקדשים
לקורותיה של ממלכת קסטיליה־לאון במאות ה 11-וה ,12-מספרים את עלילותיו של
הגיבור .שניים מהם מוקדשים לו במלואם Historia Roderici :וכן .Carmen Campidoctoris
בין דפי שלושת המסמכים הנוספים Historia Silense, Chronicon Regum :וכן Chronica
 ,Adelfonsi Imperatorisקיימים אזכורים לאל־סיד שברובם עולים בקנה אחד – מבחינת
פירוט העובדות – עם שני המסמכים הקודמים.

א.

Carmen Campidoctoris

המסמך המוקדם ביותר בו ממלא רודריגו (רוי) דיאס ,הוא אל־סיד קמפאדור ,תפקיד ראשי,
הוא הפואמה הכתובה לטינית( Carmen Campidoctoris ,שירת אלוף שדה הקרב .מכאן
הכינוי ״קמפאדור״).
הפואמה מתארת את עלילותיו של רודריגו בתחילת ימי מלכות אלפונסו השישי על
קסטיליה .מערכת היחסים בין המלך לאל־סיד היא צוננת במקרה הטוב ,זאת על אף העובדה
שהגיבור הקסטיליאני מביא לשורה של ניצחונות בשם מלכו .בין היתר מתוארת תבוסתו של
הנסיך גרסיה אורדונייס ( )Ordóñezמידי אל־סיד בקרב קברה ( ,)Cabraוכן ההכנות לקרב
מול שליט ברצלונה .הפואמה ,בת  129שורות ,נותרה בעותק אחד בלבד .חלק ממנה – 18
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שורות – נמחקו כליל .כתב היד הוא מן המאה ה ,13-אולם המחקר מוכיח כי זהו העתק
של מקור מוקדם יותר ,קרוב לוודאי מימי חייו של הגיבור .על כך מרמז התוכן המתייחס אל
הסיד כמי שנמצא בחיים .בהנחת יסוד זו תומך גם ציון עובדות היסטוריות ,דוגמת תיעוד
מועדי כיבוש מחדש של ערים ומחוזות שהיו בחזקת המאורים ,וכן תיאורו של רודריגו עצמו
המוגש בזמן הווה .סביר אפוא להניח שהפואמה נכתבה אי שם בעשור האחרון של המאה
ה ,11-קרי :לאחר כיבוש ולנסיה.

ב.

Historia Roderici

מסמך זה נתחבר על־פי מננדס פידאל בעשור הראשון של המאה ה ,12-כלומר ,זמן קצר
בלבד אחר מותו של הגיבור ב .1099-אך גם בנושא זה קיימת מחלוקת ,ודעת רוב החוקרים
במחצית השנייה של המאה עשרים היא כי מקורו של המסמך מאוחר יותר ,והם קובעים את
מועדו לשנים .1170-1140
 ,Historia Rodericiאו – ’ ‘Gesta de Roderici Campi Doctiבשמו המלא ,כתוב אף
הוא לטינית ,אולם בפרוזה .מסמך זה מקיף הרבה יותר מקודמו ,ומבקש להציג את העלילות
המרכזיות בחייו של אל־סיד ,ולרומם ככל האפשר את הגיבור .המסמך ,המצוי בשני עותקים,
נתגלה רק בשלהי המאה ה.18-
עלילותיו של הסיד וניצחונותיו על המאורים מוצגים אמנם בהרחבה רבה יותר מזו
שבמסמך הקודם ,אולם הפרק המקביל כרונולוגית אינו שונה בעיקרי הדברים ,ומכאן
האפשרות לקביעה וודאית של העובדות ההיסטוריות.
על־פי פידאל ,המסמך נכתב בידי מקורבו של רודריגו ומי שהיה בעל גישה
למסמכים ותעודות ,עובדה המעניקה לחיבור אמינות היסטורית רבה – ‘carácter verista,
’ – concretamente históricoבלשונו של פידאל ,טענה שהמחקר המודרני לא שש לקבל.
בין היתר ניטש הוויכוח בין פידאל לשורה ארוכה של חוקרים בדבר המפנה המרכזי בביוגרפיה
של הגיבור ,קרי :עילת גירושו של אל־סיד מקסטיליה .על־פי ה־כרוניקה רודריצ׳י ,אלפונסו
מגרש את אל־סיד בשל העובדה שיצא לקרב על אורדונייס בשעה שזה תקף את סביליה,
מחוז חסות של אלפונסו ,בסיוע בעל ברית מאורי .אורדונייס היה המצביא העליון של צבא
קסטיליה ,והרעיון לפיו יתקוף עיר חסות של מלכו ואף יצרף אליו בגלוי לצורך זה אמיר
מוסלמי ,כלומר יבגוד באדונו הפיאודלי ,הוא לכאורה בלתי מתקבל על הדעת .סוגיה זו
הייתה ציר מרכזי עליו נסב הוויכוח בין מננדס פידאל ,התומך בגרסת הכרוניקה ,לבין שורה
ארוכה של חוקרים הרואים בסיפור המעשה המצאה ותו לא**.
יצוין כי המסופר בכרוניקה רודריצ׳י משמש את פידאל בעריכת גרסתו שלו לאפוס.
 שני כתבי היד של ה HR-נמצאים באוסף כתבי היד של ה ,Real Academia de la Historia-במדריד.
** וראו בנידון:
אGeoffrey West, “King and Vassal in History and Poetry: A Contrast between the ‘Historia Roderici’ and .
.the ‘Poema de Mio Cid’”, 1974
בPero Vermuez and Dian Fox. the Politics of the Cid’s Exile, The Modern Language Review, Vol. 78, No. 2, .
.Apr. 1983

שירת אל־סיד

24
מאחר ששלושת דפי הפוליו הפותחים את היצירה חסרים ,הוא מקדים את ההתחלה הקיימת
באקספוזיציה פרי רוחו ,הנסמכת על הכרוניקה.
בעוד שבשני המסמכים הקודמים רודריגו דיאס הוא כאמור הדמות המרכזית ,מצויים
בידי החוקרים שני מסמכים נוספים ,בהם האיש נזכר אך איננו גיבור היצירה .עם זאת רבה
חשיבותם בעיצוב האמת ההיסטורית על הגיבור.

ג.

Chronica Adelfonsi Imperatoris

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

ד.

Crónica Najerense

הכרוניקה של נחרנסה ( ,)Biblioteca de la Real Academia, Madridנכתבה קרוב לוודאי
עשור אחד אחרי קודמתה .מחקריו של פידאל מוכיחים שנתחברה בלה ריוחה (,)La Rioja
פרובינציה צפונית לקסטיליה על גבול חבל הבסקים .לכרוניקה נחרנסה אין אמנם יומרות
ספרותיות ,עם זאת המסמך מציג במעין נספח חמישה קטעים אפיים ,שהארוך והמפורט
ביותר ביניהם נוגע לאל־סיד ,הגם שאין הוא מופיע בתפקיד הראשי .המסמך ההיסטורי
מבקש לספר את קורות קסטיליה ולאון ,ובו אכן הכרוניקה המוקדמת ביותר והבלתי תלויה
של קורות קסטיליה ,שנכתבה בידי גורם חיצוני שאינו נמנה עם חצר המלוכה .מכאן אמינותו
הרבה ,כפי שמציין זאת פידאל במחקרו***.
עיקרו של המסמך מתייחס אל אותו פרק בקורות הממלכה שלאחר מות פרננדו הראשון,
עם חלוקת ממלכתו לשני בניו ,סנצ׳ו ואלפונסו אשר באה אל ִקצה עם מותו של סנצ׳ו,
 <.>http://libro.uca.edu/lipskey/chronicle.htm
** למותר לציין את הכשל הכרונולוגי בציון העובדה כי אלברוס דנן הוא אלוואר פנייס מינאיה מן האפוס .מינאיה
יכול היה להיות לכל היותר בן גילו של רודריגו ,קרי :בשנת  1147היה על האיש להיות בן מאה ושלוש.
*** וראו הפרק ” ,”la Najerense aparece como la primera historia castellanaבחיבורוLa epopeya castellana a :
) través de la literatura española (Buenos Aires, 1945וכן בחיבורו של ז׳ול אורנטJules Horrent, ‘Tradition :
).poétique du CMC au XIIe siècle’, Cahiers de Civilisation Médiévale, 7 (1964
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המתואר במסמך כגיבור וחזק ,’el fuerte’, ‘el bravo‘ :ועלייתו של אלפונסו השישי לכס
הממלכה המאוחדת .אל־סיד ,המופיע תחת השם  Rodericus Campidoctusאו פשוט
החמה והנמהר.
רודריקוס ,מוצג ביחסיו עם סנצ׳ו כדמות שקולה וחכמה ,בניגוד למלכו מהיר ֵ
חוכמתו וגבורתו של הסיד מוצגות באחת העלילות ,כאשר במלחמתו של סנצ׳ו נגד אחיו מלך
לאון ,נופלים שני המלכים בשבי ,איש איש בצבאו של זולתו .אל־סיד מציע מוצא הגיוני של
חילופי שבויים .אנשי לאון מתנגדים .מתפתחת תגרה ,וארבעה עשר מבני לאון נופלים חלל
מידו של הגיבור .סנצ׳ו יוצא לחופשי ,בעוד אלפונסו נותר שבוי .מספר החללים הנופלים
מידו של הסיד זהה למספר ההרוגים מידו בקרב סמורה המתואר ב,Historia Roderici-
ומכאן ההשערה ששני המחברים עשו שימוש באותה עלילה בשני מקרים שונים.
החלק התמוה בכרוניקה של נחרנסה הוא העובדה ,שאין בה כל אזכור לעלילותיו של אל־
סיד בימי שלטונו של אלפונסו .סוּגְ יָ ת הגלות אינה נזכרת כלל ,וכיוון שכך גם לא עלילותיו
של הסיד המאכלסות את הקנטאר הנושא את שמו .טיעונו של פידאל ,לפיו הכרוניקה
מגבילה את עצמה לקורות חצר מלכות קסטיליה בלבד ועל כן מנפה כל אירוע שאינו נוגע
ישירות לנושא ,ספק אם הוא עומד במבחן .זאת ולו רק משום העובדה שבפרק זמן מסוים
ממלא אל־סיד תפקיד של מצביא עליון בחצרו של אלפונסו.

ה.

Liber Regum

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


אם לסכם את הנתונים המוכרים לנו מן הכרוניקות המוגשות לקורא לעיל ,תתגבש דמותו
ההיסטורית של האיש כך:
רודריגו (רוי) דיאס ( ,)Rodrigo [Rui] Diazיליד הכפר ביוואר ( ,)Vivarנולד ככל הנראה
בשנת  1044למשפחה מן האצולה הנמוכה ( .)infanzonesאביו ,דייגו ,שירת בחצר המלך
בבורגוס ,ככל הנראה בתפקיד של פקיד זוטר .אולם ידוע כי האב נטל גם חלק בקרבות נגד
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המאורים ואף הצטיין בהם .בזכות עובדה זו קיבל רודריגו את חינוכו בחצר המלוכה ,ואף
נמנה עם בני לווייתו של הנסיך והמלך לעתיד סנצ׳ו השני ,בנו הבכור של פרדיננד הראשון
(הגדול) מלך לאון וקסטיליה .בטרם מותו חילק האב את ממלכתו לשני בניו .כך עלה סנצ׳ו
לכס המלוכה ( ,)1065בעוד שאלפונסו אחיו זוכה בכתר לאון .סנצ׳ו המשיך את מגמת אביו
בכיבוש שטחים שהפכו את קסטיליה לממלכה רבת השפעה בחצי האי האיברי .בין היתר
כבש סנצ׳ו את סמורה המאורית שהעלתה מס עובד לאורקה ,אחותו ,ואת בדחוס ()Badajoz
הנוצרית .עם זאת ,היעד המרכזי של סנצ׳ו הייתה נסיכות לאון הנשלטת בידי אחיו שנוא
נפשו.
רודריגו (רוי) דיאס שהצטיין הן בשדה הקרב והן בתכנון המערכות ,עלה במהרה בסולם
הפיקוד הצבאי ,זאת על אף גילו הצעיר ,עד שבשלב מסוים זכה לתואר אלפרס (,)alférez
מצביא הצבאות או רמטכ״ל .כן היה רודריגו ל ,”armiger regis”-קרי :״נושא נס המלך״,
תואר המקביל אף הוא למה שהיינו מכנים היום ״מצביא עליון״.
הקרב הראשון בו זכה רודריגו להצטיין – והוא בן עשרים ושלוש בעת ההיא – היה
הפשיטה על סרגוסה ( )1067וכיבושה .סרגוסה ,מן הערים המרכזיות שבידי המאורים ,נוספה
לערים ומחוזות שהעלו מס עובד לסנצ׳ו ,וקסטיליה הפכה לממלכה המרכזית בספרד.
רודריגו זכה לתהילה בשורת קרבות שבאו בעקבות הניצחון בסרגוסה ,והאיש הצעיר,
עדיין בשנות העשרים לחייו ,זכה בפי אויביו המאורים בתואר הנכבד ״אל־סיד״ (מלשון אל־
סעיד ,״האדון״ בערבית) .על מנת שלא לפגר אחר האויב ,העניקו לו הנוצרים אף הם כינוי
מכובד ,והוא ״קמפאדור״ ( ,)Campeador״אלוף שדה הקרב״ ( ,Campi doctorבלטינית),
ביטוי שהיה בשימוש בשלהי האימפריה הרומית ובא לציין שילוב של גיבור איש חייל
ואסטרטג בחסד .הנה כי כן ,מצויד בתואר הכפול :״אל־סיד קמפאדור״ ,נערץ על הנוצרים
והמאורים כאחד ,היה רוי דיאס במהרה לדמות הבולטת ביותר בעידן הרקונקיסטה המוקדם,
במחצית השנייה של המאה ה.11-
קשה להגדיר בבירור את תורת המלחמה של אל־סיד ,אולם מן האפוס הקרוי על
שמו אנו למדים כי האיש נמנע מלכפות את דעתו על מקורביו ,תופעה יוצאת דופן בעידן
הפיאודלי הקשוח ,וכמעט ללא תקדים בספרות התקופה .אל־סיד נהג לכנס את מטהו לדיון
בטרם קרב ,למעין ״סיעור מוחות״ בישיבת מטכ״ל ,ובאחד המקרים אף קיבל באופן גורף
את תוכנית הקרב של אחד הקצינים־הווסלים הסרים לפקודתו.
נראה כי הכלל הטקטי המרכזי בו עשה הסיד שימוש ,היה מה שהיינו מכנים היום ״לוחמה
פסיכולוגית וגורם ההפתעה״ .אל־סיד לא תקף ראשון .הוא חיכה בסבלנות .בשורות האויב
עלתה תחושה של ספק וחוסר ביטחון באשר לכוונותיו ,וברגע מכריע זה באה התקפה רבתי
המלווה בניצחון גדול ותבוסה מוחצת .נושא זה מטופל מספר פעמים בפואמה שלפנינו.
שורת המלחמות נגד אלפונסו ,בעוד אל־סיד עומד בראש גיסות מלכו ,הביאה את האיש
למצב מביך למדי בשנת  ,1072השנה בה נרצח סנצ׳ו בידי מתנקש בעת המצור על סמורה,
העיר שבשלטון אחותו הצעירה ,אורקה.
סברות רבות ליוו את מותו של סנצ׳ו .יש הטוענים כי מעשה הרצח נרקם בין אורקה
לאלפונסו ,ויש שאף מוסיפים לבגידה מעשה של גילוי עריות בין השניים .כך או אחרת,

מבוא כללי

27
סנצ׳ו הלך לעולמו בלי להותיר אחריו אישה וצאצאים ,והשלטון עבר לידי אחיו ,אלפונסו.
זה מיהר אל בורגוס ממקום מושבו בטולדו ,והיה למלך קסטיליה ולאון – הממלכה הגדולה
והחזקה ביותר בחצי האי האיברי ,ובתור שכזו מרכז הרקונקיסטה .מצבו של אל־סיד כלפי
השליט החדש היה כאמור לא נוח ,ואכן ,המעשה הראשון שעשה אלפונסו בסוגיית מצביא
צבאות קסטיליה היה לסלק אותו ממעמד ה ,”armiger regis”-ולמוסרו לאויבו המושבע של
הסיד ,גרסיה אורדונייס .אולם נראה שמאוחר יותר נמלך אלפונסו בדעתו בנושא אל־סיד.
מן הסתם לא יכול היה לוותר על שירותיו של גדול מצביאי הממלכה ,ועל כן ,מקץ שנתיים
של שלטון ( )1074ושורה ארוכה של מלחמות ,הביא המלך לנישואי אל־סיד עם דוניה חימנה
( Ximenaבתעתיק הקסטיליאני של העת ההיא) שארת בשרו ,ובכך קשר את אל־סיד ,הגם
כי בקשר רופף ,אל חצר המלוכה.
דוניה חימנה הייתה בתו של הנסיך דייגו שליט אוביידו ,עיר בצפונה של ליאון .מכאן
כינויה ״חימנה מאוביידו״ (כך על־פי .(Historia Roderici
לזוג נולדו שלושה ילדים .שתי בנות :מריה וכריסטינה ,ובן ,דייגו .הבנות נישאו ,כריסטינה
לרמירו שליט מונסון שבמערב אראגון ,ומריה לנסיך אראגון עצמו .מאחד המקורות אנו
למדים שמריה נישאה בשנית ,הפעם לרוזן ברצלונה ,ראמון ֶ ּב ֶרנגֶ ר השלישי .בנו של אל־סיד,
דייגו ,נפל בקרב קוֹ נסו ֶּאגרה בשנת  ,1097במהלך אחת הפלישות של שבטי המורביטון מצפון
אפריקה .נישואי אל־סיד ונישואי בנותיו העניקו לאיש מעמד בכיר בקרב האצולה הגבוהה,
הקרובה למלכות.
גם אם סביר להניח שנישואי הסיד לחימנה מאוביידו נערכו על־פי כוונתו של אלפונסו,
זאת על מנת לשפר את מערכת היחסים בינו לבין אל־סיד ,נראה שהמהלך לא הועיל הרבה,
שכן מערכת היחסים בין השניים עלתה על שרטון מספר פעמים ,עד שהסתיימה בגירושו
של אל־סיד מקסטיליה.
בין היתר התהלכה אגדה המסופרת באחת הרומנסות/בלדות המוקדשות לאל־סיד ,לפיה,
עם בואו של אלפונסו אל בורגוס לאחר מותו של סנצ׳ו ,חשד בו אל־סיד כי הייתה לו יד
ברצח אחיו .קבוצת אצילים בהנהגתו של אל־סיד אילצה את אלפונסו להישבע בפומבי
בכנסיית סנטה אגתה של בורגוס כי הוא חף מכל עוול .אלפונסו נשבע כמי שכפאו שד,
והמעשה ודאי לא הועיל לשיפור היחסים בין השניים.
אולם הקש ששבר סופית את גב הגמל התרחש בקיץ שנת  .1079אלפונסו משגר את
אל־סיד לגבות את מס העובד השנתי מן האמיר עבדאללה ,המלך המאורי של סביליה.
בדרכו לסביליה למד הסיד לדעת כי גייסות תחת פיקודו של גרסיה אורדונייס ,יחד עם מלך
גרנדה המאורית ,פושטים על סביליה .מאחר שהעיר היא פרובינציה המצויה תחת חסותו
של אלפונסו ומחובתו להגן עליה ,יוצא הסיד בראש חיל המשמר שלרשותו על התוקף,
שגיסותיו רבים משלו .הוא מביס את אורדונייס ואת בן בריתו המאורי בקרב ַקבּ רה ,ומשפיל
את האיש ,שונאו בנפש ,בטקס מבזה של תלישת זקן .אורדונייס הפגוע חוזר ללאון ומשכנע
לאיום על שלטונו ועל כן יש
את אלפונסו כי אל־סיד בצבאו הגדול ובתהילה שזכה לה הפך ִ
להגלותו מן הארץ.
היוזמה הפרטית של הסיד שלא זכתה לברכתו של אלפונסו (ולא הייתה מקרה בודד)
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העלתה את חמתו של זה ,ונראה כי חוללה – גם בעזרת כוח השכנוע של אורדונייס ,שסע
בלתי עביר במערכת היחסים בין השניים ,המעורערת גם כך .שנה לאחר מכן ( )1080מצווה
אלפונסו על גירושו של הסיד מקסטיליה ,ומחרים את רכושו .בין השאר מאשים אלפונסו
את מצביא גיסותיו כי יותר מפעם העלים את שלל המלחמה ונטל אותו לכיסו הפרטי.
האשמה חמורה אמנם ,אך עולה בקנה אחד עם רדיפת הבצע המוצגת גלויות כקו המאפיין
את האיש באפוס הקרוי על שמו.
לאחר הגירוש מקסטיליה הפך אל־סיד לחרב להשכיר .תחילה הציע את שירותיו לשליט
ברצלונה ראמון ברנגר השני ,אולם נענה בשלילה .בלית ברירה פנה הסיד עם קבוצת נאמניו
אל שליט סרגוסה – שחזרה ונפלה בידי המאורים – הוא יוסוף אל־מו ַּתמין ,אותו הכיר עוד
מימי המצור על סרגוסה בשנת  .1065כאן נתקבל בחפץ לב ,ושירת את האמיר המוסלמי
פרק זמן של  10שנים בקירוב ( ,)1090-1081במהלכן הגן בהצלחה רבה על העיר והדף את
ניסיונות הפלישה מצד מאורים ונוצרים גם יחד .בין היתר הביס בשנת  1084את גיסות
הנוצרים של המלך סנצ׳ו רמירז שליט אראגון ,ואת ראמון ברנגר השני ,אותו אף לכד לזמן
קצר בשבי (תמונה קומית של כליאת ברנגר מתוארת בשירת אל־סיד).
בשנת  1086החלה פלישה רבתי של שבטי המורביטון מצפון אפריקה אל ספרד ,ובקרב
גדול ליד סגרחס ( )Sagrajasהביסו המאורים בשיתוף פעולה עם בני ברית מקומיים את
צבאות הנוצרים מקסטיליה ,לאון ואראגון בהנהגתו של אלפונסו השישי .נחרד מן התבוסה,
שיגר אלפונסו שליח בבקשה מאל־סיד לשוב אל בורגוס ולקבל את הפיקוד על צבאותיו.
מן המקורות איננו יודעים אם אל־סיד (שפיקד בעת ההיא על צבאותיו של שליט סרגוסה
המאורי) נענה לבקשת המלך ,עם זאת ידוע כי נוכח בחצרו של אלפונסו בבורגוס בשנת
.1087
בשלב מסוים החליט אל־סיד לעשות לביתו .הוא יוצא בראש צבא נאמניו על ולנסיה,
מערי המפתח המוסלמיות לחופו של הים התיכון ,צר עליה ( ,)1091ומקץ שלוש שנים
( )1094כובש אותה ,קובע בה את משכנו והופך אותה לעיר בירת המחוזות סביבה ,שעליהם
השתלט במרוצת הזמן .העיר הייתה מעורבת – חיו בה מאורים ונוצרים זה לצד זה ,וכך היה
גם הצבא שבין מפקדיו נמנו מאורים לא מעטים .עם זאת פעל הסיד במרץ להפיכתה של
ולנסיה לעיר נוצרית .בין היתר הפך את תשעת מסגדי העיר לכנסיות ,והביא העירה כלִ י
קודש מצרפת ,הוא דון ֵחרונימו המוכר לנו מן האפוס ,או ז׳רום ( )Jérômeבשמו המקורי,
ומינה אותו לבישוף העיר.
אל־סיד השיב את רוחו לבורא ב 10-ביולי שנת  .1099דוניה חימנה החזיקה בשלטון
עוד שנתיים לאחר מות בעלה ,אולם מצור סרצני אילץ אותה להימלט בסופו של דבר מן
העיר ,לאחר שגיסותיו של אלפונסו שנזעקו מקסטיליה לעזרת המלכה ,כשלו אף הם להגן
על ולנסיה .העיר נכבשה בידי שבטי המאורים ולא שבה לשלטון נוצרי אלא מקץ  125שנים.
חימנה ,שנמלטה לבורגוס עם גופת בעלה ,קברה אותו ברוב טקס במנזר סן פדרו דה קרדניה
( ,)de Cardeñaותושבי העיר הקימו לזכרו פסל רב רושם בכיכר המרכזית של בורגוס.
שירת אל־סיד פותחת במועד הגירוש של אל־סיד מבורגוס ,קרי ,בשנת  ,1080ואמורה
כמצוין לעיל ,לתאר את קורותיו של האיש בפרק זמן של  19שנים בקירוב ,אותן נהוג לחלק
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האנדרטה לאל־סיד בבורגוס.
על לוח הכן נכתב בין היתר :״אל־קמפאדור המנצח תמיד,
היה ,בזכות אופיו הבלתי נכנע וכן גבורת רוחו האיתנה ,נס מגדולי הנִ סים שחולל הבורא״.
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לשתי תקופות :א .העשור בשירותו של שליט סרגוסה המאורי יוסוף אל־מותמין .ב .מסעות
המלחמה של אל־סיד בדרך לוולנסיה ,כיבושה של העיר ושלטונו בה עד שנת מותו ב.1099-
היצירה שלפנינו נעדרת כל רמז לפרשת שירותו של אל־סיד בחצר מלך סרגוסה .לעומת
זאת מתוארת סדרה של קרבות ופשיטות ,בהם זוכה אל־סיד בשלל גדול ורב ,מגדיל את צבאו
ומשפר בהדרגה את מערכת יחסיו עם אלפונסו .היצירה אינה מעניקה כל רמז כרונולוגי ,אולם אין
מנוס מלהסיק כי זהו העשור המקביל למועד שירותו של הסיד ההיסטורי אצל מלך סרגוסה.
החלק השני ,לאחר כיבוש ולנסיה ,תואם בקווים כלליים את האמת ההיסטורית מן
ההיבט הכרונולוגי ,אולם ,כפי שצוין ,מציג עלילה הנעדרת ברובה זיקה של ממש לאמת
ההיסטורית ,כפי שזו מוכרת לנו על יסוד המסמכים המוצגים לעיל.

שירת אל־סיד – תקציר
התקציר המובא בזאת לקורא מבוסס על חלוקת היצירה בידי מננדס פידאל לשלושה
חלקים:
– 1. CANTAR DEL DESTIERRO
שירת הגולֶ ה :שורות .1085-1
שירת הכלולות – 2. CANTAR DE LAS BODAS DE LAS HIJAS DEL CID

של בנות הסיד :שורות .2275-1086
רפס:
שירת קלון קוֹ ּ ֶ
שורות .3730-2276

– 3. CANTAR DE LA AFRENTA DE CORPES

החלוקה מתייחסת אמנם לאחדות תוכנית של הקנטאר ,אולם סביר להניח שהכוונה גם
(מספר נודד ,מקבילו הספרדי של
למסגרת נרטיבית המאפשרת את הגשת השירה מפי החוֹ גלָ ר ַ
הז׳וֹ נגלֶ ר הצרפתי) בהופעה אחת רצופה בפני קהלו – שיקול רב חשיבות בימי הביניים.

הגולה –
ֶ
א .שירת

CANTAR DEL DESTIERRO

תוכנו המשוער של הקטע החסר על־פי פידאל:
אלפונסו השישי ,מלך לאון וקסטיליה ,שלח את רוי דיאס ,הוא אל־סיד ,הוא
הקמפאדור ,המשמש בתפקיד מצביא צבאותיו של המלך ,לגבות את האשכר
השנתי מן המלך המאורי של סביליה .בעודו בדרך ,נודע לסיד כי גיסות מלך
גרנדה המאורית ,יחד עם בני ברית נוצרים מלאון ,פושטים זה עתה ממש על
מלך סביליה .מאחר שסביליה היא מחוז חסות של אלפונסו ומחובתו להגן
עליה ,יוצא הסיד בצבאו על התוקף .לאחר שהביס את האויב ושבה את
נסיך לאון ,הוא אורדונייס שנוא נפשו ,העניש אותו בכך שתלש את זקנו.
אורדונייס ,הבוגד הפגוע ,חזר אל חצרו של אלפונסו בבורגוס ,ושכנע את
לאיום על שלטונו
המלך כי אל־סיד ,בצבאו הגדול ובתהילה שזכה לה ,הפך ִ
ועל כן מן הראוי יהיה להגלותו מן הארץ .אלפונסו מחרים את רכושו של
אל־סיד ומצווה עליו לצאת את גבולות קסטיליה.
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בטרם יצא לגלות ,אסף הסיד כמה עשרות מנאמניו ויצא לבורגוס .הוא ראה שם את
מפחד מפני המלך ,סירבו להעניק לו מחסה ,נטו הסיד
ארמונו השדוד ,וכאשר אנשי העירּ ,
ואנשיו את מחנם מחוץ לעיר ,והסיד החל לרקום תוכנית להשגת ממון לרכישת מזון וציוד.
הרעיון שעלה בדעתו היה להונות שני ַמלווים בריבית יהודים ,וידאס ורחל .השליח המבצע
את העסקה הוא מרטין אנטולינס .אנטולינס ימלא שני ארגזים בחול ,ויאמר לשני היהודים
שהתיבות מלאות בזהב ואבנים טובות מרכושו של אל־סיד ,היוצא עתה לסדרה של כיבושים
בארצות המאורים .אנטולינס ידרוש בתמורה לתיבות הלוואה של  600מרק כסף ,ייקח לעצמו
עמלה של  30מרקׁ ,ישביע את השניים שלא לפתוח את התיבות עד שובו של הסיד בעוד
שנה ,ויבטיח להם כי בשובו הכסף יוחזר בתוספת ריבית מכובדת .שני היהודים ,המקווים
להתעשר ,מנשקים את ידי מיטיבם ,מוסרים את הכסף בידיו ,והנה נמצא לו לסיד די ממון
על מנת לצאת את הממלכה אל ארצות האויב המאורי.
בטרם ינטוש את מולדתו ,מבקר הסיד במנזר סנטה מריה ,שם שוכנות אשתו ושתי
בנותיו .הוא נפרד מרעייתו ,היא דוניה חימנה ,מצהיר על אהבתו אליהן ,משלם לאבי המנזר
סכום נאה בעבור שירותיו ,ויוצא בראש מחנהו את העיר.
בדרכו חוברים אליו שכירי חרב רבים .הוא מבטיח לכולם שעל נאמנותם יזכו לנתח שמן
מן השלל שייפול בידיהם .בלילה האחרון בממלכת הנוצרים זוכה הסיד לביקורו של המלאך
גבריאל בחלומו ,וזה מבטיח לו חגיגית כי מובטחת לו הצלחה עד סוף ימיו.
ואכן ,דרכו של הסיד זרועה הצלחות .הוא זוכה לכבוש בנקל את העיר קסטחון ,Castejon
שמעבר לגבול קסטיליה ,מעמיק חדור אל מחוזות המאורים ,פושט על מקומות יישוב
בדרכו ,מחריב חלק מהם וזוכה בשלל ובמס עובד .כך מגיעים גיסותיו של הסיד אל מבצר
אלקוֹ ֶסר ,מצודה מבוצרת היטב .אנשי העיר מעדיפים להעלות לו מס עובד וכך חוסכים
מעצמם מלחמה .הסיד מקבל את הכסף ,אולם המנצח אינו מוכן להסתפק בכך ,והוא כובש
את העיר וקובע את מפקדתו במבצר.
הבשורה על מסעות המלחמה של הסיד מגיעה אל אוזניו של מלך ולנסיה ,הוא מותמין
המאורי .מותמין מחליט לבלום את התקדמותו של הכובש הנוצרי ויוצא בראש צבא גדול
למלחמה על אל־סיד באלקוסר .הכוח המאורי חונה מול העיר ,מנתק את אספקת המים
והמזון ,וכך מקווה לגרש את הנוצרים מן העיר .גיסות הסיד פורצים את שערי אלקוסר
ומביסים את צבאו של מותמין .הסיד זוכה בשלל רב ,וחלק ממנו הוא שולח לאלפונסו
בתקווה לקנות את לבו של המלך .דון אלבר פנייס מינאיה ,שוע המקורב לסיד ,נבחר להיות
שליח אל המלך ,יוצא לקסטיליה ועמו המתת לאלפונסו :שלושים סוסי קרבות מצוידים
היטיב .אלפונסו שמח במתת ,ובמחווה של רצון טוב כלפי הסיד הוא מתיר לאנשיו ,אם יש
ברצונם ,לחבור אל הסיד במלחמותיו.

ב .שירת הכלולות –

CANTAR DE LAS BODAS

רבים אכן בוחרים להצטרף ,וצבאו של הסיד גדל והולך .עתה פונה הסיד אל ולנסיה ,המבצר
המאורי החשוב ביותר בדרום מערב ספרד .בדרכו הוא פושט על מקומות יישוב וערים,
מכריע אותם ,גובה מס עובד ובוזז שלל רב .לבסוף מגיע הגייס אל חומות העיר הגדולה,
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מקיף אותה וצר עליה .לאנשי העיר ניתנת אפשרות להילחם או להיכנע .האולטימטום ניתן
לפרק זמן קצוב – תשעה חודשים .בתחילת החודש העשירי העיר נכנעת ,הסיד כובש את
ולנסיה וזוכה בשלל רב .בעקבות הניצחון חוזר הסיד ושולח מתת לאלפונסו ,הפעם  100סוסי
ערב ממיטב הגזע .כבפעם הקודמת ,אף אלה מצוידים ברוב פאר ,וגם הפעם ממונה מינאיה
על השליחות .אלא שהפעם עליו לבקש מן המלך תמורה על האשכר :הסיד מבקש לצרף
אליו את אשתו ושתי בנותיו.
לא זו בלבד שאלפונסו נענה לבקשתו של הסיד ,אלא שביוזמתו שלו הוא אף מוסיף
ומשיב לסיד את רכושו שהוחרם עם גירושו.
מינאיה יוצא אל המנזר ,מבשר לדונה חימנה ושתי בנותיה את החדשות הטובות ,והכול
יוצאים אל הסיד היושב בוולנסיה .בבואן אל המבצר מקבל אותן האב והבעל באהבה רבה,
מחבק אותן ודמעות שמחה זולגות מעיניו.
כוחו של הסיד בספרד הולך וגדל .שליטי המאורים חרדים מפניו ,ואמיר מרוקו מחליט
לשים קץ לכיבושי הנוצרי .הוא יוצא בצבא גדול ומצויד היטב של חמישים אלף איש .מפליג
לספרד ,נוחת מול ולנסיה ויוצא לגרש את ״הכלב הנוצרי״ מן העיר המוסלמית .אל־סיד,
המצפה לשלל מלחמה עצום ורב ,מקבל בשמחה את פני המלחמה הצפויה .הוא משכן
את רעייתו ובנותיו במגדל שבמעלה המבצר ,מבטיח לנשים המודאגות כי הניצחון בידיו,
ופושט על האויב המאורי .הפשיטה מסתיימת אכן בניצחון מוחץ ,זאת על אף מאזן הכוחות
הנוטה בבירור לצד המאורים ,ביחס של  .1:12השלל הפעם הוא אכן רב מספור .הבשורה על
התבוסה המאורית מגיעה אל חצרו של אלפונסו .שניים משועי קריון ,האחים האינפנטים
דייגו ופרננדו גונסלס ,מחליטים לבקש את ידי שתי בנותיו של הסיד ,שכן השניים סבורים כי
הנישואין יביאו להם תועלת חומרית .השניים משכנעים את המלך לפעול לטובתם בנושא.
המלך מסכים ,ומבקש מאלבר פנייס מינאיה למסור את תמיכתו ברעיון לאל־סיד .מינאיה
מוסר את שנתבקש .הסיד מהסס תחילה ,אולם כיוון שהמלך עצמו ממליץ על כך ,הוא
מסכים ,הגם שניכר כי לבו חצוי.
נערך מפגש על שפת נהר הטחוֹ  ,לתכנון פרטי חגיגת הכלולות .אל־סיד פוגש את המלך
אלפונסו .שנים רבות חלפו מאז שהשניים ראו איש את רעהו .אל־סיד משתטח לרגלי המלך
ונושק את ידיו ,והלז מוחל לו על שיגיונות העבר .המלך מציג בפני אל־סיד את האינפנטים
מקריון .אל־סיד מקבל אותם באהבה ,מחלק להם מתת ברוחב לב ,ולאחר נשף כיד המלך
למסובים ,יוצא אל־סיד בחברת חתניו לעתיד אל ולנסיה עירו.

קֹורּפס –
ֶ
ג .שירת קלון

CANTAR DE LA AFRENTA DE CORPES

חגיגת הכלולות נמשכת שבועיים ימים ,מתנות רבות מחליפות ידיים ,ואל־סיד שוב מתגלה
בנדיבותו הרבה .אולם את השמחה עוכר מקרה תמוה ,שבמהלכו לומד הסיד דבר מה על
תכונותיהם של שני חתניו :ארי נמלט מן הסוגר בחצרו של אל־סיד ,הנם את שנתו על
ספסל בקרבת מקום .אנשיו כולם מסתודדים סביבו על מנת להגן על הישן מפני השחץ.
כולם ,מלבד שני החתנים – אחד רועד מפחד ,נחבא מתחת לספסל עליו ישן הסיד ,השני
נמלט מן החצר ומוצא מסתור מאחורי גת יין .המקרה מסתיים בכי טוב אך השניים הופכים

מבוא כללי

33
לבדיחת החצר ,אולם כבודם מוּשב כאשר גיסות מלך מרוקו צרים על העיר ,ושני נסיכי קריון
יוצאים לקרב ואף מדווחים על גבורתם ואומץ לבם .אולם שקר בפיהם ,שכן במציאות הם
נסו משדה הקרב מיד כשראו את האויב ,ואלמלא ניצלו בידי אחד מאבירי אל־סיד ,רע ומר
היה גורלם .סודם מתגלה בהמשך העלילה .פרשת הארי רובצת על השניים ,והם מחליטים
לנקום את קלונם על־ידי רצח נשותיהם.
הם מציעים ליטול את נשותיהם לקריון על מנת שתראינה את קניינם הרב ,ומטכסים
עצה כיצד להיפטר מהן .אל־סיד ,החושד בכוונת השניים ,שולח אחריהם את אחד משארי
בשרו ,הוא פלס מוניוס ,ומבקש ממנו לעמוד על המשמר .בחצותם את הגבול לקסטיליה
משלחים האינפנטים את מוניוס לדרכו .בשעה שהשיירה חוצה את יער האלונים בקורפס,
נשארים השניים עם נשותיהם ,מפשיטים אותן ומכים אותן מכות רצח .לאחר שהשתיים
איבדו את הכרתן משליכים אותן בעליהן אל סבך היער ,בהנחה שאם לא מתו עדיין ייפלו
קורבן לחיות היער.
ככלות המעשה ממשיכים דייגו ופרננדו אחיו בדרכם ,בעודם סבורים שאיש איננו יודע
על כך דבר .אולם מוניוס ,העוקב אחרי השניים ,מגלה את מקום רבצן של שתי העלמות,
מגיש להן מים ,מלביש אותן ומשיבן לוולנסיה ,שם הן מתאוששות במהרה .הדבר נודע בכל
רחבי הממלכה ,והמלך אלפונסו ,מי שבמו ידיו השיא את בנותיו של אל־סיד ,אפו חורה ולבו
נעצב .אל־סיד ,שהאינפנטים מקריון המיטו חרפה על בנותיו ,מבקש משפט צדק .הוא שולח
שליחים בנדון אל המלך .אלפונסו נענה בחפץ לב לדרישתו ,ומכריז באמצעות שליחים על
כינוסו של הקורטס בטולדו בתוך שלושה שבועות .בתום שלושת השבועות מתכנסים שועי
הממלכה בחצרו של המלך .שני האינפנטים מאחרים ביומיים שכן בלבם חשש מפני המשפט
האמור להיערך בכינוס הקורטס.
המשפט נפתח בדרישתו של אל־סיד כי שני האינפנטים ישיבו לידיו את החרבות הנודעות
לתהילה קולאדה וטיסון ,בהן זכה בקרבות .הדבר נעשה ,והאינפנטים סבורים שבכך בא הקץ
לדרישותיו של אל־סיד .אולם זה דורש מהם להשיב לו עתה את ההון הרב שנתן בידם,
חמשת אלפי מרק כסף .אך הסכום אינו בידם ,שכן כילו אותו ,והסיד מסכים לקבל בתמורה
קניין שווה ערך .בכך לא בא הסוף לצרותיהם ,שכן עתה דורש הסיד כי כבודו יושב לו בדו־
קרב בין האינפנטים ונציגם לבין שלשה מאביריו .ניסיונותיהם של דייגו ואחיו להסיר את רוע
הגזרה עולים בתוהו ,והמלך קובע מועד לשורת הדו־קרבות .תוצאות הדו־קרב ממיטות קלון
נוסף על ראשי האינפנטים .שניהם יוצאים לדו־קרב מול מרטין אנטולינס ופדרו ברמודס,
החמושים בטיסון ובקולאדה .כיוון שנפצעו קשות ,בוחרים האינפנטים להיכנע ולא למות,
והשניים מגורשים ברוב חרפה מן המקום .נציגם הנלחם נגד מוניו גוסטיוס ,מוצא את מותו
בקרב.
נסיכי נווארה ואראגון מבקשים את ידי הבנות ,זוכים בהן ,והשתיים יושבות על כס
המלכות בשתי הנסיכויות .כך זוכה אל־סיד במעמד רם של מקורב לבית המלוכה הספרדי.
האיש הולך לעולמו בשיבה טובה ,ביום ראשון לחג השבועות.
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כרוניקה מול דרמה
הנה כי כן ,בין שאר ההבדלים שבין עלילת היצירה כפי שהוגשה בתקציר לעיל ,לבין הידוע
לנו על אל־סיד ההיסטורי ,שניים בולטים לעין ביתר שאת .א .אין זכר לפרשת העשור בה
משרת אל־סיד בחצרו של השליט המאורי בסרגוסה .ב .הקונפליקט הדרמטי המצוי במרכז
היצירה – פרשת הנישואין האומללה של שתי בנותיו לשני בני בלייעל ,האינפנטים מקריון
– לא הייתה ולא נבראה ואף משל לא הייתה.
בעוד שניתן להבין את רצונו של המחבר בראשית המאה ה 13-לטאטא מתחת לשטיח
את פרשת בריתו של הגיבור הלאומי עם האויב המאורי ,נשאלת השאלה מדוע הוא בורא
סיפור מעשה יש מאין.
המספר גורר את המלך אלפונסו עצמו לפרשה ,וכך הופך הסיפור הדמיוני לנדבך מרכזי
לפיוס בין השניים .פרט משני ,אולם תמוה אף הוא :מדוע מעניק המספר האלמוני שמות
פיקטיביים ,אלווירה וסול ,תחת מריה וכריסטינה ,לשתי הבנות? אין לשכוח שהשתיים לא
היו עלמות אלמוניות אי שם באחת החצרות בקסטיליה ,כי אם נהנו ממעמד של מלכות
אראגון וברצלונה במחצית הראשונה של המאה ה ,12-נתון שלא ייתכן כי נעלם מעיני
מחברה האלמוני של היצירה.
אמנם מננדס פידאל ,גדול חוקרי השירה האפית הספרדית ,ראה ביצירה אמת היסטורית
ואף כתב כי החוגלר האפי העניק לנו :׳…,‘el carácter verista, concretamente histórico
קרי :״אופי הנאמן לאמת ההיסטורית״ ,אך מחקר מאוחר יותר הוכיח כי פידאל הרחיק
לכת ,שכן לא האמת ההיסטורית עמדה לנגד עיני המחבר כי אם הניסיון להעניק דמות
אמינה ככל האפשר במישור המעשה וההתנהגות .ואין ספק שהכוונה הושגה .מכאן
שדמותו של אל־סיד אמנם משכנעת את הקורא ברמה הריאליסטית ,אולם כל ניסיון
להציג זיקה של ממש בין המרכיב המרכזי בנרטיב המוגש ביצירה לבין האמת ההיסטורית,
באבו.
ייכשל ִ
למותר לציין שבין חמשת המסמכים/מקורות המקדימים את שירת אל־סיד לבין היצירה
עצמה מפריד מרכיב בעל חשיבות עליונה ,והוא :מעמדה של יצירה ספרותית מול כרוניקה.
בעוד שפירוט כרונולוגי של קורות ממלכה או חצר מלוכה אינו דורש מרכיב מרכזי של
קונפליקט דרמטי ,הרי שללא קונפליקט כזה יצירה ספרותית ,ובפרט זו המוגשת לקהל
מאזינים מפיו של חוגלר על במה עם גיטרה בידו ,והאמורה לרתק את השומע ,מאבדת את
תכלית קיומה .עלינו להניח מפורשות שבפני מחבר הקנטאר היו מונחים חמשת המסמכים,
ואם לא הם עצמם הרי שלפחות התוכן העולה מהם .אולם תוכן זה לא היה בו די על


למחקרים השוללים את אמינותה ההיסטורית של שירת אל־סיד ראו בין היתרW. Kienast, ‘Zur Geschichte :
des Cid’, Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters, 3 (1939), 57-114; E. Lévi-Provençal, ‘Le Cid de l’histoire’,
;Revue Historique, 180 (1937), 58-74, and ‘La toma de Valencia por el Cid’, Al-Andalus, 13 (1948), 97-156
’Leo Spitzer, ‘Sobre el carácter histórico del CMC’, NRFH, 2 (1948), 105-17; A. Ubieto Arteta, El ‘CMC
y algunos problemas históricos (Valencia, 1973); Jules Horrent. Historia y poesía en torno al `Cantar del
.Cid׳ >.Barcelona: Editorial Ariel. <http://oraltradition.org/
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מנת לחולל את המתח הדרמטי שביקש המחבר האלמוני .אין מנוס אפוא מלהניח שפרשת
הנישואים לאינפנטים מקריון היא כל כולה פרי דמיונו של המחבר ,שהרי אין לה ול ּו רמז
בכתבים שקדמו לחיבורו של האפוס.
הדבר מתמיה ,שכן לא מדובר בדמות עלומה או רחוקה כרונולוגית שניתן להצמיד
לה תכנים שאינם עולים בקנה אחד עם המידע ההיסטורי ,כפי שנעשה ,כאמור ,בסאגה
הארתוריאנית ,בשירת רולן או בשירת הניבלונגים.

שירת אל־סיד – ביקורת
הערכת היצירה בבחינת מעשה אמנות עלתה וירדה במהלך מאתיים שנים ומעלה מאז ראתה
אור בדפוס בשנת  .1779עוד קודם לכן ,היה זה האב סרמיינטו ( ,)Sarmientoנזיר בנדיקטיני,
שחקר את כתב היד במדריד בשנת  1750ונתן את דעתו על ערכיה האמנותיים של היצירה.
סרמיינטו מתייחס בעיקר למבנה השפה ולהיבטים הפרוזודיים של הכתוב ,בעיקר למשקל
הבלתי סדיר ממנו אין הנזיר חוסך את שבטו .כך גם הביקורת לאחר הופעת היצירה בדפוס.
אמנם מיד עם הופעתה הפכה שירת אל־סיד לחלק מובנה בפולקלור ובהיסטוריה הספרדיים,
אך המבקרים לא עשו עמה חסד .הטענות העיקריות הן כי העלילה פרימיטיבית ,הדמויות
חסרות עומק ,וחמור במיוחד הכשל הדרמטי ,שאיננו מוביל את הנרטיב אל פסגה כראוי
לשירה אפית .כך או אחרת ,איש אינו מעניק לאפוס הספרדי מעמד של יצירת אמנות
הראויה לעמוד לצד האפוסים הגדולים המוכרים בעת ההיא.
היוצרות התהפכו בעידן הרומנטי ,המעלה על נס את ימי הביניים .גדולי המבקרים של
רדר – מי שתרגם־עיבד את אל־סיד לשפת ארצו ,וילהלם
העת ההיא ,דוגמת :גוטפריד פון ֶה ֶ
שלֶ גֶ ל וסמיואל קולרידג׳ ,מהללים את היצירה ,ורוברט סאותי ( ,)Southeyבמעמדו הנכבד
של משורר החצר בבריטניה ,מכנה את היוצר האלמוני של אל־סיד :״הומרוס של ספרד״.
אולם מכולם הגדיל לעשות דווקא הנרי הלאם ( ,)Hallamהיסטוריון אמנות ומן המבקרים
השנונים בעת ההיא ,מי שראה באל־סיד את ״השירה הנעלה ביותר שנכתבה לפני הקומדיה
האלוהית לדנטה.״
עם שקיעת הרומנטיציזם האירופי במחצית השנייה של המאה ה ,19-שב הניתוח
הביקורתי של היצירה ומסיר ממנה את הכתרים שעטרו לה גדולי הרומנטיקונים .הדבר
מתבטא בראש וראשונה בעניין פוחת והולך ביצירה עצמה.
שובו של אל־סיד לקדמת הבמה – וזאת תרתי משמע ,אם ניקח בחשבון את האופרה
והתיאטרון – מתרחש עם פרסום מחקרו רב ההיקף והסגולה של ראמון מננדס פידאל בשנת
 .1911החוקר הספרדי הגדול בוחן את היצירה על בסיס הממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו,
בעיקר במחצית השנייה של המאה ה ;19-עורך השוואה מדוקדקת של האירועים ביצירה עם
האמת ההיסטורית והגיאוגרפית; בוחן את מקורותיה האפיים והפולקלוריסטים ובאופן זה
מעניק לה מסד נתונים רחב ומרתק .אמנם ההיבט הספרותי הטהור תופס אצל פידאל מקום


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


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



לתולדות הביקורת על היצירה עד אמצע המאה ה 19-ראו את חיבורו של חוזה אמדורJosé Amador, Historia :
).Crítica de la literatura española, 4 vols (M., 1861-65; reprinted M., 1969
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שירת אל־סיד – האמנם יצירת מופת?
״האפוס כתוב ברשלנות ,העלילה בלתי אמינה בעליל,
ה׳גיבור׳ איננו גיבור וסיפור המעשה נעדר עומק אפי
והרואי״.
מצוטט בספרו של מיגל מניוטה

המצוטט הוא מבקר אלמוני מן העשור האחרון של המאה ה .18-פסק הדין הקשה שמוציא
הכותב על היצירה מצטיין באותנטיות של מי שקורא את הדברים קריאה תמה ,בלא שהושפע
מתלי תלים של מחקר היסטורי וספרותי.
ואכן ,הסופרלטיב המוקצן ״יצירת מופת״ היה זה זמן רב למטבע שחוק עובר לסוחר ,בו
נוהג המבקר המצוי לכנות כל תוצר הנהנה מזיו שכינת העבר הרחוק .דוגמאות רבות לכך,
ואחת האופייניות ביותר היא סונטות שקספיר המוצגות על־פי רוב כדוגמה אולטימטיבית
של מלאכת מחשבת פיוטית ,בשעה שהאמת היא כי הגדרה זו חלה לכל היותר על שליש
מן המכלול בן  154הסונטות .על היתר טבוע תו הבינוניות הנדושה ,בבחינת מצוות אנשים
מלומדה של סוגה פיוטית זו בעידן ״הסונטומניה״ האופייני לשלהי המאה ה .16-בני התקופה
ידעו להבחין בכך טוב יותר מאיתנו .עד  1792ראו אור לפחות עשר מהדורות של כל כתבי
שקספיר ,באף לא אחת מהן כללו המו״ל והעורך את הסונטות.
ייאמר אפוא גלויות ונחרצות :למרות הסופרלטיבים שמנחית ראמון מננדס פידאל על
הקנטאר ,שירת אל־סיד איננה יצירת מופת .וזאת אם נבחן אותה בקני המידה שהתגבשו
ביצירות נודעות אחרות בנות הזמן ,החל בשירת רולן ושירת הניבלונגים ,וכלה בכתבי משורריה
הגדולים של גרמניה וצרפת בשלהי ימי הביניים ,דוגמת וולפרם פון אשנבך ,גוטפריד פון
שטרסבורג ,מארי דה פרנס או קרטיין דה טרואה – אם למנות רק את הקוורטט המוביל.
הפרוטגוניסט בשירת אל־סיד אינו ניצב בפני חידת הקיום ,אינו בוחר בין טוב לרע ,אינו
נקרע בין שנאה לאהבה ואיננו מקריב את חייו על מזבח של אידיאל .להפך ,כל עניינו של
רודריגו דיאס בקטנות של יום ,ודאגתו העיקרית היא פירוט יומיומי של נכסיו .מה עלובה
הייתה שירת הניבלונגים אילו גילה האגן לקרימהילד את מקום המחבוא של האוצר ,והיא
בתמורה הייתה משלימה עמו והכול היו מונים את הממון ,מאושרים בחלקם .מה היה ערכה
של שירת רולן אילו תקע הגיבור בשופר ושרלמאן היה בא לעזרת חיל המאסף ,מביס את
הסרצנים והכל היו שבים שמחים וטובי לב אל חצר המלך ,ובה היה נושא רולן הנסיך את
אוֹ ד היפה?
סביר להניח שאילו נתבקש רודריגו דיאס לצאת בחיפושים אחר הגביע הקדוש ,לא
היה מבין מה מבקשים ממנו .הדעת נותנת שאילו נתבקש היה אמנם יוצא לקרב על לטאה


).Historia y bibliografía de la crítica sobre el PMC (1750-1971) Miguel Magnotta (Chapel Hill, 1976
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גלאהד האביר מניח מאחוריו את הבלי העולם הזה ויוצא לחפש את הגביע הקדוש.
אדוארד ברנה ג׳ונס ,1878 ,אילו נתבקש אל־סיד לעשות זאת סביר להניח
שלא היה מבין מה מבקשים ממנו.

מגודלת יורקת אש ,אולם זאת רק אם יובטח לו קודם לכן (בגיבוי ערבות נאותה) כי יקבל
בתמורה מאה סוסים מצוידים היטב ,שש מאות מרק כסף וחלקת נדל״ן .קרי :נחלה נאה
בדמות שלטון על עיר בצורה המעלה לו מס עובד .גיבור אפי אינו מוציא את נשמתו בשיבה
טובה ביום ראשון של חג השבועות ,כי אם עולה בלהבות לשמים או נקרע לגזרים בידי אויב
בוגד .הוא בז לממון ולא מונה את כספו חדשות לבקרים .לא את הזהב חומד הגיבור האפי
כי אם את חמודות אהובתו ,וכן הלאה.
כך בהיבט הכללי של היצירה האפית ,וכך גם ברובד האמצעים האסתטיים בהם אמורה
זו לעשות שימוש ,הן ברובד הפרוזודי והן בהקשר לכלים הספרותיים הבסיסיים הגודשים
את היצירות הנזכרות לעיל והנעדרים כליל משירת אל־סיד.
כללית ,בנויה היצירה שלפנינו על הבסיס הפרוזודי של ִשירוֹ ת העלילה הצרפתיות,
ה ,Chanson de geste-דוגמת שירת רולן שאליה נהוג להשוותה .זו בנויה על משקל
דקסילבי ,קרי :עשר הברות עם הדמימה אחר ההברה הרביעית:

מבואות
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;Rollant est proz / e Oliver est sage

1094

Ambedui unt / merveillus vassalage.

גם אם לא יהיה זה מדויק לקבוע כי היצירה הצרפתית שומרת בנאמנות על המשקל לאורך
כל  4002שורות האפוס ,הרי שהחריגות מעטות יחסית .לא כך ביצירה שלפנינו .למעשה
קשה להבחין במשקל שהנחה את מחברה העלום של שירת אל־סיד .המשקל נע בין שורה
קצרה בת שמונה הברות ועד לכפול מזה במקרים רבים ,וגם שורות בנות עשרים ושתיים
הברות לא תחסרנה .הדמימה ,המעניקה לשירה את ערכה המוזיקלי ,נעה ממקום למקום ללא
כל היגיון פנימי .כך למשל חמש שורות הפתיחה שונות ברובן זו מזו ,הן במספר ההברות והן
במיקומה של הדמימה .השורות  7-6הן בנות  16ו 12-הברות (בהתאמה) ,וכן הלאה.
Sospiro mio Çid | ca mucho avie grandes cuidados.
Ffablo mio Çid | bien e tan mesurado:

תופעה תמוהה נוספת ,הפעם ברובד הפיוטי היא העדר מוחלט כמעט של שימוש
בדימויים ,מטפורות ואלגוריות .בכל היצירה נמצא מקרה בודד אחד בלבד של מטפורה,
הבאה לסמל את כאב הפרידה:
בּ וֹ כִ ים דְּ ָמעוֹ ת ׁ ָשלִ ׁיש ִא ׁיש לֹא ָר ָאה ֲע ַדיִ ן,
נִ ְק ָר ִעים ִא ׁיש ֵמ ֵר ֵעה ּו ְּכמוֹ ִמ ָ ּבשָׂ ר ִצ ּפ ֶֹרן.
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הפרודיה היא אחד הביטויים המעטים בהם עושה היצירה שימוש ,והחורגים ממסירת עובדות
יבשות .המקרה הבולט ביותר ,הוא זה המתרחש לקראת סופו של הקנטאר הראשון ,לאחר
שאל־סיד מביס בקרב את ראמון ברנגר השני ,רוזן ברצלונה ,ולוקח אותו בשבי .השבוי
נוקט בשביתת רעב ,ובאופן זה מגלגל את הכדור לידיו של הסיד .בעיני הקורא המודרני,
מעשהו של הרוזן הוא חסר שחר .אולם יש לזכור את הבדל המעמדות הגדול בין הסיד לרוזן
השבוי .סירובו של ראמון לקבל מזון מפיו של הסיד הוא ביטוי לבוז שהשוע הרם רוחש
לאציל הזוטר ,מי שעל־פי המסורת הוא בנו הממזר של בעל טחנת קמח בביוואר שאנס
את המשרתת .המרכיב הקומי מתגלה כאשר הסיד מודיע לו שאם לא ימהר ויאכל ,שוב
לא יראה לעולם את ארצו .כיוון שהרוזן מסיק מכך כי אם אך יטעם מעט מן המזון המוגש
לפניו ,צפוי לו כי יצא לחופשי ,הוא משנה באחת את דעתו ,ומתנפל על המזון :״בּ וֹ לֵ ַע ָהרוֹ זֵ ן
ֶאת ְמזוֹ נוֹ ְ ּב ֵח ׁ ֶשק.״

התיאור גולש לגרוטסקה כאשר השוע היהיר מתנפל לפתע על הצלחת...
סוֹ ֵעד הוּא וְ נֶ ְח ּ ָפז ִעם ַא ִ ּב ָיריו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם,
טוֹ ְרחוֹ ת יְ ֵדי ַהדּ וֹ ן ָרמוֹ ן ִמ ְ ּבלִ י לָ נו ַּח,
…
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״מ ָאז רוֹ זֵ ן ֲאנִ י ,עוֹ ד לֹא ָס ַע ְד ִּתי
ֵ
ְ ּביֶ ֶתר ֵּת ָאבוֹ ןַ .ה ַּט ַעם ׁ ֶש ְ ּב ִפי
לֹא יִ ּׁ ָשכַ ח לָ ַעד...״.
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האירוע הקומי מגובה היטב במקור בשימוש לשון נופל על לשון ,בין היתר במיליםComed, :
 ,Condeקרי :״מצחיק״ ו״רוזן״ – מרכיב שלא ניתן להעבירו בתרגום.

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

האינפנטים מקריון – אבני הנגף על דרכו של ״הפלורליזם האפי״
שאלת חיבורו של האפוס – האומנם פרי גאוניותו של מחבר יחיד או שמא תוצר מקובץ
של מסורת בעל־פה? קרי :האם הבּ ארד הבריטי /הטרו ֶּבר הצרפתי /המינֶ נזינגר הגרמני ואולי
והביאה לכלל שלמות ,או שמא האפוס ,הוא
החוגלָ ר האיברי ,הוא שהגה את השירה האפית
ּ
בבחינת סיפור גולמי שהלך ולבש צורה על ציר הזמן ,זכה להיזון חוזר של סביבתו עד אשר
התגבש ליצירת מופת דוגמת האפוסים מן העידן הקלאסי ואלו משלהי ימי הביניים.
סוגיה זו נדונה עוד זמן רב בטרם נתגלו האפוסים הגדולים של אירופה משלהי המאה
ה 12-וראשית ה .13-השאלה שעלתה עסקה בעיקר בסוגיית חיבורן של האיליאדה והאודיסאה.
הנושא זכה לדיון מעמיק ונרחב בעיקר בקרב האסכולה הגרמנית של המחקר הספרותי .היו
אלה חוקרי ספרות מן המעלה הראשונה במחצית השנייה של המאה ה 18-וראשית המאה ה-
רדר ,וילהלם קרל גרים ופרדריך פון שלֶ גֶ ל ,שגיבשו תיאוריה אשר
 ,19דוגמת גוטפריד פון ֶה ֶ
זכתה לימים לכינוי ״הפלורליזם האפי״ .המכנה המשותף לאסכולה הגרמנית הייתה ההנחה כי
היצירה האפית במתכונתה הגולמית היא פרי רוח העם .יופיו הגולמי והתם של האפוס הנו
על־פי תפיסה זו תוצר הגאונות הספונטנית של הקולקטיב .האיליאדה הוצגה כאוסף עלילות
נפרד בעידן קדום שלא הכיר את אמנות הכתב .זאת בין היתר משום שלא ניתן היה לאצור
בזיכרונו של הפרט יצירה רחבת היקף דוגמת האפוסים ההומריים.
אמנם הממצא הארכיאולוגי הוכיח כי הכתב היה מוכר מאות בשנים קודם לחיבור היצירה
(הן הכתב המיקני והן הכתב הפניקי־עברי) ,אולם הממצא הארכיאולוגי לא היה בו די על
מנת לסתור את התיאוריה הפלורליסטית.
השירוֹ ת
קפיצת מדרגה בתחום המחקר הספרותי בנושא זה התחוללה עם גילוי מחדש של ִ
האפיות בשלהי המאה ה – 18-הניבלונגים ,שירת אל־סיד ,שירת הנסיך איגור ,ובמאה ה19-
– שירת רולן .עם הטריומוויראט שהוביל את הוויכוח נמנו גדולי החוקרים בעת ההיא ,גסטון
ּ ָפריס ( )1903-1839וז׳וזף בדיה ( )1938-1864בצרפת ,וראמון מננדס פידאל בספרד .פריס


להרחבה בסוגיה הלשונית ראו“John England ‘Comed, Conde’: The Cid’s Use of Parody”, Medium Aevum, :
.Volume 63, Issue 1, 1994

מבואות

43
ובדיה ,במחקרם המקיף על ִשירוֹ ת העלילה – ה Chanson de Geste-בכלל ועל שירת רולן
בפרט ,התייצבו בנושא זה בשני קצוות מוגדרים היטב.
גסטון פריס הוא נציגו הבולט של הזרם ״הפלורליסטי״ (או ״המסורתי״) ,לפיו השירה
האפית כפי שהיא מוכרת לנו היא שלב אחרון בהתפתחות איטית של המסורת העממית עד
שזו התגבשה לכלל יצירת מופת.
ז׳וזף ֶ ּבדיֶ ה ,תלמידו וממשיכו של פריס ,חולק בסוגיה זו על מורו ורבו ,בטענה הפוכה
סימטרית .על־פי התיאוריה של בדיה ,המוכרת כ״אינדיבידואליטית״ ,שירת רולן היא יצירה
של מחבר יחיד ,משורר דגול משכמו ומעלה ,מעל ומעבר לפשטנות הגולמית של שירת
הפולקלור **.מננדס פידאל ,המקבל את תפיסתו המסורתית של גסטון פריס ,מבקש להחיל
אותה על שלבי גיבושו של האפוס הקסטיליאני ,באמצעות התפתחותה של הרומנסה העממית
(בין היתר ,הסבתא רבתא של אופרת הסבון הספרדית של היום) .״מקורות ספרות הרומנסה״,
כותב פידאל ,״מקדימים בהרבה את הטקסט הכתוב ,ודבר זה אין להסבירו מבלי לקחת בחשבון
קיומם של טקסטים קודמים ליצירה שבידינו״ .כך הרומנסה וכך האפוס .על־פי פידאל:
ההנחה לפיה שירת רולן או שירת אל־סיד הן תוצר של המוזה האפית
השורה על המשורר היחיד ,מופרכת בעליל ,שכן אין היחיד ,מוכשר ככל
שיהיה ,מסוגל להקיף את השפע הבלתי נדלה המגולם באפוס ,החל בנתוני
התרבות החומרית וכלה בפרטים היסטוריים .הדבר אפשרי רק כשלב סופי
של הכלאה והיזון חוזר ,הנטועים עמוקות במסורת אפית ארוכה המבשילה
ומתגבשת בסופו של דבר ביצירת מופת .ההיזון החוזר והזיקה בין שורת
המחברים האלמונית המתחדשת תדיר ,לבין סביבתם ,הם שמעדנים אט־אט
את הכתוב ,ומעלים אותו בשלבי האיכות הפיוטית בתהליך של ״אבולוציה
אפית״ ,Evolución de la epopeya :בלשונו***.
תכונה זו של צמיחה אורגנית יכולה על־פי החוקר הספרדי להתחולל רק על ציר של זמן
רב ,נתון שמטבע הדברים אינו עומד לרשותו של המשורר ה״אמן״ .זו הסיבה ,טוען פידאל,
שהשירוֹ ת האפיות מימי הביניים נעדרות שם של מחבר ,ורק בשלב מאוחר יותר נמצא מי
ִ
שהעניק את שמו למוצר המוגמר .מכאן ששני השמות המופיעים בשורות האחרונות של
ו״פר אבּ אט״ מזה – אינם כי אם שני נזירים
שירת רולן ושירת אל־סיד – ״טוּרוּלדוּס״ מזה ּ ֶ
מעתיקים שהעלו על הכתב את המסורת העממית .זכותם הגדולה בכך שאלמלא עשו את
מלאכתם נאמנה ,היה האפוס אובד ,כפי שאבדו רבים אחרים ,אולם לא מעבר לכך****.
 להרחבה ראוExtraits de la Chanson de Roland et de la Vie de saint Louis, par Jean de Joinville, 1889 :
וכןHistoire poétique de Charlemagne publiés avec introduction, notes et glossaires complets, par :
.Gaston Paris, 1865
** להרחבה בנושא ראו.Joseph Bédier, Commentaires sur la chanson de Roland, 1927 :
*** Pidal, Ramón Menéndez, La epopeya castellana a través de la literatura española, Buenos Aires,
.1945

**** השורה המסיימת את שירת רולן היא :״כאן לזֶ מר טורולדוס סיפר ,בא הקץ.״ שירת אל־סיד נחתמת בקביעה
לפיה :״ ֲאבִ י ִמנְ זָ ר ו ׁ ְּשמוֹ ּ ֶפר ַא ָ ּבאט הַ ֶ ּגבֶ ר ּ ְ /ביֶ ַרח ַמאי ָר ׁ ַשם ֶאת הַ דְּ בָ ִרים ַעל ְקלָ ף״.
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עד כאן פידאל .אולם ,למרבה האירוניה ,דווקא במקרה הספרדי קשה לבסס את טיעונו
של פידאל על מסד עובדתי מוצק ,זאת מהעדר טקסטים המקדימים את העלילה המרכזית,
שהיא הציר עליו סובבת היצירה ,קרי :פרשת נישואי בנותיו של הסיד; ועל כך בהמשך .ההבדל
היסודי בהקשר לשאלה הנידונה בזאת ,בין שירת אל־סיד לבין שירת רולן ,נובע מן העובדה,
שרולן הוא דמות ערטילאית ,שנטל המחבר משורה אחת בכרוניקה ההיסטורית של איינהרד
(וראו במבוא לעיל) ,בעוד שרודריגו דיאס הוא דמות בשר ודם הנזכרת רבות ומתועדת היטב.
הנה כי כן יכול היה טורולדוס דנן החתום על האפוס הצרפתי להניח למוזות להפרות כרצונן
את דמיונו הפורה ,מבלי שיעלה בידי חוקר פלוני להשיג על הכתוב .פר אבאט לעומתו –
ואחת היא אם בתפקיד מחבר רב השראה או נזיר מעתיק בלבד – לא יכול היה לפרוץ את
גבולות המידע הזמין על אל־סיד ,זאת בעיקר אם נקבל את טיעונו של פידאל ,לפיו היצירה
נתחברה בשנת  .1140הלא בשנה זו ,ארבעה עשורים בלבד אחר מותו של הגיבור ,עוד חיו
רבים שהכירו את האיש ,קל וחומר שידעו את עיקרי הפרטים הביוגרפיים עליו .מי שטומנים
פח לתיאוריה של פידאל ,הם כאמור שני בני הבלייעל ,האינפנטים מקריון.
פרשת הנישואין האומללה של בנות הסיד לאינפנטים מקריון איננה ״עוד אפיזודה״
ביצירה ,היא אכן הציר המרכזי עליו נעה היצירה כולה ,מעניקה לה את ערכה הדרמטי
ובהתאם לכך תופסת קרוב לשני שלישים מנפח האפוס .כאמור (וראו פרק המבוא בכרך
זה) אין כל אזכור בכתבים מוקדמים יותר לסיפור המעשה ,קרי :באותם חמשת המסמכים
הנזכרים בפרק על אל־סיד ההיסטורי .יתרה מזו ,אף לא בסיכום המקיף על חיי הגיבור
בפרק הרביעי והאחרון של  La Cronica de Espanaמימי אלפונסו העשירי ,שנתחברה כמה
עשרות בשנים לאחר חיבור האפוס .אין אפוא מנוס מלהניח שהמחבר המציא אותו מתחילתו
עד סופו ,על מנת להחיות את הנרטיב ולהעניק לעלילה קונפליקט דרמטי ,שבלעדיו לא
היה זה סיפור אפי אלא לכל היותר כרוניקה בחרוז אסוננסי .הנה כי כן ,נשמטת הקרקע
מתחת לטיעונו של פידאל ,לפיו ניתן למצוא עדות לנרטיב במסורת ארוכת שנים .זאת בפרט
שהמסורת ,כמצוין לעיל ,איננה ארוכת שנים כלל ועיקר .למותר לציין שפידאל מתכוון
לרומנסה הספרדית שבכמה מן הבלדות שלה אכן נזכרת בקצרה וברמז פרשת האינפנטים.
אולם הרומנסה העממית נתחברה זמן רב לאחר פרסום האפוס ,וברובה מוצאה מן המאות
ה 14-וה – 15-לאו דווקא בסיס איתן להסמיך עליו עדות היסטורית.
כך במקרה של שירת אל־סיד ,ואף ביתר שאת בשירת רולן – הגם שממבט שונה
לחלוטין .בעוד אל־סיד הוא סיפור ריאליסטי המתחולל ברובו הגמור בגובה העיניים ,עוסק
בקטנות של יום (במובן האפי של המילה) ,כגון פרשת הנישואין הכושלים וניסיונו של
הפרוטגוניסט לזכות בסליחתו של המלך ,ומוקדש לסוגיה של צבירת נכסים ,קניין ותפיסת
שלל ,שירת רולן היא שירה אפית במובנה הנשגב של המילה .מחברה העלום של שירת
רולן בוחן את ערכי היסוד של הקוד האבירי ,האתוס הפיאודלי והדוֹ גמה הנוצרית ,בכלים
שהם גבוהים מעל להשגותיו של משורר הפולקלור המצוי ,ובוודאי שאינם מעניינו ,לא
שלו ולא של ציבור מאזיניו של הטרובדור המצוי הנע ונד על פני שווקים ,חצרות כנסייה
וירידי חג ,בניסיון למכור את מרכולתו לכל מאזין הנכון להשליך לרגליו פרוטות נחושת
ספורות.
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בתחבולות בצע תעשה לך מלחמה
ַרב ַה ָ ּז ָהב וְ כֶ ֶסף ִמ ְּספֹר ִ ּב ֵיד ֶיהם,
ָע ׁ ִשיר הוּא ַהנּוֹ ְצ ִרי ִמ ַ ּבז ו ִּמ ּ ַמלְ קוֹ ַח.

800

מוטיב מרכזי העובר כחוט השני ביצירה כולה ,הוא רדיפת בצע כעיקרון אסטרטגי המנחה
את הפרוטגוניסט .אכן ,עיקרון אסטרטגי ולאו דווקא חמדנות כפשוטה במובן של הcodicia-
הספרדית .את תשוקתו הכפייתית משהו של אל־סיד לשלל ולעושר ניתן להסביר בעובדה
כי האיש ירד מנכסיו ונותר בלא כלום לאחר שאדונו המלך החרים את רכושו ,וכי על מנת
להגשים את מאווייו מרחיקי הלכת חייב האיש לצבור נכסים רבים ,וזאת בראש וראשונה על
מנת לממן את גיסותיו .אולם זהו הסבר חלקי בלבד .ההיבט הרחב יותר ,שהופך למכשיר
רב חשיבות בידי אל־סיד ושאינו נופל בערכו מן המלחמה בפועל ,הוא השימוש המתוחכם
שהסיד – המכיר את נפש האדם – מיטיב לעשות בממונו.
למותר לציין שהדבר מפתיע לא מעט לאור העובדה שבעת חיבור היצירה – ואחת היא
אם נכתבה ב 1140-כטענתו של פידאל או ב 1207-כדעת רוב החוקרים היום ,נתפסה רדיפת
הבצע כפגם שאין חמור ממנו ,הן בדוֹ גמה הנוצרית והן בקוד האבירי החף מכל חמדנות
לבד מזו של האביר אל אהובת לבו .מכאן שהייתה אות קלון על מצחו של השוע הספרדי
המבקש לעצמו מקום מכובד באתוס הפיאודלי של הימים ההם .הנה כי כן ,הדגשת תכונה
זו באישיותו של מי שאמור להיות גיבור לאומי ,והפיכתה לציר מרכזי בעלילת האפוס היא
תמוהה משהו ,וזאת בלשון המעטה.
פרשת אוצר הניבלונגים עולה בהקשר זה כמו מאליה .שירת הניבלונגים נעה סביב
האוצר .הוא זה שמביא למותו של זיגפריד מידו של האגן ,והוא זה הנמצא ביסוד המזימה
שרוקמת קרימהילד נגד בית המלוכה של בורגונד ,המביא את עלילת היצירה לסופה הטרגי.
אולם אף לא לרגע אין הקורא שוכח שרדיפת הבצע של הדמויות המבקשות לעצמם את
האוצר היא העומדת בבסיס רשעותם הטווטונית וסופם הקטלני .ההפך המוחלט מתרחש
באל־סיד .לא זו בלבד שאין הגיבור סובל בשל תכונתו זו ,אלא שהיא המרפדת את דרכו
בסולם ההצלחה ,החומרית ,המעמדית והנרטיבית כאחת.
אובדן הרכוש מזה ,והאימה מפני אובדנו מזה ,באים לביטוי מיד בתחילת היצירה ,וזאת
למרבה האירוניה מפיה של ילדה בת תשע.
ָאז ָ ּב ָאה לְ ָפנָ יו יָ לְ ָדה ְק ַט ָ ּנה ַ ּבת ֵּת ׁ ַשע:
״הוֹ ִ ,סידֶ ,את ַח ְר ְ ּב ָך ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ָחגַ ְר ָּת,
דַּ י ִּכי ִצ ָ ּוה ָעלֵ ינ ּו ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבלֵ יל ֶא ֶמ ׁש
ְ ּב ַצו ַמלְ כוּת ָחתוּם ִה ִ ּג ַיע ֶאל ָה ִעיר,
לא לָ ֵתת לְ ָך ִמ ְקלָ ט ָ ּב ִעיר ַהזּוֹ  ,וָ לֹא –


ג׳ון ברט מכנה תכונה זו של אל־סיד ״החרב השלישית״ ,המשמשת את הגיבור מקסטיליה להשגת מטרותיו,
וראו.Burt, John R. “The Cid’s Third Sword.” Critica Hispanica 16, no. 2 (1994): 205-10 :
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ֹאבד לָ נ ּו ַהכּ ֹלּ ָ ,ב ֵּתינוְּ ,רכו ׁ ֵּשנ ּו
י ַ
ְ
ו ְּבנוֹ ָסף לְ כָ ך עוֹ ד יֵ ָע ְקר ּו ֵעינֵ ינוּ.
ל־סיד,
ֵמ ֲאסוֹ נֵ נ ּו ֵהן לֹא ִּת ָ ּבנֶ הֶ ,א ִ
יְ ָב ֵר ְך אוֹ ְת ָך ָה ֵאל ְ ּב ֶח ֶסד ַר ֲח ָמיו״.
ָּכ ְך ַה ַ ּילְ דָּ ה דִּ ְ ּב ָרה וְ ׁ ָש ָבה ֶאל הוֹ ֶר ָיה.

46

חרדת אנשי בורגוס ,כפי שהיא באה לידי ביטוי מפי הילדה ,וזאת מיד לאחר שהאיש נוכח
באובדן קניינו ,היא צירוף מרתק המבהיר לסיד את עוצמת האיום החומרי הבא ביחד עם
ענישה פיזית (״ו ְּבנוֹ ָסף לְ כָ ְך עוֹ ד יֵ ָע ְקר ּו ֵעינֵ ינו״ּ ).המסקנה המתבקשת פועלת באופן סימטרי
גם במצב הפוך ,קרי :קניית לבו ונאמנותו של האדם באמצעות מתת חומרי .ואכן ,שילוב
השניים למקשה אחת יהיה הכלי המרכזי בו יעשה הסיד שימוש ביחסיו עם אויביו ורעיו
כאחד .מכאן ההסבר לרוחב הלב של הסיד המחלק שפע מתת בין פקודיו על מנת לקשור
אותם אליו.
הניסיון הראשון העולה בהצלחה הוא התמרון המתוחכם שנוקטים אל־סיד ושליחו
לדבר עברה ,מרטין אנטולינס ,בהונאת שני המלווים בריבית היהודים .אל־סיד ער לחרפה
שבמעשהו ,וההסבר מוכן עמו:
״ָ ...ה ֵאל ַה ּטוֹ ב וְ כָ ל
ֲע ַדת ְקדוֹ ׁ ָשיו יָ ִעיד ּו ִּכי ַמ ֲעשַׂ י נוֹ גְ ִדים
ֶאת ְרצוֹ נִ י ֲא ָבל ֵאין לִ י מוֹ ָצא ַא ֵחר״.

97-95

גם אם נקבל את דברי האיש כי ״אין מוצא אחר״ והמעשה כולו הוא בבחינת הכרח לא יגונה,
אין מנוס מלשאול מדוע – אם אכן מצפונו מייסר אותו – אין הוא מחזיר את חובו שנים
לאחר מכן ,לאחר שצבר רכוש עצום ורב ,קרי :לאחר ״שיש מוצא אחר״.
הפגישה הראשונה של הקורא עם שני היהודים אופיינית למלווים בריבית רודפי בצע,
המונים את כספם ואת רווחיהם:
ׁ ְשנֵ ֶיהםָ ,ר ֵחל וּוִ ָידס ,יַ ְחדָּ ו ָס ְפר ּו ַּכ ְס ּ ָפם,
מוֹ נִ ים ֶאת ָה ִר ִ ּבית ֵמ ַהלְ וָ אוֹ ת ִה ְרוִ יח ּו

102-101

למותר לציין שהנימה היא אנטישמית ,אולם החלק האירוני בכך הוא שספירת השלל לפרטיו
היא תחביב של אל־סיד ,ההופך כאמור לעיל למוטיב מרכזי ביצירה.
נכונותם של רחל ווידאס לקבל ,כמשכון על הלוואת  600מרק ,שתי תיבות אוצר האמור
לעלות עשרות מונים על גובה ההלוואה ,אינה עומדת בכל ניתוח לוגי .אם אכן האוצר הטמון
בשתי התיבות כה רב ועצום כפי שמתארים זאת אנטולינס ואל־סיד ,מדוע שהשניים – צמד
של רודפי בצע יהודים – לא ייטלו את האוצר ויימלטו עמו? הגיונית עוד פחות היא ההתניה
לפיה אסור להם לפתוח את התיבות במשך שנה שלמה .הן אמירה כזאת היא גירוי ואתגר
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שלא ניתן לעמוד בפניהם ,קל וחומר כאשר אתה מלווה בריבית יהודי רודף בצע .סביר אפוא
להניח כי אל־סיד סומך על שני היהודים כי לא יעמדו באתגר ויגלו שהתיבות מלאות בחצץ.
אלא שלא אכפת לו.
כיוון שהניסיון הראשון בניצול תכונת החמדנות אצל הזולת עלה כה יפה ,ייהפך הוא
במהרה למכשיר עיקרי בפועלו הצבאי והאישי כאחת .ההזדמנות הראשונה הנופלת בידיו היא
בכיבוש מבצר אלקוסר .מקץ מצור מתמשך ,אל־סיד מעמיד פנים של מי שהגיע למסקנה
כי אין במצור עוד תוחלת ,שכן לא עומד לו כוחו לכבוש את המבצר ,והוא מחליט לכאורה
לסגת מן המקום .הוא אכן מצווה לקפל את אוהלי מחנהו – כולם מלבד אחד – ונוטש
בראש צבאו את המקום .למראה הנסיגה והאוהל הבודד מתעוררת תאוות הבצע בלבות אנשי
אלקוסר ,והם קוראיםִ :
״ה ֵ ּנה ׁ ְשלָ לֵ נ ּו נָ ס!״ כיוון שהחמדנות גואה בלבם:
ְ ּגדוֹ לִ ים ִעם ַה ְּק ַט ִ ּנים ָא ִצים ִמ ְ ּבלִ י לַ ְח ׁשֹב.
ַה ֵח ֶפץ ַ ּב ּ ַמלְ קוֹ ַח ַמ ֲא ִפיל ַעל ׁ ִש ּקוּל דַּ ַעת,
ּ ְפתו ִּחים ַה ּׁ ְש ָע ִרים ִא ׁיש לֹא נוֹ ֵצר אוֹ ָתם.

596

בשלב זה ,פונה הסיד אחור בראש צבאו ,קורא:
ַ
״הכּ ּו ָ ּב ֶהםּ ְ ,בנֵ י ַחיִ ל ,לְ לֹא ֲח ׁ ָש ׁשֶ ׁ ,ש ָּלנ ּו
ַה ַ ּבז וְ ַה ּׁ ָשלָ ל ,יְ ִהי ָה ֵאל ִע ּ ָמנוּ״.

598

מכה את האספסוף המאורי החמדן ,כובש את המבצר ,והשלל הנופל בידו ״רב מספור״.
כיוון שדבר התבוסה באלקוסר הגיע אל המאורים ,מחליטים הם ללמד את הנוצרים לקח,
ויוצאים עליהם לקרב .הסיד מביס אותם וזוכה בשלל רב ,אליו נוסף השלל של אלקוסר.
עתה ,כיוון שבידיו עושר רב ועצום ,הוא נוטל לעצמו חמישית מן הבז ,ואת היתר מחלק בין
הווסלים שלוַ .
המספר אינו מתאפק ,ולאחר שציין בסיפוק כי ַ״רב ַה ָ ּז ָהב וְ כֶ ֶסף ִמ ְּספֹר ִ ּב ֵיד ֶיהם,
ָ /ע ׁ ִשיר הוּא ַהנּוֹ ְצ ִרי ִמ ַ ּבז ו ִּמ ּ ַמלְ קוֹ ַח״ ( ,)800הוא קורא:
[]...
ְ
״אלִ י ַה ּטוֹ בֵ ,ה ַיאך ׁ ִש ֵּלם הוּא לַ ָ ּו ָסלִ ים,
ֵ
ּ
ּ
לְ ַח ָילֵ י ַרגְ לִ י וְ לַ ּ ָפ ָר ׁ ִשים ַגם יַ ַחד!
ְ ּברֹב ָחכְ ָמה ִח ֵּלק יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ַה ּ ַמ ָ ּזל,
ַהכּ ֹל יָ ְצא ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו שְׂ ֵב ֵעי ָרצוֹ ן...״

810-807

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


וראו בנידון את אליעזר אויולהOyola, Eliezer. Los pecados capitales en la literatura medieval española. :
.Barcelona: Puvill, 1979
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ְ ׁ ...שלוֹ ׁ ִשים סו ִּסיםַ ,מ ָּתת ֵמרוּי דִּ ַיאס,
ֻא ָּכף לְ כָ ל ַר ּ ָמ ְך וְ גַ ם ִר ְת ָמה ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמת
וְ ֶח ֶרב ַה ְּק ׁשו ָּרה לְ כָ ל ֻא ָּכף לְ חוּד.

817

זוהי המתת הראשונה מתוך שלוש אשר יביאו לו את מחילת המלך וישיבו לאיש את
מעמדו.
אופייניות הן שורות הסיום של הקנטאר הראשון:
[]...
ָח ַבר ֶאל ֲאנָ ׁ ָשיוֵ ,ה ֵחל לַ ְחלֹק ִע ּ ָמם
ִמ ּׁ ֶש ַפע ַה ּ ַמלְ קוֹ ַח ׁ ֶש ְ ּביָ ָדם נָ ַפל.
וְ כָ אן ֲעלִ ילוֹ ָתיו ׁ ֶשל ִא ׁיש ִ ּביוָ ר ֵה ֵחלּ וּ.

1085

הקנטאר השני פותח כיאות:
ָהע ׁ ֶֹשר ִ ּב ֵידי ֲאנָ ׁ ָשיו כּ ֹה ַרב ַעד ִּכי
ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ֲא ִפלּ ּו ׁ ָשוְ יוֹ לְ ַה ֲע ִר ְיך.

1087

היעד הוא כיבוש ולנסיה .אל־סיד מבקש להגדיל את גיסותיו לקראת המלחמה על העיר
הגדולה .כרוז מטעמו יוצא ומזמין מתגייסים בזו הלשון:
״כל ֶה ָח ֵפץ לָ נוּס
ָּ
ֵמעֹנִ י ו ְּרצוֹ נוֹ לִ זְ כּ וֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע ע ׁ ֶֹשר,
יַ ְחבּ ֹר ֶאל ִסיד ׁ ֶש ִּלי ַה ֶ ּנ ֱע ָר ְך לִ כְ בּ ֹׁש
וּלְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ֶא ֶרץ וָ לֶ נְ ְסיָ ה לַ נּוֹ ְצ ִרים״.

1188

המלחמה צולחת .ושוב רב ועצום הוא השלל הנופל בידי הגיבור:
[]...
ו ִּמי לִ ְס ּפֹר יוּכַ ל ֶאת ַה ָ ּז ָהב וְ כֶ ֶסף?
ָּכל ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרה לְ ׁ ָשם זָ כָ ה ְ ּבע ׁ ֶֹשר ַרב.
ישית ׁ ָשלָ ל,
ִ ּב ֵּק ׁש ַה ִּסיד ֶחלְ קוֹ  ,הוּא ֲח ִמ ׁ ִ
לִ ְמנוֹ ת לוֹ ְ ּב ַמ ְט ֵ ּב ַעָ .היָ ה ַה ְּסכוּם ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים
ַאלְ ֵפי ַמ ְרק ֶּכ ֶסף טוֹ ב ,ו ִּמי יִ ְמנֶ ה ֶאת יֶ ֶתר
ַה ְ ּנכָ ִסים ֲא ׁ ֶשר נָ ְפל ּו ְ ּביָ דוֹ ַמלְ קוֹ ַח.

1219
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משלל המהלֵ ך על שתיים עד וסל אציל ונאמן
דימוי האויב – ָ
דימויו של המאורי –  – Moriscoבספרות הספרדית שלאחר עידן הרקונקיסטה ,נחלק –
פרדוקסלית משהו – לשני קצוות .מחד גיסא המאורי ,או הערבי ,הוא האויב השנוא ,הכובש
האכזר ,הבוגד .תכונותיו האישיות הן של כסיל ,עצלן ופרימיטיבי .מאידך גיסא נמצא את
המאורי האציל ,רב הנימוסין ,הנאמן – תמונת ראי של מיטב סגולות הדון הספרדי .ביטוי
לפרדוקס לכאורה זה נמצא בעיקר בספרות תור הזהב Siglo de oro ,הספרדי ,בין היתר אצל
לוֹ ּ ֶפה דה וֶ גה ,פרנסיסקו דה ֶקוֶ ודוֹ ( )Quevedoוסרוונטס עצמו .הנושא התגבש בעיקר במה
שכונה לימים ה״נובלה מוריסקה״ –  ,La novela moriscaז׳אנר ספרותי רווח במאה ה,16-
המצטיין בתיאור אידיאלי של יחסי נוצרים ומוסלמים בספרד .הדוגמה הבולטת ביותר היא
הנובלה הקצרה( Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa :קורותיו של אבן
סרחה וחריפה היפה) ,בה אבן סרחה מזה ורעהו הנוצרי רודריגו דה נרווייס ( )Narváezמזה,
לאחר שיצאו לדו־קרב ונוכחו איש בגבורת רעהו ,נשבעים זה לזה אחווה**.
העילה לאותו פרדוקס היא נושא המרתק חוקרי ספרות רבים וחורג מעבר לרשימה
קצרה זו .אולם דומה שהכול מסכימים כי המדגם המייצג ,ואולי אף המקור האולטימטיבי
לסיפור שנאה/אהבה זה נמצא בשירת אל־סיד ,והכותרת עצמה היא הנותנת ,שהרי הכינוי
אל־סיד ,האדון ,בו זכה מפי מעריציו/שונאיו המאורים ,מקדים את שאר שמותיו וכינוייו
של רודריגו דיאס קמפאדור.
הביזה והשלל מידי הכובש הערבי הם כאמור לעיל מוטיב מרכזי בשירת אל־סיד .אחד
הקטעים המגלים את כושרו הסרקסטי של המחבר מתחולל למחרת בוא גיסות המאורים,
שהפליגו מאפריקה לחופי ולנסיה .הגייס העצום העולה למלחמה על הסיד ,חונה מול שערי
העיר ,הולם בתופים ומעורר חרדה באזני חימנה ובנותיה .לבו של הסיד ,לעומת זאת ,עולץ
לַ מראה והוא פולט:
״תוֹ ָדה לָ ֵאל וְ ׁ ֶש ַבח לְ ָא ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם.
ּ
הע ׁ ֶֹשר בּ וֹ זָ כִ ִיתי ִה ֵ ּנה הוּא לְ ֵעינַ י״.

1634

עתה מחליט הבעל והאב לשכך את פחדן באמצעות חוש הומור:
[]...
ְ ּבנוֹ ָתיו וְ ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר הוֹ לִ יךְ.
נָ שְׂ א ּו ֶאת ֵעינֵ ֶיהןּ ַ ,ב ּ ַמ ֲא ָהל ִה ִ ּביטוּ:
״יִ ׁ ְשמֹר אוֹ ְת ָך ָה ֵאלַ ,א ְך ַמה ּו זֶ הַ ,ה ִּסיד?״
ְּ
״ג ִב ְר ִּתי ַה ֶ ּנ ֱא ֶצלֶ תַ ,אל ּ ַפ ַחדַ ,רב ָהע ׁ ֶֹשר
וְ ַה ּׁ ָשלָ ל ֲא ׁ ֶשר רוֹ אוֹ ת ָ ּבזֹאת ֵעינַ יִ ךְ.


וראו את פרשת אהבתו של דון גרגוריו לאנה פליקס ,ה״מוריסקה״ היפה בדון קיחוטה (פרק .)65

** Lama, V. de, y Peral Vega, E., “Introducción” a El Abencerraje y la hermosa Jarifa, Editorial Castalia,
.Madrid, 2000
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ִא ַח ְר ְּת ְמ ַעט לָ בוֹ אֵ ,הם ָ ּבא ּו לְ ָפנַ יִ ְך,
ִב ְרצוֹ נָ ם לָ ֵתת ַמ ָּתת לָ ְך וְ לִ ְבנוֹ ַתיִ ְך,
נְ דוּנְ יָ ה ְ ּב ֶט ֶרם ֵאלּ ּו לְ גֶ ֶבר ִּת ָ ּנשֶׂ אנָ ה״.

1650-1643

הנה כי כן ,הגייס המאורי בעיניו איננו כי אם התגלמות העושר והשלל העומד ליפול בידיו,
ועל כן עולץ לבו של הסיד .נטילה זו של צלם האדם מן האויב וראייתו דרך החור שבגרוש,
עוברת כחוט השני לאורך היצירה כולה .כיוון שכך ,שירת אל־סיד היא השירה האפית
היחידה בה תיאור הקרבות קצר בהרבה מן העיסוק הפרטני במניין השלל ,תיאורו וחלוקתו,
מעשה המעלה על הדעת דוח של רואה חשבון או טופס של קצין אפסנאות.
אולם ברגע שהמאורי הובס ,הופכת דמותו מצרור שטרות מהלֵ ך לאדם ,ולאו דווקא אחד
מן המניין כי אם דמות אידאלית של רע נאמן ונאצל .כזה הוא ִא ֶ ּבן־גַ לבּ וֹ ן ,אבי הרשימה
הארוכה של המוסלמים ״הטובים״ בספרות ספרד .אבן־גלבון המאורי הוא שליט העיר מולינה,
המעלה מס עובד לאל־סיד .כאשר דוניה חימנה ,בנותיה ופנייס מינאיה באים לעיר:
לָ ִעיר מוֹ לִ ינָ ה ָ ּבאוַּ ,ר ַ ּבת ָה ָדר וְ ע ׁ ֶֹשר.
ִא ֶ ּב ַ ּ
יטב אוֹ ָתם ֵא ֵר ַח,
ן־גלְ בּ וֹ ן ַה ּ ַמאו ִּרי ֵה ֵ
ָּכל ׁ ֶש ִ ּב ְּק ׁש ּו ִק ְ ּבלוּ ,לֹא ֶה ְח ִסיר ֵמ ֶהם דָּ ָבר,
ַ ּב ֲעבוּר ּ ִפ ְרזוּל סו ִּסים ׁ ִש ֵּלם ָה ִא ׁישֵ .אלִ י,
ַעד ָמה ִּכ ֵ ּבד הוּא ֶאת ַפנְ יֵ ס וְ ַה ְ ּג ָברוֹ ת!
ִמ ִּכיסוֹ ַהכּ ֹל ׁ ִש ֵּלם ,לֹא נָ ַטל ֵמ ֶהם דָּ ָבר

1555-1550

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

שלמותו הפגומה של אל־סיד על־פי פידאל
ראמון מננדס פידאל ( ,)Ramon Menendez Pidalגדול חוקרי הספרות הספרדית בימי
הביניים המאוחרים ,פרסם את מחקרו רב ההיקף והסגולה בנושא שירת אל־סיד בשלושה
כרכים בשנת  .1911לא יהיה זה מופרז לטעון כי חיבור זה והבאים אחריו ,עליהם עמל
עד יום מותו ב 1968-והוא בן  99בעת ההיא – הם ההישג המרשים ,המקיף והמשפיע
ביותר במחקר על הנושא .יתרה מזו ,ניתן לומר ללא הפרזה יתרה ,כי לאור הביקורת
הפושרת שהיצירה נתקבלה בה בשלהי המאה ה ,19-היה זה פידאל שבמו ידיו הפך את
הקערה על־פיה .מחקרו עורר עניין רב .כרגיל במקרים אלו ,האיש הקים עליו מחנות
של תומכים נלהבים מזה ויריבים נחרצים מזה .רשימה ארוכה של מחקרים הופיעה בתוך
זמן קצר ,והוויכוח הגיע לא אחת לטונים צורמים .למותר לציין שאין יחסי ציבור טובים
מאלה ,ושירת אל־סיד זכתה במהרה למעמד הנכבד של יצירת מופת ,לצד ִשירוֹ ת אפיות
אחרות שניצבו בעת ההיא בצומת המחקר הספרותי .ביטוי מובהק לכך היה סרטו האפי
של אנתוני מאן ,אל־סיד ,משנת  ,1961הנחשב עד היום לגדול האפוסים שיצאו מאולפני
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הוליווד .ראמון פידאל ,בשנות התשעים לחייו בעת ההיא ,הוזמן להיות היועץ הבכיר
לבמאי ולתסריטאי.
את תפיסתו של פידאל את היצירה ימצא הקורא במאמר מפרי עטו הפותח את פרק
״אחרית דבר״ בכרך זה .להלן הערות ספורות על הנושא.
ראמון פידאל הוא תוצר מובהק של ״דור 98״ ,הוא ה-״Generación del 98״ ,קרי:
הזרם האינטלקטואלי בספרד שעל סף המאה העשרים ,שידע את תבוסת ארצו במלחמה
נגד ארה״ב .בשנת  ,1898בעקבות התבוסה במלחמה ואובדן המושבות בקובה ,פורטו ריקו
והפיליפינים ,הקיצה ספרד מאשליית הגדלות שליוותה אותה מאות בשנים .חצי האי האיברי
התגלה כאחד המקומות הנחשלים ,כלכלית ותרבותית ,באירופה .התבוסה המבישה במלחמה
– “ – ”El Desastreחשפה את הפיגור הטכנולוגי ,את הרוח הנמוכה והמורל הירוד .המצב
עורר חבורה של אינטלקטואלים לשנס מותן ולעשות מעשה .עם הקבוצה נמנו מיטב אנשי
הרוח של העת ההיא ,ביניהם אנטוניו מצ׳אדו ,חוזה אוֹ ֶ
רטגה אי־גסט ומיגל דה־אוּנַ מוּנוֹ .
תרומתו של פידאל למהפכה הרעיונית של ״דור 98״ הייתה בהצגת עברה המפואר של
מולדתו על־פי הדגם הקסיטיליאני של המאות ה 11-וה ,12-כאשר במרכזה ניצבת דמותו
של רודריגו דיאס ,המוצג בידי פידאל כאידיאל אנושי ללא רבב .זאת כהתרסה גלויה כנגד
הריקבון והשחיתות המאפיינים את ימי מלכותה של איזבלה השנייה ,כישלון מהפכת 1868
וחולשת הדעת של אלפונסו ה ,12-העולה לכס המלכות והוא נער בן  17בלבד.
פידאל נטל על עצמו אפוא להעניק לספרד אפוס לאומי ודמות מופת במרכזה .בעוד
שבנושא הראשון צלח הדבר בידו ,קשה לומר זאת על ניסיונו להפוך את אל־סיד ליעד
נאצל המייצג את האופי הלאומי של ספרד‘el carácter nacional personificado ... y ,
’ ,reconcentradoבלשונו.
הנה כי כן ,יש להודות כי חיבורו הגדול של פידאל משנת  ,1911הוא אכן מחקר מזהיר
של אחד מגדולי החוקרים של עידן שלהי ימי הביניים ,ובעת ובעונה אחת הטיה מרחיקת
לכת באפיונו של הפרוטגוניסט .מתוך רצף ארוך של תהיות בנידון מן הראוי להציג ארבע
לפחות:
 .1כאמור בפרק הדן באל־סיד ההיסטורי ,עשר שנים לערך – בין שנת  1080בה
גורש מקסטיליה ועד  ,1092השנה בה שם מצור על וולנסיה – משמש אל־
סיד חרב להשכיר ,וסל בחצרו של מו ַּתמין המוסלמי ,שליט סרגוסה .בעשור
זה יוצא אל־סיד בראש גיסות אדונו המאורי למלחמה על צבאות הנוצרים
של אראגון וברצלונה ,ומביס אותם שוק על ירך .בריתות בין שליטים נוצרים
ומאורים נגד אויב משותף או למטרות כיבוש שטחים ,הן שגרה מקובלת
למדי בחצי האי האיברי בעידן הכיבוש הערבי .מכאן שאין להתרגש יתר על
המידה ממעשהו של הסיד ,הנראה ממבט ראשון כמעשה של בוגדנות בעליל.
אולם ספק רב אם עובדה זו עשויה לתרום משהו למעמדו של רודריגו דיאס
כמופת הרקונקיסטה וגיבור לאומי .למותר לציין שאין פידאל מתעלם
מעובדה זו .אולם הוא מעדיף לטאטא את הנושא מתחת לשטיח בהערת
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אגב קצרה ,זאת לעומת תלי תלים של תשבחות בדבר הפטריוטיזם הנעלה
של אל־סיד הלוחם כל חייו לכאורה למען אחדותה של מולדתו ושחרורה מן
העול המוסלמי.
 .2את מערכת היחסים בין רודריגו לאלפונסו ,כפי שהיא מוצגת באפוס – רצף
בלתי פוסק של ניסיונות לקנות את לבו של המלך במתנות יקרות – מציג
פידאל כסגולה נאצלת של הסיד ,המוכן להשפיל את עצמו למען טובת
ארצו .האמנם? בחינה אקראית של המצב לאשורו מציגה היבט פחות הרואי
בהתנהגותו של הגיבור .כיבוש הוא אכן מעשה רב ,אך האם היה במעשה
זה כדי להעניק לסיד מעמד בכיר במאבק הרקונקיסטה? הלא מדובר באציל
זוטר ,מי שלמרות כל גבורתו איננו אלא חרב להשכיר ,ועל מצחו מוטבע אות
הקלון של מגורש מחצר המלך ,ואולי אף של בוגד.
ולנסיה עצמה שבה ונכבשת בידי המאורים שנתיים בלבד אחר מותו של
אל־סיד ,וחימנה רעייתו נאלצת להוציא את גופת בעלה מן הקבר ולהימלט
על נפשה חזרה אל בורגוס .העיר לא תשוב לשלטון נוצרי אלא מקץ 125
שנים .האם אין פירוש הדבר כישלון צבאי ומדיני של אל־סיד ,מי שלא עלה
בידו להבטיח את העיר והמחוז מפני כיבוש סרצני?
 .3החנופה לאלפונסו (בין היתר משתטח אל־סיד על גחונו מול המלך ולועס
את עשב השדה הגדל לרגליו ,סמל עתיק יומין של התבטלות העבד בפני
אדונו והמובס בפני המנצח) נושאת אופי מתוחכם ובאה להיטיב עם
גיבורנו לאו דווקא ממניעים פטריוטיים .אחר ככלות הכול ,הסיכוי היחיד
של הסיד לשוב למעמדו הקודם מלפני הגירוש הוא במחילה של המלך,
ולמען מטרה זו יעשה הסיד הכול ,כולל הקרבת אושרן – וכמעט חייהן
– של בנותיו.
 .4נישואי הבנות – סול ואלווירה – לשני הנבלים מקריון ,הם נישואי נוחות .בין
האב לשני החתנים קיים הסכם בלתי כתוב .השניים יזכו בממון הרב המצוי
בידי אבי הכלות ,האב יזכה לעלות במדרגה פיאודלית ממעמד של אציל
זוטר למעמד של האצולה הגבוהה ,ה .Infantes-נישואי נוחות הם מאפיין
מובהק בחברה פיאודלית ,ולא בשל כך יש להלין על הסיד .אלא שהמקרה
לפנינו הוא הקצנה מרחיקת לכת בשימוש הציני שעושה האב בבנותיו כאשר
הוא משיא אותן לשני בני בלייעל המסמלים בעלילה את כל הרוע והחרפה
האנושית ,שרודריגו דיאס ,על־פי פידאל ,אמור להיות היפוכם המוחלט .אל־
סיד ,מי שראה אותם בנבלותם ,פחדנותם ובוגדנותם ,יודע בדיוק מי השניים,


כך רואה זאת בין היתר פיטר דוזי ,מבכירי החוקרים של ספרד המוסלמית .וראו את מחקרו המקיף בהוצאת
אוניברסיטת ליידן ,הולנד ,1849 ,שעורר את זעמו של פידאלReinhart Pieter Dozy, Recherches sur l’Histoire :
.Politique et Litteraire de pendant le Moyen Age Espagne
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ואכן לבו לא מנבא לו טובות .אולם כיוון שהמלך מצדד בנישואין ,לא יעז
האב לסרב ,ועל מנת לקנות את לבו הוא מקריב את הבנות.
על תאוות הבצע של האיש ,הבאה לידי ביטוי בהונאת שני היהודים בפתיחת העלילה,
הרחבתי את הדיבור לעיל ואין צורך לחזור על הדברים.
הנה כי כן כושרו של החוקר הגדול להתבונן בדמות הנערצת עליו בעיניים עצומות
לרווחה ,היא עדות להטיה אידיאולוגית של המחקר האמור להיות נקי מפניות.

הגבירה – האסקופה הנדרסת העונה ״אמן״
את האישה בשירה האפית של ימי הביניים המאוחרים ,קרי :המאות ה 12-וה ,13-ניתן
להציג החל מפרוטגוניסט דעתני ויוזם (שירת הניבלונגים) או שוות ערך לגברים בעלילה
(הסאגה הארתוריאנית ,הסאגה הנורדית) ,ועד דמות רקע הנעדרת מן העלילה בשל אילוץ
הנרטיב (שירת רולן) .שירת אל־סיד חורגת כליל מתבנית זו ,כפי שיוצג בהמשך.
הפן האקטיבי ,הדעתני ,מוצג בדמותה של קרימהילד בשירת הנבלונגים .אשת לפידות
הרוקמת את העלילה כולה סביב תשוקתה לזכות באוצר הניבלונגים ולנקום על רצח זיגפריד
באמצעות חיסולה של חצר המלכות בבורגונד ,קרי :להביא למותם של בני ביתה .קרימהילד
היא אפוא הפרוטגניסט בדרמה זו ,ובעת ובעונה אחת התגלמות הרשע המוחלט .היא זו
הקובעת את הנחת היסוד הדרמטית של היצירה ,היא זו המושכת בחוטים ,והיא זו המוציאה
אותה אל הפועל .הגברים בשירת הניבלונגים דוהים באורה המסנוור של המרשעת הטווטונית,
והיחיד שאינו נופל ברשעותו מן הגבירה – האגן ,אף הוא בסופו של דבר איננו כי אם כלי
בידיה ומשלם על כך בראשו.
הגבירה השנייה ,היא ברונהילדה מלכת איסלנד .זו מתמחה בהזמנת גברים לתחרות
הטלת כידון והדיפת סלע .איש מלבד זיגפריד אינו מצליח לגבור עליה ,והכול משלמים על
האתגר בחייהם.
בין הנשים לגברים בסאגה הארתוריאנית קיים איזון מושלם .מכאן ארתור ,לנסלוט ,סיר
גוויין ,טריסטאן ועדת מרעיהם ,ומכאן גווינביר ,מורגן ,איזולד ,הגבירה ברטילק ,גבירתו של
לנְ בל ,ודומותיהן לטוב ולרע .הנשים ביצירה רחוקות מלמלא תפקיד סביל וכנוע בצל בעליהן
ומאהביהן ,כפי שמכתיב להן האתוס הפיאודלי .גווינביר היא זו היוזמת בבגידתה את מערך
היחסים בינה לבין ארתור .הגבירה ברטילק מעמידה במבחן את תומתו של סר גוויין ,וגבירתו
העלומה של לנבל – פרי עטה השנון של מרי דה פרנס – לאחר שהפכה את האביר לשפחת
מין זכר ,חוטפת את הגבר ונסה עמו אל האי ָא ָבלוֹ ן.
נכון ששירת רולן יוצאת דופן בתיאור לעיל ,אולם זאת משום שרוּבה הגמור של העלילה
מתרחש בשדה קרב ועל כן אין בה מקום לנשים .אולם אפילו כאן ,מה רב ההבדל בין
התנהגותה של אוֹ ד ,כלתו של רולן לבין אשת הסיד ובנותיו .כאשר נוכח שרלמאן הקיסר


להרחבה ראו .López Estrada, Francisco, Panorama critico sobre el Poema del Cid. Madrid: Castalia, 1982 :וכן
.Schafler, Norman, ‘‘Sapientia et fortitudo’ in the Poema de Mio Cid”, Hispania 60, 1977
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טקס ההסמכה לאבירות מידי המלכה אינו מצג שווא במקרה של הסאגה הארתוריאנית.
עוצמתן ומעמדן של הנשים בסאגה לא זו בלבד שאינם נופלים מזה של הגברים כי אם להפך,
הן הכוח המניע – מאחורי הקלעים ולפניהם – את העלילה .איור :ויליאם מוריס.1887 ,
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באימה הנופלת על אוֹ ד לשמע בשורתו על מותו של רולן ,הוא מבקש לנחם אותה ומציע
לה את בנו תחתיו.
אוֹ ד ,המומה מן הדברים ,משיבה:
״ ...לֹא ָא ִבין ֶאת ּ ֵפרו ּׁש ַה ּ ִמ ִּלים,
יִ ׁ ְש ְמרוּנִ י ָה ֵאלַ ,מלְ ָאכָ יו ו ְּקדוֹ ׁ ָשיו,
ּ ֶפן ֶא ְחיֶ ה ֶרגַ ע ָקט לְ ַא ַחר מוֹ ת רוֹ לָ ן״.

3721-3719

והיא אכן צונחת ארצה ומשיבה את נשמתה לבורא.
מקומן של הנשים בשירת אל־סיד יש בו מן הפרדוקס .מחד ,שתי בנותיו ,דוניה סול
ודוניה אלווירה ,מהוות ציר מרכזי עליו סובבת היצירה כולה .מאידך ,לא זו בלבד שמקומן
כדמויות שולי לחלוטין ,יחסו של המחבר אליהן הוא כאל נתון טכני בלבד ,משהו בנוסח
ה , Instrumento vocale-קרי :״מכשיר מדבר״ ,וגם זאת במשׂ ורה ,אם בכלל.
לראשונה פוגש הקורא את אשת אל־סיד ,היא דוניה חימנה ,ואת שתי בנותיה במנזר סן
משכן אותן גיבור היצירה בטרם פרידתו מקסטיליה בדרכו אל מסע
פדרו דה קרדניה ,שם ַ
כיבושים בחבלי המאורים .בבואו אל המנזר פוגש הסיד את אשתו ובנותיו ,מחבקן כיאות,
ולראשונה (בית  ,)16אנו שומעים את דוניה חימנה המודאגת אומרת:
״לְ ָך ַה ְּת ִה ָּלה ,זְ ָקנְ ָך ָהדוּר וְ ָעב.
ִהנְ נִ י לְ ָפנֶ ָיך ֲאנִ י ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיך,
יְ ֵמי ׁ ְש ֵּת ֶיהן ְק ָצ ִריםֵ ,הן יְ לָ דוֹ ת ֲע ַדיִ ן
וְ ֵאלּ ּו ַה ְ ּג ִבירוֹ ת לְ ׁ ֵשרו ִּתי נָ כוֹ נוּ.
ִה ֵ ּנה אוֹ ְת ָך ֶא ְר ֶאהַ ,א ָּתה יוֹ ֵצא לַ דֶּ ֶרךְ,
עוֹ ֵדנ ּו ַ ּב ַח ִ ּיים ַא ְך נִ ְפ ָר ִדים ֲאנַ ְחנוּ.
ַמה ַ ּנ ֲעשֶׂ הֱ ,אמֹרּ ְ ,ב ׁ ֵשם ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה!״

273-267

אל־סיד משיב לה ודמעות בעיניו ,לבל תדאג ,עוד הכול יבוא על מקומו בשלום ,וכי בבוא
היום ישיא את בנותיו.
בבית  18נושאת דוניה חימנה תפילה ארוכה (שורות  .)365-330זהו המונולוג הארוך
ביותר ביצירה כולה ,והמקרה היחיד בו עושה המחבר שימוש בדמויות היסטוריות־מקראיות,
החורגות מן המסגרת הכרונולוגית של הנרטיב .דוניה חימנה מבקשת את הבורא לשמור את
נפש בעלה ,וממשילה אותו לדמויות במקרא שזכו להינצל בחסד אלוה ,דוגמת יונה הנביא
ודניאל:
הוֹ ׁ ַש ְע ָּת ֶאת יוֹ נָ ה ֵעת לַ ּ ְמצוּלוֹ ת יָ ַרד;
ִמגּ ֹב ָה ֲא ָריוֹ ת ִח ַּל ְצ ָּת ֶאת דָּ נִ ֵ ּיאל;
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כמו כן ,היא מביאה את מקרהו של סבסטיאן הקדוש ,שניצל אף הוא בהתערבות מלמעלה,
וכן את הפשיטה על התופת שביצע ישוע הנוצרי בפרק הזמן ( 48שעות) הקצר בין מותו
על הצלב לתחייתו ,כאשר חילץ משם את קרובי משפחתו (אברהם ,יעקב ,דוד ,לאה ,רחל)
והושיב אותם בעדן.
אכן מונולוג נאה ורב משמעות ,המוכיח לקורא כי דוניה חימנה בקיאה בהליכות האמונה
ואף יודעת פרק בכתבי הקודש .אולם אין בדברים כל היבט אינטימי האומר דבר מה על האישה
הנושאת את התפילה ,והיא נותרת כפי שהייתה עד הנה :אביזר בדרמה המתחוללת ותו לאו.
בכך מסתיים אזכורן של הנשים בקנטאר הראשון .את שתי הבנות איננו שומעים כלל.
האירוע הבא בו אנו פוגשים את הסיד בחיק משפחתו נערך בקנטאר השני ,הוא קנטאר
הכלולות ,כאשר הסיד מקבל את פני רעייתו ובנותיו בוולנסיה .פרט משני לכאורה ,החומק
לרוב מעיני הקורא ,הוא העובדה שבמפגש מרגש זה ,בו שבות הרעיה והבנות אל האב
והבעל מקץ שנות פרידה ארוכות ולאחר שעשו את הדרך הארוכה מבורגוס אל ולנסיה ,אין
הסיד יוצא לקבל את פניהן ,והוא מצפה להן בעיר המבוצרת .לעומת זאת ,לעת בואם של
מינאיה ופדרו ברמודס לוולנסיה ,לא זו בלבד שהסיד רוכב לקראתם ,אלא שהוא עושה זאת
 ,a priessaקרי :בדחיפות.
;a priessa cavalga a reçebir los salio
sonrrisos mio Çid e bien los abraço

ִמ ֵהר לִ ְק ַראת ַה ּׁ ְשנַ יִ םִ ,ה ְק ִ ּביל ֶאת ּ ְפנֵ י ׁ ְשלִ ָיחיו.
ל־סיד ׁ ֶש ִּליִ ,ח ֵ ּבק אוֹ ָתם ְ ּבחֹם:
ִח ֵ ּי ְך ֶא ִ

1916

מן הראוי לציין שלעת בואן של הרעיה והבנות טרם הושלם כיבוש ולנסיה ,וסביר להניח
שהדרכים היו מסוכנות ,בעוד שבבוא מינאיה וברמודס ,העיר כבושה ולבאים אליה לא
נשקפת כל סכנה.
עם שובו של מינאיה מקסטיליה ועמו הבשורה בדבר הצעת הנישואין של האינפנטים,
השיחה אודותיה מתנהלת בינו לביו הסיד בלבד .האב והבעל אינו מואיל כלל ליידע את
הנשים בנושא .זמן רב עובר ,המלך והאינפנטים באים לפגוש את הסיד על גדת הנהר טאחו,
שם נערך דיון בדבר טקס הכלולות .המלך נפרד ,שב אל בורגוס; אל־סיד עם שני חתניו
לעתיד שב אל ולנסיה; ורק אז ,מאוחר בלילה ,לאחר שהכול עלו על משכבם ,מיידע האב
והבעל ,וזאת בתכלית הקיצור ,את שלוש הגבירות בנושא .הנה תשובתן:
״נָ ׁ ְשק ּו יְ ֵדי ֶא ִ
ל־סיד ַהדּ וֹ נְ יָ ה ו ְּבנוֹ ֶת ָיה
וְ כֵ ן ָה ֲא ָמהוֹ ת ַה ָּסרוֹ ת לִ ְפ ֻקדָּ ָתן:
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא וְ לַ ִּסיד ַעב ַה ָ ּז ָקן.
ַ
ל־סידַּ ,ת ְצלִ ַיח,
ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְשלַ ח יָ ְד ָךֶ ,א ִ
ו ְּבכָ ל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיך דָּ ָבר ֵהן לֹא ֶּת ְח ַס ְרנָ ה.״
״לְ ֵעת ִּת ֵּתן יָ ֵדינ ּו לְ ִא ׁיש ,נֵ ַדע רֹב ע ׁ ֶֹשר.״

2195-2190
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האם ולא הבנות מתייחסות אל הנושא .איננו שומעים סקרנות
ובכן ,מילות תודה בלבד .לא ֵ
נשית טבעית באשר לחתנים לעתיד .בשלב זה נעלמת האם ,דוניה חימנה ,מן העלילה .היא
נוכחת אמנם ,אולם קולה לא נשמע עוד.
הפעם הראשונה שאנו שומעים את קולן של הבנות הוא בקנטאר השלישי ,כאשר
השתיים נפרדות מאביהן בטרם צאתן אל קריון עם בעליהן:
ָאז דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל וְ דוֹ נְ יָ ה ֶאלְ וִ ָירה ֲאחוֹ ָת ּה
כּ וֹ ְרעוֹ ת ַעל ִ ּב ְר ֵּכ ֶיהן מוּל ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר:
״יִ ׁ ְשמֹר אוֹ ְת ָך ָה ֵאלָ ,א ִבינ ּו מוֹ לִ ֵידנוּ,
ַהב לָ נ ּו ַח ְסדְּ ָךִ .א ּ ֵמנ ּו הוֹ ָר ֵתנוּ,
ׁ ְשנֵ יכֶ ם ִע ּ ָמנ ּו ָּכאןֶ ,סנְ יוֹ ר וְ ַה ֶּסנְ יוֹ ָרה,
ַא ֶּתם ׁשוֹ לְ ִחים אוֹ ָתנ ּו ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ַק ְריוֹ ן.
דְּ ָב ְר ָך ּ ְפ ֻקדָּ ה הוּא לָ נ ּו וּנְ ַמ ֵּלא ַא ֲח ֶר ָיה,
ַא ְך ֲעשֵׂ ה ִע ּ ָמנ ּו ֶח ֶסד וְ ֵאלֵ ינ ּו ְ ּב ַק ְריוֹ ן
ׁ ַש ֵ ּגר ָּכל ֲח ָד ׁ ָשה ַעל ַה ּקוֹ ֶרה אוֹ ְת ָך״.

2600-2592

זו הפעם האחת והיחידה שאנו שומעים את דברי אלווירה ,וגם זאת כאשר היא מדברת
במקהלה עם אחותה.
המקרה האחד והיחיד ביצירה כולה בו אנו שומעים מפי אחת העלמות משהו החורג מן
השגרה הבנאלית של אמירת אמן ,תודות לאביהן ואיחולים לשלומו ,הוא דבריה של דוניה
סול לבעלה ולאחיו המתעמרים בהן ביער קורפס:
ְּ
״ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעלִ ,מ ְת ַח ְ ּננוֹ ת ֲאנַ ְחנוּ,
דּ וֹ ן דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ְ ׁ ,ש ֵּתי ֲח ָרבוֹ ת לָ כֶ ם,
לַ ֲה ָבן ָק ׁ ֶשה וְ ַחדָ ,ה ַא ַחת קוֹ לָ ָדה ׁ ְש ָמ ּה
אשינוּ,
וְ ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ִטיסוֹ ןִּ .כ ְרת ּו ָ ּב ֶהן ָר ׁ ֵ
ְמ ֻענּוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת נִ ְהיֶ הָּ .כ ְך ַהנּוֹ ְצ ִרים ו ַּמאו ִּרים
יֵ ְדע ּו ִּכי ָ ּבא מוֹ ֵתנ ּו לֹא ַעל ָא ׁ ָשם וְ ֵח ְטא.
ַעל ֵּכן ַאל נָ א ָּת ִמיט ּו ֶח ְר ּ ַפת ָקלוֹ ן ָעלֵ ינוּ...״

2731-2725

בפגישה עם אביהן ,לאחר שכפסע היה בינן לבין מותן ,אומרות השתיים במקהלה:
״מוֹ דוֹ ת לְ ָך ֲאנַ ְחנ ּו ְּכמוֹ לַ בּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל,
הוֹ ֵדה לוֹ ַ ּגם ַא ָּתה ַעל ִּכי ַ ּב ַח ִ ּיים נוֹ ַת ְרנוּ...״
וזה הכל .מכאן ועד סוף היצירה שוב לא נשמע אותן.
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למותר לציין כי העיסוק בנושא ,כראוי ללימודי מגדר באקדמיה ,הוא נרחב ביותר .להלן שש
מסות מומלצות להרחבה על הנושא.

אל־סיד אחרי שירת אל־סיד
מתוך רשימה ארוכה של עיבודי האפוס הספרדי בשירה ,דרמה ,סיפורת וקולנוע ,יוגשו להלן
חמש דוגמאות מייצגות .החל בבלדה קצרה ,מן המאה ה 14-ככל הנראה ,וכלה באל־סיד
בקולנוע.
 .1פגישת רודריגו וחימנה .בלדה מתוך האוסף בעריכתו של חואן דה ֶאסקוֹ ָ ּבר.
 .2נעורי אל־סיד מאת גיליאן דה קסטרו משנת .1618
 .3הסיד מאת פייר קוֹ רנֵ יי משנת .1632
 .4הכרוניקה של אל־סיד מאת רוברט ַסאוּתי משנת .1805
 .5אל־סיד ,סרטו של אנתוני מאן (בכיכובם של צ׳רלטון ֶהסטון וסופיה לורן)
משנת .1961

קורות אל־סיד ברומנסה
הבלדה הספרדית המהללת את עלילותיו של רודריגו דיאס וקרויה בספרדית ״רומנסה״ ,היא
יצירה קצרה ,הנעה על מנעד פרוזודי נרחב ,החל באוקטוסילבה מחורזת ועד שורות בנות
שש עשרה הברות בחרוז חופשי .ה romances-היו חלק ממסורת בעל־פה שעברה מדור
לדור .הן נתחברו בין המאות ה 13-עד ה 15-ולא ראו אור אלא בשלהי אותה מאה .המכלול
המקיף ביותר של הרומנסות המספרות את עלילותיו של רודריגו דיאס הצעיר ,נאסף בידי
חואן דה אסקובר –  Juan de Escobarבשנת  ,1605וראה אור תחת הכותרתHistoria :
del muy noble y valeroso caballero el Cid Ruy Díez de Vivar, en romances, en
**.lenguaje antiguo : por Juan de Escobar
 CANTARINO, Vicente, “El antifeminismo y sus formas en la literatura medieval castellana”, en Homenaje
.a Don Agapito Rey, ed. J. Roca Pons, Bloomington, Indiana University, 1980, pp. 93-116
LACARRA, Eugenia, “Notes on Feminist Analysis of Medieval Spanish Literature and History”, La
.Corónica 17 (1988-1989), pp. 14-22
MATTHIES BARAIBAR, Silvia, “La dama en la torre: Doña Ximena y Melibea, dos manifestaciones
de un símbolo en nuestra literatura medieval”, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de
.Cantabria, 2000, pp. 1289-1298
BLUESTINE, Carolyn, “The Role of Women in the Poema de mio Cid”, Romance Notes 18 (1977-1978), pp.
.404-409
BUSCHI, C. E., “La mujer en el Poema del Cid”, Comunicaciones de Literatura Española 1 (1972), pp. 76-87
GARCÍA GONZÁLEZ, Juan, “El matrimonio de las hijas del Cid”, Anuario de Historia del Derecho Español
.31 (1961), pp. 531-568
** <.>http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia
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כעולה מן הכותרת ,השירים נמסרים ב ,lenguaje antiguo-קרי :שפת המקור העתיקה,
ונושאם הוא עלילותיו של אל־סיד .המכלול הכולל  96בלדות מבקש להציג רצף כרונולוגי
בחיי הגיבור ,החל בסיפור העלבון שהטיח הרוזן גומס באביו של רודריגו ושעליו שילם בחייו
מידי אל־סיד בדו־קרב ועד מותו של הגיבור.
הבלדה המוגשת בזאת לקורא מציגה את חימנה ,המוכנה להינשא לרודריגו אהוב לבה
על אף העובדה שהרג את אביה ,וכן את תגובתו של רודריגו .הכתוב קצר ,תכליתי ופשוט,
ומזכיר במידה מסוימת את הסגנון הריאליסטי והענייני של שירת אל־סיד עצמה ,אף כי
איננו יודעים אם זאת הייתה הכוונה שעמדה לנגד עיניו של החוגלָ ר האלמוני.

הוצאת ה״רומנסרו״ משנת .1702
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פגישת רודריגו וחימנה
ַר ָ ּבה ִהיא ְּת ִה ַּלת רוֹ ְד ִריגוֹ ִא ׁיש ִ ּביוָ ר.
ַעל ֲח ִמ ּׁ ָשה ַמלְ כֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים ִסיד ָ ּג ַבר.
ִה ׁ ְשלִ ְיך אוֹ ָתם לָ ָא ֶרץֲ ,א ָבל ְ ּברֹב ַח ְסדּ וֹ
נָ ַתן לָ ֶהם לָ לֶ כֶ ת ,וְ כָ ְך ָעלָ ה ְּכבוֹ דוֹ
ל־סיד.
ְ ּב ֵעינֵ ֶיהם ַעד ִּכי ָק ְרא ּו לָ ִא ׁיש ֶא ִ
זֶ ה ִּכ ּנוּיוֹ יִ ְהיֶ ה ִמ ָּכאן וּלְ ָת ִמיד.
ֶאל ֶפ ְר ִדינַ נְ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבבּ ו ְּרגוֹ ס ַה ִ ּב ָירה
ימנָ ה ַה ְ ּג ִב ָירה.
ּפוֹ ַס ַעת וְ נֶ ְח ּ ֶפזֶ ת ִח ֶ
ֶאל ֲח ָד ָריו צוֹ ֶע ֶדת ,ו ְּבבוֹ ָא ּה ַעד ֵה ָ ּנה
ימנָ ה:
ָע ְמ ָדה מוּלוֹ וְ כָ ְך דִּ ְ ּב ָרה ֵאלָ יו ִח ֶ
״בת דּ וֹ ן גּ וֹ ֶמס ֲאנִ יָ ,היָ ה ִק ּצוֹ נִ ְמ ָהר.
ַּ
ָק ַטל אוֹ תוֹ ַ ּב ְּק ָרב רוֹ ְד ִריגוֹ ִא ׁיש ִ ּביוָ ר.
ֲא ַב ֶּק ׁ ְש ָךַ ,מלְ ִּכי ,לָ ֵתת לִ י עוֹ ד ַה ּיוֹ ם
ֶאת ָה ַא ִ ּביר רוֹ ְד ִריגוֹ לְ ַב ַעל וְ ָאדוֹ ן.
ֲעשֵׂ ה זֹאת וְ יִ ְהיֶ ה ָא ׁ ְש ִרי ַרב ,וּכְ בוֹ ִדי
יַ ְר ִק ַיע לַ ּ ָמרוֹ ם ,וְ כָ ל זֹאת לֹא ִ ּבכְ ִדי.
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי נוֹ לַ ד רוֹ ְד ִריגוֹ לִ גְ דוֹ לוֹ ת,
וְ ֵאין ְּכמוֹ תוֹ ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ַמ ֲהלוּמוֹ ת
לַ ְחלֹק לִ ִיר ָיביו ,וְ ֵאין אוֹ יֵ ב יָ כוֹ ל
לִ ְקרֹא ָעלָ יו ִּת ָ ּגרִּ ,כי ְ ּב ַח ְרבּ וֹ יִ ּפֹל.
ָק ַטל הוּא ֶאת ָא ִבי ,נָ כוֹ ןַ ,א ְך ַה ְּסלִ ָיחה
ֲהלֹא ִהיא ֵמ ָא ׁ ְשיוֹ ת דָּ ֵתנ ּו ַה ְ ּברוּכָ ה.
ַעל ֵּכן ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ּו ֲאנִ י לָ ִא ׁיש מוֹ ֶחלֶ ת״.
ימנָ ה לֵ ב ַה ּ ֶמלֶ ְך.
שָׂ ֵמ ַח לְ ִד ְב ֵרי ִח ֶ
נוֹ ֵטל נוֹ ָצה כּ וֹ ֵתב ִא ֶ ּג ֶרתְ ,מ ַמ ֵהר
נוֹ ֵתן ְ ּביַ ד ַע ְבדּ וֹ וְ זֶ ה נֶ ְח ּ ָפז ,מוֹ ֵסר
אוֹ ָת ּה לְ ִא ׁיש ִ ּביוָ ר .קוֹ ֵרא ֶאת ָה ִא ֶ ּג ֶרת,
שָׂ ֵמ ַחֶ ,את ַ ּב ְ ּביֵ ָקה דִּ ְר ֵ ּבן הוּא ַ ּב ּ ִמ ׁ ְשוֶ ֶרת
וּלְ ָפנִ ים דָּ ַהר ֶאל ֵ ּגיסוֹ ָתיו ַה ֶ ּג ֶבר.
ַהכּ ֹל נֶ ֱא ָמנִ ים לוֹ ֵמ ַעל וְ ַאף ֵמ ֵע ֶבר,
ַס ְך ׁ ְשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת ֵר ִעים ַה ּ ִמ ְתיַ ְ ּצ ִבים לַ דֶּ גֶ ל,

מבואות

61
ֹאש וְ ַעד ַּכף ֶרגֶ ל,
חוֹ ְב ׁ ֵשי ׁ ִש ְריוֹ ן בּ וֹ ֵהק ֵמר ׁ
ימה טוֹ ָבה ַעל ׁ ֶשכֶ םַ ,ה ֶח ֶרב ַ ּב ָ ּנ ָדן.
ְ ּגלִ ָ
יָ ָצא לִ ְק ַראת רוֹ ְד ִריגוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ נָ ַתן
יָ דוֹ ַעל ֶּכ ֶתף ִסיד .״רוֹ ְד ִריגוֹ ִ ,א ׁיש וְ ֵר ַע״,
ָא ַמר לוֹ ֶפ ְר ִדינַ נְ דָ ,היָ ה קוֹ לוֹ שָׂ ֵמ ַח,
״ברו ְּך ִע ּ ִמי ֱהיֵ הִ ,ה ֵ ּנה ְ ּב ִפי ְ ּבשׂ וֹ ָרה.
ָּ
ימנָ ה ַה ָ ּב ָרה.
רוֹ ָצה אוֹ ְת ָך לְ ַב ַעל ִח ֶ
ּ־ק ָרב ָה ַרגְ ָּת ֶאת ָא ִב ָיה
ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ְ ּבדו ְ
מוֹ ֶחלֶ ת ִהיא לְ ָךַ ,על ֵּכן ֲאנִ י ַמ ִ ּנ ַיח
ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְד ֶחה יָ ָד ּהִּ ,כי ִ ּבזְ כו ָּת ּה ַּת ְר ֶ ּבה
לְ הוֹ ִסיף ַעל ִקנְ יָ נְ ָך עוֹ ד נְ כָ ִסים ַה ְר ֵ ּבה״.
״אל נָ א ִּת ָירא.
״מלְ ִּכי ַה ּטוֹ ב,״ ֵה ׁ ִשיב ַה ִּסידַ ,
ַ
ָ
דְּ ָב ֶריך ַצו ֵהם לִ יֶ ,א ּ ָׂשא ֶאת ַה ְ ּג ִב ָירה״.
ימנָ ה נָ ְתנָ ה לוֹ ֶאת יָ ֶד ָיה
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִח ֶ
ָע ַמד מוּלָ ּה ַמ ְס ִמיק ,נַ ְפ ׁשוֹ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע.
ר־מה ֵמ ִב ְיך:
ַמ ִ ּביט ָ ּב ּה ,לְ ַב ּסוֹ ף ּ ָפלַ ט דְּ ַב ָ
״הן לֹא ֵמר ַֹע לֵ ב ָה ַרגְ ִּתי ֶאת ָא ִב ְיך.
ֵ
יָ ָצאנ ּו זֶ ה ַעל זֶ ה ,נַ ֲענֵ ִיתי לָ ֶא ְת ָ ּגר.
ׁ ָש ַפכְ ִּתי ֶאת דָּ מוֹ ָ ,ק ׁ ֶשה ָהיָ ה ו ַּמר
ִק ּצוֹ ַ ,על ֵּכןּ ְ ,ג ִב ְר ִּתיּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ָ ּברוֹ ם,
לְ ַמ ַען לָ ְך ָראוּי ֶא ְהיֶ ה ְ ּבבוֹ א ַה ּיוֹ ם,
לְ ִה ָּל ֵחם ֵא ֵצא ,וְ ִאם ָה ֵאל יִ ֵּתן
וְ ַחי ָא ׁשוּבָ ,אבוֹ א ֵאלַ יִ ְך ,נִ ְת ַח ֵּתן,
ֹאמר ָא ֵמן״.
ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים נִ ְהיֶ ה וְ גַ ם נ ַ
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בחרותו של אל־סיד – LAS MOCEDADES DEL CID
מאת גיליאן דה קסטרו )(Guillén de Castro
בחרותו של אל־סיד ,מן המחזות המפורסמים והמצליחים בימי תור הזהב הספרדי ,הSiglo-
 ,de oroמספר את קורותיו של רודריגו דיאס הצעיר בטרם נישואיו לדוניה חימנה ,כלומר:

מקדים מבחינת לוח זמנים את הפתיחה לשירה האפית ,ולמותר לציין כי נעדר ממנו הנרטיב
המוכר לנו משירת אל־סיד .המחזה עלה על הבמה לראשונה בשנת  ,1618כלומר 120 ,שנים
לאחר שחרורה של ספרד מעול הכיבוש המאורי .סביר להניח שהצלחתו של המחזה באה בין
היתר על רקע הכמיהה למנהיג לאומי רב עוצמה ,זאת לנוכח השקיעה הצבאית והמדינית
שיודעת ספרד לאחר תבוסת הארמדה ( ,)1598שקיעה שהגיעה אל שיאה בימי שלטונו
הכושל של פיליפ השלישי (.)1621-1598
גיליאן דה קסטרו אי בלוויס ( )Guillén de Castro y Bellvis, 1569-1631בשמו המלא,
יליד ולנסיה ופעיל בחוגי הספרות והדרמה של מדריד ,נמנה על בני חוגו של לופה דה וגה,
והיה בשעתו מכוכבי הדרמה של הבירה הספרדית ,מעמד שלא החזיק מעמד זמן רב אחר
מותו.
מקורותיו של דה קסטרו ,שחלק מהם אבד,
היו המסמכים שהוצגו במבוא לכרך זה וכן מכלול
הרומנסות בהוצאת חואן דה אסקובר הנזכר
לעיל.
בדומה למחברה האלמוני של שירת אל־
סיד ,חורג גם דה קסטרו מן האמת ההיסטורית
המוכרת לנו ,אולם הוא עושה זאת מבלי לעוות
את הביוגרפיה של רודריגו דיאס על־ידי המצאת
תכנים שלא היו ולא נבראו .דה קסטרו פשוט
מפיח בחלל הכרונולוגיה היבשה תכנים פיוטיים,
המעניקים לרצף האירועים את טעמם האנושי.
הוא נוטל את הנחת היסוד של האתוס הפיאודלי,
היא סוּגְ יָ ת הכבוד והנאמנות ,ושוזר סביבה
גיליאן דה קסטרו.
קונפליקט דרמטי של גבר ואישה הלכודים
צייר אלמוני ,שלהי המאה ה.)?( 17-
באהבתם זה לזה מחד גיסא ,ובחובתם לעקרון
הכבוד מאידך גיסא .ברקע נמצא קונפליקט
התואם ההרמוני בין רודריגו לאביו ,המוצג לעינינו כנגד מערכת היחסים הצורמת
ַ
נוסף ,והוא
בין המלך פרדיננד הראשון לבין סנצ׳ו ,בנו הבכור.
שני האוהבים ,אין צורך לומר ,הם רודריגו הצעיר (מי שבעת ההיא טרם זכה בתואר
״אל־סיד״) ודוניה חימנה .השניים ,שנתברכו בחיבתו של המלך פרדיננד ,היו מגשימים את
אהבתם בטקס נישואין נאה ,אלמלא ראה הגורל להתערב ולהעיב על אושרם .אביה של
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שער מחזהו של דה קסטרו .מדריד .1682
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חימנה ,הרוזן לוזאנו ( )Lozanoבגרסתו של דה קסטרו ,סוטר לאביו של רודריגו ,דייגו לאינז
( .)Laínezהאב הנפגע דורש נקם ,ורודריגו נוקם את עלבון אביו בדו־קרב בו הוא הורג את
אבי כלתו .דוניה חימנה מתייסרת בשל מות אביה ,לבה קרוע בין חובתה כבת לאהבתה
לגבר .רודריגו מבין שלא יוכל לשאת את אהובתו בשלב זה ,ועל כן הוא נשבע לה ,כי רק אם
ישיב את כבודו ,קרי :ירחץ את חרפתו בדם הכובש המוסלמי וינצח בחמישה קרבות רצופים,
יעז לשוב ולבקש את ידה .הדוניה מברכת על ההחלטה האמיצה ,ומתפנה בינתיים לקונן על
מות אביה .לאחר שזכה בקרב הראשון פוגש רודריגו בקבצן מוכה צרעת ,ומגלה כלפיו אהבה
נוצרית כנה כאשר הוא מניח לו לאכול מצלחתו ולישון עמו במיטתו .בבוקר מתברר שהיה
זה הקדוש לזרוס שלבש דמות של מצורע על מנת להעמיד את רודריגו בניסיון .עתה ,כיוון
שנמצא והוא אביר נוצרי למופת ,מפיח בו לזרוס כוחות־על ,ומבטיח לו שיזכה בתהילה וכי
לעולם לא יובס .וכך אכן קורה .מקץ חמישה קרבות בהם הקיז את דם הכופרים ,רודריגו,
עתה אל־סיד ,הלוחם הבלתי מנוצח ,כיוון שמילא את נדרו ,שב אל חצר המלך ונושא את
דוניה חימנה.
המחזה בן שלוש מערכות ,והוא מדגיש את השילוב הנדיר בנפשו של הסיד :גבורה
עילאית מזה ,ורוחב לב כלפי האויב מזה .לא זו בלבד שאין הוא קוטל את מלכי המאורים
הנופלים בשביו ואינו שודד את קניינם ,הוא גם משחרר אותם לעריהם ומסתפק בהטלת מס
עובד .על כך הם אסירי תודה לאיש ,ומכתירים אותו בתואר ״אל־סיד״ – האדון.
פייר קורניי ,הסיד – Pierre Corneille, Le Cid

מחזהו של פייר קורניי עלה על הבמה בפריס בשנת  ,1636כלומר שנים ספורות אחר מות
דה קסטרו ,ולאור ההצלחה שהמחזה הספרדי זכה לו בחצי האי הפירנאי ואף מחוצה לו.
משוחרר ממגבלות זכויות יוצרים במאה ה ,17-נטל קורניי
את העלילה במלואה היישר מדה קסטרו ,לעתים תוך
כדי גנבה ספרותית בוטה של קטעים שלמים .אולם
מנגד – ייאמר הדבר לזכותו – הפיח ביצירה את
מה שלא עלה בידו של המחזאי הספרדי :את
גאוניותו של אחד מגדולי המחזאים של צרפת.
קורניי מעשיר את הקונפליקט הבסיסי של
קודמו בהוספת דמות נשית ,היא או ָּר ָקה ,נסיכת
קסטיליה ,המאוהבת אף היא ברודריגו .אולם
בשל פער המעמדות ביניהם מנועה אורקה ,שארת
בשרו של המלך ,להינשא לאיש האצולה הנמוכה,
וברוחב לב נאצל מוותרת על אהבתה לטובת חימנה
– היא שימיין ( )Chimeneבגרסתה הצרפתית – בתו
רמס בגרסתו של קורניי) .דייגו ,אביו
של הרוזן גוֹ ֶמס (גוֹ ַ
פייר קורניי
של רודריגו ,הוא מחנך של סנצ׳ו ,בכורו של המלך
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פרדיננד ,תפקיד שגורמס חומד לעצמו .גורמס סוטר לדייגו אולם מסרב לצאת נגדו לדו־
קרב ,בטענה כי לא יזהם את להב חרבו בדמו של זקן שכמותו.
דייגו נפגע עד עמקי נשמתו – יותר מן הסירוב מאשר מן הסטירה – ומבקש מבנו
לנקום על החרפה .רודריגו עומד בפני בחירה אכזרית ,האם להיות נאמן לאביו או לאהבתו.
אם יצא לדו־קרב ויהרוג את גורמס ,ישים קץ במעשהו לכוונתו לשאת את הבת .באחד
המונולוגים המרגשים במערכה הראשונה ,רודריגו האומלל קורא:
״תהיה אשר תהיה הדרך בה אבחר
הלא בכל מקרה בזאת דיני נגזר״.
בין כה וכה ,הכבוד גובר על האהבה ,והצעיר הורג את אביה של כלתו בדו־קרב .עתה
זכה בשנאתה של שימיין המבכה את מות אביה ,ושל המלך ,המצר על מותו של מצביא
צבאותיו.
שימיין ,הקרועה בין אהבתה האומללת לבין חובתה כבת ,מבקשת לנקום בגבר שכבש
את לבה ,ודורשת מן המלך להעניש את רודריגו .המלך נמלך בדעתו .רודריגו מוכן להקריב
את חייו ולמות מיָ דה של אהובתו לזכר אביה שכן :״הידיעה על שנאתך אלי  /קשה לי
ממותי.״ אולם אין בכוחה של שימיין להרוג את אהובה ,והיא מבקשת ממנו להניח לה
ולחרפתה ,וממליצה לו להסתתר מפני זעמו של המלך .אולם לא זו בלבד שרודריגו אינו
מסתתר ,הוא נוטל את מקומו של הרוזן גורמס בראש צבאות המלך ,ומכה את המוסלמים
שוק על ירך .במשפט שעורך לו המלך מכריז רודריגו בגאון כי תחת להירקב בכלא הוא
מעדיף למות בקרב .המלך מוחל לו על מותו של הרוזן ,ומעניק לו את הכינוי ״אל־סיד״.
שימיין הזועמת על החלטת המלך מבקשת מסנצ׳ו ,אביר מאבירי המלך המאוהב בה,
להציל את כבודה ולצאת לדו־קרב מול הסיד .בתמורה תעניק לו את ידה.
שימיין מקווה בעמקי לבה שרודריגו ינצח בקרב וכך ,כיוון שתשלים את חובותיה,
תוכל להינשא לו .לאחר הדו־קרב סנצ׳ו מופיע לעיניה ,חרבו נוטפת דם .שימיין ,הבטוחה
שהאיש קטל את אהובה ,איננה יודעת את נפשה .המלך נכנס והיא פורצת בבכי ומתוודה
על אהבתה לרדריגו ,מי שנפל חלל בפקודתה .אך סנצ׳ו רואה בצערה ואומר לה שרודריגו
הוא זה שניצח בקרבָ ּ ,פרק את סנצ׳ו מנשקו ,נתן לו את חייו במתת ומסר את החרב בידיו
על מנת להשליכה לרגלי חימנה .המלך מבטיח לה שעתה ,כיוון שהשיבה את כבודה ,היא
רשאית לשאת את רודריגו .כעת גם אורקה חופשית להינשא לרודריגו ,שכן זה זכה במעמד
רם ,אולם היא מוותרת עליו לטובת שימיין.
המלך מצווה כי טקס הנישואין ייערך רק בעוד שנה ,שכן מן המפורסמות הוא כי ״הזמן
מרפא את הפצעים״ .במהלך השנה תתאבל הדוניה על אביה ,ורודריגו יכה בקרב את הפולש
המאורי .רודריגו מקבל את מצוות המלך ,ומסיים את המחזה בקביעה כי זרועו היצוקה
מפלדה מובחרת תכה בכופרים ותביא לו את תהילת המנצחים ,בעוד שלבו ,בדומה ללפיד
בוער ,לא יכבה בתשוקתו לשאת את אהובתו .אכן אביר מושלם ,un cavalier parfait ,כפי
שמכנה אותו המחזאי.
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אתנחתא אופראית
שתי אופרות נתחברו בנושא ,האחת  Il Cidמאת
אנטוניו סקיני ( – )Sacchiniהופעת בכורה;
לונדון .1773 ,השנייה  Le Cidמאת ז׳ול מאסנה
( )Massenetמשנת  .1885שתי האופרות ,וזו של
מאסנה בפרט ,עוקבות בנאמנות אחר הטקסט
במחזהו של קורניי.
בעוד שהסיד לסקיני איננה עוד כי אם פריט
ביבליוגרפי ,הסיד למאסנה זכה לתפוס מקום של
כבוד ברפרטואר האופראי.

רוברט סאותי – קורות הסיד
תרגומו־עיבודו של המשורר הרומנטי ,מי שבבוא
היום יזכה בתואר הנכבד של משורר החצר ,רוברט
סאותי ( ,)Southey, 1774-1843תחת הכותרת
” ”Chronicle of the Cidמשנת  ,1805הוא נסיון
פלסידו דומינגו בתפקיד אל־סיד
מרתק של ִמצרף מסמכים ושירה ,לכלל מקשה
באופרה של מאסנה.
אחת .המסמך המעניק בסיס היסטורי ושעליו
בית האופרה של וושינגטון.2001 ,
השתית סאותי את עבודתו ,לקוח מן הפרק
הרביעי והאחרון של ה”Cronica General de-
” .Espanaבשירה הכוונה לשירת אל־סיד ולמכלול הרומנסה בעריכת חואן אסקובר הנזכר
לעיל.
הכרוניקה חוברה בימיו של אלפונסו העשירי (החכם) ,איש המדעים המדויקים ואוהב
שירה דגול .אלפונסו (מלך על קסטיליה בשנים  )1284-1252חיבר את הכרוניקה ככל הנראה
במו ידיו ,או לפחות בשיתוף פעולה צמוד עם מומחה לדבר .המסמך מחולק לארבעה חלקים.
הראשון פותח כיאות בבריאת העולם ועד כיבוש ספרד בידי הוויזיגותים; חלק ב׳ מספר
על הכיבוש המוסלמי; חלק ג׳ עוסק בקורותיה של קסטיליה עד עלותו לכס המלכות של
פרדיננד הגדול במאה ה ;11-החלק האחרון ,המדויק והמרתק ביותר ,מספר את קורותיה של
קסטיליה משלב זה ועד ימי מלכותו של המחבר עצמו .חלקו של אל־סיד בפרק זה נכבד
למדי ,והוא נסמך בתורו על הכתובים שהיו זמינים בעת ההיא ,וביניהם המסמכים שהוצגו
במבוא הנוכחי ושנתחברו במהלך המאה ה .12-אל המסופר בהרחבה בכרוניקה הוסיף סאותי
פרטים נוספים מ ,”Chronica del Cid”-המקדימה את חיבורו של אלפונסו העשירי במאה
שנים בקירוב וכוללת פרטים הנעדרים מן המסמך המאוחר יותר.
המקור השני של סאותי היה כאמור שירת אל־סיד ,שראתה אור בדפוס בסמוך (במושגי
הזמן של העת ההיא) לתרגומו־עיבודו של סאותי ,וזכתה באופן זה לפרסום ראשון של
היצירה מחוץ לגבולותיה של ספרד .המקור השלישי הוא אוסף הרומנסות בעריכת אסקובר,
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שהוצאה שנייה שלהן ,מתוקנת ומורחבת ,ראתה אור
בעשור האחרון של המאה ה ,18-זמן קצר בטרם פרסום
עבודתו של סאותי.
רוברט סאותי זכה לצאת בגיל צעיר למסע מקיף
בחצי האי האיברי .פרסום זיכרונותיו מן המסע:
“ ”Letters from Spain and Portugalמשנת 1797
(והוא בן  23בעת ההיא) מעיד על אהבתו הגדולה
לתרבות ספרד שתלווה את המשורר כל ימי חייו.
תרומתו העיקרית של המתרגם־המעבד ,היא
בשרטוט תמונה פנורמית של המאה ה 11-בספרד,
כאשר רוב האירועים המרכזיים נעים על ציר הביוגרפיה
של אל־סיד .רובה של היצירה מתאר שורה ארוכה של
קרבות בהם מביס הסיד את הכובש המאורי ,ובאופן זה
רוברט סאותי .איור :סמיואל ליין
מוצג האיש לא רק כהתגלמות הרקונקיסטה הספרדית
(.1843 )Lane
אלא כמי שהושיע את אירופה כולה מסכנת ההשתלטות
המוסלמית.
בפני המחבר עמדה שורה של בעיות ,שעיקרן סתירה בנתוני המסמכים בינם לבין עצמם,
ובעיקר הסתירה בין הכרוניקה ההיסטורית לבין הנרטיב בשירת אל־סיד .כך למשל סוּגְ יָ ת
נישואי בנותיו של הסיד לשני האינפנטים מקריון .הצגת הנושא (בפרק  29ביצירתו של
סאותי) היא העתק מדויק למסופר באפוס .מאחר שמדובר בסוגיה תמוהה שאין לה זכר
במסמכים ההיסטוריים ,המציינים ברובם שבנותיו של סיד ,מריה וכריסטינה – ולא סול
ואלווירה – נישאו לנסיכי נווארה ואראגון (דון רמירו ודון סנצ׳ו) ,מעורר עיבודו של סאותי
העדר אמינות ביצירה המבקשת להציג כרוניקה אמינה ככל האפשר.
בין היתר נוטל המתרגם־המעבד את האגדה מן הרומנסה ,לפיה ציווה אל־סיד לפני מותו
להושיב את גופתו החמושה על סוס ולצאת לקרב על האויב .הצו הוצא אל הפועל ,המעשה
הצליח ,ולמראה הגיבור הרכוב וחרב בידו נס האויב המאורי על נפשו.
במסגרת מתיחת הפנים הכללית שסאותי מבצע למיודענו ,אין נפקד גם מקומה של
הנקודה היהודית .לא זו בלבד שהחוב לרחל ווידאס מסולק במלואו ,אלא שמרטין אנטולינס
רואה להתנצל מעומק לבו על כך שהמשכון היה מעשה הונאה ,הגם שהכרח לא יגונה במצבו
העגום של הסיד הנזקק בעת ההיא נואשות להלוואה .האפיזודה השנייה ,בה מופיע אל־
סיד בתפקיד של משיב יהודים אל חיק הנוצרות ,מתרחשת בכנסייה בה מונחת גופתו של
הגיבור:
...ועבר שם יהודי שעצר מלכת מול גופתו של הסיד ,והיה מתבונן בפניו
הנאצלות של המת ,בקלסתרו הנאה ובזקנו העבות המקושר לתפארת,
ובטיסוֹ נָ ה חרבו הנתונה בנדן שלשמאל הגופה ובקישורי גלימתו המפוארת,
מתת המלך אלפונסו .והכנסייה ריקה הייתה מאדם ורק היהודי שרוי בתוכה.
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וכאשר ראה היהודי כי אין איש מלבדו ,תהה ואמר בלבו :״גופתו של רוי
דיאס היא זו ,ועל־פי המסופר איש מעולם לא משך בזקנו בעוד חי הגיבור.
אשלח את ידי ואמשוך בזקנו ואראה מה יעשה לי זה.״ שלח היהודי את ידו
וביקש למשוך בזקנו של המת ...אולם אבוי ,בטרם נגעו אצבעותיו בזקן,
ֵהפיח הבורא ממעל ,נשמה בגוף המת ושלף הסיד בימינו את טיסונה חרבו
מנדן ,וכאשר ראה היהודי את הדבר ,נפל לאחור והוא מוכה אימה והחל
להתייפח בקול גדול עד כי נשמע בכיו בחוץ .ואבי המנזר ,הוא דון גרסיה
טולס ,פרץ פנימה לראות מה הדבר .ויראה הכומר את היהודי הרובץ על
הארץ והכרתו אובדת ,ואת ימינו של הסיד אוחזת בחרב ,והיה כנדהם .הלך
ונטל מי קודש מאגן הטבילה והתיז על פני היהודי ,וזה הקיץ מעלפונו וסיפר
לכומר את האמת כולה ,וכרע על ברכיו ,התחנן על נפשו וביקש מן הכומר
להכניסו בחיק ישוע כיוון שראה במו עיניו את הנס הגדול .והטביל הכומר
את היהודי בשם השילוש הקדוש ,וקרא שמו דייגו גיל .וכל הנוכחים שם
נשאו תפילת הודיה ,נשאו ברכה על המוגמר והיללו את מעשהו של הסיד
במותו.

המסך

דומה כי אין ולא יכול להיות ויכוח שהקולנוע הוא האמצעי המיטבי להצגת האפוס רחב
היריעה ,ועדות לכך היא העובדה כי רובה של השירה האפית ,מן האיליאדה ועד היוואתה,
זכה לחסדי המדיום הקולנועי .במובן זה נתחולל היזון חוזר רב חשיבות וזיקה מבורכת בין
הקולנוע ,שהוא מדיום המוני ,לבין הקלאסיקה הספרותית שהיא לכאורה נחלתם של מעטים.
לכאורה ,שכן ביסודה ,קרי :ברובד הנרטיב הגלוי ,העלילה האפית היא פשוטה ,גולמית ובלתי
מתוחכמת ,ועל כן כה נגישה לציבור הכללי של צופי הקולנוע או הטלוויזיה ,ציבור שלא
היה עולה בדעתו לעלעל בין דפי היצירה עצמה שקריאתה דורשת השכלה רחבה ויכולת
התמודדות עם רובד לשוני ארכאי ומורכב .במובן זה סרטו של אנתוני מאן ,הוא דוגמה
מעולה להבאת יצירת מופת מימי הביניים לקהל הצופים במאה העשרים.
הסרט שיצא למסכים בדצמבר  1961צולם ,ככל שרק ניתן היה ,באתרים המקוריים בהם
התרחשה העלילה ההיסטורית .שורה של יועצים בראשותו של פידאל עצמו ,דאגו למרב
האותנטיות בהצגת התרבות החומרית בסרט.
התמונה הפותחת בנאום הג׳יהאד של האמיר יוסוף ,שליט הצבאות המוסלמים ,כמו
נלקחה מעידן שלאחר חורבן מגדלי התאומים במנהטן:
הנביא ציווה עלינו לשלוט על תבל ומלואה .איפה היא תהילת אללה בכל
רחבי ארץ אנדלוס? המדברים בכם מזכירים את הפייטן ,המלחין ,המדען,
הרופא ...היכן אנשי המלחמה .ואתם עוד מעזים לקרוא לעצמכם בני הנביא!?
לנשים הייתם!


להרחבה בנושא ראו.Richard Fletcher, The Quest for El Cid, NY: Knopf, 1990 :
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ַהעלו את כתביכם באש – יהיה הפייטן לאיש מלחמה – ימציא הרופא
רעל חדש למשוח בו את חוד החנית .יבנה איש המדע מכונת מלחמה חדשה
וקטלנית! ואזי ִהרגו! ַהציתו אש! כופרים יושבים על גבולכם – ַהסיתו
אותם למען יהרגו איש את אחיו .וכאשר ירפו ידיהם וישלחו יד איש ברעהו
– אפשוט עליהם מחופי אפריקה ,וממלכת אללה האחד ואין בלתו תקום
ותשתרע על פני ספרד כולה – ממנה אל אירופה ,ומשם אל תבל ומלואה!
היה זה בן־לאדן שהצהיר ,כמו ממשיך את דברי קודמו :״לעולם לא נסכים שהטרגדיה של
אל־אנדלוס תחזור על עצמה בפלשתין.״ (דברים שהשמיע ב 7-באוקטובר ).2001
השנה היא שנת  .1063רודריגו דיאז איש ביוואר – צ׳רלטון הסטון – רוכב בדרכו אל
חצר המלך פרדיננד ,שם הוא אמור לשאת את חימנה – סופיה לורן – היפה ,בתו של הרוזן
גומס .רודריגו נקלע לקרב מול בן־יוסוף ,פונדמנטליסט מוסלמי המאיים להדביר את העולם
כולו תחת עולו של מוחמד .רודריגו מביס את האויב המאורי ,אולם משחרר את האמיר
בתנאי שזה לא ישוב לתקוף את קסטיליה .בבואו אל חצר המלך מפרש אביה של חימנה
את מעשהו של רודריגו כבגידה במלכות .רודריגו מובא למשפט ,במהלכו הרוזן גומס פוגע
בכבודו של דון דייגו ,אביו של רודריגו .גומס מסרב להתנצל ,ובדו־קרב המתחולל בינו לבין
רודריגו – השומר על כבוד אביו – הורג זה את אביה של כלתו .חימנה נשבעת בפני האב
הגוסס לקחת נקם מבעלה לעתיד .השניים נישאים אמנם ,אך אינם חולקים את משכבם בליל
הכלולות .רודריגו מבקש להשלים עם אהובתו ,אולם זו מסרבת בתוקף ומוסיפה שתקדיש
את נישואיה לנקמה על מות אביה ,וכי לעולם לא תתמסר לו.
מלך אראגון ,רמירס ,חולק על פרדיננד בסוגיית הבעלות על העיר ָקלָ הוֹ רה .המחלוקת
תיפתר על ידי דו־קרב בין שני אבירים מייצגי המחנות הנִ צים .רודריגו ,נציגו של פרדיננד,
מול גדול אבירי מלך אראגון ,הוא רוֹ ֶדס .חימנה ,מי שלבה קרוע בין אהבתה לרודריגו לבין
חובתה לזכר אביה ,מבקשת בלב ולב מרודס להרוג את רודריגו ,אולם זה נופל מידי יריבו
בדו־קרב .כבודו של רודריגו בעיני המלך שב כקודם ,וחימנה האומללה פורשת למנזר.
עם מותו של פרדיננד נחלקת המלוכה בין שני בניו של המלך ,סנצ׳ו ואלפונסו ,החורשים
איש תחת רעהו .או ָּר ָקה ,אחותם הצעירה ,בעצה אחת עם אלפונסו ,מביאה למותו של סנצ׳ו
מידיו של בוגד ,ואלפונסו זוכה לשבת על כס הממלכה המאוחדת .רודריגו ,עתה כבר ״אל־
סיד״ ,לאחר שזכה בשורה של ניצחונות מפוארים ,חושד באלפונסו ודורש ממנו להישבע
בפומבי כי ידיו נקיות מרצח אחיו .אלפונסו הנפגע מגרש את אל־סיד מקסטיליה .בדרכו פוגש
אל־סיד הגולה את חימנה ,המבקשת את סליחתו ומציעה לחבור אליו בגלות .השניים פורקים
בלילה את תשוקתם זה לזו באסם סמוך .בצאתם בבוקר מן האסם ,המון לוחמים מקבל את פני
אל־סיד ומבקש להצטרף אליו במלחמותיו לשחרורה של ספרד מן העול המוסלמי .אל־סיד
משאיר את חימנה במנזר ויוצא להילחם במאורים .מקץ שנים שב האיש אל המנזר ופוגש את
רעייתו ואת שתי בנותיו התאומות ,פרי הילולים של הלילה ההוא באסם .אל־סיד יוצא לכבוש
את ולנסיה .אלפונסו לוקח את חימנה ואת שתי בנותיה כבנות ערובה ,באמצעותן הוא מקווה
לכפות את רצונו על אל־סיד .חימנה והבנות נמלטות אל האב והבעל .ולנסיה נכבשת ,ואל־סיד
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אל־סיד – סרטו של אנתוני מאן בכיכובם של צ׳רלטון הסטון וסופיה לורן.
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אל־סיד נפרד משתי בנותיו .הבמאי השאיר לבנות את שמותיהן משירת אל־סיד ,סול ואלווירה,
אולם שלא להסתבך עם עלילת האינפנטים מקריון הוא מניח להן בגיל ילדות רכה.

זוכה בכתר מושל העיר והמחוז .אולם האיש האציל מוותר על כתרו לטובת מלכו אלפונסו.
לב המלך מתרכך ,והוא מבין עתה כי הסיד הוא בעל ברית ראוי במלחמה במאורים .אל־סיד
נפגע בקרב מחץ המפלח את גופו .הוא מצליח לשבור את החץ ולהסתיר את פגיעתו האנושה
מעין רואה .הוא מבקש מחימנה כי יהיה אשר יהיה ,גם אם ימות בלילה שלפני הקרב ,עליו
להוביל למחרת את גיסותיו מול האויב .אל־סיד משיב את נשמתו לבורא .בבוקר מושיבים על
האוכף את גופתו החמושה מכף רגל ועד ראש ודגל ספרד בידה .למראה הלוחם המהולל נופל
פחד על המאורים .הללו נסים מפניו ,עולים על ספינותיהם ונוטשים לעד את אדמת ספרד.
כך מתגשמת האגדה המספרת כי אל־סיד ינצח בקרב גם אחרי מותו.
הנה כי כן ,הזכר היחיד לפואמה הן שמות שתי הבנות :סול ואלווירה .כדי שלא להסתבך
בעלילת האינפנטים ועם זאת לפתור את בעיית אלמוניותן האנמית של הבנות מן האפוס,
מציג אותן הבמאי כילדות רכות .לאורקה הסרט מעניק תפקיד חשוב נוסף על אהבתה לאל־
סיד – נרמז מוטיב של גילוי עריות וחלקה ברצח סנצ׳ו.
מוטיב רב חשיבות ,הוא מערכת היחסים בין אל־סיד לבין בן בריתו האמיר מותמין – דמות
של מאורי אציל ,האני האחר של אל־סיד עצמו ודוגמה נאה לדו־קיום נוצרי־מוסלמי.
גיבור סרטו של מאן הוא התגלמות השלמות ללא צל של שלילה ,מכאן העדרה של
פרשת רחל ווידאס ,זאת בהתאם לתקינות הפוליטית של שנות השישים המוקדמות ,בהן
הס מלהזכיר את נושא האנטישמיות.
שני נושאים פופולריים שעלו בעת עשיית הסרט :המלחמה הקרה מזה ותסביכים
אדיפאליים מזה מעניקים לסרט את מסגרתו הכללית ואת פרשנותו הפרוידיאנית .שנות


להרחבה על הנושא ראו את שורת הראיונות עם הבמאיWicking, Christopher, and Barrie Pattison. :
) Screen 10.4 (1969״.“Interviews with Anthony Mann.
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השישים בראשיתן נתונות תחת הצל הכבד של המלחמה הקרה והאיום הגרעיני .נביאי חורבן
מציגים כסיכוי סביר את כיליונו של כדור הארץ בהתנגשות בין שתי המעצמות .ההתפשטות
המהירה של הקומוניזם והנכונות להיכנע לו בבחינת הרע במיעוטו באות לידי ביטוי בסיסמה
הצוברת תאוצה בעת ההיא .Better red than dead :אשר על כן ,הצגת האיום הסובייטי
באמצעות המשל ההיסטורי של האימפריאליזם המוסלמי בכיבוש ספרד ,מובנת מאליה.
מכאן נאום הג׳יהאד של יוסוף בתחילת הסרט ,והקרב הראשון להדיפת הפולש המאורי
המקבל בסרט משמעות הדומה לזו של קרב ַ
מצר ֶתרמו ּּפילאי ,בו עוצרים  300אנשיו של
אונידס איש ספרטה ,את הפולש הפרסי.
ֶ
לֵ
המרכיב השני הוא אופנת הפסיכואנליזה כחלק מכריע בתפיסת האישיות ,הפופולרית
בשנות החמישים והשישים .הצגת מערכת היחסים בין אלפונסו לאל־סיד כהתגלמות
התסביך האדיפאלי ,שירתה היטב את הבמאי בהבאת הקונפליקט בין השניים כציר מרכזי
של העלילה .לטינתו של אלפונסו כלפי הסיד קיימת אמנם תשתית משכנעת למדי של
נתונים היסטורים (וראו לעיל) .אולם יש להודות כי לפחות מן ההיבט האמנותי־פסיכולוגי
מעניק פרויד גישה מרתקת יותר .הנה כי כן ,דמותו של אלפונסו היא של עריץ גדוש גחמות
נעורים ,בן טיפש עשרה המבקש להוכיח ללא הצלחה יתרה את גברותו ומודע לכך שכל
מעשיו אינם כי אם פרודיה נלעגת בניסיון לחקות את אל־סיד ,שהוא התגלמות הגבריות
החסרה נואשות לאלפונסו .לא פלא שהעלם מפתח שנאה יוקדת כלפי מושא הערצתו,
שנאה הבאה לביטוי בניסיונות בלתי פוסקים מצדו להשפיל את אל־סיד .מערכת היחסים
בין השניים ,הלובשת במהרה היבט סאדו־מזוכיסטי ונראית תמוהה משהו בעיני הצופה
בן ימינו ,נתקבלה היטב על ידי המבקר בעת ההיא ,ועדות לכך נמצא בשפע הביקורות
החיוביות המדגישות את ״עומקו האנושי״ של הסרט לעומת הרדידות המאפיינת את סרטי
הסימנסקופ ההוליבודיים.
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תרגום

תרגום היצירה לעברית בוצע מן הגרסה המעובדת בספרייה הדיגיטלית של מכון סרוונטס
במדריד:
Cantar de Mío Cid. 3 : Texto modernizado / Timoteo Riaño Rodríguez y
M.ª del Carmen Gutíerrez Aja. <http://www.cervantesvirtual.com/

הפלֵ אוֹ גרפית של
עם זאת ,במהלך עבודת התרגום הייתה מונחת לצד הנוסח המודרני הגרסה ּ ָ
קולין סמית ,מחשובי החוקרים של היצירה במחצית השנייה של המאה ה ,20-והיא גם זו
המופיעה לצד התרגום העברי.
אין החתום מטה מתיימר לעמוד על ההבדלים הפילולוגיים בין הנוסחים השונים של
היצירה ,מאז פרסום גרסתו של מננדס פידאל משנת  1911ועד העדכון האחרון לפי שעה,
פרי עטו של החוקר הבלגי ז׳ול אורנט משנות ה **.90-הבחירה בגרסתו של קולין סמית
באה בעיקר בזכות הגשתו הבהירה את הסוגיות השונות.
הנה כי כן עומד המתרגם בפני החלטה כיצד לנהוג בכתוב שלפניו .האם ללכת בדרכו של
המחבר המקורי ,או שמא לשמור על כלל קבוע פחות או יותר .למותר לציין שהליכה בדרכו
של המקור עלולה להיראות כהזנחה של משקל ,מרכיב רב ערך בשירה האפית ,ואחת היא
אם זהו ההקסמטר ההומרי ,הפנטמטר היאמבי מן השירה האנגלית או האלכסנדרין המאפיין
את שירת העלילה הצרפתית .בחרתי אפוא במשקל המייצג לדעתי טוב ביותר את שפת
היעד .שורה בת  12הברות עם דמימה לאחר ההברה השישית (או השביעית במקרה של
הברה בלתי מוטעמת) ,משכן נוח לעברית ובעת ובעונה אחת גם קרוב מאוד לבסיס הריתמי
המקורי ,המבקש להעתיק את משקל ה Chanson-הצרפתי.
ּ ָפנָ ה ִה ִ ּביט ָ ּב ֶהםָ / ,מלְ א ּו ֵעינָ יו ְ ּב ֶד ַמע.
ּ ָפרוּץ ָהיָ ה ַה ּׁ ַש ַער / ,דְּ לָ תוֹ ת ְקרוּעוֹ ת ְּכנָ ַפיִ ם,
ַהיְ ִצ ִיעים ֵר ִיקים ּ ְ /ב ֵאין ִח ּפוּי וּכְ סוּת,
לא בגד לא אדרת שיער ,נחמס הכל
ְ ּב ֵאין עוֹ פוֹ ת ַה ַ ּבזּ ְ / ,בלֹא נֵ ץ ּפוֹ ֵרס נוֹ ָצה.

החרוז
החריזה האסוננסית המאפיינת את השירה האפית של ימי הביניים ,היא בעייתית מעצם
מהותה .בראש וראשונה כל ניסיון המבקש להריק חרוז משפת המקור לשפת יעד ,מן הדין
שיסיט את המתרגם לתכנים לא לו ,שהרי בחיפוש אחר החרוז התואם הוא מצמצם במידה
מכרעת את מבחר המלים האמורות להגיש לקורא את תוכנו של המקור .זאת בפרט בעברית,
 ראוPoema de Mio Cid. ed. C. Smith, Madrid 1976. :
** Cantar de Mio Cid, ed. J. Horrent, Gent 1982.
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הנעדרת כל קשר אטימולוגי או אחר לספרדית .דוגמה נאה לכך היא שורת הפתיחה ליצירה
שלפנינו ,באחד התרגומים לאנגלית מראשית המאה העשרים:
He turned and looked upon them, and he wept very sore.
As he saw the yawning gateway and the hasps wrenched off the door.

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

חלוקת היצירה :הקנטאר – הטיראדה – הכותרות
חלוקת היצירה לשלושה חלקים אינה מצויה במקור .מי שחילק את שירת אל־סיד לשלושה
פרקי שירה – קנטאר – היה ראמון מננדס פידאל בעריכתו הנודעת משנת  .1911החלוקה
היא על בסיס אירועי הנרטיב ,וחלקיה הם:
ִ ׁ .1ש ַירת ַהגּ וֹ לֶ ה – **Cantar del destierro
ִ ׁ .2ש ַירת ַה ְּכלוּלוֹ ת – Cantar de las bodas
ִ ׁ .3ש ַירת ְקלוֹ ן קוֹ ְר ּ ֶפס – Cantar de la afrenta de Corpes

בשירוֹ ת העלילה
הטיראדה –  Tiradaהיא בית־שיר ,זאת על־פי הדוגמה של הִ laisses-
בצרפתית .שירת אל־סיד כוללת  152טיראדות ,וסביר להניח שאלו שימשו את החוגלָ ר
הקורא־מציג את היצירה מול שומעיו .מצבו הפגום של כתב היד אינו מאפשר בכמה
מקומות להבחין במעבר מטיראדה לטיראדה .הנוסח שנתקבל הוא זה שקבע פידאל במחקרו
הנזכר לעיל.
את כותרות הטיראדות המסכמות בתכלית הקיצור את הנכתב בהן – בבחינת כלי
עזר לקורא – נטלתי ברובן – ברשותו האדיבה של פרופ׳ גרסי־גומס (Miguel Garci-
 מתוך תרגום היצירה לאנגליתThe Lay of the Cid, translated by R. Selden Rose and Leonard Bacon, :
.University of California Press, 1919
**  Cantar del destierroקרי :שירת הגולָ ה .העדפתי ״גולֶ ה״ על ״גולָ ה״ בשל המטען האסוציאטיבי הנכרך ב״גולָ ה״

בעברית.

מבואות
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 ,)Gomezאיש אוניברסיטת דיוק ,ארה״ב ,מגדולי החוקרים של שירת אל־סיד בימינו ,מאתר
החוקר.
״מיאוֹ
יצוין בהזדמנות זו תרגומו של משה אטיאש תחת הכותרת :איל סיד – הפואמה ִ
סיד״ .הוצאת דפוס רפאל חיים הכהן .ירושלים תשכ״ח .שיחק מזלו של האיש ובשנת 1963
פגש את מננדס פידאל בביקורו של החוקר בישראל ,אטיאש אף הקדיש לו את תרגומו.
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ל־סיד נִ ְפ ָרד ִמ ִּביוָ ר
ֶא ִ
[]...
ּ ָפנָ הִ ,ה ִ ּביט ָ ּב ֶהםָ ,מלְ א ּו ֵעינָ יו ְ ּב ֶד ַמע.
ּ ָפרוּץ ָהיָ ה ַה ּׁ ַש ַער ,דְּ לָ תוֹ ת ְקרוּעוֹ ת ְּכנָ ַפיִ ם,
ַהיְ ִצ ִיעים ֵר ִיקים ְ ּב ֵאין ִח ּפוּי וּכְ סוּת,
לֹא ֶ ּבגֶ ד לֹא ַאדֶּ ֶרת שֵׂ ָער ,נֶ ְח ַמס ַהכּ ֹל,
ְ ּב ֵאין עוֹ פוֹ ת ַה ַ ּבזּ ְ ,בלֹא נֵ ץ ּפוֹ ֵרס נוֹ ָצה.
ִמכּ ֶֹבד ַצ ֲערוֹ קוֹ ֵדר לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ִסיד.
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ְ ּבנַ ַחת:
ָאז ַּכ ָ ּיאוּת דִּ ֵ ּבר ֶא ִ
ָּ
״ברו ְּך ֱהיֵ הָ ,א ִבינוּׁ ,שוֹ כֵ ן ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע,
ַה ּ ֻפ ְר ָענוּת ַה ּזֹאת ִהיא ַמ ֲעשֵׂ ה שׂ וֹ נְ ַאי.״

.2

ּבּורגֹוס
אֹותֹות ַּב ֶּד ֶרְך לְ ְ
ֵהם מוֹ ֵסרוֹ ת ִה ְר ּפ ּו ו ְּב ָד ְר ָבן ֵה ִאיצוּ.
ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ִ ּביוָ ר ִה ְתעוֹ ְפפ ּו עוֹ ְר ִבים
ִמ ָ ּי ִמין ,ו ְּבבוֹ ָאם לְ בּ ו ְּרגוֹ ס ,לִ שְׂ מֹאלָ ם.
ל־סיד זָ ַקף ר ׁ
ֶא ִ
ֹאשוֹ ו ִּבכְ ֵת ָפיו ָמ ׁ ַש ְך:
ּ
ֲ
״עלֹזַ ,אלְ ָבר ַפנְ יֵ סָ ,גלִ ינ ּו ִמן ָה ָא ֶרץ.״

.3

ּבּורגֹוס
ל־סיד ָּבא ְּב ַׁש ֲע ֵרי ְ
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאסֶ ,אל בּ ו ְּרגוֹ ס ָ ּבאָ ,רכַ ב,
ֶא ִ
ׁ ִש ּׁ ִשים דְּ גָ לִ ים נִ ּ ְׂשא ּו ְ ּביַ ד נֶ ֱא ָמנָ יו.
ׁ ָשם לִ ְק ָראתוֹ יָ ָצא ַעם ָרבּ ְ ,ג ָב ִרים ,נָ ׁ ִשים.
ְ ּבנֵ י בּ ו ְּרגוֹ ס ,נְ ׁ ֵש ֶיהם יָ ׁ ְשב ּו ַ ּב ַחלּ וֹ נוֹ ת
וְ ֵעינֵ ֶיהן דּ וֹ ְמעוֹ ת ִּכי ַרב ָהיָ ה ֶא ְבלָ ן.
וְ ַרק ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶא ָחד נִ ּ ָׂשא ַעל שִׂ ְפ ֵת ֶיהם:
ֲ
״א ָה ּה ,וָ ָסל דָּ גוּל ,ל ּו ֲאדוֹ נוֹ ָּכמוֹ הוּ.״
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1.

Presentación del héroe en gran desolación; referencia al estilo
del Cantar
[…]
De los sos ojos | tan fuerte mientre lorando
tornava la cabeça | y estava los catando.
Vio puertas abiertas | e uços sin cañados,
alcandaras vazias | sin pielles e sin mantos
e sin falcones e sin adtores mudados.
Sospiro mio Çid | ca mucho avie grandes cuidados.
Ffablo mio Çid | bien e tan mesurado:
«¡Grado a ti, señor, | padre que estas en alto!
¡Esto me an buelto | mios enemigos malos!»

2.	El Cid, de camino a un destino incierto; agüeros; tenues esperanzas
Alli pienssan de aguijar, | alli sueltan las riendas.
A la exida de Bivar | ovieron la corneja diestra
y entrando a Burgos | ovieron la siniestra.
Meçio mio Çid los ombros | y engrameo la tiesta:
«¡Albriçia, Albar Ffañez, | ca echados somos de tierra!»

3. 	Entrada en Burgos; los burgaleses cierran sus puertas, pero con
buenos deseos
Mio Çid Ruy Diaz | por Burgos entrava,
en su compaña | .lx. pendones levava.
Exien lo ver | mugieres e varones,
burgeses e burgesas | por las finiestras son,
plorando de los ojos | tanto avien el dolor.
De las sus bocas | todos dizian una razon:
«¡Dios, que buen vassalo! | ¡Si oviesse buen señor!»
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ִאיׁש ֵאינֹו ְמ ַׁשּכֵ ן ֶאת ַה ִּסיד
ֵא ְרח ּו ֶאת ִסיד ל ּו ַרק ֵה ֵע ּז ּו לְ ַה ְמרוֹ ת
ימה.
ֶאת ּ ִפי ַמלְ ָּכם ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַה ּ ֵמ ִטיל ֵא ָ
ַרק ֶא ֶמ ׁש ֶאל ָה ִעיר ִה ִ ּג ַיע ַצו ַמלְ כוּת
ִר ׁ ְש ִמי ו ְּבחוֹ ָתם ָטבו ַּע ַּכ ִ ּנ ְד ָר ׁש.
ִּכי לֹא יִ ֵּתן ִמ ְקלָ ט ִא ׁיש בּ ו ְּרגוֹ ס לְ רוּי דִּ ַיאס,
וְ ַה ּ ֵמ ֵפר ַצו זֶ ה ָּכ ֵבד יִ ְהיֶ ה ָענְ ׁשוֹ ,
יֻ ְח ַרם ָּכל ְרכו ּׁשוֹ ַ ּגם יְ נֻ ְּקר ּו ֵעינָ יו,
י־עד.
ֹאבד ּו לַ ֲע ֵד ַ
גּ וּפוֹ וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ י ְ
ְּכ ֵב ָדה ָהיְ ָתה ָעגְ ַמת נַ ְפ ׁ ָשם ׁ ֶשל ַהנּוֹ ְצ ִרים
ֵהם נָ ס ּו ִמ ּ ְפנֵ י ִסיד וְ לֹא דִּ ְ ּבר ּו דָּ ָבר.
ָרכַ ב ִמ ּׁ ָשם ַה ִּסידֶ ,אל ְמעוֹ נוֹ ִה ִ ּג ַיע,
אוּלָ ם ָמ ָצא נָ עוּל ֶאת ׁ ַש ַער ַה ְּכנִ ָיסה.
ִמ ּ ַפ ַחד ַצו ַמלְ כוּת ֵס ְרב ּו לִ ְפ ּת ַֹח לוֹ ,
ימה.
ֶא ָּלא ִאם ֵּכןָ ,א ְמרוּ ,יִ ְפרֹץ ְ ּבכ ַֹח ּ ְפנִ ָ
ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
ל־סיד דָּ ְר ׁש ּו לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ּׁ ַש ַער
ֲא ָבל ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם לֹא ָ ּבא קוֹ ל ַמ ֲענֶ ה.
ָאז ֶאת סוּסוֹ ֶא ִ
ל־סיד דִּ ְר ֵ ּבן ֶאל מוּל ַה ּ ֶפ ַתח,
ְ
ָ ּב ַעט ָחזָ ק ַ ּבדֶּ לֶ ת ַאך זוֹ לֹא נִ ְפ ְר ָצה
יטב ַעל ֶסגֶ ר ו ְּב ִר ַיח.
ִּכי נִ נְ ֲעלָ ה ֵה ֵ
ָאז ָ ּב ָאה לְ ָפנָ יו יַ לְ ָ ּדה ְק ַט ָ ּנה ַ ּבת ֵּת ׁ ַשע:
״הוֹ ִ ,סידֶ ,את ַח ְר ְ ּב ָך ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ָחגַ ְר ָּת,
דַּ ע ִּכי ִצ ָ ּוה ָעלֵ ינ ּו ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבלֵ יל ֶא ֶמ ׁש
ְ ּב ַצו ַמלְ כוּת ָחתוּם ִה ִ ּג ַיע ֶאל ָה ִעיר,
לא לָ ֵתת לְ ָך ִמ ְקלָ ט ָ ּב ִעיר ַהזּוֹ  ,וָ לֹא –
ֹאבד לָ נ ּו ַהכּ ֹלּ ָ ,ב ֵּתינוְּ ,רכו ׁ ֵּשנ ּו
י ַ
ו ְּבנוֹ ָסף לְ כָ ְך עוֹ ד יֵ ָע ְקר ּו ֵעינֵ ינוּ.
ל־סיד,
ֵמ ֲאסוֹ נֵ נ ּו ֵהן לֹא ִּת ָ ּבנֶ הֶ ,א ִ
יְ ָב ֵר ְך אוֹ ְת ָך ָה ֵאל ְ ּב ֶח ֶסד ַר ֲח ָמיו.״

25
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4.

Una niña de recia voluntad se enfrenta con el humillado Cid;
salida de Burgos.
Conbidar le ien de grado| mas ninguno non osava;
el rey don Alfonsso | tanto avie la grand saña,
antes de la noche | en Burgos del entro su carta
con grand recabdo | e fuerte mientre sellada,
que a mio Çid Ruy Diaz | que nadi nol diesse(n) posada,
e aquel que gela diesse | sopiesse – vera palabra –
que perderie los averes | e mas los ojos de la cara
e aun demas | los cuerpos e las almas.
Grande duelo avien | las yentes christianas;
asconden se de mio Çid | ca nol osan dezir nada.
El Campeador | adeliño a su posada;
asi commo lego a la puerta | falola bien çerrada
por miedo del rey Alfonsso | que assi lo avien parado
que si non la quebrantas por fuerça | que non gela abriese nadi.
Los de mio Çid | a altas vozes laman,
los de dentro | non les querien tornar palabra.
Aguijo mio Çid, | a la puerta se legava,
saco el pie del estribera, | una feridal dava;
non se abre la puerta | ca bien era çerrada.
Una niña de nuef años| a ojo se parava:
«¡Ya Campeador | en buen ora çinxiestes espada!
El rey lo ha vedado, | anoch del entro su carta
con grant recabdo | e fuerte mientre sellada.
Non vos osariemos abrir | nin coger por nada;
si non, perderiemos | los averes e las casas
e demas | los ojos de las caras.
Çid, en el nuestro mal | vos non ganades nada;
mas ¡el Criador vos vala | con todas sus vertudes santas!»
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ּ ָפנָ הִ ,הבִּ יט בָּ ֶהםָ ,מלְ אּו ֵעינָ יו בְּ ֶד ַמע .פסלו של אל־סיד בכפר הולדתו ,ביוואר.
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מרטין אנטולינס .רגלו על תיבת החול המיועדת להונאת שני היהודים המלווים בריבית .גשר סן פבלו ,בורגוס.
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ָּכ ְך ַה ַ ּילְ דָּ ה דִּ ְ ּב ָרה ,וְ ׁ ָש ָבה ֶאל הוֹ ֶר ָיה.
נוֹ כַ ח ֶא ִ
ל־סיד ִּכי ָסר ִחנּוֹ ִמ ֵּלב ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ֲאזַ י ֵ ּביתוֹ נָ ַט ׁש ,דָּ ַהר ֶאל לֵ ב ָה ִעיר,
ְ ּב ׁ ַש ַער ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה יָ ַרד ִמן ָה ֻא ָּכף,
כּ וֹ ֵר ַע ַעל ִ ּב ְר ָּכיו נָ שָׂ א ְ ּבלֵ ב ָטהוֹ ר
ֶאת ְּת ִפ ָּלתוֹ ָ ּב ָרהִ ,ס ֵ ּיםָ ׁ ,שב וְ ָד ַהר
ָחלַ ף ִ ּב ׁ ְש ָע ִריםָ ,ע ַבר ּ ְפנֵ י ַא ְרלַ נְ סוֹ ן,
חוֹ נֶ ה ִמחוּץ לָ ִעיר ַעל ְ ּג ַדת נָ ָהר ׁשוֹ ֵטף
ׁ ָשם ֶאת סוּסוֹ ּ ָפ ַרק וְ ָא ֳהלוֹ נָ ָטה.

50

ֵאין לְ רוּי דִּ ַיאס – ַח ְרבּ וֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ָחגַ ר –
ְמקוֹ ם לִ ינָ ה ָ ּב ִעיר ,יָ לוּן ַעל ְ ּג ַדת נָ ָהר,
וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ִע ּמוֹ ָס ִביב חוֹ נִ ים יַ ְחדָּ ו.
ל־סיד ְּכמוֹ ל ּו ַ ּב ֲע ָר ָבה ׁ ָשכַ ן.
ָּכ ְך לָ ן ֶא ִ
ְ ּבבּ ו ְּרגוֹ ס נֶ ֱא ַסר ַעל ּ ִפי ּ ְפ ֻקדָּ ה לִ ְמכּ ֹר
לְ ִסיד וְ לַ ֲאנָ ׁ ָשיו ָּכל ַא ְס ּ ָפ ַקת ָמזוֹ ן,
ַעל ֵּכן ִא ׁיש לֹא יָ ֵעז לִ ְמכּ ֹר וְ ל ּו ּ ַפת לֶ ֶחם.

.5

ּבּורגֹוס
ַמ ְר ִטין ַאנְ טֹולִ ינֶ ס ָּבא ִמ ְ
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סַ ,רב ּ ְפ ָעלִ ים ִא ׁיש בּ ו ְּרגוֹ ס,
ת־בג וְ יַ יִ ן.
ֶאל ִסיד וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ֵה ִביא ּ ַפ ַ ּ
ְ ּבכֶ ֶסף לֹא נִ ְקנוִּּ ,כי ְרכו ּׁשוֹ ָהי ּו ֵהם.
סוּגֵ י ָמזוֹ ן ַר ִ ּביםְ ,מלַ אי ַא ְס ּ ָפ ָקה נָ ִדיב.
עוֹ לֵ ז לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ִסידַ ,ה ְמ ַפ ֵּקד ַרב ַמ ַעשׂ ,
טוֹ ב לֵ ב נֶ ֱא ָמנָ יוֵ ,ר ָעיו ַאנְ ׁ ֵשי ַמ ֲחנֵ הוּ.
ָאז דּ וֹ ן ַמ ְר ִטין דִּ ֵ ּברַ ,ה ְק ׁ ִשיב ּו לִ ְד ָב ָריו:
״הוֹ ִ ,סידַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
ַה ַּליְ לָ ה ָּכאן נָ לוּן וְ נִ ְס ַּת ֵּלק ִעם ׁ ַש ַחר,
ּ ֶפן ֶא ּ ָמ ֵצא ָא ׁ ֵשם ַעל ֶעזְ ָר ִתי לְ ָך
אשי יִ נְ ַחת ָאסוֹ ן ִמ ַ ּיד ַה ּ ֶמלֶ ךְ.
וְ ַעל ָר ׁ ִ
ַא ְך ִאם ֵאלֵ ְך ִא ְּת ָך ׁ ָשלֵ ם ְ ּבגוּף וָ נֶ ֶפ ׁש,
ְ ּב ֻמ ְקדָּ ם אוֹ ִ ּב ְמ ֻא ָחר יִ ְסלַ ח לִ י ָה ִרבּ וֹ ן,
ִאם לֹא – ֵהן ָּכל ָע ׁ ְש ִרי הוּא ִּכ ְקלִ ּ ַפת ַה ּׁשוּם.״
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Esto la niña dixo | e tornos pora su casa.
Ya lo vee el Çid | que del rey non avie graçia.
Partios de la puerta, | por Burgos aguijava,
lego a Santa Maria, | luego descavalga,
finco los inojos, | de coraçon rogava.
La oraçion fecha | luego cavalgava;
salio por la puerta | e (en) Arlançon p[a]sava.
Cabo essa villa | en la glera posava,
fincava la tienda | e luego descavalgava.
Mio Çid Ruy Diaz | el que en buen ora çinxo espada
poso en la glera | quando nol coge nadi en casa,
derredor del | una buena conpaña.
Assi poso mio Çid | commo si fuesse en montaña.
Vedada l’an compra | dentro en Burgos la casa
de todas cosas | quantas son de vianda;
non le osarien vender | al menos dinarada.

5.

Martín Antolínez se une al Cid y le ofrece algunos viveres.
Martin Antolinez | el burgales complido
a mio Çid e a los suyos | abastales de pan e de vino;
non lo conpra, ca el selo avie consigo;
de todo conducho | bien los ovo bastidos.
Pagos mio Çid | el Campeador [conplido]
e todos los otros | que van a so çervicio.
Fablo Martin Antolinez, | odredes la que a dicho:
«¡Ya Canpeador | en buen ora fuestes naçido!
Esta noch y[a]gamos | e vay[a]mos nos al matino,
ca acusado sere | de lo que vos he servido;
en ira del rey Alfonsso | yo sere metido.
Si con vusco | escapo sano o bivo
aun çerca o tarde | el rey querer me ha por amigo;
si non, quanto dexo | ¡no lo preçio un figo!»
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מֹוצא ַּת ְחּבּולָ ה לְ גִ ּיּוס הֹון
ל־סיד ֵ
ֶא ִ
ָא ַמר ָה ִא ׁישַ ,ח ְרבּ וֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ָחגַ ר:
״מ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סַ ,א ָּתה ֱאגוֹ ז ָק ׁ ֶשה!
ַ
ִאם ַרק אוֹ ִסיף לִ ְחיוֹ ת עוֹ ד ֶאת שְׂ כָ ְר ָך ַאכְ ּ ִפיל.
ֲא ָבל ַּכ ְס ּ ִפי ֵאינֶ ּנוּּ ַ ,גם לֹא זְ ָה ִבי.
ֵאין לִ י דָּ ָברֵ ,ר ִעי ,יָ ַד ְע ָּת זֹאת לָ ֶב ַטח,
וְ לִ י ָממוֹ ן דָּ רו ּׁשַּ ,ת ׁ ְשלוּם לְ גֵ יסוֹ ַתי.
ִאם ֵאין מוֹ ָצא ַא ֵחר ֶא ְפנֶ ה לְ ַת ְחבּ וּלוֹ ת.
נַ ְת ִקין ְ ּב ֶעזְ ָר ְת ָך ׁ ְשנֵ י ַא ְר ְ ּגזֵ י ִמדּ וֹ ת,
נִ גְ דּ ֹׁש אוֹ ָתם ְ ּבחוֹ ל לְ כ ֶֹבד ו ִּמ ׁ ְש ָקל,
אש ֶיהם זָ ָהב,
נִ ֵּתן ָ ּבם ַמ ְס ְמרוֹ ת וְ ָר ׁ ֵ
ַ ּגם נְ ַצ ּ ֶפה ְ ּבעוֹ ר ׁ ָשנִ י ֻמכְ ׁ ָשר ֵה ֵ
יטב.״

.7

ּבּורגֹוס
הּודים ִמ ְ
נֹועדּו לְ הֹונֹות ְׁשנֵ י יְ ִ
ַה ֵּתבֹות ֲ
״ע ָּתה ֵצא וְ ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ָר ֵחל וְ ֶאת וִ ָידס.
ַ
ֱאמֹר ,הוֹ ִאיל וְ כִ י ָא ַסר ָעלַ י ַה ּ ֶמלֶ ְך
לִ ְסחֹר ָ ּב ִעיר וְ כִ י ְּכ ֵב ִדים ֵהם אוֹ ְצרוֹ ַתי,
ַא ְס ִּכים לְ ׁ ַש ְע ֵ ּבד אוֹ ָתם ְּתמו ַּרת ָממוֹ ן.
וּלְ ַבל נוֹ ְצ ִרי יִ ְר ֶאה אוֹ ָתם ָצ ִר ְיך לָ ַק ַחת
ֶאת ַה ֵּתבוֹ ת ִעם לֵ ילָ .ה ֵאל ַה ּטוֹ ב וְ כָ ל
ֲע ַדת ְקדוֹ ׁ ָשיו יָ ִעיד ּו ִּכי ַמ ֲעשַׂ י נוֹ גְ ִדים
ֶאת ְרצוֹ נִ י ֲא ָבל ֵאין לִ י מוֹ ָצא ַא ֵחר.״

.8

ּבּורגֹוס
ַאנְ טֹולִ ינֶ ס ָׁשב ֶאל ְ
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ָקם ,לֹא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה,
יָ ָצא ִמ ָ ּיד ֶאל בּ ו ְּרגוֹ ס ו ָּבא ֶאל ַה ּ ְמצו ָּדה,
קוֹ ֵרא ֵאלָ יו דָּ חוּף ֶאת ָר ֵחל וְ ֶאת וִ ָידס.
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6. 	El Cid, empobrecido, habla con Antolínez del truco de las
arcas de arena.
Fablo mio Çid | el que en buen ora çinxo espada:
«¡Martin Antolinez | sodes ardida lança!
Si yo bivo| doblar vos he la soldada.
Espeso e el oro | e toda la plata;
bien lo vedes | que yo no trayo [nada],
e huebos me serie | pora toda mi compaña;
fer lo he amidos, | de grado non avrie nada.
Con vuestro consego | bastir quiero dos archas;
incamos las d’arena | ca bien seran pesadas,
cubiertas de guadalmeçi | e bien enclaveadas.

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

8.

Antolínez busca en Burgos a Raquel y Vidas, dos caros amigos.
Martin Antolinez | non lo detar[da]va,
por Rachel e Vidas | a priessa demandava.
Passo por Burgos, | al castiello entrava,
por Rachel e Vidas | a priessa demandava.
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הּודיםַ .הּכֹל ָּב ִאים ֶאל ָא ֳהלֹו
נֹותן ִעם ַהּיְ ִ
נֹוׂשא וְ ֵ
ַאנְ טֹולִ ינֶ ס ֵ
נֹוׂש ִאים ִע ָּמם ֶאת ֵּתבֹות ַהחֹול
ֶׁשל ַה ִּסיד וְ ְ
ׁ ְשנֵ ֶיהםָ ,ר ֵחל וּוִ ָידס ,יַ ְחדָּ ו ָס ְפר ּו ַּכ ְס ּ ָפם,
מוֹ נִ ים ֶאת ָה ִר ִ ּבית ֵמ ַהלְ וָ אוֹ ת ִה ְרוִ יחוּ.
ָ ּבא לִ ְק ָר ָ
אתםָ ,ערוּםַ ,מ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס:
ַ
״היְ ִד ַידי ַא ֶּתםַ ,ה ּזוּג ָר ֵחל וּוִ ָידס?
דְּ ַבר סוֹ ד לִ י ֲאלֵ יכֶ ם ,נָ דוּן בּ וֹ ַ ּב ֲח ׁ ַשאי.״
ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת ּ ָפנ ּו לְ ִה ָ ּו ֵעץ.
ֵ״ר ַעיָ ,ר ֵחל וּוִ ָידסּ ְ ,במ ַֹעל יָ ד ַה ְב ִטיח ּו
ִּכי ִ ּבי לֹא ִּת ְב ְ ּגד ּו ִעם ַמאו ִּרי אוֹ נוֹ ְצ ִרי.
הוֹ דוֹ ת לִ י הוֹ ן ַּת ְרוִ יחוּ ,לֹא ֶּת ְח ְסר ּו דָּ ָבר.
ֶא ׁ ְש ָּכר ו ַּמס עוֹ ֵבד ָ ּג ָבה ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ָממוֹ ן ַרב ְ ּביָ דוֹ ְ ,מ ֻר ִ ּבים ֵהם נְ כָ ָסיו,
ׁ ָש ַמר ְ ּביָ דוֹ הוּא נֵ ַתח ָראוּי לְ ִה ְת ַּכ ֵ ּבד,
ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ּו זֶ ה נִ ְרדָּ ף הוּא ַעל ַצ ָ ּואר,
יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ֵה ִסיר ַח ְסדּ וֹ ִמ ִּסידַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך.
ָ ּב ָּתיו וְ נַ ֲחלָ תוֹ הוּא ַא ֲח ָריו ִה ִ ּנ ַיח.
ְ ּביָ דוֹ ׁ ְשנֵ י ַא ְר ָ ּגזִ ים ָה ֲעמו ִּסים זָ ָהב,
אוֹ ָתם נִ ְב ָצר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לָ שֵׂ את ּ ֶפן יִ ְת ַ ּגלּ וּ,
ַעל ֵּכן רוֹ ֶצה לָ ֵתת אוֹ ָתם ִ ּב ֵידיכֶ ם
ו ִּב ְתמו ָּרה ְמזֻ ּ ָמן ַּתלְ ו ּו לוֹ ַּכ ּ ְמ ֻק ָ ּבל.
ׁ ְש ֵּתי ַה ֵּתבוֹ ת יִ ְהי ּו ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן לַ ַהלְ וָ ָאה.
ַא ְך ֲעלֵ יכֶ ם יִ ְהיֶ ה לְ ִה ּׁ ָש ַבע ַ ּב ּק ֶֹד ׁש
לֹא לְ ַה ִ ּביט ָ ּב ֶהן ַעד ֵצאת זוֹ ַה ּׁ ָשנָ ה.״
ָאז נוֹ ֲעצ ּו ָר ֵחל וּוִ ָידס ֵ ּבינֵ ֶיהם:
ִ
״מ ָּכל ִע ְס ָקה ָצ ִר ְיך ֵהן ֶרוַ ח לְ ָה ִפיק,
וַ דַּ אי ִּכי ְ ּביַ ד ֶא ִ
ל־סיד ְ ּב ִמלְ ַח ְמ ּתוֹ ַ ּב ּ ַמאו ִּרים
ׁ ְשלַ ל ִמלְ ָח ָמה נָ ַפל ָראוּי לְ ִה ְת ַּכ ֵ ּבד,
וְ לֹא ַק ָּלה ׁ ְשנַ ת ִא ׁיש ׁ ֶש ֶּכ ֶסף ַרב ִע ּמוֹ .
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9. 	Raquel y Vidas, tras el trato con Antolínez,
van a ver al Cid y recoger las arcas.
Rachel e Vidas | en uno estavan amos
en cuenta de sus averes, | de los que avien ganados.
Lego Martin Antolinez | a guisa de menbrado:
«¿O sodes, Rachel e Vidas, | los mios amigos caros?
En poridad | f(l)ablar querria con amos.»
Non lo detardan, | todos tres se apartaron:
«Rachel e Vidas: | amos me dat las manos
que non me descubrades | a moros nin a christianos;
por siempre vos fare ricos, | que non seades menguados.
El Campeador | por las parias fue entrado,
grandes averes priso | e mucho sobejanos;
retovo dellos | quanto que fue algo,
por en vino a aquesto | por que fue acusado.
Tiene dos arcas | lennas de oro esmerado.
Ya lo vedes | que el rey le a airado.
Dexado ha heredades | e casas e palaçios;
aquelas non las puede levar, | si non, ser ien ventadas;
el Campeador dexar las ha | en vuestra mano,
e prestalde de aver | lo que sea guisado.
Prended las archas | e meted las en vuestro salvo;
con grand jura | meted i las fes amos
que non las catedes | en todo aqueste año.»
Rachel e Vidas | seyen se consejando:
«Nos huebos avemos | en todo de ganar algo.
Bien lo sabemos | que el algo gaño,
quando a tierra de moros entro | que grant aver saco;
non duerme sin sospecha | qui aver trae monedado.
Estas archas | prendamos las amas,
en logar las metamos | que non sean ventadas.
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שני מלווים בריבית יהודים מונים את כספם ...מתוךHeroic Legends :
.Illustrated by Helen Stratton. London, 1908
בשנת  1908טרם ראה אור חיבורו של פידאל ,והמאיירת לא ידעה כי המדובר בגבר ואישה ,לכן הציור מראה שני
גברים .התיבה מאחור איננה זו של אל־סיד .הכתוב אומר :״שני המלווים בריבית היהודים מרוקנים את הממון הרב
מתיבתם ומונים את הסכום המובטח לסיד״.
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יהודי מלוה בריבית .ראו האף העקום והכובע המחודד .מתוך.Cantigas de Santa María :
(מזמורי מריה הקדושה) .ספרד ,המאה ה .13-מדריד ,הספרייה הלאומית.
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יטב
נִ ַּקח ֶאת ַה ֵּתבוֹ ת ,נַ ְס ִּתיר אוֹ ָתן ֵה ֵ
לְ ַבל ְ ּב ַד ַעת ִא ׁיש יַ ֲעלֶ ה ִּכי ֵהן ֵאי ּפֹה.
ַא ְך ,דּ וֹ ן ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סַ ,מה ְּסכוּם דָּ רו ּׁש לַ ִּסיד
וְ ֵאיזוֹ ִהיא ִר ִ ּבית נִ זְ ֶּכה ָ ּב ּה לְ ׁ ָשנָ ה?״
ָסח דּ וֹ ן ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סַ ,ה ֶ ּג ֶבר ַה ּ ִפ ֵּק ַח:
״לֹא ַרב הוּא ַה ּ ָממוֹ ן ׁ ֶש ֲאדוֹ נִ י ָצ ִריךְ,
ֲהלֹא זְ ָהבוֹ ֻמ ְב ָטח ְ ּביָ ד נֶ ֱא ָמנָ ה.
ֲא ָבל ְ ּגדוֹ לִ ים ָצ ְרכֵ י ֵר ָעיו ַה ְמ ֻר ִ ּבים,
יַ ִ ּניח ּו דַּ ְע ּתוֹ וַ דַּ אי ַמ ְר ִקים ׁ ֵשש ֵמאוֹ ת.״
ָר ֵחל וּוִ ָידס ָסחוּ :״נִ ֵּתן לוֹ ְ ּבשִׂ ְמ ָחה.״
ַ
״ה ִ ּביטוּ ,לַ יְ לָ ה ַרד ,מו ָּעט זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל ִסיד
ְ
הוּא לַ ּ ָממוֹ ן ָצ ִריךְּ ,תנ ּו לָ נ ּו ֶאת ַה ֶּכ ֶסף.״
ָא ְמר ּו ָר ֵחל וּוִ ָידס :״לִ ְסחֹר זוֹ לֹא ַהדֶּ ֶר ְך,
ְּת ִחילָ ה ַה ִ ּב ְטחוֹ נוֹ תַ ,רק ָאז ַה ַהלְ וָ ָאה.״
״מ ֻק ָ ּבל ָעלַ י.
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ָסחְ :
ׁ ְשנֵ יכֶ ם ִא ִּתי ָּתבוֹ א ּו ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ְמ ַפ ֵּקד,
וְ ׁ ָשם נוֹ ׁ ִשיט לָ כֶ ם ֶעזְ ָרה ְּכ ִהדָּ ֵר ׁש,
לָ שֵׂ את ֶאת ַה ֵּתבוֹ ת לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ִמ ְב ָט ִחים
ֻמ ְס ָּתר ִמן ַהנּוֹ ְצ ִרים ו ִּמן ַה ּ ַמאו ִּרים יַ ַחד.״
ָא ְמר ּו ָר ֵחל וּוִ ָידס :״יָ ֶאה ָּכ ְך וְ נָ ֶאה,
ִעם בּ וֹ א ׁ ְש ֵּתי ַה ֵּתבוֹ ת ַק ְ ּבל ּו ַמ ְרק ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת.״
ִמ ָ ּיד ָרכַ ב ִמ ּׁ ָשם ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס
ִעם וִ ָידס וְ ָר ֵחל ְמ ֻר ִ ּצים ,שְׂ ֵב ֵעי ָרצוֹ ן.
הוּא לֹא ִה ֵּל ְך ַעל ֶ ּג ׁ ֶשר – ָח ָצה דַּ ְרכּ וֹ ַ ּב ַ ּנ ַחל –
ּ ֶפן ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר יַ ְח ׁשֹד ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו.
ֶאל ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל ִסיד ַה ְמ ֻה ָּלל ֵהם ָ ּבאוּ,
ַ ּגם ַקדּ ּו ֲע ֻמ ּקוֹ ת ,נִ ּׁ ְשק ּו ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו.
ִח ֵ ּי ְך ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ֲאלֵ ֶיהם וְ ָא ַמר:
ָ
״ה ּה ,דּ וֹ ן וִ ָידס וְ ָר ֵחלֲ ,ה ִתזְ ְּכר ּו אוֹ ִתי?
ימה,
ִה ֵ ּנה ֲאנִ י נִ ְמלָ ט ,גּ וֹ לֶ ה עוֹ ֶטה ְּכלִ ָ
ִּכי ֵמ ִע ּ ִמי ֵה ִסיר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ַח ְסדּ וֹ .

150

שירת אל־סיד

95
Mas dezid nos del Çid: | ¿de que sera pagado,
o que ganançia nos dara | por todo aqueste año?»
Respuso Martin Antolinez | a guisa de menbrado:
«Mio Çid querra lo que ssea aguisado,
pedir vos a poco | por dexar so aver en salvo;
acogen sele omnes | de todas partes menguados;
a menester | seis çientos marcos.»
Dixo Rachel e Vidas: | «Dar gelos [hemos] de grado.»
«Ya vedes que entra la noch, | el Cid es presurado;
huebos avemos | que nos dedes los marchos.»
Dixo Rachel e Vidas: | «Non se faze assi el mercado.
Si non primero prendiendo | e despues dando.»
Dixo Martin Antolinez: | «Yo desso me pago.
Amos tred | al Campeador contado,
e nos vos ayudaremos | que assi es aguisado
por aduzir las archas | e meter las en vuestro salvo,
que non lo sepan | moros nin christianos.»
Dixo Rachel e Vidas: | «Nos desto nos pagamos;
las archas aduchas, | prendet seyes çientos marcos.»
Martin Antalinez | cavalgo privado
con Rachel e Vidas | de voluntad e de grado.
Non viene a la pueent | ca por el agua a passado
que gelo non venta(n)ssen | de Burgos omne nado.
Afevos los a la tienda | del Campeador contado:
assi commo entraron | al Çid besaron le las manos,
sonrrisos mio Çid, | estavalos fablando:
«¡Ya don Rachel e Vidas | avedes me olbidado!
Ya me exco de tierra | ca del rey so airado;
a lo quem semeja | de lo mio avredes algo,
mientras que vivades | non seredes menguados.»
Don Rachel e Vidas | a mio Çid besaron le las manos.
Martin Antolinez | el pleito a parado
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ח־מה,
ַא ְך ֵמ ְרכו ׁ ִּשי ַא ֶּתם ָּת ִפיק ּו ֶרוַ ָ
וְ כָ ל ׁ ְשנוֹ ת ַח ֵ ּייכֶ ם לֹא ֶּת ְח ְסר ּו דָּ ָבר.״
ָחזְ ר ּו ָאז לְ נַ ּׁ ֵשק יָ ָדיו ָר ֵחל וּוִ ָידס.
יטיב לְ ִה ְת ַמ ֵּק ַח
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ֵה ִ
ֲעבוּר ׁ ְש ֵּתי ַה ֵּתבוֹ ת יַ לְ ו ּו ַמ ְרק ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת
וְ יִ נְ ְצר ּו אוֹ ָתן ַעד ֵצאת זוֹ ַה ּׁ ָשנָ ה.
נָ ְתנ ּו ֶאת ִמ ָּל ָתםָ ,חזְ ר ּו לְ ִה ּׁ ָש ַבע
ִּכי ִאם יָ ֵע ּז ּו וְ יַ ִ ּביט ּו ְ ּב ָתכְ נָ ן
ׁ ֶשל ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּב ֶט ֶרם ֵצאת ַה ּׁ ָשנָ הֲ ,אזַ י
לֹא יְ ַק ְ ּבל ּו ִר ִ ּביתַ ,אף לֹא ּ ְפרו ָּטה ׁ ְשחו ָּקה.
״מ ֵהרֶ ,את ַה ֵּתבוֹ ת
דִּ ֵ ּבר ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סַ :
ְקחוּ ,וִ ָידס וְ ָר ֵחלֵ ,ה ֵ
יטב אוֹ ָתן ַה ְס ִּתירוּ,
נָ בוֹ א לְ ֶעזְ ְרכֶ ם ,נִ ּטֹל ֶאת ַה ּ ָממוֹ ן
ל־סיד לָ לֶ כֶ ת.״
ִּכי ִעם ְק ִר ַיאת שֶׂ כְ וִ י ַח ָ ּיב ֶא ִ
ָע ְמס ּו ֶאת ַה ֵּתבוֹ תָ ,עלַ ז לִ ָ ּבם ֵמא ׁ ֶֹשר,
ֲא ָבל ָּכ ׁ ְשל ּו לִ ְטעֹן ַעל ַאף כּ ָֹחם ָה ָרב.
שָׂ ְמח ּו ָר ֵחל וּוִ ָידס ְ ּבאוֹ ָצ ָרם ַה ּטוֹ ב,
ַעד ֵקץ יְ ֵמי ׁ ְשנֵ ֶיהם לֹא יֶ ְח ְסר ּו דָּ ָבר.

התיבה של אל־סיד .הקתדרלה של בורגוס.
התיבה שימשה תקופה ארוכה לאחסון מסמכי הכנסייה.
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que sobre aquelas archas | dar le ien. vi. çientos marcos
e bien gelas guardarien | fasta cabo del año;
ca assil dieran la fe | e gelo avien jurado
que si antes las catassen | que fuessen perjurados,
non les diesse mio Çid | de la ganançia un dinero malo.
Dixo Martin Antolinez: | «Cargen las archas privado.
Levaldas, Rachel e Vidas, | poned las en vuestro salvo;
yo ire con vus[c]o | que adugamos los marcos,
ca a mover a mio Çid | ante que cante el gallo.»
Al cargar de las archas | veriedes gozo tanto:
non las podien poner en somo | mager eran esforçados.
Gradan se Rachel e Vidas | con averes monedados,
ca mientra que visquiessen | refechos eran amos.

.תיבת אל־סיד
. בורגוס, כנסיית סנטה גדאה.גרסה אחרת
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הּודים עֹוזְ ִבים ְּבלִ וְ יַ ת ַמ ְר ִטין ַאנְ טֹולִ ינֶ ס
ַ .10הּיְ ִ
ל־סיד ,אוֹ ֶמ ֶרת:
וְ ׁשוּב נִ ּׁ ְש ָקה ָר ֵחל יְ ֵדי ֶא ִ
ַ
״ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רָ ,חגַ ר ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ַח ְרבּ וֹ ,
ֶאל ֶא ֶרץ נָ כְ ִר ָ ּיה ֵּתלֵ ְך ֵמ ִעם ַק ְס ִטילְ יָ ה,
רֹב ְרוָ ִחים ָּת ִפיקִּ ,ת ְצבּ ֹר ְרכו ּׁש ָ ּגדוֹ ל.
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ׁשוּב ֲאנַ ּׁ ֵשק יָ ְד ָךּ ַ ,גם ֲא ַב ֵּק ׁשָ ,ה ֵבא לִ י
ימת עוֹ ר וְ ׁ ָשנִ יֵ ,מ ַ
ְ ּגלִ ַ
יטב ּתוֹ ֶצ ֶרת ַמאו ִּרים.״
״כ ָּל ּה ׁ ֶש ָּלךְ,
״בעֹנֶ ג ַרב,״ ֵה ׁ ִשיב לָ ּה ַה ִּסידֻּ ,
ְּ
ֶא ׁ ְשלַ ח אוֹ ָת ּה ִמ ּׁ ָשם ,וְ ִאם ֶא ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
ַה ְח ִס ִירי ֶאת ֶע ְר ָּכ ּה ֵמהוֹ ן ׁ ֶש ַ ּב ֵּתבוֹ ת.״
ָאז וִ ָידס וְ ָר ֵחל ֶאת ַה ֵּתבוֹ ת ָע ְמס ּו
וְ ִעם ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ׁ ְשנֵ ֶיהם ֶאל בּ ו ְּרגוֹ ס ׁ ָשבוּ,
ו ָּבא ּו ֶאל ֵ ּב ָיתם דְּ רוּכִ ים וְ נִ זְ ָה ִרים.
ַ ּגם ִמ ֲהר ּו לִ ְפרֹס ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה ׁ ָש ִט ַיח
ו ֵּמ ָעלָ יו ָס ִדיןָ ,א ִריג ַצח ו ְּמ ׁ ֻש ָ ּבח,
ו ׁ ְּשלוֹ ׁש ֵמאוֹ ת ַמ ְרק ֶּכ ֶסף ָע ְרמ ּו ַעל ַה ּ ַמ ָ ּצע.
ָמנָ ה אוֹ תוֹ דּ וֹ ן ַמ ְר ִטין ,לָ ַקח וְ לֹא ׁ ָש ַקל,
עוֹ ד ׁ ְשלוֹ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ִש ְּלמ ּו לוֹ ְ ּב ׁ ִש ְקלֵ י זָ ָהב.
ָע ְמס ּו ַהכּ ֹל ֲח ֵמ ׁ ֶשת נְ ָע ָריו ׁ ֶשל ַמ ְר ִטין.
ל ּו ַא ְך ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם דְּ ָב ָריו לִ כְ ׁ ֶש ַהכּ ֹל נִ גְ ַמר:
ִּ
״ב ֵידיכֶ םָ ,ר ֵחל וּוִ ָידסַ ,ה ֵּתבוֹ ת –
ַא ֶּתם ְצ ַב ְר ֶּתם ְרכו ּׁש .ו ָּמה ַעל ָה ַע ְמלָ ה?״

יֹוצא לַ ֶד ֶרְך
ל־סידְּ ,ביָ דֹו ַה ָּממֹוןֵ ,
ַ .11אנְ טֹולִ ינֶ ס ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַע ְמלָ תֹוֶ .א ִ
ִה ְס ּתוֹ ְדד ּו ָר ֵחל וּוִ ָידס וְ ִד ְ ּברוּ:
ִ
״ה ְרוַ ְחנ ּו ִ ּבזְ כוּתוֹ  ,נִ ֵּתן לוֹ ַמ ָּתנָ ה.
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סִ ,א ׁיש בּ ו ְּרגוֹ ס ַה ִ ּנכְ ָ ּבד,
ַק ֵ ּבל ְּת ׁשו ָּרהִּ ,ת ְהיֶ ה זוֹ שְׂ כַ ר ִט ְר ָחה ִה ְרוַ ְח ָּת:
ְ ּגלִ ָ
ימה ,זוּג ִמכְ נָ ַסיִ ם וּכְ תֹנֶ ת ֲהדו ָּרה,
ָ
עוֹ ד ְ ּביָ ְדך נִ ׁ ְשקֹל ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ַמ ְרק ֶּכ ֶסף טוֹ ב.
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10.

Martín Antolínez regresa con Raquel y Vidas a Burgos;
recibe seiscientos marcos.
Rachel a mio Çid | la manol ba besar:
«¡Ya Campeador | en buen ora çinxiestes espada!
De Castiella vos ides | pora las yentes estrañas;
assi es vuestra ventura, | grandes son vuestras ganançias,
una piel vermeja | morisca e ondrada
Çid, beso vuestra mano | en don que la yo aya.»
«Plazme», dixo el Çid, | «D’aqui sea mandada;
si vos la aduxier d’alla; | si non, contalda sobre las arcas.»
En medio del palaçio | tendieron un almofalla,
sobr’ella una savana | de rançal e muy blanca;
a tod el primer colpe | .iii.ccc marcos de plata echa[va]n,
notolos don Martino, | sin peso los tomava;
los otros .ccc. | en oro gelos pagavan.
Cinco escuderos tiene don Martino, | a todos los cargava.
Quando esto ovo fecho | odredes lo que fablava:
«Ya don Rachel e Vidas | en vuestras manos son las arcas;
yo, que esto vos gane, | bien mereçia calças.»

11.

Antolínez se vuelve al Cid con el dinero; se disponen a marchar.
Entre Rachel e Vidas | aparte ixieron amos:
«Demos le buen don | ca el no’ lo ha buscado.
Martin Antolinez | un burgales contado
vos lo mereçedes, | darvos queremos buen dado
de que fagades calças | e rica piel e buen manto;
damos vos en don | a vos .xxx. marchos.
Mereçer no’ lo hedes, | ca esto es aguisado,
atorgar nos hedes | esto que avemos parado.»
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זֶ ה שְׂ כַ ר ִט ְר ָחה יָ ֶפהַ ,מ ִ ּג ַיע ַּכ ָ ּיאוּת,
ִּכי ֵעד ַא ָּתהָ ,ע ֵרב ,לְ ִע ְס ָקה זוֹ ׁ ֶש ִ ּב ַ ּצ ְענוּ.״
הוֹ ָדה לָ ֶהם דּ וֹ ן ַמ ְר ִטין ,נָ ַטל ֶאת ָממוֹ נוֹ ,
ִה ִ ּנ ַיח לִ ׁ ְשנֵ ֶיהםָ ּ ,פנָ ה ִמ ּׁ ָשם טוֹ ב לֵ ב.
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יָ ָצא ִמחוּץ לְ בּ ו ְּרגוֹ סָ ,חלַ ף ַעל ַא ְרלַ נְ סוֹ ן,
ָ ּבא ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּב ַמ ָ ּזל נוֹ לָ ד.
ִק ֵ ּבל אוֹ תוֹ ֶא ִ
ל־סיד וּזְ רוֹ עוֹ ָתיו ּ ְפ ׁשוּטוֹ ת:
״יְ ִהי ָ ּברו ְּך ׁשו ְּב ָךַ ,אנְ טוֹ לִ ינֶ ס ַה ּטוֹ ב,
וּלְ וַ אי ׁ ֶשעוֹ ד ִּתזְ ֶּכה לַ ּיוֹ ם ְ ּגמוּלְ ָך ָא ׁ ִשיב.״
ַ
״ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רָ ,חזַ ְר ִּתי ,נִ זְ ַה ְר ִּתי ַּכ ָ ּיאוּת.
ַמ ְרק ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת שְׂ כָ ְר ָך ,וְ ַע ְמלָ ִתי ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים.
ַצ ֵ ּוה לִ ְצרֹר ַהכּ ֹל ,לָ ֵצאת ִמ ָ ּיד לַ דֶּ ֶר ְך.
ְ ּב ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ דֶּ ה ַק ְר ֶדנְ יָ ה נִ ׁ ְש ַמע ׁ ִש ַירת שֶׂ כְ וִ י
וְ ֶאת ַר ְעיָ ְת ָךּ ְ ,ג ִב ָירה ָר ָמה נִ ְפגּ ֹׁש.
נֵ לֵ ְך ֵמ ֶא ֶרץ זוֹ וְ לֹא נִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה,
דָּ חוּף ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ הְ ,ק ֵר ָבה ָה ֵעת ו ָּב ָאה.״

ל־סיד לְ ַסנְ ָטה ַמ ִרּיָ ה
ְּ .12ת ִפּלַ ת ֶא ִ
ל־סיד
ִס ֵ ּים דְּ ָב ָריוּ ,פ ַֹרק ַה ּ ַמ ֲא ָהלֶ .א ִ
וְ ֶח ֶבר ֵמ ֵר ָעיו ָח ְפז ּו ֶאל ָה ֻא ָּכף.
ּ
דִּ ְר ֵ ּבן סוּסוֹ ַה ִּסיד ֶאל ַסנְ ָטה ַמ ִר ָיה,
ֵה ִרים ֶאת יְ ִמינוֹ ; ִס ּ ֵמן ֶאת אוֹ ת ַה ְ ּצלָ ב:
״תוֹ ָדה לְ ָךֵ ,אלִ יׁ ,שוֹ ֵמר ׁ ְש ֵמי רוּם וָ ָא ֶרץ.
ּ
ָה ִפ ִיחי ִ ּבי כּ ֵֹח ְךַ ,מ ִר ָ ּיה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה,
ִהכְ ַע ְס ִּתי ֶאת ַה ּ ֶמלֶ ְךְּ ,כעֹנֶ ׁש ִמ ַּק ְס ִטילְ יָ ה
ֲאנִ י גּ וֹ לֶ הֵ ,אינֶ ִ ּני יוֹ ֵד ַע ִאם ֵאי ּ ַפ ַעם
ִ ּב ֵ
ימי ֶחלְ דִּ י ָא ׁשוּבַ .ס ְ ּי ִעי לִ י ַ ּב ָ ּגלוּת,
ׁ ִש ְמ ִרי נַ ְפ ׁ ִשיּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ַר ַ ּבת ַה ְּת ִה ָּלה,
וּבוֹ ִאי לְ ֶעזְ ִרי ְ ּביוֹ ם וָ לֵ יל ,וְ ִאם
ַּת ֲעשִׂ י זֹאת וְ ֶאת ּ ָפנָ יו יָ ִאיר לִ י ַהגּ וֹ ָרל,
ַעל ִמזְ ְ ּב ֵח ְך ֶא ֵּתן ׁ ַשי יָ ָקר וְ ַרב ִּת ְפ ֶא ֶרת,
וַ ֲא ַצ ֶ ּוה לָ ׁ ִשיר ֶאלֶ ף ִמיסוֹ ת לִ כְ בוֹ ֵד ְך.״
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Gradeçiolo don Martino | e reçibio los marchos;
grado exir de la posada | y espidios de amos.
Exido es de Burgos | e Arlançon a passado,
vino pora la tienda | del que en buen ora nasco;
reçibiolo el Çid | abiertos amos los braços:
«¿Venides, Martin Antolinez, | el mio fiel vassalo?
¡Aun vea el dia | que de mi ayades algo!»
«Vengo, Campeador, | con todo buen recabdo;
vos .vi. çientos | e yo .xxx. he ganados.
Mandad coger la tienda | e vayamos privado,
en San Pero de Cardeña | i nos cante el gallo;
veremos vuestra mugier | menbrada fija dalgo;
mesuraremos la posada | e quitaremos el reinado,
mucho es huebos | ca çerca viene el plazo.»

12. 	El Cid, orando en la catedral de Burgos, promete mil misas.
Estas palabras dichas, | la tienda es cogida,
Mio Çid e sus conpañas | cavalgan tan aina.
La cara del cavallo | torno a Santa Maria,
alço su mano diestra, | la cara se santigua:
«¡A ti lo gradesco, Dios, | que çielo e tierra guias!
¡Valan me tus vertudes | gloriosa Santa Maria!
D’aqui quito Castiella | pues que el rey he en ira;
non se si entrare i mas | en todos los mios dias.
¡Vuestra vertud me vala | Gloriosa, en mi exida,
e me ayude e(l) me acorra | de noch e de dia!
Si vos assi lo fizieredes | e la ventura me fuere complida
mando al vuestro altar | buenas donas e ricas;
		
esto e yo en debdo | que faga i cantar mill missas.»
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ּבּורגֹוס לְ ִה ָּפ ֵרד ִמ ְּבנֵ י ֵּביתֹו
ַ .13מ ְר ִטין ַאנְ טֹולִ ינֶ ס ָׁשב לְ ְ
נִ ְר ָ ּג ׁש וְ נֶ ֱא ָמןָ ׁ ,שלוֹ ם אוֹ ֵמר ַה ֶ ּג ֶבר.
ַהכּ ֹל ִה ְר ּפ ּו מוֹ ׁ ְשכוֹ ת וְ ְב ָד ְר ָבן ֵה ִאיצוּ.
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סִ ,א ׁיש בּ ו ְּרגוֹ ס נֶ ֱא ָמן,
אוֹ ֵמרָ :
״א ׁשוּב ָה ִע ָירהַ ,ר ְעיָ ִתי ֶא ְר ֶאה,
ֶאת ְ ּבנֵ י ֵ ּב ִיתי ֶא ְפגּ ֹׁשֶ ,א ׁ ְש ַאב ֵמ ֶהם ִעידוּד,
ַא ְד ִר ְיך אוֹ ָתם ֵּכ ַיצד לִ נְ הֹג ,וְ ִאם יַ ְח ִרים
ֶאת ִקנְ יָ נִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ,לֹא ִאכְ ּ ַפת לִ י ַהדָּ ָבר.
לִ ְפנֵ י ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ָא ׁשוּבֶ ,א ְהיֶ ה ִא ְּתכֶ ם.״

ל־סיד ַּב ֶּד ֶרְך לְ ַק ְר ֶדנְ יָ ה
ֶ .14א ִ
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ּ ָפנָ ה וְ ׁ ָשב ֶאל בּ ו ְּרגוֹ ס.
נֶ ְח ּ ַפז לִ ְדהֹר ַה ִּסיד ֶאל ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ דֶּ ה ַק ְר ֶדנְ יָ ה,
וְ ַא ִ ּב ָיריו ִע ּמוֹ ּ ְ ,בנֵ י ַחיִ ל לְ רוּחוֹ .
שֶׂ כְ וִ י ָק ָרא לְ ֶפ ַתעִ ,ה ֵ ּנה עוֹ לֶ ה ַה ּׁ ַש ַחר,
ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָה ָרם ָ ּבא ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ .
ַאב ַה ּ ִמנְ זָ ר דּ וֹ ן ַסנְ צ’וֹ ַהנּוֹ ְצ ִרי ַה ֶ ּנ ֱא ָמן
נָ שָׂ א ָ ּב ֵעת ַהזּוֹ ֶאת ְּת ִפלּ וֹ ָתיו ִעם ׁ ַש ַחר.
ִע ּמוֹ דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ימנָ ה וּלְ ִצדָּ ּה ָח ֵמ ׁש
ְ ּג ִבירוֹ ת נֶ ֱא ָצלוֹ תֲ ,הלֹא ֵהן ַא ְמהוֹ ֶת ָיה.
ֶאל ַהבּ וֹ ֵרא נָ שְׂ א ּו ְּת ִפ ָּלה וְ ֶאל ַסן ּ ֶפ ְטרוּס:
ַ
״א ָּתהַ ,ה ּמוֹ לִ יכֵ נוְּ ׁ ,שמֹר ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ִסיד.״

נֹותיו
ּומ ְּב ָ
ַ .15ה ִּסיד ָּבא ֶאל ַה ִּמנְ זָ ר לְ ִה ָּפ ֵרד ֵמ ִא ְׁשּתֹו ִ
ִה ִּק ׁיש ּו ַעל ַה ּׁ ַש ַערִ ,ק ְ ּבל ּו ׁ ָשם ֶאת ַה ּ ֶמ ֶסר,
ֵאלִ יָ ,מה ַרב ָא ׁ ְשרוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּנזִ יר דּ וֹ ן ַסנְ צ’וֹ !
נָ ְטל ּו לַ ּ ִפיד וְ נֵ ר וְ ֶאל ַה ּ ֶפ ַתח ָאצוּ,
ְ ּבלֵ ב צוֹ ֵהל וְ גִ יל ִק ְ ּבל ּו ֶאת ָהאוֹ ֵר ַח,
יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבהָ :
״ה ּהִ ,סיד ׁ ֶש ִּליֲ ,אנִ י
מוֹ ֶדה לָ ֱאל ִֹהים...״ דִּ ֵ ּבר ָה ָאב דּ וֹ ן ַסנְ צ’וֹ ,
ַ
״על ׁ ֶש ֶא ְר ֶא ָך ,בּ וֹ א ו ְּמ ָצא ִמ ׁ ְש ָּכן ֶא ְצלֵ נוּ.״
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13.

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

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

15. 	En Cardeña le reciben el abad don Sancho, Jimena, su mujer,
y sus hijas
Lamavan a la puerta, | i sopieron el mandado;
¡Dios, que alegre fue | el abbat don Sancho!
Con lumbres e con candelas | al corral dieron salto,
con tan grant gozo reçiben | al que en buen ora nasco:
«¡Gradesco lo a Dios, mio Çid!» | dixo el abbat don Sancho;
«Pues que aqui vos veo | prendet de mi ospedado.»
Dixo el Çid: «Graçias, don abbat, | e so vuestro pagado.
Yo adobare conducho | pora mi e pora mis vassallos;
mas por que me vo de tierra | dovos .l. marchos,
si yo algun dia visquier | servos han doblados.
Non quiero fazer en el monesterio | un dinero de daño;
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חימנה ״אשת הסיד קמפאדור.״ גשר סן פבלו ,בורגוס.

מנזר קרדניה בחוצות בורגוס.
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ל־סיד ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן:
ֲאזַ י ֵה ׁ ִשיב ֶא ִ
״תוֹ ָדה לְ ָךָ ,א ִביֲ ,א ִסיר ּתוֹ ָדה ֶא ְהיֶ ה.
ּ
ַע ָּתה ֵּכ ָרה ָאכִ ין לַ ֲאנָ ׁ ַשי וְ לִ י,
ׁ ֶש ֵּכן גּ וֹ לֶ ה ֲאנִ יִ ,ה ֵ ּנה ַמ ְרק ֲח ִמ ּׁ ִשים,
ִאם ַא ְך ֶא ְחיֶ הֵ ,ר ִעיַ ,אכְ ּ ִפיל לְ ָך ְסכוּם זֶ ה.
ֵאין ִ ּב ְרצוֹ נִ י לִ גְ רֹם ָּכל נֶ זֶ ק לַ ּ ִמנְ זָ ר.
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ִה ֵ ּנה עוֹ ד ֵמ ָאה ַמ ְרקּ ַ ,ב ֲעבוּר דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ימנָ ה,
לַ דּ וֹ נְ יָ ה ,לִ ְבנוֹ ֶת ָיה וְ ַא ְמהוֹ ֶת ָיהִ ,מי יִ ֵּתן
יטיב ִע ּ ָמןֲ ,אנִ י
ו ַּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת ֵּת ִ
ָ
ָ
ַמ ְפ ִקיד אוֹ ָתן ְ ּביָ ְדךּ ְ ,ב ֵח ְיקך יִ ׁ ְשכּ ֹנוּ.
יטבַ ,אב ַה ּ ִמנְ זָ ר דּ וֹ ן ַסנְ צ’וֹ ,
ׁ ְשמֹר ֲעלֵ ֶיהן ֵה ֵ
לְ ַבל דָּ ָבר ֶּת ְח ַס ְרנָ ה ִא ׁ ְש ִּתי ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי.
וְ ִאם ַה ֶּכ ֶסף יֶ ֱאזַ ל וְ ִת ְהיֶ ה זָ קוּק לְ עוֹ ד,
הוֹ ֵסף לִ ְדאֹג לָ ֶהןַ .על ָּכל ַמ ְרק ׁ ֶש ֶ ּי ְח ַסר
ֶא ְתרֹם לְ ִמנְ זָ ְר ָך ַא ְר ָ ּב ָעהִ ,אם לֹא יוֹ ֵתר.״
ִה ְב ִט ַיח לוֹ ָה ָאב ְ ּבי ׁ ֶֹשר ו ְּב ֵהן ֶצ ֶדק.
ְרא ּו ֵּכ ַיצד ָה ֵאם ָ ּב ָאה ִעם ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיה,
ֵהן אוֹ ֲחזוֹ ת ְ ּביָ ָד ּה ׁ ֶשל ַא ַחת ָה ֲא ָמהוֹ ת.
ימנָ ה
מוּל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָּכ ְר ָעה דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
דּ וֹ ַמ ַעת וְ נוֹ ֶטלֶ ת ֶאת יָ דוֹ לִ נְ ׁ ִש ָיקה:
ֲ
״א ָה ּהַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
גּ וֹ לֶ ה ַא ָּתה ְ ּבגִ ין ְּתכָ כִ ים ו ְּמזִ ּמוֹ ת.״

ל־סיד
ימנָ ה לְ ַב ֲעלָ ּה ֶא ִ
ִּ .16ד ְב ֵרי ּדֹונְ יָ ה ִח ֶ
״לְ ָך ַה ְּת ִה ָּלה ,זְ ָקנְ ָך ָהדוּר וְ ָעב.
ִהנְ נִ י לְ ָפנֶ ָיךֲ ,אנִ י ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיך,
יְ ֵמי ׁ ְש ֵּת ֶיהן ְק ָצ ִריםֵ ,הן יְ לָ דוֹ ת ֲע ַדיִ ן,
וְ ֵאלּ ּו ַה ְ ּג ִבירוֹ ת לְ ׁ ֵשרו ִּתי נָ כוֹ נוּ.
ִה ֵ ּנה אוֹ ְת ָך ֶא ְר ֶאהַ ,א ָּתה יוֹ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְך,
עוֹ ֵדנ ּו ַ ּב ַח ִ ּיים ַא ְך נִ ְפ ָר ִדים ֲאנַ ְחנוּ.
ַמה ַ ּנ ֲעשֶׂ הֱ ,אמֹרּ ְ ,ב ׁ ֵשם ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה!״

סופיה לורן בתפקיד חימנה בסרטו של
אנתוני מאן ,אל־סיד.
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evades aqui pora doña Ximena | dovos .c. marchos,
a ella e a sus fijas e a sus dueñas | sirvades las est año.
Dues fijas dexo niñas | e prendet las en los braços,
aquellas vos acomiendo a vos, | abbat don Sancho;
dellas e de mi mugier | fagades todo recabdo.
Si essa despenssa vos falleçiere | o vos menguare algo,
bien las abastad, | yo assi vos lo mando;
por un marcho que despendades | al monesterio dare yo quatro».
Otorgado gelo avie | el abbat de grado.
Afevos doña Ximena | con sus fijas do va legando,
señas dueñas las traen | e aduzen las adelant.
Ant’el Campeador | doña Ximena finco los inojos amos,
lorava de los ojos, | quisol besar las manos:
«¡Merçed, Campeador, | en ora buena fuestes nado!
Por malos mestureros | de tierra sodes echado.

16.

Jimena, con sus dos niñas tan pequeñitas, se entristece de su
desamparo; se sugiere el tema de las honrosas bodas.
¡Merçed, ya Çid, | barba tan complida!
Fem ante vos | yo e vuestras fijas
– iffantes son | e de dias chicas –
con aquestas mis dueñas | de quien so yo servida.
Yo lo veo | que estades vos en ida
e nos de vos | partir nos hemos en vida:
¡Da(n)d nos consejo | por amor de Santa Maria!»
Enclino las manos | [el de] la barba velida,
a las sus fijas | en braço’ las prendia,
legolas al coraçon | ca mucho las queria.
Lora de los ojos, | tan fuerte mientre sospira:
«¡Ya doña Ximena | la mi mugier tan complida,
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ָאז ַ ּב ַעל ַה ָ ּז ָקן ַה ְמפ ָֹאר ִה ׁ ְש ּ ִפיל
יָ ָדיו וַ ֲאלֵ ֶיהן נָ ַטל ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו
וְ ֶאל לִ בּ וֹ ִח ֵ ּבק ִּכי ֲא ָה ָבן ְמאֹד.
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ֵעינָ יו דְּ ָמעוֹ ת ָמלְ אוְּּ ,כ ֵבדוֹ ת נָ ׁ ַשם ַה ֶ ּג ֶבר:
ֲ
ימנָ הִ ,א ׁ ְש ִּתי ַהיְ ָק ָרה,
״א ָה ּה ,דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ְּכ ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי אוֹ ֵהב ֲאנִ י אוֹ ָת ְך ,אוּלָ ם
רוֹ ָאה ַא ְּת ִּכי ָעלֵ ינ ּו לְ ִה ּ ָפ ֵרד ַע ָּתה.
ֵאלֵ ְך ִמ ָּכאןָ ,עלַ יִ ְך לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ָ ּבזֹאת.
יִ ְּתנ ּו לִ י ֱאל ִֹהים וְ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַמ ִר ָ ּיה
ִּכי ֶאת ְ ּבנוֹ ַתי ָא ִביא ִמ ַּת ַחת לְ ֻח ּ ָפה,
יַ ֲענִ יק ּו לָ נ ּו ׁ ְשנוֹ ת ַח ִ ּיים ו ַּמ ָ ּזל טוֹ ב
לְ ַמ ַען ֲא ׁ ָש ֵרת אוֹ ָת ְךַ ,ר ְעיָ ִתי.״

ה־ע ָׂשר ִמ ְּבנֵ י ַק ְס ִטילְ יָ ה
ל־סיד ֵ
ֶ .17א ִ
יֹוצא לַ ּגָ לּות וְ ִעּמֹו ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ָּׁש ָ
לַ ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר עוֹ ְרכִ ים ְסעו ָּדה ְּכיַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
יַ ְר ִעימ ּו ְ ּבקוֹ לָ ם ּ ַפ ֲעמוֹ נֵ י ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ ,
ּפוֹ ַר ַחת ַה ּׁ ְשמו ָּעה ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ַק ְס ִטילְ יָ ה,
ל־סיד גּ וֹ לֶ ה ֵמ ֶא ֶרץ.
ִּכי ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ֶא ִ
יֵ ׁש ַהנּוֹ ֵט ׁש ֵ ּביתוֹ  ,וְ יֵ ׁש ֲא ֻח ָ ּזתוֹ .
ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ָח ְבר ּו ַעל ֶ ּג ׁ ֶשר ַא ְרלַ נְ סוֹ ן
יטב ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
ה־עשָׂ רֵ ,מ ַ
ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ּׁ ָש ָ
ל־סידַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ַהכּ ֹל ִ ּב ְּק ׁש ּו ַא ַחר ֶא ִ
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ָח ַבר ֶאל ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל.
יֵ לְ כ ּו ֵהם ֶאל ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ ִּ ,כי ׁ ָשם ׁשוֹ כֵ ן ַה ֶ ּג ֶבר
ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה ֵהגִ ַיח ִמן ָה ֶר ֶחם.

יח ּכִ י ַה ָּב ִאים ִעּמֹו יְ ֻפּצּו ַעל ָא ְב ַדן ִקנְ יָ נָ ם .לְ ַא ַחר
ל־סיד ַמ ְב ִט ַ
ֶ .18א ִ
יֹוצא ַהּגַ יִ ס; ְּת ִפּלַ ת ְּפ ֵר ָדה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ּדֹונְ יָ ה
ְּת ִפּלַ ת ַה ַּׁש ֲח ִרית ֵ
ימנָ ה;
ִח ֶ
ּפֹור ִצים ֶאת ַהּגְ בּול ֶאל ַמ ְמלֶ כֶ ת ַה ַּמאּורים
ל־סיד וְ ַא ִּב ָיריו ְ
ֶא ִ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַדע לַ ִּסיד ,הוּא ִא ׁיש ִ ּביוָ רִּ ,כי ַרב
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commo a la mi alma | yo tanto vos queria!
Ya lo vedes | que partir nos emos en vida,
yo ire | e vos fincaredes remanida.
¡Plega a Dios | e a Santa Maria
que aun con mis manos | case estas mis fijas,
o que de ventura | e algunos dias vida
e vos, mugier ondrada, | de mi seades servida!»

17.

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

18.

Generosas promesas del Cid a sus vasallos; oración de doña Jimena;
despedidas, salida y paso del Duero.
Quando lo sopo | mio Çid el de Bivar
quel creçe compaña | por que mas valdra,
a priessa cavalga, | reçebir los sal(i)e,
tornos a sonrisar, | legan le todos, le manol ban besar.
Fablo mio Çid | de toda voluntad:
«Yo ruego a Dios | e al Padre spirital,
vos, que por mi dexades | casas y heredades,
enantes que yo muera | algun bien vos pueda far,
lo que perdedes | doblado vos lo cobrar.»
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יטב ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
ַה ַ ּגיִ ס ׁ ֶש ִע ּמוֹ וּבוֹ ֵמ ַ
אתם יָ ָצא.
ָעלָ ה ֶאל ָה ֻא ָּכף וְ לִ ְק ָר ָ
ִח ֵ ּי ְךַ ,הכּ ֹל ּ ָפנ ּו ֵאלָ יו ,נָ ׁ ְשק ּו יָ דוֹ .
טוֹ ב לֵ ב דִּ ֵ ּבר ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ֶאל ַה ָ ּב ִאים:
ֶ
״א ּ ָׂשא ְּת ִפ ָּלה לָ ֵאלָ ,א ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם,
יטיב לִ ְפנֵ י מוֹ ִתיַ ,על ִּכי
ִּכי ִע ּ ָמכֶ ם ֵא ִ
לְ ַמ ֲענִ י נְ ַט ׁ ְש ֶּתם ֵ ּב ְיתכֶ ם וְ ַא ְר ְצכֶ ם
ַעל ָּכל ֲא ׁ ֶשר ְּת ַא ְ ּבד ּו ָא ׁ ִשיב לָ כֶ ם ִּכ ְפלַ יִ ם.״
עוֹ לֵ ז ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ַעל גּ ֶֹדל ַמ ֲחנֵ הוּ,
ָהיְ ָתה שִׂ ְמ ָחה ְ ּבלֵ ב ָּכל ַה ָ ּב ִאים ִע ּמוֹ .
ִמ ּׁ ִש ּׁ ָשה יְ ֵמי ַה ֶח ֶסד ֲא ׁ ֶשר נִ ְּתנ ּו לָ ֶהם,
ַרק עוֹ ד ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה נוֹ ְתר ּו וְ לֹא יוֹ ֵתרַ .ה ּ ֶמלֶ ךְ
ַא ַחר ִע ְּקבוֹ ת ֶא ִ
ל־סיד ִצ ָ ּוה לְ ִה ְת ַח ּקוֹ ת,
ִּכי ִאם ְ ּבתֹם ָה ֵעת יִ לְ כּ ֹד אוֹ תוֹ ָ ּב ָא ֶרץ
ׁשוּב לֹא יוּכַ ל לָ ֵצאת ְ ּבכֶ ֶסף ו ְּבזָ ָהב.
ּ ָפנָ ה ַה ּיוֹ םִ ,ה ֵ ּנה ַה ַּליְ לָ ה ָ ּבאִ ,צ ָ ּוה הוּא
ַעל ַא ִ ּב ָיריו לָ בוֹ אִ ,ע ּמוֹ לְ ִה ְת ַּכ ֵ ּנס:
ַ
״ה ְק ׁ ִשיבוּ ,לֹא ַא ְק ׁ ֶשה ֲעלֵ יכֶ םַ ,א ִ ּב ַירי,
ְמ ַעט זָ ָהב ִע ּ ִמיֶ ,א ֵּתן לְ ִא ׁיש ֶחלְ קוֹ ,
יטב וְ זֹאת ֲעשׂ וָּ :מ ָחר
ַא ְך שִׂ ימ ּו לֵ ב ֵה ֵ
ַ ּבבּ ֶֹקר ִעם ְק ִר ַיאת ַה ַּת ְרנְ גוֹ לִ ,מ ָ ּיד
ִאכְ פ ּו ֶאת ַה ּסו ִּסיםּ ַ ,בל ִא ׁיש יִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ֲא ִבי ִמנְ זַ ר ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ לְ ִמ ַיסת ׁ ַש ֲח ִרית
יִ ְק ָרא וּלְ ַמ ֲענֵ נ ּו יִ ּ ָׂשא ֶאת ְּת ִפ ָּלתוֹ
ֱאלֵ י ׁ ִשלּ ו ּׁש ַה ּק ֶֹד ׁשֲ .אזַ י נֵ ֵצא לִ ְרכּ ֹב
ִּכי ַה ּמוֹ ֵעד ָקרוֹ ב וְ עוֹ ד ַר ָ ּבה ַהדֶּ ֶר ְך.״
ֶאת ּ ְפ ֻקדָּ תוֹ ׁ ֶשל ִסיד יְ ַמ ְּלא ּו ָה ַא ִ ּב ִירים.
ִה ֵ ּנה חוֹ לֵ ף ַה ַּליְ לָ הַ ,ע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר ָקם,
שֶׂ כְ וִ י יִ ְק ָרא ׁ ֵשנִ ית וְ ֵהם יֵ ְצא ּו לַ דֶּ ֶר ְך.
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Plogo a mio Çid | por que creçio en la yantar,
plogo a los otros omnes todos | quantos con el estan.
Los .vi. dias de plazo | passados los an,
tres an por troçir | sepades que non mas.
Mando el rey | a mio Çid (a) aguardar,
que si despues del plazo | en su tierral pudies tomar
por oro nin por plata | non podrie escapar.
El dia es exido, | la noch querie entrar,
a sus cavalleros | mandolos todos juntar:
«¡Oid, varones, | non vos caya en pesar!
Poco aver trayo, | dar vos quiero vuestra part.
Sed membrados | commo lo devedes far;
a la mañana | quando los gallos cantaran
non vos tardedes, | mandedes ensellar;
en San Pero a matines | tandra el buen abbat,
la missa nos dira, | esta sera de Santa Trinidad;
la missa dicha, | penssemos de cavalgar,
ca el plazo viene açerca, | mucho avemos de andar.»
Cuemo lo mando mio Çid | assi lo an todos ha far.
Passando va la noch, | viniendo la man;
a los mediados gallos | pienssan de [ensellar].
Tañen a matines | a una priessa tan grand;
mio Çid e su mugier | a la eglesia van.
Echos doña Ximena | en los grados delant’el altar
rogando al Criador | quanto ella mejor sabe
que a mio Çid el Campeador | que Dios le curias de mal:
«¡Ya Señor glorioso, | Padre que en çielo estas!
Fezist çielo e tierra, | el terçero el mar
fezist estrelas e luna | y el sol pora escalentar;
prisist encarnaçion | en Santa Maria madre,
en Belleem apareçist | commo fue tu veluntad;
pastores te glorifficaron, | ovieron [t]e a laudare,
tres reyes de Arabia | te vinieron adorar
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ִצלְ צוּל ְּת ִפ ַּלת ׁ ַש ֲח ִריתּ ְ ,ב ִח ּ ָפזוֹ ן ָ ּגדוֹ ל
ֶא ִ
ל־סיד וְ ַר ְעיָ תוֹ ָ ּב ִאים ֶאל ֵ ּבית ַה ּק ֶֹד ׁש.
ימנָ ה וְ נוֹ שֵׂ את
ימה כּ וֹ ַר ַעת ִח ֶ
מוּל ַה ִ ּב ָ
ְ ּבכָ ל לִ ָ ּב ּה ְּת ִפ ָּלה ֶאל ַהבּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּת ַב ֵּק ׁש לִ ׁ ְשמֹר ִמ ָּכל ִמ ׁ ְש ָמר
ל־סיד ׁ ֶש ִּליֲ :
ַעל ׁ ְשלוֹ ם ֶא ִ
״א ָה ּהֵ ,אלִ י ַה ּטוֹ ב,
ָא ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ,בּ וֹ ֵרא ַה ָ ּים וָ ָא ֶרץ,
ׁ ְש ֵמי רוֹ ם וְ כוֹ כָ ִביםַ ,ה ַּס ַהר וְ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ַא ָּתה ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְריָ ם ַה ְ ּבתוּלָ ה
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יָ ָצ ָ
את ְ ּב ֵבית־לֶ ֶחם ִּכי זֶ ה ּו ְרצוֹ נְ ָך,
רוֹ ֵעי ַה ּצֹאן ָא ְמר ּו ֶאת ְּת ִה ַּלת ׁ ִש ְמךָ
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַמלְ כֵ י ֲע ָרב ָע ְבד ּו אוֹ ְת ָך ְ ּב ֵח ֶפץ
אצר,
ו ׁ ְּשמוֹ ֵת ֶיהם ַק ְס ּ ָפרֶ ,מלְ ִּכ ּיוֹ ר ו ֵ ּּבלְ ְט ׁ ַש ַ ּ
זָ ָהב ,מֹר וּלְ בוֹ נָ ה ִה ׁ ְשלִ יכ ּו לְ ָפנֶ ָיך.
הוֹ ׁ ַש ְע ָּת ֶאת יוֹ נָ ה ֵעת לַ ּ ְמצוּלוֹ ת יָ ַרד;
ִמגּ ֹב ָה ֲא ָריוֹ ת ִח ַּל ְצ ָּת ֶאת דָּ נִ ֵ ּיאל;
ְ ּברוֹ ָמא ֶאת ֶס ַ ּב ְס ְטיָ אן ַה ָּקדוֹ ׁש ִה ַ ּצלְ ָּת,
ו ֵּמ ֵע ֵדי ַה ּׁ ֶש ֶקר ָ ּג ַאלְ ָּת ֶאת סוּזָ ן.
ְ ּב ֶא ֶרץ זוֹ ִה ַּלכְ ָּת ׁ ָשנִ ים ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים וְ ַא ְר ַ ּבע,
עוֹ שֶׂ הֵ ,אלִ י ַה ּטוֹ ב ,נִ ִּסים ַר ִ ּבים ִמ ְּספֹר.
ָה ַפכְ ָּת ַמיִ ם לְ יַ יִ ן וְ ֶא ֶבן לְ ַפת לֶ ֶחם,
ֶאת ֶאלְ ָעזָ ר ִמ ֶּק ֶבר ֵה ׁ ַש ְב ָּת לַ ַח ִ ּיים,
ָמ ַס ְר ָּת נַ ְפ ׁ ְש ָך ִ ּב ֵידי ַה ְ ּיהו ִּדים
וְ ֵא ֶּלה ַעל ָה ָהר נָ ְתנ ּו אוֹ ְת ָך ַעל ְצלָ ב,
ֻ ּגלְ גּ ֹלְ ָּתא ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ָמקוֹ ם ַעד ֵה ָ ּנה.
ׁ ְשנֵ י ַ ּג ָ ּנ ִבים ִע ּ ְמ ָךֶ ,א ָחד ֵמ ֶהם ׁשוֹ כֵ ן
ְ ּב ֵע ֶדןַ ,ה ּׁ ֵשנִ י לֹא שִׂ ֵחק לוֹ ַה ּ ַמ ָ ּזל.
עוֹ ְד ָך ָצלוּב ִ ּב ַ ּצ ְע ָּת ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשל נֵ ס ָ ּגדוֹ ל.
ָהיָ ה ִע ֵ ּור לוֹ נְ גִ ינוּס ,סו ָּמא ִמ ֵּל ָדתוֹ ,
דָּ ַקר ְ ּבשָׂ ְר ָך ְ ּב ֶח ֶרבָ ּ ,פ ַרץ דָּ ְמ ָך ׁשוֹ ֵטף
קוֹ לֵ ַח ַעל ַה ַּל ַהבִ ,ה ְר ִטיב ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו
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– Melchior | e Gaspar e Baltasar –
oro e tus e mirra | te offreçieron commo fue tu veluntad;
[salvest] a Jonas | quando cayo en la mar,
salvest a Daniel | con los leones en la mala carçel,
salvest dentro en Roma | al señor San Sabastian,
salvest a Santa Susanna | del falso criminal;
por tierra andidiste .xxxii. años, | Señor spirital,
mostrando los miraclos | por en avemos que fablar:
del agua fezist vino | e de la piedra pan,
resuçitest a Lazaro | ca fue tu voluntad;
a los judios te dexeste prender; | do dizen monte Calvarie
pusieron te en cruz | por nombre en Golgota,
dos ladrones contigo, | estos de señas partes,
		
el uno es en paraiso | ca el otro non entro ala;
estando en la cruz | vertud fezist muy grant:
Longinos era çiego | que nunquas vio alguandre,
diot con la lança en el costado | dont ixio la sangre,
corrio la sangre por el astil ayuso, | las manos se ovo de untar,
alçolas arriba, | legolas a la faz,
abrio sus ojos, | cato a todas partes,
en ti crovo al ora | por end es salvo de mal;
en el monumento | resuçitest,
fust a los infiernos | commo fue tu voluntad,
quebrantaste las puertas | e saqueste los santos padres.
Tu eres rey de los reyes | e de tod el mundo padre,
a ti adoro e creo | de toda voluntad,
e ruego a San Peydro | que me ayude a rogar
por mio Çid el Campeador | que Dios le curie de mal,
¡quando oy nos partimos | en vida nos faz juntar!»
La oraçion fecha, | la missa acabada la an,
salieron de la eglesia, | ya quieren cavalgar.
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הפשיטה על התופת (לפרטים ראו מבואות ,הפרק :הגבירה – האסקופה הנדרסת העונה ״אמן״).
ישוע מחלץ את קרובי משפחתו .אדם ,חוה ומשה מאחוריו .עתה הוא מחלץ את אברהם,
יעקב ,שרה ,לאה ,רחל ...וכך עד דוד המלך .אלברכט דירר.1512 ,
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דניאל בגוב האריות .גוסטב דורה ,איורים לתנ״ך.1865 ,

שירת אל־סיד

116
ֵה ִרים אוֹ ָתן לְ ַמ ְעלָ ה וְ ַעל ּ ָפנָ יו ִה ִ ּנ ַיח,
ֲאזַ י ֵעינָ יו ּ ָפ ַקחִ ,ה ִ ּביט ְס ִביבוֹ ִ ,מ ָ ּיד
ֶה ֱא ִמין ְ ּב ָךַ ,על ֵּכן נָ ִקי ָה ִא ׁיש ֵמ ֶר ׁ ַשע.
את ֶאל ַה ּת ֶֹפת,
ָעלִ ָית ִמן ַה ֶּק ֶבר ו ָּב ָ
ָ
ֶאת ׁ ְש ָע ָריו ׁ ִש ַ ּב ְר ָּתֲ ,אבוֹ ֶתיך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים
ִח ַּל ְצ ָּת ִמן ַה ּׁ ְשאוֹ לַ .על ֵּכן ַא ָּתה הוּא ֶמלֶ ְך
ָּכל ַה ּ ְמלָ כִ יםִ ,רבּ וֹ ן ַה ֶחלֶ ד ו ְּמלוֹ ָא ּה.
ַא ֲא ִמין ְ ּב ָך ִ ּבלְ ַבד ,וַ ֲאכַ ֵ ּבד ְ ּבכָ ל לִ ִ ּבי.
ֶאל ּ ֶפ ְטרוּס ַה ָּקדוֹ ׁש ֶא ּ ָׂשא ְּת ִפ ָּלה לְ ַמ ַען
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,יִ ׁ ְשמֹר ָעלָ יו ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל,
ימי ַח ַ ּיי.״
ִמי יִ ֵּתן וְ עוֹ ד ָא ׁשוּב לִ ְראוֹ תוֹ ִ ּב ֵ
ַה ּ ִמ ָיסה נִ ׁ ְשלְ ָמהָ ּ ,פ ְר ׁש ּו ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם
ֻּכ ָּלם ,וּנְ כוֹ נִ ים ָהי ּו לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך.
ימנָ ה,
ל־סידִ ,ח ֵ ּבק ֶאת ַה ְ ּג ִב ָירה ִח ֶ
ּ ָפנָ ה ֶא ִ
ַהדּ וֹ נְ יָ ה ֶאת יָ דוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ֲעלָ ּה נוֹ ׁ ֶש ֶקת.
ימנָ הֵ ,עצוֹ ת אוֹ ֶב ֶדת ִהיא.
דּ וֹ ְמעוֹ ת ֵעינֵ י ִח ֶ
וְ הוּא ׁ ָשב וְ ָהלַ ְך לִ ְק ַראת ְ ּבנוֹ ָתיו ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם.
״ב ֵידי ַר ְעיָ ִתי ֲאנִ י ַמ ְפ ִקיד ֶא ְתכֶ ן
ִּ
ו ִּב ֵידי ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעלִ .הנְ נ ּו נִ ְפ ָר ִדים,
יִ ֵּתן ָה ֱאל ִֹהים וְ נִ ּ ָפגֵ ׁש ׁ ֵשנִ ית.״
בּ וֹ כִ ים דְּ ָמעוֹ ת ׁ ָשלִ ׁיש ִא ׁיש לֹא ָר ָאה ֲע ַדיִ ן,
נִ ְק ָר ִעים ִא ׁיש ֵמ ֵר ֵעה ּו ְּכמוֹ ִמ ָ ּבשָׂ ר ִצ ּפ ֶֹרן.
נָ כוֹ ן ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי לִ ְרכּ ֹב ִעם ַה ָ ּו ָסלִ ים.
ֹאשוֹ ָאחוֹ ָרה.
ַה ַ ּגיִ ס ְמ ַח ֶּכה לוֹ ֵ ,ה ֵסב ר ׁ
ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ִּכ ְד ָב ֵעי דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יו:
ִ
״סיד ,כּ ֲֹח ָך ַא ֵ ּיה? ֵמ ֶר ֶחם הוֹ ָר ְת ָך
ְ ּב ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה יָ ָצ ָ
אתֶ .את ּתוּגָ ְת ָך ֵאפוֹ א
ַה ְס ֵּתר ֵמ ֵעין רוֹ ֶאהָ ,ה ָבה נֵ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְך
ֶאת ַע ְצבו ְּת ָך ִּת ְר ֶאה עוֹ ד הוֹ ֶפכֶ ת לְ רֹב א ׁ ֶֹשר.
וְ ַהבּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל יְ ַס ֵ ּי ַע ְ ּביָ ֵדינוּ.״
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El Çid a doña Ximena | iva la abraçar,
doña Ximena al Çid | la manol va besar,
lorando de los oios | que non sabe que se far.
Y el a las niñas | torno las a catar:
«A Dios vos acomiendo, fijas, | e a la mugier e al Padre spirital;
agora nos partimos, | Dios sabe el ajuntar.»
Lorando de los ojos | que non viestes atal,
asis parten unos d’otros | commo la uña de la carne.
Mio Çid con los sos vassallos | pensso de cavalgar;
a todos esperando | la cabeça tornando va.
A tan grand sabor | fabio Minaya Albar Fañez:
«Çid ¿do son vuestros esfuerços? | En buen ora nasquiestes de madre!
Pensemos de ir nuestra via, | esto sea de vagar.
Aun todos estos duelos | en gozo se tornaran;
Dios que nos dio las almas | consejo nos dara.»
Al abbat don Sancho | tornan de castigar
commo sirva a doña Ximena | e a la[s] fijas que ha,
e a todas sus dueñas | que con ellas estan;
bien sepa el abbat | que buen galardon dello prendra.
Tornado es don Sancho | e fabio Albar Fañez:
«Si vieredes yentes venir| por connusco ir, abbat,
dezildes que prendan el rastro | e pienssen de andar,
ca en yermo o en poblado | poder nos han alcançar.»
Soltaron las riendas, | pienssan de andar;
çerca viene el plazo | por el reino quitar.
Vino mio Çid yazer | a Spinaz de Can;
grandes yentes sele acogen | essa noch de todas partes.
Otro dia mañana | pienssa de cavalgar.
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וְ ׁשוּב ְמיַ ֲע ִצים לְ ַאב ִמנְ זָ ר ,דּ וֹ ן ַסנְ צ’וֹ ,
ימנָ ה ו ְּבנוֹ ֶת ָיה
ֵּכ ַיצד יִ ְד ַאג לְ דוֹ נְ יָ ה ִח ֶ
וְ כֵ ן לָ ֲא ָמהוֹ ת ַה ְמ ׁ ָש ְרתוֹ ת אוֹ ָתן,
וְ כִ י ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ּו יִ זְ ֶּכה ִ ּבגְ מוּל ָראוּי.
ַסב ַסנְ צ’וֹ לְ ָאחוֹ רַ ,אלְ ָבר ַפנְ יֵ ס דִּ ֵ ּבר:
ִ
״אם ֲאנָ ׁ ִשים ִּת ְר ֶאה ִ ּב ְרצוֹ נָ ם לַ ְחבּ ֹר ֵאלֵ ינוּ,
ֱאמֹר לָ ֶהםָ ,א ִבי ,לָ בוֹ א ְ ּב ִע ְּקבוֹ ֵתינוּ,
ָּכ ְך יִ ְפ ְ ּג ׁש ּו אוֹ ָתנ ּו ָ ּב ִעיר אוֹ ַ ּב ּ ָׂש ֶדה.״
ַמ ְר ּ ִפים מוֹ ׁ ְשכוֹ ת יָ ְצא ּו ָה ַא ִ ּב ִירים לַ דֶּ ֶר ְך.
ָק ְר ָבה ָה ֵעת לָ ֵצאת ֶאת ְ ּגבוּל ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה
ל־סיד כּ ֹחוֹ ָ ּב ִעיר ְס ּ ִפינָ ס דֶּ ה ָקאן,
יַ ְחלִ יף ֶא ִ
ֻמ ְקדָּ ם לְ ָמ ֳח ָרת יָ ׁשוּב לִ ְרכּ ֹב ַ ּבדֶּ ֶרךְ,
ְ ּגיָ סוֹ ת ַר ִ ּבים חוֹ ְב ִרים ֵאלָ יו ְ ּבלַ יְ לָ ה זֶ ה
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ת ׁשוֹ נִ יםֲ .אזַ י רוֹ גֵ ׁש לִ בּ וֹ
ׁ ֶשל ִסידַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ֶ ּבן ַחיִ ל נֶ ֱא ָמן,
ִמ ּ ְׂשמֹאל ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבןַ ,ה ֶּק ֶרת ַה ָ ּנ ָאה.
ִמ ָ ּי ִמין ִמגְ דְּ לֵ י ַאיִ ּיוֹ ן – ֵהם ִ ּב ׁ ְשלִ ַ
יטת ַה ּ ַמאו ִּרים.
ַעל ּ ְפנֵ י ַאלְ קוֹ ְ ּביֵ לְ יָ ה ָחלַ ף – ִהיא ְ ּגבוּל ַק ְס ִטילְ יָ ה,
ָע ַבר ֶאת ַה ִּקינֵ ָאה – ַהדֶּ ֶר ְך ַה ְּקדו ָּמה,
ו ְּבנַ בּ וֹ ס דֵּ י ּ ַפלוֹ ס ָצלַ ח ֶאת ַהדּ ו ֶּארוֹ .
ל־סיד ְ ּב ִפיגֶ רו ֶּאלָ ה,
נָ ָטה ֶאת ַמ ֲחנֵ ה ּו ֶא ִ
ִמ ָּכל ָה ֲע ָב ִרים חוֹ ְב ִרים ֵאלָ יו ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.

ל־סיד ַּב ֲחלֹומֹו
יאל ְמנַ ֵחם ֶאת ֶא ִ
ַ .19ה ַּמלְ ָאְך ּגַ ְב ִר ֵ
ל־סיד לִ ׁישֹן.
ַא ַחר ָה ֲארו ָּחה ּ ָפ ַר ׁש ֶא ִ
ׁ ְשנָ תוֹ ָה ֲע ֻמ ָּקה ָע ְר ָבה לוֹ  ,הוּא חוֹ לֵ ם
ו ַּב ֲחלוֹ מוֹ ַמלְ ָא ְך ,הוּא ַ ּג ְב ִר ֵיאל ,אוֹ ֵמר לוֹ :
ְ״רכַ בִ ,סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רִּ ,כי לֹא זָ כָ ה עוֹ ד ִא ׁיש
לְ ֶרגַ ע טוֹ ב ִמ ֶ ּזה לָ ֵצאת לְ ַמ ָּסעוֹ .
ל־סיד.״
ָּכל עוֹ ד ִּת ְחיֶ ה ַהכּ ֹל ְ ּביָ ְד ָך יִ ְצלַ חֶ ,א ִ
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Ixiendos va de tierra | el Campeador leal;
de siniestro Sant Estevan | – una buena çipdad –
de diestro Alilon las torres | que moros las han,
passo por Alcobiella | que de Castiella fin es ya,
la Calçada de Quinea | iva la traspassar,
sobre Navas de Palos el Duero va pasar,
a la Figeruela | mio Çid iva posar.
Vanssele acogiendo | yentes de todas partes.

19. 	El ángel Gabriel consuela al Cid en un sueño.
I se echava mio Çid | despues que fue çenado.
Un sueñol priso dulçe, | tan bien se adurmio.
El angel Gabriel | a el vino en [vision]:
«Cavalgad, Çid, | el buen Campeador,
ca nunqua en tan buen punto | cavalgo varon;
mientra que visquieredes | bien se fara lo to.»
Quando desperto el Çid | la cara se santigo;
sinava la cara, | a Dios se acomendo.

20. 	El último día del plazo llegan a la sierra de Mieres,frontera de Castilla.
Mucho era pagado | del sueño que a soñado.
Otro dia mañana | pienssan de cavalgar;
es dia a de plazo, | sepades que non mas.
A la sierra de Miedes | ellos ivan posar.

21. 	El Cid cuenta entre los suyos trescientos hombres.
Aun era de dia, | non era puesto el sol,
mando ver sus yentes | mio Çid el Campeador;
sin las peonadas | e omnes valientes que son
noto trezientas lanças | que todos tienen pendones.
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ַ .20הּיֹום ָה ַא ֲחרֹון ְּב ַק ְס ִטילְ יָ ה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נֵ עוֹ ר ַה ֶ ּג ֶבר נָ ַתן הוּא ַעל ּ ָפנָ יו
ֶאת אוֹ ת ַה ְ ּצלָ בּ ֵ ,ב ֵר ְך ,נָ שָׂ א ְּת ִפ ָּלה לָ ֵאל
וְ ַעל ֲחלוֹ ם ַה ַּליְ לָ ה שָׂ ַמח ְ ּבכָ ל לִ בּ וֹ .
ַ ּבבּ ֶֹקר לְ ָמ ֳח ָרת נֶ ֶע ְרכ ּו לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך.
ַה ּיוֹ ם ָה ַא ֲחרוֹ ן ְ ּב ֶט ֶרם ֵעת ּפוֹ ַק ַעת.
ְ ּב ַה ְר ֵרי ַה ּ ְמיֵ ֶדס ָחנוֶּ ,ה ְחלִ יפ ּו כּ ַֹח,

ל־סיד
ִ .21מ ְפ ַקד ּגֵ יסֹות ֶא ִ
עוֹ ד לֹא ּ ָפנָ ה ַה ּיוֹ ם ,עוֹ ד לֹא ׁ ָש ְק ָעה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ֶא ִ
ל־סיד ַעל ַמ ֲחנֵ ה ּו ִצ ָ ּוה לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּקד,
לְ לֹא ֵ ּגיסוֹ ת ַרגְ לִ ים ו ְּבלִ י ִמנְ יַ ן ְ ּבנֵ י ַחיִ ל
ָמנָ ה הוּא ׁ ְשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת ֲחנִ ית ְק ׁשוּרוֹ ת ְ ּב ֶדגֶ ל.
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ּנֹוצ ִרים
יֹוצא ֶאת ּגְ בּול ַמ ְמלֶ כֶ ת ַה ְ
ל־סיד ֵ
ֶ .22א ִ
ּומ ִּציב ַמ ֲא ָרב ְּב ַק ְס ֶטחֹון
ַ
״ה ּ ַמ ְקדִּ ים לְ ַה ֲא ִביס סוּסוֹ ִע ּמוֹ ָה ֵאל,
ַ
ִמי ׁ ֶש ּיֹאכַ ל יֹאכַ ל ו ִּמי ׁ ֶשלּ ֹא ,יִ ְר ַּכב.
נֶ ֱח ֶצה ָּכאן ֶאת ָה ֶרכֶ סּ ָ ,גבוֹ ַּה הוּא ו ֶּפ ֶרא.
ָּכ ְך ִמ ּ ַמלְ כוּת ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַה ַּליְ לָ ה נִ ּ ָפ ֵרד,
ֲאזַ י ָּכל ַה ְמ ַב ֵּק ׁש אוֹ ָתנ ּו יִ ְמ ָצ ֵאנוּ.״
ָחצ ּו ֵהם ֶאת ָה ֶרכֶ ס ַ ּב ַּליְ לָ ה ,וְ ִעם בּ ֶֹקר
ֵה ֵחלּ ּו ְ ּב ִמ ְדרוֹ ן ָה ָהר לָ ֶר ֶדת ַמ ָּטה.
ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲע ָר ָבהְ ,קסו ָּמהַ ,ר ֲח ַבת יָ ַדיִ ם,
ל־סיד ,לְ ַה ֲא ִביס ֶאת ַה ּסו ִּסים,
לַ ְחנוֹ ת ִצ ָ ּוה ֶא ִ
דִּ ֵ ּבר ִע ּ ָמם ֵּכ ַיצד יֵ ְצא ּו ְ ּב ֶט ֶרם לַ יִ ל.
ׁשוֹ ְמ ִעים לוֹ ַה ָ ּו ָסלִ ים ,זוֹ כְ ִרים ֶאת ּ ְפ ֻקדָּ תוֹ ,
ִּכי ֶאת ַצו ַה ְמ ַפ ֵּקד יְ ַמ ֵּלא ַעד ּתֹם ֶ ּבן ַחיִ ל.
ְ ּב ֶט ֶרם לֵ יל ַהכּ ֹל נֶ ֱע ָרכִ ים לָ ֵצאת
ִּתכְ נֵ ן זֹאת ָּכ ְך ֶא ִ
ל־סידֶ ׁ ,שלּ ֹא נוֹ ַדע לְ ִא ׁיש.
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22. 	El Cid dispone la emboscada contra Castejón,
en el reino moro de Toledo.
«¡Temprano dat çebada, | si el Criador vos salve!
El que quisiere comer; | e qui no, cavalge.
Passaremos la sierra | que fiera es e grand;
la tierra del rey Alfonso | esta noch la podemos quitar.
Despues qui nos buscare | fallar nos podra.»
De noch passan la sierra, | venida es la man,
e por la loma ayuso | pienssan de andar;
en medio d’una montaña | maravillosa e grand
fizo mio Çid posar | e çevada dar.
Dixoles a todos | commo querie trasnochar;
vassallos tan buenos | por coraçon lo an,
mandado de so señor | todo lo han a far.
Ante que anochesca | pienssan de cavalgar,
por tal lo faze mio Çid | que no lo ventasse nadi.
Andidieron de noch | que vagar non se dan.
O dizen Castejon | el que es sobre Fenares
mio Çid se echo en çelada | con aquelos que el trae.

23.

Castejón cae en poder del Cid; merodeos por Alcalá.
Toda la noche yaze en çelada | el que en buen ora nasco
commo los consejava Minaya Albar Fañez.
«¡Ya Çid | en buen ora çinxiestes espada!
Vos con .c. | de aquesta nuestra conpaña
pues que a Castejon | sacaremos a çelada. . .»
«Vos con los .cc. | id vos en algara;
ala vaya Albar A[l]barez e | Albar Salvadorez sin falla,
e Galin Garçia | – una fardida lança –
cavalleros buenos | que aconpañen a Minaya.
Aosadas corred | que por miedo non dexedes nada.
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ָרכְ ב ּו ֵהם ָּכל ַה ַּליְ לָ ה ,לֹא נֶ ֶע ְצר ּו לָ נו ַּח.
ְ ּב ִעיר ׁ ְש ָמ ּה ַק ְס ֶטחוֹ ןֲ ,א ׁ ֶשר לִ גְ דוֹ ת ֶאנָ ֶרס,
כּ וֹ נֵ ן ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ַמלְ כּ ֶֹדתַ ,מ ֲא ָרב,
ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה נוֹ לַ ד ׁ ָשכַ ב בּ וֹ .
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Fita ayuso | e por Guadalfajara
fata Alcala | legen las alg[aras],
e bien acojan | todas las ganançias,
que por miedo de los moros | non dexen nada.
E yo con lo[s] .c. | aqui fincare en la çaga;
terne yo Castejon | don abremos grand enpara.
Si cueta vos fuere | alguna al algara
fazed me mandado | muy privado a la çaga;
¡d’aqueste acorro | fablara toda España!»
Nonbrados son | los que iran en el algara,
e los que con mio Çid | ficaran en la çaga
Ya quiebran los albores | e vinie la mañana,
ixie el sol, | ¡Dios, que fermoso apuntava!
En Castejon | todos se levantavan,
abren las puertas, | de fuera salto davan
por ver sus lavores | e todas sus heredades.
Todos son exidos, | las puertas abiertas han dexadas
con pocas de gentes | que en Castejon fincar[a]n;
las yentes de fuera | todas son deramadas.
El Campeador | salio de la çelada,
corrie | a Castejon sin falla.
Moros e moras | avien los de ganançia,
e essos gañados | quantos en derredor andan.
Mio Çid don Rodrigo | a la puerta adeliñava;
los que la tienen | quando vieron la rebata
ovieron miedo | e fue desemparada.
Mio Çid Ruy Diaz | por las puertas entrava,
en mano trae | desnuda el espada,
quinze moros matava | de los que alcançava.
Gaño a Castejon | y el oro e la plata.
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רֹוק ִמים ָּתכְ נִ ית לְ ַה ְת ָק ָפה.
ּופנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ְ
ל־סיד ַ
ֶ .23א ִ
ּכֹובׁש ֶאת ַק ְס ֶטחֹון וְ ֶאת ַאלְ ָקלָ ה
ַהּגַ יִ ס ֵ
ָּכזֹאת יָ ַעץ לַ ִּסיד ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
״הוֹ ִ ,סידֶ ,את ַח ְר ְ ּב ָך ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ָחגַ ְר ָּת,
ֶאת ַק ְס ֶטחוֹ ן ֲאנַ ְחנ ּו נַ ּ ִפיל ַ ּב ּ ַמ ֲא ָרב;
ל־סיד.״
ֹאש ֵמ ָאה ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ֵצא ֲעלֵ ֶיהםֶ ,א ִ
ְ ּבר ׁ
אתיִ ם ִא ׁיש
ֹאש ָמ ַ
״בר ׁ
״א ָּתה,״ ָא ַמר לוֹ ִסידּ ְ ,
ַ
ֵצאְ ,רכַ ב ִעם ַאלְ ָב ֶרס ,וְ ִעם ַ ּגלִ ין ַ ּג ְר ִס ָ ּיה
ֲא ׁ ֶשר ַח ְרבּ וֹ ְק ׁשו ָּחה ,וְ ִעם ַסלְ ָבדוֹ ֶרס
ַה ֶ ּג ֶבר ֵאין ׁ ֵשנִ י לוֹ  .לְ כ ּו ׁ ָשלָ ל לִ ְבזֹז,
לְ לֹא ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ֲעשׂ ּו זֹאת ,לְ לֹא ֶח ְמלָ ה ו ַּפ ַחד,
יָ אוּצ ּו ַה ּפוֹ ׁ ְש ִטים ֵמ ִה ָ
יטה ,ו ַּב ּמוֹ ָרד
ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּגווַ ַדלַ ַח ָרה יָ בוֹ א ּו ֶאל ַאלְ ָקלָ ה,
יטב ְסחוֹ ָרה וְ ע ׁ ֶֹשר,
ִח ְמס ּו ִמן ַה ּׁ ָשלָ ל ֵמ ַ
דָּ ָבר ֵאין לְ ַה ׁ ְש ִאיר ִמ ּ ַפ ַחד ִמן ַה ּ ַמאו ִּרים.
ֲאנִ י ִעם ַה ּ ֵמ ָאה ֲא ַח ֶּכה לָ כֶ ם ָ ּבע ֶֹרף,
ֶאת ַק ְס ֶטחוֹ ן ֶאכְ בּ ֹׁש ,ו ָּב ּה ִמ ְס ּתוֹ ר נִ ְמ ָצא.
יטה,
וְ ָהיָ ה ִאם ִּת ָּקלְ ע ּו לְ ט ַֹרח ַ ּב ּ ְפ ׁ ִש ָ
ׁ ַש ְ ּגר ּו לִ י ִ ּב ְמ ֵה ָרה ׁ ָשלִ ַיח ֶאל ָהע ֶֹרף,
ו ַּמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶ ּי ׁ ַשע יְ ִהי ָמ ׁ ָשל ָ ּב ָא ֶרץ.״
ֻצ ְ ּינ ּו ׁ ְשמוֹ ת ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל ֲא ׁ ֶשר יָ ְצא ּו לִ ְפ ׁשֹט,
ו ׁ ְּשמוֹ ת ַהלּ וֹ ֲח ִמים ַהנּוֹ ָת ִרים ִעם ִסיד.
ִה ֵ ּנה ַה ּׁ ַש ַחר ָקםַ ,הבּ ֶֹקר ָ ּבא ,זוֹ ַר ַחת
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַ ּב ּ ָמרוֹ םֵ ,אלִ יַ ,עד ַמה ָ ּי ָפה ִהיא!
ְ ּב ַק ְס ֶטחוֹ ן ַהכּ ֹל ָק ִמיםֶ ,את ׁ ַש ֲע ֵרי
ָה ִעיר ּפוֹ ְת ִחים ָר ָחב ,יוֹ ְצ ִאים ֶאל ַה ּ ֶמ ְר ָחב
לִ ְראוֹ ת ִ ּביבוּלֵ י שָׂ דוֹ תּ ְ ,בכַ ר וְ ָאחוּ.
ַהכּ ֹל יָ ְצא ּו ַהחו ָּצהְ ּ ,פתו ִּחים ַה ּׁ ְש ָע ִרים.
ַרק ק ֶֹמץ ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר נוֹ ְתר ּו ְ ּב ַק ְס ֶטחוֹ ן,
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ַ ּבחוּץ ּ ְפזו ִּרים ֵהם לְ כָ ל ֵע ֶבר.
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Sos cavalleros | legan con la ganançia,
dexan la a mio Çid, | todo esto non preçia nada.
Afevos los .cciii. | en el algara,
e sin dubda corren; | fasta Alcala lego la seña de Minaya,
e desi arriba | tornan se con la ganançia
Fenares arriba | e por Guadalfajara.
Tanto traen | las grandes ganançias
muchos gañados | de ovejas e de vacas
e de ropas | e de otras riquizas largas.
Derecha viene | la seña de Minaya;
non osa ninguno | dar salto a la çaga.
Con aqueste aver | tornan se essa conpaña,
fellos en Castejon | o el Campeador estava.
El castielo dexo en so poder; | el Campeador cavalga,
saliolos reçebir | con esta su mesnada.
Los braços abiertos | reçibe a Minaya:
«¿Venides, Albar Fañez, | una fardida lança?
¡Do yo vos enbias | bien abria tal esperança!
Esso con esto | sea ajuntado;
dovos la quinta | si la quisieredes, Minaya.»

24.

Minaya renuncia a su parte del botín con un voto esperanzador
y ambicioso.
«Mucho vos lo gradesco, | Campeador contado;
d’aquesta quinta | que me avedes mand[ad]o
pagar se ia della | Alfonsso el Castellano.
Yo vos la suelt[o] | e avello quitado.
A Dios lo prometo, | a aquel que esta en alto:
fata que yo me page | sobre mio buen cavallo
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ֲאזַ י ִמ ּ ַמ ֲא ָרב ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ֵהגִ ַיח,
ל־סידּ ָ ,בזַ זָ ׁ ,ש ַדד ַעד ְּכלוֹ ת.
ָעט ַעל ָה ִעיר ֶא ִ
נְ ׁשוֹ ת ו ְּבנֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים ָהי ּו לוֹ לְ ׁ ָשלָ ל,
וְ כָ ל ַה ַחי ֲא ׁ ֶשר ֶא ְפ ׁ ָשר לְ הוֹ לִ יכוֹ .
ל־סיד לָ בוֹ א ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ִעיר.
ּ ָפנָ ה ֶא ִ
ָרא ּו ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ֶּק ֶרת ֶאת ַה ּפוֹ ׁ ְש ִטים ָעלֶ ָיה,
ָּת ַקף אוֹ ָתם ַה ּ ַפ ַחד וְ ִהיא נוֹ ְת ָרה ֻמ ְפ ֶק ֶרת.
ָ ּבא ִסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאסּ ְ ,ב ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ִעיר,
ְ ּביָ דוֹ ֶה ְחזִ יק ַח ְרבּ וֹ ַה ֶ ּג ֶבר ,ו ִּמ ָ ּיד
ָק ַטל ָ ּב ּה ֲח ִמ ּׁ ָש ָ
ה־עשָׂ ר ִמ ֵ ּבין ַה ּ ַמאו ִּרים.
ָּכ ַב ׁש ֶאת ַק ְס ֶטחוֹ ן ָ ּב ּה רֹב זָ ָהב וְ כֶ ֶסף.
ִה ֵ ּנה ֵהם ַא ִ ּב ָיריוּ ְ ,ביָ ָדם ׁ ָשלָ ל ,יַ ִ ּניח ּו
ל־סידּ ְ ,ב ֵעינֵ ֶיהם ַקל ֵע ֶרךְ.
אוֹ תוֹ ִ ּב ְפנֵ י ֶא ִ
אתיִ ם וְ ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר
ְרא ּו ֶאת ַה ּ ָמ ַ
יָ ְצא ּו ַעל סו ֵּס ֶיהם לִ ְפ ׁשֹט ,לִ ְבזֹז ׁ ָשלָ ל.
ִה ֵ ּנה ּו נֵ ס ִמינַ איָ ה ,נִ ּ ָׂשא ַעל ּ ְפנֵ י ַאלְ ָקלָ ה
ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּגווַ ַדלַ ַח ָרה ֲא ׁ ֶשר לִ גְ דוֹ ת ֶאנָ ֶרס.
ַה ַ ּגיִ ס ׁ ָשבּ ְ ,ביָ דוֹ ׁ ְשלַ ל ִמלְ ָח ָמה ָעצוּם,
ֶע ְד ֵרי ָ ּב ָקר וָ צֹאן ,שְׂ כִ ּיוֹ ת ֶח ְמדָּ ה ו ֶּבגֶ ד.
ְ ּברֹב ָ ּגאוֹ ן מוּנָ ף דִּ גְ לוֹ ׁ ֶשל דּ וֹ ן ִמינַ איָ ה,
ִא ׁיש לֹא יָ ֵעז לִ ְתקֹף ֶאת ָה ַא ִ ּביר ֵמע ֶֹרף.
ַה ַ ּגיִ ס ׁ ָשבִ ,ע ּמוֹ רֹב נְ כָ ִסים וָ ע ׁ ֶֹשר.
ְ ּב ַק ְס ֶטחוֹ ן ַה ִ ּביטוָּ ׁ ,שם ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ֻמ ָּקף ַאנְ ׁ ֵשי ִמ ׁ ְש ָמרֶ ,את ַה ּ ִמ ְב ָצר נָ ַט ׁש
וּלְ ַק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ַהלּ וֹ ֲח ִמים ּ ָפנָ ה,
יָ ָדיו ּ ְפ ׁשוּטוֹ תִ ,ק ֵ ּבל ְ ּבנַ ַחת ֶאת ִמינַ איָ ה.
ִ
״ה ֵ ּנה ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ סֲ ,חנִ ית ְק ׁשו ָּחהִ ,ה ַ ּג ְע ָּת,
לְ כָ ל ָמקוֹ ם ֵאלָ יו ֶא ׁ ְשלַ ח אוֹ ְת ָךֶ ,א ְר ֶצה
ִּכי ָּכ ְך ּ ְפנֵ י ַהדְּ ָב ִרים יִ ְהיוֵּ ,ר ִעיּ ֵ ,בינֵ ינוּ.
ִה ֵ ּנה ִהיא ֲח ִמ ׁ ִ
ישית ִמן ַה ּׁ ָשלָ לֶ ׁ ,ש ְּל ָך ִהיא.״
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lidiando | con moros en el campo,
que enpleye la lança | e al espada meta mano
e por el cobdo ayuso | la sangre destelando
ante Ruy Diaz | el lidiador contado,
non prendre de vos | quanto vale un dinero malo.
Pues que por mi ganaredes | ques quier que sea d’algo
todo lo otro | afelo en vuestra mano.»

25. 	El Cid vende su parte a los moros; teme que
Alfonso salga a buscarle.
Estas ganançias | alli eran juntadas.
Comidios mio Çid | el que en buen ora fue nado
al rey Alfonsso | que legarien sus compañas,
quel buscarie mal | con todas sus mesnadas.
Mando partir | tod aqueste aver [sin falla]
sos quiñoneros | que gelos diessen por carta.
Sos cavalleros | i an arribança,
a cada uno dellos | caen .c. marchos de plata
e a los peones | la meatad sin falla;
toda la quinta | a mio Çid fincava.
Aqui non lo pueden vender | nin dar en presentaja,
nin cativos nin cativas | non quiso traer en su compaña;
fablo con los de Castejon | y envio a Fita e a Guadalfagara,
esta quinta | por quanto serie conprada;
aun de lo que diessen | oviessen grand ganançia.
Asmaron los moros | .iii. mill marcos de plata;
plogo a mio Çid | d’aquesta presentaja.
A terçer dia | dados fueron sin falla.
Asmo mio Çid | con toda su conpaña
que en el castiello | non i avrie morada,
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נֹודר נֶ ֶדר
ִ .24מינַ איָ ה ֵ
״תוֹ ָדה ִמ ֶּק ֶרב לֵ בַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר דָּ גוּל,
ּ
ַעל זוֹ ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ישית ֲא ׁ ֶשר ִה ַ ּצ ְע ָּת לִ י,
ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ִמ ַּק ְס ִטילְ יָ ה ָהיָ ה וַ דַּ אי שָׂ ֵמ ַח
ַעל ַה ּ ַמ ָּתת ,אוּלָ ם ָע ִדיף ִּכי ְּת ַח ְּל ֶק ּנוּ.
לֶ ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם ִה ְב ַט ְח ִּתי ִּכי ָּכל עוֹ ד
ַעל ִס ּפו ִּקי לֹא ָ ּב ִ
אתי – רוֹ כֵ ב ַעל ָה ַר ּ ָמ ְך,
קוֹ ֵטל ִ ּב ְבנֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ,דּ וֹ ֵקר
אוֹ ָתם ְ ּבחֹד ֲחנִ ית ו ְּמ ׁ ַש ֵּסף ַ ּב ֶח ֶרב –
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשדַּ ם כּ וֹ ְפ ִרים ִמ ּ ַמ ְר ּ ֵפ ִקי לֹא זָ ב
לְ ֵעין ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ַהדָּ גוּל ִ ּב ְבנֵ י ַה ַחיִ ל,
לֹא ֶא ַּקח ִמ ּ ְמ ָך וְ ל ּו ַ ּגם ֲא ִסימוֹ ן ׁ ָשחוּק.
ר־מה ַ ּב ַעל ֵע ֶר ְך,
ָּכ ְך ִ ּבזְ כו ִּתי ִּתזְ ֶּכה לִ ְד ַב ָ
ׁ ְשמֹר ֵאפוֹ א ֶאת ַהכּ ֹל ְ ּביָ ֶד ָיך ַה ּטוֹ בוֹ ת.״
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ֹלׁשת ַאלְ ֵפי ַמ ְרק
מּורת ְׁש ֶ
אּורים ְּת ַ
ַ .25ה ִּסיד מֹוכֵ ר ֶאת ֶחלְ קֹו ַּב ָּׁשלָ ל לַ ַּמ ִ
נֹוטׁש ֶאת ַק ְס ֶטחֹון ֵמ ֲח ָׁשׁש לְ ַה ְת ָק ָפה ֶׁשל ַאלְ פֹונְ סֹו
ּכֶ ֶסףֵ .
אוֹ ְצרוֹ ת ַה ַ ּבז נֶ ֶא ְספ ּו לַ ֲע ֵר ָמה ַא ַחת,
ִה ְר ֵהר ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה ֻמ ְצלַ ַחת,
ְ
ַעל ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַה ּׁ ַש ִּליט וְ ֵאיך ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו
יִ ְתקֹף לְ ֵעת יָ בוֹ א ּו לְ ִה ָּל ֵחם ִע ּמוֹ .
ל־סיד לַ ְחלֹק ֶאת ׁ ֶש ַפע ַה ּׁ ָשלָ ל
ּ ָפ ַקד ֶא ִ
יטיב ּו
לְ ַא ִ ּב ָיריו ֲא ׁ ֶשר לְ ִה ָּל ֵחם ֵה ִ
וְ גַ ם ָר ׁ ַשם ַעל ְקלָ ף ֶאת ׁ ֶש ִ ּנ ַּתן לָ ֶהם.
לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ָאה ַמ ְרק ֶּכ ֶסף ,וְ לַ ֶ ּי ֶתר –
ֵהם ַח ָ ּילֵ י ַרגְ לִ י – ַמ ֲח ִצית ַה ְּסכוּם ַה ֶ ּזה.
ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ל־סיד,
ישית ֻּכ ָּל ּה נוֹ ְת ָרה ִ ּב ֵידי ֶא ִ
ָּכאן לֹא נִ ַּתן לִ ְמכּ ֹר אוֹ ָת ּה אוֹ ׁ ַשי לָ ֵתת.
ַא ְך ֲא ִס ֵירי ַה ּ ַמאו ִּרים ,נָ ׁ ִשים ְ ּג ָב ִרים ַ ּגם יַ ַחד,
ל־סיד ְ ּב ֶק ֶרב לוֹ ֲח ָמיו.
לֹא ָח ַפץ ָ ּב ֶהם ֶא ִ
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e que serie retenedor | mas non i avrie agua.
«Moros en paz, | ca escripta es la carta,
buscar nos ie el rey AlEonsso | con toda su mesnada.
Quitar quiero Castejon: | ¡oid, escuellas e Min(y)aya!

26. 	El Cid sale para tierras de Zaragoza.
Lo que yo dixier | non lo tengades a mal.
En Castejon | non podriemos fincar;
çerca es el rey Alfonsso | e buscar nos verna.
Mas el castielo | non lo quiero hermar;
çiento moros e çiento moras | quiero las quitar,
por que lo pris dellos | que de mi non digan mal.
Todos sodes pagados | e ninguno por pagar.
Cras a la mañana | pensemos de cavalgar,
con Alfonsso mio señor | non querria lidiar.»
Lo que dixo el Çid | a todos los otros plaz.
Del castiello que prisieron | todos ricos se parten;
los moros e las moras | bendiziendol estan.
Vansse Fenares arriba | quanto pueden andar,
troçen las Alcarias | e ivan adelant,
por las Cuevas d’Anquita | ellos passando van,
passaron las aguas, | entraron al campo de Torançio,
por essas tierras ayuso | quanto pueden andar,
entre Fariza e Çetina | mio Çid iva albergar.
Grandes son las ganançias que priso | por la tierra do va.
Non lo saben los moros | el ardiment que an.
Otro dia movios | mio Çid el de Bivar
e passo a Alfama, | la Foz ayuso va,
passo a Bovierca | e a Teca que es adelant
e sobre Alcoçer | mio Çid iva posar
en un otero redondo | fuerte e grand;
açerca corre Salon, | agua nol pueden(t) vedar.
Mio Çid don Rodrigo | Alcoçer cueda ganar.
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ִעם ְ ּבנֵ י ַק ְס ֶטחוֹ ן דִּ ֵ ּברָ ׁ ,ש ַאל ִ ּב ְ ּגווַ ַדלַ ַח ָרה,
ְ ּב ִה ָ
יטה ,ו ִּב ֵּק ׁש לָ ַד ַעת ְ ּבכַ ּ ָמה
יִ ְקנ ּו ֶאת ַה ּׁ ָשלָ ל וְ עוֹ ד יִ זְ כּ ּו ְ ּב ֶרוַ ח.
ִה ִ ּציע ּו לוֹ ַה ּ ַמאו ִּרים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַאלְ ֵפי ַמ ְרק ֶּכ ֶסף.
ל־סיד,
לַ ַה ָ ּצ ָעה שָׂ ַמחִ ,ק ֵ ּבל אוֹ ָת ּה ֶא ִ
ְ ּב ֵצאת ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה יָ ִמים ִה ִ ּג ַיע ַה ַּת ׁ ְשלוּם.
ִח ּׁ ֵשב ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ִּכי ִעם ַה ַחיִ ל יַ ַחד
לֹא יוּכְ ל ּו לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ַ ּב ּ ִמ ְב ָצר ׁ ֶשל ַק ְס ֶטחוֹ ן.
ַה ּ ָמקוֹ ם מוּגָ ן ָא ְמנָ ם ַא ְך ְמנֻ ָּתק ִמ ּ ַמיִ ם.
ֵּ
״כיוָ ן ׁ ֶש ִעם ַה ּ ַמאו ִּרים ָּכ ַרת ׁ ָשלוֹ םַ ,אלְ פוֹ נְ סוֹ
לָ ֶב ַטח יַ ֲעלֶ ה ְ ּבגֵ יסוֹ ָתיו ָעלֵ ינוּ.
ַעל ֵּכן יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נִ י ִמ ַּק ְס ֶטחוֹ ן לָ ֶסגֶ ת.״
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ּפֹוׁשט ַעל
קֹוסר ֵ
צּודת ַאלְ ֶ
ּוב ַד ְרּכֹו ֶאל ְמ ַ
נֹוטׁש ֶאת ַה ָּמקֹום ְ
ל־סיד ֵ
ֶ .26א ִ
לֹוק ַח ָׁשלָ ל ַרב
ׁשּורה ֶׁשל ְמקֹומֹות יִ ּׁשּוב וְ ֵ
ָ
״ה ְק ׁ ִשיב ּו לִ ְד ָב ַריּ ְ ,בנֵ י ַחיִ ל ו ִּמינַ איָ ה,
ַ
וְ ַאל ִּת ְרא ּו ָ ּב ֶהם ְ ּבשׂ וֹ ָרה ָמ ָרה ,קוֹ ֶד ֶרת.
לֹא נוּכַ ל ְ ּב ַק ְס ֶטחוֹ ן לְ ִה ּׁ ָש ֵארַ .אלְ פוֹ נְ סוֹ
ָקרוֹ ב לְ כָ אןָ ,ח ֵפץ לִ ְתקֹף ֶאת ֲאנָ ׁ ֵשינוּ.
ַא ְך ֵאין ֲאנִ י רוֹ ֶצה לְ ַה ְח ִריב ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר,
ַעל ֵּכן לְ ֵמ ָאה ַמאו ִּרים ְ ּג ָב ִרים וְ גַ ם ֵמ ָאה
נָ ׁ ִשיםֶ ,א ֵּתן לָ לֶ כֶ תָּ .כ ְך ִ ּבי לֹא יְ ַד ְ ּבר ּו
ָס ָרהַ ,אף ִּכי ֵמ ֶהם ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר ָּכ ַב ׁ ְש ִּתי.
שְׂ כַ ְרכֶ ם ׁ ֻש ַּלםִ ,א ׁיש לֹא נוֹ ַתר לְ לֹא ַּתגְ מוּל,
ָמ ָחר נָ קוּם ִעם ׁ ַש ַחרִ ,הכּ וֹ נ ּו לַ ּ ַמ ָּסע.
ֵאינִ י רוֹ ֶצה לִ לְ חֹם ַ ּב ֲאדוֹ נִ י ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .״
ל־סיד .נָ ְט ׁש ּו
שָׂ ַמח לְ ַבב ַה ַ ּגיִ ס לִ ְד ַבר ֶא ִ
ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר ַהכּ ֹל וִ ֵיד ֶיהם ְמלֵ אוֹ ת.
ְ ּג ָב ִרים וּנְ ׁשוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים ֵ ּב ְרכ ּו אוֹ ָתם לַ דֶּ ֶר ְך.
ֵהם ׁשוֹ ֲע ִטים לְ ַמ ְעלָ ה ֶאל ְמבוֹ אוֹ ת ֶאנָ ֶרס,
ימה,
חוֹ לְ ִפים ַעל ּ ְפנֵ י ַאלְ ָק ִר ַיאס וְ דוֹ ֲה ִרים ָק ִד ָ
חוֹ ִצים ֶאת ְמ ָערוֹ ת ַאנְ ִק ָ
יטה ַה ְּקדוּמוֹ ת,
ימי נָ ָהר ֶאל ִמ ׁישוֹ ֵרי ָט ָרנְ ץ.
צוֹ לְ ִחים ֵמ ֵ
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27. 	El Cid acampa sobre Alcocer.
Bien puebla el otero, | firme prende las posadas,
los unos contra la sierra | e los otros contra la agua.
El buen Canpeador | que en buen ora nasco
derredor del otero, | bien çerca del agua,
a todos sos varones | mando fazer una carcava
que de dia nin de noch | non les diessen arebata,
que sopiessen que mio Çid | alli avie fincança.

28.

Alcocer comienza a pagar parias al Cid.
Por todas esas tierras | ivan los mandados
que el Campeador mio Çid | alli avie poblado,
venido es a moros, | exido es de christianos.
En la su vezindad | non se treven ganar tanto.
Agardando se va mio Çid | con todos sus vasallos;
el castiello de Alcoçer | en paria va entrando.

29. 	Estratagema del Cid y toma del castillo de Alcocer.
Los de Alcoçer a mio Çid | yal dan parias de grado
e los de Teca e los de Ter[rer] la casa;
a los de Calatayuth | sabet, ma[l] les pesava.
Ali yogo mio Çid | complidas .xv. semanas.
Quando vio mio Çid | que Alcoçer non sele dava
el fizo un art | e non lo detardava:
dexa una tienda fita | e las otras levava,
cojo[s] Salon ayuso | la su seña alçada,
las lorigas vestidas | e cintas las espadas
a guisa de menbrado | por sacar los a çelada.
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ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך יוּכְ ל ּו ֵהם דּ וֹ ֲה ִרים ִמ ּׁ ָשם,
נוֹ ִטים ֶאת ַמ ֲחנָ ם ֵ ּבין ָפ ִריזָ ה לְ ֶס ִטינָ ה.
ָּכ ֵבד הוּא ַה ּׁ ָשלָ ל ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר יָ בוֹ א ּו –
ל־סיד.
ַה ּ ַמאו ִּרים לֹא יָ ְדע ּו ֶאת ַּכ ָ ּונַ ת ֶא ִ
ל־סיד ַעל ּ ְפנֵ י ַאלְ ָפ ָמה,
לְ ָמ ֳח ָרת דָּ ַהר ֶא ִ
ָחלַ ף ַעל ּ ְפנֵ י בּ וֹ ְביֶ ְר ָקהָ ,הלְ ָאה ִמ ּׁ ָשם לְ ֶט ָקה.
ֹאש ָמצוּק נִ ּ ָׂשא
ָקרוֹ ב ֶאל ַאלְ קוֹ ֶסרּ ְ ,בר ׁ
ל־סיד ַמ ֲחנֵ ה ּו
ָּתלוּל ו ְּמ ֻע ָ ּגל ֵה ִקים ֶא ִ
לִ גְ דוֹ ת ַחאלוֹ ן ַה ַ ּנ ַחלָּ ,כ ְך ִא ׁיש ֶאת ַא ְס ּ ָפ ַקת
ַה ּ ַמיִ ם לֹא יָ כֹל ִמ ֵ ּגיסוֹ ָתיו לִ ְמנ ַֹע.
ָח ַפץ ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ֶאת ַאלְ קוֹ ֶסר לִ כְ בּ ֹׁש.

קֹוסר
ל־סיד ֵמ ִקים ֶאת ַמ ֲחנֵ הּו מּול ַאלְ ֶ
ֶ .27א ִ
ִח ֵּלק ֶאת ֲאנָ ׁ ָשיו ַעל ַה ּ ָמצוּקֵ ,מ ֶהם
צוֹ ִפים ֶאת ּ ְפנֵ י ָה ָהרֵ ,מ ֶהם ֶאת ֵמי ַה ַ ּנ ַחל.
ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָה ָרם ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
יטב,
ּ ָפ ַקד ַעל ֲאנָ ׁ ָשיו לְ ִה ְת ַ ּב ֵ ּצר ֵה ֵ
לְ ַמ ַען לֹא יַ ְפ ִּת ַיע אוֹ ָתם אוֹ יֵ ב ַ ּב ַּליְ לָ ה
וְ לֹא ַ ּב ּיוֹ ם ,וְ כָ ְך יֵ ְדע ּו ַהכּ ֹל ִּכי זֶ ה ּו
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ִמ ׁ ְש ַּכן ַה ֶּק ַבע ׁ ֶשל ֶא ִ

אּורים
ֶ .28ח ְר ַדת ַה ַּמ ִ
נָ פוֹ ָצה ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ
ל־סיד ,נָ ַט ׁש
ִּכי ָּכאן ֶאת ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ ָק ַבע ֶא ִ
ֶאת ֶא ֶרץ ַהנּוֹ ְצ ִריםׁ ,שוֹ כֵ ן ְ ּב ֶק ֶרב ַמאו ִּרים.
ִא ׁיש לֹא ִע ֵ ּבד שְׂ דוֹ ָתיו ָסמו ְּך ֶאל ַמ ֲחנֵ הוּ,
ל־סיד וְ ֶח ֶבר ַה ָ ּו ָסלִ ים.
ּ ִפ ְּקח ּו ַעל ָּכ ְך ֶא ִ
ִמ ְב ַצר ָה ַאלְ קוֹ ֶסר ׁ ִש ֵּלם לוֹ ַמס עוֹ ֵבד.
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Veyen lo los de Alcoçer, | ¡Dios, commo se alabavan!
«Falido a a mio Çid | el pan e la çevada.
Las otras abes lieva, | una tienda a dexada;
de guisa va mio Çid | commo si escapasse de arrancada
Demos salto a el | e feremos grant ganançia
antes quel prendan | los de Ter[rer] [la casa];
si non, | non nos daran dent nada.
La paria qu’el a presa | tornar nos la ha doblada.»
Salieron de Alcoçer | a una priessa much estraña;
mio Çid quando los vio fuera | cogios commo de arrancada,
cojos Salon ayuso, | con los sos abuelta [anda].
Dizen los de Alcoçer: | «¡Ya se nos va la ganançia!»
Los grandes e los chicos | fuera salto da[valn,
al sabor del prender | de lo al non pienssan nada;
abiertas dexan las puertas | que ninguno non las guarda.
El buen Campeador | la su cara tornava,
vio que entr’ellos y el castiello | mucho avie grand plaça;
mando tornar la seña, | a priessa espoloneavan:
«¡Firid los, cavalleros, | todos sines dubdança,
con la merçed del Criador | nuestra es la ganançia!»
Bueltos son con ellos | por medio de la laña,
¡Dios, que bueno es el gozo | por aquesta mañana!
Mio Çid e Albar Fañez | adelant aguijavan,
tienen buenos cavallos | sabet, a su guisa les andan,
entr’ellos y el castiello | en essora entravan.
Los vassallos de mio Çid | sin piedad les davan,
en un ora e un poco de logar | .ccc. moros matan.
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קֹוסר
כֹובׁש ֶאת ִמ ְב ַצר ַאלְ ֶ
רֹוקם ִמּזִ ָּמה ֻמ ְצלַ ַחת וְ ֵ
ל־סיד ֵ
ֶ .29א ִ
ָאכֵ ן ּ ָפ ְרע ּו חוֹ ָבם ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ְמצו ָּדה.
ְּכמוֹ ָתם ַ ּגם ַאנְ ׁ ֵשי ֶט ָקהֶ ,טרו ֶּאל ַה ִּק ְריָ ה,
ָּכ ֵבד ָהיָ ה לִ ָ ּבם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ַקלְ ַע ָתיוּד.
ֲח ִמ ּׁ ָש ָ
ה־עשָׂ ר ׁ ָשבוּעוֹ ת יָ ׁ ַשב ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי
לְ ֵעת ָר ָאה ִּכי ֵאין ָה ַאלְ קוֹ ֶסר נִ כְ נָ ע,
ִּתכְ נֵ ן ֶא ִ
ל־סיד ַּתכְ ִסיס וְ לֹא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ִק ּ ֵפל ֶאת א ָֹהלָ יו וְ ַרק ֶא ָחד ֵהנִ ַיח.
דִּ גְ לוֹ מוּנָ ף ָרכַ ב ֶאל נַ ַחל ַה ַחאלוֹ ן,
חוֹ ְב ׁ ִשים ֶאת ׁ ִש ְריוֹ נָ ם ו ַּב ָ ּנ ָדן ַח ְר ָ ּבם,
ָרכְ ב ּו ָה ַא ִ ּב ִיריםָ .רא ּו ְ ּבנֵ י ַאלְ קוֹ ֶסר,
ֵאלִ י ,הוֹ ָ ,מה ַר ָ ּבה ָהיְ ָתה שִׂ ְמ ַחת ַה ָּללוּ,
ְ ּבלִ ָ ּבם ָא ְמרוָּ :
״אזַ ל ַה ֶּל ֶחם וְ ַה ֶּת ֶבן,
לֹא יוּכַ ל לַ ֲהזִ ינָ םִ ,ה ֵ ּנה ֵהנִ ַיח א ֶֹהל,
רוֹ כֵ ב ֶא ִ
ל־סיד ְּכמוֹ ל ּו ָח ׁ ַש ׁש ִמ ּ ְפנֵ י ְּתבו ָּסה,
נִ ְרדּ ֹף אוֹ תוֹ וְ כָ ְך נַ ְרוִ ַיח ֶּכ ֶסף ַרב
ְ ּב ֶט ֶרם ַה ֶּטרו ֶּאלִ ים יַ ְצלִ יח ּו לְ לָ כְ דוֹ ,
ַה ָּלל ּו לֹא יַ ְחלֹק ּו ִע ּ ָמנ ּו ְ ּבכַ ְס ּפוֹ ,
ָּכ ְך ֶאת ַה ּ ַמס ׁ ֶש ָּלנ ּו נָ ׁ ִשיב ֶּכ ֶפל ִּכ ְפלַ יִ ם.״
וְ כָ ְך ֵמ ַאלְ קוֹ ֶסר ּ ָפ ְרצ ּו ֵהם לְ לֹא ֵס ֶדר.
ֶא ִ
ל־סיד ָרכַ ב ִמ ּׁ ָשם ְּכמוֹ ל ּו נִ ְמלַ ט ְ ּב ַפ ַחד,
ו ְּבמוֹ ַרד ַה ַ ּנ ַחל דָּ ַהר ִעם ַא ִ ּב ָיריו.
״ה ֵ ּנה ׁ ְשלָ לֵ נ ּו נָ ס!״
אוֹ ְמ ִרים ְ ּבנֵ י ַאלְ קוֹ ֶסרִ :
ְ ּגדוֹ לִ ים ִעם ַה ְּק ַט ִ ּנים ָא ִצים ִמ ְ ּבלִ י לַ ְח ׁשֹב.
ַה ֵח ֶפץ ַ ּב ּ ַמלְ קוֹ ַח ַמ ֲא ִפיל ַעל ׁ ִש ּקוּל דַּ ַעת,
ּ ְפתו ִּחים ַה ּׁ ְש ָע ִריםִ ,א ׁיש לֹא נוֹ ֵצר אוֹ ָתם.
ֶא ִ
ֹאשוֹ ָאחוֹ ר ,רוֹ ֶאה
ל־סיד ַה ּטוֹ ב ֵמ ֵסב ר ׁ
ִּכי ַרב הוּא ַה ּ ֶמ ְר ָחק ֵ ּבין ַה ּ ִמ ְב ָצר ַעד ֵה ָ ּנה.
ּפוֹ ֵקד הוּא ַעל ַהדֶּ גֶ ל לָ ׁשוּב ,לִ ְפנוֹ ת ָאחוֹ ר.
״הכּ ּו ָ ּב ֶהםּ ְ ,בנֵ י ַחיִ ל ,לְ לֹא ֲח ׁ ָש ׁשֶ ׁ ,ש ָּלנ ּו
ַ
ַה ַ ּבז וְ ַה ּׁ ָשלָ ל ,יְ ִהי ָה ֵאל ִע ּ ָמנוּ.״
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Dando grandes alaridos | los que estan en la çelada
dexando van los delant, | por el castiello se tornavan,
las espadas desnudas | a la puerta se paravan;
Luego legavan los sos | ca fecha es el arrancada.
Mio Çid gaño a Alcoçer, | sabe(n)t, por esta maña.

30.

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

31. 	El Cid decide no decapitar a los moros; prefiere valerse
de sus servicios.
¡Oid a mi, Albar Fañez | e todos los cavalleros!
En este castiello | grand aver avemos preso;
los moros yazen muertos, | de bivos pocos veo.
Los moros e las moras | vender non los podremos,
que los descabeçemos | nada non ganaremos;
cojamos los de dentro. | ca el señorio tenemos,
posaremos en sus casas | e dellos nos serviremos.»

32. 	El rey de Valencia reúne tres mil moros para recobrar Alcocer.
Mio Çid con esta ganançia | en Alcoçer esta;
fizo enbiar por la tienda | que dexara alla.
Mucho pesa a los de Teca | e a los de Ter[rer] non plaze,
e a los de Calatayuth | [sabet, pesando va].
Al rey de Valençia | enbiaron con mensaje:
que a uno que dizien | mio Çid Ruy Diaz de Bivar
airolo el rey Alfonsso, | de tierra echado lo ha,
vino posar sobre Alcoçer | en un tan fuerte logar,
sacolos a çelada, | el castiello ganado a.
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ַעל ּ ְפנֵ י ִמ ׁישוֹ רּ ַ ,ב ָּתוֶ ְך ,נֶ ֱע ַר ְך ַה ְּק ָרבֵ ,אלִ י,
ְ ּבב ֶֹקר זֶ ה ָמה ַרב הוּא ַה ּ ָׂששׂ וֹ ן ַ ּב ֵּלב!
ֹאש ,לְ ִצדּ וֹ ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס.
ל־סיד ָ ּבר ׁ
דּ וֹ ֵהר ֶא ִ
טוֹ ִבים סו ֵּסי ַה ּ ַמאו ִּרים ,רוֹ כְ ִבים וְ נִ לְ ָּכ ִדים
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי.
ֵ ּבין ַה ּ ִמ ְב ָצר לְ ֵבין ֵ ּגיסוֹ ת ֶא ִ
לְ לֹא ַר ֵחם קוֹ ְטלִ ים ָ ּב ֶהם ָה ַא ִ ּב ִירים,
ָּכ ְך ַמאו ִּרים ׁ ְשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת נוֹ ְפלִ ים ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן.
ַה ַ ּגיִ ס ַ ּב ּ ַמ ֲא ָרב צוֹ ֵעק ְק ִריאוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּגנַ אי.
ַה ָּלל ּו ַ ּב ֲחזִ ית רוֹ כְ ִבים ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר,
ַח ְר ָ ּבם ׁ ְשלו ָּפה ,עוֹ ְצ ִרים ֶאל מוּל ַה ּׁ ְש ָע ִרים,
חוֹ ְב ִרים לָ ֶהם ְ ּבנֵ י ַחיִ לַ ,ה ּ ַמ ּ ָפלָ ה נִ ַ ּצ ַחת.
ָּכ ְך ִסיד ֶאת ַאלְ קוֹ ֶסר ְ ּב ַת ְחבּ וּלָ ה ָּכ ַב ׁש.

קֹוב ַע ֶאת ַה ֶּדגֶ ל ַעל ִמגְ ַּדל ַה ִּמ ְב ָצר
מּודס ֵ
ֶּ .30ב ְר ֶ
ָ ּבא ּ ֶפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס ו ְּביָ דוֹ ַהדֶּ גֶ ל,
ָק ַבע אוֹ תוֹ ִ ּב ְמרוֹ ם ִמגְ דַּ ל ָה ַאלְ קוֹ ֶסר.
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ןֵ ,השִׂ ַיח:
״לֶ ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם וְ כָ ל ְקדוֹ ׁ ָשיוּ ,תוֹ ָדה.
ַע ָּתה ֶאת ִמ ׁ ְש ָּכנָ ם ׁ ֶשל ַה ּסו ִּסים וְ ׁ ֶשל
ַ ּב ֲעלֵ ֶיהם נוּכַ ל לְ ׁ ַש ּ ֵפר וּלְ ַה ׁ ְש ִ ּב ַיח.״

אּורים ַה ְּׁשבּויִ ים
ּגֹורל ַה ַּמ ִ
ַ
.31
״ה ְק ׁ ִשיב ּו לִ יַ ,אלְ ָבר ַפנְ יֵ ס וְ ַא ִ ּב ַירי,
ַ
ִּכי ַ ּב ּ ִמ ְב ָצר ַה ֶ ּזה ָּת ַפ ְסנ ּו ע ׁ ֶֹשר ַרב.
ַה ּ ַמאו ִּרים ַ ּב ּ ֵמ ִתיםַ ,רק ִמ ְּק ָצ ָתם נוֹ ְתרוּ,
ֶאת ֵאלּ ּו לְ ַע ְבדוּת ֵהן לֹא נוּכַ ל לִ ְמכּ ֹר,
אש ֶיהם נִ כְ רֹת?
וְ כִ י דָּ ָבר נַ ְרוִ ַיח ִאם ָר ׁ ֵ
נַ כְ נִ יס אוֹ ָתםֵ ,אפוֹ אֵ ,הן ַה ּ ִמ ְב ָצר ְ ּביָ ֵדינוּ,
נִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּב ָב ֵּת ֶיהםֵ ,הם יְ ׁ ָש ְרת ּו אוֹ ָתנוּ.״
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«Si non das consejo | a Teca e a Ter[rer] perderas,
perderas Calatayuth | que non puede escapar,
ribera de Salon | todo ira a mal,
assi ffera lo de Siloca | que es del otra part.»
Quando lo oyo el rey Tamin | por cuer le peso mal:
«Tres reyes veo de moros | derredor de mi estar;
non lo detardedes, | los dos id pora alla,
tres mill moros levedes | con armas de lidiar,
con los de la frontera | que vos ayudaran
prendet melo a vida, | aduzid melo deland;
por que entro en mi tierra | derecho me avra a dar.»
Tres mill moros cavalgan | e pienssan de andar;
ellos vinieron a la noch | en Sogorve posar.
Otro dia mañana | pienssan de cavalgar,
vinieron a la noch | a Çelfa posar;
por los de la frontera | pienssan de enviar,
non lo detienen, | vienen de todas partes.
Ixieron de Çelfa | la que dizen de Canal,
andidieron todo’l dia | que vagar non se dan,
vinieron essa noch | en Calatayu[t]h posar.
Por todas essas tierras | los pregones dan,
gentes se ajuntaron | sobejanas de grandes
con aquestos dos reyes | que dizen Ffariz e Galve;
al bueno de mio Çid | en Alcoçer le van çercar.

33.

Fáriz y Galve cercan al Cid en Alcocer.
Fincaron las tiendas | e prenden(d) las posadas,
creçen estos virtos | ca yentes son sobejanas.
Las arobdas | que los moros sacan
de dia e de noch | enbueltos andan en armas;
muchas son las arobdas | e grande es el almofalla.

.גייסות המאורים יוצאים לקרב
.1984, (Keller)  ג׳ון קלר,Iconography in Medieval Spanish Literature :מתוך

.גייסות הנוצרים יוצאים לקרב
.1984, (Keller)  ג׳ון קלר,Iconography in Medieval Spanish Literature :מתוך
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אּורים,
ֹלׁשת ַאלְ ֵפי ַמ ִ
ֶ .32מלֶ ְך וָ לֶ נְ ְסיָ הְּ ,ברֹאׁש ְׁש ֶ
קֹוסר
ְמ ַב ֵּקׁש לִ כְ ּבֹׁש ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ַאלְ ֶ
ל־סיד וְ ַה ּׁ ָשלָ ל ְ ּביָ דוֹ ,
ְ ּב ַאלְ קוֹ ֶסר ֶא ִ
ׁ ָשלַ ח הוּא לְ ָה ִביא ֶאת ָהא ֶֹהל ַהנּוֹ ָתר.
ָּכ ֵבד ַמ ּ ָׂשא ַה ּ ַמס ַעל ֶטרו ֶּאל ָה ִעיר,
ַ ּגם ּתוֹ ׁ ָש ֵבי ֶט ָקה ֵאינָ ם שְׂ ֵב ֵעי ָרצוֹ ן,
וְ נַ ַחת ֵאין יוֹ ְד ִעים ַאנְ ׁ ֵשי ַקלְ ַע ָתיוּד.
ֵהם ְמ ׁ ַש ְ ּג ִרים ְּכרוּז לַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה,
ל־סיד רוּי דִּ ַיאסּ ָ ,בא ִמ ִ ּביוָ ר,
ִּכי ִא ׁיש ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ִ
שָׂ נוּא הוּא ַעל ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ִ ,מ ּ ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ גּ ַֹר ׁש,
ָסמו ְּך לְ ַאלְ קוֹ ֶסר – ִמ ְב ָצר מוּגָ ן – ָחנָ ה,
ִה ּ ִפיל אוֹ ָתם ַ ּב ּ ַפחָּ ,כ ַב ׁש ֶאת ַאלְ קוֹ ֶסר.
ִ
״אם לֹא ָּתבוֹ א לְ ֵעזֶ רֶ ,ט ָקה וְ ֶטרו ֶּאל
י ְ
ֹאבד ּו לְ ָך ,וְ כָ ְך ַקלְ ַע ָתיוּד ָה ִעיר,
ו ְּבבוֹ א ֵעת ִסילוֹ ָקהָ ,ה ִעיר ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֵע ֶבר.
לִ גְ דוֹ ת ַחאלוֹ ן ַה ַ ּנ ַחל יָ גֵ ַע ַה ּ ַמ ָ ּצב.״
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים נֶ ֱע ַצב ַט ִמין ַה ּ ֶמלֶ ְך.
״שלוֹ ׁ ָשה ַמלְ כֵ י ֲע ָרב עוֹ ְמ ִדים ָּכאן לְ ִצדִּ י,
ְׁ
ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ֶּכם יֵ ְצא ּו לְ ׁ ָשם לְ לֹא דִּ חוּי,
ו ׁ ְּשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים ִא ׁיש ְמ ֻצ ָ ּי ִדים לַ ְּק ָרב
יִ ְהי ּו ִא ְּתכֶ ם ְ ּבנוֹ ָסף לַ ַ ּגיִ ס ַעל ַה ְ ּגבוּל.
לִ כְ ד ּו אוֹ תוֹ ַח ִ ּיים ו ְּתנ ּו אוֹ תוֹ ֵאלַ י.
ּ ָפ ַרץ ְ ּגבוּלִ יַ ,על ָּכ ְך ֶאגְ ֶ ּבה ְמ ִחיר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.״
אוֹ כְ ִפים ַאלְ ֵפי ַה ּ ַמאו ִּרים ֶאת סו ֵּס ֶיהם לִ ְרכּ ֹב,
ְ ּבבוֹ א ַה ֵּליל יַ ֲחנֶ ה ַה ַ ּגיִ ס ְ ּב ִסיגְ רוֹ ֶבה.
ִעם ׁ ַש ַחר לְ ָמ ֳח ָרת נָ כוֹ נ ּו ֶאל ַהדֶּ ֶר ְך,
ִעם לֵ יל ֶאל ֶסלְ ָפה ָ ּבאוּ ,ו ָּב ּה ָחנ ּו ַעד בּ ֶֹקר.
ׁ ָשלְ ח ּו לִ ְקרֹא לְ ֵחיל ִמ ׁ ְש ַמר ַה ְ ּגבוּל ,וְ כָ ְך
ִמ ָּכל ָה ֲע ָב ִרים ּ ָפ ׁ ְשט ּו לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת.
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A los de mio Çid | ya les tuellen el agua;
mesnadas de mio Çid | exir quieren a la batalla,
el que en buen ora nasco | firme gelo vedava.
Tovieron gela en çerca | complidas tres semanas.

34. 	El Cid, tras consultar con sus hombres, presenta a los moros
batalla campal; la necesidad de pan justifica la guerra;
valor de Pero Bermúdez.
A cabo de tres semanas, | la quarta querie entrar,
mio Çid con los sos | tornos a acordar:
«El agua nos an vedada, | exir nos ha el pan;
que nos queramos ir de noche | no nos lo consintran.
Grandes son los poderes | por con ellos lidiar;
dezid me, cavalleros, | commo vos plaze de far.»
Primero fablo Minaya | un cavallero de prestar:
«De Castiella la gentil | exidos somos aca;
si con moros non lidiaremos | no nos daran del pan.
Bien somos nos .vi. çientos, | algunos ay de mas;
¡en el nombre del Criador | que non pase por al,
vayamos los ferir | en aquel dia de cras!»
Dixo el Campeador: | «A mi guisa fablastes.
Ondrastes vos, Minaya, | ca aver vos lo iedes de far.»
Todos los moros e las moras | de fuera los manda echar
que non sopiesse ninguno | esta su poridad.
El dia e la noche | pienssan se de adobar.
Otro dia mañana | el sol querie apuntar,
armado es mio Çid | con quantos que el ha.
Fablava mio Çid | commo odredes contar:
«Todos iscamos fuera, | que nadi non raste
si non dos peones solos | por la puerta guardar;
si nos murieremos en campo | en castiello nos entraran,
si vençieremos la batalla | creçremos en rictad.
E vos, Pero Vermuez, | la mi seña tomad;
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ִמ ֶּסלְ ָפה נִ ְפ ְרדוַּ ,ה ְּקרוּיָ ה ַ ּגם דֶּ ל ָקנָ ל,
וְ כָ ְך ִעם לֵ יל ָחנ ּו ָ ּב ִעיר ַקלְ ַע ָתיוּד.
ׁ ְשמו ָּעה ַעל ָּכ ְך ּ ָפ ׁ ְש ָטה ְ ּב ֵאלּ ּו ַח ְבלֵ י ֶא ֶרץ,
ֶאל ׁ ְשנֵ י ַמלְ כֵ י ַה ּ ַמאו ִּריםָ ,פ ִריס וְ גַ לְ ֶבה ׁ ְש ָמם,
חוֹ ֵבר ָהמוֹ ן ָ ּגדוֹ לַ ,הכּ ֹל ָ ּב ִאים לָ צוּר
ַעל ִסיד ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ִּלי ,יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ַאלְ קוֹ ֶסר.
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קֹוסר
ל־סיד ְּב ַאלְ ֶ
ָ .33פ ִריס וְ גַ לְ ֶבה נִ כְ נָ ִעים לְ ֶא ִ
ָא ֳהלֵ ֶיהם נָ ט ּו ו ַּמ ֲחנֶ ה ֵה ִקימוּ,
ָ ּג ֵדל יוֹ ם־יוֹ ם ַה ַ ּגיִ סַ ,ר ִ ּבים חוֹ ְב ִרים ֵאלָ יו.
ַה ַּס ָ ּי ִרים ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשלְ ח ּו ַמלְ כֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים,
רוֹ כְ ִבים ְ ּביוֹ ם וָ לֵ יל ,עוֹ ִטים ׁ ִש ְריוֹ ן וְ ׁ ֶשלַ ח,
ַר ִ ּבים ַה ַּס ָ ּי ִרים ,וְ ַרב ְ ּגדו ִּדים ַה ַחיִ ל;
קוֹ ְט ִעים לְ ִסיד ׁ ֶש ִּלי ֶאת ַא ְס ּ ָפ ַקת ַה ּ ַמיִ ם.
ל־סיד לָ ֵצאת לְ ִה ָּל ֵחם,
ִ ּב ְרצוֹ ן ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
ַא ְך יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן אוֹ ֵסר זֹאת ְ ּבכָ ל ּת ֶֹקף.
וְ כָ ְך ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשבוּעוֹ ת יָ ׁ ְשב ּו ְמכֻ ָּת ִרים.

ל־סיד לַ ִּמלְ ָח ָמה.
יֹוצא ֶא ִ
ּנֹועץ ַּב ֲאנָ ָׁשיו ֵ
 .34לְ ַא ַחר ֶׁש ַ
מּודס ְמ ַק ֵּבל ֶאת זְ כּות ַה ַּמּכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה
ֶּב ְר ֶ
ֵעת ַה ּ ָמצוֹ ר ֵה ֵחל ַ ּב ּׁ ָשבו ַּע ָה ְר ִב ִיעי,
ל־סיד לְ מוֹ ָע ָצה:
ָא ַסף ֶאת לוֹ ֲח ָמיו ֶא ִ
ֵ
״אין לָ נ ּו לֶ ֶחם עוֹ ד ,לֹא ַא ְס ּ ָפ ָקה ׁ ֶשל ַמיִ ם,
ַ ּב ַּליְ לָ ה ִאם נֵ ֵצא יַ כּ ּו ָ ּבנ ּו ַה ּ ַמאו ִּרים,
ִּכי לֹא נוּכַ ל לָ ֶהםַ ,ר ִ ּבים ֵהם ֵמ ִא ָּתנוּ.
ִא ְמר ּו לִ יָ ,הכֵ ַיצד ָע ִדיף לָ נ ּו לִ ְפעֹל?״
ִר ׁ
אשוֹ ן דִּ ֵ ּבר ִמינַ איָ הַ ,א ִ ּביר דָּ גוּל ֶ ּבן ַחיִ ל:
״גּ ַֹר ׁ ְשנ ּו ִמ ַּק ְס ִטילְ יָ ה ַה ָ ּנאוָ ה לְ כָ אן,
ּ
ו ַּמה ָ ּנ ִביא ֶאל ּ ִפינ ּו ִאם ָ ּבם לֹא נִ ָל ֵחם?
ֲאנַ ְחנ ּו ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ,וְ ַאף יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה,
ְ ּב ׁ ֵשם בּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל – ֱהיֵ ה נָ א לְ ֶעזְ ֵרנ ּו –
ִמ ָ ּיד ָמ ָחר ַ ּבבּ ֶֹקר לְ ַה ְת ָק ָפה נֵ ֵצא.״
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commo sodes muy bueno | tener la edes sin ar[t]h;
mas non aguijedes con ella | si yo non vos lo mandar.»
Al Çid beso la mano, | la seña va tomar.
Abrieron las puertas, | fuera un salto dan;
vieron lo las arobdas de los moros, | al almofalla se van tornar.
¡Que priessa va en los moros! | e tornaron se a armar;
ante roido de atamores | la tierra querie quebrar;
veriedes armar se moros, | a priessa entrar en az.
De parte de los moros | dos señas ha cabdales,
e fizieron dos azes de peones mezclados, | ¿qui los podrie contar?
Las azes de los moros | yas mueven adelant
por a mio Çid e a los sos | a manos los tomar.
«Quedas sed, me[s]nadas, | aqui en este logar;
non deranche ninguno | fata que yo lo mande.»
Aquel Pero Vermuez | non lo pudo endurar,
la seña tiene en mano, | conpeço de espolonear:
«¡El Criador vos vala, | Çid Campeador leal!
Vo meter la vuestra seña | en aquela mayor az;
¡los que el debdo avedes | veremos commo la acorr[a]des!»
Dixo el Campeador: | «¡Non sea, por caridad!»
Respuso Pero Vermuez: | «¡Non rastara por al!»
Espolono el cavallo | e metiol en el mayor az;
moros le reçiben | por la seña ganar.
dan le grandes colpes | mas nol pueden falssar.
Dixo el Campeador: | «¡Valelde, por caridad!»

35.

Los vasallos del Cid atacan para socorrer a Bermúdez.
Enbraçan los escudos | delant los coraçones,
abaxan las lancas | abue[l]tas de los pendones,
enclinaron las caras | de suso de los arzones,
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ָסח ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ,״דְּ ָב ֶר ָיך לְ רו ִּחי ֵהם.
ַה ָּכבוֹ ד לְ ָךִ ,מינַ איָ הָּ ,כ ָראוּיֵ ,ר ִעי ,נָ ַהגְ ָּת.״
ֶאת ָּכל ׁ ְשבוּיֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים ,נָ ׁ ִשים ְ ּג ָב ִרים ַ ּגם יַ ַחד,
ִצ ָ ּוה ֶא ִ
ל־סיד לְ הוֹ ִציא ִמן ַה ּ ִמ ְב ָצר ַהחו ָּצה,
ּ ֶפן יִ ָ ּו ַדע ַה ּסוֹ ד לְ ִא ׁיש ִמ ֵ ּבין ַה ּ ַמאו ִּרים.
ַ ּב ּיוֹ ם וְ גַ ם ַ ּב ַּליְ לָ ה נָ כוֹ נ ּו ֶאל ַה ְּק ָרב.
ִעם ׁ ַש ַחר לְ ָמ ֳח ָרת ,עוֹ ד לֹא זָ ְר ָחה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
יטב ַה ּׁ ֶשלַ ח.
ל־סיד וְ ַא ִ ּב ָיריוּ ְ ,ביָ ָדם ֵמ ַ
ֶא ִ
ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר ִע ּ ָמםְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ְמעוּ:
ָ
״ה ָבה נֵ לֵ ְך ֵאפוֹ אּ ַ ,בל ִא ׁיש ָּכאן יִ ּׁ ָש ֵאר,
ַרק ׁ ְשנֵ י ַרגְ לִ י נוֹ ִתיר לַ ֲהגַ ַ ּנת ַה ּׁ ַש ַער.
ִאם ִ ּבשְׂ ֵדה ְק ָרב נִ ּפֹלֵ ,הם יָ בוֹ א ּו לַ ּ ִמ ְב ָצר.
ִאם ָ ּבאוֹ יֵ ב נַ ֶּכה ,נִ זְ ֶּכה ְ ּברֹב ָממוֹ ן.
ו ֶ ּּב ְרמו ֶּדסַ ,א ָּתה שָׂ א ְ ּביָ ְד ָך דִּ גְ לִ י,
ִּכי ֵהן ַא ָּתה ֶ ּבן ַחיִ לּ ְ ,בגַ ֲאוָ ה שָׂ ֵאהוּ.
ֲא ָבל ָק ִד ָ
ימה דְּ ַהר ַרק ִאם ָּכ ְך ֲא ַצ ֶ ּו ָך.״
ל־סידָ ּ ,פנָ ה ,נָ ַטל ַהדֶּ גֶ ל.
נִ ּׁ ֵשק ֶאת יַ ד ֶא ִ
ָר ָחב נִ ְפ ַּתח ַה ּׁ ַש ַערָ ּ ,פ ַרץ ִמ ּתוֹ כוֹ ַה ַ ּגיִ ס.
ַס ָ ּי ֵרי אוֹ יֵ ב ָרא ּו זֹאתָ ,רכְ ב ּו לַ ּ ַמ ֲחנֶ ה.
חוֹ ְב ׁ ִשים ֵ ּגיסוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים נִ ׁ ְש ָקם לְ לֹא ׁ ְשהוּת,
נֶ ְחלַ ק ַמ ֲחנֵ ה ַה ּ ַמאו ִּרים לִ ׁ ְש ֵּתי ֻע ְצבּ וֹ תְ ׁ ,ש ֵּת ֶיהן
ֵערוּב ַח ָ ּילֵ י ַרגְ לִ יַ ,ר ִ ּבים ִמ ְּספֹר ַה ָּללוּ.
ימה,
ׁ ְש ֵּתי ָה ֻע ְצבּ וֹ ת יַ ְחדָּ ו נָ עוֹ ת ַע ָּתה ָק ִד ָ
עוֹ לוֹ ת ַעל ִסיד ׁ ֶש ִּלי וְ ַא ִ ּב ָיריו ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.
ִ
ל־סיד ,לְ ַבל
״ע ְצר ּו לְ ֵה ָע ֵר ְך ָּכאןּ ,פוֹ ֵקד ֶא ִ
יִ ׁ ְשבּ ֹר ִא ׁיש ַה ּׁשוּרוֹ ת ְ ּב ֶט ֶרם ֲא ַצ ֶ ּוה.״
ַא ְך ּ ֶפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס ׁשוּב לֹא כּ וֹ ֵב ׁש יִ ְצרוֹ ,
ַהדֶּ גֶ ל ְ ּביָ דוֹ  ,סוּסוֹ דִּ ְר ֵ ּבן ,דָּ ַהר:
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
״יַ ֲעזֹר לְ ָך ָה ֵאלֶ ,א ִ
ֶאת דִּ גְ לְ ָך ֶא ּ ָׂשא ֶאל ָה ֻע ְצ ָ ּבה ִמ ֶ ּנגֶ ד,
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ivan los ferir | de fuertes coraçones.
A grandes vozes lama | el que en buen ora na[çi]o:
«¡Ferid los, cavalleros, | por amor de caridad!
¡Yo so Ruy Diaz el Çid | Campeador de Bivar!»
Todos fieren en el az | do esta Pero Vermuez;
trezientas lanças son, | todos tienen pendones;
seños moros mataron, | todos de seños colpes;
		
a la tornada que fazen | otros tantos son.

36.

Los moros son derrotados.
Veriedes tantas lanças | premer e alçar,
tanta adagara | foradar e passar,
tanta loriga | falsa[r e] desmanchar,
tantos pendones blancos | salir vermejos en sangre,
tantos buenos cavallos | sin sos dueños andar.
Los moros laman «¡Mahomat!» | e los christianos «¡Santi Yagu[e]!
Cayen en un poco de logar | moros muertos mill e .ccc. ya.

37.

Distinguidos caballeros de armas cristianos.
¡Qual lidia bien | sobre exorado arzon
mio Çid Ruy Diaz | el buen lidiador!
Minaya Albar Fañez | que Çorita mando,
Martin Antolinez | el burgales de pro,
Muño Gustioz | que so criado fue,
Martin Muñoz | el que mando a Mont Mayor
Albar Albarez | e Albar Salvadorez,
Galin Garçia | el bueno de Aragon,
Felez Muñoz | so sobrino del Campeador:
desi adelante | quantos que i son
acorren la seña | e a mio Çid el Campeador.
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נִ ְר ֶאה ֵּכ ַיצד ּתוּכְ ל ּו לְ ַח ְּלצוֹ ִמ ַ ּיד אוֹ יֵ ב.״
״ב ׁ ֵשם ָה ֵאלֲ ,ח ַדל!״
ָסח ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רּ ְ :
ְ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדסֵ :
״אין דֶּ ֶרך ֲחזָ ָרה.״
סוּסוֹ דִּ ְר ֵ ּבן ,דָּ ַהר ֶאל ָה ֻע ְצ ָ ּבה ִמ ֶ ּנגֶ ד.
ָּת ְקפ ּו אוֹ תוֹ ַה ּ ַמאו ִּריםּ ִ ,ב ְּק ׁש ּו דִּ גְ לוֹ לָ ַק ַחת,
ָהלְ מ ּו בּ וֹ ַא ְך ָּכ ׁ ְשל ּו לִ ְפרֹץ ֶאת ׁ ִש ְריוֹ נוֹ .
״ב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהיםִ ,עזְ ר ּו לוֹ !״
ל־סידּ ְ ,
ָק ָרא ֶא ִ

מּודס
ּתֹוק ִפים ַעל ְמנָ ת לַ ֲעזֹר לְ ֶּב ְר ֶ
ל־סיד ְ
ַ .35הּוָ ָסלִ ים ֶׁשל ֶא ִ
נָ ְתנ ּו ָמגִ ֵ ּנ ֶיהם ַעל ֶה ָחזֶ הִ ,ה ׁ ְש ּ ִפיל ּו
ִא ׁיש ִא ׁיש ֶאת ֲחנִ יתוֹ ְ ּביַ ַחד ִעם ַה ֵ ּנס,
ִה ְר ִּכינ ּו ָר ׁ ֵ
אש ֶיהם ֵמ ַעל מוֹ ט ַה ּ ַמ ְרדַּ ַעת
וְ ָעט ּו ַעל ַה ּ ַמאו ִּרים ְ ּבלֵ ב נוֹ ָעז ו ְּבא ֶֹמץ.
יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ַה ּ ַמ ָ ּזל קוֹ ֵרא לָ ֶהם ְ ּבקוֹ ל:
ַ
״הכּ ּו ָ ּב ֶהםּ ְ ,בנֵ י ַחיִ לֵ ,מ ַא ֲה ַבת ַה ֶח ֶסד,
ֲאנִ י הוּא ִסיד רוּי דִּ ַיאסַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ִ ּביוָ ר!״
ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ָשם ֶ ּב ְרמו ֶּדס ָהלְ מ ּו ָה ַא ִ ּב ִירים,
ִ ּב ׁ ְשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת ֲחנִ ית ְק ׁשוּרוֹ ת ֻּכ ָּלן ְ ּבנֵ ס,
וְ זֶ ה ִמנְ יַ ן ַה ּ ַמאו ִּרים נָ ְפל ּו ִמ ַ ּיד ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
וְ כַ ּ ִמ ְס ּ ָפר ַה ֶ ּזה ְ ּב ַה ְת ָק ָפה נוֹ ֶס ֶפת.

אּורים
בּוסת ַה ַּמ ִ
ְּ .36ת ַ
ְר ִא ֶיתם ׁ ָשם ֲחנִ ית ֻמ ׁ ְש ּ ֶפלֶ ת וְ נִ ּ ֵׂשאת,
ָמגִ ִ ּנים ַר ִ ּבים ִמ ְּספֹר ׁ ְשסו ִּעים ו ְּמ ֻד ָּק ִרים,
ׁ ִש ְריוֹ ת ַרבּ וֹ ת ִמ ְּספֹר ְקרוּעוֹ ת וַ ֲחתוּכוֹ ת,
נִ ִּסים ַר ִ ּבים ִמ ְּספֹר ְצבו ִּעים ְ ּב ָדם ׁ ָשנִ י.
סו ִּסים ַר ִ ּבים ִמ ְּספֹר ּתוֹ ִעים לְ לֹא ּ ָפ ָר ׁש.
״סנְ ְטיָ אגוֹ !״
״מו ַּח ּ ַמד!״ צוֹ ֲע ִקים ַה ּ ַמאו ִּרים ,וְ ַ
עוֹ נֶ ה ֵחיל ַהנּוֹ ְצ ִריםֶ .אלֶ ף ו ׁ ְּשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת
ֵהם ַחלְ לֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים ,שְׂ רו ִּעים ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב.
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38.

Minaya, en un aprieto, es ayudado por el Cid, que hiere a Fáriz.
A Minaya Albar Fañez | mataron le el cavallo,
bien lo acorren | mesnadas de christianos;
la lança a quebrada, | al espada metio mano,
mager de pie | buenos colpes va dando.
Violo mio Çid | Ruy Diaz el Castelano:
acostos a un aguazil | que tenie buen cavallo,
diol tal espadada | con el so diestro braço
cortol por la çintura | el medio echo en campo.
A Minaya Albar Fañez | ival dar el cavallo:
«¡Cavalgad, Minaya, | vos sodes el mio diestro braço!
Oy en este dia | de vos abre grand bando;
firme[s] son los moros, | aun nos van del campo.»
Cavalgo Minaya | el espada en la mano,
por estas fuerças | fuerte mientre lidiando;
a los que alcança | valos delibrando.
Mio Çid Ruy Diaz | el que en buen ora nasco
al rey Fariz | .iii. colpes le avie dado,
los dos le fallen | y el unol ha tomado,
por la loriga ayuso | la sangre destellando;
bolvio la rienda | por ir se le del campo.
Por aquel colpe | rancado es el fonssado.

39.

Alegría entre los cristianos; huida de los moros.
Martin Antalinez | un colpe dio a Galve,
las carbonclas del yelmo | echo gelas aparte,
cortol el yelmo | que lego a la carne;
sabet, el otro | non gel oso esperar.
Arancado es | el rey Fariz e Galve:
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ּנֹוצ ִרים
ִ .37צּיּון לַ ֶּׁש ַבח ֶׁשל ַא ִּב ֵירי ַה ְ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ֵמ ַעל
יטיב לְ ִה ָּל ֵחם ֶא ִ
ֵמ ִ
ֻא ַּכף ַה ּ ָפזָּ ,כמוֹ ה ּו ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
יטהַ .מ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס,
הוּא ְמ ַפ ֵּקד סו ִּר ָ
ָה ִא ׁיש ַה ּטוֹ ב ִמבּ ו ְּרגוֹ סְּ .כמוֹ ָתם מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס,
ַא ִ ּביר; ַמ ְר ִטין מוּנְ יוֹ סָ ,אדוֹ ן ְ ּבמוֹ נְ ְט ָמיוֹ ר;
ַאלְ ָבר ַסלְ ָבדוֹ ֶרס וְ ַאלְ ָבר ַאלְ ָב ֶרס;
ִע ּ ָמם ַ ּגלִ ין ַ ּג ְר ִס ָ ּיהָ ,ה ִא ׁיש ֵמ ָא ָרגוֹ ן.
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ֶפלֶ ס מוּנְ יוֹ סַ ,א ְחיַ ן ֶא ִ
ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה ָּכל ַהנּוֹ כְ ִחים ָ ּבזֹאת
יִ ָּל ֲחמ ּו לְ ַצד ֶא ִ
ל־סיד ו ְּס ִביב דִּ גְ לוֹ .

ל־סיד ַמּכֶ ה ֶאת ָפ ִריס
ִ .38מינַ איָ ה ְּב ַסּכָ נָ הֶ ,א ִ
ִמינַ איָ ה ֶ ּבן ַה ַחיִ ל ,נָ ַפל ַּת ְח ָּתיו סוּסוֹ ,
זִ ֵ ּנק ֵחיל ַהנּוֹ ְצ ִרים לְ ַה ִ ּצילוֹ ִמ ּ ָמוֶ ת,
ׁ ְשבו ָּרה ֲחנִ ית ָה ִא ׁיש .נָ ַטל ַח ְרבּ וֹ ִמינַ איָ ה,
יטיב הוּא לַ ֲהלֹם.
ָא ְמנָ ם ַרגְ לִ יִ ,עם זֹאת ֵמ ִ
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאסּ ִ ,ב ְמצו ָּקתוֹ ָר ָאהוּ,
ָק ַרב הוּא ֶאל וָ זִ יר רוֹ כֵ ב ַעל סוּס ֻמ ְב ָחר,
ַה ֶח ֶרב ִ ּב ִ
ימינוֹ ָהלַ ם בּ וֹ וְ ׁ ִש ֵּסף
ְ ּבמ ֶֹתן ֶאת ַה ּ ַמאו ִּריֶ ,ח ְציוֹ צוֹ נֵ ַח ַא ְר ָצה.
ָמ ַסר ֶאת ָה ַר ּ ָמ ְך לְ ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
״עלֵ ה ָעלָ יוִ ,מינַ איָ ה ,יַ ד יְ ִמינִ י ַא ָּתה,
ֲ
ַ ּב ְּק ָרב ַה ֶ ּזה ַה ּיוֹ ם לְ ֵעזֶ ר ַרב ִּת ְהיֶ ה לִ י.״
ְק ׁשו ִּחים ֵ ּגיסוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים ,עוֹ ְמ ִדים ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה.
ַה ֶח ֶרב ְ ּביָ דוֹ רוֹ כֵ ב ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
לוֹ ֵחם ְ ּבעֹז ַה ֶ ּג ֶבר ֵ ּבין ַקלְ ַ ּג ֵּסי אוֹ יֵ ב,
לֹא יְ וַ ֵּתר לְ ִא ׁישַ ,מ ֶּכה ָ ּב ֶהם ִמינַ איָ ה.
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
ְ ּב ָפ ִריס ַה ּׁ ַש ִּליט ַמ ֲהלוּמוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש
ישית ּ ָפגְ ָעה ִ ּב ְבשַׂ ר ָה ִא ׁיש,
ָהלַ םַ .רק ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
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¡Tan buen dia | por la christiandad
ca fuyen los moros | de la [e de la] part!
Los de mio Cid | firiendo en alcaz,
el rey Fariz | en Ter[rer] se fue entrar,
e a Galve | nol cogieron alla;
para Calatayu[t]h | quanto puede se va.
El Campeador | ival en alcaz,
fata Calatayu[t]h | duro el segudar.

40.

Minaya puede cumplir su voto con el gran botín; el Cid ordena
el envio de treinta caballos a Alfonso.
A Minaya Albar Fañez | bien l’anda el cavallo,
d’aquestos moros | mato .xxxiiii.;
espada tajador, | sangriento trae el braço,
por el cobdo ayuso | la sangre destellando.
Dize Minaya: | «Agora so pagado,
que a Castiella | iran buenos mandados
que mio Çid Ruy Diaz | lid campal a [arrancada].»
Tantos moros yazen muertos | que pocos vivos a dexados,
ca en alcaz | sin dubda les fueron dando.
Yas tornan | los del que en buen ora nasco.
Andava mio Çid | sobre so buen cavallo,
la cofia fronzida: | ¡Dios, commo es bien barbado!
Almofar a cuestas, | la espada en la mano.
Vio los sos | commos van alegando:
«¡Grado a Dios | aquel que esta en alto,
quando tal batalla | avemos arancado!»
Esta albergada | los de mio Çid luego la an robada
de escudos e de armas | e de otros averes largos;
de los moriscos | quando son legados
ffallaron | .dx. cavallos.
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ַהדָּ ם ִמ ּׁ ִש ְריָ תוֹ קוֹ לֵ ַח וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ׁ ִש ְח ֵרר ֶאת ַה ּמוֹ ׁ ְשכוֹ ת ,נִ ְמלַ ט ִמ ּ ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב.
ַ ּב ֲח ָב ָטה ַה ּזֹאת הו ְּבס ּו ֵ ּגיסוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים.

צּוע
ִׂ .39ש ְמ ָחה ְּב ֶק ֶרב ַה ְ
ּנֹוצ ִרים; ּגַ לְ ֶבה ָּפ ַ
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ָהלַ ם ְ ּבקוֹ ָבעוֹ
ׁ ֶשל ַ ּגלְ ֶבה ַ ּב ָּק ְדקוֹ ד ,נִ ֵּתץ אוֹ תוֹ ָּכלִ יל
ֹאשוֹ ָמ ַחץ.
ׁ ִש ֵּסף אוֹ תוֹ לִ ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֶאת ר ׁ
לָ ֶב ַטח לֹא זָ קוּק לְ עוֹ ד ַמ ָּכהַ ,ה ּ ַמאו ִּרי.
ִה ֵ ּנה ִּכי כֵ ן ָפ ִריס ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ כֵ ן ַ ּגלְ ֶבה
הו ְּבסוּ ,וְ זֶ ה ַה ּיוֹ ם יוֹ ם ַחג הוּא לַ נּוֹ ְצ ִרים.
נִ ְמלַ ט ִמ ּ ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב ַה ּ ַמאו ִּרי ַה ּמו ָּבס,
רוֹ ְד ִפים אוֹ תוֹ ֵ ּגיסוֹ ת ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס.
לְ ֶטרו ֶּאל ָח ַפץ לָ בוֹ א ָפ ִריס ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
ַא ְך ׁ ָשם לְ גַ לְ ֶבה לֹא ָאב ּו לָ ֵתת ִמ ְקלָ ט.
ָאז ֶאל ַקלְ ַע ָתיוּד ַה ּ ַמאו ִּרי ְמ ַמ ֵהר,
ַא ְך ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר רוֹ ֵדף ַא ֲח ֵרי ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ָּכ ְך ַה ּ ִמ ְרדָּ ף נִ ְמ ׁ ַש ְך ַעד ַקלְ ַע ָתיוּד ָה ִעיר.
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ל־סיד ֵמכִ ין ַמ ָּתת –
בּועתֹוֶ .א ִ
ִ .40מינַ איָ ה נֹוכַ ח ְּב ִקּיּום ְׁש ָ
סּוסים לַ ֶּמלֶ ְך ַאלְ פֹונְ סֹו
לֹוׁשים ִ
ְׁש ִ
יטיב לִ ְרכּ ֹב ,קוֹ ֵטל הוּא
ִמינַ איָ ה ַעל סוּסוֹ ֵמ ִ
ִמ ֵ ּבין ֵ ּגיסוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה,
כּ וֹ ֵרת ְ ּבלַ ַהב ֶח ֶרב ,דָּ ם ַעל זְ רוֹ עוֹ קוֹ לֵ ַח,
ִמן ַה ּ ַמ ְר ּ ֵפק ִט ּפוֹ ת ַהדָּ ם נוֹ ׁ ְשרוֹ ת לָ ָא ֶרץ.
״ע ָּתה ִהנְ נִ י שְׂ ַבע ָרצוֹ ן,
ִמינַ איָ ה ָסחַ :
ל־סיד
ַעכְ ׁ ָשו ֵּת ַדע ַק ְס ִטילְ יָ ה ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ תֶ ,א ִ
ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר רוּי דִּ ַיאסּ ִ ,בשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב נִ ֵ ּצ ַח.״
ַה ּ ַמאו ִּרים ַ ּב ּ ֵמ ִתיםַ ,רק ְמ ַע ִּטים שָׂ ְרד ּו עוֹ ד,
ִּכי ַ ּב ּ ִמ ְרדָּ ף ָק ְטל ּו ָ ּב ֶהם לְ לֹא ַר ֵחם.
ִה ֵ ּנה ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ָשב ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
רוֹ כֵ ב ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּליַּ ,ת ְח ָּתיו סוּסוֹ ַה ּטוֹ ב,
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Grand alegreya | va entre essos christianos;
mas de quinze de los sos | menos non fallaron.
Traen oro e plata | que nón saben recabdo,
refechos son todos esos christianos | con aquesta ganançia.
A sos castiellos a los moros | dentro los an tornados;
mando mio Çid | aun que les diessen algo.
Grant a el gozo mio Çid | con todos sos vassalos.
Dio a partir estos dineros | y estos averes largos,
en la su quinta | al Çid caen .c. cavallos;
¡Dios, que bien pago | a todos sus vassallos
a los peones | e a los encavalgados!
Bien lo aguisa | el que en buen ora nasco;
quantos el trae | todos son pagados.
«¡Oid, Minaya, | sodes mio diestro braço!
D’aquesta riqueza | que el Criador nos a dado
a vuestra guisa | prended con vuestra mano.
Enbiar vos quiero | a Castiella con mandado
desta batalla | que avemos arancada.
Al rey Alfonsso | que me a airado
quierol enbiar | en don .xxx. cavallos
todos con siellas | e muy bien enfrenados,
señas espadas | de los arzones colgadas.»
Dixo Minaya Albar Fañez: | «Esto fare yo de grado.»

41. 	El Cid cumple su promesa de mil misas en Santa Maria y envia
dinero a su mujer.
«Evades aqui | oro e plata,
una uesa leña, | que nada nol minguava:
en Santa Maria de Burgos | quitedes mill missas,
lo que romaneçiere | daldo a mi mugier e a mis fijas,
que rueguen por mi | las noches e los dias;
		
si les yo visquier | seran dueñas ricas.»
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ְקמו ָּטה ַק ְסדַּ ת ָה ִא ׁיש ,זְ ָקנוֹ ָעב וְ ׁשוֹ ֵפ ַע,
ֶאת ׁ ִש ְריָ תוֹ ִה ׁ ְשלִ ְיךַ ,ה ֶח ֶרב ְ ּביָ דוֹ ,
רוֹ ֶאה ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל ְק ֵר ִבים ֶאל ַה ְמ ַפ ֵּקד:
ַ
״ה ּׁ ֶש ַבח לֶ ֱאל ַֹּה ׁשוֹ כֵ ן ְמרוֹ ִמים ַעל ִּכי
ְ ּבזֶ ה ַה ְּק ָרב ַה ּיוֹ ם ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן הוּא לָ נוּ.״
ל־סיד,
ַעל ַמ ֲחנֵ ה ַה ּ ַמאו ִּרים ָע ִטים ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
ַרב ַה ּׁ ָשלָ לָ ,מגֵ ן וְ ׁ ֶשלַ ח וְ רֹב ע ׁ ֶֹשר.
לִ כְ ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ַה ּ ַמאו ִּרי יִ ְמ ָצא ְ ּב ַמ ֲחנֵ ה ּו
סו ִּסים ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וַ ֲעשָׂ ָרה ִ ּבלְ ַבד.
ַר ָ ּבה ִהיא ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ְ ּב ֶק ֶרב ַהנּוֹ ְצ ִרים,
ה־עשָׂ ר ִ ּבלְ ַבד נֶ ֱע ָד ִרים ַעד ֵה ָ ּנה.
ֲח ִמ ּׁ ָש ָ
ַר ִ ּבים זָ ָהב וָ כֶ ֶסף ִמ ְּספֹר ִ ּב ֵיד ֶיהם,
ָע ׁ ִשיר הוּא ַהנּוֹ ְצ ִרי ִמ ַ ּבז ו ִּמ ּ ַמלְ קוֹ ַח.
ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר חוֹ זֵ ר ַה ּ ַמאו ִּרי ַה ּמו ָּבס,
ל־סיד לַ ְחלֹק לָ ֶהם ִמן ַה ּׁ ָשלָ ל.
ִצ ָ ּוה ֶא ִ
ַר ָ ּבה שִׂ ְמ ַחת ֶא ִ
ל־סיד וְ טוֹ ב לֵ ב ַה ָ ּו ָסלִ ים.
ּ ָפ ַקד הוּא ֵ ּבינֵ ֶיהם לַ ְחלֹק ֶאת ַה ְּכ ָס ִפים,
ֶאת ָה ְרכו ּׁש ָה ַרב וְ ֶאת ׁ ִש ְפ ַעת ָהע ׁ ֶֹשר.
ישית ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ִסידֵ ,מ ָאה סו ִּסים.
ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ֵאלִ י ַה ּטוֹ בֵ ,ה ַיא ְך ׁ ִש ֵּלם הוּא לַ ָ ּו ָסלִ ים,
לְ ַח ָ ּילֵ י ַרגְ לִ י וּלְ ָפ ָר ׁ ִשים ַ ּגם יַ ַחד!
ְ ּברֹב ָחכְ ָמה ִח ֵּלק יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ַה ּ ַמ ָ ּזל,
״מינַ איָ ה,״
ַהכּ ֹל יָ ְצא ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו שְׂ ֵב ֵעי ָרצוֹ ןִ .
דִּ ֵ ּבר ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,״יַ ד יְ ִמינִ י ַא ָּתה,
ַעל ֵּכן ִמ ּׁ ֶש ַפע זֶ ה ,זִ ּ ֵמן לָ נ ּו ָה ֵאל,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַקח ְּככָ ל ֲא ׁ ֶשר יָ ְד ָך ַמ ּ ֶׂשגֶ ת.
ִהנְ נִ י ֶאל ַק ְס ִטילְ יָ ה ֶא ׁ ְשלַ ח אוֹ ְת ָךִ ,מינַ איָ ה,
ו ְּביָ ְד ָך ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַעל ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן ַ ּב ְּק ָרב.
וְ ֶאל ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר אוֹ ִתי ֵ ּג ֵר ׁש,
ֶא ׁ ְשלַ ח ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים סו ִּסיםַ ,מ ָּתת ֵמרוּי דִּ ַיאס,
ֻא ָּכף לְ כָ ל ַר ּ ָמ ְך וְ גַ ם ִר ְת ָמה ֻמ ׁ ְשלֶ ֶמת
וְ ֶח ֶרב ַה ְּק ׁשו ָּרה לְ כָ ל ֻא ָּכף לְ חוּד.״
״ב ֵח ֶפץ לֵ ב ֵא ֵצא.״
ֵה ׁ ִשיב ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ הּ ְ ,
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42.

Salida de Minaya y su comitiva para Castilla.
Minaya Albar Fañez | desto es pagado;
por ir con el | omnes son contados.
Agora davan çevada, | ya la noch era entrada,
mio Çid Ruy Diaz | con los sos se acordava:

43. 	El Cid despide a la comitiva; nueva justificación de la guerra.
«¿Hides vos, Minaya, | a Castiella la gentil?
A nuestros amigos | bien les podedes dezir:
Dios nos valio | e vençiemos la lid(it).
A la tornada | si nos fallaredes aqui;
si non, do sopieredes que somos | indos conseguir.
Por lanças e por espadas | avemos de guarir;
si non, en esta tierra angosta | non podriemos bivir.»

44. 	El Cid gestiona la venta de Alcocer a los moros.
Ya es aguisado, | mañanas fue Minaya,
y el Campeador | con su mesnada.
La tierra es angosta | e sobejana de mala.
Todos los dias | a mio Çid aguardavan
moros de las fronteras | e unas yentes estrañas;
sano el rey Fariz, | con el se consejavan.
Entre los de Techa | e los de Terlrer] la casa
e los de Calatayut | que es mas ondrada
asi lo an asmado | e metudo en carta:
vendido les a Alcoçer | por tres mill marchos de plata.
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ל־סיד ְמ ַמּלֵ א ֶאת ַה ְב ָט ָחתֹו ִּב ְד ַבר ֶאלֶ ף ַה ִּמיסֹות
ֶ .41א ִ
נֹותיו
וְ ׁשֹולֵ ַח ּכֶ ֶסף לְ ִא ְׁשּתֹו וְ לִ ְב ָ
״ה ֵ ּנה לְ ָך זָ ָהב וָ כֶ ֶסף,
ל־סידִ :
ָא ַמר ֶא ִ
ָח ִריט ָ ּגדו ּׁש ָ ּב ֶהם ,דָּ ָבר בּ וֹ לֹא ָח ֵסר.
ִ ּבכְ נֵ ִס ַ ּית ַמ ִר ָ ּיה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּבבּ ו ְּרגוֹ ס
ׁ ַש ֵּלם ַעל ֶאלֶ ף ִמיסוֹ ת ,וְ ֶאת יִ ְת ַרת ַה ֶּכ ֶסף
ֵּתן לְ ִא ׁ ְש ִּתי וְ כֵ ן לִ ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי לְ ַמ ַען
ִּת ּ ָׂשאנָ ה ְּת ִפ ָּל ָתן ַ ּב ּיוֹ ם וְ גַ ם ַ ּב ַּליְ לָ ה
לְ ַמ ֲענִ י ,וְ כָ ְך ִאם ַא ְך ֶאשְׂ רֹדֶ ,א ְמ ָצא
ְ ּבבוֹ א ַה ּיוֹ ם וְ ֵהן ׁ ְש ֵּתי ֲעלָ מוֹ ת טוֹ בוֹ ת.״

825

יֹוצא לְ ַק ְס ִטילְ יָ ה
ִ .42מינַ איָ ה ְּברֹאׁש ְּבנֵ י ָּפ ַמלְ יָ ה ֵ
שָׂ ַמח ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ַעל ַהדָּ ָבר ,קוֹ ֵרא הוּא
ִ ּב ׁ ְשמוֹ ת ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר יֵ לְ כ ּו ִע ּמוֹ .
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי,
ַה ַּליְ לָ ה ַרדִ ,ח ְּלק ּו ֵהם ָח ִציר; ֶא ִ
רוּי דִּ ַיאס ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר נוֹ ַעץ ִעם ֲאנָ ׁ ָשיו.

ל־סיד נִ ְפ ָרד ִמ ִּמינַ איָ ה
ֶ .43א ִ
״אל ַק ְס ִטילְ יָ ה ַה ָ ּנאוָ הַ ,א ָּתה ֵּת ֵצאִ ,מינַ איָ ה.
ֶ
ֱאמֹר לְ כָ ל ֵר ֵעינ ּו ִּכי ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל
ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב נִ ַ ּצ ְחנוּ .ו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ כָ אן,
ִאם ּפֹה נִ ְהיֶ ה ִאם לֹאַ ,ח ּ ֵפשׂ נָ א ַא ֲח ֵרינוּ,
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְמ ָצאֲ ,חבֹר ֵאלֵ ינ ּו ׁשוּב.
ִּכי ַ ּב ֲחנִ ית וְ ֶח ֶרב ָעלֵ ינ ּו לְ ִה ְתגּ וֹ נֵ ן,
ֹאבד ָ ּב ֲע ָר ָבה ַה ּזֹאת.״
ׁ ֶש ִאם לֹא־כֵ ן נ ַ

אּורים ַעל ְמכִ ַירת ַה ִּמ ְב ָצר
נֹותן ִעם ַה ַּמ ִ
נֹוׂשא וְ ֵ
ל־סיד ֵ
ֶ .44א ִ
ַע ָּתה ַהכּ ֹל ָערו ְּךֻ .מ ְקדָּ ם יָ ָצא ִמינַ איָ ה,
ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר נָ ַט ׁש ִעם ֵ ּגיסוֹ ָתיוָ .ה ָא ֶרץ
דַּ ָּלה וַ ֲע ָק ָרה ,צוֹ ִפים ִמ ְ ּגבוּלוֹ ֶת ָיה
ַ ּב ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ַה ּ ַמאו ִּרים וַ ֲא ֵח ִרים ַ ּגם יַ ַחד.
ֶה ְחלִ ים ָפ ִריס ַה ּ ֶמלֶ ְךֵ ,הם נוֹ ָע ִצים ִע ּמוֹ .
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45.

La venta de Alcocer reporta a todos buenas ganancias.
Mio Cid Ruy Diaz | a Alco(l)çer [ha] ven[d]ido;
¡que bien pago | a sus vassalos mismos!
A cavalleros e a peones | fechos los ha ricos,
en todos los sos | non fallariedes un mesquino.
		
Qui a buen señor sirve | siempre bive en deliçio.

46. 	El Cid sale de Alcocer acompañado de buenos deseos y buenos
agüeros; asienta sus reales sobre el poyo de Monreal.
Quando mio Çid | el castiello quiso quitar
moros e moras | tomaron se a quexar:
«¿Vaste, mio Çid? | ¡Nuestras oraçiones vayante delante!
Nos pagados finca[m]os | señor, de la tu part.»
Quando quito a Alcoçer | mio Çid el de Bivar
moros e moras | compeçaron de lorar.
Alço su seña, | el Campeador se va;
paso Salon ayuso, | aguijo cabadelant,
al exir de Salon | mucho ovo buenas aves.
Plogo a los de Terer | e a los de Calatayut mas;
peso a los de Alcoçer | ca pro les fazie grant.
Aguijo mio Çid, | ivas cabadelant
y ffinco en un poyo | que es sobre Mont Real;
alto es el poyo, | maravilloso e grant,
non teme guerra | sabet, a nulla part.
Metio en paria | a Daroca enantes,
desi a Molina | que es del otra part,
la terçera Teruel | que estava delant;
en su mano tenie | a Çelfa la de Canal.
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ֵ ּבינָ ם ַ ּגם ַאנְ ׁ ֵשי ֶט ָקה וְ ֶטרו ֶּאל ַה ֶּק ֶרת,
ו ְּבנֵ י ַקלְ ַע ָתיוּד ָה ֲא ִמ ִידים ֵמ ֶהם.
ֶה ֱע ִריכ ּו ֶאת ׁ ָשוְ יוֹ וְ ֶה ֱעל ּו ַעל ְּכ ָתב,
ֶאת ַאלְ קוֹ ֶסר ָמכַ ר לָ ֶהם ִ ּב ׁ ְשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת
ַאלְ ֵפי ַמ ְרקֶּ ,כ ֶסף טוֹ ב.

קֹוסר ִהיא ִע ְס ָקה ַה ִּמ ְׁש ַּתּלֶ ֶמת לְ כֻ ּלָ ם
ְ .45מכִ ַירת ַאלְ ֶ
ָ ּבא ִסיד ֶאל ַאלְ קוֹ ֶסר.
ֵה ֵ
יטב ׁ ִש ֵּלם ַה ֶ ּג ֶבר לַ ֲחבו ַּרת וָ ָסלִ ים,
זָ כ ּו ִמ ָ ּידוֹ ַא ִ ּביר וְ גַ ם ַרגְ לִ י ְ ּברֹב ע ׁ ֶֹשר.
לֹא ִּת ְמ ָצא ֵ ּבין ֲאנָ ׁ ָשיו וְ ל ּו ֶא ְביוֹ ן ֶא ָחד;
עוֹ ֵבד ָאדוֹ ן ָראוּי ,דָּ ָבר הוּא לֹא יֶ ְח ַסר.
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עֹוד ִדיםַ .הּגַ יִ ס חֹונֶ ה
קֹוסר ְמלֻ ּוֶ ה ְּבאֹותֹות ְמ ְ
ל־סיד עֹוזֵ ב ֶאת ַאלְ ֶ
ֶ .46א ִ
ְּב ִמיׁשֹור מֹונְ ֵר ַאל
ל־סיד לִ נְ ט ֹׁש ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר,
לְ ֵעת ִ ּב ֵּק ׁש ֶא ִ
ּ ָפ ְרצ ּו ִמ ֵּלב ַה ּ ַמאו ִּריםּ ְ ,ג ָב ִרים וְ גַ ם נָ ׁ ִשים,
ִקינָ ה ו ֶּבכִ י ַמר :״הוֹ ִ ,סידַ ,א ָּתה נוֹ ֵט ׁש,
יִ ְהי ּו נָ א ְּת ִפלּ וֹ ֵתינ ּו ִע ּ ְמ ָך ְ ּב ַד ְר ְּכ ָך,
שָׂ ַב ְענוֲּ ,אדוֹ נִ יּ ְ ,ב ׁ ִשלְ טוֹ נְ ָך רֹב נַ ַחת!״
ו ְּב ֵצאת ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ֵמ ַאלְ קוֹ ֶסר ֵה ֵחלּ ּו
ְ ּג ָב ִרים וּנְ ׁשוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים ְ ּבקוֹ ל לְ ִה ְתיַ ּ ֵפ ַח.
ל־סידָ ,רכַ ב ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ֵהנִ יף דִּ גְ לוֹ ֶא ִ
יָ ַרד ֶאל חוֹ ף ַחאלוֹ ן ַה ַ ּנ ַחל וְ ִד ְר ֵ ּבן
ימהָ .האוֹ תוֹ ת טוֹ ִבים ָהיוּ.
סוּסוֹ  ,דָּ ַהר ָק ִד ָ
ָעלְ צ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֶט ֶרר ו ְּבנֵ י ַקלְ ַע ָתיוּד
ֲא ָבל ְ ּב ַאלְ קוֹ ֶסר ָק ְדר ּו ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר
יטיב ִע ּ ָמם ֶא ִ
ַעל ִּכי ֵה ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס.
דִּ ְר ֵ ּבן סוּסוֹ ֶא ִ
ל־סיד וּלְ ָפנִ ים דָּ ַהר,
ְ
ָע ַצר ַעל ר ׁ
ֹאש ִ ּג ְב ָעה ָסמוּך לְ מוֹ נְ ֶט ֵר ַאל.
נִ ּ ָׂשא ַה ֵּתלּ ָ ,גבוֹ ַּהָּ ,תלוּל וְ נֶ ֱה ָדר,
ל־סיד
ִא ׁיש לֹא יָ ֵעז לִ ְתקֹף אוֹ תוֹ ֶ .א ִ
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47. 	El rey Alfonso acepta el regalo de manos de Minaya, perdona a éste y
pospone para más adelante su decisión sobre el Cid.
¡Mio Çid Ruy Diaz | de Dios aya su graçia!
Ido es a Castiella | Albar Fañez Minaya;
treinta cavallos| al rey los enpresentava.
Violos el rey, | fermoso sonrrisava:
«¿Quin los dio estos? | ¡Si vos vala Dios, Minaya!»
«Mio Çid Ruy Diaz | que en buen ora çinxo espada
vençio dos reyes de moros | en aquesta batalla;
sobejana es, señor | la su ganançia.
A vos, rey ondrado, | enbia esta presentaja;
besa vos los pies | e las manos amas
quel ay[a]des merçed, | ¡si el Criador vos vala!»
Dixo el rey: | «Mucho es mañana
omne airado | que de señor non ha graçia
por acogello | a cabo de tres semanas.
Mas despues que de moros fue | prendo esta presentaja;
aun me plaze de mio Çid | que fizo tal ganançia.
Sobr’esto todo | a vos quito, Minaya,
honores e tierras | avellas condonadas;
hid e venit, | d’aqui vos do mi graçia;
mas del Çid Campeador | yo non vos digo nada.

48. 	El rey autoriza a todo el que quiera unirse al Cid.
Sobre aquesto todo | dezir vos quiero, Minaya:
de todo mio reino | los que lo quisieren far
buenos e valientes | por a mio Çid huyar
suelto les los cuerpos | e quito les las heredades.»
Beso le las manos | Minaya Albar Fañez:
«¡Grado e graçias, rey, | commo a señor natural!
Esto feches agora. | al feredes adelant.»
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אלפונסו השישי.
הפסל ,מעשה ידי פרננדו קוראל ) 1753, (Corralמוצב בגני סבּ אטיני ,מדריד.

מאורים מתחננים בפני הגַ יס הנוצרי.
מתוך( Cantigas de Santa María :מזמורי מריה הקדושה) .ספרד ,המאה ה .13-מדריד ,הספרייה הלאומית.
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ֵה ׁ ִשית ַמס ַעל דָּ רוֹ ָקהַ ,א ֲח ֶר ָיה ַעל מוֹ לִ ינָ ה –
ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י ׁשוֹ כֶ נֶ תַ ,על ֶטרו ֶּאל ַה ְר ֵחק,
ַעל ֶסלְ ָפה דֶּ ל ָקנָ ל ֵה ִטיל הוּא ַמס עוֹ ֵבד.

מֹוחל לָ ִאיׁש,
ַ .47אלְ פֹונְ סֹו ַה ֶּמלֶ ְך ְמ ַק ֵּבל ִמ ֵידי ִמינַ איָ ה ֶאת ַה ַּמ ָּתתֵ ,
ל־סיד
יח לִ ְמחֹל לְ ֶא ִ
ּומ ְב ִט ַ
ַ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאסּ ֵ ,ב ְרכוֹ ָה ֱאל ִֹהים.
ֶא ִ
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ַק ְס ִטילְ יָ ה יָ ָצא ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים סו ִּסים ִה ִ ּג ׁיש ַמ ָּתת ְ ּביַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ָר ָאה אוֹ ָתם ַה ּ ֶמלֶ ְךִ ,ח ֵ ּי ְך ַ ּב ֲהנָ ָאה,
״ו ִּמיה ּו ַהנּוֹ ֵתןֵ ,אלִ י ַה ּטוֹ בִ ,מינַ איָ ה?״
״א ִ
ֶ
ל־סיד ׁ ֶש ִּליַ ,ח ְרבּ וֹ ְ ּב ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה ָחגַ ר.
ֵה ִביס ַ ּב ְּק ָרב ַה ֶ ּג ֶבר ֶאת ׁ ְשנֵ י ַמלְ כֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים,
ַּכ ִ ּביר הוּא ְרכו ּׁשוֹ ַ ,מלְ ִּכי ַה ּטוֹ בׁ ,שוֹ לֵ ַח
ֶא ִ
ל־סיד לַ ֲאדוֹ נִ י ֶאת ַה ּ ַמ ָּתת ַה ּזֹאת,
ַרגְ לֶ ָיך ְמנַ ּׁ ֵשק וְ גַ ם ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ֶדיךָ
ו ְּב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהים ְ ּב ַח ְסדְּ ָך ָח ֵפץ.״
ֻ
״מ ְקדָּ ם ִמדַּ י,״ ֵה ׁ ִשיב ַה ּ ֶמלֶ ְך ,״לְ גוֹ לֶ ה
ׁ ֶש ֶח ֶסד ֲאדוֹ נוֹ ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָסרְ ׁ ,שלוֹ ׁ ָשה
ׁ ָשבוּעוֹ ת ִ ּבלְ ַבד ָחלְ פוּ ,וְ ֵא ְיך ָא ׁ ִשיב אוֹ תוֹ .
אוּלָ ם ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ִמן ַה ּ ַמאו ִּרים ַה ּ ַמ ָּתת,
ַא ְס ִּכים וַ ֲא ַק ְ ּבלֶ ּנוּ .שָׂ ַמ ְח ִּתי ַ ּגם לִ ׁ ְשמ ַֹע
ׁ ֶש ִּסיד ׁ ֶש ִּלי זָ כָ ה ְ ּבע ׁ ֶֹשר ו ְּב ׁ ֶש ַפע.
וְ גַ ם ָ ּבזֹאת מוֹ ֵחל ֲאנִ י לְ ָךִ ,מינַ איָ ה,
ׁ ֶש ְּל ָך ָה ֲא ֻחזּוֹ תָ ,ה ְרכו ּׁש וְ ַה ִּקנְ יָ ן.
ַא ַחת ִהיא ִאם ֵּתלֵ ְך וְ ִאם ָּתבוֹ אִ ,מ ָּכאן
וְ ָהלְ ָאה ִ ּב ְר ָּכ ִתי וְ ָחסו ִּתי ַק ֵ ּבל.
ָ
ַא ְך ַ ּב ֲא ׁ ֶשר לַ ִּסיד ,לֹא א ַֹמר לְ ך דָּ ָבר.״
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49.

Aumentan las correrias y la fama del Cid; Minaya, con doscientos
caballeros, se reúne con el Cid.
«Hid por Castiella | e dexen vos andar, Minaya;
si[n] nulla dubda | id a mio Çid buscar ganançia.»
Quiero vos dezir | del que en buen ora (nasco e) çinxo espada:
aquel poyo | en el priso posada;
mientra que sea el pueblo de moros | e de la yente christiana
el Poyo de mio Çid | asil diran por carta.
Estando alli | mucha tierra preava,
el [val] de rio Martin | todo lo metio en paria.
A Saragoça | sus nuevas legavan,
non plaze a los moros, | firme mientre les pesava.
Ali sovo mio Çid | conplidas .xv. semanas.
Quando vio el caboso | que se tardava Minaya
con todas sus yentes | fizo una trasnochada;
dexo el Poyo, | todo lo desemparava,
alen de Teruel | don Rodrigo passava,
en el pinar de Tevar | don Roy Diaz posava.
Todas essas tierras | todas las preava,
a Saragoça | metuda l’a en paria.
Quando esto fecho ovo | a cabo de tres semanas
de Castiella | venido es Minaya,
dozientos con el | que todos çiñen espadas;
non son en cuenta | sabet, las peonadas.
Quando vio mio Cid | asomar a Minaya
el cavallo corriendo | valo abraçar sin falla;
beso le la boca | e los ojos de la cara,
todo gelo dize | que nol encubre nada.
El Campeador | fermoso sonrrisava:
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ל־סיד
ַ .48ה ֶּמלֶ ְך ַמ ִּתיר ,לְ כָ ל ַה ְמ ַב ֵּקׁש ,לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֶאל ְצ ָבאֹו ֶׁשל ֶא ִ
״אוּלָ ם ֵמ ַעל ַהכּ ֹל א ַֹמר לְ ָךִ ,מינַ איָ ה,
ִאם יֵ ׁש ְ ּב ַמ ְמלַ כְ ִּתי ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ָהרוֹ ִצים
לָ ֵצאת לְ ֶעזְ ָרתוֹ ׁ ֶשל ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס,
ֶאת ֵחרו ָּתם ֶא ֵּתן וּלְ ִקנְ יָ נָ ם ַא ִ ּנ ַיח.״
נִ ּׁ ֵשק ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ֲ
״א ִסיר ּתוֹ ָדה ֲאנִ י לְ ָךַ ,מלְ ִּכי ַה ּטוֹ ב,
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר לַ ֲאדוֹ נִ י ַה ִּסיד וְ ַח ְסדְּ ךָ
ִע ּמוֹ ַע ָּתהַ ,על ָּכ ְך ִּת ׁ ְש ַמע ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת.״
״על ּ ְפנֵ י ַק ְס ִטילְ יָ ה ְרכַ ב וְ ַאל ִּת ְפ ַחדִ ,מינַ איָ ה,
ַ
ְ
לֵ ך ֶאל ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּליַ ,א ַחר ׁ ָשלָ ל ַ ּב ֵּק ׁש.״
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אתיִ ם
חֹובר ֵאלָ יו ִעם ָמ ַ
ּפֹוׁשט ַעל ָהאֹויֵבִ ,מינַ איָ ה ֵ
ל־סיד ֵ
ֶ .49א ִ
לֹוח ִמים ַק ְס ִטילְ יָ נִ ים
ֲ
יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נִ י לוֹ ַמר ָ ּבזֹאת דְּ ָב ִרים ָעלָ יו,
ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַח ְרבּ וֹ ָחגַ ר ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ָ ּזל.
ֹאשוֹ ֵה ִקים ֶאת ַמ ֲחנֵ ה ּו
ַה ֵּתל ַההוּאּ ְ ,בר ׁ
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ְ ּב ַא ְר ָצם ׁ ֶשל ַמאו ִּרים אוֹ נוֹ ְצ ִרים
יִ ׁ ְשכּ ֹן ,יִ ְהיֶ ה ׁ ְשמוֹ ֵּתל ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס.
עוֹ דוֹ יוֹ ׁ ֵשב ָעלָ יו ָ ּבזַ ז ְמחוֹ זוֹ ת ַר ִ ּבים.
ֶאת ָּכל ַמ ְר ִטין ָה ֵע ֶמק נָ ַתן לְ ַמס עוֹ ֵבד.
ַעל ָּכ ְך ֶאל ָס ָרגוֹ ָסה ִה ִ ּג ָיעה ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה,
לֹא ְמ ֻא ּׁ ָשר ָהיָ ה לִ ׁ ְשמ ַֹע זֹאת ַה ּ ַמאו ִּרי,
ה־עשָׂ ר ׁ ָשבוּעוֹ ת
ָהעֹל ִהכְ ִ ּביד ָעלָ יוֲ .ח ִמ ּׁ ָש ָ
יָ ׁ ַשב ׁ ָשם ְמ ַח ֶּכהַ ,א ְך ִה ְת ַא ֵחר ִמינַ איָ ה.
ֲאזַ י ִעם ֲאנָ ׁ ָשיו יָ ָצא ִעם לֵ יל לַ דֶּ ֶר ְך.
נָ ַט ׁש ֶאת ַה ִ ּג ְב ָעה וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ָעלֶ ָיה,
ָע ַבר ֶאת ֶטרו ֶּאל רוֹ ְד ִריגוֹ  ,וְ ָחנָ ה
ְ ּביַ ַער ֳא ָרנִ ים ׁ ֶש ְ ּבחוּצוֹ ת ֶט ָבר.
ל־סידִ ,הכְ נִ ַיע
ֶאת ַה ּ ְמחוֹ זוֹ ת ָה ֵהם ָּכ ַב ׁש ֶא ִ
ַעל ָס ָרגוֹ ָסה ַמס עוֹ ֵבד ֵה ִטיל ָּכ ֵבד.
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«¡Grado a Dios | e a las sus vertudes santas!
		
¡Mientra vos visquieredes | bien me ira a mi, Minaya!»

50.

Alegría de todos por las buenas noticias que les trae Minaya.
¡Dios, commo fue alegre | todo aquel fonssado
que Minaya Albar Fañez | assi era legado,
diziendo les saludes | de primos e de hermanos
e de sus compañas | aquelas que avien dexadas!

51. 	El Cid se alegra del cumplimiento del voto y de los saludos de su
mujer y sus hijas.
¡Dios, commo es alegre | la barba velida
que Albar Fañez | pago las mill missas
e quel dixo saludes | de su mugier e de sus fijas!
¡Dios, commo fue el Çid pagado | e fizo grant alegria!
«¡Ya Albar Fañez | bivades muchos dias!»

52.

Correrias por las tierras de Alcañiz.
Non lo tardo | el que en buen ora nasco:
tierras d’Alcañ[i]z | negras las va parando
e a derredor | todo lo va preando.
Al terçer dia | don ixo i es tornado.

53.

Los que conocen al Cid no temen ultraje.
Hya va el mandado | por las tierras todas.
Pesando va a los de Monçon | e a los de Huesca;
por que dan parias | plaze a los de Saragoça,
de mio Çid Ruy Diaz | que non temien ninguna fonta.

54.

Avanzan los del Cid hasta llegar a tierras amparadas por el conde
de Barcelona.
Con estas ganançias | a la posada tornando se van;
todos son alegres, | ganançias traen grandes.
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עוֹ דוֹ לוֹ ֵחםִ ,מ ֵּקץ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשבוּעוֹ ת ָחזַ ר
אתיִ ם ִא ׁיש ִע ּמוֹ
ִמינַ איָ ה ִמ ַּק ְס ִטילְ יָ הָ ,מ ַ
חוֹ גְ ִרים ַח ְר ָ ּבם ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ,וְ ֵאין ְספֹר ֵחיל ַרגְ לִ י.
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי
לְ ֵעת ָר ָאה אוֹ תוֹ רוֹ כֵ בֶ ,א ִ
דָּ ַהר ֵאלָ יוִ ,ח ֵ ּבק אוֹ תוֹ ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ָתיו,
נִ ּׁ ֵשק שִׂ ְפ ֵתי ִמינַ איָ ה וְ ֶאת ֵעינֵ י ַה ֶ ּג ֶבר.
ִס ּ ֵפר ַהכּ ֹל וְ לֹא ִה ְס ִּתיר דָּ ָבר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ִח ֵ ּי ְך ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס ַ ּב ֲהנָ ָאה,
״לָ ֱאל ִֹהים ַה ּׁ ֶש ַבח וּלְ ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם,
ְּככָ ל ׁ ֶש ַּת ֲא ִר ְיךִ ,מינַ איָ הֶ ,את יָ ֶמ ָיך,
ֵּכן ְ ּב ַד ְר ִּכי ַא ְצלִ ַיח.״
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ׂשֹורה ֶׁש ֵּמ ִביא ִמינַ איָ ה
ַ .50הּכֹל ְׂש ֵמ ִחים ַּב ְּב ָ
ָה ּהָ ,מה ַר ָ ּבה ָהיְ ָתה
שִׂ ְמ ַחת ָה ַא ִ ּב ִירים לְ בוֹ א ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ָמ ַסר דְּ ִר ׁ ַ
ישת ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ָאח ו ִּמ ָּקרוֹ ב
וְ כֵ ן ִמ ְ ּבנוֹ ת־זוּגָ ם ,אוֹ ָתן ֵאי ׁ ָשם הוֹ ִתירוּ.

נֹותיו
ּומ ְּב ָ
ל־סיד ְמ ֻא ָּׁשר ַּב ֲח ָדׁשֹות ֶׁש ִּק ֵּבל ֵמ ַר ְעיָתֹו ִ
ֶ .51א ִ
וְ ַעב־זָ ָקן ָמה ַרב ָא ׁ ְשרוֹ ֵ ,אלִ י ַה ּטוֹ ב!
ַעל ִּכי ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ׁ ִש ֵּלם ַעל ֶאלֶ ף ִמיסוֹ ת
וְ גַ ם ְ ּבשׂ וֹ ָרה ֵה ִביא ֵמ ַר ְעיַ ת ַה ִּסיד
ּ
ו ִּמ ְ ּבנוֹ ָתיוֵ .אלִ יָ ,מה ַרב שְׂ שׂ וֹ ן ַה ֶג ֶבר.
ֲ
״א ָה ּהַ ,אלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ,יַ ֲא ִריכ ּו ׁ ְשנוֹ ת ַח ֶ ּי ָיך!״

עֹובר ְּבנַ ֲחלֹות ַאלְ ַקנְ יֵ ס
ל־סיד ֵ
ֶ .52א ִ
יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֶהה ,יוֹ ֵצא ַעל
ָה ָא ֶרץ ַה ּׁ ְשח ָֹרהִ ,היא ַאלְ ַקנְ יֵ ס ,עוֹ לֶ ה,
ַמ ְח ִריב אוֹ ָת ּה ו ַּמס ֵמ ִטיל ַעל ְס ִביבוֹ ֶת ָיה.
ִמ ֵּקץ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה יָ ִמים ָחזַ ר ַה ְמנַ ֵ ּצ ַח.
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Plogo a mio Çid | e mucho a Albar Fañez.
Sonrrisos el caboso | que non lo pudo endurar:
«¡Ya cavalleros! | dezir vos he la verdad:
qui en un logar mora siempre | lo so puede menguar;
cras a la mañana | penssemos de cavalgar,
dexat estas posadas | e iremos adelant.»
Estonçes se mudo el Çid | al puerto de Alucat,
dent corre mio Çid | a Hues(c)a e a Mont Alvan;
en aquessa corrida | .x. dias ovieron a morar
Fueron los mandados | a todas partes
que el salido de Castiella | asi los trae tan mal.
Los mandados son idos | a todas partes.

55. 	El conde de Barcelona toma muy a mal las incursiones del Cid.
Llegaron las nuevas | al conde de Barçilona
que mio Çid Ruy Diaz | quel corrie la tierra toda;
ovo grand pesar | e tovos lo a grand fonta.

56. 	El Cid trata de pacificar al conde; éste desconfia del Cid y le
presenta batalla.
El conde es muy folon | e dixo una vanidat:
«¡Grandes tuertos me tiene | mio Çid el de Bivar!
Dentro en mi cort | tuerto me tovo grand:
firiom el sobrino | e non lo enmendo mas.
Agora correm las tierras | que en mi enpara estan;
non lo desafie | nil torne enemistad,
mas quando el melo busca | ir gelo he yo demandar.»
Grandes son los poderes | e a priessa se van legando;
gentes se le alegan grandes | entre moros e christianos.
Adeliñan tras mio Çid | el bueno de Bivar,
tres dias e dos noches | penssaron de andar,
alcançaron a mio Çid | en Tevar y el pinar;
asi viene esforçado | que el conde a manos sele cuido tomar.
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ל־סיד ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת
חֹונֹותיו ֶׁשל ֶא ִ
ָ
ׂשֹורה ִּב ְד ַבר נִ ְצ
ַ .53ה ְּב ָ
נָ פוֹ ָצה ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ְ ּבכָ ל ַר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ,
ׁ ְשבו ִּרים ַאנְ ׁ ֵשי מוֹ נְ סוֹ ן ,קוֹ ְד ִרים ַאנְ ׁ ֵשי הו ֶּא ְס ָקה.
שְׂ ֵמ ִחים ְ ּבנֵ י ָס ָרגוֹ ָסה ְ ּב ַת ׁ ְשלו ֵּמי ַהכּ ֶֹפר,
ִּכי ָּכ ְך ֶאת נַ ַחת זְ רוֹ ַע ַה ִּסיד ֵאין יְ ֵר ִאים ֵהם.

עֹוב ִרים ִּב ְמחֹוז ָחסּות ֶׁשל רֹוזֵ ן ַּב ְר ֶצלֹונָ ה
ּ .54גֵ יסֹות ַה ִּסיד ְ
ְ ּביָ דוֹ ׁ ָשלָ ל חוֹ זֵ ר לַ ּ ַמ ֲחנֶ ה ַה ַ ּגיִ ס,
ַהכּ ֹל לִ ָ ּבם שָׂ ֵמ ַח ְ ּב ׁ ֶש ַפע ַה ּ ַמלְ קוֹ ַח.
שָׂ ַבע ָרצוֹ ן ַה ִּסידִ ,ע ּמוֹ ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
ִח ֵ ּי ְך ַהדּ וֹ ן ָה ָרםׁ ,שוּב לֹא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה,
״ה ּהַ ,א ִ ּב ַירי ,א ַֹמר לָ כֶ ם ֶאת ָה ֱא ֶמת,
ָ
ַהדָּ ר ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם לְ א ֶֹר ְך זְ ַמןָ ,ע ׁ ְשרוֹ
יֵ לֵ ְך וְ יֶ ֱאזַ לַ .על ֵּכן ָמ ָחר ִעם ׁ ַש ַחר
נִ נְ ט ֹׁש ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם .יַ ֲעלֶ ה ִא ׁיש ַעל סוּסוֹ ,
ימה.״ ֲאזַ י ֶא ִ
נִ ְר ַּכב ִמ ָּכאן ָק ִד ָ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי
ָרכַ ב ֶאל ַאלִ ַיקנְ ֶטהִ ,היא ִעיר נָ ֵמלִ ,מ ּׁ ָשם
ָעלָ ה ַעל מוֹ נְ ַטלְ ָ ּבןִ ,מ ּ ֶמ ָ ּנה ַעל הו ֶּא ְס ָקה.
ל־סיד נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת.
יטת ֶא ִ
ָּכ ְך ֲעשָׂ ָרה יָ ִמים ּ ְפ ׁ ִש ַ

950

 .55רֹוזֵ ן ַּב ְר ֶצלֹונָ ה ְמ ַאּיֵ ם ַעל ַה ִּסיד
נָ פוֹ ָצה ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ָ ּב ָא ֶרץ ,וּלְ ִפ ָיה
נוֹ ֵהג גּ וֹ לֵ ה ַק ְס ִטילְ יָ ה ְ ּב ַא ִּלימוּת וְ ֶר ׁ ַשע,
ִה ִ ּג ָיעה ֶאל ָאזְ נֵ י ָהרוֹ זֵ ן ִמ ַ ּב ְר ֶצלוֹ נָ ה,
ִּכי ִסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאסּ ,פוֹ ׁ ֵשט ַעל ַא ְדמוֹ ָתיו.
ָרגַ ז וְ נֶ ֱעלַ ב ָה ִא ׁיש ְ ּבכָ ל לִ בּ וֹ .

ּכֹוׁשלִ ים.
ל־סיד ְמ ַב ֵּקׁש לְ ַה ְרּגִ ַיע ֶאת ָהרֹוזֵ ן ַאְך ַמ ֲא ַמ ָּציו ְ
ֶ .56א ִ
ֵאין ָמנֹוס ִמ ְּק ָרב
יָ ִהיר ו ִּמ ְתנַ ּ ֵׂשאָ ,סח ָהרוֹ זֵ ן דְּ ַבר ֶה ֶבל:
״ק ׁשוֹ ת ֶא ִ
ָ
ל־סיד רוּי דִּ ַיאס ּ ָפגַ ע ִ ּבי וְ ָעלַ ב
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Mio Çid don Rodrigo | trae ganançia grand;
diçe de una sierra | e legava a un val.
Del conde don Remont | venido l’es mensaje;
mio Çid quando lo oyo | enbio pora alla:
«Digades al conde | non lo tenga a mal;
de lo so non lievo nada, | dexem ir en paz.»
Respuso el conde: | «¡Esto non sera verdad!
Lo de antes e de agora | todom lo pechara;
¡sabra el salido | a quien vino desondrar!»
Tornos el mandadero | quanto pudo mas;
essora lo connosçe | mio Çid el de Bivar
que a menos de batalla | nos pueden den quitar.

57. 	El Cid arenga a los suyos con sus planes estratégicos.
«¡Ya cavalleros | apart fazed la ganançia!
A priessa vos guarnid | e metedos en las armas;
el conde don Remont | dar nos ha grant batalla,
de moros e de christianos | gentes trae sobejanas,
a menos de batalla | non nos dexarie por nada.
Pues adellant iran tras nos, | aqui sea la batalla;
apretad los cavallos | e bistades las armas.
Ellos vienen cuesta yuso | e todos trahen calças,
e las siellas coçeras | e las çinchas amojadas;
nos cavalgaremos siellas gallegas | e huesas sobre calças.
¡Çiento cavalleros | devemos vençer aquelas mesnadas!
Antes que ellos legen a[l] laño | presentemos les las lanças;
por uno que firgades | tres siellas iran vazias.
¡Vera Remont Verengel | tras quien vino en alcança
oy en este pinar de Tevar | por toler me la ganançia!»
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ַ ּב ֲח ֵצ ִרי; לְ ֵעת ִה ָּכה ֶאת ֶ ּבן ָא ִחי
לֹא ִה ְתנַ ֵ ּצל ַעל ָּכ ְך וְ לֹא ִה ׁ ְשלִ ים ִע ּ ִמי.
ַע ָּתה ּפוֹ ׁ ֵשט ָה ִא ׁיש ַעל ַא ְדמוֹ ַתי ָ ּב ָא ֶרץ.
לֹא ִה ְת ַר ְס ִּתי ְּכנֶ גְ דּ וֹ  ,לֹא ִהכְ ַרזְ ִּתי ִמלְ ָח ָמה,
ַא ְך לְ ֵעת יָ בוֹ א ֵאלַ יֶ ,א ְסגּ ֹר ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ִע ּמוֹ .״
ַר ִ ּבים ֵ ּגיסוֹ ת ָה ִא ׁיש ,ו ִּב ְמ ֵה ָרה חוֹ ְב ִרים
ֵאלָ יו ֲהמוֹ ן ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ,נוֹ ְצ ִרים ו ַּמאו ִּרים יַ ַחד,
עוֹ לִ ים ֵהם ַעל ַה ִּסיד רוֹ ְד ִריגוֹ ִא ׁיש ִ ּביוָ ר.
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה יָ ִמים ו ׁ ְּשנֵ י לֵ ילוֹ ת ֵהם דּ וֹ ֲה ִרים,
ְ ּביַ ַער ֳא ָרנִ ים לְ יַ ד ֶט ָבר ּפוֹ גְ ׁ ִשים בּ וֹ .
ַר ִ ּבים ֵהם ֵ ּגיסוֹ ָתיו ,וְ ָהרוֹ זֵ ן ָ ּבטו ַּח
ִּכי ֶאת ַה ִּסיד יָ ִביס וְ זֶ ה ְ ּביָ ָדיו יִ ּפֹל.
ַרב ַה ּׁ ָשלָ ל ְמאֹד ְ ּביָ ָדיו ׁ ֶשל דּ וֹ ן רוֹ ְד ִריגוֹ ,
יוֹ ֵרד הוּא ִמן ָה ָהר וְ ֶאל ָה ֵע ֶמק ָ ּבא.
ִמן ָהרוֹ זֵ ן ָרמוֹ ן ָ ּבא ֶאל יָ דוֹ ַה ּ ֶמ ֶסר;
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֶה ֱאזִ ין ׁ ָשלַ ח ֶאת ַמ ֲענֵ הוּ:
ֱ
״אמֹר לוֹ לָ רוֹ זֵ ן לַ ְחדּ ֹל ֵמ ֲחרוֹ נוֹ .
דָּ ָבר ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ֵאינִ י לוֹ ֵק ַח ,וְ ַעל ֵּכן
יַ ִ ּנ ַיח לִ י ָה ִא ׁיש לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם.״
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ָהרוֹ זֵ ן :״לֹא יָ קוּם וְ לֹא יִ ְהיֶ ה!
ַעל ֶעלְ בּ וֹ נוֹ ת ָע ָברַ ,על ַמ ֲעשָׂ יו ַע ָּתה,
יְ ׁ ַש ֵּלם לִ י ַעל ַהכּ ֹל .עוֹ ד ַהגּ וֹ לֶ ה יִ לְ ַמד
ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ׁ ֶשל ִמי ֵה ֵעז ֶא ִ
ל־סיד ַה ָּלז לִ ְפגּ ַֹע.״
ָחזַ ר ָה ָרץ ַמ ֵהר ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק יָ כֹל.
ֲאזַ י ֵה ִבין ַה ִּסיד ׁ ֶש ַרק ִ ּב ְק ָרב יַ ְצלִ ַיח
לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ּ ָמקוֹ םָ .ק ָרא ֶאל ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל:

ל־סיד ַמ ִּציג לִ ְפנֵ י ֲאנָ ָׁשיו ֶאת ָּתכְ נִ ית ַה ְּק ָרב
ֶ .57א ִ
״ה ִ ּניחוַּ ,א ִ ּב ַיריֶ ,את ַה ּׁ ָשלָ ל ַה ִ ּצדָּ ה,
ַ
ַמ ֲהר ּו לַ ְחבּ ֹׁש ׁ ִש ְריָ ה וְ נֶ ׁ ֶשק לֶ ֱאחֹז,
לְ ִמלְ ָח ָמה עוֹ לֶ ה ָעלֵ ינ ּו ָהרוֹ זֵ ן.
ַר ִ ּביםִּ ֵ ּגיסוֹ ת ָה ִא ׁיש ,נּוֹ ְצ ִרים ו ַּמאו ִּרים יַ ַחד.

קולדה.
החרב בה זכה אל־סיד לאחר
975
נצחונו על דון רמון.
על פיwww.medievalware.com/ :

שירת אל־סיד

173
58. 	Victoria del Cid, quien toma al conde prisionero y se se adueña
de Colada
Todos son adobados | quando mio Çid esto ovo fablado;
las armas avien presas | e sedien sobre los cavallos.
Vieron la cuesta yuso | la fuerça de los francos;
al fondon de la cuesta, | çerca es de[l] laño,
mando los ferir mio Çid | el que en buen ora nasco;
esto fazen los sos | de voluntad e de grado,
los pendones e las lanças | tan bien las van enpleando
a los unos firiendo | e a los otros derocando.
Vençido a esta batalla | el que en buen ora nasco;
al conde don Remont | a preson le an tomado.

59. 	El conde, en prisión, se declara en huelga de hambre.
Hi gaño a Colada | que mas vale de mill marcos de plata,
i bençio esta batalla | por o ondro su barba;
priso lo al conde, | pora su tie[nd]a lo levava,
a sos creenderos | guardar lo mandava.
De fuera de la tienda | un salto dava,
de todas partes | los sos se ajunta[valn;
plogo a mio Çid | ca grandes son las ganançias.
A mio Çid don Rodrigo | grant cozinal adobavan;
el conde don Remont | non gelo preçia nada,
aduzen le los comeres, | delant gelos paravan,
el non lo quiere comer, | a todos los sosañava:
«¡Non combre un bocado | por quanto ha en toda España,
antes perdere el cuerpo | e dexare el alma
pues que tales malcalçados | me vençieron de batalla!»
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ְ ּב ִאם לָ ֵצאת ֶח ְפ ֵצנ ּו ֵאין ִמן ַה ְּק ָרב ָמנוֹ ס.
ָע ִדיף לְ ִה ָּל ֵחם ַעכְ ׁ ָשו ,וָ לֹאָ ,עלֵ ינ ּו
ֵהם יִ ְפ ׁ ְשט ּו ַא ַחר ָּכ ְךַ .על ֵּכן ֶא ֱחז ּו ַ ּב ֶ ּנ ׁ ֶשק,
ֲעל ּו ֶאל ָה ֻא ָּכף.
רוֹ כְ ִבים ֵהם ַ ּב ּמוֹ ָרד,
ִה ְר ּפ ּו מוֹ ׁ ְשכוֹ ת ַר ּ ָמ ְך .חוֹ ָתלוֹ ת ַעל ׁשוֹ ֵק ֶיהם,
לָ ֻא ָּכ ִפים ַמ ְרדַּ ַעת .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ֲאנַ ְחנ ּו
ַעל ֻא ְּכ ֵפי ָ ּגלִ ְיסיָ ה נִ ְר ַּכב ,ו ַּמ ָ ּג ַפיִ ם
ַהחוֹ ָתלוֹ ת יַ ְס ִּתירוּּ ְ .ב ֵמ ָאה ַא ִ ּב ִירים
ָעלֵ ינ ּו לְ ָה ִביס ֶאת ֵ ּגיסוֹ ת ָהרוֹ זֵ ן.
ְ ּב ֶט ֶרם ֶאל ָה ֵע ֶמק יֵ ְרדוּ ,נַ ׁ ְש ּ ִפיל ֲחנִ ית,
ִעם ָּכל ַמ ָּכה ׁ ֶש ָּלנ ּו ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵמ ֶהם יִ ּ ְפלוּ.
יִ לְ ַמד עוֹ ד ֶ ּב ֶרנְ גֶ ר ַעל ִמי ֵה ֵעז לִ ְפ ׁשֹט,
ִמ ּ ִמי ָר ָצה לִ גְ זֹל ֶאת אוֹ ְצרוֹ ָתיו ְ ּביַ ַער
ָה ֳא ָרנִ ים ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ְ ּבחוּצוֹ ת ֶט ָבר.״

לֹוק ַח אֹותֹו ַּב ֶּׁש ִבי
ל־סיד ֵמ ִביס ֶאת ָהרֹוזֵ ן וְ ֵ
ֶ .58א ִ
דִּ ֵ ּבר ַה ִּסידּ ֵ ,בינְ ַתיִ ם נָ כוֹ ן לַ ְּק ָרב ַה ַחיִ ל,
ָאכְ פ ּו ֶאת סו ֵּס ֶיהם ,נָ ְטל ּו ָמגֵ ן וְ ׁ ֶשלַ ח.
ָרא ּו ֵהם ְ ּבמוֹ ַרד ַה ֵּתל ֶאת ֵחיל ַה ְפ ַרנְ ִקים
נָ ע לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ָתיוָ ,קרוֹ ב ֶאל ַה ּ ִמ ׁישוֹ ר.
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבהָ ּ ,פ ַקד
לִ ְתקֹףּ ְ .ב ֵח ֶפץ לֵ ב נַ ֲענ ּו לוֹ ַה ְ ּגיָ סוֹ ת,
יטב,
ְ ּבנֵ ס ו ַּב ֲחנִ ית עוֹ שִׂ ים ְמלַ אכְ ָתם ֵה ֵ
ַמ ִּכים ו ַּמ ּ ִפילִ ים אוֹ יֵ ב ִמן ָה ֻא ָּכף.
ַ ּב ְּק ָרב ַה ֶ ּזה נִ ֵ ּצ ַח ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ֶשנּוֹ לַ ד
דּ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ָ ּזל ,לָ ַקח ִ ּב ׁ ְש ִבי ֶאת וֹ ן ָרמוֹ ן.
זָ כָ ה הוּא ְ ּבקוֹ לָ ָדהֶ ,ע ְר ָּכה יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף
ַמ ְרק ֶּכ ֶסף ,וְ ֵה ִביס ֶאת ָהאוֹ יֵ ב ַ ּב ְּק ָרב.
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60. 	El Cid amonesta al conde a que coma.
Mio Çid Ruy Diaz | odredes lo que dixo:
«Comed, conde, deste pan | e beved deste vino;
si lo que digo fizieredes | saldredes de cativo
si non, en todos vuestros dias | non veredes christianismo.»

61.

Dura negativa del conde en el tercer dia de su abstinencia.
Dixo el conde don Remont: | «Comede, don Rodrigo,
e penssedes de folgar,
que yo dexar m’e morir, | que non quiero comer.»
Fasta terçer dia | nol pueden acordar;
ellos partiendo | estas ganançias grandes
nol pueden fazer comer | un muesso de pan.

62. 	El Cid promete al conde la libertad inmediata; alegría del conde y fin de
su abstinencia; el Cid obsequia al conde y le despide amigablemente.
Dixo mio Çid: | «Comed, conde, algo,
ca si non comedes | non veredes christianos;
e si vos comieredes | don yo sea pagado
a vos | e dos fijos dalgo
quitar vos he los cuerpos | e darvos e de mano.»
Quando esto oyo el conde | yas iva alegrando:
«Si lo fizieredes, Çid, | lo que avedes fablado,
tanto quanto yo biva | sere dent maravillado.»
«Pues comed, conde, | e quando fueredes yantado
a vos e a otros dos | dar vos he de mano;
mas quanto avedes perdido | e yo gane en canpo
sabet, non vos dare | a vos un dinero malo,
mas quanto avedes perdido | non vos lo dare
ca huebos melo he | e pora estos mios vassallos
que conmigo andan lazrados, | ¡e non vos lo dare!
Prendiendo de vos e de otros | ir nos hemos pagando;
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יתת ָר ָעב ַּבּכֶ לֶ א
ָ .59הרֹוזֵ ן ַמכְ ִריז ַעל ְׁש ִב ַ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס.
ָּכ ְך ֶאת זְ ָקנוֹ ִּכ ֵ ּבד ֶא ִ
נָ ַטל הוּא ֶאת ָרמוֹ ן ,הוֹ לִ ְיך אוֹ תוֹ לָ א ֶֹהל,
יטב.
ִצ ָ ּוה ַעל ַח ָ ּילָ יו לִ ׁ ְשמֹר ָעלָ יו ֵה ֵ
יָ ָצא ִמן ַה ּ ָמקוֹ םִ .מ ָּכל ַצד ֲאנָ ׁ ָשיו
ָח ְבר ּו ֵאלָ יו; שָׂ ַמח ַה ִּסיד ְ ּברֹב ׁ ָשלָ ל.
ֵהכִ ינ ּו לִ כְ בוֹ דוֹ ׁ ֶשל ִסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוֹ ְד ִריגוֹ ,
ְסעו ָּדה ְּכיַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְךֵ .אינָ ּה לְ ַט ֲעמוֹ
של ָרמוֹ ן ָהרוֹ זֵ ן – ַה ּ ַמ ֲאכָ ל ֲא ׁ ֶשר
הו ָּבא לִ ְפנֵ י ַהדּ וֹ ן לֹא יִ ַ ּגע בּ וֹ ָהרוֹ זֵ ן,
״אף לֹא ְמ ַעט ִמ ֶ ּזה
ַרק יְ נַ ֵ ּבל ֶאת ּ ִפיוַ :
ָא ִביא ֶאל ּ ִפי ֲא ִפלּ ּו ִ ּב ְמ ִחיר ְס ָפ ַרד ֻּכ ָּל ּה.
ָע ִדיף לִ י ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי וְ ֶאת גּ ו ִּפי לִ זְ נ ַֹח,
ִּכי ַ ּגיִ ס דַּ ל ַמ ָ ּגף ֵה ִביס אוֹ ִתי ַ ּב ְּק ָרב!״

יח לָ רֹוזֵ ן ֶׁש ִאם יֹאכַ ל יִ ְהיֶ ה ָח ְפ ִׁשי
ל־סיד ַמ ְב ִט ַ
ֶ .60א ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס:
ַה ְק ׁ ִשיב ּו לְ ִד ְב ֵרי ֶא ִ
ֱ
״אכֹל ֶאת ּ ַפת ַה ֶּל ֶחם ,רוֹ זֵ ן ,וְ יַ יִ ן ׁ ְש ֵתה.
ַצ ֵ ּית לִ י וְ ִתזְ ֶּכה ְ ּב ֵחרו ְּת ָךִ ,אם לֹא,
לְ עוֹ לָ ם ׁשוּב לֹא ִּת ְר ֶאה ֶאת ֶא ֶרץ ַהנּוֹ ְצ ִרים.״

עֹומד ְּב ֵסרּובֹו
ָ .61הרֹוזֵ ן ֲע ַדיִ ן ֵ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ דּ וֹ ן ָרמוֹ ן :״שְׂ ַמח ,דּ וֹ ן רוֹ ְד ִריגוֹ ְ ׁ ,ש ֵתה
לִ כְ בוֹ ד מוֹ ִתיִּ ,כי לֹא אֹכַ ל דָּ ָבר ִמ ֶ ּזה.״
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה יָ ִמים ִ ּב ְּק ׁשוֹ לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ׁ ְש ִפ ּיוּתוֹ ,
אוּלָ ם לְ לֹא הוֹ ִעילִ .ח ְּלק ּו ֶאת ַה ּׁ ָשלָ ל
ָה ַרב וְ ַה ּ ַמלְ קוֹ ַחֲ ,א ָבל זֶ ה לֹא נָ גַ ס
ַאף לֹא ּ ֵפרוּר ׁ ֶשל לֶ ֶחם.
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abremos esta vida | mientra plogiere al Padre santo,
commo que ira a de rey | e de tierra es echado.»
Alegre es el conde | e pidio agua a las manos,
		
e tienen gelo delant | e dieron gelo privado.
Con los cavalleros | que el Çid le avie dados
comiendo va el conde | ¡Dios, que de buen grado!
Sobr’el sedie | el que en buen ora nasco:
«Si bien non comedes, conde, | don yo sea pagado
aqui feremos la morada, | no nos partiremos amos.»
Aqui dixo el conde: | «¡De voluntad e de grado!»
Con estos dos cavalleros | a priessa va yantando;
pagado es mio Çid | que lo esta aguardando
por que el conde don Remont | tan bien bolvie las manos.
«Si vos ploguiere, mio Çid, | de ir somos guisados;
mandad nos dar las bestias | e cavalg[a]remos privado.
Del dia que fue conde | non yante tan de buen grado,
el sabor que dend e | non sera olbidado.»
Dan le tres palafres | muy bien ensellados
e buenas vestiduras | de peliçones e de mantos.
El conde don Remont | entre los dos es entrado;
fata cabo del albergada | escurriolos el Castelano:
«¡Hya vos ides, conde, | a guisa de muy franco!
¡En grado vos lo tengo | lo que me avedes dexado!
Si vos viniere emiente | que quisieredes vengalo
si me vinieredes buscar | fallar me podredes;
e si non, mandedes buscar. | o me dexaredes
de lo vuestro | o de lo mio levaredes algo»
«¡Folgedes, ya mio Çid, | sodes en vuestro salvo!
Pagado vos he | por todo aqueste año
de venir vos buscar | sol non sera penssado.»
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ׁשֹובר ֶאת ַר ֲעבֹונֹו.
ל־סיד ְמגַ ּלֶ ה יְ ִדידּות ּכְ לַ ֵּפי ָה ָא ִסיר וְ זֶ ה ֵ
ֶ .62א ִ
ּומ ַׁשּלֵ ַח אֹותֹו לַ ָח ְפ ִׁשי
ַה ִּסיד ַמ ְח ִמיא לָ ִאיׁש ְ
״רוֹ זֵ ן״ָ ,א ַמר ַה ִּסיד,
ֱ
״אכֹלֶ ּ ,פן לֹא ִּת ְר ֶאה ֶאת ֶא ֶרץ ַהנּוֹ ְצ ִרים.
ְ
ִאם ַאך ּתֹאכַ ל ְמ ַעט ו ְּרצוֹ נִ י ַּתשְׂ ִ ּב ַיע
ֶא ׁ ְשלַ ח אוֹ ְת ָך ו ׁ ְּשנֵ י ֲאנָ ׁ ֶש ָיך לַ ָח ְפ ׁ ִשי.״
לְ ֵעת ׁ ָש ַמע דְּ ָב ָריו ָעלַ ץ לֵ ב ָהרוֹ זֵ ן:
ִ
״אם ְּת ַק ֵ ּים זֹאתִ ,סידֶ ,את ׁ ֶש ַעכְ ׁ ָשו ָא ַמ ְר ָּת,
ָּכל עוֹ ד ֶא ְחיֶ ה ַא ְמ ׁ ִש ְיך לְ ִה ׁ ְש ָּתאוֹ ת ַעל ָּכ ְך.״
ֵּ
״כיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְךֱ ,אכֹל; ִ ּבגְ ַמר ָה ֲארו ָּחה
ַא ָּתה וַ ֲאנָ ׁ ֶש ָיך ְמ ׁ ֻש ְח ָר ִרים ִּת ְהיוּ.
ִעם זֹאתָּ ,כל ׁ ֶש ָא ַבד לְ ָך ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב
ו ְּביָ ִדי נָ ַפלִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו לֹא ִּת ְר ֶאה
ַ ּגם ֲא ִסימוֹ ן ׁ ָשחוּקָּ .כל ׁ ֶש ִא ַ ּב ְד ָּת
לָ ַעד ׁשוּב לֹא יַ ְחזֹר ֵאלֶ ָיךִּ ,כי אוֹ תוֹ
ֲאנִ י ָצ ִר ְיך לַ ְחלֹק ֵ ּבינִ י לְ ֵבין וָ ָסלִ ים,
ֵמ ֵאלּ ּו ַהחוֹ לְ ִקים ִע ּ ִמי ֶאת ִס ְבלוֹ ַתי.
ַעל ֵּכן לֹא ְּת ַק ֵ ּבל דָּ ָברִּ ,כי ִאם לְ ֵה ֶפ ְך,
ִמ ּ ְמ ָך וְ ׁ ֶש ְּכמוֹ ְת ָך נַ ְמ ׁ ִש ְיך ׁ ָשלָ ל לָ ַק ַחת.
ָּכזֹאת יִ ְהיֶ ה ָּכל עוֹ ד ָא ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם
יִ ְר ֶצה ְ ּבכָ ְך; ִּכי זֶ ה יִ ְהיֶ ה גּ וֹ ַרל ָה ִא ׁיש
שָׂ נוּא ַעל ָה ִרבּ וֹ ן ו ֵּמ ַא ְרצוֹ גּ וֹ לֶ ה.״
שָׂ ֵמ ַח ָהרוֹ זֵ ןּ ִ ,ב ֵּק ׁש יָ ָדיו לִ ְרחֹץ.
לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת ֵה ִביא ּו ַּכד ַמיִ ם לְ ָפנָ יו.
ִעם ׁ ְשנֵ י ָה ַא ִ ּב ִירים – ׁ ִש ְח ֵרר ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי –
בּ וֹ לֵ ַע ָהרוֹ זֵ ן ֶאת ְמזוֹ נוֹ ְ ּב ֵח ׁ ֶשק.
יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה צוֹ ֶפה בּ וֹ וְ אוֹ ֵמר:
ִ
״אם לֹא ֶאשְׂ ַ ּבע ָרצוֹ ן ִמ ּ ִמנְ ָהגְ ָך ָ ּבאֹכֶ ל,
ִּת ּׁ ָש ֵאר ִע ּ ִמי ולֹא נוּכַ ל לְ ִה ּ ָפ ֵרד.״
״ב ֵת ָאבוֹ ן וָ ֵח ֶפץ.״
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ָהרוֹ זֵ ןּ ְ :
סוֹ ֵעד הוּא וְ נֶ ְח ּ ָפז ִעם ַא ִ ּב ָיריו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם,
טוֹ ְרחוֹ ת יְ ֵדי ַהדּ וֹ ן ָרמוֹ ן ִמ ְ ּבלִ י לָ נו ַּח,
ַמ ִ ּביט בּ וֹ ִסיד ׁ ֶש ִּלי ,וְ נָ ָחה דַּ ְע ּתוֹ .
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63. 	Infundados recelos del conde sobre la lealtad del Cid; éste y los suyos,
con sus enormes riquezas, están listos para la gesta por antonomasia.
Aguijava el conde | e penssava de andar
tornando va la cabeça | e catandos atras
miedo iva aviendo | que mio Çid se repintra
lo que non ferie el caboso | por quanto en el mundo ha
– una deslea[l]tança – | ca non la fizo alguandre.
Hido es el conde, | tornos el de Bivar;
juntos con sus mesnadas, | conpeçolas de legar
de la ganançia que an fecha | maravillosa e grand.
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ּפֹות ַח ְּב ַמ ַּסע ִמלְ ָח ָמה ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ל־סיד ֵ
ֶ .64א ִ
ָהע ׁ ֶֹשר ִ ּב ֵידי ֲאנָ ׁ ָשיו כּ ֹה ַרב ַעד ִּכי
ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ׁ ָשוְ יוֹ לְ ַה ֲע ִר ְיך .קוֹ ֵב ַע
ֶא ִ
ל־סיד ֶאת ַמ ֲחנֵ ה ּו ְ ּב ִעיר נָ ֵמלַ ,אלְ קוּד.
נָ ַט ׁש ֶאת ָס ָרגוֹ ָסהָ ,עזַ ב ֶאת ּ ְפנִ ים ָה ָא ֶרץ,
ִה ִ ּנ ַיח לְ הו ֶּא ְס ָקה וּלְ ֶפלֶ ְך מוֹ נְ ַטלְ ָ ּבן,
וְ ֶאל ַה ָ ּים ַה ּ ָמלו ַּח ּ ָפנָ ה לְ ִה ָּל ֵחם.
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַ ּב ּ ִמזְ ָרח עוֹ לָ ה ,לְ ׁ ָשם ָהלַ ְך הוּא.
ל־סיד ֶאת אוֹ נְ ָדהֶ ,ח ִר ָיקהַ ,אלְ ֶמנָ ר,
ּתוֹ ֵפס ֶא ִ
ֶאת ָּכל ַא ְדמוֹ ת בּ ו ְּריָ אנָ ה כּ וֹ ֵב ׁש ְ ּבחֹזֶ ק יָ ד.

מּור ְביֶ ְדרֹו
ּ .65כִ ּבּוׁש ְ
ָה ֵאל ִ ּב ְמרוֹ ם ָר ִק ַיע ְמ ַס ֵ ּי ַע ְ ּביָ דוֹ ,
ל־סיד ֶאת מו ְּר ְביֶ ְדרוֹ
ֵה ִבין זֹאת ֵעת ָּכ ַב ׁש ֶא ִ
ָח ְרד ּו ַאנְ ׁ ֵשי וָ לֶ נְ ְסיָ ה .וּלְ מוֹ ָתר לוֹ ַמר
ִּכי ַה ֲח ׁ ָש ׁש ָּכ ֵבד וּכְ לָ ל ֵאינוֹ נָ ִעים.

ל־סיד
יפים ֶאת ּגֵ יסֹות ֶא ִ
אּורים ֶׁשל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַמ ִּק ִ
ַ .66ה ַּמ ִ
ַ ּב ּמוֹ ָע ָצה ֶה ְחלִ יט ּו לָ שִׂ ים ָעלָ יו ָמצוֹ ר.
ָרכְ ב ּו ֵהם לְ ָמ ֳח ָרת ַ ּבבּ ֶֹקר ו ַּב ַּליְ לָ ה,
נָ ט ּו ֶאת ַמ ֲחנָ ם ָסמו ְּך לָ ִעיר מו ְּר ְביֶ ְדרוֹ .
ל־סיד ,שָׂ ַמח ְ ּבלִ בּ וֹ ַה ֶ ּג ֶבר.
ָר ָאה אוֹ ָתם ֶא ִ
״תוֹ ָדה לְ ָך,״ ִה ִ ּגידֵ ,
״אלִ י ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם,
ּ
ִהנְ נ ּו ְ ּב ַא ְר ָצם וַ ֲאסוֹ נָ ם ֲאנַ ְחנוּ,
אוֹ כְ לִ ים ֶאת ּ ַפת לַ ְח ָמם וְ ֶאת יֵ ינָ ם ׁשוֹ ִתים.
ְ ּב ֶצ ֶדק ָ ּבא ּו ֵה ָ ּנה וְ ֵהם ָצ ִרים ָעלֵ ינוּ.
ֵאין ּ ִפ ָּתרוֹ ן זוּלַ ת ַה ְּק ָרב ,הוּא ׁ ֶש ַ ּיכְ ִר ַיע.
ֶאל ֵאלּ ּו ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ִשיט ּו לָ נ ּו ֶעזְ ָרה נִ ׁ ְשלַ ח
ׁ ְשלִ ִיחים לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ תֵ .מ ֶהם ֶאל ֶח ִר ָיקה,
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64.

el Cid comienza su campaña hacia Valencia
Aquis conpieça la gesta | de mio Çid el de Bivar.
Tan ricos son los sos | que non saben que se an.
Poblado ha mio Çid | el puerto de Aluca(n)t,
dexado a Saragoça | e las tierras duca
e dexado a Hues(c)a | e las tierras de Mont Alvan.
Contra la mar salada | conpeço de guerrear.
A orient exe el sol | e tornos a essa part.
Mio Çid gaño a Xerica | e a Onda e Almenar,
tierras de Borriana | todas conquistas las ha.

65. 	Toma de Murviedro.
Ayudol el Criador, | el Señor que es en çielo.
El con todo esto | priso a Murviedro;
ya vie mio Çid | que Dios le iva valiendo.
Dentro en Valençia | non es poco el miedo.

66.

Los moros valencianos cercan al Cid; éste se ve necesitado
a defenderse.
Pesa a los de Valençia | sabet, non les plaze;
prisieron so consejo | quel viniessen çercar;
trasnocharon de noch, | al alva de la man
açerca de Murviedro | tornan tiendas a fincar.
Violo mio Çid, | tomos a maravillar:
«¡Grado a ti | Padre spirital!
En sus tierras somos | e femos les todo mal,
bevemos so vino | e comemos el so pan;
si nos çercar vienen | con derecho lo fazen.
A menos de lid | aquesto nos partira.
Vayan los mandados | por los que nos deven ayudar:
los unos a Xerica | e los otros a Alucad,
desi a Onda | e los otros a Almenar,
los de Borriana | luego vengan aca.
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ֵמ ֶהם ֶאל ַאלִ ַיקנְ ֶטה ,יֵ לְ כ ּו ֶאל ַאלְ ֶמנָ ר,
יַ זְ ִעיק ּו ֶאת ַאנְ ׁ ֵשי בּ ו ְּריָ אנָ ה לְ ֶעזְ ֵרנוּ.
ֶאל שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ֵ ּבינְ ַתיִ ם נֵ ֵצאּ ָ ,ב ֱאל ִֹהים
נִ ֵּתן ֶאת ֵאמוּנֵ נ ּו וְ הוּא יֵ ִ
יטיב ִע ּ ָמנוּ.״
ְ ּביוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ֻּכ ָּלם נֶ ֶא ְספ ּו וְ ַהנּוֹ לָ ד
״ה ְק ׁ ִשיבוֲּ ,אנָ ׁ ַשי –
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ָ ּזל דִּ ֵ ּברַ :
יִ ְהיֶ ה ָה ֱאל ִֹהים ְ ּב ֶעזְ ְרכֶ ם – ֵמ ָאז
ׁ ֶש ֶאת ַא ְרצוֹ ת נוֹ ְצ ִרים ָעזַ ְבנ ּו וְ ָד ָבר
ְ ּביָ ֵדינ ּו לֹא ָהיָ ה לַ ֲהפ ְֹך ֶאת ַה ְ ּגזֵ ָרה,
ִעם זֹאתּ ,תוֹ ָדה לָ ֵאלֲ ,הלֹא ׁ ָש ַפר ֶחלְ ֵקנוּ.
ַאנְ ׁ ֵשי וָ לֶ נְ ְסיָ ה שָׂ מ ּו ָמצוֹ ר ַעל ַמ ֲחנֵ נוּ,
וְ ִאם לִ שְׂ רֹד נִ ְר ֶצה ְ ּב ֶא ֶרץ זוֹ ְצ ִריכִ ים
ֲאנַ ְחנ ּו לְ ַהכּ וֹ ת ֶאת ַה ָּק ִמים ָעלֵ ינוּ.״

ל־סיד לַ ֲאנָ ָׁשיו
 .67נְ אּום ֶא ִ
״ה ֵ ּנה יַ ְחלֹף ַה ַּליְ לָ ה ,וְ ִעם ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר
ִ
ֲעל ּו ֶאל ָה ֻא ָּכף ו ְּביַ ְדכֶ ם ַה ּׁ ֶשלַ ח,
נֵ ֵצא לְ ַה ְת ָק ָפה ַעל ַמ ֲחנֵ ה אוֹ יֵ ב
ְּכ ֶד ֶר ְך ַהגּ וֹ לֶ ה ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ָ ּנכְ ִרים.
ֶ ּבן ַחיִ ל יִ ָּל ֵחםֶ ׁ ,ש ִּלשְׂ כָ רוֹ ָראוּי.״
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ּנֹוצ ִרים.
ִ .68מינַ איָ ה ַמ ִּציג ֶאת ָּתכְ נִ ית ַה ְּק ָרב ַעל ָה ִעיר .נִ ְצחֹון ּגֵ יסֹות ַה ְ
ּכִ ּבּוׁש ֶסבֹולְ יָ ה
ַה ְק ׁ ִשיב ּו לְ ִד ְב ֵרי ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה:
ַ
״ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רֲ ,אנַ ְחנ ּו נַ גְ ׁ ִשים ֶאת ֶח ְפ ְצ ָך.
ַהב ַא ִ ּב ִירים ֵמ ָאה לִ יֵ ,אינִ י ָצ ִר ְיך יוֹ ֵתר,
ְ ּבכָ ל ָה ֲא ֵח ִרים ֵצאִ ,ה ְס ַּת ֵער ֲעלֵ ֶיהם.
ַה ֵּכה ָ ּב ֶהם ֵה ֵ
יטב לְ לֹא ָמגוֹ ר ו ַּפ ַחד,
ִעם ַה ּ ֵמ ָאה ׁ ֶש ִּלי ֶא ְתקֹף ִמן ָה ֲאגַ ף.
יְ ִהי ָה ֵאל ִע ּ ָמנוּ ,וּשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ַ ּגם יַ ַחד.״
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי.
ָמ ְצא ּו דִּ ְב ֵרי ִמינַ איָ ה ֵחן ְ ּבלֵ ב ֶא ִ
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Conpeçaremos | aquesta lid campal
yo fio por Dios que en nuestro pro eñadran.»
Al terçer dia | todos juntados s’[a]n.
El que en buen ora | nasco compeço de fablar:
«¡Oid, mesnadas! | ¡Si el Criador vos salve!
Despues que nos partiemos | de la linpia christiandad
– non fue a nuestro grado | ni nos non pudiemos mas – grado a Dios | lo
nuestro fue adelant.
Los de Valençia | çercados nos han:
si en estas tierras | quisieremos durar
firme mientre son estos | a escarmentar.

67. 	El Cid justifica la guerra por ir dirigida contra hombres
de tierra extraña.
Passe la noche | e venga la mañana,
aparejados me sed | a cavallos e armas.
Hiremos ver | aquela su almofalla;
commo omnes exidos | de tierra estraña
¡ali pareçra | el que mereçe la soldada!»

68.

Minaya presenta el plan de batalla. Victoria del Cid y toma de Cebolla.
Oid que dixo | Minaya Albar Fañez:
«Campeador, | fagamos lo que a vos plaze.
A mi dedes .c. cavalleros, | que non vos pido mas;
vos con los otros | firades los delant,
bien los ferredes, | que dubda non i avra;
yo con los çiento | entrare del otra part.
¡Commo fio por Dios | el campo nuestro sera!»
Commo gelo a dicho | al Campeador mucho plaze.
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ַה ּׁ ַש ַחר ָקםַ ,הכּ ֹל ּתוֹ ְפ ִסים ֶאת ְּכלֵ י ַה ֶ ּנ ׁ ֶשק,
יטב יוֹ ֵד ַע ֶאת ַה ּמו ָּטל ָעלָ יו.
ִא ׁיש ִא ׁיש ֵה ֵ
בּ וֹ ֵק ַע אוֹ ר ַה ּׁ ַש ַחר ,יוֹ ֵצא ֶא ִ
ל־סיד לַ ְּק ָרב:
ְּ
״ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ו ְּב ׁ ֵשם ַסנְ ְטיָ אגוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש,
ַהכּ ּו ָ ּבםַ ,א ִ ּב ַיריּ ְ ,בעֹזּ ְ ,ב ַא ֲה ָבה וְ ֵח ֶפץ,
ִּכי ָאנֹכִ י הוּא ִסיד רוּי דִּ ַיאס ִא ׁיש ִ ּביוָ ר!״
ל ּו ְר ִא ֶיתם ֵאין ְספֹר ַח ְבלֵ י ָהא ָֹהלִ ים
ְקרו ִּעים ׁ ָשם ו ַּמ ּטוֹ ת ׁ ְשבו ִּרים ,קוֹ ְר ִסים לָ ָא ֶרץ.
ַר ִ ּבים ַה ּ ַמאו ִּרים ׁ ָשםֶ ,ח ְפ ָצם לְ ִה ְת ַע ּׁ ֵשת,
ֲא ָבל ַפנְ יֵ ס ּתוֹ ֵקף אוֹ ָתם ִמן ָה ֲאגַ ף.
ְ ּבלֵ ית ְ ּב ֵר ָרה נָ ִסים אוֹ נִ כְ נָ ִעים ַה ּ ַמאו ִּרים.
ַר ָ ּבה ִהיא ַה ּ ִׂש ְמ ָחהּ ִ ,בשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת,
ו ַּב ּ ִמ ְרדָּ ף נוֹ ְפלִ ים ַ ּב ּ ַמאו ִּרים ׁ ְשנֵ י ְמלָ כִ ים.
יטה,
ַעד יַ ְר ְּכ ֵתי וָ לֶ נְ ְסיָ ה נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת ַה ּ ְפ ׁ ִש ָ
ּ
ׁ ָשלָ ל ָעצוּם נוֹ ֵפל ִ ּב ֵידי ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִלי.
כּ וֹ ְב ׁ ִשים ֵהם ֶאת ֶסבוֹ לְ יָ ה וְ ֶאת מוֹ ָצאוֹ ֶת ָיה,
ָּכל ִמי ׁ ֶש ַרק יָ כֹל נִ ְמלַ ט ִמ ּׁ ָשם ְ ּב ַד ַהר.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּבזְ ז ּו ֶאת שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרבֵ ,ה ֵסבּ ּו
ָאחוֹ ר וְ ַעל מו ְּר ְביֶ ְדרוֹ ּ ָפ ׁ ְשט ּו ו ְּביָ ָדם
ַמלְ קוֹ ַח וְ ׁ ָשלָ ל ַר ִ ּביםָ .הי ּו ְ ּבטו ִּחים
ִּכי ַרב הוּא ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ַה ּ ַפ ַחד לְ ִמ ׁ ְש ַמע
ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת ַעל ִסיד וְ ַעל נִ ְצחוֹ נוֹ ָתיו.

רֹומּה ֶׁשל וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ַ .69ה ְּק ָרב ִּב ְד ָ
ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ֵמ ֵע ֶבר לַ ַ ּי ּ ִמים.
ְמ ֻר ִ ּצים ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ִע ּמוֹ ,
ַעל ִּכי ָה ֱאל ִֹהים ִס ֵ ּי ַע ְ ּביָ ָדם לִ גְ בּ ֹר
ַעל ָהאוֹ יֵ בׁ .שוֹ לֵ ַח הוּא בּ וֹ זְ זֵ י ׁ ָשלָ ל –
ַ ּב ַּליְ לָ ה ֵהם ּפוֹ ׁ ְש ִטים ,יַ ִ ּגיע ּו ֶאל גּ ו ֶּח ָרה,
וְ ַעד ַח ִט ָיבה ָ ּבאוּ ,לִ שְׂ ַפת ַה ָ ּים ׁשוֹ כֶ נֶ ת.
חוֹ ְמ ִסים וְ ׁשוֹ ְד ִדים ֶאת ְמחוֹ זוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים.
ֶאת ּ ֶפנְ יָ ה ַק ְדיֵ לְ יָ הִ ,מ ְּל ָפנִ ים ו ֵּמ ָאחוֹ ר
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Mañana era | e pienssan se de armar;
quis cada uno dellos | bien sabe lo que ha de far.
Con los alvores | mio Çid ferir los va:
«¡En el nombre del Criador | e del apostol Santi Yague
ferid los, cavalleros, | d’amor e de grado e de grand voluntad
ca yo so Ruy Diaz | mio Çid el de Bivar!»
Tanta cuerda de tienda | i veriedes quebrar,
arancar se las estacas | e acostar se a todas partes los tendales.
Moros son muchos, | ya quieren reconbrar.
Del otra part | entroles Albar Fañez,
mager les pesa | ovieron se a dar e a arancar.
Grand es el gozo | que va por es logar.
Dos reyes de moros | mataron en es alcaz,
fata Valençia | duro el segudar.
Grandes son las ganançias | que mio Çid fechas ha,
prisieron Çebola | e quanto que es i adelant,
de pies de cavallo | los ques pudieron escapar;
robavan el campo | e pienssan se de tornar,
entravan a Murviedro | con estas ganançias que traen grandes.
Las nuevas de mio Çid | sabet, sonando van;
miedo an en Valençia | que non saben que se far.
Sonando van sus nuevas | alent parte del mar.

69.

Correrías del Cid por el sur de Valencia.
Alegre era el Çid | e todas sus compañas
que Dios le ayudara | e fiziera esta arrancada.
Davan sus corredores | e fazien las trasnochadas,
legan a Gujera | e legan a Xativa,
aun mas ayusso | a Deyna la casa;
cabo del mar tierra de moros | firme la quebranta,
ganaron Peña Cadiella | las exidas e las entradas.

.סערת הקרב
.1924 , רנה בן ששון,Robert Southey, Chronicle of the Cid-מתוך איורים ל

הנוצרים טובחים במאורים.
מתוך איורים ל ,Robert Southey Chronicle of the Cid-רנה בן ששון.1924 ,
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ּכֹובׁש ֶאת צּוק ַק ְדיֵ לְ יָ הֶ ,ח ְר ָד ָתם ֶׁשל ַאנְ ֵׁשי וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ל־סיד ֵ
ֶ .70א ִ
כּ וֹ ֵב ׁש ַה ִּסיד ,וּלְ ֵעת ָּכ ַב ׁש ֶאת ַק ְדיֵ לְ יָ ה,
ּתוּגָ ה ְּכ ֵב ָדה יָ ְר ָדה ַעל ַח ִט ָיבה וְ גו ֶּח ָרה,
ַא ְך ַרב ִמכּ ֹל ָהיָ ה ָה ֶע ֶצב ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה.

ּ .71כִ ּבּוׁש ְמחֹוז וָ לֶ נְ ְסיָ ה
יטה ו ַּבז ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּ ַמאו ִּרים לֹא ּ ָפ ְסקוּ,
ּ ְפ ׁ ִש ָ
ֵהם יְ ׁ ֵשנִ ים ַ ּב ּיוֹ ם וְ דוֹ ֲה ִרים ַ ּב ַּליְ לָ ה.
ל־סיד
ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ָּכ ַב ׁש ֶא ִ
ׁ ֶש ִּלי ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵהן,

אּוריםִׂ .ש ְמ ָחתֹו ֶׁשל ִסיד.
ל־סיד ָׂשם ָמצֹור ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ הִ .ס ְבלֹות ַה ַּמ ִ
ֶ .72א ִ
ּנֹוצ ִרים לְ ִה ְתּגַ ּיֵס לִ ְצ ָבאֹו
קֹורא לַ ְ
ִסיד ֵ
ָּכ ְך לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ימן וְ אוֹ ת ,וְ ֵא ֶּלה לֹא יָ ֵע ּז ּו
ׁ ִש ֵ ּגר ִס ָ
לָ ֵצאת מוּלוֹ לִ ְק ָרבָ .ע ַקר ַמ ָּטע וְ גַ ן,
ו ַּב ּׁ ָשנִ ים ַה ָּלל ּו ָמנַ ע ֵמ ֶהם ָמזוֹ ן.
סוֹ ְבלִ ים ַאנְ ׁ ֵשי וָ לֶ נְ ְסיָ הּ ,תוֹ ִהים ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת,
ֵאין דֶּ ֶר ְך לְ ָה ִביא ֶאל ּ ִפ ֶיהם ּ ַפת ׁ ֶשל לֶ ֶחם.
ָאב לֹא עוֹ זֵ ר לִ ְבנוֹ וְ לֹא ֵ ּבן לְ ָא ִביו,
וְ ֵאין ָא ָדם יָ כוֹ ל לְ נַ ֵחם ֶאת ֲח ֵברוֹ .
נוֹ ָרא הוּאַ ,רבּ וֹ ַתיָ ,ר ָעב לְ ַפת ׁ ֶשל לֶ ֶחם,
נוֹ ָרא לִ ְראוֹ ת נָ ׁ ִשים וִ ילָ ִדים ֵמ ִתים
ְמזֵ י ָר ָעב וְ ֵס ֶבל ,וְ ֵאין לָ ֶהם מוֹ ׁ ִש ַיע.
לַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּב ָמרוֹ קוֹ ׁ ִש ְ ּגר ּו ֵהם ַ ּב ָּק ׁ ַשת
ֶעזְ ָרהֲ ,א ָבל לָ ַחם ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבאוֹ יֵ ב
וְ ׁשוֹ כֵ ן ְ ּבמוֹ נְ ֶט ְקלָ רוֹ ס ,וְ לֹא יָ כֹל לָ בוֹ א
ל־סיד,
ֵאפוֹ א לְ ֶעזְ ָר ָתם .לָ ַמד ַעל ָּכ ְך ֶא ִ
ָעלַ ז לִ בּ וֹ ָ ,עזַ ב ַ ּב ַּליְ לָ ה ֶאת מו ְּר ְביֶ ְדרוֹ ,
יָ ָצא לִ ְפ ׁשֹטַ .הבּ ֶֹקר ָמ ָצא אוֹ תוֹ ְ ּב ֶפלֶ ְך
ֲא ָדמוֹ ת ׁ ֶשל מוֹ נְ ֶט ֵר ַאל .יָ ְצא ּו ׁ ְשלִ ָיחיו ְ ּב ֶד ֶר ְך

1175

שירת אל־סיד

191
70.

Dolor de los valencianos por la toma de Peña Cadielia por el Cid.
Quando el Cid Campeador | ovo Peña Cadiella
ma[l] les pesa en Xativa | e dentro en Gujera;
non es con recabdo | el dolor de Valençia.

71.

Penas y trabajos en la conquista de la región valenciana.
En tierra de moros | prendiendo e ganando
e durmiendo los dias | e las noches tranochando
en ganar aquelas villas | mio Çid duro .iii. años.

72. 	El cid asedia Valencia; apuros de los moros,alegría del Cid;
pregón del Cid invitando al combate a los que deseen
valerosamente enriqueserse.
A los de Valençia | escarmentados los han,
non osan fueras exir | nin con el se ajuntar;
tajava les las huertas | e fazia les grand mal;
en cada uno destos años | mio Çid les tolio el pan.
Mal se aquexan los de Valençia | que non saben(t) ques far;
de ninguna part que sea | non les vinie pan,
nin da conssejo padre a fijo | nin fijo a padre,
nin amigo a amigo | nos pueden consolar.
Mala cueta es | señores, aver mingua de pan,
fijos e mugieres | ver lo murir de fanbre.
Delante veyen so duelo, | non se pueden huviar,
por el rey de Marruecos | ovieron a enbiar;
con el de los Montes Claros | avien guerra tan grand
non les dixo consejo | nin los vino huviar.
Sopolo mio Çid, | de coraçon le plaz;
salio de Murviedro | una noch en trasnochada,
amaneçio a mio Çid | en tierras de Mon Real.
Por Aragon e por Navarra | pregon mando echar,
a tierras de Castiella | enbio sus menssajes:
«Quien quiere perder cueta | e venir a rritad
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ארה וְ ָא ַָרגוֹ ןֶ ,אל ְמחוֹ זוֹ ת ַק ְס ִטילְ יָ ה
נָ וָ ָ
״כל ֶה ָח ֵפץ לָ נוּס
ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ֵה ִביאוָּּ :
ֵמעֹנִ י ו ְּרצוֹ נוֹ לִ זְ כּ וֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ַפע ע ׁ ֶֹשר,
יַ ְחבּ ֹר ֶאל ִסיד ׁ ֶש ִּלי ַה ֶ ּנ ֱע ָר ְך לִ כְ בּ ֹׁש
וּלְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ֶא ֶרץ וָ לֶ נְ ְסיָ ה לַ נּוֹ ְצ ִרים.״

יאתֹו
תֹוצאֹות ְק ִר ָ
ל־סיד ְמ ַצ ֶּפה לְ ְ
ֶ .73א ִ
״כל ֶה ָח ֵפץ לָ בוֹ א ִע ּ ִמי ,וְ ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ָּ
ָמצוֹ ר לָ שִׂ ים ,יָ בוֹ א ַרק ֵמ ְרצוֹ נוֹ ַה ּטוֹ ב
לְ לֹא ְּכ ִפ ָ ּיה וְ אֹנֶ סְ ׁ .שלוֹ ׁ ָשה יָ ִמים ִ ּבלְ ַבד
לְ יַ ד ָקנָ ל דֶּ ה ֶסלְ ָפה ֲא ַצ ּ ֶפה לִ ְראוֹ ת ּ ָפנָ יו.״

חֹוב ִרים ֵאלָ יו ְּב ִת ְקוָ ה לִ זְ ּכֹות ְּב ָׁשלָ לּ .כִ ּבּוׁש וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ַ .74ר ִּבים ְ
ָא ַמר דְּ ָברוֹ ַה ִּסיד ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
וְ ֶאל מו ְּר ְביֶ ְדרוֹ ׁ ָשבָ ,ה ִעיר אוֹ ָת ּה ָּכ ַב ׁש,
ַּכ ָ ּידו ַּע לַ ּקוֹ ֵרא .יָ ְצא ּו ׁ ְשלִ ָיחיו לְ כָ ל
ֶחלְ ֵקי ַה ּ ַמ ְמלָ כָ הּ ַ .ב ֲח ֵפ ִצים ְ ּבע ׁ ֶֹשר,
ִא ׁיש לֹא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּהַ .ר ִ ּבים ִמ ְּספֹר ִה ִ ּגיעוּ,
ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ִמ ּ ַמ ְמלֶ כֶ ת ַה ַ ּנ ְצרוּת ָה ֲא ִצילָ ה.
רוֹ ֶאה אוֹ ָתם ַה ִּסיד ו ְּבלִ בּ וֹ שִׂ ְמ ָחה,
וְ כָ ְך גּ וֹ ֵבר ָע ׁ ְשרוֹ ׁ ֶשל ִסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס.
ִ ּב ֵּק ׁש ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
עוֹ לֶ ה הוּא ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ ה וְ שָׂ ם ָמצוֹ ר ָעלֶ ָיה,
ִה ִּקיף אוֹ ָת ּה ָס ִביבֵ ,אין ָ ּבא וְ ֵאין יוֹ ֵצא.
ְ ּבשׂ וֹ ַרת ַה ִּסיד ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ,
ַר ִ ּבים חוֹ ְב ִרים ֵאלָ יו ִמן ַהנּוֹ ְט ׁ ִשים אוֹ תוֹ .
ֶה ֱענִ יק לָ ֶהם מוֹ ֵעד ׁ ֶשל ֶח ֶסד לְ ִמ ְק ֶרה
ׁ ֶש ּ ִמ ׁ ֶ
ישה ּו יִ ְר ֶצה לָ בוֹ א לְ ַה ִ ּצילָ ם.
ָּכ ְך יְ ָר ִחים ִּת ׁ ְש ָעה הוּא ָצר ו ְּמ ַח ֶּכה,
ְ ּבבוֹ א ָה ֲעשִׂ ִירי ָא ְמ ָרה נוֹ ָא ׁש ָה ִעיר.
וּלְ ֵעת ָּכ ַב ׁש אוֹ ָת ּה ַה ִּסיד ו ָּבא ֵאלֶ ָיה,
ַ ּב ּ ַמ ֲחנֶ ה ֻּכלּ וֹ ּ ָפ ׁ ְשט ּו שִׂ ְמ ָחה וְ גִ יל.
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viniesse a mio Çid | que a sabor de cavalgar;
¡çercar quiere a Valençia | por a christianos la dar!»

73. 	El Cid espera el resultado del pregón.
«Quien quiere ir comigo | çercar a Valençia
todos vengan de grado, | ninguno non ha premia.
tres dias le sperare | en Canal de Çelfa.»

74.

Muchos acuden en busca de ganancias; cerco y toma de Valencia
Esto dixo mio Çid | el que en buen ora nasco.
Tornavas a Murviedro | ca el se la a ganada.
Andidieron los pregones | sabet, a todas partes;
al sabor de la ganançia | non lo quieren detardar,
grandes yentes se le acojen | de la buena christiandad.
Creçiendo va riqueza | a mio Çid el de Bivar.
Quando vio mio Çid las gentes juntadas | compeços de pagar.
Mio Çid don Rodrigo | non lo quiso detardar;
adeliño pora Valençia | e sobr’ellas va echar,
bien la çerca mio Çid, | que non i avia hart,
viedales exir | e viedales entrar.
Sonando van sus nuevas | todas a todas partes;
mas le vienen a mio Çid | sabet, que nos le van.
Metiola en plazo | si les viniessen huviar;
nueve meses complidos | sabet, sobr’ella yaz,
quando vino el dezeno | ovieron gela a dar.
Grandes son los gozos | que van por es logar
quando mio Çid gaño a Valençia | y entro en la çibdad;
los que fueron de pie | cavalleros se fazen,
el oro e la plata | ¿quien vos lo podrie contar?
Todos eran ricos | quantos que alli ha.
Mio Çid don Rodrigo | la quinta mando tomar;
en el aver monedado | .xxx. mill marcos le caen
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ַח ָ ּיל ַרגְ לִ י זָ כָ ה ְ ּבת ַֹאר ַא ִ ּבירוּת,
ו ִּמי לִ ְס ּפֹר יוּכַ ל אוׄ ְצרוׄ ת זָ ָהב וְ כֶ ֶסף?
ָּכל ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרה לְ ׁ ָשם זָ כָ ה ְ ּבע ׁ ֶֹשר ַרב.
ישית ׁ ָשלָ ל –
ִ ּב ֵּק ׁש ַה ִּסיד ֶחלְ קוֹ – הוּא ֲח ִמ ׁ ִ
לִ ְמנוֹ ת לוֹ ְ ּב ַמ ְט ֵ ּב ַעָ .היָ ה ַה ְּסכוּם ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים
ַאלְ ֵפי ַמ ְרק ֶּכ ֶסף טוֹ ב ,ו ִּמי יִ ְמנֶ ה ֶאת יֶ ֶתר
ַה ְ ּנכָ ִסים ֲא ׁ ֶשר נָ ְפל ּו ְ ּביָ דוֹ ַמלְ קוֹ ַח.
ַע ָּתה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ גְ לוֹ הוּנַ ף ַעל ַאלְ קוֹ ֶסר
שָׂ ַמח ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי וְ ִע ּמוֹ ָּכל ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל.

ֶ .75מלֶ ְך ֶס ִבילְ יָ ה ְמ ַב ֵּקׁש לִ כְ ּבֹׁש ֵמ ָח ָדׁש ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ִה ִ ּג ָיעה ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ִ ּב ְד ַבר ִּכבּ ו ּׁש וָ לֶ נְ ְסיָ ה,
ָה ִעיר לְ לֹא ָמגֵ ןֶ ,אל ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּב ֶס ִבילְ יָ ה.
ְ ּבר ׁ
ֹאש ְ ּגיָ סוֹ תְ ׁ ,שלוֹ ׁ ִשים ַאלְ ֵפי ַח ָ ּילִ ,ה ִ ּג ַיע,
ָסמו ְּך ֶאל ַה ּ ַמ ָּטע ּ ָפ ַרץ ֵ ּבינָ ם ַה ְּק ָרב.
ַה ִּסידָ ,אר ְֹך זְ ָקנוֹ ׁ ,שוֹ ק ַעל יָ ֵר ְך ִה ָּכה
ֶאת ָהאוֹ יֵ בָ ,ר ַדף ַא ֲח ָריו ַעד ֶאל ַח ִט ָיבה.
יְ כָ לְ ֶּתם ׁ ָשם לִ ְראוֹ ת לְ חוֹ ף חו ָּקר ַה ַ ּנ ַחל,
ֵּכ ַיצד אוֹ ְב ֵדי ֵעצוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים לוֹ ֲח ִמים
ְ ּבזֶ ֶרם ַה ָ ּנ ָהר וְ ֵא ְיך ְ ּב ַעל ָּכ ְר ָחם
ׁשוֹ ִתים ֶאת ֵמי ַה ַ ּנ ַחלַ .ה ּ ֶמלֶ ְך ִמ ּ ָמרוֹ קוֹ
נִ ְמלַ ט ִמ ּׁ ָשם ֻמ ֶּכה ְ ּב ַחבּ וּרוֹ ת ׁ ָשלוֹ ׁש.
ָחזַ ר ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּליּ ְ ,ביָ דוֹ ִ ּב ָ ּזה לָ רֹב.
ָהיָ ה ׁ ְשלַ ל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַאף הוּא ָעצוּם וָ ַרב,
וְ ַאף – וַ דַּ אי ּתוֹ ד ּו – ִרוְ ִחי ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר,
וְ כָ ְך ֵמ ָאה ַמ ְרק ֶּכ ֶסף ִק ְ ּבל ּו ַה ּזו ָּט ִרים
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי,
ׁ ֶש ְ ּבגֵ יסוֹ ת ַה ִּסידְּ .ת ִה ַּלת ֶא ִ
יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבהָ ּ ,פ ׁ ְש ָטה וְ לַ נּוֹ ְצ ִרים
שִׂ ְמ ָחה ַ ּב ֵּלב ֵה ִב ָיאה.
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e los otros averes | ¿quien los podrie contar?
Alegre era el Campeador | con todos los que ha
quando su seña cabdal | sedie en somo del alcaçar.

75. 	El rey de Sevilla intenta recobrar Valencia.
Ya folgava mio Çid | con todas sus conpañas.
[A] aquel rey de Sevilla | el mandado legava
que presa es Valençia, | que non gela enparan;
vino los ver | con .xxx. mill de armas.
Apres de la uerta | ovieron la batalla,
arrancolos mio Çid | el de la luenga barba;
fata dentro en Xativa | duro el arrancada,
en el passar de Xucar | i veriedes barata,
moros en aruenço | amidos bever agua;
aquel rey de [Sevilla] | con tres colpes escapa.
Tornado es mio Çid | con toda esta ganançia.
Buena fue la de Valençia | quando ganaron la casa,
mas mucho fue provechosa | sabet, esta aranca(n)da;
a todos los menores | cayeron .c. marcos de plata.
Las nuevas del cavallero | ya vedes do legavan.

76.

La barba intonsa del Cid; su esplendidez en el premio y dureza
en el castigo.
Grand alegria es | entre todos essos christianos
con mio Çid Ruy Diaz | el que en buen ora nasco.
Yal creçe la barba | e vale allongando.
Dixo mio Çid | de la su boca atanto:
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ל־סיד ֵאינֹו ּגֹוזֵ ז ֶאת זְ ָקנֹו ֶׁשּכֵ ן נָ ַדר ֹלא לַ ֲעׂשֹות זֹאת ּכָ ל
ֶ .76א ִ
עֹוד הּוא ַּבּגָ לּותִׂ .ש ְמ ָחה ְּב ַמ ֲחנֵ הּו ַעל ּג ֶֹדל ַה ָּׁשלָ ל
ָהיָ ה זְ ָקנוֹ ָעבֹת,
צוֹ ֵמ ַח וְ גָ ֵדלָּ .כזֹאת דִּ ֵ ּבר ַה ִּסיד:
ְּ
״ב ַא ֲה ָב ִתי לַ ּ ֶמלֶ ְך ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ׁ ֶש ֵ ּג ֵר ׁש
אוֹ ִתי ִמ ּ ַמ ְמלַ כְ ּתוֹ  ,לֹא יַ ֲעלֶ ה ַס ִּכין
ַעל ַה ָ ּז ָקן וְ לֹא ִּת ּפֹל בּ וֹ שַׂ ֲע ָרה,
יֵ ְדע ּו זֹאת ַהנּוֹ ְצ ִרים ו ְּבנֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים יַ ַחד״.
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוֹ ְד ִריגוֹ  ,נָ ח ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה יַ ַחד
ִעם ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה – ָה ִא ׁיש ָּת ִמיד ִע ּמוֹ .
ִמי ׁ ֶש ָח ְבר ּו ֵאלָ יו יָ ְצא ּו ִ ּב ְרכו ּׁש ָ ּגדוֹ ל,
ָ ּב ִּתים ִח ֵּלק לָ ֶהם ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה וְ נַ ֲחלָ ה.
ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים ַהכּ ֹלַ ,ר ָ ּבה ַא ֲה ָב ָתם
ֶאל ִסיד ׁ ֶש ִּליּ ַ ,גם ֵאלּ ּו ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ִע ּמוֹ
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָח ְבר ּו ֵאלָ יו רוֹ וִ ים רֹב נַ ַחת.
רוֹ ֶאה ַה ִּסיד ׁ ֶש ִעם ָהע ׁ ֶֹשר ְ ּביָ ָדם,
ל ּו ַא ְך נִ ַּתן לָ ֶהם ָהי ּו נוֹ ְט ׁ ִשים לָ ֶב ַטח.
ַעל ֵּכן ּ ָפ ַקד ַה ִּסידַ ,על ּ ִפי ֲע ַצת ִמינַ איָ ה,
ִּכי ִא ׁיש ֵמ ֲאנָ ׁ ָשיוֶ ׁ ,שלּ ֹא נָ ׁ ַשק יָ דוֹ
וְ לֹא ִק ֵ ּבל ְר ׁשוּתִ ,אם יִ ָּת ֵפס נִ ְמלָ ט
יִ ְּטל ּו ֶאת ִקנְ יָ נוֹ  ,וְ ָה ִא ׁיש יו ַּקע ַעל מוֹ ט.
ָר ָאה ִסיד ִּכי לַ כּ ֹל נִ ְמ ָצא ַה ּ ִפ ָּתרוֹ ן,
ּ ָפנָ ה לְ ִה ָ ּו ֵעץ ְ ּב ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
״מינַ איָ הּ ִ ,ב ְרצוֹ נִ י לָ ַד ַעת ֶאת ִמנְ יַ ן
ִ
ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ׁ ֶש ִע ּ ָמם ָחלַ ְק ִּתי ַ ּב ּׁ ָשלָ ל.
ִעם ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהם ִ ּבכְ ָתב ,נֵ ַדע ֶאת ִמ ְס ּ ָפ ָרם.
ימה נִ ְפ ָקד,
וְ ִאם ִמי ֵמ ֶהם יָ נוּס אוֹ ֵמ ְר ׁ ִש ָ
יִ ְהיֶ ה ָעלָ יו לִ ְמסֹר ׁ ְשלָ לוֹ לַ ֲאנָ ׁ ַשי,
ׁשוֹ ְמ ֵרי חוֹ מוֹ ת וָ לֶ נְ ְסיָ ה.״ ָא ַמר ַעל ָּכ ְך ִמינַ איָ ה:

אל־סיד .דיוקן על בול ספרדי בערך
של פזטה אחת.
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«Por amor del rey Alffonsso | que de tierra me a echado
nin entrarie en ela tigera | ni un pelo non avrie tajado,
e que fablassen desto | moros e christianos.»
Mio Çid don Rodrigo | en Valençia esta folgando,
con el Minaya Albar Ffañez | que nos le parte de so braço.
Los que ixieron de tierra | de ritad son abondados,
a todos les dio en Valençia | casas y heredades de que son pagados;
el amor de mio Çid | ya lo ivan provando.
Los que fueron con el e los de despues | todos son pagados
veelo mio Çid | que con los averes que avien tomados
que sis pudiessen ir | fer lo ien de grado.
Esto mando mio Çid, | Minaya lo ovo conssejado:
que ningun omne de los sos | ques le non spidies o nol besas la mano
sil pudiessen prender | o fuesse alcançado
tomassen le el aver | e pusiessen le en un palo;
afevos todo aquesto | puesto en buen recabdo.
Con Minaya Albar Fañez | el se va consegar:
«Si vos quisieredes | Minaya, quiero saber recabdo
de los que son aqui | e comigo ganaron algo;
meter los he en escripto | e todos sean contados
que si algunos furtare | o menos le fallaren
el aver me avra atornar | [a] aquestos mios vassalos
que curian a Valençia | e andan arobdando.»
Ali dixo Minaya: | «Consejo es aguisado.»

77.

Alegría del Cid, que cuenta seiscientos hombres; proposito de seguir
aumentando sus riquezas; nuevos presentes para el rey,
para que deje salir a su mujer e hijas.
Mando los venir a la corth | e a todos los juntar.
Quando los fallo | por cuenta fizo los nonbrar
tres mill e seis çientos | avie mio Çid el de Bivar.
Alegras le el coraçon | e tornos a sonrrisar:
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ל־סיד ֵמכִ ין ַמ ָּתת ֲח ָד ָׁשה
ְּ .77ב ִמ ְפ ַקד ַהּגְ יָ סֹות נִ ְמנִ ים ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁשֶ .א ִ
יח
סּוסיםַ ,ה ַּפ ַעם – ַעל ְמנָ ת ֶׁשּיַ ּנִ ַ
לַ ֶּמלֶ ְך – ֵמ ָאה ִ
נֹותיו לַ ְחּבֹר ֶאל ָה ָאב וְ ַה ַּב ַעל
לְ ַר ְעיָתֹו וְ לִ ְב ָ
״אכֵ ן ָּתכְ נִ ית ׁ ְשנוּנָ ה.״ ִצ ָ ּוה ַעל ַה ְ ּגיָ סוֹ ת
ָ
לָ בוֹ א ֶאל ֶה ָח ֵצר ,לְ ִה ְת ַּכ ֵ ּנס יַ ְחדָּ ו.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָמ ָצא אוֹ ָתם ָמנָ ה ֶאת ִמ ְס ּ ָפ ָרם,
ָר ׁ ַשםָ ,הי ּו ֵהם ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת,
ֵ ּגיסוֹ ת ִסיד ִמ ִ ּביוָ ר .לִ בּ וֹ צוֹ ֵהלִ ,ח ֵ ּי ְך:
״תוֹ ָדה לָ ֵאלִ ,מינַ איָ ה ,וּלְ ִמ ְריָ ם ִא ּמוֹ .
ּ
אתנ ּו ִמ ִ ּביוָ ר.
ַא ְך ְמ ַע ִּטים ָהיִ ינ ּו ְ ּב ֵצ ֵ
ַע ָּתה ָע ׁ ְש ֵרנ ּו ַרב וְ עוֹ ד יִ גְ דַּ ל ַה ּׁ ֶש ַפע.
ִאם ַהדָּ ָברִ ,מינַ איָ הֵ ,אינוֹ ַמ ְק ׁ ֶשה ָעלֶ ָיך,
ֵצא ֶאל ַק ְס ִטילְ יָ הּ ָ ,ב ּה יֵ ׁש נַ ֲחלָ ה לִ ׁ ְשנֵ ינוּ,
ֶאל ֲאדוֹ נִ י ַעל ּ ִפי ַהחֹקַ ,אלְ פוֹ נְ סוֹ  .יֵ ׁש
ִ ּב ְרצוֹ נִ י לָ ֵתת לוֹ ׁ ַשי ִמן ַה ּׁ ָשלָ ל לָ ַק ְחנוּ,
ֵמ ָאה סו ִּסים ,אוֹ ָתם ּתוֹ ִביל ִא ְּת ָך ֵאלָ יו.
נַ ּׁ ֵשק יָ דוֹ ִ ּב ׁ ְש ִמי וְ ַה ְפ ֵצר ָ ּב ִא ׁיש ְ ּבת ֶֹקף
לְ ַמ ַען לְ ִא ׁ ְש ִּתי וְ לִ ְבנוֹ ַתי יַ ִ ּנ ַיח,
ְ ּברֹב ֲא ִדיבוּתוֹ  ,לַ ְחבּ ֹר ֵאלַ יֶ .א ׁ ְשלַ ח
אוֹ ָתן ֵאלַ י לָ בוֹ א .לְ ַמד ֵאפוֹ א ֶאת ַה ּ ֶמ ֶסר:
ִ‘א ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל רוּי דִּ ַיאסַ ,ה ִּסיד ,ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו,
יֵ ְצא ּו ֶאל ֶא ֶרץ זוֹ ַה ָ ּנכְ ִר ָ ּיה ָּכ ַב ׁ ְשנוּ,
ו ְּבכָ בוֹ ד ָ ּגדוֹ ל יִ זְ כּ ּו ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֵה ָ ּנה.״
״ב ֵח ֶפץ לֵ ב ֶא ֱעשֶׂ ה זֹאת.״
ֲאזַ י ֵה ׁ ִשיב ִמינַ איָ הּ ְ :
ָא ְמר ּו דְּ ָב ָרםֲ ,אזַ י לְ ִה ְתכּ וֹ נֵ ן ֵה ֵחלּ וּ.
ֵמ ָאה ִא ׁיש ִסיד ׁ ֶש ִּלי ָמ ַסר ְ ּביַ ד ִמינַ איָ ה
ַ ּבדֶּ ֶר ְך לְ ׁ ָש ְרתוֹ  ,ו ְּביָ דוֹ ִה ְפ ִקיד
ַ ּגם ֶאלֶ ף ַמ ְר ִקים ֶּכ ֶסף לִ ְמסֹר ְ ּביַ ד דּ וֹ ן ַסנְ צ’וֹ
ֲא ִבי ִמנְ זַ ר ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ .
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«¡Grado a Dios, Minaya, | e a Santa Maria madre!
Con mas pocos ixiemos | de la casa de Bivar;
agora avemos riquiza, | mas avremos adelant.
Si a vos ploguiere, Minaya, | e non vos caya en pesar,
enbiar vos quiero a Castiella | do avemos heredades,
al rey Alfonsso | mio señor natural;
destas mis ganançias | que avemos fechas aca
dar le quiero .c. cavallos | e vos id gelos levar.
Desi por mi besalde la mano | e firme gelo rogad
por mi mugier e mis fijas | quenlas dexe sacar.
Enbiare por ellas, | e vos sabed el mensage:
la mugier de mio Çid | e sus fijas las iffantes
de guisa iran por ellas | que a grand ondra vernan
a estas tierras estrañas | que nos pudiemos ganar.»
Essora dixo Minaya: | «¡De buena voluntad!»
Pues esto an fablado | pienssan se de adobar.
Çiento omnes le dio | mio Çid a Albar Fañez
por servirle en la carrera | [la toda su voluntad],
e mando mill marcos de plata | a San Pero levar
e que los [.d.] diesse | al abbat don Sancho.

78. 	El obispo don Jerónimo, entendido en armas y letras,
llega a Valencia; alegría del Cid.
En estas nuevas | todos se(a) alegrando
de parte de orient | vino un coronado:
el obispo don Jeronimo | so nombre es lamado,
bien entendido es de letras | e mucho acordado,
de pie e de cavallo | mucho era areziado.
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הכומר דון חרונימו .גשר סן פבלו ,בורגוס.
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חֹובר ֶאל ַה ִּסיד ְּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה
לֹוחםֵ ,
ַ .78ה ִּביׁשֹוף ֵחרֹונִ ימֹוּ ,כ ֶֹמר וְ ֵ
ְ ּבעוֹ ד ַהכּ ֹל שְׂ ֵמ ִחים
ַ ּב ֲח ָד ׁשוֹ ת ַה ָּללוִּ ,ה ִ ּג ַיע ִמ ּ ִמזְ ָרח
ִ ּב ׁישוֹ ף ,דּ וֹ ן ֵחרוֹ נִ ימוֹ זֶ ה ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ְּכלִ י ַה ּק ֶֹד ׁש,
לַ ְמ ָדן דָּ גוּלּ ָ ,ב ִקי ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת.
ַרגְ לִ י אוֹ ַעל ֻא ָּכף – ֻמכְ ׁ ָשר וְ ַרב אוֹ נִ ים.
ֶאת ֲעלִ ילוֹ ת ַה ִּסיד ִ ּב ֵּק ׁש לִ לְ מֹד ַהכּ ֶֹמר,
ֶח ְפצוֹ לְ ִה ָּל ֵחם ַ ּב ּ ַמאו ִּרים ִ ּבשְׂ ֵדה ְק ָרב,
ִּכי ִאם יִ ּפֹל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּבם יַ ֶּכה ַּכהֹגֶ ן,
ַהנּוֹ ְצ ִרים לֹא יְ ַבכּ ּו אוֹ תוֹ ְ ּב ֵקץ יָ ָמיו.
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ,לִ בּ וֹ שָׂ ַמח:
ׁ ָש ַמע אוֹ תוֹ ֶא ִ
ַ
״ה ְק ׁ ֵשבַ ,פנְ יֵ ס ִמינַ איָ הּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל
ָעלֵ ינ ּו לְ הוֹ דוֹ ת לוֹ ַעל ִּכי ֵה ִ
יטיב ִע ּ ָמנוּ.
יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נִ י ֵּכס ִ ּב ׁישוֹ ף לְ כוֹ נֵ ן ָּכאן ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה
וּלְ ָמ ְסרוֹ ִ ּב ֵידי ַהנּוֹ ְצ ִרי ַה ּטוֹ ב ַה ֶ ּזה.
ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַה ּזֹאת ָה ֵבא נָ א לְ ַק ְס ִטילְ יָ ה.״

ַ .79הּכ ֶֹמר זֹוכֶ ה ְּב ַמ ֲע ַמד ַה ִּביׁשֹוף ֶׁשל וָ לֶ נְ ְסיָ ה
שָׂ ַמח ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ַ ּב ּ ֶמ ֶסר ׁ ֶשל רוֹ ְד ִריגוֹ .
ְ ּביַ ד דּ וֹ ן ֵחרוֹ נִ ימוֹ ָמ ְסר ּו ַּת ְפ ִקיד ׁ ֶשל ִ ּב ׁישוֹ ף,
נָ ְתנ ּו לוֹ ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ִמ ׁ ְש ָּכן נָ ֶאה לָ דוּר בּ וֹ .
ֵאלִ י ,הוֹ ָמה ַר ָ ּבה שִׂ ְמ ַחת ָּכל ַהנּוֹ ְצ ִרים,
ַעל ִּכי ׁשוֹ כֵ ן ָּכבוֹ ד ַה ִ ּב ׁישוֹ ף ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה!
ָהיָ ה ְמ ֻא ּׁ ָשר ִמינַ איָ הּ ַ ,גם ָ ּבא לְ ִה ּ ָפ ֵרד.

ִ .80מינַ איָ ה עֹוזֵ ב ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ ה ִעם ַה ַּמ ָּתת לַ ֶּמלֶ ְך
ְ ּבנַ ַחת ו ְּב ׁ ָשלוֹ ם ׁ ָשכְ נ ּו ְמחוֹ זוֹ ת וָ לֶ נְ ְסיָ ה.
ָעשָׂ ה דַּ ְרכּ וֹ ִמינַ איָ ה ֱאלֵ י ַמלְ כוּת ַק ְס ִטילְ יָ ה.
מו ָּטב וַ ֲא ַד ֵּלג ַעל ַה ַּת ֲחנוֹ ת ַ ּבדֶּ ֶר ְך,
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Las provezas de mio Çid | andava las demandando,
sospirando (el obispo) ques viesse | con moros en el campo,
que sis fartas lidiando | e firiendo con sus manos
a los dias del sieglo | non le lorassen christianos.
Quando lo oyo mio Çid | de aquesto fue pagado:
«¡Oid, Minaya Albar Fañez: | por aquel que esta en alto,
quando Dios prestar nos quiere | nos bien gelo gradescamos!
En tierras de Valençia | fer quiero obispado
e dar gelo | a este buen christiano.
Vos quando ides a Castiella | levaredes buenos mandados.»

79.

Don Jerónimo es hecho obispo de Valencia,donde puede creerse rico.
Plogo a Albar Fañez | de lo que dixo don Rodrigo.
A este don Jeronimo | yal otorgan por obispo,
dieron le en Valençia | o bien puede estar rico;
¡Dios, que alegra era | todo christianismo
que en tierras de Valençia | señor avie obispo!
Alegre fue Minaya | e spidios e vinos.

80.

Minaya sale para Castilla con los regalos para Alfonso.
Tierras de Valençia | remanidas en paz,
adeliño pora Castiella | Minaya Albar Fañez;
dexare vos las posadas, | non las quiero contar.
Demando por Alfonsso | do lo podrie fallar;
fuera el rey a San Fagunt | aun poco ha,
tornos a Carrion, | i lo podrie fallar.
Alegre fue de aquesto | Minaya Albar Fañez;
con esta present[a]ja | adeliño pora alla.
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ֵאין ַט ַעם לְ ַהזְ ִּכיר ֶאת ַה ּ ְמקוֹ מוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ָמם.
ׁ ָש ַאל ָה ִא ׁיש ֵהיכָ ן יִ ְמ ָצא הוּא ֶאת ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
יָ ָצא ֶאל ַס ַהגוּן ַא ְך זֶ ה ַע ָּתה ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ׁ ָשב ֶאל ִק ְריַ ת ַק ְריוֹ ןּ ָ ,ב ּה לְ ָמ ְצאוֹ ֶא ְפ ׁ ָשר.
שָׂ ַמח ַעל ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ַמ ַּתת ַה ִּסיד ִע ּמוֹ  ,יָ ָצא ָה ִא ׁיש לַ דֶּ ֶר ְך.

ִ .81מינַ איָ ה ְמ ָב ֵרְך ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך לְ ָׁשלֹום
יָ ָצא ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ְך ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ַה ּ ִמ ָיסה,
ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ָ ּבא לִ ְק ָראתוֹ ֲאזַ י,
וּלְ ֵעינֵ י ֻּכ ָּלם כּ וֹ ֵר ַע לְ ַרגְ לֵ י
ַה ּ ֶמלֶ ְך ו ְּב ִפיו זַ ֲע ַקת ִקינָ ה .לְ ַא ַחר
ׁ ֶש ֶאת יָ ָדיו נִ ּׁ ֵשק ,דִּ ֵ ּבר ַּכ ֲהלָ כָ ה:

אֹורדֹונְ יֵ סַ .ה ֶּמלֶ ְך ְמ ַצּוֶ ה
יחת ִמינַ איָ ה ִעם ַה ֶּמלֶ ְךִ .קנְ ָאתֹו ֶׁשל ּגַ ְר ִסי ְ
ִׂ .82ש ַ
ל־סיד ַעד ּגְ בּול וָ לֶ נְ ְסיָ הַ .ה ֶּמלֶ ְך ֵמ ִׁשיב לְ ִסיד
לְ לַ ּוֹות ֶאת ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶא ִ
ּומ ִסיר ֶאת ַה ֵח ֶרםָ .ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריֹון ַמ ֲעלִ ים ֶאת
ֶאת ְרכּוׁשֹו ֵ
נֹותיו ֶׁשל ַה ִסיד
ּׂשּואים לִ ְב ָ
סּוגְ יַ ת ַהּנִ ִ
״ב ְר ַּכת ָה ֵאל ָעלֶ ָיךַ ,אלְ פוֹ נְ סוֹ ָה ָאדוֹ ן,
ִּ
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּליִ ,א ׁיש ַחיִ ל ,יָ ֶד ָיך ְמנַ ּׁ ֵשק,
ַרגְ לֶ ָיך וְ יָ ֶד ָיךִּ ,כי ֲאדוֹ נוֹ ַה ּטוֹ ב
ַא ָּתהֶ ,את ַח ְסדְּ ָך ּ ָפ ַרשְׂ ָּת ַעל ָה ִא ׁיש.
ָא ְמנָ ם ֵמ ַא ְר ְצ ָך ֵ ּג ַר ׁ ְש ָּת ֶאת ַה ִּסיד,
ֵה ַס ְר ָּת ַח ְסדְּ ָך ִמ ּ ֶמ ּנוַּ ,א ְך ִעם זֹאת
ָצלְ ח ּו יְ ֵדי ַה ֶ ּג ֶבר ְ ּב ַמ ְמלְ כוֹ ת נֵ כָ ר.
ִה ֵ ּנה הוּא ֶאת ֶח ִר ָיקה ָּכ ַב ׁש וְ גַ ם ֶאת אוֹ נְ ָדה –
זֶ ה ׁ ְש ָמ ּה ,נָ ְפל ּו ְ ּביָ ָדיו מו ְּר ְביֶ ְדרוֹ ַ ,אלְ ֶמנָ ר,
ו ְּרחוֹ קוֹ ת ִמ ּׁ ָשם – ֶסבוֹ לְ יָ הַ ,ק ְס ֶטחוֹ ן
וְ ַאף ּ ֶפנְ יָ ה ַק ְדיֵ לְ יָ ה – ׁשוֹ כֶ נֶ ת ַעל ָמצוּק.
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81.

Minaya saluda al rey.
De missa era exido | essora el rey Alfonsso;
¡afe Minaya Albar Fañez | do lega tan apuesto!
Finco sos inojos | ante tod el pueblo,
a los pies del rey Alfonsso | cayo con grand duelo,
besava le las manos | e fablo tan apuesto:

82.

Minaya hace ante la corte la apología del Cid; complacencia del rey,
disgusto de Garci Ordóñez; el rey manda escoltar a la familia del Cid
hasta Valencia; el rey ordena se levante la confiscación de los bienes
del Cid y los suyos; los Infantes de Carrión contemplan su provechoso
casamiento con las hijas del Cid.
«¡Merçed, señor Alfonsso, | por amor del Criador!
Besava vos las manos | mio Çid lidiador
los pies e las manos | commo a tan buen señor
quel ayades merçed, | ¡si vos vala el Criador!
Echastes le de tierra, | non ha la vuestra amor;
mager en tierra agena | el bien faze lo so:
ganada a Xerica | e a Ond(r)a por nombre,
priso a Almenar | e a Murviedro que es miyor,
assi fizo Çebolla | e adelant Castejon,
e Peña Cadiella | que es una peña fuert;
con aquestas todas | de Valençia es señor,
obispo fizo de su mano | el buen Campeador
e fizo çinco lides campales | e todas las arranco.
Grandes son las ganançias | quel dio el Criador,
fevos aqui las señas, | verdad vos digo yo:
çient cavallos | gruessos e corredores,
de siellas e de frenos | todos guarnidos son;
besa vos las manos | (e) que los prendades vos,
razonas por vuestro vassallo | e a vos tiene por señor.»
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ו ֵּמ ַעל לַ כּ ֹלַ ,ה ֶ ּג ֶבר ָאדוֹ ן הוּא ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ ה,
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ָ ּב ּה ִ ּב ׁישוֹ פוּת כּ וֹ נֵ ן ֶא ִ
ּ ְפ ָע ִמים ָח ֵמ ׁש לַ ְּק ָרב יָ ָצאָ ׁ ,שב ְמנַ ֵ ּצ ַח,
ַרב ַה ּׁ ָשלָ ל ְ ּביָ דוֹ ָ ,ה ֱאל ִֹהים נָ ַתן לוֹ .
ִה ֵ ּנה ַההוֹ כָ ָחהְ ,ר ֵאה ְ ּבמוֹ ֵעינֶ ָיך,
סו ִּסים ֵמ ָאה ְק ׁשו ִּחים ו ְּמ ִה ִירים לְ ַד ַהר,
ִמן ָה ֻא ָּכף ַעד ֶר ֶסן נִ ְב ָחר הוּא ִצ ּיו ָּדם.
יָ ֶד ָיך ְמנַ ּׁ ֵשקַ ,ק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ַמ ָּתת,
ִּכי ֲאדוֹ נוֹ ַא ָּתה וְ הוּא לְ ָך וָ ָסל.״
ֵה ִרים יָ דוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ִ ,ה ְצ ַט ֵּלב:
ַ
״ה ּׁ ֶש ַפע ַה ָ ּגדוֹ לַ ,ה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר זָ כָ ה בּ וֹ –
יַ ֲעזֹר לִ י ִאיזִ ידוֹ ר – ָאכֵ ן ַמ ְר ׁ ִשים ְמאֹד.
שָׂ ַמ ְח ִּתי ַ ּגם לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַח ְד ׁשוֹ ת ַה ִּסיד,
ְ ּב ֵח ֶפץ ֲא ַק ֵ ּבל ַמ ַּתת סו ָּסיו.״ ָא ְמנָ ם
שָׂ ֵמ ַח דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַ ,א ְך ַ ּג ְר ִסי אוֹ ְרדוֹ נְ יֵ ס
זוֹ ֵעף ,אוֹ ֵמר :״דּ וֹ ֶמה ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ִּסיד
עוֹ שֶׂ ה ִּכ ְבתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ ְ ּב ַמ ְמלְ כוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים,
ֵאין עוֹ ד נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ׁ ָשם.״ ָסח לָ רוֹ זֵ ן ַה ּ ֶמלֶ ךְ:
ֲ
״ח ַדל לְ ָךִּ ,כי טוֹ ב ִמ ּ ְמ ָך הוּא ְמ ׁ ָש ְר ֵתנִ י.״
ֲאזַ י דִּ ֵ ּבר ִמינַ איָ ה ְּכגֶ ֶבר ,נֶ ְח ָרצוֹ ת:
ֶ
״את ַח ְסדְּ ָך ִ ּב ֵּק ׁש ַה ִּסידֶ ,את ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו
ימנָ ה ַה ְ ּג ִב ָירה
וְ כֵ ן ַר ְעיָ תוֹ ִח ֶ
הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש לָ ַק ַחת ִמן ַה ּ ִמנְ זָ ר בּ וֹ ֵהן
ׁשוֹ כְ נוֹ ת ַע ָּתה ,לְ ַמ ַען ָּתבֹאנָ ה ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה,
ֶאל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.״ ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיב ַה ּ ֶמלֶ ְך:
״ב ֵח ֶפץ ֵא ָענֶ ה לוֹ  ,וְ גַ ם ָאכִ ין ֵצ ָידה
ְּ
לְ ַמ ֲענָ ן ,עוֹ ָדן חוֹ לְ פוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ַא ְר ִצי,
ֶאנְ צֹר אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ּתוֹ ְק ָפן וְ ַעל ְּכבוֹ ָדן
ֶא ׁ ְשמֹר .וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ַּת ַ ּג ְענָ ה ַה ְ ּג ִבירוֹ ת
ֶאל ְ ּגבוּל ַא ְר ִציְ ,ראוַּ ,א ָּתה וְ דוֹ ן רוּי דִּ ַיאס,
יטבֶ ׁ .ש ֵּכן ֵאינִ י רוֹ ֶצה
לְ ׁ ָש ֵרת אוֹ ָתן ֵה ֵ
ׁ ֶש ַּל ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר י ַ
ר־מה.
ֹאבד וְ ל ּו דְּ ַב ָ
ׁ ִש ְמע ּו דְּ ָב ַרי ָ ּבזֹאתָּ ,כל נְ ִתינֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך:

המלך אלפונסו.
איור משלהי המאה ה .16-צייר אלמוני.
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Alço la mano diestra, | el rey se santigo:
«De tan fieras ganançias | commo a fechas el Campeador
¡si me vala Sant Esidro! | plazme de coraçon,
e plazem de las nuevas | que faze el Campeador;
reçibo estos cavallos | quem enbia de don.»
Mager plogo al rey | mucho peso a Garçi Ordoñez:
«¡Semeja que en tierra de moros | non a bivo omne
quando assi faze a su guisa | el Çid Campeador!»
Dixo el rey al conde: | «Dexad essa razón,
que en todas guisas | mijor me sirve que vos.»
Fablava Minaya i | a guisa de varon:
«Merçed vos pide el Çid, si vos cayesse en sabor,
por su mugier doña Ximena | e sus fijas amas a dos:
saldrien del monesterio | do elle las dexo
e irien pora Valençia | al buen Campeador.»
Essora dixo el rey: | «Plazme de coraçon;
hyo les mandare dar conducho | mientra que por mi tierra fueren,
de fonta e de mal | curial[l]as e de desonor;
quando en cabo de mi tierra | aquestas dueñas fueren
catad commo las sirvades | vos y el Campeador.
¡Oid me, escuellas | e toda la mi cort!
Non quiero que nada pierda | el Campeador;
a todas las escuellas | que a el dizen señor
por que los deserede | todo gelo suelto yo;
sirvan le[s] sus her[e]dades | do fuere el Campeador.
Atrego les los cuerpos | de mal e de ocasion,
por tal fago aquesto | que sirvan a so señor.»
Minaya Albar Fañez | las manos le beso;
sonrrisos el rey, | tan velido fablo:
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ָּכל ִמי ׁ ֶש ִעם ַה ִּסיד ָהלַ ְךָ ,אדוֹ ן ָק ָרא לוֹ ,
וְ ֶאת ְרכו ּׁשוֹ ֶה ְח ַר ְמ ִּתיִ ,הנְ נִ י ְמ ׁ ִשיבוֹ ,
ׁ ֶשלּ וֹ הוּא ַה ִּקנְ יָ ן ַ ּב ֲא ׁ ֶשר יֵ לֵ ְך ַה ִּסיד.
ָ ּבזֹאת ֲאנִ י ָע ֵרב לָ ִא ׁיש ִמ ּ ְפנֵ י ָּכל נֶ זֶ ק,
יטב.״
לְ ַמ ַען יְ ׁ ָש ֵרת ֶאת ֲאדוֹ נוֹ ֵה ֵ
נִ ּׁ ֵשק ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ִח ֵ ּי ְך ֲאזַ י ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ כַ ּׁשו ָּרה דִּ ֵ ּבר:
״כל ִמי ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ֶאל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר
ָּ
לַ ְחבּ ֹרּ ְ ,ב ִב ְר ָּכ ִתי יִ זְ ֶּכה ו ְּב ֶח ֶסד ֵאל.
יִ ַ
יטב ָ ּבזֶ ה ֶחלְ ֵקנ ּו וְ לֹא ְ ּבעוֹ ד ָקלוֹ ן.״
ֲאזַ י ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן ִה ׁ ְש ִמיע ּו דִּ ְב ֵר ֶיהם:
ֵׁ
״שם ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר יָ ָצא לִ ְת ִה ָּלה,
לָ שֵׂ את ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו הוּא ַמ ַעשׂ ְ ּב ִע ּתוֹ ,
ַ ּגם ִאם עֹז לֹא נַ ְר ִהיב לוֹ ַמר זֹאת ְ ּבמוֹ ּ ִפינ ּו –
הוּא ִא ׁיש ִ ּביוָ ר וְ ָאנ ּו ֵהן נְ ִסיכֵ י ַק ְריוֹ ן.״
לֹא ָא ְמר ּו דָּ ָבר לְ ִא ׁיש וְ כָ אן ַה ּ ִׂש ַיח ַּתם.
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ָא ַמר ׁ ָשלוֹ ם לַ ּ ֶמלֶ ְך ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
ַ
״א ָּתה יוֹ ֵצאִ ,מינַ איָ ה ,לֵ ְך ְ ּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשם,
וְ ַקח ִא ְּת ָך ׁ ָשלִ ַיח ,יִ ְהיֶ ה הוּא לְ תוֹ ֶעלֶ ת.
יטב,
וְ ִאם ַה ְ ּג ָברוֹ ת ָּתבֹאנָ ה ִע ּ ְמ ָךָ ׁ ,ש ְר ֵתן ֵה ֵ
לְ ַבל דָּ ָבר ֶּת ְח ַס ְרנָ ה ַעד בּ וֹ ֲאכֶ ם ֶמ ִדינָ ה.
ַה ִּסיד ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה יִ ְד ַאג לָ ֶהן לָ ֶב ַטח.״
ָא ַמר ׁ ָשלוֹ ם ִמינַ איָ הָ ,עזַ ב ֶאת ֶה ָח ֵצר.

יֹוצא
ל־סידִ .מינַ איָ ה ֵ
מֹוס ִרים ֶאת ִּב ְרּכָ ָתם לְ ֶא ִ
ָ .83ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריֹון ְ
נֹות ָיהַ .א ִּב ִירים ַר ִּבים
נֹוטל ִמ ָּׁשם ֶאת ּדֹונְ יָ ה ִח ֶימנָ ה וְ ֶאת ְּב ֶ
ֶאל ַה ִּמנְ זָ ר וְ ֵ
ִמ ְצ ָט ְר ִפים ֶאל ְצ ָבאֹו ֶׁשל ַה ִּסידִ .מינַ איָ ה ְמ ַׁשּלֵ ם לַ ֲא ִבי ַה ִּמנְ זָ רָ .ר ֵחל
ּומ ְת ַחּנְ נִ ים לְ ַק ֵּבל ֶאת ּכַ ְס ָּפם ַּב ֲחזָ ָרהִ .מינַ איָ ה
מֹופ ִיעים לְ ֶפ ַתע ִ
ּווִ ָידס ִ
יֹוצא לִ ְק ַראת
מּודס ֵ
ַמ ְב ִט ַיח ַּב ֲח ִצי ֶּפהַ .הּכֹל חֹוזְ ִרים לְ וָ לֶ נְ ְסיָ הֶּ .ב ְר ֶ
יֹוצא לְ ַק ֵּבל ֶאת ְּפנֵ י ַהּגְ ִבירֹות
חֹובר ֵאלָ יו וְ ֵ
אּורי ֵ
ַה ָּב ִאיםִ .א ְּבן־ּגַ לְ ּבֹון ַה ַּמ ִ
ָח ְבר ּו ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן ֶאל ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה:
ַ
״א ָּתה ַה ּ ִמ ְצ ַט ֵ ּין ַ ּב ּ ַמ ֲעשִׂ ים ֻּכ ָּלם,
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«Los que quisieren ir | se[r]vir al Campeador
de mi sean quitos | e vayan a la graçia del Criador;
mas ganaremos en esto | que en otra desonor.»
Aqui entraron en fabla | los iffantes de Carrion:
«Mucho creçen las nuevas | de mio Çid el Campeador;
bien casariemos con sus fijas | pora huebos de pro.
Non la osariemos acometer | nos esta razon,
¡mio Çid es de Bivar | e nos de los condes de Carrion!»
No lo dizen a nadi | e finco esta razon.
Minaya Albar Fañez | al buen rey se espidio:
«¿Hya vos ides, Minaya? | ¡Id a la graçia del Criador!
Levedes un portero, | tengo que vos avra pro;
si levaredes las dueñas | sirvan las a su sabor,
fata dentro en Medina | denles quanto huebos les fuer;
desi adelant | piensse dellas el Campeador.»
Espidios Minaya | e vasse de la cort.

83.

Los Infantes de Carrión envian saludos al Cid; Minaya va al monasterio
por doña Jimena y sus hijas; muchos caballeros se deciden a ir a
Valencia; Minaya recompense al abad; Raquel y Vidas se le acercan a
recordarle el asunto pendiente de las arcas.
Los iffantes de Carrion | dando ivan conpaña a Minaya Albar Fañez:
«En todo sades pro, | en esto assi lo fagades:
saludad nos | a mio Çid el de Bivar,
somos en so pro | quanto lo podemos far;
el Çid que bien nos quiera | nada non perdera.»
Respuso Minaya: | «Esto non me a por que pesar.»
Hido es Minaya, | tornansse los iffantes.
Adeliño pora San Pero | o las dueñas estan,
tan grand fue el gozo | quandol vieron assomar;
deçido es Minaya, | a Ssan Pero va rogar.
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ישת ׁ ָשלוֹ ם.
ֲעשֵׂ ה ַ ּגם זֹאת ו ְּמסֹר לַ ִּסיד דְּ ִר ׁ ַ
ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך נוּכַ ל נֶ ֱא ָמנָ יו ֲאנַ ְחנוּ,
וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ֵר ֵענוּ ,לֹא יִ ָ ּנזֵ ק לָ ֶב ַטח.״
״אין זֶ ה ֵמ ִענְ יָ נִ י.״
ֵה ׁ ִשיב לָ ֶהם ִמינַ איָ הֵ :
וּלְ ַד ְרכּ וֹ ָרכַ ב; ָחזְ ר ּו ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן.
ִמ ֵהר הוּא ֶאל ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ ִ ,מ ׁ ְש ַּכן ְ ּג ָברוֹ ת ַה ִּסיד.
ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה ָא ׁ ְש ָרן לְ ֵעת ָרא ּו אוֹ תוֹ .
יָ ַרד ִמינַ איָ ה ַא ְר ָצהָ ּ ,פנָ ה ֶאל ַה ּ ִמנְ זָ ר,
נָ שָׂ א ְּת ִפ ָּלה וְ ׁ ָשב לִ ְפגּ ֹׁש ֶאת ַה ְ ּג ָברוֹ ת:
ִ
ימנָ ה,
״הנְ נִ י ַקד מוּלֵ ְךּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ְ
יִ ׁ ְשמֹר אוֹ ָתך ָה ֵאל ִמ ַּס ָּכנָ ה אוֹ ּ ֶפגַ ע
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ׁשוֹ לֵ ַח
וְ כֵ ן ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתיִ ְךֶ .א ִ
ִמ ּ ְמקוֹ ם ׁ ָשם ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ ֶאת ִ ּב ְר ָּכתוֹ לָ כֶ ן.
ָהיָ ה הוּאְּ ,כ ׁ ֶש ָעזַ ְב ִּתיּ ָ ,ב ִריאּ ְ ,ביָ דוֹ רֹב ע ׁ ֶֹשר.
ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּב ַח ְסדּ וֹ נָ ַתן לָ כֶ ן לָ לֶ כֶ ת,
ַעל ֵּכן לָ ִעיר וָ לֶ נְ ְסיָ ה – ַע ָּתה ִהיא ְ ּביָ ֵדינ ּו –
ֶא ַּקח ֶא ְתכֶ ן ִע ּ ִמי .לְ ֵעת יִ ְר ֶאה ַה ִּסיד
ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו ְ ּב ִריאוֹ ת וּלְ לֹא ּ ֶפגַ ע,
יִ ְהיֶ ה ְמ ֻא ּׁ ָשר ָה ִא ׁישָ ,ח ְפ ׁ ִשי ִמדְּ ָאגוֹ ת.
ימנָ ה ָס ָחהְ :״רצוֹ ן ָה ֱאל ִֹהים הוּא.״
דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ָ ּב ַחר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ְ ּב ַא ִ ּב ִירים ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה,
ׁ ָשלַ ח ֶאל ֲאדוֹ נוֹ ַ ,ה ִּסיד ׁ ֶש ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה:
״לְ רוּי דִּ ַיאס ,יִ ׁ ְשמֹר אוֹ תוֹ ָה ֵאלִ ,א ְמר ּו ִּכי
ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו נָ ַתן ְ ּביָ ִדי ַה ּ ֶמלֶ ְך,
וְ כָ ל עוֹ ד ְ ּב ַא ְרצוֹ נִ ְהיֶ ה ִה ְב ִט ַיח לָ נ ּו
ְצ ָרכֵ ינ ּו לְ ַס ּ ֵפק וּלְ ָהגֵ ן ָעלֵ ינוּ.
ְ ּבעוֹ ד יָ ִמים ט״ו – ָה ֵאל יִ ׁ ְשמֹר אוֹ ָתנ ּו –
נָ בוֹ א ֵאלָ יוֲ ,אנִ יִ ,א ׁ ְש ּתוֹ ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו
וְ כֵ ן ָּכל ַה ְ ּג ִבירוֹ תַ ,רבּ וֹ ת יִ חוּס וְ ת ַֹאר.״
ּ ָפנ ּו ָה ַא ִ ּב ִירים ,יְ ַמ ְּלא ּו ֶאת ַה ּ ְפ ֻקדָּ ה.
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Quando acabo la oraçion | a las dueñas se [fue] torn[ar]:
«Omilom, doña Ximena, | ¡Dios vos curie de mal!
¡Assi ffaga | a vuestras fijas amas!
Saluda vos mio Çid | alla ond(d)e elle esta,
sano lo dexe | e con tan grand rictad.
El rey por su merçed | sueltas me vos ha
por levaros a Valençia | que avemos por heredad.
Si vos viesse el Çid | sanas e sin mal
todo serie alegre | que non avrie ningun pesar.»
Dixo doña Ximena: | «¡El Criador lo mande!»
Dio tres cavalleros | Minaya Albar Fañez,
enviolos a mio Çid | a Valençia do esta:
«Dezid al Canpeador | – ¡que Dios le curie de mal! –
que su mugier e sus fijas | el rey sueltas me las ha;
mientra que fueremos por sus tierras | conducho nos mando dar.
De aquestos .xv. dias | – si Dios nos curiare de mal –
seremos yo e su mugier | e sus fijas que el a
hy todas las dueñas con ellas | quantas buenas ellas han.»
Hidos son los cavalleros | e dello penssaran;
remaneçio en San Pero | Minaya Albar Fañez.
Veriedes cavalleros | venir de todas partes,
hir se quieren a Valençia | a mio Çid el de Bivar,
que les toviesse pro | rogavan a Albar Fañez;
diziendo estla] Mi(a)naya: | «Esto fere de veluntad.»
A Minaya .lxv. cavalleros | acreçidol han
y el se tenie .c. | que aduxiera d’alla;
por ir con estas dueñas | buena conpaña se faze.
Los quinientos marcos de | dio Minaya al abbat;
los otros quinientos | dezir vos he que faze:
Minaya a doña Ximena | e a sus fijas que ha
e a las otras dueñas | que las sirven delant
el bueno de Minaya | pensolas de adobar
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ִמינַ איָ ה ְ ּב ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ נִ ׁ ְש ַאר ,ל ּו ְר ִא ֶיתם
ֵּכ ַיצד ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ָ ּבא ּו ִמ ָּכל ַק ְצווֹ ת ָה ָא ֶרץ,
ֶח ְפ ָצם ֶאל ִסיד לַ ְחבּ ֹר ,לָ לֶ כֶ ת לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה.
ַמ ְפ ִצ ִירים ֵהם ְ ּב ִמינַ איָ ה לִ ְבחֹר ָ ּב ֶהםֵ .מ ׁ ִשיב
״א ִ ּב ַיריּ ְ ,ב ֵח ֶפץ לֵ ב.״
לָ ֶהם ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ סַ :
חוֹ ְב ִרים ֵאלָ יו ׁ ִש ּׁ ִשים וַ ֲח ִמ ּׁ ָשה ְ ּבנֵ י ַחיִ ל,
נוֹ ָסף ַעל ַה ּ ֵמ ָאה ִע ּ ָמם יָ ָצא לַ דֶּ ֶר ְך.
ָאכֵ ן נָ ֶאה ַה ֶח ֶבר ַה ְמלַ ֶ ּוה ֶאת ַה ְ ּג ִבירוֹ ת.
ִ ּב ֵידי ַאב ַה ּ ִמנְ זָ ר ֶאת ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ַה ּ ַמ ְר ִקים
ָמ ַסר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה .ו ַּב ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת
ַהנּוֹ ָס ִפיםַ ,ה ְק ׁ ִשיבוֵּּ ,כ ַיצד נָ ַהג ִמינַ איָ ה.
ימנָ ה וְ כֵ ן ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיה
ֶאת ַה ְ ּג ִב ָירה ִח ֶ
וְ ֶאת ָה ֲא ָמהוֹ ת ַה ְמ ׁ ָש ְרתוֹ ת אוֹ ָתן
ִ ּב ֵּק ׁש לִ ְרכּ ֹׁש לָ ֶהן ֵמ ַ
יטב ִצ ּיוּד לַ דֶּ ֶר ְך
ִמן ַה ּ ָמצוּי ְ ּבבּ ו ְּרגוֹ סִ ּ .פ ְרדָּ ה וְ סוּס ֻמ ְב ָחר,
יט ָבן ,וּלְ ֵעת
לְ ַמ ַען ֵּת ָר ֶאינָ ה ְ ּב ֵמ ָ
ִצ ֵ ּיד אוֹ ָתן ֵה ֵ
יטב ִ ּב ֵּק ׁש ַפנְ יֵ ס ַה ּטוֹ ב
ְ
ְ
לָ ֵצאת ִעם ַה ְ ּג ִבירוֹ ת לַ דֶּ ֶרךַ ,אך לְ ֶפ ַתע,
ְרא ּו נָ א ,לְ ַרגְ לָ יו נוֹ ְפלִ ים ָר ֵחל וּוִ ָידס:
ִ
״מינַ איָ הָ ,ה ַא ִ ּביר ַה ּטוֹ ב וְ ַרב ַה ֶח ֶסד,
ִאם לֹא יוֹ ִאיל ַה ִּסיד לְ ַס ֵ ּי ַע ְ ּביָ ֵדנ ּו
ִּכי ָאז ְמ ֻח ָּסלִ ים ֲאנַ ְחנוּ .נְ וַ ֵּתר
ּ
ַעל ָה ִר ִ ּבית ִאם ַרק ּתו ׁ ַּשב לָ נ ּו ַה ֶק ֶרן.״
״אםּ ְ ,ב ֶעזְ ַרת ָה ֵאלֶ ,א ְר ֶא ּנ ּו זֹאת א ַֹמר לוֹ .
ִ
ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ֲעשִׂ ֶיתם ָראוּי לִ גְ מוּל נָ אוֹ ת.״
ָא ְמר ּו ָר ֵחל וּוִ ָידס :״יְ ִהי ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל,
ִאם לֹא ,נֵ לֵ ְך ִמבּ ו ְּרגוֹ ס וּנְ ַב ֵּק ׁש ַא ֲח ָריו.״
חוֹ זֵ ר ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ֶאל ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ ,
ַר ִ ּבים חוֹ ְב ִרים ֵאלָ יוַ .מ ְחלִ יט לִ ְרכּ ֹב ִמינַ איָ ה,
ֵמ ַאב ַה ּ ִמנְ זָ ר נִ ְפ ָרד הוּאַ ,ר ָ ּבה ָעגְ ַמת נַ ְפ ׁשוֹ :
״יְ ִהי ְ ּב ֶעזְ ָר ְת ָך ָה ֵאל ִ ּב ְמרוֹ ם ׁ ָש ַמיִ ם.
נַ ּׁ ֵשק ִ ּב ׁ ְש ִמי יָ דוֹ ׁ ֶשל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
יִ שְׂ ֶ ּגה ָה ִא ׁיש ו ְּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר יִ ְפ ַעל יַ ְצלִ ַיח,
וּלְ ַבל יִ ׁ ְש ַּכח ַה ִּסיד ֶאת ַה ּ ִמנְ זָ ר ׁ ֶש ָּלנוּ.״
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de los mejores guarnimientos | que en Burgos pudo falar,
palafres e mulas, | que non parescan mal.
Quando estas dueñas | adobadas las han
el bueno de Minaya | penssar quiere de cavalgar.
Afevos Rachel e Vidas | a los pies le caen:
«¡Merçed, Minaya, | cavallero de prestar!
Desfechos nos ha el Çid | sabet, si no nos val;
soltariemos la ganançia | que nos diesse el cabdal.»
«Hyo lo vere con el Çid | si Dios me lieva ala;
por lo que avedes fecho | buen cosiment i avra.»
Dixo Rachel e Vidas: | «¡El Criador lo mande!
Si nan, dexaremos Burgos, | ir lo hemos buscar.»
Hido es pora San Pero | Minaya Albar Fañez;
muchas yentes sele acogen, | pensso de cavalgar.
Grand duelo es | al partir del abbat:
«¡Si vos vala el Criador | Minaya Albar Fañez!
Por mi al Campeador | las manos le besad;
aqueste monesterio | no lo quiera olbidar
todos los dias del sieglo | en levar lo adelant
el Çid | siempre valdra mas.»
Respuso Minaya: | «¡Fer lo he de veluntad!»
Hyas espiden | e pienssan de cavalgar
el portero con ellos | que los ha de aguardar;
por la tierra del rey | mucho conducho les dan.
De San Pero fasta Medina | en .V. dias van;
felos en Medina | las dueñas e Albar Fañez.
Direvos de los cavalleros | que levaron el menssaje:
al ora que lo sopo | mio Çid el de Bivar
plogol de coraçon | e tornos a alegrar,
de la su boca | conpeço de fablar:
«¡Qui buen mandadero enbia | tal deve sperar!
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״ב ֵח ֶפץ לֵ ב א ַֹמר לוֹ ,״ ֵה ׁ ִשיב ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
ְּ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְרדוּ ,יָ ָצא לִ ְרכּ ֹב ִמינַ איָ ה,
ַה ּׁ ָשלִ ַיח ִע ּ ָמ ֶהם ְמלַ ֶ ּוה אוֹ ָתם ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ַעד ְ ּגבוּל ַה ּ ַמ ְמלָ כָ הֵ .צ ָידה ַר ָ ּבה ִע ּ ָמם.
אתם לַ דֶּ ֶר ְך
ישי לְ ַא ַחר ֵצ ָ
ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ִה ִ ּג ַיע ִמ ַּסן ּ ֶפ ְדרוֹ ַ ,ה ַ ּגיִ ס ,לְ ֶמ ִדינָ ה.
ַה ִ ּביט ּו ַ ּב ְ ּג ָברוֹ ת ו ְּב ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס.
ַע ָּתה ַעל ַה ּׁ ְשלִ ִיחים ׁ ֶש ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ֵה ִביא ּו
ֶאל ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּליִ ׁ ,ש ְמעוִּ :מ ָ ּיד לִ כְ ׁ ֶשנּוֹ ַדע לוֹ
שָׂ ַמח ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ו ְּמ ֻא ּׁ ָשר ָהיָ ה.

1450

ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו ,וְ כֹה ָא ַמר לָ ֶהם ַה ֶ ּג ֶבר:
ָׁ
״שלִ ַיח טוֹ ב ֵמ ִביא ִע ּמוֹ ְ ּבשׂ וֹ ָרה טוֹ ָבה.
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ,נֶ ֱא ָמנִ י ִמבּ ו ְּרגוֹ ס,
ו ּ ֶּפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדסַ ,א ָּתה ,מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס,
וְ ַה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ ְּ ,כלִ י ק ֶֹד ׁש ְמ ֻצ ָ ּין,
ְ ּבר ׁ
ֹאש ֵמ ָאה ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ַה ְ ּנכוֹ נִ ים לַ ְּק ָרב
ּ
רוֹ כֵ בָ ,חלַ ף ַעל ּ ְפנֵ י ַסנְ ָטה ַמ ִר ָיה ָ ּבא
ֶאל מוֹ לִ ינָ ה ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְשכּ ֹן ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה.
ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן ׁ ַש ִּליט ָ ּב ּהֵ ,ר ִעי וְ ִא ׁיש ׁ ָשלוֹ ם,
ֹאש ֵמ ָאה ַא ִ ּביר יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ִמ ׁ ְש ָמר.
ְ ּבר ׁ
ַעל ֵּכן ְצא ּו ֶאל ֶמ ִדינָ ה ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה,
נִ ְמ ַסר לִ י ִּכי ְ ּבנָ ֵקל ּתוּכְ ל ּו לִ ְמצֹא אוֹ ָתם,
ִא ׁ ְש ִּתי ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתיִ ,ע ּ ָמן ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד וִ ָיקר ֵאלַ י אוֹ ָתן ָה ׁ ִשיבוּ.
ֶא ֱהיֶ ה ָּכאן ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ,זוֹ הוֹ ן ָע ֵתק ָעלְ ָתה לִ י,
ַעל ֵּכן לִ נְ ט ֹׁש אוֹ ָת ּה יִ ְהיֶ ה ַמ ֲעשֵׂ ה ִא ֶ ּולֶ ת.
וָ לֶ נְ ְסיָ ה ְרכו ׁ ִּשי ִהיאַ ,על ֵּכן ָ ּב ּה ֶא ּׁ ָש ֵאר.״
ִס ֵ ּים דְּ ָברוֹ  .יָ ְצא ּו ׁ ְשלִ ֵיחי ַה ִּסיד ְ ּב ַד ַהר,
ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך יוּכְ לוּ ,לֹא יַ ַע ְצר ּו לְ ֶרגַ ע.
ַעל ּ ְפנֵ י ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה ָחלְ פוּּ ִ ,ב ְפרוֹ נְ ָט ֵאל
ָחנוּ ,וּלְ ָמ ֳח ָרת ִה ִ ּגיע ּו ֶאל מוֹ לִ ינָ ה.
ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן ַה ּ ַמאו ִּריֵ ,עת ַהדָּ ָבר נוֹ ַדע לוֹ
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Tu, Muño Gustioz | e Pero Vermuez delant
e Martin Antolinez | un burgales leal,
el obispo don Jeronimo | coronado de prestar,
cavalguedes con çiento | guisados pora huebos de lidiar;
por Santa Maria | vos vayades passar,
vayades a Molina | que yaze mas adelant,
tienela Avengalvon | – mio amigo es de paz –
con otros çiento cavalleros | bien vos conssigra;
hid pora Medina | quanto lo pudieredes far;
mi mugier e mis fijas | con Minaya Albar Ffañez
asi commo a mi dixieron | hi los podredes falar,
con grand ondra | aduzid melas delant.
E yo fincare en Valençia | que mucho costadom ha,
gran locura serie | si la desenparas;
yo ffincare en Valençia | ca la tengo por heredad.»
Esto era dicho, | pienssan de cavalgar
e quanto que pueden | non fincan de andar.
Troçieron a Santa Maria | e vinieron albergar a Fron[chales],
y el otro dia vinieron | a Molina posar.
El moro Avengalvon | quando sopo el menssaje
saliolos reçebir | con grant gozo que faze:
«¿Venides, los vassallos | de mio amigo natural?
¡A mi non me pesa | sabet, mucho me plaze!»
Fablo Muño Gustioz, | non spero a nadi:
«Mio Çid vos saludava | e mandolo recabdar
con çiento cavalleros | que privadol acorrades.
Su mugier e sus fijas | en Medina estan;
que vayades por ellas, | adugades gelas aca
e ffata en Valençia | dellas non vos partades.»
Dixo Avengalvon: | «¡Fer lo he de veluntad!»
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אבן־גלבון .גשר סן פבלו ,בורגוס.

חומות מולינה ,עירו של אבן־גלבון המאורי.
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יָ ָצאִ ,ק ֵ ּבל אוֹ ָתם ְ ּברֹב שִׂ ְמ ָחה וְ גִ יל:
״וָ ָסלִ ים ׁ ֶשל ֵר ִעי ַה ּטוֹ בִ ,ה ֵ ּנה ִה ַ ּג ְע ֶּתם.
לֹא ַצר לִ י ,נַ ֲהפוֹ ְך הוּאָ ,רצוּי לִ י ַהדָּ ָבר.״
דִּ ֵ ּבר מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ,הוּא לֹא ִח ָּכה לְ ִא ׁיש:
ישת ׁ ָשלוֹ ם ַק ֵ ּבל ִמ ִּסיד ׁ ֶש ִּליִ ,צ ָ ּוה הוּא
״דְּ ִר ׁ ַ
ִּכי לְ ֶעזְ רוֹ ֵּת ֵצא ְ ּב ָפ ָר ׁ ִשים ֵמ ָאה.
ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו ְמיַ ֲחלוֹ ת לוֹ ְ ּב ֶמ ִדינָ ה –
ִ ּב ֵּק ׁש ִּכי ְּת ִב ֵיאן ֵאלָ יו לְ כָ אן וְ לֹא
ִּתגְ ַרע ֵמ ֶהן ֵעינֶ ָיך ָּכל עוֹ ד הוּא ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה.״
ֵה ׁ ִשיב ִא ְ ּב ַ ּ
״ב ֵח ֶפץ לֵ ב ֶא ֱעשֶׂ ה זֹאת.״
ן־גלְ בּ וֹ ןּ ְ :
לְ ָמ ֳח ָרת ִעם ׁ ַש ַחר יָ ְצא ּו לִ ְרכּ ֹבּ ִ .ב ְּק ׁש ּו ֵהם
אתיִ ם.
ַרק ּ ָפ ָר ׁ ִשים ֵמ ָאה ַא ְך הוּא ָ ּבא ִעם ָמ ַ
ֶאת ֶרכֶ ס ֶה ָה ִרים נִ ּ ָׂשא ּ ִפ ְר ִאי ָחצוּ,
לְ לֹא ֲח ׁ ָש ׁש ָחלְ פ ּו ַעל ַמ ַטה דֶּ ה ָט ָרנְ ץ,
ֵה ֵחלּ ּו לְ ַהנְ ִמ ְיך ֶאל ֵע ֶמק ַא ְרבּ ו ֶּחלוֹ .
ֵ ּבינְ ַתיִ ם ְ ּב ֶמ ִדינָ ה עוֹ ְמ ִדים ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ָמר
ׁ ְשנֵ י ַא ִ ּב ִירים – ׁ ָשלַ ח ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה
לִ לְ מֹד ֶאת ָה ֱא ֶמת .לֹא ִה ְת ַע ְּכב ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ֶא ָחד נִ ׁ ְש ַאר ִע ּ ָמםֵ ,רעוֹ ׁ ָשב ֶאל ִמינַ איָ ה:
״חיל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָ ּבא לְ ַב ֵּק ׁש אוֹ ָתנוּ.
ֵ
ִה ֵ ּנה מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ו ּ ֶּפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס
ָהאוֹ ֲה ִבים אוֹ ְת ָך ,וְ ִע ּ ָמ ֶהם ִא ׁיש בּ ו ְּרגוֹ ס,
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סַ .ה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ ,
ְּכלִ י ק ֶֹד ׁש נֶ ֱא ָמןִ ,א ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן ֲא ׁ ֶשר
מוֹ ׁ ֵשל ַעל ַה ּ ִמ ְב ָצר וְ גֵ יסוֹ ָתיו ִע ּמוֹ ,
לִ כְ בוֹ ד ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי וּלְ שִׂ ְמ ַחת לִ בּ וֹ
ּ
ָ ּב ִאים ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ,עוֹ ד זְ ַמן ָק ָצר יַ ִגיעוּ.״
״אל ָה ֻא ָּכף!״ קוֹ ֵרא ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
ֲאזַ יֶ ,
ַהכּ ֹל ָח ְפז ּו לִ ְרכּ ֹבִ ,א ׁיש לֹא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ֵמ ָאהִ ,אם לֹא יוֹ ֵתר ,נָ ֶאה ָהיָ ה ַה ֶח ֶבר.
יטב סו ִּסיםִ ,ר ְת ָמה וְ ִענְ ְ ּבלֵ י ַא ְפ ָסר,
ֵמ ַ
ּ
ארם ָמגֵ ן,
ימה ׁ ֶשל ֶמ ׁ ִשי ,לְ ַצ ָ ּו ָ
ְּכסו ָּתם ְגלִ ָ
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Essa noch | conducho les dio grand;
a la mañana | pienssan de cavalgar;
çientol pidieron | mas el con dozientos va
Passan las montañas | que son fieras e grandes,
passaron Mata de Toranz | de tal guisa que ningun miedo non han,
por el val de Arbux[uel]o | pienssan a deprunar.
Y en Medina | todo el recabdo esta:
envio dos cavalleros Minaya Albar Fañez | que sopiessen la verdad,
esto non detard[an] | ca de coraçon lo han
el uno finco con ellos | y el otro torno a Albar Fañez:
«Virtos del Campeador | a nos vienen buscar
Afevos aqui Pero Vermuez e Muño Gustioz | que vos quieren sin hart,
e Martin Antolinez | el burgales natural
y el obispo don Jeronimo | cor[o]nado leal
y el alcayaz Avengalvon | con sus fuerças que trahe
por sabor de mio Çid | de grand ondral dar
todos vienen en uno, | agora legaran.»
Essora dixo Minaya: | «¡Vay[a]mos cavalgar!»
Esso ffue a priessa fecho | que nos quieren detardar;
bien salieron den çiento | que non pareçen mal,
en buenos cavallos | a petrales e a cascaveles
e a cuberturas de çendales | y escudos a los cuellos
y en las manos lanças | que pendones traen,
que sopie(n)ssen los otros | de que seso era Albar Fañez
o cuemo saliera de Castiella | Albar Fañez con estas dueñas que trahe.
Los que ivan mesurando | e legando delant
luego toman armas | e tomanse a deportar;
por çerca de Salon | tan grandes gozos van.
Don legan los otros | a Minaya Albar Fañez se van homilar.
Quando lego Avengalvon | dont a ojo [lo] ha
sonrrisando se de la boca | hivalo abraçar,
en el ombro lo saluda | ca tal es su husaje:
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ְ ּביָ ָדם ֲחנִ ית וְ נֵ ס ,לְ ַהגְ ָ ּב ַרת ָהר ׁ ֶֹשם.
לְ ַמ ַען ַהכּ ֹל יִ ְרא ּו ִמיה ּו ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס
וְ ֵא ְיך ָ ּבא ִמ ַּק ְס ִטילְ יָ ה וְ ַה ְ ּג ָברוֹ ת ִע ּמוֹ .
ָרכַ ב ֲחלוּץ ַה ַ ּגיִ ס ו ַּב ֲחזִ ית דָּ ַהר,
נוֹ ֵטל ִא ׁיש ֶאת נִ ׁ ְשקוֹ ֶ ,אל ָעל ֵמנִ יף .עוֹ לִ ים
ִמ ְ ּגדוֹ ת ַחאלוֹ ן ַה ַ ּנ ַחל ְצלִ ילֵ י שִׂ ְמ ָחה וְ א ׁ ֶֹשר.
ְ ּבבוֹ א ַה ּׁ ְש ָאר ַקדּ ּו ִ ּב ְפנֵ י ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
וּלְ ֵעת ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן ִה ִ ּג ַיע וְ ָר ָאהוּ,
ִח ּיו ְּך ֵה ִאיר ּ ָפנָ יו ,נִ ַ ּג ׁש הוּא לְ ַח ְ ּבקוֹ
וְ ַעל ְּכ ֵתפוֹ נָ ַפלָּ .כזֶ ה ִמנְ ַהג ָה ִא ׁיש.
״יוֹ ם טוֹ ב לְ ָך ַה ּיוֹ םַ ,אלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ִ ּבזְ כוּת ְ ּג ִבירוֹ ת ּתוֹ לִ ְיך יַ ֲעלֶ ה וַ דַּ אי ֶע ְר ֵּכנוּ.
ַר ְעיַ ת ַה ִּסיד ֶ ּבן ַחיִ ל ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו ִע ּ ָמ ּה
נְ כַ ֵ ּבד ֻּכ ָּלנוּ .זֶ ה גּ וֹ ָרלוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו
ִ ּב ַּק ׁ ְשנ ּו ָר ָעתוֹ  ,לְ ָה ַרע לוֹ לֹא נוּכַ ל.
ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ְ ּב ִמלְ ָח ָמה ,יִ זְ ֶּכה הוּא ְ ּב ֶחלְ ֵקנוּ.
ְּכ ִסיל ְ ּב ֵעינַ י ָה ִא ׁיש ׁ ֶש ּזֹאת ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע.״
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ּומ ֶּמּנָ ה לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ַ .84הּכֹל נָ ִחים ְּב ֶמ ִדינָ הִ .מ ָּׁשם לְ מֹולִ ינָ ה ִ
ִח ּיו ְּך ָעלָ ה ַעל ּ ְפנֵ י ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
״אכֵ ןִ ,א ְ ּב ַ ּ
ָ
ן־גלְ בּ וֹ ן ,יְ ִדיד ֱא ֶמת ַא ָּתה.
ִאם ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל ִ ּב ְפנֵ י ַה ִּסיד ָאבוֹ א
וְ ַחי ָה ִא ׁיש ,לָ ֶב ַטח ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֶד ָיך
לֹא ִּת ָ ּנזֵ קַ .א ְך בּ וֹ א ,נֵ ׁ ֵשב לִ ְסעֹד ָה ֶע ֶרב.״
ָא ַמר ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ןּ ִ ,
״בנְ ִדיבו ְּת ָך ֶאשְׂ ַמח.
ָ
ישי ָא ׁ ִשיב לְ ך ִּכ ְפלַ יִ ם.״
ְ ּב ֶט ֶרם יוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
ָ ּב ִאים ֵהם ֶאל ֶמ ִדינָ הֵ ,א ַרח אוֹ ָתם ִמינַ איָ ה.
ַהכּ ֹל שָׂ ְבע ּו ָרצוֹ ן ִמן ַה ּׁ ֵשרוּת זָ כ ּו בּ וֹ ,
ּ ְפ ֻקדַּ ת ַּת ׁ ְשלוּם ֲאזַ י יָ ְצ ָאה ִמ ִ ּציר ַה ּ ֶמלֶ ךְ.
ַרב ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ְּכבוֹ ד ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּליַ ,על ִּכי
ָע ַר ְך הוּא ְ ּב ֶמ ִדינָ ה ִמ ׁ ְש ֶּתה ְּכיַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ַעל ַהכּ ֹל ׁ ִש ֵּלם ַה ּ ֶמלֶ ְך ,לֹא ַח ָ ּיב דָּ ָבר ִמינַ איָ ה.
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«¡Tan buen dia con vusco | Minaya Albar Fañez!
Traedes estas dueñas | por o valdremos mas,
mugier del Çid lidiador | e ssus ffijas naturales;
ondrar vos hemos todos | ca tal es la su auze,
mager que mal le queramos | non gelo podremos f[a]r,
en paz o en gerra | de lo nuestro abra;
muchol tengo por torpe | qui non conosçe la verdad.»

84.

Parada en Medina, obsequios de Abengalbón; salida para Valencia.
Sonrrisos de la boca | Minaya Albar Fañez:
«¡Hy[a] Avengalvon | amigol sodes sin falla!
Si Dios me legare al Çid | e lo vea con el alma
desto que avedes fecho | vos non perderedes nada.
Vayamos posar | ca la çena es adobada.»
Dixo Avengalvon: | «Plazme desta presentaja
antes deste te[r]çer dia | vos la dare doblada.»
Entraron en Medina, | sirvialos Minaya;
todos fueron alegres | del çervicio que tomar[a]n.
El portero del rey | quitar lo mandava;
ondrado es mio Çid | en Valençia do estava
de tan grand conducho | commo en Medinal sacar[a]n;
el rey lo pago todo | e quito se va Minaya.
Passada es la noche, | venida es la mañana,
oida es la missa | e luego cavalgavan;
salieron de Medina | e Salon passavan,
Arbuxuelo arriba | privado aguijavan
el campo de Torançio | luegol atravessavan,
vinieron a Molina | la que Avengalvon mandava.
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ִה ֵ ּנה ָחלַ ף ַה ַּליְ לָ הָ ,עלָ ה ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר.
לְ קוֹ ל ִמ ַיסת ׁ ַש ֲח ִריתָ ,רכְ בוּ ,יָ ְצא ּו לַ דֶּ ֶר ְך.
נָ ְט ׁש ּו ָה ִעיר ֶמ ִדינָ הָ ,צלְ ח ּו ֶאת ַה ַחאלוֹ ן,
ֶאל ַא ְרבּ ו ֶּחלוֹ ַמ ְעלָ ה ִמ ֲהר ּו לִ ְדהֹרָ ,חצ ּו
ֶאת ִמ ׁישוֹ ֵרי ָט ָרנְ ץ ו ָּבא ּו ֶאל מוֹ לִ ינָ ה –
ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן מוֹ ׁ ֵשל ָ ּב ּהַ .ה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ ,
נוֹ ְצ ִרי ָהגוּן וְ טוֹ ב ,בּ וֹ ּ ְפסוּל וְ ד ִֹפי ֵאין,
נוֹ ֵצר ְ ּביוֹ ם וְ לַ יְ לָ ה ֶאת ַה ְ ּג ִבירוֹ תָ ,חמו ּׁש,
ימינוֹ .
סוּס ִמלְ ָח ָמה ֻמ ְב ָחר צוֹ ֵעד לִ ִ
הוּא וְ ִע ּמוֹ יַ ְחדָּ ו ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
לָ ִעיר מוֹ לִ ינָ ה ָ ּבא ּו – ַר ַ ּבת ָה ָדר וְ ע ׁ ֶֹשר.
ִא ְ ּב ַ ּ
יטב אוֹ ָתם ֵא ֵר ַח,
ן־גלְ בּ וֹ ן ַה ּ ַמאו ִּרי ֵה ֵ
ָּכל ׁ ֶש ִ ּב ְּק ׁש ּו ִק ְ ּבלוּ ,לֹא ֶה ְח ִסיר ֵמ ֶהם דָּ ָבר,
ַ ּב ֲעבוּר ּ ִפ ְרזוּל סו ִּסים ׁ ִש ֵּלם ָה ִא ׁישֵ .אלִ י,
ַעד ָמה ִּכ ֵ ּבד הוּא ֶאת ַפנְ יֵ ס וְ ַה ְ ּג ָברוֹ ת!
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ַ ּבבּ ֶֹקר לְ ָמ ֳח ָרת ָרכְ בוּ ,וְ ַעד וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ׁ ֵש ֵרת אוֹ ָתם ַה ּ ַמאו ִּרי לְ לֹא לֵ אוּת וְ ד ִֹפי.
ִמ ִּכיסוֹ ַהכּ ֹל ׁ ִש ֵּלם ,לֹא נָ ַטל ֵמ ֶהם דָּ ָבר.
ְ ּברֹב ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ תּ ְ ,בגִ יל ו ְּבשִׂ ְמ ָחה
ָק ְרב ּו ֵהם ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ הָ ׁ ,שלוֹ ׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת ִמ ּ ֶמ ָ ּנה.
ֶאל ִסיד ׁ ֶש ִּלי ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבהִ ׁ ,ש ְ ּגר ּו
ׁ ָשלִ ַיח ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ,וְ ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ְ ּב ִפיו.

ל־סיד ְמ ַׁשּגֵ ר עֹוד ֵחיל ִמ ְׁש ָמר לְ ַק ֵּבל ֶאת ְּפנֵ י ַה ָּב ִאים
ֶ .85א ִ
ֵמעוֹ לָ ם עוֹ ד לֹא ָהיָ ה ַה ִּסיד כּ ֹה ְמ ֻא ּׁ ָשר,
ׁ ֶש ֵּכן ִמ ַ ּי ִּק ָיריו ִה ִ ּג ָיעה ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה.
ָמ ַ
אתיִ ם ַא ִ ּב ִירים ִצ ָ ּוה ִמ ָ ּיד לִ ׁ ְשל ַֹח,
ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ָברוֹ ת ו ְּפנֵ י ִמינַ איָ ה לְ ַחלּ וֹ ת.
ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה הוּא נִ ׁ ְש ַאר ,נוֹ ֵצר אוֹ ָת ּה ,יוֹ ֵד ַע
ִּכי נֶ ֱע ַר ְך ִמינַ איָ ה וְ עוֹ ֵמד ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ָמר.
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El obispo don Jheronimo | – buen christiano sin falla –
las noches e los dias | las dueñas aguarda[va]
e buen cavallo en diestro | que va ante sus armas
entre el e Albar Fañez | hivan a una compaña.
Entrados son a Molina, | buena e rica casa
el moro Avengalvon | bien los sirvie sin falla,
de quanto que quisieron | non ovieron falla
aun las ferraduras | quitar gelas mandava;
a Minaya e a las dueñas | ¡Dios, commo las ondrava!
Otro dia mañana | luego cavalgavan;
fata en Valençia | sirvialos sin falla,
lo so despendie el moro | que del[l]os non tomava nada.
Con estas alegrias | e nuevas tan ondradas
apres son de Valençia | a tres leguas contadas.

85. 	El Cid envia otra comitiva al encuentro de los viajeros.
A mio Çid | el que en buen ora nasco
dentro a Valençia | lievan le el mandado;
alegre fue mio Çid | que nunqua mas nin tanto
ca de lo que mas amava | yal viene el mandado.
Dozi[en]tos cavalleros | mando exir privado
que reçiban a Mi(a)naya | e a las dueñas fijas dalgo;
el sedie en Valençia | curiando e guardando
ca bien sabe que Albar Fañez | trahe todo recabdo.
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יסה לָ ִעיר
יֹוצא לִ ְפנֵ י ּכֻ ּלָ ם לְ נַ ֵּצ ַח ַעל ֶט ֶקס ַהּכְ נִ ָ
ּ .86דֹון ֵחרֹונִ ימֹו ֵ
ְרא ּו ֵּכ ַיצד ִק ְ ּבל ּו ַהכּ ֹל ֶאת ּ ְפנֵ י ִמינַ איָ ה,
ְ ּג ִבירוֹ ת נֶ ֱא ָצלוֹ תֲ ,עלָ מוֹ ת ו ְּבנוֹ ת ּ ָפ ַמלְ יָ ה.
ִצ ָ ּוה ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ַעל ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ לִ ׁ ְשמֹר
ֶאת ַאלְ קוֹ ֶסרֶ ,את יֶ ֶתר ַה ּ ִמגְ דָּ לִ ים וְ ֶאת
ַה ּׁ ְש ָע ִרים ֻּכ ָּלםְּ ,כנִ יסוֹ ת וִ ִיציאוֹ ת,
וּלְ ָה ִביא לוֹ ֶאת ַ ּב ְ ּביֵ ָקהָ .היָ ה זֶ ה זְ ַמן ָק ָצר
לְ ַא ַחר ׁ ֶשבּ וֹ זָ כָ ה .עוֹ ד לֹא יָ ַדע ַה ִּסיד
– ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה ַח ְרבּ וֹ ָחגַ ר – ְ ּב ִאם
ָע ִדיף לוֹ לְ ַמ ֵהר אוֹ ׁ ֶש ּ ָמא יִ ְת ַא ּ ֵפק.
ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי וָ לֶ נְ ְסיָ הּ ָ ,ב ֶהם מוּגָ ן ַה ֶ ּג ֶבר,
ִ ּב ֵּק ׁש ַה ִּסיד ִ ּב ְפנֵ י ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו
לְ ִה ְת ּ ָפ ֵאר ַ ּב ֶח ֶרבִ .ק ְ ּבל ּו ֶאת ַה ְ ּג ִבירוֹ ת
ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד וָ ֵחןֵ ,חרוֹ נִ ימוֹ ַה ִ ּב ׁישוֹ ף
ֵהנִ ַיח לְ סוּסוֹ וּלְ ָפנִ ים ּפוֹ ֵס ַע
ֶאל ֵ ּבית ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה .ו ְּבמוֹ ֵעד ָקבו ַּע
ימה ֶצ ָחה
ַר ִ ּבים חוֹ ְב ִרים ֵאלָ יו ,חוֹ ְב ׁ ִשים ְ ּגלִ ָ
ְצלַ ב ֶּכ ֶסף ַעל ָחזָ םּ ,פוֹ נִ ים ֵהם לְ ַה ְק ִ ּביל
ֶאת ּ ְפנֵ י ְ ּג ִבירוֹ ת ַה ֵחן וְ ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ַה ּטוֹ ב.
יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה ֵאינוֹ ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ַ ּב ְ ּביֵ ָקה נֶ ֱאכַ ףָ ּ ,פ ְרס ּו ְּכסוּת ַעל ַ ּגבּ וֹ .
ָרכַ ב ָעלָ יו ַה ִּסידֵ ,מ ֵעץ ְ ּביָ דוֹ ַה ּׁ ֶשלַ ח,
ימת ָה ָדרָ ,אר ְֹך זְ ָקנוֹ וְ ָעב.
לָ בו ּׁש ְ ּגלִ ַ
יָ ָצא ָה ִא ׁיש ְ ּב ַד ַהרָ ,אכֵ ן ַמ ְר ֶאה ָּתמו ַּּה,
ַעל סוּס ו ׁ ְּשמוֹ ַ ּב ְ ּביֵ ָקה ָרכַ בַ ,הכּ ֹל ִה ִ ּביטוּ,
וְ נִ ְפ ָע ִמים ָהיוּ .זָ כָ ה ִמ ָּכאן וְ ָהלְ ָאה
לִ ְת ִה ָּלה ַ ּב ְ ּביֵ ָקה ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ְס ָפ ַרד.
ִס ֵ ּים ֶאת ְמרו ָּצתוֹ וְ ַא ְר ָצה ַרד ַה ֶ ּג ֶבר,
לִ ְק ַראת ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו ַה ִּסיד ּפוֹ ֵס ַע.
ימנָ ה וּלְ ַרגְ לָ יו נוֹ ֶפלֶ ת:
רוֹ ָאה אוֹ תוֹ ִח ֶ
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86.

Don Jerónimo se adelanta para presidir la procesión; a la entrada
de Valencia; el Cid cabalga a encontrar a su muier e hijas;
entrada en la ciudad.
Afevos todos aquestos | reçiben a Minaya
e a las dueñas e a las niñas | e a las otras conpañas.
Mando mio Çid | a los que ha en su casa
que guardassen el alcaçar | e las otras torres altas
e todas las puertas | e las exidas e las entradas,
e aduxiessen le a Bavieca | – poco avie quel ganara,
aun non sabie mio Çid | el que en buen ora çinxo espada
si serie corredor | o ssi abrie buena parada –;
a la puerta de Valençia | do fuesse en so salvo
delante su mugier e de sus fijas | querie tener las armas.
Reçibidas las dueñas | a una grant ondrança
el obispo don Jheronimo | adelant se entrava,
i dexava el cavallo, | pora la capiella adeliñava;
con quantos que el puede | que con oras se acordar[a]n,
sobrepeliças vestidas | e con cruzes de plata,
reçibir salien las dueñas | e al bueno de Minaya.
El que en buen ora nasco | non lo detardava;
ensiellan le a Bavieca, | cuberturas le echavan,
mio Çid salio sobr’el | e armas de fuste tomava;
vistios el sobregonel; | luenga trahe la barba;
por nombre el cavallo | Bavieca cavalga;
fizo una corrida; | esta fue tan estraña
quando ovo corrido | todos se maravillavan;
des dia se preçio Bavieca | en quant grant fue España.
En cabo del cosso | mio Çid desca[va]lgava,
adeliño a su mugier | e a sus fijas amas.
Quando lo vio doña Ximena | a pies se le echava:
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״ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רַ ,ח ְרבּ וֹ חוֹ גֵ ר ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
ַ
ּתוֹ ָדה ַעל ׁ ֶשאוֹ ִתי ִמן ַה ֶח ְר ּ ָפה ָ ּג ַאלְ ָּת.
ְר ֵאה ֶאת ִא ׁ ְש ְּת ָךֶ ,סנְ יוֹ ר ,ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיך,
לְ ָך וְ לָ ֵאל ַה ּׁ ֶש ַבחּ ָ ,ג ְדל ּו ֵהן לְ ִת ְפ ֶא ֶרת.״
ִח ֵ ּבק ְ ּבנוֹ ָתיו ַה ִּסיד וְ ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ּ ְ ,בא ֶֹמץ.
זָ לְ ג ּו ֵמ ֵעינֵ ֶיהם דִּ ְמעוֹ ת שִׂ ְמ ָחה וְ א ׁ ֶֹשר.
ֲאזַ י ֶאת ֶח ְדוָ ָתם ִה ִ ּציג ּו ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל,
יָ ְצא ּו ְ ּבדו ְ
ּ־ק ָרבוֹ תֶ ,ה ְח ִריב ּו ִטירוֹ ת דֶּ ֶמה.
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ׁ ִש ְמע ּו ֶאת דְּ ַבר ָה ִא ׁיש ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה ֻמ ְצלַ ַחת:
ִ
״א ׁ ְש ִּתי ָר ַמת ַה ַ ּי ַחס ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתיַ ,א ֶּתן
לִ ִ ּבי וְ נִ ׁ ְש ָמ ִתי ,בּ וֹ א ּו ִע ּ ִמי יַ ְחדָּ ו
ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי וָ לֶ נְ ְסיָ הַ ,ה ַ ּנ ֲחלָ ה ֲא ׁ ֶשר
לְ ַמ ַענְ כֶ ן ָּכ ַב ׁ ְש ִּתי.״ נָ ׁ ְשק ּו יָ ָדיו ָה ֵאם
וְ ַה ָ ּבנוֹ ת ו ְּברֹב ָּכבוֹ ד ַהכּ ֹל ָה ִע ָירה ָ ּבאוּ.

יסת ַהּנָ ִׁשים לְ ַא ְרמֹון ַה ִּסיד,
ּ .87כְ נִ ַ
ַמ ָּבט ַעל ָה ִעיר וְ ַהּיָ ם
הוֹ לִ ְיך אוֹ ָתן ַה ִּסיד ֶאל ַאלְ קוֹ ֶסרָ ,עלָ ה
ִע ּ ָמן יַ ְחדָּ ו ֶאל ְמרוֹ ם ְצ ִר ַיח ַה ּ ִמ ְב ָצר.
ֵעינֵ ֶיהן ַה ָ ּנאווֹ ת ַּת ֵ ּב ְטנָ ה לְ כָ ל ֵע ֶבר.
רוֹ אוֹ ת ֵהן ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ הָ ,ה ִעיר ָה ְר ָח ָבה,
וְ ֶאת ַה ָ ּים ִמ ֶ ּנגֶ ד רוֹ אוֹ ת ֵהן ַ ּב ּ ֶמ ְר ָחק.
ִה ֵ ּנה ּו ַה ֻ ּב ְס ָּתןָ ,עבֹתְ ,ר ַחב יָ ַדיִ ם.
ֵה ִרימ ּו יְ ֵד ֶיהן ,הוֹ ד ּו לָ ֱאל ִֹהים,
ִּכי ַרב הוּא ַה ּׁ ָשלָ לְּ ,כלִ יל ע ׁ ֶֹשר וְ ִת ְפ ֶא ֶרת.
עוֹ לֵ ז לִ ָ ּבם ׁ ֶשל ִסיד ׁ ֶש ִּלי ו ֵּמ ֵר ָעיו.
ָחלְ פ ּו יְ ֵמי ַהח ֶֹרף ,נִ ָיסן נִ ַ ּצב ַ ּב ּ ֶפ ַתח.
ָ ּבזֹאת ֶא ְמסֹר לָ כֶ ם ֶאת ׁ ֶש ֵא ַרע ֵמ ֵע ֶבר
לַ ָ ּים ֵא ֶצל יוּסוּף ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּב ָמרוֹ קוֹ .
אל־סיד על סוסו בבייקה.
מתוךLa ENCICLOPEDIA CATÓLICA, 1908 :
המאה ה ,18-צייר לא ידוע.
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«¡Merçed, Campeador | en buen ora çinxiestes espada!
Sacada me avedes | de muchas verguenças malas;
afe me aqui, señor, | yo [e] vuestras fijas amas,
con Dios e con vusco | buenas son e criadas.»
A la madre e a las fijas | bien las abraçava
del gozo que avien | de los sos ojos loravan
Todas las sus mesnadas | en grant dele[i]t estavan
armas tenien(do) | e tablados quebranta[van].
Oid que dixo | el que en buen ora [çinxo espada]:
«Vos [doña Ximena] | querida mugier e ondrada,
e amas mis fijas | mi coraçon e mi alma
entrad comigo | en Valençia la casa,
en esta heredad, | que vos yo he ganada.»
Madre e fijas | las manos le besavan;
a tan grand ondra | ellas a Valençia entravan.

87.

Subida al Alcázar y contemplación de la ciudad y el mar.
Adeliño mio Çid | con ellas al alcaçar
ala las subie | en el mas alto logar.
Ojos velidos | catan a todas partes,
miran Valençia | commo yaze la çibdad
e del otra parte | a ojo han el mar;
miran la huerta | espessa es e grand;
alçan las manos | por a Dios rogar
desta ganançia | commo es buena e grand.
Mio Çid e sus compañas | tan a grand sabor estan.
El ivierno es exido | que el março quiere entrar.
Dezir vos quiero nuevas | de alent partes del mar,
de aquel rey Yuçef | que en Marruecos esta.
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ֶ .88מלֶ ְך ָמרֹוקֹו ְמ ַב ֵּקׁש לִ כְ ּבֹׁש ֵמ ָח ָדׁש ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ָרגַ ז ַה ּ ָמרוֹ ָק ִאי ַעל ִסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוֹ ְד ִריגוֹ :
״את נַ ֲחלוֹ ַתי ָּכ ַב ׁשָ ,ח ַדר ָ ּב ֶהן ָעמֹק,
ֶ
וְ לֹא יוֹ ֶדה ִּכי ִאם לְ יֵ ׁש ּו ַהנּוֹ ְצ ִרי.״
ִּכ ֵ ּנס ׁ ַש ִּליט ָמרוֹ קוֹ ֶאת ֵ ּגיסוֹ ָתיו ִע ּמוֹ ,
יטב ַה ּׁ ֶשלַ ח.
ֵהם ְר ָבבוֹ ת ָח ֵמ ׁשּ ְ ,ביָ ָדם ֵמ ַ
ּ ָפנ ּו ֶאל חוֹ ף ַה ָ ּיםָ ,על ּו ַעל ַה ְּס ִפינוֹ ת,
וְ ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ׁ ָשטוּּ ִ ,ב ְּק ׁש ּו ֶאת דּ וֹ ן רוֹ ְד ִריגוֹ .
ָעגְ נ ּו ְס ִפינוֹ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך ,יָ ַרד ֵמ ֶהן ַה ַ ּגיִ ס.

ל־סיד
ַ .89ה ֲח ָדׁשֹות ַמּגִ יעֹות לְ ָאזְ נָ יו ֶׁשל ֶא ִ
וְ ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ָ ּבאוָּּ ,כ ַב ׁש אוֹ ָת ּה ַה ִּסיד.
ָסמו ְּך לָ ה ַמ ֲחנֵ ה ּו נָ ָטה ֵחיל ַהכּ וֹ ְפ ִרים.
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי.
ֵה ִביא ּו ֶאת ַה ּ ֶמ ֶסר ִ ּב ְפנֵ י ֶא ִ

ימנָ ה ֲח ֵר ָדה
ַ .90ה ִּסיד ָׂש ֵמ ַח ְּבלִ ּבֹוּ ,דֹונְ יָ ה ִח ֶ
״תוֹ ָדה לָ ֵאל וְ ׁ ֶש ַבח לְ ָא ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם.
ּ
ָהע ׁ ֶֹשר בּ וֹ זָ כִ ִיתי ִה ֵ ּנה הוּא לְ ֵעינַ י.
ְ ּב ַמ ֲא ָמץ ָ ּגדוֹ ל ָּכ ַב ׁ ְש ִּתי ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ ה,
ִהיא נַ ֲחלָ ִתי ַע ָּתהִ ,מ ּ ֶמ ָ ּנה ַרק ַה ּ ָמוֶ ת
יַ ְפ ִריד אוֹ ִתיַ .ה ּׁ ֶש ַבח לֶ ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם
וּלְ ַמ ִר ָ ּיה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהַ ,על ִּכי ַר ְעיָ ִתי
ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתיֻּ ,כ ָּלן ׁשוֹ כְ נוֹ ת ִע ּ ִמי יַ ְחדָּ ו.
לְ שִׂ ְמ ָח ִתי ֵמ ֵע ֶבר לַ ָ ּים עוֹ לִ ים ָעלַ י
ְ
ֵ ּגיסוֹ ת כּ וֹ ְפ ִריםִ .מ ְּק ָרב ֵהן לֹא ֶא ְמ ׁשֹך יָ ִדי,
ִּת ְר ֶאינָ ה ַה ָ ּבנוֹ תִּ ,ת ְר ֶאה ַר ְעיָ ִתי
ְ
ֵּכ ַיצד ַ ּב ֲעלָ ּה נִ לְ ָחםִּ ,ת ְר ֶאינָ ה ֵאיך ָ ּב ָא ֶרץ
ַה ָ ּנכְ ִר ָ ּיה ַה ּזֹאת ֵה ַק ְמנ ּו ֶאת ֵ ּב ֵיתנוּ.
ְ ּב ֵעינֵ ֶיהן ִּתלְ ַמ ְדנָ ה ֵא ְיך לְ ַה ְרוִ ַיח לֶ ֶחם.״
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88. 	El rey de Marruecos quiere recobrar Valencia y la cerca.
Pesol al rey de Marruecos | de mio Çid don Rodrigo:
«¡Que en mis heredades | fuerte mientre es metido
y el non gelo gradeçe | si non a Jhesu Christo!»
Aquel rey de Marruecos | ajuntava sus virtos,
con .l. vezes mill de armas | todos fueron conplidos;
entraron sobre mar, | en las barcas son metidos,
van buscar a Valençia | a mio Çid don Rodrigo.
Arribado an las naves, | fuera eran exidos.

89.

Llegan al Cid las noticias del cerco.
Legaron a Valençia | la que mio Çid a conquista;
fincaron las tiendas | e posan las yentes descreidas.
Estas nuevas | a mio Çid eran venidas:

90. 	El Cid se alegra, teme doña Jimena.
«¡Grado al Criador | e a[l] Padre espirital!
Todo el bien que yo he | todo lo tengo delant;
con afan gane a Valençia | y ela por heredad,
a menos de muert | no la puedo dexar.
¡Grado al Criador | e a Santa Maria madre
mis fijas e mi mugier | que las tengo aca!
Venidom es deliçio | de tierras d’alent mar;
entrare en las armas, | non lo podre dexar;
mis fijas e mi mugier | verme an lidiar,
en estas tierras agenas | veran las moradas commo se fazen,
¡afarto veran por los ojos | commo se gana el pan!»
Su mugier e sus fijas | subiolas al alcaçar,
alçavan los ojos, | tiendas vieron fincadas:
«¿Ques esto, Çid? | ¡Si el Criador vos salve!»
«¡Ya mugier ondrada | non ayades pesar!
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ְ ּבנוֹ ָתיו וְ ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶאל ַה ּ ִמ ְב ָצר הוֹ לִ ְיך.
נָ שְׂ א ּו ֶאת ֵעינֵ ֶיהןּ ַ ,ב ּ ַמ ֲא ָהל ִה ִ ּביטוּ:
״יִ ׁ ְשמֹר אוֹ ְת ָך ָה ֵאלַ ,א ְך ַמה ּו זֶ הַ ,ה ִּסיד?״
ְּ
״ג ִב ְר ִּתי ַה ֶ ּנ ֱא ֶצלֶ תַ ,אל ּ ַפ ַחדַ ,רב ָהע ׁ ֶֹשר
וְ ַה ּׁ ָשלָ ל ֲא ׁ ֶשר רוֹ אוֹ ת ָ ּבזֹאת ֵעינַ יִ ְך.
ִא ַח ְר ְּת ְמ ַעט לָ בוֹ אֵ ,הם ָ ּבא ּו לְ ָפנַ יִ ְך,
ו ִּב ְרצוֹ נָ ם ַמ ָּתת לָ ֵתת לָ ְך וְ לִ ְבנוֹ ַתיִ ְך,
נְ דוּנְ יָ ה ְ ּב ֶט ֶרם ֵאלּ ּו לְ גֶ ֶבר ִּת ָ ּנשֶׂ אנָ ה.״
״תוֹ ָדה לְ ָךַ ,ה ִּסיד ,וְ לַ בּ וֹ ֵראָ ,א ִבינוּ.״
ּ
ָּ
״כאן ָ ּב ַא ְרמוֹ ן ַה ֶ ּזה ִה ּׁ ָש ֲא ִריִ ,א ׁ ְש ִּתי,
וָ לֹאּ ,תוּכְ לִ י לִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּב ַאלְ קוֹ ֶסר .וְ ִאם
ִּת ְר ִאי אוֹ ִתי נִ לְ ָחםַ ,אל יִ ָ ּב ֵהל לִ ֵ ּב ְך.
ְ ּב ֶח ֶסד ֱאל ִֹהים וְ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַמ ִר ָ ּיה,
נוֹ כְ חו ֵּת ְך ִע ּ ִמי ּתוֹ ִסיף לִ י עֹז וְ א ֶֹמץ.
ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל יָ ִדי ִּת ְהיֶ ה ַעל ֶעלְ יוֹ נָ ה.״
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יח לָ ֶהן נִ ָּצחֹון
ּומ ְב ִט ַ
נֹותיו ַ
ּוב ָ
ַ .91ה ִּסיד ַמ ְרּגִ ַיע ֶאת ַר ְעיָתֹו ְ
עוֹ לֶ ה ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחרַ ,מ ֲחנֵ ה אוֹ יֵ ב נָ כוֹ ן.
ְצלִ יל ַה ֻּת ּ ִפים נִ ׁ ְש ַמע ְ ּבקוֹ ל ׁ ָשאוֹ ן וְ ַר ַעם.
צוֹ ֵהל ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי וְ ָסח :״יוֹ ם טוֹ ב ַה ּיוֹ ם.״
ַא ְך ַר ְעיַ ת ַה ִּסיד ,לִ ָ ּב ּה נִ ׁ ְש ַ ּבר ִמ ּ ַפ ַחד,
ָּכמוֹ ָה ַה ָ ּבנוֹ ת וּנְ ׁשוֹ ת ַה ְּלוָ יָ ה.
לֹא נִ ְתיָ ְרא ּו ָּכל ָּכ ְך ֵמ ָאז יָ ְצא ּו ֵמ ֶר ֶחם.
ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר לִ ֵּטף זְ ָקנוֹ ָה ָעב:
ַ
״אל ּ ַפ ַחדּ ְ ,ג ִבירוֹ ַתיָּ ,כל זֹאת הוּא יִ ְתרוֹ נְ כֶ ן.
ְ ּבתוֹ ְך יָ ִמים ט״וִ ,אם ַהבּ וֹ ֵרא יוֹ ִאיל,
ֶאת ַה ֻּת ּ ִפים נַ ִ ּנ ַיח ִ ּב ֵידיכֶ ןּ ,תוּכַ לְ נָ ה
לִ ְראוֹ ת ֶאת צו ָּר ָתם ,לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נִ ֵּתן
ֶאת ַה ֻּת ּ ִפים לַ ִ ּב ׁישוֹ ףֵ ,חרוֹ נִ ימוֹ ַה ּטוֹ ב,
וְ הוּא יִ ְתלֶ ה אוֹ ָתם ְ ּב ִמנְ זַ ר ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה,
ִא ּמוֹ ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵרא.״ דִּ ְב ֵרי ַה ִּסיד ֵהם נֶ ֶדר.
ׁ ָש ַקט לֵ ב ַה ְ ּג ִבירוֹ ת וְ טוֹ ב ַמ ַ ּצב רו ָּחן.
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Riqueza es que nos acreçe | maravillosa e grand;
¡a poco que viniestes | presend vos quieren dar;
por casar son vuestras fijas: | aduzen vos axuvar!»
«¡A vos grado, Çid, | e al Padre spirital!»
«Mugier, sed en este palaçio, | e si quisieredes en el alcaçar.
Non ayades pavor | por que me veades lidiar;
con la merçed de Dios | e de Santa Maria madre
creçem el coraçon | por que estades delant
¡con Dios aquesta lid | yo la he de arrancar!»

91. 	El Cid tranquiliza a su mujer e hijas, asegurándoles de su victoria.
Fincadas son las tiendas | e pareçen los alvores,
a una grand priessa | tañien los atamores
alegravas mio Çid e dixo: | «¡Tan buen dia es oy!»
Miedo a su mugier | e quierel quebrar el coraçon,
assi ffazie a las dueñas | e a sus fijas amas a dos;
del dia que nasquieran | non vieran tal tremor.
Prisos a la barba | el buen Çid Campeador:
«Non ayades miedo | ca todo es vuestra pro;
antes destos .xv. dias | si plogiere a[l] Criador
aquelos atamores a vos los pondran delant | e veredes qua(n)les son,
desi an a sser | del obispo don Jheronimo,
colgar los han en Santa Maria | madre del Criador.»
Vocaçion es que fizo | el Çid Campeador.
Alegre[s] son las dueñas, | perdiendo van el pavor.
Los moros de Marruecos | cavalgan a vigor
por las huertas adentro | estan sines pavor.
92. Los cristianos atacan y dan muerte a quinientos moros.
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ַה ּ ַמאו ִּרי ִמ ּ ָמרוֹ קוֹ דּ וֹ ֵהר ְ ּבעֹז וְ א ֶֹמץ.
ֵאין ְ ּבלִ ָ ּבם ָמגוֹ רֶ ,אל לֵ ב ַה ַ ּגן יָ בוֹ אוּ.

אּורים
ּומ ִּפיל ָחלָ ל ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ַמ ִ
ּתֹוקף ַ
ּנֹוצ ִרים ֵ
ּ .92גֵ יס ַה ְ
ַה ּצוֹ ֶפה ָר ָאה אוֹ ָתםִ ,צלְ ֵצל ַ ּב ּ ַפ ֲעמוֹ ן.
נָ כוֹ נ ּו ַה ְ ּגיָ סוֹ ת ׁ ֶשל ַהנּוֹ ְצ ִרים לַ ְּק ָרב,
ָא ֲחז ּו נִ ׁ ְש ָקםָ ּ ,פ ְרצ ּו ִמ ּׁ ַש ֲע ֵרי ָה ִעיר,
ַעל ֵחיל ַה ּ ַמאו ִּרי ָעטוּּ ֵ ,ג ְר ׁשוּה ּו ִמן ַה ַ ּגן
ְ ּב ִב ָ ּזיוֹ ן ָ ּגדוֹ לּ ִ ,בזְ רוֹ ַע נְ טוּיָ ה
ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֵמ ֶהם ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ִה ּ ִפילוּ.
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דֹורס.
ַ .93הּוָ ָסלִ ים ָׁש ִבים ֶאל ָה ִעירּ ,כֻ ּלָ ם ְּפ ָרט לְ ַאלְ ָבר ַסלְ ָב ֶ
ָּתכְ נִ ית ַה ִּמלְ ָח ָמה
ַעל ַצ ָ ּואר ָר ְדפ ּו אוֹ ָתםַ ,עד ּ ֶפ ַתח ַמ ֲא ָהל.
ִּככְ לוֹ ת ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ הָ ,א ְמר ּו לִ ְרכּ ֹב ִמ ּׁ ָשם.
ַאלְ ָבר ַסלְ ָבדוֹ ֶרס נָ ַפל ִ ּב ׁ ְש ִבי ַה ּ ַמאו ִּרים.
אוֹ כְ לֵ י לַ ְחמוֹ ׁ ֶשל ִסיד ָחזְ ר ּו ֶאל ֲאדוֹ נָ ם,
ֶאת ׁ ֶש ָר ָאה ַה ִּסיד ִה ִ ּגיד ּו לוֹ ַ ּגם ֵהם.
עוֹ לֵ ז לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ִסיד ַ ּב ֲעלִ ילוֹ ת ַה ַ ּגיִ ס:
ַ
״ה ְק ׁ ִשיבוַּ ,א ִ ּב ַירי ,דָּ ָבר לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה.
ּ
יוֹ ם טוֹ ב ַהיוֹ ם ,יִ ְהיֶ ה ָמ ָחר ַאף טוֹ ב ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
לִ ְפנֵ י ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ֶא ֱחז ּו ָמגֵ ן וְ ׁ ֶשלַ ח,
ְּת ִפ ָּלה לְ ַמ ֲענֵ נ ּו יִ ּ ָׂשא דּ וֹ ן ֵחרוֹ נִ ימוֹ ,
ַעל ֵח ְטא יִ ְמ ַחל וְ ָאנוָּ ,ה ֲערוּכִ ים לִ ְרכּ ֹב,
נֵ ֵצא ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל וְ ַה ְמ ַב ּ ֵׂשר ַסנְ ְטיָ אגוֹ ,
נָ עוּט ַעל ַהכּ וֹ ְפ ִרים ,נַ ֶּכה ָ ּב ֶהםִּ ,כי ֵהן
ָע ִדיף לְ ָה ִב ָיסם לְ ַבל יַ כּ ּו ֵהם ָ ּבנוּ.״
״ב ַא ֲה ָבה וָ ֵח ֶפץ.״
ֲאזַ י ָא ְמר ּו ֻּכ ָּלםּ ְ :
ִמינַ איָ ה ָסחּ ִ ,ב ֵּק ׁש ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ְת ַע ֵּכב:
ִּ
ימה.
״כ ְרצוֹ נְ ָךִ ,סידָ ,ה ֵטל ָעלַ י עוֹ ד ְמשִׂ ָ
ֵמ ָאה ו ׁ ְּשלוֹ ׁ ִשים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ַה ְ ּנכוֹ נִ ים לַ ְּק ָרב
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Violo el atalaya | e tanxo el esquila;
prestas son las mesnadas | de las yentes christianas,
adoban se de coraçon | e dan salto de la villa;
dos fallan con los moros | cometien los tan aina,
sacan los de las huertas | mucho a fea guisa,
quinientos mataron dellos | conplidos en es dia.

93.

Los vasallos regresan a la ciudad, excepto Alvar Salvadórez;
arenga del Cid y plan de batalla.
Bien fata las tiendas | dura aqueste alcaz;
mucho avien fecho, | pienssan de cavalgar;
Albar Salvadorez | preso finco alla.
Tornados son a mio Çid | los que comien so pan,
el selo vio con los ojos, | cuentan gelo delant.
Alegre es mio Çid | por quanto fecho han:
«¡Oid me, cavalleros, | non rastara por al!
Oy es dia bueno | e mejor sera cras;
por la mañana prieta | todos armados seades,
el obispo don Jheronimo | soltura nos dara,
dezir nos ha la missa, | e penssad de cavalgar.
¡Hir los hemos fferir | en el nombre del Criador e del apostol Santi
Yague;
mas vale que nos los vezcamos | que ellos cojan el pan!»
Essora dixieron todos: | «¡D’amor e de voluntad!»
Fablava Minaya, | non lo quiso detardar:
«Pues esso queredes | Çid, a mi mandedes al:
dadme .cxxx. cavalleros | pora huebos de lidiar;
quando vos los fueredes ferir | entrare yo del otra part,
o de amas o del una | Dios nos valdra.»
Essora dixo el Çid: | «¡De buena voluntad!»

.קרב הנוצרים במאורים
.1984, (Keller) , ג׳ון קלר,Iconography in Medieval Spanish Literature :מתוך

אביר נוצרי קוטל נחש מאורי.
מתוך( .Cantigas de Santa María :מזמורי מריה הקדושה) .ספרד ,המאה ה .13-מדריד ,הספרייה הלאומית.

שירת אל־סיד

238
ְ ּביָ ִדי ַה ְפ ֵקד ,לְ ֵעת ֵּת ֵצא ַעל ָהאוֹ יֵ ב
ֶא ְתקֹף ִמן ָה ֲאגַ ףָּ .כ ְך ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל
ַ ּב ֲחזִ ית ַא ַחת אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם נָ ִביס ֶאת ַה ּ ׂשוֹ נֵ א.״
״בשִׂ ְמ ָחה וְ ֵח ֶפץ לֵ ב.״
ֵה ּׁ ִשיב ַה ִּסיד ִמ ָ ּידּ ְ :

ַ .94ה ִּביׁשֹוף ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת זְ כּות ַה ַּמּכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה
ָחלַ ף ָע ַבר ַה ּיוֹ םִ ,ה ֵ ּנה ַה ַּליְ לָ ה ָ ּבא.
ַה ַ ּגיִ ס ַהנּוֹ ְצ ִרי נֶ ֱע ָר ְך ,לֹא יִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
קוֹ ֵרא שֶׂ כְ וִ י ִעם ׁ ַש ַחרַ ,ה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ
נוֹ שֵׂ א ְּת ִפ ַּלת ַה ּ ִמ ָיסהִ .ס ֵ ּים אוֹ ָת ּהֲ ,אזַ י
ְסלִ ָיחה ו ְּמ ִחילָ ה ֵמ ׁ ִשית ַעל ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל:
״ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְק ַרב ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים יִ ּפֹל,
ָ
ָעלַ י ֲעווֹ נוֹ ָתיו ו ְּביַ ד ָה ֵאל נַ ְפ ׁשוֹ .

1700

ַא ָּתהַ ,ה ִּסיד ָחגַ ר ַח ְרבּ וֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
וְ לוֹ ֶאת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּבב ֶֹקר זֶ ה נָ שָׂ ִ
אתי,
ֲעשֵׂ ה נָ א ִע ּ ָמ ִדי ֶאת ַח ְסדְּ ָךַ ,ה ִּסיד,
יִ ְהיֶ ה ְ ּגמוּלִ י ַה ְ ּזכוּת לְ ַמ ֲהלו ַּמת ּ ְפ ִת ָיחה.״
ָסח ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רּ ָ :
״בזֹאת ׁ ֶש ְּל ָך ַה ְ ּזכוּת.״

מּובסִּ .ב ֵידי ַה ְּמנַ ְּצ ִחים ָׁשלָ ל ּכַ ִּביר.
ַ .95ה ְּק ָרב .יּוסּוף ָ
נֹותיו; הּוא ְמ ַב ֵּקׁש לְ ַה ִּׂשיא ֶאת ְּבנֹות
ַה ִּסיד ְמ ָב ֵרְך ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת ְּב ָ
אתיִ ם
ימנָ ה לְ ַא ִּב ָיריו וְ לָ ֵתת לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ָמ ַ
ַהּלְ וָ יָה ֶׁשל ּדֹונְ יָ ה ִח ֶ
ַמ ְרק ִמן ַה ָּׁשלָ לֲ .חלֻ ַּקת ַה ָּׁשלָ ל ַהּגָ דֹול
ִמ ֵ ּבין חוֹ מוֹ ת וָ לֶ נְ ְסיָ ה יוֹ ֵצא ְמ ֻצ ָ ּיד ַה ַ ּגיִ ס,
ַמנְ ֶחה ֶאת ַה ָ ּו ָסלִ ים ַה ִּסיד ַּכ ֲהלָ כָ ה.
בּ וֹ ְט ִחים וּזְ ִה ִירים נוֹ ְט ׁ ִשים ֵהם ֶאת ַה ּׁ ַש ַער.
זִ ֵ ּנק ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ַעל ַ ּגב סוּסוֹ ּ ַ ,ב ְ ּביֵ ָקה,
ָחמו ּׁש ֵה ֵ
יטב ַה ּׁ ֶשלַ ח.
יטב ַה ֶ ּג ֶברּ ְ ,ביָ דוֹ ֵמ ַ
ַהדֶּ גֶ ל ִמ ְתנוֹ ֵפף ,חוֹ ְפזִ ים ֵהם ִמ ָ ּולֶ נְ ְסיָ ה,
ַא ְר ָ ּב ַעת ֲאלָ ִפים ָח ֵסר ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל
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94. 	El obispo ansia dar los primeros golpes.
El dia es salido e la noche entrada es.
Nos detardan de adobasse | essas yentes christianas.
A los mediados gallos | antes de la mañana
el obispo don Jheronimo | la missa les cantava;
la missa dicha | grant sultura les dava:
«El que aqui muriere | lidiando de cara
prendol yo los pecados | e Dios le abra el alma.
A vos, Çid don Rodrigo | – ¡en buen ora çinxiestes espada! –
hyo vos cante la missa | por aquesta mañana;
pido vos un don | e seam presentado:
las feridas primeras | que las aya yo otorgadas.»
Dixo el Campeador: | «Des aqui vos sean mandadas.»
Salidos son todos armados | por las torres de Va[le]nçia.

95.

Dura batalla; derrota de Yúcef; riquisimo botin; el Cid saluda a su
rnuier e hijas; decide casar a las dueñas de Jimena, dotándoles
de doscientos marcos; repartición del gran botín y selección
de la tienda de Yúcef para Alfonso.
Mio Çid a los sos vassalos | tan bien los acordando,
dexan a las puertas | omnes de grant recabdo.
Dio salto mio Çid | en Bavieca el so cavallo,
de todas guarnizones | muy bien es adobado.
La seña sacan fuera, | de Valençia dieron salto,
quatro mill menos .xxx. | con mio Çid van a cabo,
a los cinquaenta mill | van los ferir de grado.
Alvar Alvarez | e Minaya Albar Fañez
entraron les | del otro cabo;
plogo al Criador | e ovieron de arrancarlos.
Mio Çid enpleo la lança, | al espada metio mano,
atentos mata de moros | que non fueron contados,
por el cobdo ayuso | la sangre destellando;

כיבוש ולנסיה.
מתוך :איורים ל ,Robert Southey, Chronicle of the Cid-רנה בן ששון.1924 ,

המאורים ,תבוסה סופית.
מתוך :איורים ל ,Robert Southey Chronicle of the Cid-רנה בן ששון.1924 ,
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ָע ִטים ְ ּברֹב שִׂ ְמ ָחה ַעל ֲח ִמ ּׁ ִשים ָה ֶאלֶ ף.
ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ הַ ,אלְ ָבר ַסלְ ָבדוֹ ֶרס
וְ ַאלְ ָבר ַאלְ ָב ֶרס עוֹ לִ ים ִמן ָה ֲאגַ ף,
וּלְ שִׂ ְמ ַחת ָה ֵאל ֶאת ָהאוֹ יֵ ב ֵה ִביסוּ.
ָהר ַֹמח וְ ַה ֶח ֶרב ְ ּביַ ד ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי,
קוֹ ֵטל אוֹ ָתםַ ,ר ִ ּבים ָק ְר ְ ּבנוֹ ָתיו ִמ ְּספֹר,
ִמן ַה ּ ַמ ְר ּ ֵפק קוֹ לֵ ַח ַהדָּ ם ו ְּמ ַט ְפ ֵטף.
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ָהלַ ם ַה ִּסיד ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך יוּסוּף,
זֶ ה ֵמ ַח ְרבּ וֹ נִ ַ ּצל ,זָ ִריז ַה ּסוּס ַּת ְח ָּתיו,
ו ְּב ִמ ְב ַצר גּ ו ֶּח ָרה ָמ ָצא ִמ ְקלָ ט ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ַעד ַה ּ ְמצו ָּדה ָר ַדף ַא ֲח ָריו ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי,
ִמ ְב ָחר ִמן ַה ָ ּו ָסלִ ים דָּ ַהר ְ ּב ִע ְּקבוֹ ָתיו.
ִמ ּׁ ָשם נָ סוֹ ג וְ ׁ ָשב יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
שָׂ ֵמ ַח ַ ּב ּׁ ָשלָ ל ׁ ֶש ְ ּביָ ָדם נָ ַפל,
ֹאש וְ ַעד זָ נָ ב ׁ ִש ֵ ּב ַח ֶאת ַ ּב ְ ּביֵ ָקה.
ֵמר ׁ
ְ ּביָ דוֹ ַמ ְחזִ יק ַה ִּסיד ׁ ָשלָ ל ָעצוּם וְ ַרב.
ֵמ ֲח ִמ ּׁ ִשים ָה ֶאלֶ ף – נִ ְמנ ּו ֶא ָחד ֶא ָחד –
ֵמ ָאה וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ִ ּבלְ ַבד ִמ ְּלט ּו נַ ְפ ׁ ָשם.
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ָ ּבזַ ז ֵחילוֹ ׁ ֶשל ִסיד ֶאת ַמ ֲחנֵ ה ַה ּ ַמאו ִּרים.
ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ַאלְ ֵפי ַמ ְרק ֶּכ ֶסף וְ גַ ם זָ ָהב לָ רֹב
וְ עוֹ ד ִקנְ יָ ןַ ,מלְ קוֹ ַח ָעצוּם וְ ַרב ִמ ְּספֹר.
ְמ ֻא ּׁ ָשר ָהיָ ה ַה ִּסיד וְ טוֹ ב לֵ ב ַה ָ ּו ָסלִ ים,
ִּכי ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל ָ ּג ְבר ּו ַעל ָהאוֹ יֵ ב.
וְ כָ ְך הו ַּבס ַ ּב ְּק ָרב ַה ּ ֶמלֶ ְך ִמ ּ ָמרוֹ קוֹ .
נוֹ ַתר ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס לִ ְמנוֹ ת ֶאת ַה ּ ַמלְ קוֹ ַח,
ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ׁ ָשב ַה ִּסיד ְ ּב ַא ִ ּב ִירים ֵמ ָאה.
ּ ָפ ַרק נִ ׁ ְשקוֹ ַה ֶ ּג ֶברְ ,מיֻ ּׁ ָש ִבים ּ ָפנָ יו,
ַה ֶח ֶרב ְ ּביָ דוֹ  ,רוֹ כֵ ב ַעל ַ ּגב ַ ּב ְ ּביֵ ָקה.
ִה ְמ ִּתינ ּו ַה ְ ּג ִבירוֹ תִ ,ק ְ ּבל ּו ּ ָפנָ יו ְ ּבגִ יל.
ָע ַצר מוּלָ ן ַה ִּסידּ ְ ,ביָ דוֹ מוֹ ׁ ְשכוֹ ת ַה ּסוּס:
״לְ כָ בוֹ ד לִ יּ ְ ,ג ִבירוֹ ַתיּ ַ ,ב ֲעבו ְּרכֶ ן זָ כִ ִיתי
ִ ּב ְפ ָרס ָ ּגדוֹ לּ ְ ,בעוֹ ד ׁ ְש ַמ ְר ֶּתן ָּכאן ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ ה,

האמיר יוסוף.
מתוך1908 ,La ENCICLOPEDIA CATÓLICA :
המאה ה ,18-צייר לא ידוע.
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al rey Yuçef | tres colpes
le ovo dados,
salios le de sol espada
| ca muchol andido el
cavallo,
metios le en Gujera, | un
castiello palaçiano;
mio Çid el de Bivar |
fasta alli lego en alcaz
con otros quel consigen |
de sus buenos vassallos.
Desd’alli se torno | el
que en buen ora nasco;
mucho era alegre | de lo
que an caçado.
Ali preçio a Bavieca | de
la cabeça fasta a cabo;
toda esta ganançia | en
su mano a rastado.
.אל־סיד
Los .l. mill | por cuenta
.1986 ,פסטיבל בורגוס
fueron notados;
non escaparon | mas de çiento e quatro.
Mesnadas de mio Çid | robado an el canpo,
entre oro e plata | fallaron tres mill marcos,
[de] las otras ganançias | non avia recabdo.
Alegre era mio Çid | e todos sos vassallos
que Dios le ovo merçed | que vençieron el campo.
Quando el rey de Marruecos | assi lo an arrancado
dexo [a] Albar Fañez | por saber todo recabdo.
Con .c. cavalleros | a Valençia es entrado:
fronzida trehe la cara, | que era desarmado,
assi entro sobre Bavieca | el espada en la mano.
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ֲאנִ י ַ ּב ְּק ָרב נִ ַ ּצ ְח ִּתיָ .היָ ה זֶ ה ְרצוֹ ן ָה ֵאל
וְ כָ ל ְקדוֹ ׁ ָשיו ִּכי ִעם ַה ִ ּג ֲיעכֶ ן ֵאלֵ ינ ּו
נִ זְ ֶּכה ִמ ָ ּידוֹ ָ ּבזֹאת ְ ּברֹב ׁ ָשלָ ל וְ ע ׁ ֶֹשר.
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ְר ִא ֶיתן ֶאת ַה ּסו ִּסים נוֹ ְט ֵפי זֵ ָעהַ ,הדָּ ם
קוֹ לֵ ַח ִמן ַה ֶח ֶרב? ִה ֵ ּנה ָּכ ְך ִ ּבשְׂ ֵדה ְק ָרב
ֵה ַב ְסנ ּו ֶאת ַה ּ ַמאו ִּריםְּ .ת ִפ ָּלה שְׂ א ּו לַ בּ וֹ ֵרא
לְ ַמ ַען ׁ ְשנוֹ ת ַח ַ ּיי יַ ֲא ִר ְיך ַ ּב ֲעבו ְּרכֶ ן.
ֲאזַ י ְּכבוֹ ְדכֶ ן יַ ְר ִק ַיעֶ ,את יְ ֵדיכֶ ן יִ ּׁ ָשקוּ.״
דִּ ֵ ּבר ַה ִּסיד וְ ַא ְר ָצה יָ ַרד ִמ ַ ּגב סוּסוֹ .
לְ ֵעת עוֹ ֵמד ָראוּהוַּ ,רגְ לָ יו ַעל ַה ַּק ְר ַקע,
ְ ּבנוֹ ָתיוּ ְ ,בנוֹ ת ַה ְּלוָ יָ הִ ,א ׁ ְש ּתוֹ ָר ַמת ַה ַ ּי ַחס
מוּל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָּכ ְרע ּו ַעל ִ ּב ְר ֵּכ ֶיהן:
ְּ
״ב ַח ְסדְּ ָך נִ ׁ ְשכּ ֹן ,יֶ ֶא ְרכ ּו יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיך.״
ֲאזַ י ֶאל ָה ַא ְרמוֹ ן יַ ְחדָּ ו ִע ּמוֹ ָּתבֹאנָ ה,
ַעל ַס ְפ ְסלֵ י ּ ְפ ֵאר יַ ְחדָּ ו ִע ּמוֹ ֵּת ׁ ֵש ְבנָ ה.
״א ׁ ְש ִּתי ,דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ִ
ימנָ הֲ ,הלֹא ִ ּב ַּק ׁ ְש ְּת ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ִּכי ֵאלּ ּו ַה ְ ּג ִבירוֹ ת ֲא ׁ ֶשר עוֹ ְבדוֹ ת אוֹ ָתךְ
ַא ּ ִׂשיא לְ ַא ִ ּב ַיריַ ,ה ִ ּנ ְב ָח ִרים ָ ּב ֶהם?
אתיִ ם ַמ ְר ִקים ֶּכ ֶסף,
לְ כָ ל ַא ַחת ֶא ֵּתן ָמ ַ
יֵ ְדע ּו ׁ ָשם ְ ּב ַק ְס ִטילְ יָ ה ַעל ִמי ּ ָפ ְרס ּו ַח ְסדָּ ם.
ו ְּב ִענְ יַ ן ְ ּבנוֹ ַתיִ ְך נָ דוּן ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת.״
עוֹ ָדן כּ וֹ ְרעוֹ ת נָ ׁ ְשק ּו יְ ֵדי ַה ִּסיד וְ ָקמוּ.
ָ ּב ַא ְרמוֹ ן ַר ִ ּבים ָהי ּו ָהא ׁ ֶֹשר וְ ַה ַ ּנ ַחת,
ַהכּ ֹל ִה ְתנַ ֲהל ּו ַעל ּ ִפי ִמ ְצוַ ת ַה ִּסיד.
ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ִע ּמוֹ
ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ָמנוִּ ,ח ּׁ ְשב ּו וְ ֶה ֱע ִריכוּ,
ֵ ּבין א ָֹהלִ ים וְ ׁ ֶשלַ ח לְ ֵבין ִ ּבגְ ֵדי ִּת ְפ ֶא ֶרת,
כּ ֹה ַרב הוּא ַה ּ ַמלְ קוֹ ַח ׁ ֶש ֵאין לְ ָת ֲארוֹ .
אוּלָ ם ֶאת ָה ִע ָּקר ִ ּב ְרצוֹ נִ י לוֹ ַמר לָ כֶ ם:
ֶאת ַה ּסו ִּסים ָּכ ׁ ְשל ּו לִ ְס ּפֹר ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ַד ַהר
יָ ְצא ּו ָה ַר ּ ָמכִ ים ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ִא ׁיש יוּכַ ל

בנות לוויה.
ספרד ,המאה העשירית .אוסף
ווילקסטל)H. de Vielcastel) ,
הספריה העירונית ,בריסל.
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Reçibien lo las dueñas | que lo estan esperando,
mio Çid finco ant’ellas, | tovo la rienda al cavallo;
«¡A vos me omillo, dueñas! | Grant prez vos he gañado,
vos teniendo Valençia | e yo vençi el campo;
esto Dios se lo quiso | con todos los sos santos
quando en vuestra venida | tal ganançia nos an dada.
Vedes el espada sangrienta | e sudiento el cavallo,
¡con tal cum esto | se vençen moros del campo!
Roga(n)d al Criador | que vos biva algunt año,
entraredes en prez | e besaran vuestras manos.»
Esto dijo mio Çid | diçiendo del cavallo;
quandol vieron de pie, | que era descavalgado,
las dueñas e las fijas | e la mugier que vale algo
delant el Campeador | los inojos fincaron:
«¡Somos en vuestra merçed | e bivades muchos años!»
En buelta con el | entraron al palaçio
e ivan posar con el | en unos preçiosos escaños:
«¡Hya mugier d[o]ña Ximena! | ¿Nom lo aviedes rogado?
Estas dueñas que aduxistes | que vos sirven tanto
quiero las casar | con de aquestos mios vassallos;
a cada una dellas | do les .cc. marcos (de plata),
que lo sepan en Castiella | a quien sirvieron tanto.
Lo de vuestras fijas | venir se a mas por espaçio.»
Levantaron se todas | e besaron le las manos;
grant fue el alegria | que fue por el palaçio,
commo lo dixo el Çid | assi lo han acabado.
Minaya Albar Fañez | fuera era en el campo
con todas estas yentes | escriviendo e contando;
entre tiendas e armas | e vestidos preçiados
tanto fallan desto | que cosa es sobejana.
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לִ לְ כּ ֹד אוֹ ָתםַ .ה ּ ַמאו ִּרים ֵמ ֵאלּ ּו ַה ּ ְמקוֹ מוֹ ת
ׁ ָשלְ ח ּו יָ ָדם ַ ּב ַ ּבז ,זָ כ ּו ִמן ַה ּׁ ָשלָ ל.
ַעל ַאף ַהכּ ֹל זָ כָ ה ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר
ְ ּב ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת סו ִּסים ׁ ָשלָ ל.
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי,
ִאם ַרב הוּא ַה ּ ַמלְ קוֹ ַח ְ ּביַ ד ֶא ִ
ְ ּבטו ִּחים יִ ְהי ּו ַהכּ ֹל ,לֹא יִ ָ ּג ַרע ֶחלְ ָקם.
ֵאין ְספֹר לָ א ָֹהלִ ים וּלְ מוֹ טוֹ ת ְ ּגלו ִּפים
נָ ְפל ּו ִ ּב ֵידי ַה ִּסיד וְ ֶח ֶבר ַה ָ ּו ָסלִ ים.
ַמ ֲא ַהל ׁ ַש ִּליט ָמרוֹ קוֹ ַ ,ה ְמפ ָֹאר ָ ּב ֶהם,
ִ ּב ׁ ְשנֵ י מוֹ טוֹ ת נִ ְת ַמ ְך ַה ְ ּיצו ִּקים זָ ָהב.
ִצ ָ ּוה ׁ ֶשלּ ֹא לָ גַ ַעת ְ ּבא ֶֹהל זֶ הַ ,ה ִּסיד,
ָא ַסר ַעל ַהנּוֹ ְצ ִרי לִ ּטֹל אוֹ תוֹ ִמ ּׁ ָשם.
״א ׁ ֶשר ָ ּבא ִמ ּ ָמרוֹ קוֹ
ִּכי ״א ֶֹהל זֶ ה,״ ָא ַמרֲ ,
לִ ׁ ְשל ַֹח ִ ּב ְרצוֹ נִ י ֶאל ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ִא ׁיש ַק ְס ִטילְ יָ ה,
לְ ַמ ַען יַ ֲא ִמין ַ ּב ֲח ָד ׁשוֹ ת לְ ִפ ֶיהן
ִ ּב ֵידי ַה ִּסיד ַר ִ ּבים ָהאוֹ ָצרוֹ ת ִמ ְּספֹר.״
ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי וָ לֶ נְ ְסיָ ה ִעם ַה ּׁ ָשלָ ל ָאז ָ ּבאוּ.
ַה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ ּ ְ ,גלו ַּח ַה ּ ַפדַּ ַחת,
ׁ ְש ֵּתי זְ רוֹ עוֹ ָתיו ָעיְ פ ּו ֵמ ֲח ָבטוֹ ת ֵאין ְספֹר,
ֶאת ַחלְ לֵ י ַה ּ ַמאו ִּרים ָח ַדל לִ ְמנוֹ ת ַה ֶ ּג ֶבר.
ָעצוּם ֶחלְ קוֹ וְ ַרבַ .ה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוֹ ְד ִריגוֹ ,
ישית ׁ ֶשלּ וֹ
יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבהֵ ,מ ֲח ִמ ׁ ִ

ּנֹוצ ִרים .עֹוד ַמ ָּתת לַ ֶּמלֶ ְך
ִׂ .96ש ְמ ַחת ַה ְ
ָמ ַסר ִ ּב ֵידי ַהכּ ֶֹמר ַמ ֲעשֵׂ ר ׁ ָשלֵ ם .צוֹ ֵהל
וְ שָׂ שׂ ִעם ַהנּוֹ ְצ ִרים ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ִּכי ַרב ְ ּביָ דוֹ ָהע ׁ ֶֹשרֵ ,מ ַ
יטב סו ִּסים וְ ׁ ֶשלַ ח.
טוֹ ב לֵ ב דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ימנָ ה יַ ְחדָּ ו ִעם ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיה
וְ יֶ ֶתר ַה ְ ּג ִבירוֹ ת לַ ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים נָ כוֹ נוּ.
ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ַה ּטוֹ ב ֵאינוֹ דּ וֹ ֶחה דָּ ָבר:
ַ
״א ֵ ּיה ַא ָּתהִ ,מינַ איָ ה ,סוּר ֵה ָ ּנה ,נִ כְ ָ ּב ִדי,
ְ
ָ
ֵאין צ ֶֹרך ִּכי ּתוֹ ֶדה ַעל ֶחלְ ְקךֵ ,ר ִעי.
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Quiero voz dezir | lo que es mas granado:
non pudieron ellos saber | la cuenta de todos los cavallos
que andan arriados | e non ha qui tomalos,
los moros de las tierras | ganado se an i algo;
mager de todo esto | el Campeador contado
de los buenos e otorgados | cayeron le mill e .d. cavallos;
quando a mio Çid | cayeron tantos
los otros bien pueden | fincar pagados.
¡Tanta tienda preçiada | e tanto tendal obrado
que a ganado mio Çid | con todos sus vassallos!
La tienda del rey de Marruecos | que de las otras es cabo
dos tendales la sufren, | con oro son labrados;
mando mio Çid Ruy Diaz | que fita soviesse la tienda
e non la tolliesse | dent christiano:
«Tal tienda commo esta | que de Maruecos es passada
enbiar la quiero | a Alfonsso el Castellano
que croviesse sos nuevas | de mio Çid que avie algo.»
Con aquestas riquezas tantas | a Valençia son entrados.
El obispo don Jheronimo | caboso coronado
quando es farto de lidiar | con amas las sus manos
non tiene en cuenta | los moros que ha matados;
lo que caye a el | mucho era sobejano.
Mio Çid don Rodrigo | el que en buen ora nasco
de toda la su quinta | el diezmo l’a mandado.

96.

Aumenta la alegría de los cristianos; nuevos presentes para el rey.
Alegres son por Valençia | las yentes christianas,
tantos avien de averes | de cavallos e de armas;
alegre es doña Ximenae | sus fijas amas
e todas la[s] otras dueñas | que[s] tienen por casadas.
El bueno de mio Çid | non lo tardo por nada:
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ישית ׁ ֶש ִּלי ,א ַֹמר וְ לֹא ֶא ְחזֹר ִ ּבי,
ִה ֵ ּנה ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ִמ ּ ֶמ ָ ּנה טֹלֶ .את ַהנּוֹ ָתר ָהנַ ח.
ְ ּבב ֶֹקר ַה ּ ָמ ָחר ֵּת ֵצא לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת
ּ
ישית ׁ ֶש ִלי,
ִעם ַה ּסו ִּסים זָ כִ ִיתי ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
יטב ִר ְת ָמה וְ ֶח ֶרב;
ֻא ָּכף לְ כָ ל ַר ּ ָמ ְךֵ ,מ ַ
ִ ּבזְ כוּת ָה ַא ֲה ָבה לְ ִא ׁ ְש ִּתי וְ לִ ְבנוֹ ֶת ָיה,
ִּכי ָּכ ְך אוֹ ָתן ׁ ָשלַ ח לִ י ו ְּבלִ ָ ּבן ָהא ׁ ֶֹשר.
ָמ ַ
אתיִ ם ַה ּסו ִּסים ַמ ָּתת ֵהם לְ ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
לְ ַבל יוֹ ִציא דִּ ַ ּבת ַה ּ ַמ ְצ ִ ּביא ׁ ֶש ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה.״
ִצ ָ ּוה ַעל ֶ ּב ְרמו ֶּדס לָ לֶ כֶ ת ִעם ִמינַ איָ ה.
ַ ּבבּ ֶֹקר לְ ָמ ֳח ָרת יָ ְצא ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ְ ּב ַד ַהר
אתיִ ם לְ ִמ ׁ ְש ָמר,
וְ ִע ּ ָמ ֶהם ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ָמ ַ
ו ְּב ָרכוֹ ת ֵמ ֵאת ַה ִּסיד – נוֹ ׁ ֵשק יְ ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ְך
אתיִ ם,
ׁשוֹ לֵ ַח לוֹ ָ ּבזֹאת ַמ ָּתת ,סו ִּסים ָמ ַ
״כל עוֹ ד ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ִ ּבי,
ׁ ָשלָ ל ִמ ּ ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרבָּ .
לִ ְפ ֻקדָּ תוֹ ָאסוּר.״

נֹוס ֶפת לְ ִמינַ איָ ה
ְׁ .97שלִ יחּות ֶ
ָעזְ ב ּו ֵהם ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ ה ,יָ ְצא ּו לִ ְרכּ ֹב ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
יטב.
ָהע ׁ ֶֹשר ׁ ֶש ְ ּביָ ָדם ,יֵ ׁש לְ ׁ ָש ְמרוֹ ֵה ֵ
רוֹ כְ ִבים ְ ּביוֹ ם וָ לֵ ילָ ,צלְ ח ּו ֶאת ֶה ָה ִרים
ָ ּב ֶרכֶ ס ַה ּ ַמ ְפ ִריד ֵ ּבין ֲא ָרצוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת.
ֵה ֵחלּ ּו לְ ַב ֵּק ׁש ַא ַחר ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ְך.

ּומינַ איָ ה ְּבוָ לָ דֹולִ יד
מּודס ִ
ֶּ .98ב ְר ֶ
צוֹ לְ ִחים נָ ָהר ,חוֹ לְ ִפים ַעל ּ ְפנֵ י ָה ִרים וְ יַ ַער,
ֶאל וָ לָ דוֹ לִ יד יָ בוֹ אוּּ ָ ,ב ּה ַה ּׁ ַש ִּליט ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
ֵאלָ יו ׁשוֹ לְ ִחים ִמינַ איָ ה ו ֶ ּּב ְרמו ֶּדס ִא ֶ ּג ֶרת
ו ָּב ּה ֵהם ְמ ַב ְּק ׁ ִשים לְ ִה ְת ַק ֵ ּבל ֶא ְצלוֹ –
ַה ִּסידֲ ,אדוֹ ן וָ לֶ נְ ְסיָ הׁ ,שוֹ לֵ ַח לוֹ ַמ ָּתת.
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«¿Do sodes, caboso? | Venid aca, Minaya:
de lo que a vos cayo | vos non gradeçedes nada;
desta mi quinta | – digo vos sin falla –
prended lo que quisieredes, | lo otro remanga;
e cras ha la mañana | ir vos hedes sin falla
con cavallos desta quinta | que yo he ganada
con siellas e con frenos | e con señas espadas;
por amor de mi mugier | e de mis fijas amas
por que assi las enbio | dond ellas son pagadas
estos dozientos cavallos | iran en presentajas
que non diga mal el rey Alfonso | del que Valençia manda.»
Mando a Pero Vermuez | que fuesse con Minaya.
Otro dia mañana | privado cavalgavan
e dozientos omnes | lievan en su conpaña
con saludes del Çid | que las manos le besava;
desta lid | que ha arrancada
.cc. cavallos | le enbiava en presentaja:
«¡E servir lo he sienpre | mientra que ovisse el alma!»

97.

Nueva embajada de Minaya.
Salidos son de Valençia | e pienssan de andar;
talles ganançias traen | que son a aguardar.
Andan los dias e las noches | [que vagar non se dan]
e passada han la sierra | que las otras tierras parte;
por el rey don Alfonsso | toman sse a preguntar.

98.

Minaya y Pero Bermúdez llegan a Valladolid.
Passando van las sierras | e los montes e las aguas,
legan a Valadolid | do el rey Alfonsso estava.
Enviava le mandado | Pero Vermuez e Minaya
que mandasse reçebir | a esta conpaña,
mio Çid el de Valençia | enbia su presentaja.
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יֹוצא לִ ְפּגֹׁש ֶאת ַה ִּמ ְׁשלַ ַחתַ .הּכֹל ְמ ֻא ָּׁש ִרים ְּפ ָרט לְ גַ ְר ִסי
ַ .99ה ֶּמלֶ ְך ֵ
ְ
אֹורדֹונְ יֵ ס וַ ֲע ָׂש ָרה ִמ ֵּמ ֵר ָעיו
ַר ָ ּבה שִׂ ְמ ַחת ַה ּ ֶמלֶ ְךִ ,א ׁיש ֶט ֶרם ָּכ ְך ָר ָאהוּ.
ִצ ָ ּוה ַעל ַא ִ ּב ָיריו לְ לֹא ׁ ִשהוּי לִ ְדהֹר,
ֹאש ִמ ׁ ְש ַמר ַה ּ ֶמלֶ ְך
וְ הוּא ַע ְצמוֹ רוֹ כֵ ב ְ ּבר ׁ
לִ ְק ַראת ׁ ְשלִ ֵיחי ַה ֶ ּג ֶבר ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה.
ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן ַ ּגם ֵהם – לֹא יֵ ָא ֵמן – ָהי ּו ׁ ָשם.
דּ וֹ ן ַ ּג ְר ִס ָ ּיה ַה ָ ּנ ִס ְיך ,אוֹ יְ בוֹ ׁ ֶשל ִסידּ ַ ,גם הוּא.
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּ ָׂששׂ לִ בּ וֹ  ,יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּ ַמר לִ בּ וֹ .
ָרא ּו אוֹ ָתם ַאנְ ׁ ֵשי יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
ְּת ִח ָּלה ָח ְרד ּו ּ ֶפן ֵאלּ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֵ ּגיסוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים,
ׁ ֶש ֵּכן ָרכַ ב ַה ַ ּגיִ ס ְ ּבלִ י ַאזְ ָה ָרה ֻמ ְקדֶּ ֶמת.
אוּלָ ם ֲאזַ י ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך ִה ְצ ַט ֵּלב,
וּלְ ָפנִ ים יָ ָצא ֶ ּב ְרמו ֶּדסִ ,ע ּמוֹ ִמינַ איָ ה.
יָ ְרד ּו ִמן ָה ֻא ָּכףָ ,ע ְמד ּו ַעל ַה ַּק ְר ַקע,
ָּכ ְרע ּו ִ ּב ְפנֵ י ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך ַעל ִ ּב ְר ַּכיִ ם,
נָ ׁ ְשק ּו ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַרגְ לָ יו וְ ֶאת ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ:
״אלְ פוֹ נְ סוֹ ַרב ַה ֶח ֶסדַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ַה ְמכֻ ָ ּבד,
ַ
ְ ּב ׁ ֵשם ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָאנ ּו נוֹ ׁ ְש ִקים ַרגְ לֶ יךָ.
ִּכי ַה ִּסיד לְ ָך וָ ָסל ,וַ ֲאדוֹ נוֹ ַא ָּתה.
ֹאשוֹ ,
ַעל ַה ָּכבוֹ ד ָה ַרב ִה ְר ַע ְפ ָּת ַעל ר ׁ
ְ ּבכָ ל לִ בּ וֹ מוֹ ֶדה לְ ָך ַה ִּסידִ ,ה ֵ ּנה
לִ ְפנֵ י יָ ִמים ִמ ְס ּ ָפר זָ כָ ה ְ ּבנִ ָ ּצחוֹ ן
ַ ּב ּ ִמלְ ָח ָמה מוּל ֶמלֶ ְך ָמרוֹ קוֹ  ,יוּסוּף ׁ ְשמוֹ .
ִה ָּכה ׁשוֹ ק ַעל יָ ֵר ְך ֶאת ֲח ִמ ּׁ ִשים ַאלְ ֵפי
ַה ּ ַמאו ִּרים ִ ּבשְׂ ֵדה ְק ָרבַ .רב ַה ּׁ ָשלָ ל זָ כָ ה בּ וֹ ,
ַמלְ קוֹ ַח ְמפ ָֹאר נָ ַתן ִ ּב ֵידי וָ ָסלִ ים,
אתיִ ם
וּלְ ָך ַמ ָּתת ׁשוֹ לֵ ַח ַה ִּסיד ,סו ִּסים ָמ ַ
וְ גַ ם נוֹ ׁ ֵשק יָ ֶד ָיך.״ ָסח ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ַה ּ ֶמלֶ ְך:
״ב ֵח ֶפץ לֵ ב ֶא ּטֹל ֶאת ַה ְּת ׁשו ָּרה ַה ּזֹאת,
ְּ
וְ גַ ם אוֹ ֶדה לַ ִּסיד ַעל ַה ּ ַמ ָּתת ׁ ָשלַ ח לִ י
וַ ֲא ַק ֶ ּוה לַ ּיוֹ ם בּ וֹ ֶאת ְ ּגמוּלוֹ ָא ׁ ִשיב.״
שִׂ ּ ְמח ּו דְּ ָב ָריו ַר ִ ּבים ,נָ ׁ ְשק ּו ֶאת יַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
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99. 	El rey sale a recibir a los enviados del Cid; muchos se alegran,
Garci Ordóñez con diez de sus parientes se muestra irritado.
Alegre fue el rey, | non viestes atanto;
mando cavalgar a priessa | to(s)dos sos fijos dalgo,
hi en los primeros | el rey fuera dio salto
a ver estos mensajes | del que en buen ora nasco.
Los ifantes de Carrion | sabet, is açertaron,
[y] el conde don Garçia | so enemigo malo;
a los unos plaze | e a los otros va pesando.
A ojo lo avien | los del que en buen ora nasco,
cuedan se que es almofalla | ca non vienen con mandado;
el rey don Alfonsso | seyse santiguando.
Minaya e Per Vermuez | adelante son legados;
firieron se a tierra, | deçendieron de los cavalos,
ant’ el rey Alfonsso | los inojos fincados
besan la tierra | e los pies amos:
«¡Merçed, rey Alfonsso, | sodes tan ondrado!
Por mio Çid el Campeador | todo esto vos besamos;
a vos lama por señor | e tienes por vuestro vassallo;
mucho preçia la ondra | el Çid quel avedes dado.
Pocos dias ha, rey, | que una lid a arrancado;
a aquel rey de Marruecos | Yuçeff por nombrado
con çinquaenta mill | arrancolos del campo;
las ganançias que fizo | mucho son sobejanas,
ricos son venidos | todos los sos vassallos;
y embia vos dozientos cavallos | e besa vos las manos.»
Dixo el rey don Altonsso: | «Reçibolos de grado;
gradesco a mio Çid | que tal don me ha enbiado,
aun vea ora | que de mi sea pagado.»

שירת אל־סיד

252
ֲא ָבל ָח ָרה ְמאֹד ַא ּפוֹ ׁ ֶשל דּ וֹ ן ַ ּג ְר ִס ָ ּיה.
ְ ּבלִ וְ יַ ת ִמנְ יַ ן ְקרוֹ ָביו ָצ ַעד ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה:
״לֹא יֵ ָא ֵמן ֵּכ ַיצד גּ וֹ ֵבר ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ִסיד,
עוֹ ד ָאנ ּו נְ ׁ ַש ֵּלם ַעל ַה ָּכבוֹ ד ַה ֶ ּזה.
לְ לֹא בּ ו ׁ ָּשה ֵמ ִביס הוּא ְמלָ כִ ים ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב,
ְּכמוֹ ל ּו ְמ ָצ ָאם ֵמ ִתים ֶאת סו ֵּס ֶיהם יָ ִביא.
ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו יוֹ ִריד עוֹ ד ָאסוֹ ן ַעל ר ׁ
ֹאש ֻּכ ָּלנוּ.״

ַ .100ה ֶּמלֶ ְך טֹוב לֵ ב וְ נָ ִדיב
״תוֹ ָדהֵ ,אלִ י
ַה ּ ֶמלֶ ְך דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ דִּ ֵ ּברּ :
ַה ּטוֹ ב וְ ִאיזִ ידוֹ ר ַה ָּקדוֹ ׁש ֲאדוֹ ן לֵ אוֹ ן,
אתיִ ם ׁשוֹ לֵ ַח לִ י ָ ּבזֹאת,
ַה ִּסיד סו ִּסים ָמ ַ
יְ ׁ ָש ֵרת ְ ּבבוֹ א ַה ּיוֹ ם ֶאת ַמ ְמלַ כְ ִּתי ָה ִא ׁיש.
וְ ַא ֶּתםַ ,פנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ו ּ ֶּפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס,
לְ ַצ ֵ ּיד ֶא ְתכֶ ם ֲא ַצו ְ ּב ׁ ֶשלַ ח לְ ִת ְפ ֶא ֶרת
וְ ֶאת גּ ו ְּפכֶ ם לָ ֵתת ְ ּב ֶבגֶ ד ֲחמוּדוֹ ת,
לְ ַמ ַען ִ ּב ְפנֵ י ִסיד ּתוֹ ִפיע ּו ַּכ ָ ּיאוּת.
אתיִ ם ֵאלּ וּ.
וְ גַ ם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה סו ִּסים ְטל ּו ִמ ּ ָמ ַ
כִ י כֵ ן לִ ִ ּבי אוֹ ֵמר לִ י וְ כָ ְך ּ ְפנֵ י ַהדְּ ָב ִרים,
ָה ֲעלִ ילוֹ ת ַה ָּלל ּו יְ ִהי סוֹ ָפן ֻמ ְצלָ ח.״
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ׁשֹוט ִחים ִּב ְפנֵ י ַאלְ פֹונְ סֹו ֶאת ַּב ָּק ָׁש ָתם
ָ .101ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריֹון ְ
נֹותיו ֶׁשל ַה ִּסיד
לָ ֵׂשאת ֶאת ְּב ָ
יָ ָדיו נָ ׁ ְשק ּו וְ ָקמוָּ ּ ,פ ְר ׁש ּו ְמ ַעט לָ נו ַּח.
יטב ,וּלְ ַס ּ ֵפק ֶח ְפ ָצם.
לְ ׁ ָש ְר ָתם ִצ ָ ּוה ֵה ֵ
ַע ָּתה ַעל ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ׁ ֶש ּ ִמ ַּק ְריוֹ ן ָאשִׂ ַיח.
דִּ ְ ּבר ּו ִא ׁיש ִעם ֵר ֵעהוּׁ ,שוֹ ְמ ִרים דְּ ָב ָרם ַ ּב ֵּס ֶתר:
״ה ֲח ָד ׁשוֹ ת ִ ּב ְד ַבר ַה ִּסיד ָאכֵ ן טוֹ בוֹ ת ֵהן,
ַ
בּ וֹ א נְ ַב ֵּק ׁש ֵאפוֹ א ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו לָ שֵׂ את.
ָּכ ְך ַחיִ ל נַ ֲעשֶׂ ה ,וְ כָ ְך נַ ְר ֶ ּבה ְּכבוֹ ֵדנוּ.״
סוֹ ָדם ִ ּב ְפנֵ י ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ִה ׁ ְש ִמיע ּו וְ הוֹ ִסיפוּ:

שירת אל־סיד

253
Esto plogo a muchos | e besaron le las manos.
Peso al conde don Garçia | e mal era irado,
con .x. de sus parientes | a parte davan salto:
«¡Maravilla es del Çid | que su ondra creçe tanto!
En la ondra que el ha | nos seremos abiltados;
¡por tan biltada mientre | vençer reyes del campo,
commo si los falasse muertos | aduzir se los cavallos!
Por esto que el faze | nos abremos enbargo.»

100. 	El rey se muestra amable y generoso.
Fablo el rey don Alfonsso | e dixo esta razan:
«Grado al Criador | e al señor Sant Esidro el de Leon
estos dozientos cavallos | quem enbia mio Çid.
Mio reino adelant | mejor me podra servir.
A vos, Minaya Albar Fañez | e a Pero Vermuez aqui
mando vos los cuerpos | ondrada mientre servir e vestir
e guarnir vos de todas armas | commo vos dixieredes aqui,
que bien parescades | ante Ruy Diaz mio Çid;
dovos .iii. cavallos | e prended los aqui.
Assi commo semeja | e la veluntad melo diz
todas estas nuevas | a bien abran de venir.»

101. Los Infantes de Carrión expresan al rey sus deseos de casar con
las hijas del Cid.
Besaron le las manos | y entraron a posar;
bien los mando servir | de quanto huebos han.
De los iffantes de Carrion | yo vos quiero contar,
fablando en su conssejo, | aviendo su poridad:
«Las nuevas del Çid | mucho van adelant;
demandemos sus fijas | pora con ellas casar;
creçremos en nuestra ondra | e iremos adelant.»
Vinien al rey Alfonsso | con esta poridad:
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ל־סיד
ַ .102ה ֶּמלֶ ְך נַ ֲענֶ ה לְ ַב ָּק ַׁשת ָה ִאינְ ַפנְ ִטים .הּוא מּוכָ ן לִ ְמחֹל ְּב ֻפ ְמ ֵּבי לְ ֶא ִ
ל־סידִ .מינַ איָ ה
ּומ ַׁשּגֵ ר ֶאת ִמינַ איָ ה לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַעל ְמנָ ת לְ זַ ֵּמן ֵאלָ יו ֶאת ֶא ִ
ְ
ָׁשב לְ וָ לֶ נְ ְסיָ הְ ,מ ַדּוֵ ַח לַ ִּסיד ,וְ זֶ ה ַמ ִּצ ַיע לְ ִה ָּפגֵ ׁש לִ גְ דֹות נְ ַהר ַה ַּטחֹו
״את ַח ְסדְּ ָךַ ,מלְ ֵּכנ ּו ֲאדוֹ נֵ נוּ ,נְ יַ ֵחל
ֶ
ִּכי ְּת ַס ֵ ּי ַע לָ נ ּו ו ְּת ַב ֵּק ׁש ִ ּב ׁ ְש ֵמנ ּו
ִמ ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו לְ ַמ ַען
ְּכבוֹ ד ַה ְ ּג ִבירוֹ ת ָה ֵהן ,וְ לָ נ ּו לְ תוֹ ֶעלֶ ת.״
ֹאש ,לְ ַאטָ ׁ ,ש ַקל דְּ ָב ָרם ַה ּ ֶמלֶ ךְ:
ְ ּבכ ֶֹבד ר ׁ
ֶ
״את ִסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ֵמ ֶא ֶרץ זוֹ ֵ ּג ַר ׁ ְש ִּתי,
אוּלָ ם ַעל ָה ָר ָעה ַ ּב ֲח ָס ִדים ָ ּג ַמל לִ י.
ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ִאם ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאין ַה ָּלל ּו
ֵהם לְ רוּחוֹ אוֹ לֹאַ .א ְך ִאם זֶ ה ֶח ְפ ְצכֶ ם
מו ָּטב ִּכי נְ שׂ וֹ ֵח ַח.״ ֲאזַ י לְ לֹא ׁ ְש ִה ּיוֹ ת
זִ ּ ֵמן ֵאלָ יו ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ּ ֶפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס
וְ ֶאת ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ הָ ּ ,פ ַר ׁש ִע ּ ָמם לְ ֶח ֶדר
נִ ְפ ָרד וְ כָ ְך ָא ַמרַ :
״ה ְק ׁ ִשיב ּו לִ יִ ,מינַ איָ ה
יטב
ו ּ ֶּפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדסֵ ׁ ,ש ֵרת אוֹ ִתי ֵה ֵ
ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ,זְ כוּתוֹ לִ זְ כּ וֹ ת ִמ ּ ֶמ ִ ּני
לִ ְסלִ ָיחה ו ְּמ ִחילָ ה .מו ָּטב ֵאפוֹ א ִּכי ׁ ְשנֵ ינ ּו
– ִאם זֶ ה ּו ְרצוֹ נוֹ – נִ ְפגּ ֹׁש ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ.
וְ עוֹ ד ְ ּבשׂ וֹ ָרה ֵאלָ יו ִמן ֶה ָח ֵצר ׁ ֶש ִּלי:
ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ןֶ ,פ ְרנַ נְ דוֹ ו ְּדיֵ גוֹ – הוּא ָא ִחיו –
ֶח ְפ ָצם לְ ִה ָ ּנשֵׂ א לִ ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ִסיד.
ֱהי ּו ׁ ְשלִ ֵיחי ִמ ְצוָ ה וְ זֹאת ֲא ַב ֶּק ׁ ְשכֶ ם,
ִא ְמר ּו ֶאת ַהדָּ ָבר לַ ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ִּכי ִאם ֵ ּבין ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ יִ ְהי ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
יִ שְׂ ֶ ּגה ְּכבוֹ דוֹ ְמאֹד וְ ַרב יִ ְהיֶ ה ָע ׁ ְשרוֹ .״
״נִ ְמסֹר לוֹ ֶאת דְּ ָב ֶר ָיךּ ַ ,גם לְ ָפנָ יו נַ ְמלִ יץ,
ֲאזַ י ֵּכ ַיצד לִ נְ הֹג יַ ְחלִ יט הוּא ִּכ ְרצוֹ נוֹ .״
ָהיְ ָתה ְּת ׁשו ַּבת ִמינַ איָ ה לְ רוּחוֹ ׁ ֶשל ֶ ּב ְרמו ֶּדס.
ַ
״ה ִ ּגיד ּו לְ רוּי דִּ ַיאס ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,

1900
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102. Platican en secreto con el rey; el rey pondera la petición; se decide
a perdonar públicamente al Cid; le pide vistas; Minaya, de regreso
en Valencia, le informa al Cid; éste escoge el Tajo como lugar
de las vistas.
«¡Merçed vos pedimos | commo a rey e señor natural!
Con vuestro conssejo | lo queremos fer nos
que nos demandedes | fijas del Campeador;
casar queremos con ellas | a su ondra e a nuestra pro.»
Una grant ora | el rey pensso e comidio:
«Hyo eche de tierra | al buen Campeador,
e faziendo yo ha el mal | y el a mi grand pro
del casamiento | non se sis abra sabor;
mas pues bos lo queredes | entremos en la razon.»
A Minaya Albar Fañez e a Pero Vermuez
el rey don Alfonso | essora los lamo,
a una quadra | ele los aparto:
«Oid me, Minaya, | e vos, Per Vermuez:
sirvem | mio Çid el Campeador,
el lo mereçe | e de mi abra perdon;
viniessem a vistas | si oviesse dent sabor.
Otros mandados ha | en esta mi cort:
Diego e Ferrando | – los iffantes de Carrion –
sabor han de casar | con sus fijas amas a dos.
Sed buenos menssageros | e ruego vos lo yo
que gelo digades | al buen Campeador;
abra i ondra | e creçra en onor
por conssagrar | con los iffantes de Carrion.»
Fablo Minaya | e plogo a Per Vermuez:
«Rogar gelo emos | o que dezides vos;
despues faga el Çid | lo que oviere sabor.»
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ִּכי ֶאשְׂ ַמח ְמאֹד לִ ְפגּ ֹׁש ֶאת ָה ַא ִ ּבירּ ְ ,בכָ ל
ָמקוֹ ם ָראוּי יִ ְב ַחר בּ וֹ לְ ִה ְתוַ ֵעד ִע ּ ִמי.
ִּכי ְ ּבכָ ל ֵעת ֶא ְר ֶצה לְ ַמ ֲענוֹ לִ ְפעֹל.״
ָא ְמר ּו ׁ ָשלוֹ ם לַ ּ ֶמלֶ ְך ,יָ ְצא ּו ִמ ּׁ ָשם ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
ַ ּבדֶּ ֶר ְך לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה וְ ַאנְ ׁ ֵש ֶיהם ִע ּ ָמם.
ֵעת ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ַה ּטוֹ ב ׁ ָש ַמע ַעל ָּכ ְך,
ִמ ֵהר לִ ְק ַראת ַה ּׁ ְשנַ יִ םִ ,ה ְק ִ ּביל ֶאת ּ ְפנֵ י ׁ ְשלִ ָיחיו.
ִח ֵ ּי ְך ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּליִ ,ח ֵ ּבק אוֹ ָתם ְ ּבחֹם:
ָ
״חזַ ְר ָּתּ ֶ ,ב ְרמו ֶּדס ,וְ כֵ ן ַא ָּתהִ ,מינַ איָ ה.
ְ
ַאך ְמ ַע ִּטים ְּכמוֹ כֶ ם ְ ּב ַמ ְמלְ כוֹ ת נֵ כָ ר.
ו ָּמ ֵהן ַה ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת ְ ּב ִפי ַהדּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ?
ַה ִאם שָׂ ַמח ָה ִא ׁישֲ ,ה ִק ֵ ּבל ֶאת ְּת ׁשו ָּר ִתי?״
״עלַ ז ְ ּבלֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש.
״ק ֵ ּבל,״ ֵה ׁ ִשיב ִמינַ איָ הָ ,
ִ
ָ
ְ
ַח ְסדּ וֹ וְ ִח ָ ּבתוֹ נוֹ ֵתן לְ ך ַה ּ ֶמלֶ ך.״
״תוֹ ָדה לָ ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַמ ַעל.״
ֵה ׁ ִשיב ַה ִּסידּ :
ַע ָּתה ְ ּבתֹם דִּ ְב ֵרי ּ ְפ ִת ָיחה לָ דוּן ֵה ֵחלּ ּו
ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ּ ְמ ַב ֵּק ׁש ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ִא ׁיש לֵ אוֹ ן,
ְּכלוֹ ַמרִּ :כי ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו יִ ֵּתן ַה ִּסיד לִ ׁ ְשנֵ י
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ,יִ שְׂ ֶ ּגה ָ ּבזֹאת ְּכבוֹ דוֹ
וְ ַרב ָע ׁ ְשרוֹ יִ ְהיֶ הּ ְ .בכָ ל לִ בּ וֹ ַמ ְמלִ יץ
ַעל ָּכ ְך ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ְךָ ׁ .ש ַמע ֶאת דִּ ְב ֵר ֶיהם
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר .זְ ַמן ַרב ִה ְר ֵהר ָה ִא ׁיש.
ֶא ִ
ַ
״על ָּכ ְך מוֹ ֶדה ֲאנִ י לְ יֵ ׁשו ַּע ַהנּוֹ ְצ ִרי.
גּ ַֹר ׁ ְש ִּתי ֵמ ַא ְר ִצי ,לֶ ָע ָפר נִ ְר ַמס ְּכבוֹ ִדי.
ְ ּברֹב ָע ָמל זָ כִ ִיתי ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ִ ּב ְר ׁשו ִּתי,
ּתוֹ ָדה לָ ֵאל ִּכי ׁ ָשב ּו ֵאלַ י ַח ְס ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ךְ.
ַע ָּתה ֵהם ְמ ַב ְּק ׁ ִשים ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת ְ ּבנוֹ ַתי,
לְ ִה ָ ּנשֵׂ א לִ ׁ ְשנֵ י ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ַאנְ ׁ ֵשי ָח ֵצר ַה ּׁ ְשנַ יִ םּ ַ ,גם יְ ִה ִירים ְמאֹד,
לֹא לְ רו ִּחי לָ ֵתת לָ ֶהם ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי.

1925
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«Dezid a Ruy Diaz | el que en buen ora nasco
quel ire a vistas | do fuere aguisado;
do el dixiere | i sea el mojon,
andar le quiero | a mio Çid en toda pro.»
Espidiensse del rey, | con esto tornados son,
van pora Valençia | ellos e todos los sos.
Quando lo sopo | el buen Campeador
a priessa cavalga, | a reçebir los salio;
sonrrisos mio Çid | e bien los abraço:
«¿Venides, Minaya, | e vos, Per Vermuez?
¡En pocas tierras | a tales dos varones!
¿Commo son las saludes | de Alfonsso mio señor?
¿Si es pagado | o reçibio el don?»
Dixo Minaya: | «D’alma e de coraçon
es pagado, | e davos su amor.»
Dixo mio Çid: | «¡Grado al Criador!»
Esto diziendo | conpieçan la razon
lo quel rogava | Alfonsso el de Leon
de dar sus fijas | a los ifantes de Carrion,
quel connosçie i ondra | e creçie en onor,
que gelo conssejava | d’alma e de coraçon.
Quando lo oyo | mio Çid el buen Campeador
una grant ora | pensso e comidio:
«¡Esto gradesco a Christus | el mio señor!
Echado fu de tierra | e tollida la onor,
con grand afan gane | lo que he yo;
a Dios lo gradesco | que del rey he su [amor]
e piden me mis fijas | pora los ifantes de Carrion.

שירת אל־סיד

258
ֲא ָבל ִאם ַה ִ ּנשְׂ ָ ּגב ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְמ ַב ֵּק ׁש זֹאת,
טוֹ ב ִאם נַ ְמ ִּתיק סוֹ ֵדנוּ ,נָ דוּן ַעל ָּכ ְך ַ ּב ֵּס ֶתר.
יִ ֵּתן לָ נ ּו ָה ֵאל ֶאת ֲע ָצתוֹ ִמ ּ ַמ ַעל.״
״על ַהדְּ ָב ִרים ַה ָּלל ּו הוֹ ִסיף וְ ָסח ַאלְ פוֹ נְ סוֹ
ַ
ִּכי יִ שְׂ ַמח לִ ְפ ָ ּג ׁ ְש ָך ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר ִּת ְב ַחר,
לִ ְראוֹ ְת ָך ִ ּב ֵּק ׁש לְ ַמ ַען יָ ׁ ִשיב לְ ָך ַח ְסדּ וֹ .
ַה ְק ׁ ֵשב לוֹ וַ ֲאזַ י ַּת ְחלִ יט ֵּכ ַיצד לִ נְ הֹג.״
״בכָ ל לִ ִ ּבי ַא ְס ִּכים
ֵה ׁ ִשיב ַה ִּסיד ִמ ָ ּידּ ְ :
לַ ִה ְתוַ ֲעדוּת ַהזּוֹ ִּ ,ת ְהיֶ ה ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ִּת ְהיֶ ה.״
״א ָּתה ָ ּב ּה ַה ּׁשוֹ ֵפט.״
הוֹ ִסיף דְּ ָברוֹ ִמינַ איָ הַ ,
ישה
״אין ּ ֶפלֶ א ׁ ֶש ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ָח ֵפץ ַעד ַה ּ ְפגִ ׁ ָ
ֵ
ִּכי נְ ַב ֵּק ׁש ַא ֲח ָריו ,נוֹ ִקיר וּנְ כַ ְ ּב ֶד ּנוּ.

1950

ׁ ַש ִּליט ָה ָא ֶרץ הוּא ַעל ֵּכן ֶח ְפצוֹ – ֶח ְפ ֵצנוּ.
לִ גְ דוֹ ת נְ ַהר ַה ַּטחוֹ ׁ ,שוֹ ֵטף ְר ַחב יָ ַדיִ ם,
ִאם ֲאדוֹ נִ י ָח ֵפץ ,נוּכַ ל לְ ִה ָ ּו ֵעד.״
יָ ׁ ְשבוָּּ ,כ ְתב ּו ִא ֶ ּג ֶרתָ ,ח ַתם אוֹ ָת ּה ַה ִּסיד
ׁ ִש ֵ ּגר אוֹ ָת ּה ְ ּביַ ד ׁ ְשנֵ י ַא ִ ּב ִירים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.

ּומכִ ין ֶאת ֲאנָ ָׁשיו לָ ֵצאת ֶאל ַה ָּמקֹום
מֹועד לַ ִה ְתוַ ֲעדּות ֵ
ַ .103ה ֶּמלֶ ְך ֵ
קֹוב ַע ֵ
ֲא ׁ ֶשר ָח ֵפץ ַה ּ ֶמלֶ ְך יוֹ ִציא ַה ִּסיד לַ ּפ ַֹעל.
ִ ּב ְפנֵ י ְּכבוֹ דוֹ ַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ,נָ ְתנ ּו ֶאת ָה ִא ֶ ּג ֶרת.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה אוֹ ָת ּה ָעלַ ז לֵ ב דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ :
״ברו ְּך ַה ִּסיד ָחגַ ר ַח ְרבּ וֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.
ָּ
ְ
ְ ּבתוֹ ך ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשבוּעוֹ ת נָ בוֹ א ֶאל ָה ֲע ֶצ ֶרת,
ִאם ַ ּב ַח ִ ּיים ֶא ְהיֶ הָ ,אבוֹ א לְ ׁ ָשם לָ ֶב ַטח.״
ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ׁ ָש ִבים ֵהם ֶאל ַה ִּסיד,
נֶ ֱע ָרכִ ים ַ ּגם ּפֹה ַ ּגם ׁ ָשם לִ ְק ַראת ֲע ֶצ ֶרת.
ִמי ָר ָאה עוֹ ד ְ ּב ַק ְס ִטילְ יָ ה ּ ְפ ָר ִדים ַר ִ ּבים ָּכל ָּכךְ,
ּ ְפ ָרדוֹ ת נְ אוֹ ת צו ָּרה ,סו ֵּסי ֵמרוֹ ץ וְ ַד ַהר,
נִ ֵּסי ּ ְפ ֵאר ְקבו ִּעים ְ ּבחֹד ֲחנִ ית וָ ר ַֹמח,
ִצ ָ ּנה ְרקו ָּעה ְ ּבכֶ ֶסףָ ,מגֵ ן ֲעטוּר זָ ָהב,
ֲהמוֹ ן ְ ּגלִ ימוֹ ת ּ ַפ ְרוָ ה וְ ׁ ִש ָיר ִאין ֵמ ַא ְד ִר ָ ּיה.
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Ellos son mucho urgullosos | e an part en la cort,
deste casamiento | non avria sabor;
mas pues lo conseja | el que mas vale que nos
f(l)ablemos en ello, | en la poridad seamos nos.
Afe Dios del çiello: | ¡que nos acuerde en lo mijor!»
«Con todo esto | a vos dixo Alfonsso
que vos vernie a vistas | do oviessedes sabor;
querer vos ie ver | e dar vos su amor,
acordar vos iedes despues | a todo lo mejor.»
Essora dixo el Çid: | «¡Plazme de coraçon!»
«Estas vistas | o las ayades vos»
– dixo Minaya – | «Vos sed sabidor.»
«Non era maravilla | si quisiesse el rey Alfonsso,
fasta do lo fallassemos | buscar lo iremos nos
por dar le grand ondra | commo a rey [e señor];
mas lo que el quisiere | esso queramos nos.
Sobre Tajo | que es una agua [mayor]
ayamos vistas | quando lo quiere mio señor.»
Escrivien cartas, | bien las sello,
con dos cavalleros | luego las enbio.
Lo que el rey quisiere | esso fera el Campeador.

103. 	El rey fija el plazo para las vistas; se dispone con sus hombres para
asistir a ellas.
Al rey ondrado | delant le echaron las cartas;
quando las vio | de coraçon se paga:
«Saludad me a mio Çid | el que en buen ora çinxo espada;
sean las vistas | destas .iii. semanas;
s’yo bivo so | ali ire sin falla.»
Non lo detardan, | a mio Çid se tornavan.
Della part e della | pora la[s] vistas se adobavan:
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ֵצ ָידה לָ רֹב ִצ ָ ּוה לִ ׁ ְשל ַֹח דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ
ֶאל ְ ּגדוֹ ת ַה ַּטחוֹ ָ ׁ ,שם נוֹ ֲעד ּו לְ ִה ּ ָפגֵ ׁש.
ַר ִ ּבים ְ ּבנֵ י לְ וָ יָ ה טוֹ ִבים ָח ְבר ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך,
ו ֵּבינֵ ֶיהם ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן ,רו ָּחם טוֹ ָבה.
ָּכאן יְ ׁ ַש ְּלמ ּו וְ כָ אן יִ ְקנ ּו ְ ּב ַה ָּק ָפה,
ְסבו ִּרים ֵהם ִּכי יִ גְ דַּ ל ָע ׁ ְש ָרם לִ ְבלִ י ַה ֵּכר
וְ כִ י יִ ְהי ּו ְ ּביָ ָדם זָ ָהב וְ כֶ ֶסף ַרב.

1975

נֶ ְח ּ ַפז ַעל ַ ּגב סוּסוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
ִע ּמוֹ נָ ִס ְיך וְ ׁשוֹ ַעָּ ,כ ֵבד ְמאֹד ַה ַ ּגיִ ס.
ְ ּגדוֹ לָ ה ּ ָפ ַמלְ יָ ָתם ׁ ֶשל ֲא ִצילֵ י ַק ְריוֹ ן,
ֵחיל ָ ּגלִ ְיסיָ ה וְ לֵ אוֹ ן רוֹ כֵ ב לְ ַצד ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ו ְּדע ּו לָ כֶ ם ִּכי ַרב ִמ ְּספֹר הוּא ֵחיל ַק ְס ִטילְ יָ ה.
ִה ְר ּפ ּו מוֹ ׁ ְשכוֹ ת ַר ּ ָמ ְך ,רוֹ כְ ִבים ֶאל ָה ֲע ֶצ ֶרת.

ל־סיד נִ ְפּגָ ִׁשים
יאה ִמּוָ לֶ נְ ְסיָ הַ .ה ֶּמלֶ ְך וְ ֶא ִ
ל־סיד לַ ִּמ ְפּגָ ׁשַ .הּיְ ִצ ָ
ֲ .104הכָ נֹות ֶא ִ
ּדֹורׁש ְמ ִחילָ ה ֻּפ ְמ ִּביתַ .ה ֶּמלֶ ְך ַמ ְסּכִ יםַ .ה ֶּמלֶ ְך
לִ גְ ַדת ַה ַּטחֹוַ .ה ִּסיד ֵ
מֹוסר
נֹותיו לִ ְׁשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטיםַ .ה ִּסיד ֵ
ל־סיד לְ ַה ִּׂשיא ֶאת ְּב ָ
ְמ ַב ֵּקׁש ֵמ ֶא ִ
מֹוסר לִ ֵידי
ּומ ָּתת לָ רֹבַ .ה ֶּמלֶ ְך ֵ
נֹותיו לַ ֶּמלֶ ְךַ .ה ִּסיד ְמ ַחּלֵ ק ַׁשי ַ
ֶאת ְּב ָ
ַה ִּסיד ֶאת ָה ִאינְ ַפנְ ִטיםַ ,ע ָּתה ֲח ָתנָ יו
ימה ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר
ו ְּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ּ ְפנִ ָ
נֶ ֱע ָר ְך ֶאל ַה ּ ִמ ְפ ָ ּג ׁש ,לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֶהה לְ ֶרגַ ע.
ֲהמוֹ ן ּ ְפ ָר ִדים ְ ּב ִר ִיאים וְ ֶרכֶ ׁש ְמפ ָֹאר,
יטב ַה ּׁ ֶשלַ ח,
סו ִּסים ַק ֵּלי ַרגְ לַ יִ ם וְ גַ ם ֵמ ַ
ַ ּב ְרדָּ סַ ּ ,פ ְרוָ הַ ,אדֶּ ֶרת ,טוֹ ֵבי ַמ ְר ֶאה ֻּכ ָּלם,
ו ֶּבגֶ ד ַס ְסגּ וֹ נִ י עוֹ ִטים ָ ּגדוֹ ל וְ ָקט.
ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ו ּ ֶּפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס,
ׁשוֹ ֵעי בּ ו ְּרגוֹ סַ ,מ ְר ִטין מוּנְ יוֹ ס וּלְ ִצדּ וֹ
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סַ .ה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ ,
ְּכלִ י ק ֶֹד ׁש ְמ ֻצ ָ ּין ִמ ֵ ּבין ְ ּגלו ֵּחי ּ ַפדַּ ַחת,
ַאלְ ָבר ַסלְ ָבדוֹ ֶרס וְ ַאלְ ָבר ַאלְ ָב ֶרס,
ָה ַא ִ ּביר מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ סּ ֶ ,בן ַחיִ ל ֵאין ָּכמוֹ הוּ,
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¿quien vio por Castiella | tanta mula preçiada
e tanto palafre | que bien anda,
cavallos gruessos | e coredores sin falla,
tanto buen pendon | meter en buenas astas,
escudos boclados | con oro e con plata,
mantos e pielles | e buenos çendales d’Andria?
Conduchos largos | el rey enbiar mandava
a las aguas de Tajo | o las vistas son aparejadas.
Con el rey | atantas buenas conpañas.
Los iffantes de Carrion | mucho alegres andan,
lo uno adebdan | e lo otro pagavan;
commo ellos tenien | creçer les ia la ganançia,
quantos quisiessen | averes d’oro o de plata.
El rey don Alfonsso | a priessa cavalgava,
cuendes e podestades | e muy grandes mesnadas;
los ifantes de Carrion | lievan grandes conpañas.
Con el rey van leoneses | e mesnadas galizianas;
non son en cuenta | sabet, las castellanas.
Sueltan las riendas, | a las vistas se van adeliñadas.

104. Solemnes preparativos del rey y sus hombres; salida de Valencia;
el rey y el Cid se avistan a orillas del Tajo; el Cid pide perdón público;
el rey lo otorga; convites; el rey pide al Cid sus hijas para los Infantes
de Carrión; el Cid agradecido se las confia al rey; el Cid obsequia
ricamente a los presentes; el rey le confia al Cid los Infantes de
Carrión en calidad de hijos.
Dentro en Vallençia | mio Çid el Campeador
non lo detarda, | pora las vistas se adobo:
¡tanta gruessa mula | e tanto palafre de sazon,
tanta buena arma | e tanto buen cavallo coredor,
tanta buena capa | e mantos e pelliçones!
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וְ כֵ ן ַ ּגלִ ין ַ ּג ְר ִס ָ ּיהֵ ,מ ָא ָרגוֹ ן ַה ֶ ּג ֶבר,
וְ כָ ל ָה ֲא ֵח ִרים חוֹ גְ ִרים ָמגֵ ן וְ ׁ ֶשלַ ח,
נֶ ֱע ָרכִ ים לָ ֵצאת ִעם ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ַעל ַאלְ ָבר ַסלְ ָבדוֹ ֶרס וְ גַ לִ ין ִא ׁיש ָא ָרגוֹ ן
ּפוֹ ֵקד ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ ה לְ ָהגֵ ן
ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ו ְּבלֵ ב ,ו ַּב ָּס ִרים לִ ְפ ֻקדָּ ָתם.

2000

ְ ּביוֹ ם וָ לֵ יל ְסגו ִּרים יִ ְהי ּו ַה ּׁ ְש ָע ִרים
ֶאל ַאלְ קוֹ ֶסרׁ .שוֹ כְ נוֹ ת ֵ ּבין חוֹ מוֹ ָתיו ִא ׁ ְש ּתוֹ
ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו – נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ִסיד וּלְ ָבבוֹ –
וְ יֶ ֶתר ַה ְ ּג ִבירוֹ ת לְ ׁ ֵשרו ָּתן נָ כוֹ נוּ.
ִהזְ ִהיר אוֹ ָתן ְּכגֶ ֶבר ׁ ֶש ְּל ׁ ְשלוֹ ָמן דּ וֹ ֵאג,
ׁ ֶשלּ ֹא לָ ֵצאת ִמחוּץ לְ חוֹ מוֹ ת ַה ּ ְמצו ָּדה
ַעד לְ ֵעת ׁשוּבוֹ ׁ ֶשל ִסיד ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה.
ָעזְ ב ּו ֵהם ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ הֵ ,ה ִאיצ ּו ְ ּב ָד ְר ָבן
ֶאת סו ֵּס ֶיהםַ ,ר ִ ּביםַ ,ק ֵּלי ּ ַפ ְר ָסה וְ ַד ַהר.
זָ כָ ה ָ ּב ֶהם ִ ּב ְק ָרב ,לֹא ִה ִ ּג ׁיש ּו לוֹ ַמ ָּתת.
יוֹ ֵצא לִ ְפגּ ֹׁש ַ ּב ּ ֶמלֶ ְך ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי .יוֹ ם ק ֶֹדם
ִה ִ ּג ַיע לַ ּ ְפגִ ׁ ָ
ישה ַה ּ ֶמלֶ ְך ,דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָרא ּו ִּכי ָ ּבא ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
יָ ְצא ּו לְ ַה ְק ִ ּביל ּ ָפנָ יו ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד וְ ֶט ֶקס.
לְ ֵעת ָר ָאה אוֹ ָתם יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
ּ ָפ ַקד ַעל ֲאנָ ׁ ָשיו לִ ְבלֹםְ ּ ,פ ָרט לִ ְקבו ַּצת
ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ׁ ֶשאוֹ ָתם ְ ּבכָ ל לִ בּ וֹ ָא ַהב –
ט״ו ָהי ּו – ִע ּ ָמם יָ ַרד ַה ִּסיד לָ ָא ֶרץ.
וּכְ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ִּתכְ נֵ ן יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
לָ ָא ֶרץ ֶאת ִ ּב ְר ָּכיו וְ ֶאת יָ ָדיו ִה ִ ּנ ַיח,
ֶאת ֵעשֶׂ ב ַה ּ ָׂש ֶדה נָ ַטל ֵ ּבין ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם.
זָ לְ ג ּו ֵעינָ יו דְּ ָמעוֹ ת ֵמרֹב שִׂ ְמ ָחה וָ א ׁ ֶֹשר,
ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ יַ ִ ּב ַיע ֶאת ְּכנִ ָיעתוֹ לַ ּ ֶמלֶ ְך.
ָּכ ְך לְ ַרגְ לָ יו ָאכֵ ן נָ ַפל וְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּט ַח.
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Chicos e grandes | vestidos son de colores.
Minaya Albar Fañez | e aquel Pero Vermuez,
Martin Muñoz | e Martin Antolinez el burgales de pro,
el obispo don Jeronimo | cor[o]nado mejor,
Alvar Alvarez | e Alvar Sa[l]vadorez,
Muño Gustioz | el cavallero de pro,
Galind Garçiaz | el que fue de Aragon:
estos se adoban | por ir con el Campeador
e todos los otros | que i son.
Alvar Salvadorez | e Galind Garçiaz el de Aragon
a aquestos dos | mando el Campeador
que curien a Valençia | d’alma e de coraçon
e todos los que | en poder dessos fossen;
las puertas del alcaçar | que non se abriessen de dia nin de noch.
dentro es su mugier | e sus fijas amas a dos
en que tiene su alma | e su coraçon,
e otras dueñas | que las sirven a su sabor;
recabdado ha | – commo tan buen varon –
que del alcaçar | una salir non puede
fata ques torne | el que en buen ora na[çi]o.
Salien de Valençia, | aguijan [a] espolon:
tantos cavallos en diestro | gruessos e corredores
mio Çid selos gañara, | que no gelos dieran en don.
Hyas va pora las vistas | que con el rey paro.
De un dia es legado | antes el rey don Alfonsso;
quando vieron que vinie | el buen Campeador
reçebir lo salen | con tan grand onor.
Dont lo ovo a ojo | el que en buen ora na[çi]o
a todos los sos | estar los mando
si non a estos cavalleros | que querie de coraçon;
con unos .xv. | a tierras firio
commo la comidia | el que en buen ora naçio;
los inojos e las manos | en tierra los finco,
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ָח ׁש ְמבוּכָ ה וְ ַצ ַער ַה ּ ֶמלֶ ְך ,דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
ָא ַמר :״קוּם ַעל ַרגְ לֶ ָיך ,הוֹ ִ ,סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ַדי נַ ּׁ ֵשק ,לֹא ֶאת ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לַ י.
ִאם זֹאת לֹא ַּת ֲעשֶׂ ה ֶא ְמנַ ע ַח ְסדִּ י ִמ ּ ְמ ָך.״
ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר נִ ׁ ְש ַאר כּ וֹ ֵר ַע ֶ ּב ֶר ְך:
״לְ ַח ְסדְּ ָך ֲאנִ י ַמ ְפ ִצירַ ,מלְ ִּכי ְ ּב ִדין,
נָ א ְמ ַחל לִ י ְ ּבעוֹ ִדי כּ וֹ ֵר ַע לְ ָפנֶ ָיך
לְ ַמ ַען יִ ׁ ְש ְמע ּו ַה ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ִע ּ ָמנוּ.״
ֵה ׁ ִשיב ַה ּ ֶמלֶ ְך :״זֹאת ֶא ֱעשֶׂ ה ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב.
ָ ּבזֹאת לְ ָך ָסלַ ְח ִּתי וְ ֶאת ַח ְסדִּ י ֵה ׁ ַש ְב ִּתי,
ְ ּב ַמ ְמלַ כְ ִּתי ֻּכ ָּל ּה ָח ְפ ׁ ִשי ַא ָּתה לָ בוֹ א.״
ֵה ׁ ִשיב לוֹ  :״דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ּ ,תוֹ ָדה לְ ָךַ ,מלְ ִּכי.
ּתוֹ ָדה לָ ֱאל ִֹהים וְ ַא ֲח ָריו לְ ָך
וְ לַ ּ ְמ ֻס ִ ּבים ָס ִביבָ ,ה ַא ִ ּב ִירים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל.״
נִ ּׁ ֵשק ,עוֹ דוֹ כּ וֹ ֵר ַע ,יָ דוֹ ׁ ֶשל דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
ֲאזַ י ָקם ַעל ַרגְ לָ יו וְ ֶאת שְׂ ָפ ָתיו נָ ׁ ַשק.
טוֹ ב לֵ ב ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ַ ּב ּ ַמ ֲע ָמד ַה ֶ ּזה.

הסיד כורע ברך מול אלפונסו.
מתוךThe Medieval Knight at War :
בעריכת ברוק רוברדס (.)Robards

ַ ּג ְר ִס ָ ּיה אוֹ ְרדוֹ נְ יֵ ס – ָק ְד ָרה רוּחוֹ ָּ ,כמוֹ ה ּו
ַאלְ ָבר דִּ ַיאס .נָ שָׂ א דְּ ָב ָריו ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי:
״מוֹ ֶדה ֲאנִ י לָ ֵאל ַעל ׁ ֶש ָ ּזכִ ִיתי ִמ ַ ּיד
ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ֲאדוֹ נִ י לְ ֶח ֶסד ו ְּמ ִחילָ ה,
יִ ׁ ְש ְמ ֵרנִ י ֱאל ִֹהים ַ ּב ַּליְ לָ ה ו ַּב ּיוֹ ם.
וְ ַע ָּתהִ ,אם טוֹ ב לִ ְ ּב ָךֱ ,היֵ ה אוֹ ְר ִחיַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך.״
ֵ
״אין זֶ ה נָ ֶאה ַה ּיוֹ ם.
״ה ׁ ִשיב לוֹ דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ֵ :
ֵהן זֶ ה ַע ָּתה ִה ַ ּג ְע ָּתֲ ,אנַ ְחנ ּו ָּכאן ֵמ ֶא ֶמ ׁש.
ֱהיֵ ה ֵאפוֹ א ַא ָּתה אוֹ ְר ִחיַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
וְ לַ ּ ָמ ָחר נַ ֲעשֶׂ ה ֶאת ׁ ֶש ִּל ְ ּב ָך ָח ֵפץ.״
ִה ְס ִּכים ִע ּמוֹ ַה ִּסיד ,נִ ּׁ ֵשק ֶאת יַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ֲאזַ י נִ ְ ּצב ּו מוּלוֹ ׁ ְשנֵ י ֲא ִצילֵ י ַק ְריוֹ ן.
ֵהם ַקדּ ּו לְ ָפנָ יו ,ו ְּבר ׁ
ֹאש ֻמ ְר ָּכן ִה ִ ּגידוּ:
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las yerbas del campo | a dientes las tomo
lorando de los ojos, | tanto avie el gozo mayor,
asi sabe dar omildança | a Alfonsso so señor.
De aquesta guisa | a los pies le cayo.
Tan grand pesar | ovo el rey don Alfonsso:
¡Levantados en pie | ya Çid Campeador!
Besad las manos, | ca los pies no;
si esto non feches | non avredes mi amor.»
Hinojos fitos | sedie el Campeador:
«¡Merçed vos pido | a vos mio natural señor!
Assi estando | dedes me vuestra amor,
que lo oyan | quantos aqui son.»
Dixo el rey: | «¡Esto fere d’alma e de coraçon!
Aqui vos perdono | e dovos mi amor,
[y] en todo mio reino | parte desde oy.»
Fablo mio Çid | e dixo [esta razon]:
«¡Merçed! Yo lo reçibo, | Alfonsso mio señor;
¡gradescolo a Dios del çielo | e despues a vos
e a estas mesnadas | que estan aderredor!»
Hinojos fitos | las manos le beso,
levos en pie | y en la bocal saludo.
Todos los demas | desto avien sabor;
peso a.Albar Diaz | e a Garçi Ordoñez.
Fablo mio Çid | e dixo esta razon:
«¡Esto gradesco | al Criador
quando he la graçia | de don Alfonsso mio señor;
valer me a Dios | de dia e de noch!
Fuessedes mi huesped | si vos plogiesse, señor.»
Dixo el rey: | «Non es aguisado oy;
vos agora legastes | e nos viniemos anoch
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״מ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ִה ֵ ּננוּ ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
ִ
ְּככָ ל ׁ ֶש ַא ְך נוּכַ ל ,נִ ְפ ַעל לְ ַמ ַענְ ָך.״
ֵה ׁ ִשיב ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי :״זֶ ה ְרצוֹ ן ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.״
ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי רוּי דִּ ַיאס ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
ָהיָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא אוֹ ְרחוֹ ׁ ֶשל דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
ָא ַהב אוֹ תוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך ,לֹא ָ ּג ַרע ֵעינָ יו ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ִ ּבזְ ָקנוֹ ׁ ֶשל ִסיד ׁ ֶש ִּלי – ָ ּגדוֹ ל וְ ָעבִ ,ה ִ ּביט.
ָּכ ְך ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ֻּכ ָּלם ִה ְת ּ ַפ ֲעל ּו ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ַה ּיוֹ ם ָחלַ ף ָע ַברִ ,ה ֵ ּנה ַה ַּליְ לָ ה ָ ּבא,
ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר ָקם ,זָ ְרח ּו ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ִצ ָ ּוה ַעל ְמ ׁ ָש ְר ָתיו
לַ ֲער ְֹך ִמ ׁ ְש ֶּתה לְ כָ ל ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ֵמ ֶא ֶמ ׁש.
ֵה ִ
יטיב ִע ּ ָמם ַה ִּסיד ,שָׂ ְבע ּו ָרצוֹ ן אוֹ ְר ָחיו.
ּ
ְּת ִמ ֵ
ימי דֵּ ִעים ֻּכ ָלם ִּכי זֶ ה ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים
ְסעו ָּדה טוֹ ָבה ִמזּוֹ לֹא נִ ְק ְר ָתה ֶאל ּ ִפ ֶיהם.
לְ ָמ ֳח ָרת ַה ּיוֹ ם ִעם ׁ ַש ַחרּ ְ ,ב ֵצאת ַק ְרנֵ י ַח ּ ָמה,
ַה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ נָ ַתן קוֹ לוֹ ְ ּב ִמ ָיסה.
ִ ּבגְ ַמר ְּת ִפ ַּלת ַה ּ ִמ ָיסה ,עוֹ ָדם ּפוֹ ְס ִעים יַ ְחדָּ ו,
ֹאמר:
לֹא ִה ׁ ְש ַּת ָהה ַה ּ ֶמלֶ ְךָ ּ ,פ ַתח ֶאת ּ ִפיו וַ ּי ֶ
ַ
״ה ְק ׁ ִשיב ּו לִ ְד ָב ַרי ,נָ ִתין ,נָ ִס ְיך וְ ׁשוֹ ַע.
ִה ֵ ּנה ַ ּב ָּק ׁ ָש ִתי ִמ ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
יְ ִהי ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ יֵ ׁשו ַּע ַהנּוֹ ְצ ִרי.
ֶח ְפ ִצי ִּכי ֶאת ְ ּבנוֹ ֶת ָיךַ ,ה ְ ּג ִבירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה,
ִּת ֵּתן ,יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ,לַ ֲא ִצילֵ י ַק ְריוֹ ן.
יִ ְהי ּו ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים לְ כָ בוֹ ד וּלְ תוֹ ֶעלֶ ת.
זוֹ ַ ּב ָּק ׁ ַשת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם וְ זוֹ ּ ְפ ֻקדָּ ה ִמ ּ ִפי.
יִ ְהי ּו לָ נ ּו וָ ָסלִ יםֶ ׁ ,ש ִּלי וְ גַ ם ׁ ֶש ְּל ָך,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְספ ּו ָ ּבזֹאת ,עוֹ ְת ִרים לַ ַ ּב ָּק ׁ ָשה.
ֵּתן לָ נ ּו ֶאת יָ ָדן ,יִ ׁ ְשמֹר אוֹ ְת ָך ָה ֵאל.״
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mio huesped seredes, | Çid Campeador,
e cras feremos | lo que plogiere a vos.»
Beso le la mano, | mio Çid lo otorgo.
Essora sele omillan | los iffantes de Carrion:
«Omillamos nos, Çid: | ¡en buen ora nasquiestes vos!
En quanto podemos | andamos en vuestro pro.»
Respuso mio Çid: | «¡Assi lo mande el Criador!»
Mio Çid Ruy Diaz | que en ora buena na[çi]o
en aquel dia | del rey so huesped fue;
non se puede fartar del, | tantol querie de coraçon,
catandol sedie la barba | que tan ainal creçi[o].
Maravillan se de mio Çid | quantos que i son.
Es dia es passado | y entrada es la noch.
Otro dia mañana | claro salie el sol:
el Campeador | a los sos lo mando
que adobassen cozina | pora quantos que i son;
de tal guisa los paga | mio Çid el Campeador
todos eran alegres | e acuerdan en una razon:
passado avie .iii. años | no comieran mejor.
Al otro dia mañana | assi commo salio el sol
el obispo don Jheronimo | la missa canto;
al salir de la missa | todos juntados son,
non lo tardo el rey, | la razon conpeço:
«¡Oid me, las escuellas, | cuendes e ifançones!
Cometer quiero un ruego | a mio Çid el Campeador;
¡asi lo mande Christus | que sea a so pro!
Vuestras fijas vos pido, | don Elvira e doña Sol,
que las dedes por mugieres | a los ifantes de Carrion.
Semejam el casamiento | ondrado e con grant pro;
ellos vos las piden | e mando vos lo yo.
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״א ְמנָ ם לֹא ָהיִ ִיתי ַמ ּ ִׂש ָיאן
ֵה ׁ ִשיב ַה ִּסידָ :
ִּכי ַר ְך ִ ּגילָ ן ֲע ַדיִ ןֶ ,ט ֶרם ִה ִ ּגיע ּו לְ ִפ ְר ָקן,
יטין ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ִעם זֹאת ַרב מוֹ נִ ִ
טוֹ ב ְ ּב ֵעינַ י ַה ֶּק ׁ ֶשר ,נִ כְ ָ ּבד וְ ַרב ּתוֹ ֶעלֶ ת,
ְראוּיִ ים ֵהם לִ ְבנוֹ ַתיַ ,אף לְ יוֹ ֵתר ֵמ ֶהן.
הוֹ לַ ְד ִּתי אוֹ ָתןַ ,א ְך אוֹ ָתן ַא ָּתה ִ ּגדַּ לְ ָּת.
ׁ ְש ֵּת ֶיהן וְ ָאנֹכִ י ְ ּבנֵ י ָחסו ְּת ָך ֲאנַ ְחנוּ.
ַקח ֶאת יַ ד דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל וְ ֶאת יְ ֵדי ֶאלְ וִ ָירה,
וְ ֵתן אוֹ ָתן לְ ִמי ׁ ֶש ְּלנָ כוֹ ן ִּת ְמ ָצא,
״תוֹ דוֹ ת,״ ֵה ׁ ִשיב ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
וְ נָ ָחה דַּ ְע ִּתי.״ ּ
״לְ ָך וּלְ כָ ל ָ ּב ֵאי ַה ֶּכנֶ ס ֶ ּב ָח ֵצר.״
ֲאזַ י ַעל ַרגְ לֵ ֶיהם ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן
ָע ְמד ּו וְ ֶאת יְ ֵדי יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן
נָ ׁ ְשק ּו ְ ּברֹב ּתוֹ ָדה ,וּלְ ֵעינֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך
ֶה ְחלִ יפ ּו ֲח ָרבוֹ תֲ .אזַ י ָסח דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
אשיתּ ,תוֹ ָדה לָ ֵאל,
יטיבֵ :״ר ׁ ִ
ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ֵמ ִ
ָ
וְ ַרב ּתוֹ דוֹ ת לְ ךַ ,ה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַ ּב ָ ּו ָסלִ ים,
ַעל ִּכי ְ ּביָ ַדי נָ ַת ָּת ְ ּבנוֹ ֶת ָיך לְ ָמ ְס ָרן
לַ ֲא ִצילֵ י ַק ְריוֹ ןּ ָ .בזֹאת ֲאנִ י נוֹ ֵטל
ְ ּביָ ִדי ֶאת דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ לֶ ,את ַה ְ ּג ִב ָירה ֶאלְ וִ ָירה,
לְ ַה ּ ִׂש ָיאן ַּכחֹק לָ ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ַעל דַּ ְע ְּת ָך ֲאנִ י ַמ ּ ִׂשיא ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ֶת ָיך,
יִ ֵּתן לְ ָך ָה ֵאל וְ ִתזְ ֶּכה ְ ּבנַ ַחת רו ַּח.
ִה ֵ ּנה ֵהם ְ ּביָ ֶד ָיךָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ׁ ֶשל ַק ְריוֹ ן,
יֵ לְ כ ּו ִא ְּת ָך ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ָאנֹכִ י חוֹ זֵ ר.
ִ ּב ׁ ְשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת ַמ ְרק ֶּכ ֶסף ָּת ַמכְ ִּתי ָ ּב ִאינְ ַפנְ ִטים,
ִאם לְ ֶט ֶקס נִ ּ ׂשו ִּאין אוֹ לְ הוֹ ָצ ָאה ַא ֶח ֶרת.
ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ַר ָ ּב ִתי לִ ְפ ֻקדָּ ְת ָך יָ סוּרוּ,
ֶה ָח ָתן וְ ַה ַּכ ָּלהֻּ ,כ ָּלם ֵהם יְ לָ ֶד ָיך.
ְּכ ֶח ְפ ְצ ָך ֲעשֵׂ ה ָ ּב ֶהםַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.״
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Della e della part | quantos que aqui son
los mios e los vuestros | que sean rogadores;
¡dandos las, mio Çid, | si vos vala el Criador!»
«Non abria fijas de casar» | – respuso el Campeador –
«ca non han grant heda(n)d | e de dias pequeñas son.
De grandes nuevas son | los ifantes de Carrion,
perteneçen pora mis fijas | e aun pora mejores.
Hyo las engendre amasve criastes las vos;
entre yo y ellas | en vuestra merçed somos nos,
afellas en vuestra mano | don Elvira e doña Sol:
dad las a qui quisieredes vos | ca yo pagado so.»
«Graçias» – dixo el rey – | «A vos e a tod esta cort.»
Luego se levantaron | los iffantes de Carrion,
ban besar las manos | al que en ora buena naçio;
camearon las espadas | ant’el rey don Alfonsso.
Fablo el roy don Alfonsso | commo tan buen señor:
«Grado e graçias, Çid, commo tan bueno, | e primero al Criador,
quem dades vuestras fijas | pora los ifantes de Carrion.
D’aqui las prendo por mis manos | don Elvira e doña Sol
e dolas por veladas | a los ifantes de Carrion.
Hyo las caso a vuestras fijas | con vuestro amor;
¡al Criador plega | que ayades ende sabor!
Afellos en vuestras manos | los ifantes de Carrion;
ellos vayan con vusco | ca d’aquen me torno yo.
Trezientos marcos de plata | en ayuda les do yo
que metan en sus bodas | o do quisieredes vos.
Pues fueren en vuestro poder | en Valençia la mayor
los yernos e las fijas | todos vuestros fijos son;
lo que vos plogiere | dellos fet, Campeador.»
Mio Çid gelos reçibe, | las manos le beso:
«¡Mucho vos lo gradesco | commo a rey e a señor!
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שני מחזרים ושתי גבירות .מתוךMerveilles du :
 .Mondeכתב יד משלהי המאה ה.13-

ִק ֵ ּבל אוֹ ָתם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַה ִּסיד ,נִ ּׁ ֵשק יָ ָדיו,
ָסחַ :״רב ּתוֹ דוֹ ת לְ ָךַ ,מלְ ִּכי וַ ֲאדוֹ נִ י.
ֵאינִ י נוֹ ֵתןַ ,א ָּתה הוּא ַה ּ ַמ ּ ִׂשיא אוֹ ָתן.״
ֲאזַ י ִס ְּכמ ּו ַהכּ ֹל ִּכי ִעם זְ ִר ַיחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ְ ּבב ֶֹקר ַה ּ ָמ ֳח ָרת יָ ׁשוּב ּו ָּכל ֶא ָחד
ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאל ַה ּ ִמ ְפ ָ ּג ׁש ִה ִ ּג ַיע.
וְ כָ אן ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּליַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רִ ,ה ְפ ִּת ַיע.
ּ ְפ ֵאר סו ֵּסי ְק ָרבוֹ תְ ּ ,פ ָר ִדים ְ ּבשִׂ יא אוֹ נָ ם,
לְ כָ ל ִמי ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ,נָ ַתן ַמ ָּתת ַה ִּסיד.
ֵמ ַ
יטב ְ ּגלִ ימוֹ ת ָה ָדר ו ֶּבגֶ ד ֲחמוּדוֹ ת
ֻח ְּלק ּו לְ כָ ל דּ וֹ ֵר ׁש ,וְ לֹא ָח ְסכ ּו ֵמ ִא ׁיש.
וְ גַ ם ׁ ִש ּׁ ִשים סו ִּסים ָמ ַסר ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי.
שְׂ ֵב ֵעי ָרצוֹ ן ָהי ּו ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ַ ּב ֶּכנֶ ס,
ַה ַּליְ לָ ה ַרדַ ,הכּ ֹל ִ ּב ְּק ׁש ּו לְ ִה ּ ָפ ֵרד.
יְ ֵדי ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים נָ ַטל ְ ּביָ ָדיו ַה ּ ֶמלֶ ְך,
לִ ְר ׁשוּת ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי מוֹ ֵסר אוֹ ָתם וְ ָסח:
ְ״ר ֵאהֵ ,הם ֲח ָתנֶ ָיךַ ,על ֵּכן ָ ּבנֶ ָיך ֵהם.
ֵמ ַע ָּתה גּ וֹ ַרל ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ְ ּביָ ֶד ָיך הוּאַ ,ה ִּסיד.״
״תוֹ ָדה לְ ָךַ ,מלְ ִּכיִ ,ק ַ ּבלְ ִּתי ֶאת ַה ּׁ ַשי.
ּ
יִ גְ מֹל לִ י ֱאל ִֹהים ַעל ַה ּ ַמ ָּתת ַה ֶ ּזה.״
ַעל ַר ּ ָמכוֹ ּ ַ ,ב ְ ּביֵ ָקה ,זִ ֵ ּנק ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי:
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.13- המאה ה,Guarin de Loherane מתוך כתב היד

Vos casades mis fijas | ca non gelas do yo.»
Las palabras son puestas | que otro dia mañana quando salie el sol
ques tornasse cada uno | don salidos son.
Aquis metio en nuevas | mio Çid el Campeador:
tanta gruessa mula | e tanto palafre de sazon
conpeço mio Çid a dar | a quien quiere prender so don,
tantas buenas vestiduras | que d’alfaya son;
cada uno lo que pide | nadi nol dize de no.
Mio Çid de los cavallos | .lx. dio en don;
todos son pagados de las vistas | quantos que i son.
Partir se quieren | que entrada era la noch.
El rey a los ifantes | a las manos les tomo
metiolos en poder | de mio Çid el Campeador:
Evad aqui vuestros fijos | quando vuestros yernos son,
de oy mas | sabed que fer dellos, Campeador.»
«Gradescolo, rey, | e prendo vuestro don;
¡Dios que esta en çielo | de[vos] dent buen galardon!»
Sobr’el so cavallo Bavieca | mio Çid salto d[io]:
«Aqui lo digo | ante mio señor el rey Alfonsso:
qui quiere ir comigo a las bodas | o reçebir mi don
d’aquend vaya comigo; | cuedo quel avra pro.
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ּומ ַב ֵּקׁש
נֹותיו לָ ִאינְ ַפנְ ִטים ְ
רֹוצה לִ ְמסֹר ְּב ַע ְצמֹו ֶאת ְּב ָ
ל־סיד ֵאינֹו ֶ
ֶ .105א ִ
ּבֹוחר ְּב ִמינַ איָ ה
ִמן ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַמּנֹות לְ ֵׁשם ּכָ ְך נָ ִציג ִמ ַּט ֲעמֹוַ .ה ֶּמלֶ ְך ֵ
״בזֹאת ֲאנִ י ַמכְ ִריז ִ ּב ְפנֵ י ַמלְ ִּכי ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
ָּ
ָּכל ֶה ָח ֵפץ לָ בוֹ א ֶאל ֶט ֶקס ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאין
אוֹ ִמ ָ ּי ִדי לִ זְ כּ וֹ ת ְ ּב ׁ ַשי ,יָ בוֹ א ִע ּ ִמי ,לָ ֶב ַטח
יָ ִפיק ִמ ָּכ ְך ּתוֹ ֶעלֶ תּ ָ .בזֹאתַ ,מלְ ִּכי ְ ּב ִדין,
לְ ַח ְסדְּ ָך ֶא ׁ ְש ַאלְּ .כ ֶח ְפ ְצ ָך ֲהלֹא
ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי ַּת ּ ִׂשיא לַ ֲא ִצילֵ י ַק ְריוֹ ן.
ֵּתן ֲעלֵ ֶיהן ֵאפוֹ א ִא ׁיש לְ ָמ ְס ָרן לְ ֵאלּ וּ,
לְ ַבל יִ ְת ַה ְּלל ּו ִּכי ִמ ָ ּי ַדי זָ כ ּו ָ ּבן.״
ַה ּ ֶמלֶ ְך ָסחְ :״ר ֵאהַ ,אלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ,בּ וֹ א טֹל
יָ ָדן ו ְּמסֹר אוֹ ָתן ִ ּב ֵידי ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים
ְּכמוֹ ל ּו ֲאנִ י ָהיִ ִיתי עוֹ שֶׂ ה זֹאת ְ ּב ַע ְצ ִמי,
וֶ ֱהיֵ ה לָ ֶהן ַסנְ דָּ ק ְ ּב ֶט ֶקס ַה ְּכלוּלוֹ ת.
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ּ ָפגֵ ׁש ַס ּ ֵפר לִ י ֵּכ ַיצד נָ ַפל דָּ ָבר.״
״לְ כָ בוֹ ד לִ יֲ ,אדוֹ נִ י,״ ֵה ׁ ִשיב ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.

ל־סיד נִ ְפ ָרד ִמן ַה ֶּמלֶ ְךׁ .שּוב ֲחלֻ ַּקת ַמ ָּתת וְ ַׁשי
ֶ .106א ִ
ַּכ ָ ּיאוּת ַהכּ ֹל ָערו ְּךֱ ,הי ּו ְ ּבטו ִּחים ְ ּבכָ ְך.
״ה ּ ֶמלֶ ְךֲ ,אדוֹ נִ יַ ,אלְ פוֹ נְ סוֹ ַה ִ ּנכְ ָ ּבד,
ַ
לְ זֵ כֶ ר ַה ּ ִמ ְפ ָ ּג ׁש ַק ֵ ּבל ִמ ּ ֶמ ִ ּני ׁ ַשי,
יטב
ֶעשְׂ ִרים סו ֵּסי ַמ ּ ָׂשא ְמ ֻצ ָ ּי ִדים ֵה ֵ
וְ עוֹ ד ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים סו ֵּסי ְק ָרבוֹ ת ַק ֵּלי ּ ַפ ְר ָסה.
ַקח ֵאלּ ּו וְ ֶאת ֵאלּ וּ ,יָ ְד ָך ֲאנִ י נוֹ ׁ ֵשק.״
״אכֵ ן ,אוֹ ִתי ֵה ַבכְ ָּת.
ֵה ׁ ִשיב לוֹ דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ָ :
ֲא ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ַמ ָּתת ׁ ֶש ְּל ָפנַ י ִה ַ ּצ ְע ָּת.
יְ ִהי ְרצוֹ ן ָה ֵאל וְ כָ ל ְקדוֹ ׁ ָשיו ַ ּגם יַ ַחד,
יְ זַ ֶּכה ִ ּבגְ מוּל נָ ֶאה ּ ָפ ָעלְ ָך לְ ַמ ֲענִ י.
ַרב ַה ָּכבוֹ ד ִהנְ ַחלְ ָּת לִ יִ ,סיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס,
ׁ ֵשרו ֶּת ָיך ַה ּ ְמסו ִּרים ֵה ֵסבּ ּו לִ י רֹב נָ ַחת
ָּכל עוֹ ד ַחי ָאנֹכִ י ִּתזְ ֶּכה לִ גְ מוּל ִמ ּ ֶמ ִ ּני,
יְ ִהי ָה ֵאל ִא ְּת ָךֲ .אנִ י יוֹ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְך,
יטב.״
יִ ֵּתן ָה ֱאל ִֹהים וְ ַהכּ ֹל יַ ֲעלֶ ה ֵה ֵ
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105. 	El Cid pide al rey que nombre a un representante suyo para los
casamientos, el rey nombra a Minaya como manero y padrino.
Yo vos pido merçed a vos, rey natural:
pues que casades mis fijas | asi commo a vos plaz
dad manero a qui las de | quando vos las tomades;
non gelas dare yo con mi mano | nin dend non se alabaran.»
Respondio el rey: | «Afe aqui Albar Fañez:
prendellas con vuestras manos | e daldas a los ifantes
assi commo yo las prendo d’aquent | commo si fosse delant;
sed padrino dell[a]s a tod el velar.
Quando vos juntaredes comigo | quem digades la verdat.»
Dixo Albar Fañez: | «Señor, afe que me plaz.»

106. 	El Cid se despide del rey; entrega de regalos.
Tod esto es puesto | sabed, en grant recabdo.
«¡Hya rey don Alfonsso | señor tan ondrado!
Destas vistas que oviemos | de mi tomedes algo:
trayo vos .xx. palafres, | estos bien adobados,
e .xxx. cavallos coredores, | estos bien enssellados;
tomad aquesto, | e beso vuestras manos.»
Dixo el rey don Alfonsso: | «¡Mucho me avedes enbargado!
Reçibo este don | que me avedes mandado;
¡plega al Criador | con todos los sos santos
este plazer quem feches | que bien sea galardonado!
Mio Çid Ruy Diaz: | mucho me avedes ondrado,
de vos bien so servido | e tengon por pagado;
¡aun bivo seyendo | de mi ayades algo!
A Dios vos acomiendo, | destas vistas me parto.
¡Afe Dios del çielo: | que lo ponga en buen logar!»
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מּודס ּומּונְ יֹו
חֹוב ִרים ֶאל ַה ִּסידֶּ .פ ְדרֹו ֶּב ְר ֶ
ַ .107ר ִּבים ֵמ ַאנְ ֵׁשי ַה ֶּמלֶ ְך ְ
ל־סיד
ּדֹואגִ ים לְ ַׁשּכֵ ן ֶאת ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּט ֲעמֹו ֶׁשל ֶא ִ
ּגּוס ְטיֹוס ֲ
ְ
ָא ַמר ׁ ָשלוֹ ם ַה ִּסיד לַ ֲאדוֹ נוֹ ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
ִ ּב ֵּק ׁש ַה ּ ֶמלֶ ְך לֹא לְ לַ וּוֹ תוֹ  ,יָ ָצא ִח ׁיש.
ַר ִ ּבים ָה ַא ִ ּב ִירים ,יְ כָ לְ ֶּתם ׁ ָשם לִ ְראוֹ ת,
נוֹ ׁ ְש ִקים יְ ֵדי ַאלְ פוֹ נְ סוֹ וְ נִ ְפ ָר ִדים ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
״עשָׂ ה ִע ּ ָמנ ּו ֶח ֶסד וְ ָסלַ ח לָ נ ּו ַה ּ ֶמלֶ ְך
ָ
ַעל ִּכי ָס ִרים ֲאנַ ְחנ ּו לִ ְפ ֻקדָּ תוֹ ׁ ֶשל ִסיד.
ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַר ָ ּב ִתי נֵ ֵצא ,נִ ַּקח ֶחלְ ֵקנ ּו
ְ ּב ֶט ֶקס ַה ְּכלוּלוֹ ת ׁ ֶשל ֲא ִצילֵ י ַק ְריוֹ ן
ִעם ְ ּבנוֹ ת ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּליַ ,ה ְ ּג ִבירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה.״
שָׂ ֵמ ַח וְ טוֹ ב לֵ בָ ּ ,פ ַטר אוֹ ָתם ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ל־סידְ ,ק ֵטנָ ה ֲע ַדת ַה ּ ֶמלֶ ךְ.
ְ ּג ֵדלִ ים ֵ ּגיסוֹ ת ֶא ִ
ַר ִ ּבים ֵהם ַההוֹ לְ כִ ים ִעם ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ,אוֹ ָת ּה ָּכ ַב ׁש ַה ִּסיד
ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ןֶ .את מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ו ֶ ּּב ְרמו ֶּדס
– ֵאין ְ ּב ֵביתוֹ ׁ ֶשל ִסיד טוֹ ִבים ִמ ּׁ ְשנַ יִ ם ֵאלּ ּו –
שָׂ ם לִ ׁ ְשמֹר ַצ ֲע ֵד ֶיהם ׁ ֶשל ֶצ ֶמד ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
ֵהם דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ִ .ע ּ ָמם ַאסוּר גּ וֹ נְ ָסלֶ ס –
דַּ ְ ּב ָרן ׁ ֶשל ְס ָרק ָה ִא ׁישֲ ,ח ַסר ְסגֻ ָּלה ַא ֶח ֶרת.
לִ ְבנֵ י ַק ְריוֹ ן נוֹ ְתנִ ים ֵהם יְ ָקר וְ רֹב ָּכבוֹ ד.
ֵהם ָ ּבא ּו ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה – ָּכ ַב ׁש אוֹ ָת ּה ַה ִּסיד –
ו ְּבבוֹ ָאם ָה ִע ָירה ָעלַ ץ לִ ָ ּבם ִמ ִ ּגיל.
דִּ ֵ ּבר ַה ִּסיד ֶאל ּ ֶפ ְדרוֹ וְ ֶאל מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס:
״לִ ְבנֵ י ַק ְריוֹ ן ָהכִ ינ ּו ָמעוֹ ן לִ ְמגו ִּרים.
ֱהי ּו ִע ּ ָמם יַ ְחדָּ ו ,זוֹ ּ ְפ ֻקדָּ ִתי לָ כֶ ם.
ִמ ָ ּיד ְ ּבקוּם ַה ּׁ ַש ַחר ,לְ ֵעת זְ ִר ַיחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
יִ ְרא ּו ֶאת ַה ַּכלּ וֹ תַ ,ה ְ ּג ִבירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה.״
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107. 	El rey autoriza a todo el que quiera que vaya a las bodas; son muchos
los que marchan con el Cid; a Pero Bermúdez y Muño Gustioz les cae
la distinción de escoltar de cerca a los Infantes de Carrión.
Hyas espidio mio Çid | de so señor Alfonsso;
non quiere quel escura, | quitol dessi luego.
Veriedes cavalleros | que bien andantes son
besar las manos, | espedir se del rey Alfonsso:
«Merçed vos sea | e fazed nos este perdon:
hiremos en poder de mio Çid | a Valençia la mayor;
seremos a las bodas | de los ifantes de Carrion
he de las fijas de mio Çid, | de don Elvira e doña Sol.»
Esto plogo al rey | e a todos los solto;
la conpaña del Çid creçeve la del rey mengo,
grandes son las yentes | que van con el Canpeador;
adeliñan pora Valençia | la que en buen punto gano,
e a don Fernando e a don Diego | aguardar los mando
a Pero Vermuez | e Muño Gustioz
– en casa de mio Çid | non a dos mejores –
que sopiessen sos mañas | de los ifantes de Carrion.
E va i Asur Gonçalez | que era bulidor,
que es largo de lengua | mas en lo al non es tan pro.
Grant ondra les dan | a los ifantes de Carrion.
Afelos en Valençia | la que mio Çid gaño;
quando a ella assomaron | los gozos son mayores.
Dixo mio Çid a don Pero | e a Muño Gustioz:
«Dad les un reyal | (e) a los ifantes de Carrion;
vos con ellos sed | que assi vos lo mando yo.
Quando viniere la mañana | que apuntare el sol
veran a sus esposas, | a don Elvira e a doña Sol.»
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ּׂשּואין
ׂשֹורת ַהּנִ ִ
ימנָ ה ֶאת ְּב ַ
ל־סיד ְמ ַב ֵּׂשר לְ דֹונְ יָ ה ִח ֶ
ֶ .108א ִ
ְ ּבלַ יְ לָ ה זֶ ה ַהכּ ֹל ָעל ּו ַעל ִמ ׁ ְש ָּכ ָבם,
ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ֶאל ַאלְ קוֹ ֶסר ָעלָ ה.
ימנָ ה ו ְּבנוֹ ֶת ָיה:
ִק ְ ּבל ּו ּ ָפנָ יו ַהדּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
״שלוֹ ם לְ ָך ,חוֹ גֵ ר ַח ְרבּ וֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
ָׁ
ָ
ִמי יִ ֵּתן וְ נֶ ֱחזֶ ה ְ ּבך עוֹ ד רֹב ׁ ָשנִ ים.״
״תוֹ ָדה לָ ֵאלִ ,ה ַ ּג ְע ִּתיִ ,א ׁ ְש ִּתי ָר ַמת ַה ַ ּי ַחס,
ּ
וְ ִע ּ ִמי ַה ֲח ָתנִ ים ,יַ נְ ִחילוּנ ּו רֹב ָּכבוֹ ד.
אתי.״
וְ ַא ֶּתןּ ְ ,בנוֹ ַתי ,הוֹ ד ּו לִ י ַעל ִּכי ֶא ְתכֶ ן ִה ּ ֵׂש ִ

ל־סיד וְ לִ ָּבן ָׂש ֵמ ַח ַעל ּכִ י ָצפּוי לָ ֶהן ע ֶֹׁשר ַרב
ַ .109הּגְ ִבירֹות מֹודֹות לְ ֶא ִ
ל־סיד ַהדּ וֹ נְ יָ ה ו ְּבנוֹ ֶת ָיה
נָ ׁ ְשק ּו יְ ֵדי ֶא ִ
וְ כֵ ן ָה ֲא ָמהוֹ ת ַה ָּסרוֹ ת לִ ְפ ֻקדָּ ָתן:
ב־ה ָ ּז ָקן.
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא וְ לַ ִּסיד ַע ַ
ַ
ל־סידַּ ,ת ְצלִ ַיח,
ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְשלַ ח יָ ְד ָךֶ ,א ִ
ו ְּבכָ ל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיך דָּ ָבר ֵהן לֹא ֶּת ְח ַס ְרנָ ה.״
״לְ ֵעת ִּת ֵּתן יָ ֵדינ ּו לְ ִא ׁיש ,נֵ ַדע רֹב ע ׁ ֶֹשר.״

ּׂשּואין,
יׁשית ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ִעידּוד ַהּנִ ִ
ַ .110ה ִּסיד ַמ ְדּגִ יׁש ֶאת ְמע ָֹרבּותֹו ָה ִא ִ
ְּבעֹוד הּוא ַע ְצמֹו – לִ ּבֹו ָחצּוי
ימנָ הַ ,ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא,
״א ׁ ְש ִּתי ,דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ִ
ְ ּבנוֹ ַתי ,דּ וֹ נְ יָ ה ֶאלְ וִ ָירה וְ דוֹ נְ יָ ה סוֹ ל ,לָ ֶב ַטח
ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים ַה ָּלל ּו יַ גְ דִּ יל ּו ֶאת ְּכבוֹ ֵדנוּ.
ַא ְך ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשלּ ֹא ֲאנִ י אוֹ ָתם יָ זַ ְמ ִּתי.
ָהיָ ה זֶ ה דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ֲא ׁ ֶשר ְ ּבכָ ל לִ בּ וֹ
ו ְּברֹב ִה ְתלַ ֲהבוּת ִ ּב ֵּק ׁש ֶאת יְ ֵדיכֶ ן,
ַעד ִּכי ׁשוּב לֹא יָ כֹלְ ִּתי לַ ְחלֹק ַעל ְרצוֹ נוֹ
וְ ֶאת ׁ ְש ֵּתיכֶ ן ְ ּביָ ָדיו נָ ַת ִּתי לְ ַב ּסוֹ ף.
ְ
ַעל ֵּכן לֹא ָאנֹכִ יַ ,מ ּ ִׂשיא ֶא ְתכֶ ן ַה ּ ֶמלֶ ך.״
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108. 	El Cid anuncia a doña Jimena el bueno y honroso casamiento
de las hijas.
Todos essa noch | fueron a sus posadas;
mio Çid el Campeador al alcaçar entrava,
reçibiolo doña Ximenave sus hjas amas:
«¿Venides, Campeador? | ¡En buen ora çinxiestes espada!
¡Muchos dias vos veamos | con los ojos de las caras!»
«¡Grado al Criador, | vengo, mugier ondrada!
Hyernos vos adugo | de que avremos ondrança;
¡gradid melo, mis fijas, | ca bien vos he casadas!»
Besaron le las manos | la mugier e las fijas amas,
e todas las dueñas | que las sirven [sin falla]:

109. Doña Jimena y las hijas se alegran de que van a ser ricas.
«¡Grado al Criador | e a vos, Çid, barba velida!
Todo lo que vos feches | es de buena guisa;
¡non seran menguadas | en todos vuestros dias!»
«Quando vos nos casaredes | bien seremos ricas.»

110. 	El Cid hace resaltar la intervención personal del rey en el arreglo de
los casamientos
«¡Mugier doña Ximena, | grado al Cria(a)dor!
A vos digo, mis fijas | don Elvira e doña Sol:
deste vu[e]stro casamiento | creçremos en onor,
mas bien sabet verdad | que non lo levante yo;
pedidas vos ha e rogadas | el mio señor Alfonsso
atan firme mientre | e de todo coraçon
que yo nulla cosa | nol sope dezir de no.
Metivos en sus manos | fijas, amas a dos;
bien melo creades | que el vos casa, ca non yo.»
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מֹוסר ֶאת
ָ .111ה ַא ְרמֹון מּוכָ ן לְ ֶט ֶקס ַהּכְ לּולֹותִ .מינַ איָ הִּ ,ב ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְךֵ ,
ּׂשּואיןֲ .ח ִמ ָּׁשה
ַהּכַ ּלֹות לַ ֲח ָתנֵ י ַה ִּׂש ְמ ָחהַ .ה ִּביׁשֹוף ְמ ָב ֵרְך ַעל ְּב ִרית ַהּנִ ִ
מּוסי ַמ ָּתנֹות.
אֹור ִחים ָׁש ִבים לְ ַק ְס ִטילְ יָ ה ֲע ֵ
ָע ָׂשר יְ ֵמי ִמ ְׁש ֶּתהָ .ה ְ
ִׂש ְמ ָחה וְ ָׂשׂשֹון ְּבוָ לֶ נְ ְסיָ הַ .ה ְמ ַס ֵּפר נִ ְפ ָרד ִמ ַּמ ֲאזִ ינָ יו
ֲאזַ י ֶאת ָהאוּלָ ם ֵה ֵחלּ ּו לְ ַק ּׁ ֵשט.
ַעל ִקיר וְ ַעל ִר ְצ ּ ָפה ּ ָפ ְרשׂ ּו ׁ ְש ִט ֵיחי ּ ְפ ֵאר,
ַ ּבד ֶמ ׁ ִשי ַא ְר ָ ּג ָמן יָ ָקרָ ,רקוּם זָ ָהב.
ֲהיִ ֶיתם ְ ּבוַ דַּ אי שְׂ ֵמ ִחים ל ּו ַא ְך יְ כָ לְ ֶּתם
לָ ׁ ֶש ֶבת ָ ּבאוּלָ ם וְ ֶאת לִ ְ ּבכֶ ם לִ ְסעֹד.
ִמ ָ ּיד נֶ ֱא ָס ִפים ָה ַא ִ ּב ִירים ֻּכ ָּלם,
ֲאזַ י יָ ָצא ׁ ָשלִ ַיח לִ ְקרֹא לִ ְבנֵ י ַק ְריוֹ ן.
רוֹ כְ ִבים ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטיםְ ּ ,פנֵ ֶיהם ֶאל ָהאוּלָ ם,
ְּכסו ָּתם ּ ְפ ֵאר וָ ע ׁ ֶֹשרְ ,מ ֻצ ָ ּי ִדים ֵה ֵ
יטב.
ֲא ָה ּהֵ ,אלִ יְ ׁ ,שלֵ וִ ים ּ ָפ ְסע ּו ָמתוּן ָ ּב ֶרגֶ ל.
ִק ְ ּבל ּו ּ ְפנֵ ֶיהם ַה ִּסיד וְ ֶח ֶבר ַה ָ ּו ָסלִ ים.
אש ֶיהם,
מוּלוֹ וּמוּל ִא ׁ ְש ּתוֹ ִה ְר ִּכינ ּו ָר ׁ ֵ
וְ ֶאל מוֹ ׁ ָשב ָהדוּר ֲאזַ י ּ ָפנ ּו לָ ׁ ֶש ֶבת.
נָ ֲהג ּו ָ ּב ֶהם ָּכבוֹ דַ ,אנְ ׁ ֵשי ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי,
ֵעינֵ ֶיהם נְ שׂ וּאוֹ ת ֶאל יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.
ֲאזַ י ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר וְ ָסח:
ָ
״חתוּם ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ הַ ,על ַמה ִ ּנ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה?
ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ,בּ וֹ א ֵה ָ ּנהֲ ,הלֹא א ַֹהב אוֹ ְת ָך,
ְר ֵאהֶ ,את ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי ְ ּביָ ְד ָך ַא ְפ ִקידֵ ,ר ִעי.
ֵּת ַדע ִּכי לְ ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ֶאת ַהדָּ ָבר ִה ְב ַט ְח ִּתי,
ֵאינִ י רוֹ ֶצה לִ גְ ר ַֹע דָּ ָבר ִמן ַה ּ ֻמ ְס ָּכם.
לַ ֲא ִצילֵ י ַק ְריוֹ ן ֵּתן ֶאת יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
ְ ּב ִקדּ ו ׁ ִּשין ִּתזְ ֶּכינָ ה ,וְ ָאנ ּו ְ ּב ׁ ֶש ָּלנוּ.״
״ב ֵח ֶפץ לֵ ב ֶא ֱעשֶׂ ה זֹאת,״ ֵה ׁ ִשיב ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
ְּ
זָ ְקפ ּו ַ ּג ָ ּבםָ ,מ ַסר לָ ֶהם ֶאת יְ ֵד ֶיהן.
ֲאזַ י ֶאל ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ָּכזֹאת דִּ ֵ ּבר ִמינַ איָ ה:
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111. 	El palacio se prepara para las bodas; distinguida personalidad de los
Infantes de Carrión; Minaya, actuando en nombre del rey, entrega las
hijas del Cid a los Infantes de Carrión; el obispo bendice la unión y
celebra la misa; grandes festejos durante quince dias; obsequios a los
que regresan a Castilla; duradera felicidad de todos los de Valencia;
despedida al público con invocación divina; fin del cantar.
Penssaron de adobar | essora el palaçio;
por el suelo e suso | tan bien encortinado,
tanta porpola e tanto xamed | e tanto paño preçiado:
¡sabor abriedes de ser | e de comer en el palaçio!
Todos sus cavalleros | a priessa son juntados,
por los iffantes de Carrion | essora enbiaron,
cavalgan los iffantes, | adelant adeliñavan al palaçio
con buenas vestiduras | e fuerte mientre adobados;
de pie e a sabor | ¡Dios, que quedos ent[r]aron!
Reçibio los mio Çid | con todos sus vasallos,
a el e (e) a ssu mugier | delant sele omillaron
e ivan posar | en un preçioso escaño.
Todos los de mio Çid | tan bien son acordados,
estan parando mientes | al que en buen ora nasco;
el Campeador | en pie es levantado:
«Pues que a fazer lo avemos | ¿por que lo imos tardando?
¡Venit aca, Albar Fañez, | el que yo quiero e amo!
Affe amas mis fijas, | metolas en vuestra mano;
sabedes que al rey | assi gelo he mandado,
no lo quiero falir por nada | de quanto ay parado;
a los ifantes de Carrion | dad las con vuestra mano
e prendan bendiciones | e vayamos recabdando.»
Estoz dixo Minaya: | «¡Esto fare yo de grado!»
Levantan se derechas | e metiogelas en mano;
a los ifantes de Carrion | Minaya va fablando:
«Afevos delant Minaya; | amos sodes hermanos.
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״א ִחים ַא ֶּתם ,עוֹ ְמ ִדים ִ ּב ְפנֵ י ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ַ
ִצ ָ ּוה ָעלַ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ְ ּביַ ְדכֶ ם
לָ ֵתת ֶאת ְ ּבנוֹ ת ֶא ִ
ל־סידּ ְ ,ג ִבירוֹ ת נֶ ֱא ָצלוֹ ת,
נְ ׁשוֹ ֵתיכֶ ם לִ ְהיוֹ ת ַּכחֹק ו ְּבכָ בוֹ ד.״
ִק ְ ּבל ּו אוֹ ָתן ׁ ְשנֵ ֶיהם ְ ּב ַא ֲה ָבה וְ א ׁ ֶֹשר,
ּ ָפנ ּו לְ נַ ּׁ ֵשק יְ ֵדי ַה ִּסיד וְ ַר ְעיָ תוֹ .
ָעשׂ ּו זֹאת וְ נָ ְט ׁש ּו ֶאת ָהאוּלָ ם ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ֶאל ֵ ּבית ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה .נֶ ְח ּ ַפז דּ וֹ ן ֵחרוֹ נִ ימוֹ
ימתוֹ לַ ְחבּ ֹׁשּ ִ .ב ְמבוֹ א ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה
ֶאת ְ ּגלִ ָ
ִח ָּכה לָ ֶהם ַהכּ ֶֹמר ו ְּבבוֹ ָאם נָ ַתן
לָ ֶהם ֶאת ִ ּב ְר ָּכתוֹ  ,וְ ֶאת ַה ּ ִמ ָיסה ׁ ָשר.
ֲאזַ י ֶאת ַה ּ ָמקוֹ ם ָעזְ ב ּו ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן,
וְ ֶאל ִמ ׁישוֹ ר וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַה ּׁ ְשנַ יִ ם דָּ ֲהרוּ.
ֵאלִ יַּ ,כ ּ ָמה ֵה ִ
יטיב ּו ַה ִּסיד וְ ַה ָ ּו ָסלִ ים
לִ לְ חֹם ִ ּב ְק ַרב ֵ ּבינַ יִ םְ ּ .פ ָע ִמים ׁ ָשלוֹ ׁש ֶה ְחלִ יף
סו ָּסיו ַה ִּסיד ,וְ גַ ם ָא ַהב ֶאת ׁ ֶש ָר ָאה.
יטיבוּ.
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ַעל סוּס לִ ְרכּ ֹב ֵה ִ
ָרכְ ב ּו ִעם ַה ְ ּג ִבירוֹ ת וְ ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ׁ ָשבוּ.
ׁ ָשם ֶט ֶקס ַה ְּכלוּלוֹ ת ְ ּב ִט ַירת ַאלְ קוֹ ֶסר
ְ ּברֹב ּ ְפ ֵאר נָ חֹג .לְ ָמ ֳח ָרת ִצ ָ ּוה ַה ִּסיד
ׁ ִש ְב ָעה ִמ ְב ְצ ֵרי דֶּ ֶמה לְ ָה ִקים ,ו ְּב ֶט ֶרם
ֵה ֵסבּ ּו לַ ּׁ ֻשלְ ָחןָּ ,כל ַה ּׁ ִש ְב ָעה נֻ ּ ְפצוּ.
ט״ו יָ ִמים ָא ְרכ ּו נִ ׁ ְש ֵפי ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאין,
לִ ְק ַראת סוֹ ָפם ָעזְ ב ּו אוֹ ְר ָחיו ָה ֲא ִצילִ ים.
ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוֹ ְד ִריגוֹ  ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
ֵ ּבין ֶרכֶ ׁש לְ ִפ ְרדָּ ה וְ סוּס ְק ָרבוֹ ת ַקל ֶרגֶ ל,
ִמן ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ָמ ַסר ֵמ ָאהַ ׁ ,שי ו ַּמ ָּתת,
ּ ַפ ְרווֹ ת ֵאין ְספֹרּ ְ ,גלִ ימוֹ ת ו ֶּבגֶ ד ֲחמוּדוֹ ת,
וְ ֶאת ַה ְמזֻ ּ ָמנִ ים ִא ׁיש לֹא ָט ַרח לִ ְס ּפֹר.
ִה ְס ִּכימ ּו ַה ָ ּו ָסלִ ים ׁ ֶשל ִסיד ׁ ֶש ִּלי לָ ֵתת

אל־סיד.
פסלו של הגיבור הקסטיליאני (פרט) המוצב
בפרק בילבאו ,סן דייגו ,קליפורניה.
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Por mano del rey Alfonsso | – que a mi lo ovo mandado –
dovos estas dueñas | – amas son fijas dalgo –
que las tomassedes por mugieres | a ondra e a recabdo.»
Amos las reçiben | d’amor e de grado,
a mio Çid e a su mugier | van besar la mano.
Quando ovieron aquesto fecho | salieron del palaçio
pora Santa Maria | a priessa adeliñando;
el obispo don Jheronimo | vistios tan privado,
a la puerta de la eclegia | sediellos sperando,
dioles bendictiones, | la missa a cantado.
Al salir de la ecclegia | cavalgaron tan privado,
a la glera de Valençia | fuera dieron salto;
¡Dios, que bien tovieron armas | el Çid e sus vassalos!
Tres cavallos cameo | el que en buen ora nasco.
Mio Çid de lo que veye | mucho era pagado,
los ifantes de Carrion | bien an cavalgado.
Tornan se con las dueñas, | a Valençia an entrado,
ricas fueron las bodas | en el alcaçar ondrado;
e al otro dia fizo mio Çid | fincar .vii. tablados,
antes que entrassen a yantar | todos los quebrantaron.
Quinze dias conplidos | en las bodas duraron,
hya çerca de los .xv. dias | yas van los fijos dalgo.
Mio Çid don Rodrigo | el que en buen ora nasco
entre palafres e mulas | e corredores cavallos
en bestias sines al | .c. son mandados,
mantos e pelliçones | e otros vestidos largos;
non fueron en cuenta | los averes monedados.
Los vassallos de mio Çid | assi son acordados
cada uno por si | sos dones avien dados.

נשף כלולות ,ששון ושמחה.
מתוך :איורים ל ,Robert Southey, Chronicle of the Cid-רנה בן ששון.1924 ,

חגיגות הנישואין נמשכו שלושה שבועות.
מתוך :איורים ל ,Robert Southey, Chronicle of the Cid-רנה בן ששון.1924 ,
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– ָּכל ִא ׁיש ִּכיכָ לְ ּתוֹ – ַמ ָּתת ִמ ּׁ ֶשל ַע ְצ ָמם.
ִמי ׁ ֶש ְּת ׁשו ָּרה ִ ּב ֵּק ׁשּ ְ ,בר ַֹחב לֵ ב זָ כָ ה ָ ּב ּה.
ָממוֹ ן ְ ּביָ ָדם ,אוֹ ְר ֵחי ַה ֶ ּנ ׁ ֶשף לְ ַק ְס ִטילְ יָ ה
ָחזְ רוַּ .ע ָּתה ֵה ֵחלּ ּו ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים לָ לֶ כֶ ת.
נָ ְתנ ּו ִ ּב ְר ַּכת ּ ְפ ֵר ָדה לַ ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס,
יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ןּ ְ .ג ִבירוֹ ת וַ ֲאדוֹ נִ ים
עוֹ זְ ִבים וְ טוֹ ב לִ ָ ּבם ַ ּב ִּסיד וַ ֲאנָ ׁ ָשיו.
ַ ּגם ְ ּב ׁ ִש ְב ָחם יָ שִׂ יח ּו ַּכ ָ ּיאוּת וְ כָ ָראוּי.
ַעד ְּכלוֹ ת ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים ֵהם דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ,
ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל דּ וֹ ן גּ וֹ נְ ָסלוֹ  ,רוֹ זֵ ן ָה ִא ׁיש וְ ׁשוֹ ַע.
ּ ָפנ ּו אוֹ ְר ֵחי ַה ִּסיד וְ ׁ ָשב ּו לְ ַק ְס ִטילְ יָ ה.
ֶא ִ
ל־סיד וַ ֲח ָתנָ יו ,נוֹ ְתר ּו ֵהם ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה.
ׁ ְשנָ ַתיִ ם ְ ּב ֵקרוּב ׁ ָשכְ נ ּו ָ ּב ּה ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
ְ ּב ַא ֲה ָבה זִ כּ ּו אוֹ ָתם ו ְּברֹב ֶח ֶסד.
שָׂ ַמח ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי וְ כָ ְך ַ ּגם ַה ָ ּו ָסלִ ים.
שְׂ א ּו ְּת ִפ ַּל ְתכֶ ם לָ ֵאל וְ לַ ְּקדוֹ ׁ ָשה ַמ ִר ָ ּיה
ׁ ֶש ַה ְּכלוּלוֹ ת ַה ָּלל ּו יַ ֲעל ּו ְ ּב ַה ְצלָ ָחה,
לְ ַמ ַען ִסיד רוּי דִּ ַיאס וְ ַה ּיוֹ זֵ ם אוֹ ָתם.
ָּכאן ֲחרוּזֵ י ַה ּׁ ִשיר ָ ּב ִאים ֶאל ִס ּיו ָּמם.
ּ
יִ ׁ ְשמֹר ֶא ְתכֶ ם ָה ֵאל ִעם ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֻּכ ָלם.
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Qui aver quiere prender | bien era abastado,
ricos tornan a Castiella | los que a las bodas legaron.
Hyas ivan partiendo | aquestos ospedados,
espidiendos de Ruy Diaz | el que en buen ora nasco
e a todas las dueñas | e a los fijos dalgo;
por pagados se parten | de mio Çid e de sus vassallos,
grant bien dizen dellos | ca sera aguisado.
Mucho eran alegres | Diego e Ferrando,
estos fueron fijos del conde don Gonçalo.
Venidos son a Castiella | aquestos ospedados,
el Çid e sos hyernos | en Valençia son rastados;
hi moran los ifantes | bien çerca de dos años,
los amores que les fazen | mucho eran sobejanos;
alegre era el Çid | e todos sus vassallos.
¡Plega a Santa Maria | e al Padre santo
ques page des casamiento mio Çid | o el que lo ovo algo.
Las coplas deste cantar | aquis van acabando:
¡El Criador vos valla | con todos los sos santos!
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ּפֹורץ ִמּסּוגַ רָ .ה ִאינְ ַפנְ ִטים
ל־סיד נִ ְר ָּדם ַעל ַס ְפ ָסל ַּב ֲח ֵצרֹוֲ .א ִרי ֵ
ֶ .112א ִ
ִמ ְס ַּת ְּת ִרים ִמ ַּפ ַחדַ .הּוָ ָסלִ ים נִ ָּצ ִבים לַ ֲהגָ נַ ת ֲאדֹונָ ם ַהּיָ ֵׁשן.
ָה ֲא ִרי נִ כְ נָ ע לַ ִּסידַ .הּוָ ָסלִ ים ִמ ְׁש ָּת ִאים.
לַ ַעג לָ ִאינְ ַפנְ ִטים ֶּב ָח ֵצר ַהּנֶ ֱעלָ ִבים ַעד ִע ְמ ֵקי נִ ְׁש ָמ ָתם
יָ ׁ ַשב ִסיד ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ִע ּמוֹ ,
וְ כֵ ן ׁ ְשנֵ י ֲח ָתנָ יוָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ַעל ּ ְפנֵ י ַס ְפ ָסל ׁ ָשכַ ב ,נָ ח ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
יָ ׁ ַשןֲ .אזַ י ֵא ַרע ִמ ְק ֶרה ֲה ֵרה ָאסוֹ ן.
ַא ְריֵ ה ִמ ּסוּגָ רוֹ נִ ְמלַ טּ ְ .ב ַפ ַחד ַרב
נִ ְת ַקף ָּכל ַה ִ ּנ ְמ ָצא ַ ּב ֲח ֵצרוֹ ׁ ֶשל ִסיד,
ימה וְ ָאצ ּו
ֲאזַ י ָא ְספ ּו ַהכּ ֹל ׁשוּלֵ י ְ ּגלִ ָ
לְ ָהגֵ ן ַעל ֲאדוֹ נָ ם ַה ָ ּנם ַעל ַה ַּס ְפ ָסל.
ֶפ ְרנַ נְ דוֹ ֶ ּבן גּ וֹ נְ ָסלֶ סַ ,ה ּׁשוֹ ַע ִמ ַּק ְריוֹ ן,
לֹא ָמ ָצא ְמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ ר ,לֹא ֶח ֶדר לֹא ִמגְ דָּ ל.
ָאז ַּת ַחת ַה ַּס ְפ ָסל נִ ְד ַחק רוֹ ֵעד ִמ ּ ַפ ַחד.
ָא ִחיו ,דְּ יֵ גוֹ גּ וֹ נְ ָסלֶ סָ ּ ,פ ַרץ דְּ לָ תוֹ ת ,צוֹ ֵר ַח:
ֶ
״את ַק ְריוֹ ן ׁשוּב לֹא ֶא ְר ֶאה.״ ו ְּמב ָֹעת זָ ַחל
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַ ּגת יַ יִ ן .יוֹ ֵצא ִמ ּׁ ָשםּ ִ ,בגְ דּ וֹ
ימתוֹ ֻמכְ ֶּת ֶמת.
ְמז ָֹהם וְ נֶ ֱאלָ ח וּגְ לִ ָ
ֲאזַ י נֵ עוֹ ר ָה ִא ׁיש ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
ָר ָאה ֶאת ֲאנָ ׁ ָשיו ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְספ ּו ְס ִביבוֹ .
ָ
״מה ְרצוֹ נְ כֶ ם ִמ ּ ֶמ ִ ּני? ו ַּמה ָּק ָרה?״ ׁ ָש ַאל.
״אדוֹ נִ יִ ,מן ָה ֲא ִרי נִ ְב ַהלְ נוּ.״
ֵה ׁ ִשיבוֲּ :
נִ ׁ ְש ַען ַעל ַמ ְר ּ ֵפקוֹ ַה ִּסידָ ,קם ַעל ַרגְ לָ יו,
ימתוֹ ֵהנִ יףֶ ,אל ָה ֲא ִרי ּפוֹ ֵס ַע.
ֶאת ְ ּגלִ ָ
ֹאשוֹ
ָר ָאה אוֹ תוֹ ַה ּׁ ַש ַחל ,נִ כְ לַ םִ ,ה ְר ִּכין ר ׁ
ִ ּב ְפנֵ י ֶא ִ
ל־סיד וְ ֵתכֶ ף לָ ָא ֶרץ ִה ׁ ְש ַּת ֵּט ַח.
נָ ַטל אוֹ תוֹ ַה ִּסיד רוּי דִּ ַיאס ְ ּב ַצ ָ ּוארוֹ ,
הוֹ לִ ְיך ֶאת ָה ֲא ִרי ו ְּבסוּגַ ר נָ ַעל.
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112. Presentación de los personages de la acción: el Cid, dormido; un león
que se escapa de la red los Infantes y vasallos se asustan; los Infantes
se esconden, los vasaIlos acuden a proteger al Cid; el león se humilla
ante el Cid; se maravillan los vasallos; éstos se burlan de los Infantes;
el Cid prohibe las burlas; los Infantes se consideran ultrajados.
En Valençia seye mio Çid | con todos sus vassallos,
con el amos sus yernos | los ifantes de Carrion.
Yazies en un escaño, | durmie el Campeador;
mala sobrevienta | sabed que les cuntio:
salios de la red | e desatos el leon.
En grant miedo se vieron | por medio de la cort;
enbraçan los mantos | los del Campeador
e çercan el escaño | e fincan sobre so señor.
Ferran Gonçalez non vio alli dos alçasse, | nin camara abierta nin torre,
metios so’l escaño | tanto ovo el pavor;
Diego Gonçalez | por la puerta salio
diziendo de la boca: | «¡Non vere Carrion!»
Tras una viga lagar | metios con grant pavor,
el manto y el brial | todo suzio lo saco.
En esto desperto | el que en buen ora naçio,
vio çercado el escaño | de sus buenos varones:
«¿Ques esto, mesnadas, | o que queredes vos?»
«¡Hya señor ondrado | rebata nos dio el leon!»
Mio Çid finco el cobdo, | en pie se levanto,
el manto trae al cuello | e adeliño pora[l] leon;
el leon quando lo vio | assi envergonço
ante mio Çid la cabeça premio | y el rostro finco;
mio Çid don Rodrigo | al cuello lo tomo
e lieva lo adestrando, | en la red le metio.
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אל־סיד והאריה.
מתוך .The Story of the Cid For Young People, Boston 1901 :איורים :ג׳ .ו .קנדי.
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אחד האינפנטים מתלונן בפני אל־סיד על כך שאנשי חצרו מלבינים את פניו ואת פני אחיו ברבים.
מתוך .The Story of the Cid For Young People, Boston 1901 :איורים :ג׳ .ו .קנדי.
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הצי המאורי פושט על חופי ספרד .איור מן המאה ה .14-הספרייה הלאומית ,מדריד.

ָּכל ִמי ׁ ֶש ּׁ ָשם ָהי ּו ְ ּברֹב ּ ְפלִ ָיאה ִה ִ ּביטוּ,
ּ ָפנ ּו ִמן ֶה ָח ֵצר ,וְ ׁ ָשב ּו לָ ַא ְרמוֹ ן.
ל־סיד ,וְ לֹא ָמ ָצא.
ִ ּב ֵּק ׁש ֶאת ֲח ָתנָ יוֶ ,א ִ
ָא ְמנָ ם ָק ְרא ּו לָ ֶהם ,אוּלָ ם ִא ׁיש לֹא ֵה ׁ ִשיב.
לְ ַב ּסוֹ ף ָמ ְצא ּו אוֹ ָתםְ ׁ .שנֵ ֶיהם ִח ְ ּו ִרים ִמ ּ ַפ ַחד.
ֵמעוֹ לָ ם לֹא ְר ִא ֶיתם עוֹ ד ׁ ְשנִ ינָ ה ָּכזֹאת וּבוּז.
ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ִצ ָ ּוה לַ ְחדּ ֹל ִמ ַּל ַעג.
ֶח ְר ּ ַפת ָקלוֹ ן יָ ְדע ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ָּכ ֵבד ָהיָ ה לִ ָ ּבם ַעל ַה ּ ִמ ְק ֶרה ַה ִ ּב ׁיש.
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.הצי המאורי פושט על חופי ולנסיה
. מדריד, הספרייה הלאומית.14-איור מן המאה ה

A maravilla lo han | quantos que i son
e tornaron se al (a)palaçio | pora la cort.
Mio Çid por sos yernos | demando e no los fallo,
mager los estan lamando | ninguno non responde.
Quando los fallaron | assi vinieron sin color;
¡non viestes tal guego | commo iva por la cort!
Mandolo vedar | mio Çid el Campeador.
Muchos tovieron por enbaidos | los ifantes de Carrion;
fiera cosa les pesa | desto que les cuntio.
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ּבּוקר ִמ ָּמרֹוקֹו עֹולֶ ה ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ַ .113ה ֶּמלֶ ְך ָ
עוֹ ד זֶ ה ּו ַמ ָ ּצ ָבם וְ ֵהם ׁ ְשקו ִּעים ְ ּב ַצ ַער,
ָעל ּו ֵ ּגיסוֹ ת ָמרוֹ קוֹ וְ ָצר ּו ַעל וָ לֶ נְ ְסיָ ה.
ַמ ֲחנֶ ה ָעצוּם וְ ַרבֲ ,ח ִמ ּׁ ִשים ֶאלֶ ף א ָֹהלִ ים.
ְ ּבר ׁ ָ
ֹאשם בּ ו ָּקר ַה ּ ֶמלֶ ְךִ ,אם ַעל ָה ִא ׁיש ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם.

ּגּוס ְטיֹוס ְמגַ ּלֶ ה זֹאת לַ ִּסיד.
ּפֹוח ִדים לָ מּות ַּב ְּק ָרב .מּונְ יֹו ְ
ָ .114ה ִאינְ ַפנְ ִטים ֲ
ל־סיד נֹוזֵ ף ַּב ֲח ָתנָ יו
ֶא ִ
שָׂ ַמח ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּליָ ,עלַ ץ לֵ ב ַה ָ ּברוֹ נִ ים.
ַה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא ,יִ ְרבּ ּו ׁ ָשלָ ל ו ַּבז.
אוּלָ ם – זֹאת דְּ ע ּו לָ כֶ ם – נִ ְט ַרד לֵ ב ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
ִּכי לְ ַמ ְר ֵאה ַה ַ ּגיִ ס ַה ּ ַמאו ִּרי ֶה ָעצוּם
לֹא שָׂ ְבע ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם נַ ַחתֲ .אזַ י ַה ִ ּצדָּ ה ָסרוּ,
אוֹ ְמ ִריםָ :
״צ ִפינ ּו ֶרוַ חַ ,א ְך לֹא ֶאת ַה ֶה ְפ ֵסד.
ַע ָּתה יִ ְהי ּו ָעלֵ ינ ּו ַ ּב ְּק ָרב לָ ַק ַחת ֵחלֶ ק,
זוֹ דֶּ ֶר ְך ְ ּבטו ָּחה לֹא לִ ְראוֹ ת ׁשוּב ֶאת ַק ְריוֹ ן,
וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ִסיד לַ ֲהפ ְֹך לְ ַאלְ ָמנוֹ ת.״
ֶה ֱאזִ ין לִ ְד ַבר סוֹ ָדם מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס וְ ָאץ,
ְ ּביָ דוֹ ַה ֲח ָד ׁשוֹ תֶ ,אל ִסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר:
ל־סיד,
ְ״ר ֵאה ֶאת ֲח ָתנֶ ָיך ַה ּפוֹ ֲח ִדיםֶ ,א ִ
ַא ּ ֵמץ רו ָּחם! ִּכי לֹא לַ ְּק ָרב יוֹ ֵצא לִ ָ ּבם,
ֶח ְפ ָצם הוּא ֶאל ַק ְריוֹ ןֵ .צא וְ ַא ּ ֵמץ רו ָּחם,
יַ ֲעזֹר לְ ָך ָה ֵאל .יֵ ׁ ְשב ּו נָ א ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם
וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ֶחלְ ָקם ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרבִ .ע ּ ְמ ָך,
ַה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵראַ ,ה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן הוּא לָ נוּ.״
ת־צחוֹ ק ַעל שְׂ ָפ ָתיו ּפוֹ ֵס ַע דּ וֹ ן רוֹ ְד ִריגוֹ :
ְ ּב ַב ְ
״יַ ֲעזָ ְרכֶ ם ָה ֵאלִ ,אינְ ַפנְ ִטים ְ ּבנֵ י ַק ְריוֹ ן,
ְ ּבנוֹ ַתי ִ ּב ֵידיכֶ םַ ,צחוֹ ת ְּכאוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ִ ּב ְרצוֹ נִ י לָ ֵצאת לַ ְּק ָרב ,ו ְּרצוֹ נְ כֶ ם ַק ְריוֹ ן.
ׁ ְשב ּו ֵאפוֹ א ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ הּ ְ ,בשׂ ַֹבע ו ְּבנַ ַחת.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָאנֹכִ י ֻמ ְמ ֶחה לְ ַמאו ִּרים ֵאלּ וּ,
ָא ִביס אוֹ ָתם לָ ֶב ַטח ,וְ לַ בּ וֹ ֵרא ַה ּׁ ֶש ַבח.״
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113. 	El rey Búcar ataca a Valencia.
Ellos en esto estando | don avien grant pesar,
fuerças de Marruecos | Valençia vienen çercar;
çinquaenta mill tiendas | fincadas ha de las cabdales,
aqueste era el rey Bucar, | sil oyestes contar.

114. Los Infantes temen morir en la batalia; Muño Gustioz los espia y se lo
revela al Cid; éste excusa a los Infantes del combate.
Alegravas el Çid | e todos sus varones
que les creçe la ganançia | ¡grado al Criador!
Mas, sabed, de cuer les pesa | a los ifantes de Carrion
ca veyen tantas tiendas de moros | de que non avien sabor.
Amos hermanos | apart salidos son:
«Catamos la ganançia | e la perdida no;
ya en esta batalla | a entrar abremos nos,
¡esto es aguisado | por non ver Carrion,
bibdas remandran | fijas del Campeador!»
Oyo la poridad | aquel Muño Gustioz,
vino con estas nuevas | a mio Çid Ruy Diaz el Campeador:
«¡Evades que pavor han vuestros yernos: | tan osados son,
por entrar en batalla | desean Carrion!
Hid los conortar, | ¡si vos vala el Criador!
Que sean en paz | e non ayan i raçion,
¡nos con vusco la vençremos | e valer nos ha el Criador!»
Mio Çid don Rodrigo | sonrrisando salio:
«¡Dios vos salve, yernos, | ifantes de Carrion!
¡En braços tenedes mis fijas | tan blancas commo el sol
Hyo desseo lides | e vos a Carrion;
en Valençia folgad | a todo vuestro sabor
ca d’aquelos moros | yo so sabidor:
arrancar melos trevo | con la merçed del Criador.»
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ּצּועי ֲח ָתנָ יו ַּב ְּק ָרב,
( .115קטע חסר במקור) ֶא ִ
ל־סיד ְׂש ַבע ָרצֹון ִמ ִּב ֵ
יח ַעל ַה ְּׁשנַ יִ ם
מּודס לְ ַה ְׁשּגִ ַ
ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּפ ְדרֹו ֶּב ְר ֶ
[]...
״מי יִ ֵּתן וְ עוֹ ד ָּתבוֹ א ָה ֵעת ָ ּב ּה ֶאת ְ ּגמוּלְ ָך
ִ
ִּכ ְפלַ יִ ם ֲא ׁ ַש ֵּלם.״ ָחזְ ר ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ְחדָּ ו.
ֶפ ְרנַ נְ דוֹ ִמ ְת ַה ֵּלל ,דּ וֹ ן ּ ֶפ ְדרוֹ ְמ ַא ּׁ ֵשר.
טוֹ ב לֵ ב ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ִע ּמוֹ .
״עוֹ ד ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאלָ ,א ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם,
יַ ֲעשׂ ּו ׁ ְשנֵ י ֲח ָתנַ י רֹב ַחיִ ל ִ ּבשְׂ ֵדה ְק ָרב.״
ָּכזֹאת ָא ַמר ַה ִּסידִ ,ה ְס ִּכימ ּו ֲאנָ ׁ ָשיו.
ִמ ּ ַמ ֲחנֵ ה ַה ּ ַמאו ִּרים ִה ִ ּג ַיע קוֹ ל ֻּת ּ ִפים,
ַר ִ ּבים ִמן ַהנּוֹ ְצ ִרים – זֶ ה ִמ ָּקרוֹ ב ִה ִ ּגיע ּו –
ְּת ֵמ ִהיםֶ ׁ ,ש ֵּכן עוֹ ד לֹא ׁ ָש ְמ ָעה ָאזְ נָ ם ָּכזֹאת.
ו ִּמ ׁ ְש ָּת ִאים יוֹ ֵתר ֵהם דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ,
ִּכי ֵמ ְרצוֹ נָ ם ַה ּטוֹ ב לֹא ָהי ּו ָ ּב ִאים לְ כָ אן.
ַה ְק ׁ ִשיב ּו לְ ִד ְב ֵרי יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן:
ָ
״ה ּהֶ ּ ,פ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדסְ ׁ ,ש ֵאר ְ ּבשָׂ ִרי ַה ּטוֹ ב!
ַח ּ ֵפה לְ ַמ ֲענִ י ַעל דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ,
ׁ ְשנֵ י ֲח ָתנַ י ,אוֹ ָתם א ַֹהב ְמאֹדַ .ה ּ ַמאו ִּרים
ִמ ּ ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב יָ נוּסוּ ,כּ ֹה יַ ַעזְ ֵרנִ י ֵאל.״
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מּודס ְמ ָס ֵרבִ .מינַ איָ ה ָאץ לְ ִהּלָ ֵחםּ .דֹון ֵחרֹונִ ימֹו ְמ ַב ֵּקׁש
ֶּ .116ב ְר ֶ
ֶאת זְ כּות ַה ַּמּכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה
ל־סיד,
״ב ְמלוֹ א ַהיְ ִדידוּת ,א ַֹמר לְ ָךֶ ,א ִ
ִּ
לֹא ֶא ְהיֶ ה ֶ ּבן לְ וָ יָ ה לְ ֶצ ֶמד ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
ִּכי לִ י ֵאין ָ ּבם ִענְ יָ ןַ ,ח ּ ֵפשׂ לְ ָך ַא ֵחר.
ֲאנִ י ִעם ֲאנָ ׁ ַשי נַ ְב ִק ַיע ַ ּב ֲחזִ ית,
יטב ָ ּבע ֶֹרף.
ַא ָּתה ִעם ֲאנָ ׁ ֶש ָיךַ ,ה ְחזֵ ק ֵה ֵ
ִאם יַ ֲעלֶ ה ַה ּצ ֶֹר ְך ,לְ ֶעזְ ָר ִתי ָּתבוֹ א.״

שירת אל־סיד

297
115. (folio perdido); el Cid se complace del valor de sus yernos;
éstos siguen sin entusiasmo alguno por pelear.
[…]
«¡Aun vea el ora | que vos meresca dos tanto!»
En una conpaña | tornados son amos;
assi lo otorga don Pero | cuemo se alaba Ferrando.
Plogo a mio Çid | e a todos sos vassallos:
«¡Aun si Dios quisiere | y el Padre que esta en alto
amos los mios yernos | buenos seran en campo!»
Esto van diziendo | e las yentes se alegando,
en la ueste de los moros | los atamores sonando;
a marav[i]lla lo avien | muchos dessos christianos
ca nunqua lo vieran, | ca nuevos son legados.
Mas se maravillan | entre Diego e Ferando,
por la su voluntad | non senen alli legados.
Oid lo que fablo | el que en buen ora nasco:
«¡Ala, Pero Vermuez, | el mio sobrino caro!
Curiec me a nievo | e curies me a don Fernando
mios yernos amos a dos, | las cosas que mucho amo,
ca los moros – con Dios – | non fincaran en canpo.»

116. Pero Bermúdez rehúsa cuidarse de los Infantes; Minaya se muestra
deseoso de combatir; don Jerónirno revela que su verdadera
vocación es de matar moros.
«Hyo vos digo, Çid, | por toda caridad,
que oy los ifantes | a mi por amo non abran;
¡curielos qui quier, | ca dellos poco m’incal!
Hyo con los mios | ferir quiero delant,
vos con los vuestros | firme mientre a la çaga tengades;
si cueta fuere | bien me podredes huviar.»
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ַע ָּתה ִה ֵ ּנה ַמ ִ ּג ַיע ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה:
ַ
״ה ְק ׁ ֵשב נָ א לִ ְד ָב ַריָ ,ה ּהִ ,סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ִ ּב ְק ָרב זֶ ה יִ ָּל ֵחם ִע ּ ָמנ ּו ַהבּ וֹ ֵרא,
וְ ַא ָּתהֶ ׁ ,ש ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ַּכ ֲהלָ כָ ה זָ כִ ָית,
ַצ ֵ ּוה לִ ְתקֹף ִמ ָּכל ַצד ׁ ֶש ִּת ְמ ָצא נָ כוֹ ן.
ֶאת ַה ּמו ָּטל ָעלֵ ינ ּו ֻּכ ָּלנ ּו נְ ַב ֵ ּצ ַע,
נִ ְר ֶאה זֹאת ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל ו ִּבזְ כו ְּת ָך.״
״אל נְ ַמ ֵהר לִ ְפעֹל.״
ֵה ׁ ִשיב ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּליַ :
ַה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ ָ ,חמו ּׁש ו ְּמ ֻצ ָ ּיד,
ֶאל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ַ ּב ַ
ר־ה ּ ַמ ָ ּזלָ ,ק ַרב:
״ה ּיוֹ ם נָ שָׂ ִ
ַ
אתי ֶאת ְּת ִפ ַּלת ׁ ִשלּ ו ּׁש ַה ּק ֶֹד ׁש,
ָ
אתי,
ָעזַ ְב ִּתי ֶאת ַא ְר ִצי ִּכי ַא ֲח ֶריך ָ ּב ִ
וְ כִ י ַרב הוּא ְרצוֹ נִ י ַ ּב ּ ַמאו ִּרים לַ ֲהרֹג,
לְ ַמ ַען ֲאכַ ֵ ּבד יָ ַדי ו ִּמ ְסדָּ ִרי.
ַעל ֵּכן ֶא ְהיֶ ה ִר ׁ
אשוֹ ן ַ ּב ּ ַמאו ִּרים לְ ַהכּ וֹ ת,
ֶאת אוֹ ת ַה ְ ּצ ִבי ֶא ּ ָׂשא ַעל דֶּ גֶ ל ו ָּמגֵ ן.
יטב
וְ ִאם יִ ְר ֶצה ָה ֵאל ַא ֶּכה ָ ּב ֶהם ֵה ֵ
וְ יַ ֲעלֹז לִ ִ ּבי .וְ ַא ָּתהַ ,ה ִּסידִּ ,תשְׂ ַמח ִ ּבי.
ַא ְך ִאם ִּת ְמנַ ע ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֶאת זְ כוּת ַמ ֲהלו ַּמת
ּ ְפ ִת ָיחהֲ ,אזַ י ָע ִדיף לִ י לִ נְ ט ֹׁש ֶאת ַמ ֲחנֶ ָך.״
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֵ :
״א ָע ֵתר לְ ָך ְ ּב ֵח ֶפץ לֵ ב.
ַה ֵ ּבטִ ,ה ֵ ּנה ַה ּ ַמאו ִּריםֵ ,צא לְ ַהכּ וֹ ת ָ ּב ֶהם.
יטיב לִ לְ חֹם ַהכּ ֶֹמר.״
ִמ ָּכאן נִ ְר ֶאה ֵּכ ַיצד ֵמ ִ

יֹוצא לְ ֶעזְ ָרתֹו
ל־סיד ֵ
ַ .117ה ִּביׁשֹוף נִ לְ ָחם ְּבעֹזֶ .א ִ
ימה,
דִּ ְר ֵ ּבן דּ וֹ ן ֵחרוֹ נִ ימוֹ סוּסוֹ  ,דָּ ַהר ָק ִד ָ
וְ ָעט ַעל ַה ְ ּגיָ סוֹ ת ַ ּב ֲחזִ ית ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה.
לְ ַמ ָ ּזלוֹ ָה ַרב ו ְּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל,
ְּכ ָבר ַ ּב ּ ְפ ִת ָיחה ָק ַטל ַ ּב ֲחנִ יתוֹ ׁ ְשנֵ י ַמאו ִּרים.
נִ ׁ ְש ַ ּבר חֹד ַה ֲחנִ יתָ ׁ ,שלַ ף ַח ְרבּ וֹ ַהכּ ֶֹמר.
ֵאלִ יֵ ,ה ֵ
יטב נִ לְ ַחם הוּאִ .ה ֵ ּנה הוֹ ִסיף לַ ּׁ ְשנַ יִ ם
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Aqui lego | Minaya Albar Fañez:
«¡Oid, ya Çid | Canpeador leal!
Esta batalla | el Criador la fera,
e vos tan dinno | que con el avedes part.
Mandad no’los ferir | de qual part vos semejar;
el debdo que a cada uno | a conplir sera.
¡Verlo hemos con Dios | e con la vuestra auze!»
Dixo mio Çid: | «Ayamos mas de vagar.»
Afevos el obispo don Jheronimo | muy bien armado,
paravas delant al Campeador | siempre con la buen auze:
«Oy vos dix la missa | de Santa Trinidade,
por esso sali de mi tierra | e vin vos buscar
por sabor que avia | de algun moro matar.
Mi orden e mis manos | querria las ondrar
e a estas feridas | yo quiero ir delant;
pendon trayo a corças | e armas de señal,
si plogiesse a Dios | querria las ensayar,
mio coraçon | que pudiesse folgar
e vos, mio Çid, | de mi mas vos pagar.
Si este amor non feches | yo de vos me quiero quitar.»
Essora dixo mio Çid: | «Lo que vos queredes plaz me.
Afe los moros a ojo, id los ensayar;
¡nos d’aquent veremos | commo lidia el abbat!»

117. 	El obispo combate con furia; el Cid acude en su ayuda.
El obispo don Jheronimo | priso a espolonada
e iva los ferir | a cabo del albergada:
por la su ventura | e Dios quel amava
a los primeros colpes | dos moros matava de la lança;
el astil a quebrado | e metio mano al espada,
ensayavas el obispo, | ¡Dios, que bien lidiava!
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עוֹ ד ֲח ִמ ּׁ ָשה ,אוֹ ָתם ׁ ִש ֵּסף ָה ִא ׁיש ַ ּב ֶח ֶרב.
ַר ִ ּבים ְס ִביבוֹ ַה ּ ַמאו ִּריםְ ,ק ֵר ִבים ֵאלָ יו ,הוֹ לְ ִמים בּ וֹ
ַמכּ וֹ ת נֶ ֱא ָמנוֹ תַ ,א ְך ָמגִ נּוֹ ֵא ָיתן.
נוֹ ֵתן בּ וֹ ֶאת ֵעינָ יו יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
ֶאת ִצ ָ ּנתוֹ ֵה ִריםִ ,ה ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת חֹד ָהר ַֹמח.
דִּ ְר ֵ ּבן סוּסוֹ – ַ ּב ְ ּביֵ ָקהַ ,ר ּ ָמ ְך ְמ ִהיר ַה ּׁ ַש ַעט,
וְ ָעט ְ ּבלֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש ַעל ָהאוֹ יֵ ב ַה ּ ַמאו ִּרי.
ּ ָפ ַרץ ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ֶאת ַה ֲחזִ יתֵ ,ה ִטיל
ׁ ִש ְב ָעה ֵמ ֶהם לָ ָא ֶרץ וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָק ַטל.
שָׂ ֵמ ַח ַהבּ וֹ ֵרא ,נָ ס ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ַה ּ ַמאו ִּרי,
ל־סיד וַ ֲאנָ ׁ ָשיו רוֹ ְד ִפים ֶאת ָהאוֹ יֵ ב.
ֶא ִ
ׁ ֻש ְּספ ּו ַח ְבלֵ י ָהא ֶֹהל ,נֶ ֶע ְקר ּו ַהיְ ֵתדוֹ ת,
מוֹ טוֹ ת ְמ ֻע ָּט ִרים ׁ ְשבו ִּרים ,קוֹ ְר ִסים לָ ָא ֶרץ.
ֵ ּג ְר ׁש ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ִּסיד ֶאת ַקלְ ַ ּג ֵּסי בּ ו ָּקר.
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רֹודף ַא ַחר ַה ֶּמלֶ ְך
ל־סיד ֵ
אּוריֶ .א ִ
יסים ֶאת ָהאֹויֵ ב ַה ַּמ ִ
ּנֹוצ ִרים ְמ ִב ִ
ַ .118ה ְ
הֹורג אֹותֹו .זֹוכֶ ה ְּב ַח ְרּבֹו – ִטיסֹון
ַהּנִ ְמלָ ט .לֹוכֵ ד וְ ֵ
ִס ְּלק ּו אוֹ ָתם ֵמא ֶֹהל ,רוֹ ֵדף אוֹ ָתם ַה ִּסיד.
ׁ ִש ְריוֹ ת לָ רֹב וְ ׁ ֶשלַ ח ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב זְ רו ִּעים,
ָר ׁ ִ
אשים חוֹ ְב ׁ ֵשי ַק ְסדָּ ה ִמ ְתגּ וֹ לְ לִ ים ַ ּב ּׁ ֶש ַטח,
סו ִּסים לְ לֹא ּ ָפ ָר ׁש נָ ִסים לְ כָ ל ִּכ ּווּן.
ׁ ְש ֵּתי ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת ְּת ִמימוֹ ת ָא ַר ְך ִמ ְרדַּ ף ַה ּ ַמאו ִּרים.
דּ וֹ לֵ ק ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ַא ֲח ֵרי בּ ו ָּקר ַה ּ ֶמלֶ ְך:
ֲ
את ֵה ָ ּנה,
״חזֹר ,בּ ו ָּקר ,יַ ּ ִמים ָצלַ ְח ָּתּ ָ ,ב ָ
ב־ה ָ ּז ָקן.
ַע ָּתה ּ ְפג ֹׁש ֶאת ַה ִּסידָ ,ה ִא ׁיש ַע ַ
נָ דוּן ִא ׁיש ִעם ֵר ֵעהוּּ ַ ,גם ְ ּב ִרית ַא ֲחוָ ה נִ כְ רֹת.״
״ת ִהי ִקלְ לַ ת ָה ֵאל ַעל ְ ּב ִרית ָּכזוֹ ,״ ֵה ׁ ִשיב לוֹ .
ְּ
ָ
ַ
״א ָּתה רוֹ ֵדף ַא ֲח ַריּ ָ ,גלוּי ְ ּביָ ְדך ַה ַּל ַהב,
דּ וֹ ֶמה לָ הוּט ַא ָּתה לְ נַ ּסוֹ תוֹ ָעלַ י.
ַא ְך ִאם ַה ּסוּס ַּת ְח ַּתי לֹא יִ כְ ַרע וְ לֹא יִ ְקרֹס,
לֹא ִּת ְת ָק ֵרב ֵאלַ י ַעד בּ וֹ ִאי ֶאל חוֹ ף ַה ָ ּים.״
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Dos mato con lança | e .v. con el espada;
los moros son muchos, | derredor le çercavan,
davan le grandes colpes | mas nol falssan las armas.
El que en buen ora nasco | los ojos le fincava,
enbraço el escudo | e abaxo el asta,
aguijo a Bavieca | el cavallo que bien anda,
hiva los ferir | de coraçon e de alma;
en las azes primeras | el Campeador entrava,
abatio a .vii. | e a .iiii. matava.
Plogo a Dios | aquesta fue el arrancada.
Mio Çid con los suyos | cae en alcança:
veriedes quebrar tantas cuerdas | e arrancar se las estacas
e acostar se los tendales, | con huebras eran tantas.
Los de mio Çid a los de Bucar | de las tiendas los sacan.

118. Los cristianos derrotan al enemigo; el Cid persigue y da muerte a
Biúcar; gana la espada Tizón.
Sacan los de las tiendas, | caen los en alcaz;
tanto braço con loriga | veriedes caer apart,
tantas cabeças con yelmos | que por el campo caen,
cavallos sin dueños | salir a todas partes;
.vii. migeros conplidos | duro el segudar.
Mio Çid al rey Bucar | cayol en alcaz:
«¡Aca torna, Bucar! | Venist d’alent mar,
verte as con el Çid | el de la barba grant,
¡saludar nos hemos amos | e tajaremos amista[d]!»
Respuso Bucar al Çid: | «¡Cofonda Dios tal amistad!
El espada tienes desnuda en la mano | e veot aguijar,
asi commo semeja | en mi la quieres ensayar;
mas si el cavallo non estropieça | o comigo non caye
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״לֹא יָ קוּם וְ ליא יִ ְהיֶ ה,״ ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ֵה ׁ ִשיב.
ֵמ ִ
יטיב לִ ְדהֹר סוּסוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ַש ִּליט ַה ּ ַמאו ִּרי,
ַא ְך ָה ַר ּ ָמ ְך ַ ּב ְ ּביֵ ָקה ַמ ּ ִׂשיג אוֹ תוֹ ָ ,סמוּךְ
ֶאל שְׂ ַפת ַה ָ ּים ִה ְד ִ ּביק אוֹ תוֹ ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי.
ֵהנִ יף ַח ְרבּ וֹ – קוֹ לָ ָדהָ ,הלַ ם בּ וֹ נֶ ְח ָרצוֹ ת.
ֲע ֶט ֶרת ַק ְסדָּ תוֹ ַה ְמפ ָֹא ָרה נִ ּ ֵפץ,
ּ ָפ ַרס אוֹ ָת ּה לִ ׁ ְשנַ יִ םִ ׁ ,ש ֵּסף ֶאת ַה ֻ ּגלְ גּ ֹלֶ ת,
ֶה ֱע ִמיק לִ גְ זֹר ַה ַּל ַהב וְ נֶ ֱע ַצר ַ ּב ּמ ֶֹתן.
ָּכ ְך ֵמת בּ ו ָּקרַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ֵמ ֵע ֶבר לַ ַ ּי ּ ִמים.
זָ כָ ה ִסיד ְ ּב ִטיסוֹ ןֶ ,אלֶ ף ַמ ְרק ּ ָפז ֶע ְר ָּכ ּה.
ַרב הוֹ ד ָהיָ ה ַה ְּק ָרב ,נִ ֵ ּצ ַח בּ וֹ ֶא ִ
ל־סיד,
ִ ּב ְת ִה ָּלה זָ כ ּו ָה ִא ׁיש וְ ַא ִ ּב ָיריו.
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בּורת ַה ֲח ָתנִ ים.
ּומינַ איָ ה ְמ ַהּלְ לִ ים ֶאת ּגְ ַ
ָׁ .119שלָ ל ָעצּום וְ ַרבִ .סיד ִ
חֹוׁש ִבים זֹאת לְ לַ ַעגַ .הּכֹל ְׂש ֵמ ִחים ַּב ָּׁשלָ ל
ַהּלָ לּו ְ
חוֹ זְ ִרים ֵהם ו ְּביָ ָדם ָ ּגדוֹ ל וְ ַרב ָהע ׁ ֶֹשר.
יטיבוּ.
יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ֶאת שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב לָ בֹז ֵה ִ
ֲאזַ י לַ ּ ַמ ֲא ָהל ָרכְ בוִּ ,צ ּ ָפה לָ ֶהם
ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן יָ ָצא ֵמ ֶר ֶחם,
הוּא ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ,רוּי דִּ ַיאסַ ,ה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי.
יטב,
ְ ּביָ ָדיו ׁ ְש ֵּתי ֲח ָרבוֹ ת ,אוֹ ָתן הוֹ ִקיר ֵה ֵ
ַעל ּ ְפנֵ י שְׂ ֵדה ֲה ֵרגָ ה ּפוֹ ֵס ַע ִ ּב ְמ ִהירוּת,
ִמ ְצחוֹ ָקמוּט ָהיָ ה וְ קוֹ ָבעוֹ ׁ ָשמוּט,
ַה ַ ּב ְרדָּ ס ַעל שְׂ ָערוֹ ּ ָפרו ַּע ,וַ ֲאזַ י
ָר ָאה ַה ִּסיד דָּ ָבר ׁ ֶש ֶאת רוּחוֹ עוֹ ֵדד.
נָ שָׂ א ֵעינָ יו ָה ִא ׁישִ ,ה ִ ּביט ַהיְ ׁ ֵשר מוּלוֹ .
ֶאת דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ֵ ,הם ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י דּ וֹ ן גּ וֹ נְ ָסלֶ ס,
ָר ָאה ְק ֵר ִבים ֵאלָ יוָ .עלַ ץ לִ בּ וֹ ִ ,ח ֵ ּי ְך
ֶאל ֶצ ֶמד ַה ּׁשוֹ ִעים ,אוֹ ֵמר לָ ֶהם :״ו ְּבכֵ ן
ִה ַ ּג ְע ֶּתםֲ ,ח ָתנַ יֵ ,הן לִ י ָ ּבנִ ים ַא ֶּתם,
ְמ ָצ ֶ
אתם ְ ּבוַ דַּ אי ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב רֹב נַ ַחת.

טיסון .החרב בו זכה אל־סיד לאחר שקטל את
בוקר המאורי .החרב ,מייצור חברת XYFOS
בספרד יוצרה על בסיס מחקר כלי נשק
במאה ה.11-

שירת אל־סיד

305
¡non te juntaras comigo | fata dentro en la mar!»
Aqui respuso mio Çid: | «¡Esto non sera verdad!»
Buen cavallo tiene Bucar | e grandes saltos faz
mas Bavieca el de mio Çid | alcançando lo va.
Alcançolo el Çid a Bucar | a tres braças del mar,
arriba alço Colada, | un grant golpe dadol ha,
las carbonclas del yelmo | tollidas gela[s] ha,
cortol el yelmo | e – librado todo lo hal –
fata la çintura | el espada legado ha.
Mato a Bucar | al rey de alen mar
e gano a Tizon | que mill marcos d’oro val.
Vençio la batalla | maravillosa e grant.
Aquis ondro mio Çid | e quantos con el son.

119. Grandes ganancias; el Cid y Minaya alaban a los Infantes de Carrión;
las alabanzas a escar nio; las gananclas les agradan.
Con estas ganançias | yas ivan tornando;
sabet, todos de firme | robavan el campo.
A las tiendas | eran legados
do estava | el que en buen ora nasco.
Mio Çid Ruy Diaz | el Campeador contado
con dos espadas | que el preçiava algo
por la matança | vinia tan privado,
la cara fronzida | e almofar soltado,
cofia sobre los pelos | fronzida della yaquanto.
Algo vie mio Çid | de lo que era pagado:
alço sos ojos, | est[a]va adelant catando
e vio venir | a Diego e a Fernando
– amos son fijos | del conde don Gonçalo –.
Alegros mio Çid, | fermoso sonrrisando:
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ַ ּב ֲח ָד ׁשוֹ ת טוֹ בוֹ ת ִּתזְ ֶּכה ַק ְריוֹ ן לָ ֶב ַטח,
ָ ּב ּה יְ ֻס ּ ַפר ֵּכ ַיצד הו ַּבס בּ ו ָּקר ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ָ ּב ֱאל ִֹהים ֶא ְב ַטח ו ְּבכָ ל ְקדוֹ ׁ ָשיו ִע ּמוֹ
ִּכי ִמן ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן ַה ֶ ּזה נָ ִפיק ּתוֹ ֶעלֶ ת.״
ְ ּב ֶרגַ ע זֶ ה ִה ִ ּג ַיע ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
ַה ּ ָמגֵ ן לְ ַצ ָ ּוארוֹ ָּתלוּי ֻּכלּ וֹ נָ קוּב,
ֵאין ְספֹר לְ ַמ ְד ֵקרוֹ ת ַה ֶח ֶרב וְ ָהר ַֹמח.
ַא ְך לֹא ָעלָ ה ִ ּב ֵידי אוֹ יְ ָביו לִ ְפגּ ַֹע בּ וֹ .
ִמן ַה ּ ַמ ְר ּ ֵפק לָ ָא ֶרץ דָּ ם ְמ ַט ְפ ֵטף ,קוֹ לֵ ַח,
ָק ַטל ָה ִא ׁיש ַ ּב ּ ַמאו ִּרים ֶעשְׂ ִריםִ ,אם לֹא יוֹ ֵתר.
ִמ ָּכל ָה ֲע ָב ִרים נֶ ֱא ָס ִפים וָ ָסלִ ים,
ַ
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא וּלְ ָא ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם,
ָ
וְ גַ ם לְ ךַ ,ה ִּסיד ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה,
קוֹ ֵטל בּ ו ָּקר ַה ּ ֶמלֶ ְךּ ִ .בשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב נִ ַ ּצ ְחנוּ,
לְ ָך וְ לַ ָ ּו ָסלִ ים ָּכל ַה ּׁ ָשלָ ל ַה ֶ ּזה.
וַ ֲח ָתנֶ ָיך ַ ּגםִ ,ה ֵ ּנה ֵהם יְ גֵ ִעים,
ָע ְמד ּו ֵה ֵ
יטב ַ ּב ְּק ָרב מוּל ָהאוֹ יֵ ב ַה ּ ַמאו ִּרי.״
יטב
״אם לָ ֲחמ ּו ֵה ֵ
ֵה ׁ ִשיב ַה ִּסיד ,שָׂ ֵמ ַחִ :
ַע ָּתהּ ְ ,בבוֹ א ָה ֵעת יִ זְ כּ ּו ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד.״
ׁ ִש ְ ּב ָחם ַה ִּסיד ַא ְך ֵהם ּ ֵפ ְר ׁש ּו דְּ ָב ָריו ְּכלַ ַעג.
ָּכל ַה ּׁ ָשלָ ל ָה ַרב ִה ִ ּג ַיע ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה,
צוֹ ֵהל לִ ָ ּבם ׁ ֶשל ִסיד וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ִע ּמוֹ .
ְפ ַרנְ ק ֶּכ ֶסף ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד.
לְ ֵעת נָ ְטל ּו ֶחלְ ָקם ׁ ְשנֵ י ַח ְתנֵ י ַה ִּסיד,
ָהיָ ה ְ ּב ֵעינֵ ֶיהם ַה ַ ּבז ַה ֶ ּזה ַע ְרבוּת
לְ כָ ְך ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם לֹא יֶ ְח ְסר ּו דָּ ָבר.
ַ ּגם ַאנְ ׁ ֵשי וָ לֶ נְ ְסיָ ה יָ ְדע ּו ִמן ַה ּ ַמלְ קוֹ ַח:
יטב ַמ ֲאכָ לִ יםַ ּ ,פ ְרווֹ תּ ְ ,גלִ ימוֹ ת ּ ְפ ֵאר.
ֵמ ַ
טוֹ ב לֵ ב ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר וְ ַא ִ ּב ָיריו ִע ּמוֹ .
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«¿Venides, mios yernos? | ¡Mios fijos sodes amos!
Se que de lidiar | bien sodes pagados;
a Carrion de vos | iran buenos mandados
commo al rey Bucar | avemos arrancado.
¡Commo yo fio por Dios | y en todos los sos santos
desta arrancada | nos iremos pagados!»
Minaya Albar Fañez | essora es legado,
el escudo trae al cuello | e todo espad[ad]o;
de los colpes de las lanças | non avie recabdo,
aquelos que gelos dieran | non gelo avien logrado.
Por el cobdo ayuso | la sangre destellando,
de .xx. arriba | ha moros matado.
De todas partes | sos vassalos van legando:
«¡Grado a Dios | e al Padre que esta en alto
e a vos, Çid, | que en buen ora fuestes nado!
Matastes a Bucar | e’arrancamos el canpo;
todos estos bienes | de vos son e de vuestros vassallos.
E vuestros yernos | aqui son ensayados,
fartos de lidiar | con moros en el campo.»
Dixo mio Çid: | «Yo desto so pagado;
quando agora son buenos | adelant seran preçiados.»
Por bien lo dixo el Çid | mas ellos lo tovieron a mal.
Todas las ganançias | a Valençia son legadas;
alegre es mio Çid | con todas sus conpañas
que a la raçion caye | seis çientos marcos de plata.
Los yernos de mio Çid | quando este aver tomaron
esta arrancada, | que lo tenien en so salvo,
cuidaron que en sus dias | nunqua serien minguados.
Fueron en Valençia | muy bien arreados,
conduchos a sazones, | buenas pieles e buenos mantos.
Mucho(s) son alegres | mio Çid e sus vassallos.
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ל־סיד ְמ ַהּלֵ ל ֶאת ָה ִאינְ ַפנְ ִטים
ֶ .120א ִ
ָ ּגדוֹ ל ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ַ ּב ֲח ֵצרוֹ ׁ ֶשל ִסיד.
ִּככְ לוֹ ת ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן וּמוֹ ת בּ ו ָּקר ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
ֵה ִרים יָ דוֹ ַה ִּסיד ,נָ ַטל ָ ּב ּה ֶאת זְ ָקנוֹ :
ַ
״ה ּׁ ֶש ַבח לְ יֵ ׁשו ַּעֲ ,אדוֹ ן ֵּת ֵבל ֻּכ ָּל ּה.
ַע ָּתה ׁ ֶש ְ ּב ֵעינַ י ֶא ְר ֶאה ֶאת ׁ ֶש ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתי,
לְ ִצדִּ י ֶאת ֲח ָתנַ י לוֹ ֲח ִמים ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב,
ְ ּבשׂ וֹ ָרה טוֹ ָבה ֵּת ֵצא ִמ ָּכאן לָ ִעיר ַק ְריוֹ ן,
ֵּכ ַיצד ָצלְ ָחה דַּ ְר ָּכם ו ְּבכָ בוֹ ד זָ כוּ.״

ֲ .121חלֻ ַּקת ַה ָּׁשלָ ל
״הע ׁ ֶֹשר ׁ ֶש ְ ּביָ ֵדינ ּו נָ ַפל ָעצוּם וְ ַרב.
ָ
ּ
ֶחלְ קוֹ נוֹ ָתר ִע ּ ָמנוַּ ,ה ֶי ֶתר יִ ּׁ ָש ֵמר.״
ִצ ָ ּוה ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
ִּכי ִמ ִ ּב ַ ּזת ַה ְּק ָרב ,בּ וֹ ֵ ּגיסוֹ ָתיו נִ ְ ּצחוּ,
ֻּכ ָּלם יִ ְּטל ּו ַמלְ קוֹ ַח ,יִ זְ כּ ּו ְּכ ִהדָּ ֵר ׁש,
ישית ׁ ֶשלּ וֹ .
וְ ֵאין לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ַה ֲח ִמ ׁ ִ
לְ כָ ְך ַהכּ ֹל ִה ְס ִּכימוִּּ ,כי דַּ ְע ָּתם ׁ ְשקוּלָ ה.
ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישית ׁ ֶשל ִסיד ְ ּג ַמ ִּלים ַר ִ ּבים ְמאֹד,
ַ ּב ֲהמוֹ ת ַמ ּ ָׂשא לָ רֹב וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת סו ִּסים.

ְּ .122ד ַבר ַה ִּסיד ַעל ּכִ ּבּוׁש ָמרֹוקֹוִ .מ ְפּגַ ׁש ַהּוָ ָסלִ ים.
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ְתּגָ ִאים ְּב ָע ְׁש ָרם
ׁ ֶשל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָּכל ַה ּׁ ִש ְפ ָעה ַה ּזֹאת.
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵראֲ ,אדוֹ ן עוֹ לָ םִ .מ ּק ֶֹדם
ַ
ֶא ְביוֹ ן וְ ָר ׁש ָהיִ ִיתיַ ,ע ָּתה ָע ׁ ִשיר ִה ֵ ּננִ י.
נַ ֲחלוֹ ת ְ ּביָ ִדי ,זָ ָהבָּ ,כבוֹ ד וְ ׁ ֶש ַפע ע ׁ ֶֹשר
וַ ֲח ָתנַ י ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִאינְ ַפנְ ִטים ׁ ֶשל ַק ְריוֹ ן.
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120. 	El Cid pondera la fama de sus yernos.
Grant fue el dia | [por] la cort del Campeador
despues que esta batalla vençieron | e al rey Bucar mato.
Alço la mano, | a la barba se tomo:
«¡Grado a Christus | que del mundo es señor
quando veo | lo que avia sabor,
que lidiaron comigo en campo | mios yernos amos a dos!
Mandados buenos | iran dellos a Carrion
commo son ondrados | e aver [n]os [an] grant pro.

121. 	Reparto del botín.
Sobejanas son las ganançias | que todos an ganadas.
Lo uno es nuestro, | lo otro han en salvo.»
Mando mio Çid | el que en buen ora nasco
desta batalla | que han arrancado
que todos prisiessen | so derecho contado
e la su quinta | non fuesse olbidado;
assi lo fazen todos | ca eran acordados.
Cayeron le en quinta | al Çid seix çientos cavallos
e otras azemillas | e camelos largos;
tantos son de muchos | que non serien contados.

122. Monólogo del Cid sobre la invasión de Marruecos; se reúnen en
corte todos los del Cid; agasajo a los Infantes de Carrión.
Todas estas ganançias | fizo el Canpeador:
«¡Grado ha Dios | que del mundo es señor!
Antes fu minguado, | agora rico so,
que he aver e tierra | e oro e onor,
e son mios yernos | ifantes de Carrion;
arranco las lides commo plaze al Criador,
moros e christianos | de mi han grant pavor;
ala dentro en Marruecos | o las mezquitas son
que abram de mi salto | quiçab alguna noch
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ִּכ ְרצוֹ ן ָה ֱאל ִֹהים ָא ִביס אוֹ יְ ַבי ַ ּב ְּק ָרב,
וִ ֵיר ִאים ִמ ּ ֶמ ִ ּני נוֹ ְצ ִרים ו ַּמאו ִּרים יַ ַחד.
דָּ רוֹ ָמה ְ ּב ָמרוֹ קוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְס ָ ּג ִדים,
ֵהם ֲח ֵר ִדים לְ ַבל ַא ְת ִקיף אוֹ ָתם ִעם לַ יְ לָ ה.
ַא ְך ַאל ֲח ׁ ָש ׁשִּ ,כי ֵאין לִ י ָּכל ַּכ ָ ּונָ ה ָּכזֹאת,
וְ לֹא ֶא ְרדּ ֹף אוֹ ָתםֶ .א ׁ ְשכּ ֹן ָּכאן ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה,
ו ְּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל יַ ֲעל ּו לִ י ַמס עוֹ ֵבד,
לִ י יַ ֲעל ּו אוֹ תוֹ  ,אוֹ לְ ִמי ׁ ֶש ֲא ַצ ֶ ּוה.״
שִׂ ְמ ָחה וְ ָצ ֳהלָ ה ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי וָ לֶ נְ ְסיָ ה.
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לִ כְ בוֹ ד ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאס ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ְמ ִר ִיעים .עוֹ לֵ ץ לֵ ב ַה ָ ּו ָסלִ ים,
וְ ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ַר ָ ּבה ְ ּבלֵ ב ׁ ְשנֵ י ֲח ָתנָ יו –
ַ ּב ְּק ָרב ַה ֶ ּזה ֵאלָ יו יָ ְצא ּו ְ ּבלֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש,
זָ כ ּו ֵהם ָּכל ֶא ָחד ְ ּב ׁ ֶש ַפע ׁ ֶשל ַמלְ קוֹ ַח,
ׁ ְשוֵ ה ֵע ֶר ְך לַ ֲח ֵמ ׁ ֶשת ַאלְ ֵפי ַמ ְרק ֶּכ ֶסף טוֹ ב.
ַ ּב ֲעלֵ י ְרכו ּׁש וְ הוֹ ן ְ ּב ֵעינֵ י ַע ְצ ָמםַ ,ה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ֶאל ֶה ָח ֵצר יָ בוֹ א ּו ִעם ׁ ְש ַאר ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים.
ָּכאן ִעם ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ַה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ ,
ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ַה ּטוֹ ב ַא ִ ּביר לוֹ ֵחםַ ,רב עֹז
וְ עוֹ ד ַר ִ ּבים אוֹ כְ לֵ י ּ ַפת ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ֲאזַ י הוֹ ִפיע ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ְ ּב ׁ ֵשם ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ִק ֵ ּבל ּ ְפנֵ ֶיהם ִמינַ איָ ה:
ְּ
״ג ׁש ּו ֵה ָ ּנהּ ִ ,בזְ כו ְּתכֶ ם ָעלָ ה ְמאֹד ֶע ְר ֵּכנוּ.״
שָׂ ֵמ ַח ְ ּבבוֹ ָאםָ ,סח ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר:
ַ
״ה ִ ּביטוֲּ ,ח ָתנַ יִ ,א ׁ ְש ִּתי ַה ֶ ּנ ֱא ֶצלֶ ת,
ִה ֵ ּנה ְ ּבנוֹ ַתיֶ ,אלְ וִ ָירה וְ סוֹ לְ ׁ ,ש ֵּתי ַה ְ ּג ִבירוֹ ת
ְ ּבר ְֹך ָ ּבכֶ ם ִּתנְ ַהגְ נָ ה וּלְ ׁ ָש ֶר ְתכֶ ן ֵּת ֵצאנָ ה.
ֶאת לוֹ ֲח ֵמי ַה ּ ַמאו ִּרים ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב ֵה ַב ְסנוּ,
ָק ַטלְ נ ּו ֶאת בּ ו ָּקר ,בּ וֹ גֵ ד נוֹ ָדעַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך.
ַה ּׁ ֶש ַבח לַ ְּקדוֹ ׁ ָשה ִמ ְריָ םֵ ,אם ֱאל ֵֹהינוּ.
ֵמ ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים ָה ֵא ֶּלה ִּתזְ כּ ּו ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד,
וַ ֲח ָד ׁשוֹ ת טוֹ בוֹ ת ַּת ַ ּג ְענָ ה לְ ַק ְריוֹ ן.״
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ellos lo temen, | ca non lo piensso yo;
no los ire buscar, | en Valençia sere yo;
ellos me daran parias | con ayuda del Criador
que paguen a mi | o a qui yo ovier sabor.»
Grandes son los gozos | en Valençia [la mayor]
de todas sus conpañas | [del] mio Çid el Canpeador;
grandes son los gozos | de sus yernos amos a dos,
d’aquesta arrancada | que lidiaron de coraçon
valia de çinco mill marcos | ganaron amos a dos.
muchos tienen por ricos | los ifantes de Carrion.
Ellos con los otros | vinieron a la cort;
aqui esta con mio Çid | el obispo don Jheronimo,
el bueno de Albar Fañez | cavallero lidiador,
e otros muchos | que crio el Campeador.
Quando entraron | los ifantes de Carrion
reçibiolos Minaya | por mio Çid el Campeador:
¡Aca venid, cuñados, | que mas valemos por vos!»
Assi commo legaron | pagos el Campeador:
«Evades aqui, yernos, | la mi mugier de pro
e amas la[s] mis fijas | don Elvira e doña Sol;
bien vos abraçen | e sirvan vos de coraçon.
¡Grado a Santa Maria | madre de nuestro señor Dios!
Destos [v]uestros casamientos | vos abredes honor;
buenos mandados iran | a tierras de Carrion.»

123. Palabras de agradecimiento de Fernando de Carrión; crecen las
burlas de los vasallos; los Infantes deciden marchar a Carrión.
A estas palabras | fablo Feran Gonçalez:
«¡Grado al Criador | e a vos, Çid ondrado!
Tantos avemos de averes | que no son contados;
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ל־סידָ .ה ַר ַהב ָה ֵריק .לַ ַעג ַהּוָ ָסלִ ים
ּתֹודה ֶׁשל ָה ִאינְ ַפנְ ִטים לְ ֶא ִ
ִּ .123ד ְב ֵרי ָ
יטים לָ ֵצאת לְ ַק ְריֹון
אּוצהָ .ה ִאינְ ַפנְ ִטים ַמ ְחלִ ִ
צֹובר ְּת ָ
ֵ
ַא ַחר דִּ ְב ֵרי ַה ִּסיד ּ ָפ ַתח ֶאת ּ ִפיו ֶפ ְרנַ נְ דוֹ :
ַ
ל־סיד ָה ָרם.
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא וּלְ ָךֶ ,א ִ
ָהע ׁ ֶֹשר ְ ּביָ ֵדינ ּו לֹא יִ ָּס ֵפר ֵמרֹב.
ְּכבוֹ ֵדנ ּו ִ ּבזְ כו ְּת ָך ,וּלְ ַמ ַענְ ָך לָ ַח ְמנוּ.
ָה ֵסב לִ ְ ּב ָך ֵאפוֹ א לְ יֶ ֶתר ַהדְּ ָב ִרים,
דַּ י לָ נ ּו ְ ּב ֶחלְ ֵקנוּ,״ ָא ַמר ,וְ ַה ָ ּו ָסלִ ים,
ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּליִ ,ח ְ ּיכ ּו ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעהוּ.
ִמי ׁ ֶש ָּל ַחם ָק ׁשוֹ ת אוֹ ְ ּב ִמ ְרדָּ ף דָּ ַהר,
ַאף לֹא ֶא ָחד ָר ָאה ֶאת דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ .
ְ ּב ׁ ֶשל דִּ ְב ֵרי ַה ֶּקלֶ ס ׁ ֶשלּ ֹא ָח ְדל ּו לְ ֶרגַ ע,
ַ ּב ַּליְ לָ ה ו ַּב ּיוֹ ם שָׂ ִמים אוֹ ָתם לְ לַ ַעג,
ִה ִ ּגיע ּו ָה ִאינְ ַפנְ ִטים לְ ַה ְחלָ ָטה ְמ ֻר ּׁ ַש ַעת.
ִה ְס ּתוֹ ְדד ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם – ֲהלֹא ַא ִחים ָהי ּו –
ְ ּב ִד ְב ֵר ֶיהם ֵאין לָ נ ּו לֹא ֵע ֶסק וְ לֹא ֵחלֶ ק:
״דַּ י וְ הוֹ ֵתר דָּ ִחינ ּו ׁשו ֵּבנ ּו לְ ַק ְריוֹ ן,
ַע ָּתה ְ ּביָ ֵדנ ּו ע ׁ ֶֹשר ַרב וְ ָעצוּם ִמ ָּכל
ׁ ֶש ְּלכַ לּ וֹ ת נוּכַ ל ְ ּבכָ ל יְ ֵמי ַח ֵ ּיינוּ.״

יטים
ּומ ְחלִ ִ
ָ .124ה ִאינְ ַפנְ ִטים זֹוכְ ִרים ֶאת ֶעלְ ּבֹון ָּפ ָר ַׁשת ָה ֲא ִרי ַהּנִ ְמלָ טַ ,
ל־סיד ּכִ י ְּבכַ ּוָ נָ ָתם
אֹומ ִרים לְ ֶא ִ
ּלֹות ֶיהםֵ .הם ְ
לִ נְ קֹם ַעל יְ ֵדי ְּפגִ ָיעה ְּבכַ ֵ
כּוׁשןַ .ה ִּסיד ַמ ְסּכִ ים
לָ ֵצאת לְ ַק ְריֹון ַעל ְמנָ ת לְ ַה ְראֹות לָ ֶהן ֶאת ְר ָ
ּומ ָּתת לַ ֲח ָתנָ יו ּכֹולֵ ל ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ֲח ָרבֹות
נֹותיוַ ,
ּומ ֲענִ יק נְ דּונְ יָ ה לִ ְב ָ
ַ
הֹור ֶיהן
ִטיסֹון וְ קֹולָ ָדהְּ .פ ֵר ַדת ַה ָּבנֹות ֵמ ֵ
״ע ָּתה נֵ ֵצא לִ ְדר ֹׁש ִמ ִּסיד ֶאת נְ ׁשוֹ ֵתינוּ.
ַ
נ ַ
ֹאמר ִּכי ֶאל ַק ְריוֹ ן ָאנ ּו יוֹ ְצ ִאים ִא ָּתן,
זֹאת ַעל ְמנָ ת ִּת ְר ֶאינָ ה ֵהיכָ ן ִהיא נַ ֲחלָ ָתן.
ָּכ ְך ֵמ ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶשל ִסיד נוֹ ִציא אוֹ ָתן ,וְ ָאז –
נִ נְ קֹם ַעל ַה ִ ּב ּזוּי ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּׁ ַש ַחל –
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por vos avemos ondra | e avemos lidiado,
vençiemos moros en campo | e matamos
a aquel rey Bucar, | traidor provado.
Pensad de lo otro, | que lo nuestro tenemos lo en salvo.»
Vassallos de mio Çid | seyen se sonrrisando
quien lidiara mejor | o quien fuera en alcanço;
mas non fallavan i | a Diego ni a Ferrando.
Por aquestos guegos | que ivan levantando
e las noches e los dias | tan mal los escarmentando
tan mal se conssejaron | estos iffantes amos;
amos salieron apart | – vera mientre son hermanos –
desto que ellos fablaron | nos parte non ayamos:
«Vayamos pora Carrion, | aqui mucho detardamos;
los averes que tenemos | grandes son e sobejanos,
mientra que visquieremos | despender no lo podremos.

124. Los Infantes recuerdan el episodio del león y maquinan vengarse con
el escarnecimiento de sus esposas; dicen al Cid que quieren lievar a
sus mujeres a Carrión para que vean sus heredades; accede el Cid,
que da a sus hijas un valioso ajuar, grandes riquezas a todos
y especial regalo a sus yernos de Colada y Tizón; las hijas se
despiden de sus padres.
Pidamos nuestras mugieres | al Çid Campeador;
digamos que las levaremos | a tierras de Carrion,
enseñar las hemos | do las heredades son
sacar las hemos de Valençia, | de poder del Campeador,
despues en la carrera | feremos nuestro sabor
ante que nos retrayan | lo que cuntio del leon.
¡Nos de natura somos | de condes de Carrion!
Averes levaremos grandes | que valen grant valor;
¡escarniremos | las fijas del Canpeador!»
«D’aquestos averes | sienpre seremos ricos omnes,
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ַ ּבדֶּ ֶר ְך ִמ ָ ּולֶ נְ ְסיָ ה נַ ֲעשֶׂ ה ָ ּבן ְּכ ֶח ְפ ֵצנוּ.
ֵהן נֵ ֶצר לְ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת רוֹ זְ נֵ י ַק ְריוֹ ן ֲאנַ ְחנוּ,
יִ ְהיֶ ה ְ ּביָ ֵדינ ּו ע ׁ ֶֹשרָ ,עצוּם וְ ַרב ֶע ְרכּ וֹ .
ְ ּב ֶעזְ ָרתוֹ לָ ַעד ְ ּבנֵ י ֲא ִצילִ ים נִ ְהיֶ ה.
ֶח ְר ּ ָפה נָ ִמיט ַעל ְ ּבנוֹ ת ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
וְ נִ ָ ּנשֵׂ א לִ ְבנוֹ ת ְמלָ כִ ים וְ ֵק ָיס ִרים.
ִּכי ֵהן ֶצ ֱא ָצ ֵאי רוֹ זְ נֵ י ַק ְריוֹ ן ֲאנַ ְחנוּ.
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ֶאת ְ ּבנוֹ ת ַה ִּסיד נָ שִׂ ים לְ לַ ַעג ו ׁ ְּשנִ ינָ ה
ְ ּב ֶט ֶרם נִ ְת ַ ּב ֶ ּזה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּׁ ַש ַחל.״
ַעל ַה ּ ְמזִ ּ ָמה ִה ְס ִּכימ ּו וְ ׁ ָשב ּו לֶ ָח ֵצר.
ִה ָּסה ֶאת ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ֶפ ְרנַ נְ דוֹ ֶ ּבן גּ וֹ נְ ָסלֶ ס:
ָ
״ה ֵאל ְ ּב ֶעזְ ְר ָךַ ,ה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ימנָ ה ַה ְ ּג ִב ָירה,
יִ ְהי ּו דְּ ָב ַרי לִ ְרצוֹ ן ִח ֶ
לִ ְרצוֹ ן ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה וּלְ כָ ל ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים.
ַהב לָ נ ּו ֶאת ְ ּבנוֹ ֶת ָיך ,אוֹ ָתן ְּכ ִדין נָ שָׂ אנוּ,
וְ ֶאל ַק ְריוֹ ן נֵ ֵצאֶ ,אל נַ ֲחלָ ֵתנ ּו ׁ ָשם.
ֶאת ַה ְּכ ָפ ִרים ִה ְב ַט ְחנ ּו ְּכמ ַֹהר ,לִ ׁ ְש ֵּת ֶיהן
נִ ְמסֹר ִ ּב ֵיד ֶיהןִּ .ת ְר ֶאינָ ה ְרכו ׁ ֵּשנ ּו
ֲא ׁ ֶשר ְ ּבבוֹ א ָה ֵעת נוֹ ִר ׁיש לִ ילָ ֵדינוּ.״
ָסח ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רֶ :
״א ֵּתן ְ ּבנוֹ ַתי לָ כֶ ם,
ו ִּמ ּׁ ֶש ִּלי אוֹ ִסיף.״ ַה ִּסידֶ ׁ ,שלּ ֹא ִצ ּ ָפה
ִּכי יִ ּ ָפגַ ע ְּכבוֹ דוֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ  ,דִּ ֵ ּבר:
״כמ ַֹהר לִ ְבנוֹ ַתי ְּכ ָפר וְ נַ ֲחלָ ה נְ ַת ֶּתם,
ְּ
ַמ ַּתת ַּכ ָּלה ֶא ֵּתן ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַאלְ ֵפי ּ ַמ ְרק ֶּכ ֶסף,
וַ ֲעלֵ ֶיהם אוֹ ִסיף ּ ְפ ָר ִדים ִ ּב ְמלוֹ א אוֹ נָ ם,
יט ָבם,
סו ֵּסי ְק ָרבוֹ ת ַק ֵּלי ּ ַפ ְר ָסה ְ ּב ֵמ ָ
יפה ו ֶּמ ׁ ִשי.
ו ַּמלְ בּ ו ׁ ִּשים לָ רֹבּ ַ ,בדֵּ י ְק ִט ָ
ׁ ְש ֵּתי ֲח ָרבוֹ ת ֶא ֵּתן ,קוֹ לָ ָדה וְ ִטיסוֹ ן –
יְ ַד ְע ֶּתםֵ ,הן ְּכגֶ ֶבר זָ כִ ִיתי ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶיהן.
ַע ָּתה ׁ ֶש ֶאת ְ ּבנוֹ ַתי ִ ּב ֵידיכֶ ם ָמ ַס ְר ִּתי,
ֲהיִ ֶיתם לְ ָבנַ י ,נוֹ ְטלִ ים ֶאת ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי.
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podremos casar con fijas | de reyes o de enperadores
¡ca de natura somos | de condes de Carrion!
Assi las escarniremos | a las fijas del Campeador
antes que nos retrayan | lo que fue del leon.»
Con aqueste conssejo | amos tornados son.
Fablo Feran Gonçalez | e fizo callar la cort:
«¡Si vos vala el Criador, | Çid Campeador!
Que plega a doña Ximena | e primero a vos
e a Minaya Albar Fañez | e a quantos aqui son:
dad nos nuestras mugieres | que avemos a bendiçiones,
levar las hemos | a nuestras tierras de Carrion,
meter las hemos | en las villas
que les diemos | por arras e por onores;
veran vuestras fijas | lo que avemos nos,
los fijos que ovieremos | en que avran partiçion.»
Dixo el Campeador: | «Darvos he mis fijas e algo de lo mio.»
El Çid que nos curiava | de assi ser afontado:
«Vos les diestes villas por arras | en tierras de Carrion;
hyo quiero les dar axuvar | .iii. mill marcos de [valor],
darvos e mulas e palafres | muy gruessos de sazon,
cavallos pora en diestro | fuertes e corredores
e muchas vestiduras | de paños e de çiclatones;
dar vos he dos espadas, | a Colada e a Tizon,
bien lo sabedes vos | que las gane a guisa de varon.
Mios fijos sodes amos | quando mis fijas vos do;
alla me levades | las telas del coraçon.
¡Que lo sepan en Gallizia | y en Castiella y en Leon
con que riqueza enbio | mios yernos amos a dos!
A mis fijas sirvades, | que vuestras mugieres son;
si bien las servides | yo vos rendre buen galardon.»
Atorgado lo han esto | los iffantes de Carrion.
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יֵ ְדע ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַק ְס ִטילְ יָ הּ ָ ,גלִ ְיסיָ ה וְ לֵ אוֹ ן
ִּכי ֲח ָתנַ י יֵ ְצא ּו ִמ ָּכאן ְ ּבהוֹ ן וְ ע ׁ ֶֹשר.
ַה ׁ ְש ִ ּגיח ּו ַעל ְ ּבנוֹ ַתי – נְ ׁשוֹ ֵתיכֶ ם ַע ָּתה,
דַּ ֲאג ּו לָ ֶהןַ ,על ָּכ ְך ִּתזְ כּ ּו ִ ּבגְ מוּל הוֹ גֵ ן.״
נָ ְתנ ּו ַה ְב ָט ָח ָתם ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ִק ְ ּבל ּו ּ ְפנֵ ֶיהן ׁ ֶשל ְ ּבנוֹ ת ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ֵה ֵח ָּלה ָאז לִ זְ רֹם ַמ ָּתת ִּכ ְד ַבר ַה ִּסיד.
ַע ָּתה ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּנ ָחה דַּ ְע ָּתם ׁ ֶשל ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
שְׂ ֵב ֵעי ָרצוֹ ן ִצ ּו ּו לְ ַה ֲע ִמיס ֶאת ַה ְּכ ֻבדָּ ה.
ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ַר ָ ּב ִתי ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה,
ֻּכ ָּלם נוֹ ְטלִ ים נִ ׁ ְש ָקם ,וּלְ לַ וּוֹ ת רוֹ כְ ִבים
ֶאת ְ ּבנוֹ ת ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ַק ְריוֹ ן.
נְ כוֹ נִ ים לָ ֵצאת ,אוֹ ְמ ִרים ׁ ָשלוֹ ם ִא ׁיש לְ ֵר ֵעהוּ,
ָאז דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל וְ דוֹ נְ ְָיה ֶאלְ וִ ָירה ֲאחוֹ ָת ּה
כּ וֹ ְרעוֹ ת ַעל ִ ּב ְר ֵּכ ֶיהן מוּל ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר:
״יִ ׁ ְשמֹר אוֹ ְת ָך ָה ֵאלָ ,א ִבינ ּו מוֹ לִ ֵידנוּ,
ַהב לָ נ ּו ַח ְסדְּ ָךִ .א ּ ֵמנ ּו הוֹ ָר ֵתנוּ,
ׁ ְשנֵ יכֶ ם ִע ּ ָמנ ּו ָּכאןֶ ,סנְ יוֹ ר וְ ַה ֶּסנְ יוֹ ָרה,
ַא ֶּתם ׁשוֹ לְ ִחים אוֹ ָתנ ּו ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ַק ְריוֹ ן.
דְּ ָב ְר ָך ּ ְפ ֻקדָּ ה הוּא לָ נ ּו וּנְ ַמ ֵּלא ַא ֲח ֶר ָיה,
ַא ְך ֲעשֵׂ ה ִע ּ ָמנ ּו ֶח ֶסד וְ ֵאלֵ ינ ּו ְ ּב ַק ְריוֹ ן
ׁ ַש ֵ ּגר ָּכל ֲח ָד ׁ ָשה ַעל ַה ּקוֹ ֶרה אוֹ ְת ָך.״
ִח ֵ ּבק אוֹ ָתן ַה ִּסיד וְ ֶאת ׁ ְש ֵּת ֶיהן נָ ׁ ַשק.
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ּיֹוצ ִאים.
נֹות ָיהַ .ה ִּסיד ְמלַ ּוֶ ה ֶאת ַה ְ
ימנָ ה נִ ְפ ֶר ֶדת ִמ ְּב ֶ
ּ .125דֹונְ יָ ה ִח ֶ
עֹור ִרים ֲח ָׁשד ְּבלִ ּבֹו
אֹותֹות ְמ ַב ְּׂש ֵרי ַרע ְמ ְ
ָעשָׂ ה זֹאת וְ ָה ֵאם ָחזְ ָרה ַעל ַמ ֲעשֵׂ הוּ:
״לְ כוּּ ְ ,בנוֹ ַתי ,וִ ִיהי ָה ֵאל ְ ּב ֶעזְ ַר ְתכֶ ן.
ֶאת ִ ּב ְר ָּכ ֵתנ ּו שְׂ אוֶּ ׁ ,ש ִּלי וְ ׁ ֶשל ֲא ִביכֶ ן,
וְ ֶאל ַק ְריוֹ ן לְ כוּּ ָ ,ב ּה ִקנְ יַ נְ כֶ ן ָמצוּי.
דּ וֹ ַמנִ י ִּכי ָצלַ ְח ִּתי ִ ּב ְב ִרית נִ ּ ׂשו ֵּאיכֶ ן.״

שירת אל־סיד

319
Aqui reçiben | las fijas del Campeador,
conpieçan a reçebir | lo que el Çid mando.
Quando son pagados | a todo so sabor
hya mandavan cargar | iffantes de Carrion.
Grandes son las nuevas | por Valençia la mayor,
todos prenden armas | e cavalgan a vigor
por que escurren sus fijas del Campeador | a tierras de Carrion.
Hya quieren cavalgar, | en espidimiento son.
Amas hermanas | don Elvira e doña Sol
fincaron los inojos | ant’el Çid Campeador:
«¡Merçed vos pedimos, padre! | ¡Si vos vala el Criador!
Vos nos engendrastes, | nuestra madre nos pario;
delant sodes amos, | señora e señor.
Agora nos enviades | a tierras de Carrion,
debdo nos es a cunplir | lo que mandaredes vos.
Assi vos pedimos merçed | nos amas a dos
que ayades vuestros menssajes | en tierras de Carrion.»
Abraçolas mio Çid | e saludolas amas a dos.

125. Jimena se despide de sus hijas; el Cid cabalga para despedir a los
viajeros; ciertos agüeros le hacen sospechar de los casamientos.
El fizo aquesto, | la madre lo doblava:
«¡Andad, fijas, | d’aqui el Criador vos vala!
De mi e de vuestro padre | bien avedes nuestra graçia.
Hid a Carrion | do sodes heredadas
assi commo yo tengo | bien vos he casadas.»
Al padre e a la madre | las manos les besavan;
amos las bendixieron | e dieron les su graçia.
Mio Çid e los otros | de cavalgar penssavan
a grandes guarnimientos, | a cavallos e armas.
Hya salien los ifantes | de Valençia la clara
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נָ ׁ ְשק ּו ׁ ְש ֵּתי ַה ָ ּבנוֹ ת יְ ֵדי ָה ֵאם וָ ָאב,
נָ ְתנ ּו לָ ֶהן ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֶאת ִ ּב ְר ָּכ ָתם לַ דֶּ ֶר ְך.
נָ כוֹ ן ַה ִּסיד לִ ְרכּ ֹב ,וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ִע ּמוֹ ,
עוֹ ִטים ֵמ ַ
יטב ַה ְּכסוּת וַ ֲחגו ִּרים ְ ּב ׁ ֶשלַ ח.
נוֹ ְט ׁ ִשים ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַה ָ ּי ָפה,
אוֹ ְמ ִרים ׁ ָשלוֹ ם לְ ֵר ַע וְ לִ גְ ִב ָירה ְּכבו ָּדה,
ְ ּב ֻ ּב ְס ְּתנֵ י וָ לֶ נְ ְסיָ ה רוֹ כְ ִביםּ ְ ,ביָ ָדם ַה ּׁ ֶשלַ ח,
רוֹ כֵ ב ַה ִּסיד שָׂ ֵמ ַח ְ ּב ֶק ֶרב ֲאנָ ׁ ָשיו.
ַה ֶ ּג ֶבר ַהחוֹ גֵ ר ַח ְרבּ וֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן
ָר ָאה ֶאת ַהדָּ ָברּ ְ ,באוֹ תוֹ ת ו ְּבמוֹ ְפ ִתים,
ִּכי ֵאין ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים ַה ָּלל ּו לְ לֹא דּ ִֹפי.
ַא ְך לֹא יוּכַ ל לַ ְחזֹר בּ וֹ ִּ ,כי ֶאת ׁ ְש ֵּת ֶיהן ִה ּ ִׂשיא.

ּיֹוצ ִאים
בֹות ֶיהם ,נִ ְפ ָרד ִמן ַה ְ
ל־סיד ׁשֹולֵ ַח ֶאת ֶפלֶ ס מּונְ יֹוס ְּב ִע ְּק ֵ
ֶ .126א ִ
אּורי ְמ ַק ֵּבל
וְ ָׁשב לְ וָ לֶ נְ ְסיָ הַ .ה ַּׁשּיָ ָרה ַמּגִ ָיעה לְ מֹולִ ינָ הִ .א ֻּבן־ּגַ לְ ּבֹון ַה ַּמ ִ
רֹוק ִמים
רֹואים ֶאת ָע ְׁשרֹוְ ,
אֹותם ְּבר ַֹחב יָ ד וְ לֵ בָ .ה ִאינְ ַפנְ ִטיםָ ,ה ִ
ָ
ּדֹובר
אּורים ַה ֵ
לְ ָר ְצחֹו נֶ ֶפׁש וְ לִ זְ ּכֹות ִּב ְרכּוׁשֹוַ .א ַחד ַה ַּמ ִ
ּומֹוסר לַ ֲאדֹונֹו
ֵ
ׁשֹומ ַע ֶאת ִּד ְב ֵר ֶיהם
ַק ְס ִטילְ יָ נִ ית ֵ
״פלֶ ס מוּנְ יוֹ סַ ,א ֶ ּי ָּכהְ ׁ ,ש ֵאר ְ ּבשָׂ ִרי ַה ּטוֹ ב?
ֶ
דּ
ֶ ּבן וֹ ד ְ ּבנוֹ ַתי ַא ָּתהַ ,על ֵּכן ְ ּבלֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש
ֲאנִ י ּפוֹ ֵקד ָעלֶ ָיך לָ לֶ כֶ ת ֶאל ַק ְריוֹ ן.
ְר ֵאה ֶאת ָה ְרכו ּׁש ֲא ׁ ֶשר ֻה ְב ַטח לָ ֶהן,
וְ ׁשוּב ִעם ַה ּ ֵמ ָידע ֶאל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.״
ְּ
״ב ֵח ֶפץ לֵ ב ֵאלֵ ְך,״ ֵה ׁ ִשיב ֶפלֶ ס מוּנְ יוֹ ס.
נִ ַ ּצב ִ ּב ְפנֵ י ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה:
ֶ
ל־סיד.
״אל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַר ָ ּב ִתי ָה ָבה נָ ׁשוּבֶ ,א ִ
ַה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא ,לֶ ֱאל ֵֹהי ׁ ָש ַמיִ ם,
עוֹ ד ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ַק ְריוֹ ן נֵ ֵצא לִ ְראוֹ ת אוֹ ָתן.
ַה ְ ּג ִבירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירהָ ,אנ ּו מוֹ ְס ִרים ֶא ְתכֶ ן
ִ ּב ֵידי ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעלְ ,מ ֻא ּׁ ָשרוֹ ת ֱהיוּ.״
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא.״
ָענ ּו ַה ֲח ָתנִ יםַ :
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esp[id]iendos de las dueñas | e de todas sus compañas;
por la huerta de Valençia | teniendo salien armas.
alegre va mio Çid | con todas sus compañas.
Violo en los avueros | el que en buen ora çinxo espada
que estos casamientos | non serien sin alguna tacha;
nos puede repentir, | que casadas las ha amas.

126. 	Envía con la comitiva a su sobrino Fé1ez Muñoz; después de
despedirse regresa a Valencia; los viajeros llegan a Molina; reciben
generosa hospitalidad de Abengalbón los Infantes codician las
riquezas de Abengalbón y platican sobre darle muerte; un moro les
espiaba y se lo cuenta a Abengalón.
«¿O eres, mio sobrino, | tu, Felez Muñoz?
Primo eres de mis fijas amas | d’alma e de coraçon.
Mandot que vayas con ellas | fata dentro en Carrion,
veras las heredades | que a mis fijas dadas son;
con aquestas nuevas | vernas al Campeador.»
Dixo Felez Muñoz: | «Plazme d’alma e de coraçon.»
Minaya Albar Fañez | ante mio Çid se paro:
«Tornemos nos, Çid | a Valençia la mayor,
que si a Dios ploguiere | e al Padre Criador
hir las hemos ver | a tierras de Carrion.»
«A Dios vos hacomendamos | don Elvira e doña Sol;
atales cosas fed | que en plazer caya a nos.»
Respondien los yernos: | «¡Assi lo mande Dios!»
Grandes fueron los duelos | a la departiçion;
el padre con las fijas | loran de coraçon
assi fazian | los cavalleros del Campeador.
«¡Oyas, sobrino, | tu, Felez Muñoz!
Por Molina iredes, | i yazredes una noch,
saludad a mio amigo | el moro Avengalvon;
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ָּכ ֵבד ְמאֹד ָהיָ הּ ִ ,ב ׁ ְש ַעת ּ ְפ ֵר ָדהָ ,ה ֶע ֶצב.
ָה ָאב ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו דִּ ְמעוֹ ת יָ גוֹ ן ִה ִ ּזילוּ.
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ְּכמוֹ ָתם ַ ּגם ַא ִ ּב ֵירי ֶא ִ
ַ
״ה ְק ׁ ֵשב לִ י ׁ ְש ֵא ִריֶ ,פלֶ ס מוּנְ יוֹ סֵ ,צא ְרכַ ב
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל מוֹ לִ ינָ הֲ ,עשֵׂ ה ָ ּב ּה ֶאת ַה ַּליְ לָ ה.
לְ ֵר ִעיִ ,א ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן ַה ּ ַמאו ִּרי ,שָׂ א ׁ ָשלוֹ ם.
ַ ּב ֵּק ׁש ִּכי יְ ַק ֵ ּבל ֶאת ֲח ָתנַ י ְּככָ ל
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּביָ דוֹ לָ ֵתת ,וְ גַ ם ֱאמֹר לָ ִא ׁיש
ִּכי ֶאת ְ ּבנוֹ ַתי ֲאנִ י ׁשוֹ לֵ ַח לְ ַק ְריוֹ ן,
וְ כִ י ַעל ַמ ֲעשָׂ יו יִ זְ ֶּכה ִ ּבגְ מוּל ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ְּככָ ל ׁ ֶש ְּת ַב ֵּק ׁ ְשנָ ה ,יִ ֵּתן לָ ֶהן ֶח ְפ ָצן,
וִ ילַ ֶ ּוה אוֹ ָתן ִמ ּׁ ָשם וְ ַעד ֶמ ִדינָ ה.״
ֵהם נִ ְפ ָר ִדים ְּכמוֹ ְ ּבשַׂ ר ָה ֶא ְצ ַ ּבע ִמ ִ ּצ ּפ ֶֹרן,
ֲאזַ י יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה ׁ ָשב לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה.
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ַאף ֵהם יוֹ ְצ ִאים לַ דֶּ ֶר ְך,
לְ יַ ד ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה דֶּ ה ַאלְ ָ ּב ָר ִסין יַ ְחנוּ.
ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק יוּכְ ל ּו רוֹ כְ ִבים ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
ִה ֵ ּנה ֵהם ְ ּבמוֹ לִ ינָ הִ .א ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן ַה ּ ַמאו ִּרי,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר לוֹ ּ ְ ,בלֵ ב עוֹ לֵ ץ יָ ָצא הוּא,
ִק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפנֵ י אוֹ ְר ָחיו ְ ּברֹב ָה ָדר וְ ֶט ֶקס.
ֵאלִ י! ֵּכ ַיצד ִמ ֵּלא ֶאת ָּכל ֶח ְפ ָצם ַה ֶ ּג ֶבר.
לְ ָמ ֳח ָרת ַ ּבבּ ֶֹקר ָרכַ ב ִא ָּתםָ ּ ,פ ַקד ַעל
ָמ ַ
אתיִ ם ַא ִ ּב ִירים לְ לַ וּוֹ ָתם ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
ֲאזַ י ֶאל ֶרכֶ ס ַהר ו ׁ ְּשמוֹ לוּזוֹ ן ִה ִ ּגיעוּ.
נָ ַתן לִ ְבנוֹ ת ַה ִּסיד ֶאת ְּת ׁשוּרוֹ ָתיוַ ,ה ּ ַמאו ִּרי,
ו ׁ ְּשנֵ י סו ִּסים טוֹ ִבים לָ ִאינְ ַפנְ ִטים ׁ ֶשל ַק ְריוֹ ן.
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ַחאלוֹ ן ָצלְ ח ּו ֶאת ַא ְרבּ ו ֶּחלוֹ ,
וְ ָא ֳהלָ ם נָ ט ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ְשמוֹ ַאנְ ָס ֶר ָרה.
ל־סיד.
ָּכל זֹאת ָעשָׂ ה ַה ּ ַמאו ִּרי ֵמ ַא ֲה ַבת ֶא ִ
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְ ּב ָע ׁ ְשרוֹ ָרא ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
ָח ְר ׁש ּו ׁ ְשנֵ י ָה ַא ִחים ַמ ֲעשֵׂ ה ְ ּבגִ ָידהָ ,א ְמרוּ:
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reçiba a mios yernos | commo el pudier mejor.
Dil que enbio mis fijas | a tierras de Carrion.
De lo que ovieren huebos | sirvan las a so sabor,
desi escurra las fasta Medina | por la mi amor;
de quanto el fiziere | yol dar[e] por ello buen galardon.»
Cuemo la uña de la carne | ellos partidos son.
Hyas torno pora Valençia | el que en buen ora nasçio.
Pienssan se de ir | los ifantes de Carrion;
por Santa Maria d’Alvarrazin | fazian la posada,
aguijan quanto pueden | ifantes de Carrion;
felos en Molina | con el moro Avengalvon.
El moro quando lo sopo | plogol de coraçon,
saliolos reçebir | con grandes avorozes;
		
¡Dios, que bien los sirvio | a todo so sabor!
Otro dia mañana | con ellos cavalgo,
con dozientos cavalleros | escurrir los mando;
hivan troçir los montes | los que dizen de Luzon.
A las fijas del Çid | el moro sus donas dio,
buenos seños cavallos | a los ifantes de Carrion.
Troçieron Arbuxuelo | e legaron a Salon,
o dizen el Anssarera | ellos posados son.
Tod esto les fizo el moro | por el amor del Çid Campeador.
Ellos veyen la riqueza | que el moro saco,
entramos hermanos | conssejaron traçion:
«Hya pues que a dexar avemos | fijas del Campeador
si pudiessemos matar | el moro Avengalvon
quanta riquiza tiene | aver la iemos nos.
Tan en salvo lo abremos | commo lo de Carrion,
nunqua avrie derecho | de nos el Çid Campeador.»
Quando esta falssedad | dizien los de Carrion
un moro latinado | bien gelo entendio;
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״כיוָ ן ׁ ֶש ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ִסיד לִ נְ ט ֹׁש זָ ַמ ְמנוּ,
ֵּ
ִאם ֶאת ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן נַ ְצלִ ַיח לַ ֲהרֹג,
נִ זְ ֶּכה ְ ּבכָ ל נִ כְ ֵסי ַה ּ ַמאו ִּרי ,וְ ׁ ֶש ָּלנ ּו
יִ ְהיֶ ה ָע ׁ ְשרוֹ ְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּלנ ּו ִהיא ַק ְריוֹ ן,
וְ לֹא יוּכַ ל לִ ְטעֹן דָּ ָבר ַה ִּסיד נֶ גְ דֵּ נוּ.
עוֹ ָדם רוֹ ְק ִחים ְ ּבגִ ָידה ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ֶה ֱאזִ ין לָ ֶהם ׁ ָשם ַמאו ִּרי ׁ ֶש ֶאת שְׂ ָפ ָתם ׁשוֹ ֵמ ַע.
לֹא ׁשוֹ ֵמר סוֹ דוֹ ָה ִא ׁישָ ,אץ ֶאל ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן:
ְׁ
״שמֹר נַ ְפ ׁ ְש ָךֶ ,סנְ יוֹ רִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים.
ְ
ָ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתיֲ ,אדוֹ נִ יֵ ,איך ֶאת מוֹ ְתך ָח ְר ׁשוּ.״

אֹותם
ל־סידֵ ,אינֹו ַמ ֲענִ יׁש ָ
ִ .127א ְּבן־ּגַ לְ ּבֹוןִ ,מּתֹוְך ַא ֲה ָבתֹו לְ ֶא ִ
ָהיָ ה ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן ֶ ּבן ַחיִ ל וְ נוֹ ָעז,
אתיִ ם ִא ׁישּ ְ ,ביָ ָדם ָמגֵ ן וְ ׁ ֶשלַ ח,
ֹאש ָמ ַ
ְ ּבר ׁ
יָ ָצאָ ,רכַ ב ַה ּ ַמאו ִּרי .נִ ַ ּצב מוּל ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
לֹא נָ ֲעמ ּו דְּ ָב ָריו ְ ּב ָאזְ נֵ ֶיהם:

ִ .128א ְּבן־ּגַ לְ ּבֹון ,לְ ַא ַחר ֶׁשּלִ ּוָ ה ֶאת ַה ַּׁשּיָ ָרה ְּב ַד ְרּכָ ּהָׁ ,שב לְ מֹולִ ינָ ה.
עֹוׂשים ֶאת לֵ ילָ ם ְּביַ ַער ַאּלֹונִ ים
ּנֹוס ִעיםּ ,כְ ָבר ְּב ֶׁש ַטח ַק ְס ִטילְ יָ הִ ,
ַה ְ
קֹור ֶּפסַּ .בּב ֶֹקר ְמ ַצּוִ ים ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ַעל ַאנְ ֵׁש ֶיהם לְ ַה ְמ ִׁשיְך ָהלְ ָאה.
ְּב ְ
אֹותן ַמּכֹות ֶר ַצח
ּלֹות ֶיהםֵ ,הם ַמּכִ ים ָ
ּנֹותרּו לְ ַבד ִעם ּכַ ֵ
לְ ַא ַחר ֶׁש ְ
אֹותן לְ ֹלא ַהּכָ ָרהֶ ,ט ֶרף לְ ַחּיַ ת ַהּיַ ַער ּולְ עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם
יחים ָ
ּומּנִ ִ
ַ
״ה ִ ּגידוּ,
ַ
וְ כִ י ָ ּבכֶ ם ּ ָפגַ ְע ִּתיָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן?
עוֹ ד ְ ּבתֹם לֵ ב ֲאנִ י טוֹ ֵר ַח לִ כְ בוֹ ְדכֶ ם,
ַא ֶּתם חוֹ ְר ׁ ִשים ַ ּב ֵּס ֶתר ֵא ְיך לְ ָר ְצ ֵחנִ י נֶ ֶפ ׁש.
ל־סיד ָּכ ַב ׁ ְש ִּתי ֶאת יִ ְצ ִרי,
לוּלֵ א ִ ּבזְ כוּת ֶא ִ
ִּכי ָאז ָ ּבכֶ ם ָעשִׂ ִיתי ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ַא ֲח ִריתוֹ
ָהיְ ָתה ִ ּב ְמלוֹ א ַה ֶחלֶ ד נוֹ ַד ַעת לְ ָמ ׁ ָשל.
ָהיִ ִיתי ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו ֵמ ׁ ִשיב לַ ֲא ִב ֶיהן,
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non tiene poridad, | dixolo [a] Avengalvon:
«Acayaz, curiate destos, | ca eres mio señor;
tu muert oi conssejer | a los ifantes de Carrion.»

127. Abengalbón no les castiga por consideración al Cid.
El moro Avengalvon | mucho era buen barragan,
con dozientos que tiene | iva cavalgar.
Armas iva teniendo, | paros ante los ifantes;
de lo que el moro dixo | a los ifantes non plaze:
«Dezid me: ¿que vos fiz | ifantes de Carrion?
¡Hyo sirviendo vos sin art | e vos conssejastes pora mi muert!

128. 	Tras lamentarse y amonestar a los Infantes, Abengalbón se torna a
Molina; los viajeros, ya en Castilla, pasan la noche en el robledo de
Corpes; a la mañana mandan a sus hombres partir; ellos se quedan y
maltratan cruelmente a sus esposas; las dejaron por muertas.
Si no lo dexas | por mio Çid el de Bivar
tal cosa vos faria | que por el mundo sonas
e luego levaria sus fijes | al Campeador leal;
¡vos nunqua en Carrion | entrariedes jamas!
Aquim parto de vos | commo de malos e de traidores.
Hire con vuestra graçia, | don Elvira e doña Sol;
¡poco preçio las nuevas | de los de Carrion!
Dios lo quiera e lo mande, | que de tod el mundo es señor,
d’aqueste casamiento | que[s] grade el Campeador.»
Esto les ha dicho | y el moro se torno;
teniendo ivan armas | al troçir de Salon,
cuemmo de buen seso | a Molina se torno.
Ya movieron del Anssarera | los ifantes de Carrion;
acojen se a andar | de dia e de noch,
a ssiniestro dexan Ati[en]za | una peña muy fuert,
la sierra de Miedes | passaron la estoz,
por los Montes Claros | aguijan a espolon,

האינפנטים מכים את סול ואת אלווירה .רנה בן ששון.
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וְ ַא ֶּתם ׁשוּב לֹא ֲהיִ ֶיתם ָ ּב ִאים לָ ִעיר ַק ְריוֹ ן.
ָּכאן ֶא ּ ָפ ֵרד ִמ ֶּכם ,בּ וֹ גְ ִדים ו ְּבנֵ י ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
ו ִּב ְר ׁשו ְּתכֶ ן ,דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל וְ דוֹ נְ יָ ה ֶאלְ וִ ָירה,
ְמאו ִּסים ָעלַ י ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ַה ָּלל ּו ִמ ַּק ְריוֹ ן.
יִ ֵּתן ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל לְ ַמ ַען ִמ ִ ּנ ּ ׂשו ֵּאי
ְ ּבנוֹ ָתיו יִ ְרוֶ ה ַה ִּסיד ַא ְך א ׁ ֶֹשר וְ רֹב נַ ַחת.״
ָא ַמר דְּ ָב ָריו ַה ּ ַמאו ִּרי ,וּלְ ָאחוֹ ר ּ ָפנָ ה.
עוֹ ד ְ ּביָ ָדם ַה ּׁ ֶשלַ חָ ,צלְ ח ּו ֵהם ֶאת ַחאלוֹ ן.
ַּכ ָ ּיאוּת לְ ִא ׁיש נָ בוֹ ןָ ׁ ,שב ֶאל ִעירוֹ מוֹ לִ ינָ ה.
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן נָ ְט ׁש ּו ֶאת ַאנְ ֶס ֶר ָרה.
רוֹ כְ ִבים ְ ּביוֹ ם וָ לַ יְ לָ הַ ,א ְטיֵ נְ ָסה לִ שְׂ מֹאלָ ם,
ָחלְ פ ּו ַעל ּ ְפנֵ י ָמצוּק ָ ּגבוֹ ַּה וְ נִ ּ ָׂשא,
ֶה ְע ּ ִפיל ּו וְ ָחצ ּו ֶאת ֶרכֶ ס ַהר ַה ּ ְמיֵ ֶדס,
ֵה ִאיצ ּו ְ ּב ָד ְר ָבן ,עוֹ ְב ִרים ֶאת מוֹ נְ ֶט ְקלָ רוֹ ס,
עוֹ ד ְ ּג ִר ָיסה ִמ ּ ְׂשמֹאלָ ם – יִ ּׁ ֵשב אוֹ ָת ּה ָאלָ מוֹ ס,
ו ָּב ּה ַה ּ ְמ ָערוֹ ת ָ ּב ֶהן ָא ַסר ֶאת ֶאלְ ָפה.
ימינָ םַ ,ה ְר ֵחק,
ַע ָּתה ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבן ִמ ִ
ֶאל יַ ַער ַאלּ וֹ נִ ים ִה ִ ּגיעוּ ,קוֹ ְר ּ ֶפס ׁ ְשמוֹ .
ָרם ָה ַאלּ וֹ ן ,נוֹ ׁ ְש ִקים ַ ּבדָּ יו ֶאת ֶה ָענָ ן,
ו ְּמ ׁשוֹ ְטטוֹ ת ָס ִביב ָח ְפ ׁ ִשי ַח ּיוֹ ת ַה ּ ֶפ ֶרא.
ָמ ְצא ּו ָק ַר ַחת יַ ַער ו ַּמ ְעיָ ן נוֹ ֵב ַע.
נוֹ ִטים ֶאת ָא ֳהלָ ם ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִמ ַּק ְריוֹ ן,
יָ לוּנ ּו ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ָּכל ֵאלּ ּו ׁ ֶש ִע ּ ָמם.
נָ ְטל ּו נְ ׁשוֹ ֵת ֶיהםָ ,א ֲהב ּו אוֹ ָתן ַ ּב ַּליְ לָ ה,
ַא ְך ִעם זְ ִר ַיחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש נִ גְ לְ ָתה ְמזִ ּ ָמ ָתם.
ִצ ּו ּו לְ ַה ֲע ִמיס ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי ָה ֵע ֶר ְך,
ּ ָפ ְרק ּו ֶאת ָא ֳהלָ ם ,בּ וֹ ָא ֲהב ּו וְ לָ נוּ,
ׁ ָשלְ ח ּו ֶאת ְ ּבנֵ י ֵ ּב ָיתם לָ לֶ כֶ ת לִ ְפנֵ ֶיהם.
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ִצ ּו ּו זֹאת ׁ ֶש ַעל ֵּכן
לֹא ֶ ּג ֶבר לֹא ִא ּׁ ָשה יִ ּׁ ָש ֲאר ּו ָ ּבע ֶֹרף
לְ ַבד ִמדּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל וַ ֲאחוֹ ָת ּה ֶאלְ וִ ָירה,
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a ssiniestro dexan a Griza | que Alamos poblo
– alli son caños | do a Elpha ençerro –
a diestro dexan a Sant Estevan, | mas cae aluen;
entrados son los ifantes | al robredo de Corpes,
los montes son altos, | las ramas pujan con las nues,
e las bestias fieras | que andan aderredor.
Falaron un vergel | con una linpia fuent,
mandan fincar la tienda | ifantes de Carrion;
con quantos que ellos traen | i yazen essa noch.
Con sus mugieres en braços | demuestran les amor:
¡mal gelo cunplieron | quando salie el sol!
Mandaron cargar las azemilas | con grandes averes;
cogida han la tienda | do albergaron de noch,
adelant eran idos | los de criazon.
Assi lo mandaron | los ifantes de Carrion
que non i fincas ninguno, | mugier nin varon,
si non amas sus mugieres | doña Elvira e doña Sol;
deportar se quieren con ellas | a todo su sabor.
Todos eran idos, | ellos .iiii. solos son.
Tanto mal comidieron | los ifantes de Carrion:
«Bien lo creades | don Elvira e doña Sol:
aqui seredes escarnidas | en estos fieros montes;
oy nos partiremos | e dexadas seredes de nos,
non abredes part | en tierras de Carrion.
Hiran aquestos mandados | al Çid Campeador;
¡nos vengaremos aquesta | por la del leon!»
Alli les tuellen | los mantos e los pelliçones,
paran las en cuerpos | y en camisas y en çiclatones.
Espuelas tienen calçadas | los malos traidores,
en mano prenden las çinchas | fuertes e duradores.
Quando esto vieron las dueñas | fablava doña Sol:
«¡Por Dios vos rogamos don Diego e don Ferando!
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ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ת־זוּגָ םִ ,ע ּ ָמן ִ ּב ְּק ׁש ּו לְ ִה ְת ַע ֵּלס.
ַהכּ ֹל ָעזְ בוּ ,נוֹ ְתר ּו לְ ַבד ָה ַא ְר ָ ּב ָעה,
ָּכזוֹ ִהיא ְמזִ ּ ָמ ָתם ׁ ֶשל ֶצ ֶמד ָה ִאינְ ַפנְ ִטים.
ַ
״ה ֲא ִמינוּ ,דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל וְ גַ ם דּ וֹ נְ יָ ה ֶאלְ וִ ָירה,
ָּכאן ָ ּב ֳע ִבי ַה ַ ּי ַער נָ ִמיט ֲעלֵ יכֶ ן ָקלוֹ ן.
נֵ לֵ ְך ִמ ּפֹה ַה ּיוֹ ם ,נִ נְ ט ֹׁש ֶא ְתכֶ ן ַ ּב ַ ּי ַער,
וְ לֹא ִּת ְהיֶ ה יַ ְדכֶ ן ַ ּב ֲאחוּזוֹ ת ַק ְריוֹ ן.
ַּת ִ ּג ַיע ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ֶאל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ִּת ְהיֶ ה זוֹ נִ ְק ָמ ֵתנ ּו ַעל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּׁ ַש ַחל.״
ֲאזַ י ּ ָפ ׁ ְשט ּו ֵמ ֶהן ַאדֶּ ֶרת ו ַּפ ְרוָ ה
ִ ּבלְ בו ּׁש ַּת ְח ּתוֹ ן נוֹ ְתר ּו ָה ֲא ָחיוֹ ת וְ ַרק
ֻּכ ּתֹנֶ ת לְ גו ָּפןֲ .אזַ י ׁ ְשנֵ י ַהבּ וֹ גְ ִדים
ָח ְב ׁש ּו דָּ ְר ָבןּ ְ ,ביָ ָדם ּ ַפ ְרגּ וֹ ל מו ָּצק ,נֻ ְק ׁ ֶשה.
ָרא ּו זֹאת ַה ְ ּג ִבירוֹ תִ ,ה ִ ּג ָידה דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל:
ְּ
״ב ׁ ֵשם ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעלִ ,מ ְת ַח ְ ּננוֹ ת ֲאנַ ְחנוּ,
דּ וֹ ן דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ְ ׁ ,ש ֵּתי ֲח ָרבוֹ ת לָ כֶ ם,
לַ ֲה ָבן ָק ׁ ֶשה וְ ַחדָ ,ה ַא ַחת קוֹ לָ ָדה ׁ ְש ָמ ּה
וְ ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ִטיסוֹ ןִּ .כ ְרת ּו ָ ּב ֶהן ָר ׁ ֵ
אשינוּ,
ְמ ֻענּוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת נִ ְהיֶ הָּ .כ ְך ַהנּוֹ ְצ ִרים ו ַּמאו ִּרים
יֵ ְדע ּו ִּכי ָ ּבא מוֹ ֵתנ ּו לֹא ַעל ָא ׁ ָשם וְ ֵח ְטא.
ַעל ֵּכן ַאל נָ א ָּת ִמיט ּו ֶח ְר ּ ַפת ָקלוֹ ן ָעלֵ ינוּ,
ִאם ָ ּבנ ּו ִּת ְת ַע ּ ְמרוּ ,יְ ִהי ְקלוֹ נְ כֶ ם ָּכ ֵבד
וְ ֵת ָענְ ׁש ּו ַעל ָּכ ְך ֶ ּב ָח ֵצר אוֹ ַ ּב ּקוֹ ְר ֶטס.״
ַא ְך ְּת ִח ָ ּנ ָתן לַ ּׁ ָשוְ א ,וְ לֹא יוֹ ִעיל דָּ ָבר.
לְ ַהכּ וֹ ָתן ֵה ֵחלּ ּו ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ִה ְצלִ יפ ּו ַ ּב ּ ַפ ְרגּ וֹ ל ,לְ לֹא ַר ֵחם ִהכְ ִאיבוּ,
ְ ּבחֹד דָּ ְר ָבן ָק ְרע ּו ֶאת ְ ּבשַׂ ר ָה ֲא ָחיוֹ ת.
ָקלַ ח ָטהוֹ ר ַהדָּ ם ַעל ֻּכ ּתוֹ נוֹ ת ַה ּ ֶמ ׁ ִשי,
נוֹ ָרא ָהיָ ה ִס ְבלָ ן ,חוֹ ֵדר ֶאת ְסגוֹ ר לִ ָ ּבן.
ל ּו ַרק ָה ֱאל ִֹהים הוֹ ׁ ִשיט לָ ֶהן יָ דוֹ
וְ ִסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר הוֹ ִפ ַיע ָּכאן לְ ֶפ ַתע!
ִמ ֵּס ֶבל ַה ּ ַמלְ קוֹ ת ָא ְב ָדה ַה ָּכ ָר ָתן.
קוֹ לֵ ַח דַּ ם ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ַעל ְּכסוּת וְ ַעל ֻּכ ּתֹנֶ ת.
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Dos espadas tenedes | fuertes e tajadores
– al una dizen Colada | e al otra Tizon –
¡cortandos las cabeças, | martires seremos nos!
Moros e christianos | departiran desta razon,
que por lo que nos mereçemos | no lo prendemos nos;
¡atan malos enssienplos | non fagades sobre nos!
Si nos fueremos majadas | abiltaredes a vos,
retraer vos lo an | en vistas o en cortes.»
Lo que ruegan las dueñas | non les ha ningun pro.
Essora les conpieçan a dar | los ifantes de Carrion,
con las çinchas corredizas | majan las tan sin sabor,
con las espuelas agudas | don ellas an mal sabor
roupien las camisas e las carnes | a ellas amas a dos;
linpia salie la sangre | sobre los çiclatones.
Ya lo sienten ellas | en los sos coraçones.
¡Qual ventura serie esta | si ploguiesse al Criador
que assomasse essora | el Çid Campeador!
Tanto las majaron | que sin cosimente son,
sangrientas en las camisas | e todos los çiclatones.
Canssados son de ferir | ellos amos a dos
ensayandos amos | qual dara mejores colpes.
Hya non pueden fablar | don Elvira e doña Sol,
por muertas las dexaron | en el robredo de Corpes.

129. Las hijas del Cid, sin sentido, quedan expuestas a las aves y
animales carnívoros.
Levaron les los mantos | e las pieles armiñas
mas dexan las maridas | en briales y en camisas
e a las aves del monte | e a las bestias de la fiera guisa.
Por muertas la[s] dexaron | sabed, que non por bivas.
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ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּג ָב ִרים ָעיְ פ ּו ִמן ַה ּ ַמלְ קוֹ תַ ,ה ּׁ ְשנַ יִ ם
ִמ ְת ָח ִרים ִמי ֵ ּבינֵ ֶיהם ַמ ֶּכה ְ ּביֶ ֶתר ֶמ ֶרץ.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִה ׁ ְש ִמיע ּו קוֹ לָ ן סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה,
דִּ ּמ ּו ִּכי ֵהן ֵמתוֹ ת ,נָ ְט ׁש ּו אוֹ ָתן ַ ּב ַ ּי ַער.

רֹובצֹות לְ ֹלא ַהּכָ ָרהֶ ,ט ֶרף לְ ַחּיֹות ַהּיַ ַער
ַ .129ה ָּבנֹות ְ
נָ ְטל ּו ְ ּגלִ ימוֹ ֵת ֶיהן וְ ֶאת ּ ַפ ְרווֹ ת ַהחֹלֶ ד,
ִה ְפ ִקיר ּו ֶאת ׁ ְש ֵּת ֶיהןֻּ ,כ ּתֹנֶ ת לְ גו ָּפן,
ִמ ְתגּ וֹ לְ לוֹ ת לָ ָא ֶרץ ,לְ ַח ּיוֹ ת ַה ּ ֶפ ֶרא ֶט ֶרף
וּלְ עוֹ פוֹ ת ׁ ָש ַמיִ םָּ .ת ֲאר ּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם,
ָח ׁ ְשב ּו ִּכי ֵהן ֵמתוֹ ת וְ לֹא ַח ּיוֹ ת ֲע ַדיִ ן.
ל ּו ַרק ֲאזַ י הוֹ ִפ ַיע ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
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ָ .130ה ִאינְ ַפנְ ִטים ּגֵ ִאים ַּב ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁשּכֵ ן נָ ְקמּו ַעל ָּפ ָר ַׁשת ָה ֲא ִרי
דִּ ּמ ּו ִּכי ֵהן ֵמתוֹ תָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ִּכי לֹא ָעזְ ָרה ִא ּׁ ָשה לַ ֲאחוֹ ָת ּהַ ,על ֵּכן
ְ ּביַ ַער קוֹ ְר ּ ֶפס ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּג ִבירוֹ ת ִה ְפ ִקירוּ.
עוֹ ָדם עוֹ לִ ים ָ ּב ָהרּ ֵ ,ב ְרכ ּו ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו:
ִ
״ה ֵ ּנה ַע ָּתה ּ ָפ ַר ְענ ּו ֶאת חוֹ ב ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאין.
לוּלֵ א ִה ְפ ִציר ּו ָ ּבנ ּו לְ ִה ָ ּנשֵׂ א לָ ֶהן,
ַאף לֹא לְ ִפילַ גְ ׁ ִשים לָ ַק ְחנ ּו ֶאת ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ ֵמ ִא ָּתנ ּו נָ ְפל ּו ַ ּב ּיו ֲּח ִסין.
ֲאזַ י ָ ּבזֹאת נָ ַק ְמנ ּו ַעל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּׁ ַש ַחל.״

מֹוצא
בֹותיוֵ .
עֹורר ֲח ָׁשד .הּוא ָׁשב ַעל ִע ְּק ָ
ְּ .131בלִ ּבֹו ֶׁשל ֶפלֶ ס מּונְ יֹוס ִמ ְת ֵ
ׂשֹורה
יאן לְ ַסן ֶא ְס ֶט ַּבןַ .ה ְּב ָ
ּומ ִב ָ
אֹותן ִמ ָּמוֶ ת ְ
ֶאת ַהּנְ ָערֹות ַּבּיַ ַערַ .מ ִּציל ָ
יֹוצא לְ ֶסן ֶא ְס ֶט ַּבן לְ ָה ִביא ֶאת ַהּנְ ָערֹות.
ל־סידִ .מינַ איָ ה ֵ
ַמּגִ ָיעה לְ ֶא ִ
חֹוב ִרים ֵאלָ יו
ּומ ְר ִטין ַאנְ טֹולִ ינֶ ס ְ
מּודס ַ
ֶּב ְר ֶ
ָּכ ְך לֹא ָח ְדל ּו ֵמ ַר ַהבָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
וְ ַע ָּתה ַעל דְּ ַבר ֶפלֶ ס מוּנְ יוֹ ס ַה ְק ׁ ִשיב ּו לִ י:

שירת אל־סיד

333
130. Los Infantes se ufanan, satisfechos de la venganza por lo del león.
¡Qual ventura serie | si assomas essora el Çid Campeador!
Los ifantes de Carrion | en el robredo de Corpes
por muertas las dexaron,
que el una al otra | nol torna recabdo.
Por los montes do ivan | ellos ivan se alabando:
«De nuestros casamientos | agora somos vengados;
non las deviemos | tomar por varraganas
si non fuessemos | rogados,
pues nuestras parejas | non eran pora en braços.
¡La desondra del leon | assis ira vengando!»

131. Un presentimiento hace retroceder a Félez Muñoz; busca a sus primas,
las reanima y en su caballo las lleva hasta San Esteban; al Cid le llega
la noticia del escarnio y expresa sus esperanzas de casar bien a sus
hijas; Alvar Fáñez, Pero Bermúdez y Martín Antolinez se encargan de ir
a recogerlas; tierno encuentro.
Alabandos ivan | los ifantes de Carrion.
Mas yo vos dire | d’aquel Felez Muñoz,
sobrino era | del Çid Campeador:
mandaron le ir adelante | mas de su grado non fue.
En la carrera do iva | doliol el coraçon;
de todos los otros | aparte se salio,
en un monte espesso | Felez Muñoz se metio
fasta que viesse venir | sus primas amas a dos
o que an fecho | los ifantes de Carrion.
Violos venir | e oyo una razon,
ellos nol vien | ni dend sabien raçion;
sabet bien que si ellos le viessen | non escapara de muert.
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ָהיָ ה ָה ִא ׁיש ׁ ְש ֵאר ְ ּבשָׂ רוֹ ׁ ֶשל ִסיד ׁ ֶש ִּלי.
ׁ ְשלָ חוּה ּו לְ ָפנִ יםַ ,א ְך הוּא בּ וֹ ׁ ֵש ׁש לָ לֶ כֶ ת.
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָ ּב ּה ָהלַ ְך ָח ׁש ְ ּבלִ בּ וֹ לְ ֶפ ַתע,
ַעל ֵּכן נִ ְפ ַרד ָה ִא ׁיש ִמ ּׁ ְש ַאר ֵר ָעיו לַ דֶּ ֶרךְ
ו ָּבא ֶאל יַ ַער ַעדְ ,מקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
יָ כוֹ ל ָהיָ ה ֶפלֶ ס מוּנְ יוֹ ס לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן
ָ ּב ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ,לִ ְראוֹ ת אוֹ ָתם ְק ֵר ִבים,
ֶאת שִׂ ָיח ָתם לִ ׁ ְשמ ַֹע ,וְ לִ ְצ ּפוֹ ת ְ ּב ָפ ֳעלָ ם.
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם לֹא ָראוּה ּו וְ לֹא יָ ְדע ּו דָּ ָבר.
ֱהי ּו ְ ּבטו ִּחים ׁ ֶש ִאלּ ּו ָראוּה ּו לֹא ָהיָ ה
נִ ְמלָ ט ָה ִא ׁיש ִמ ּ ָמוֶ ת.
רוֹ כְ ִבים ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטיםְ ,מ ַמ ֲה ִרים לִ ְדהֹר.
ַעל ִע ְּקבוֹ ֵת ֶיהם ָאחוֹ ר יָ ָצא ֶפלֶ ס מוּנְ יוֹ ס,
ָמ ָצא ׁ ַש ֲארוֹ ָתיוְ ,קרוֹ בוֹ ת לָ מוּת ָהיוּ.
ֶ
״אלְ וִ ָירה ,דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל!״ ָק ָרא ,זִ ֵ ּנק לָ ָא ֶרץ,
ֶאת ַר ּ ָמכוֹ ָק ׁ ַשר וְ ָאץ לִ ְק ַראת ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם:
ֲ
״א ָה ּה ,דּ וֹ נְ יָ ה ֶאלְ וִ ָירה וְ דוֹ נְ יָ ה סוֹ לָ ,אכֵ ן
ִה ְת ַע ְּלל ּו ָ ּבכֶ ן ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
יִ ֵּתן ָה ֱאל ִֹהים ִעם ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַמ ִר ָ ּיה,
וְ ַעל ַמ ֲעשֵׂ ֶיהם עוֹ ד יִ ּ ָפ ְרע ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.״
הוֹ ֵפ ְך הוּא ֶאת ׁ ְש ֵּת ֶיהן ,אוּלָ ם לְ לֹא הוֹ ִעיל.
כּ ָֹחן ַּת ׁש ,לֹא ּתוּכַ לְ נָ ה לִ ְפלֹט ִמ ָּלה ִמ ּ ִפ ֶיהן.
לִ בּ וֹ נִ ְק ַרע ֵמ ֶע ֶצב ,קוֹ ֵרא ָה ִא ׁיש ְ ּבקוֹ ל:
ְּ
״ב ׁ ֵשם ָה ֱאל ִֹהיםָ ,ה ִקיצ ּו נָ א וְ עוּרוּ,
ׁ ַש ֲארוֹ ַתי ֶאלְ וִ ָירה וְ דוֹ נְ יָ ה סוֹ לֲ ,עשׂ ּו זֹאת
ָּכל עוֹ ד ַה ּיוֹ ם ֵמ ִאיר ו ְּב ֶט ֶרם ֶר ֶדת לַ יְ לָ ה,
לְ ַבל נִ ְהיֶ ה לְ ֶט ֶרף ּ ְפ ִר ֵיצי ַח ּיוֹ ת ַ ּב ַ ּי ַער.״
ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּג ִבירוֹ ת ֶאלְ וִ ָירה וְ דוֹ נְ יָ ה סוֹ ל נֵ עוֹ רוּ,
ּ ָפ ְקח ּו ֶאת ֵעינֵ ֶיהןֶ ,את ֶפלֶ ס מוּנְ יוֹ ס ִּת ְר ֶאינָ ה.
ַ
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵראִ ,אזְ ר ּו ְ ּגבו ָּרה וְ עֹז.
ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ְ ּב ֵה ָע ְד ִרי יַ ְב ִחינוּ,
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Vansse los ifantes, | aguijan a espolon.
Por el rastro | tornos Felez Muñoz,
fallo sus primas | amorteçidas amas a dos;
lamando «¡Primas, primas!» | luego descavalgo,
arrendo el cavallo, | a ellas adeliño:
«¡Ya primas, las mis primas | don Elvira e doña Sol!
¡Mal se ensayaron | los ifantes de Carrion!
¡A Dios plega e a Santa Maria | que dent prendan ellos mal galardon!»
Valas tornando | a ellas amas a dos;
tanto son de traspuestas | que non pueden dezir nada.
Partieron se le las tellas | de dentro del coracon,
lamando «¡Primas, primas | don Elvira e doñ[a] Sol!
¡Despertedes, primas | por amor del Criador!
Mientra es el dia, | ante que entre la noch,
¡los ganados fieros | non nos coman en aqueste mont!»
Van recordando | don Elvira e doña Sol,
abrieron los ojos | e vieron a Felez Muñoz.
«¡Esforçad vos, primas, | por amor del Criador!
De que non me fallaren | los ifantes de Carrion
a grant priessa | sere buscado yo;
si Dios non nos vale | aqui morremos nos.»
Tan a grant duelo | fablava doña Sol:
«¡Si vos lo meresca, mio primo, | nuestro padre el Campeador!
¡Dandos del agua, | si vos vala el Criador!»
Con un sombrero | que tiene Felez Muñoz
– nuevo era e fresco, | que de Valençial saco –
cogio del agua en el | e a sus primas dio;
mucho son lazradas | e amas las farto.
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יְ ַמ ֲהר ּו לִ ׁ ְשל ַֹח וּלְ ַח ּ ֵפשׂ ַא ֲח ַרי.
ֲאזַ י ,יִ ׁ ְשמֹר ָה ֵאל ,יָ בוֹ א ֵקץ ַעל ֻּכ ָּלנוּ.״
ִה ִ ּג ָידה דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ לּ ָ ,גדוֹ ל ָהיָ ה ִס ְבלָ ּה:
״יִ גְ מֹל לְ ָך ַעל ָּכ ְך ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָא ִבינוּ,
וְ ַע ָּתהּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאלֵּ ,תן לָ נ ּו ְמ ַעט ַמיִ ם.״
ְ ּבקוֹ ָבעוֹ ֲאזַ י נָ ַטל ַה ֶ ּג ֶבר ַמיִ ם –
ָח ָד ׁש ָהיָ ה ַה ּקוֹ ַבעִ ,מ ּ ֵמ ַ
יטב ׁ ְשלַ ל וָ לֶ נְ ְסיָ ה –
וְ ִה ִ ּג ׁ ָ
ישם לְ ִפי דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל וַ ֲאחוֹ ָת ּה.
ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה ִס ְבלָ ן ,טוֹ ִבים ָהי ּו ַה ּ ַמיִ ם.
ִה ְמ ׁ ִש ְיך לִ ְדחֹק ָ ּב ֶהן ַעד ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ָקמוּ.
הוּא ְמעוֹ ֵדד אוֹ ָתןּ ,תוֹ ֵמ ְך ו ְּמ ַס ֵ ּי ַע,
ֵהן ְמ ַב ְּק ׁשוֹ ת לָ לֶ כֶ ת .מוֹ ׁ ִשיט לָ ֶהן יָ דוֹ ,
ו ִּב ְמ ֵה ָרה מוֹ ׁ ִשיב אוֹ ָתן ַעל ַ ּגב ַה ּסוּס,
ּפוֹ ֵרשׂ ֶאת ְ ּגלִ ָ
ימתוֹ ו ָּב ּה עוֹ ֵטף אוֹ ָתן.
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ּמוֹ ׁ ְשכוֹ ת וְ ֶאת סוּסוֹ מוֹ לִ ְיך,
ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם לְ ַבד ָרכְ ב ּו ֵ ּבין ַאלּ וֹ נֵ י ַה ּקוֹ ְר ּ ֶפס.
ִ ּב ׁ ְש ַעת ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם יָ ְצא ּו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ִמ ַ ּי ַער,
ימי דּ ו ֶּארוֹ ּ ְ ,ב ָסמו ְּך
ו ָּבא ּו ֶאל ֵמ ֵ
לְ ִמגְ דַּ ל דּ וֹ נְ יָ ה או ָּר ָקה ,וְ ׁ ָשם ֶפלֶ ס מוּנְ יוֹ ס
ָעזַ ב אוֹ ָתןָ ּ ,פנָ ה לָ ִעיר ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבן.
ׁ ָשם ַעל דַּ ְרכּ וֹ נִ ְק ָרה דְּ יֵ גוֹ ֶטלֶ סַ ,ה ֶ ּג ֶבר
ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ סָ ׁ ,ש ַמע ,דָּ ַאב לִ בּ וֹ .
ַר ּ ָמ ְך נָ ַטל ו ֶּבגֶ ד ,וּלְ ַה ְק ִ ּביל יָ ָצא
ֶאת ּ ְפנֵ י דּ וֹ נְ יָ ה ֶאלְ וִ ָירה וְ ֶאת ּ ְפנֵ י דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל.
לִ ָ ּוה אוֹ ָתן ָה ִע ָירהֶ ,אל ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבן,
וְ גַ ם ִּכ ֵ ּבד אוֹ ָתן ְּככָ ל ׁ ֶש ַרק יָ כֹל.
ַאנְ ׁ ֵשי ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבן נוֹ ְדע ּו ְ ּבטוּב לִ ָ ּבם,
ָק ְד ָרה נַ ְפ ׁ ָשם ֵאפוֹ א לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים.
ָס ֲעד ּו ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ׁ ְש ֵּת ֶיהן יָ ׁ ְשב ּו ָ ּב ִעיר ַעד ׁ ֶש ָּכלִ יל ֶה ְחלִ ימוּ.
לְ ִה ְת ַה ֵּלל ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
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Tanto las rogo | fata que las assento;
valas conortando | e metiendo coraçon
fata que esfuerçan, | e amas las tomo
e privado | en el cavallo las cavalgo;
con el so manto | a amas las cubrio,
el cavallo priso por la rienda | e luego dent las part[io].
Todos tres señeros | por los robredos de Corpes
entre noch e dia | salieron de los montes;
a las aguas de Duero | ellos arribados son,
a la torre de don Urraca | elle las dexo.
A sant Estevan | vino Felez Muñoz,
fallo a Diego Tellez | el que de Albar Fañez fue;
quando el lo oyo | pesol de coraçon,
priso bestias | e vestidos de pro, hiva
reçebir | a don Elvira e a doña Sol:
en Sant Estevan | dentro las metio,
quanto el mejor puede | alli las ondro.
Los de Sant Estevan | siempre mesurados son;
quando sabien esto | pesoles de coraçon
a llas fijas del Çid | dan les esfuerço;
alli sovieron ellas | fata que sanas son.
Allabandos seyan | los ifantes de Carrion.
De cuer peso esto | al buen rey don Alfonsso.
Van aquestos mandados | a Valençia la mayor;
quando gelo dizen | a mio Çid el Campeador
una grand ora | pensso e comidio;
alço la su mano, | a la barba se tomo:
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יטיב.
ָח ָרה ָאז ַאף ַה ּ ֶמלֶ ְך ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַה ּ ֵמ ִ
ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַר ָ ּב ִתי ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת ְּכ ֵא ׁש
ּ ָפ ׁ ְשטוֻּ ,ס ּ ַפר ַעל ָּכ ְך לַ ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
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ׁ ָש ַקע ְ ּב ִה ְרהו ָּריו זְ ַמן ַרב ָה ִא ׁישּ ,תוֹ ֶהה,
ֲאזַ י יָ דוֹ ֵה ִרים וְ ֶאת זְ ָקנוֹ נָ ַטל:
״תוֹ ָדה לָ ֱאל ִֹהיםִ ,רבּ וֹ ן ְמלוֹ א ַה ֵּת ֵבל,
ּ
ַעל ַה ָּכבוֹ ד ָה ַרב ׁ ֶש ִּלי לָ ֵתת הוֹ ִאיל ּו
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן .נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ִ ּבזְ ָקנִ י,
ׁ ֶשלּ ֹא ָעלָ ה ְ ּביַ ד ִא ׁיש ֶאת שְׂ ָערוֹ לִ ְמרֹט,
ִּכי יִ ָּכ ׁ ְשל ּו ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ַת ְחבּ וּלַ ת ָה ֶר ׁ ַשע,
וְ כִ י ְ ּבנוֹ ַתי ַא ּ ִׂשיא ַּכדִּ ין ו ְּברֹב ָה ָדר.״
ָעצוּב ָהיָ ה ַה ִּסיד וְ ַח ְצ ָרנָ יו ִע ּמוֹ ,
ָּכ ֵבד ָהיָ ה לִ בּ וֹ ׁ ֶשל ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
ָרכַ ב ָה ִא ׁיש ְ ּביַ ַחד ִעם ּ ֶפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס
ו ַּמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ִא ׁיש בּ ו ְּרגוֹ ס ָה ָא ִציל
ו ָּפ ָר ׁ ִשים ָמ ַ
אתיִ םִ ,ה ְפ ִקיד ְ ּביָ ָדם ַה ִּסיד,
דָּ ַר ׁש ֵמ ֶהם ְ ּבת ֶֹקף לִ ְרכּ ֹב יוֹ ָמם וָ לֵ יל,
לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַר ָ ּב ִתי לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו.
לֹא יָ ֵע ּז ּו לְ ַה ְמרוֹ ת ֶאת ּ ִפי ַה ְמ ַפ ֵּקד,
ַ ּב ַּליְ לָ ה ו ַּב ּיוֹ ם רוֹ כְ ִבים ֵהם לְ לֹא ֶה ֶרף.
ִה ִ ּגיע ּו ֶאל ִמ ְב ַצר ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבן גּ וֹ ְר ָמס,
ָמעֹז ֵא ָיתןָ ,חנ ּו ׁ ָשםָ ,עשׂ ּו בּ וֹ ֶאת ַה ַּליְ לָ ה.
ִה ִ ּג ָיעה ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ֶאל ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבן ָה ִעיר,
ִּכי ָ ּבא ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ֶאת ַה ְ ּג ִבירוֹ ת לָ ַק ַחת.
ַמ ְס ִ ּב ֵירי ּ ָפנִ ים ָהי ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבן,
ֶאת ַפנְ יֵ ס וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ִק ְ ּבל ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ,
ִ ּב ְּק ׁש ּו לַ ֲער ְֹך ִעם לֵ יל ֵּכ ָרה ְּכיַ ד ַה ּ ֶמלֶ ךְ.
הוֹ ָדה לָ ֶהם ִמינַ איָ הֲ ,א ָבל ֵס ֵרב ,וְ ָסח:
ַ
״על ַה ָּכבוֹ ד ַה ֶ ּזה ּתוֹ ָדהּ ְ ,בנֵ י ֶא ְס ֶט ַ ּבן.
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«¡Grado a Christus | que del mundo es señor
quando tal ondra me an dada | los ifantes de Carrion!
¡Par aquesta barba | que nadi non messo
non la lograran | los ifantes de Carrion,
que a mis fijas | bien las casare yo!»
Peso a mio Çid | e a toda su cort
e [a] Albar Fañez | d’alma e de coraçon.
Cavalgo Minaya | con Pero Vermuez
e Martin Antolinez | el burgales de pro
con .cc. cavalleros | quales mio Çid mando;
dixoles fuerte mientre | que andidiessen de dia e de noch,
aduxiessen a ssus fijas | a Valençia la mayor.
Non lo detardan | el mandado de su señor,
a priessa cavalgan, | andan los dias e las noches;
vinieron a (sant Estevan de) Gormaz | un castiello tan fuert,
hi albergaron | por verdad una noch.
A Sant Estevan | el mandado lego
que vinie Minaya | por sus primas amas a dos.
Varones de Sant Estevan | a guisa de muy pros
reçiben a Minaya | e a todos sus varones,
presentan a Minaya | essa noch grant enffurçion;
non gelo quiso tomar, | mas mucho gelo gradio:
«Graçias, varones de Sant Estevan, | que sodes coñosçedores,
por aquesta ondra que vos diestes | a esto que nos cuntio.
Mucho vos lo gradeçe | alla do esta, mio Çid el Campeador;
assi lo fago yo | que aqui esto.
¡Affe Dios de los çielos: | que vos de dent buen galardon!»
Todos gelo gradeçen | e sos pagados son;
adeliñan a posar | pora folgar essa noch.
Minaya va ver | sus primas do son,
en el fincan los ojos | don Elvira e doña Sol:
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מוֹ ֶדה לָ כֶ ם ְמאֹד ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר
ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הוּא ׁ ָשם ,וְ גַ ם ּתוֹ ָדה לָ כֶ ם ִ ּב ׁ ְש ִמי,
יִ ֵּתן ְ ּגמוּלְ כֶ ם ָה ֵאלָ ,א ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם.״
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים לָ ִא ׁיש וַ ֲא ִס ֵירי ּתוֹ ָדה.
ַה ֲחבו ָּרה ּפוֹ ֶר ׁ ֶשת לִ ׁישֹן ַ ּב ֲח ָד ֶר ָיה,
ּפוֹ נֶ ה ֶאל ְמגו ֵּרי ׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּג ִבירוֹ תִ ,מינַ איָ ה.
נוֹ ְתנוֹ ת בּ וֹ ֵעינֵ ֶיהן דּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה:
״מוֹ דוֹ ת לְ ָך ֲאנַ ְחנ ּו ְּכמוֹ לַ בּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל,
הוֹ ֵדה לוֹ ַ ּגם ַא ָּתה ִּכי ַ ּב ַח ִ ּיים נוֹ ַת ְרנוּ.
ַ ּב ָ ּי ִמים ׁ ֶש ְּל ָפנֵ ינוּ ,יְ ֵמי ׁ ָשלוֹ ם וְ ׁ ֶש ֶקט,
עוֹ ד נְ ַס ּ ֵפר ֵּכ ַיצד ָס ַבלְ נ ּו וְ כָ ַא ְבנוּ.״

צֹודק.
יֹותר ּולְ נָ ָקם ֵ
ּׂשּואין ֻמ ְצלָ ִחים ֵ
ִּ .132ת ְקוָ ה לְ נִ ִ
נֹותיו
יֹוצא לִ ְק ַראת ְּב ָ
ַה ִּסיד ֵ
ַפנְ יֵ ס וְ ַה ְ ּג ָברוֹ ת דִּ ְמ ָעה ַח ּ ָמה ִה ִ ּזילוּ,
ו ּ ֶּפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדסָ ,ע ֵצב לִ בּ וֹ ָ ,א ַמר:
״ה ְ ּג ִבירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה ,מו ָּטב ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְד ַאגְ נָ ה.
ַ
ּ
נוֹ ַת ְר ֶּתן ַ ּב ַח ִייםֶ ,ה ְחלַ ְמ ֶּתן ,וְ גַ ם ִאם
ִא ַ ּב ְד ֶּתן ְ ּב ָעלִ יםִּ ,ת ְמ ְצא ּו טוֹ ִבים ֵמ ֶהם.
עוֹ ד יוֹ ם יָ בוֹ א ֵעת ַה ָ ּנ ָקם ַּת ִ ּג ַיע.״
ָעשׂ ּו ׁ ָשם ֶאת ַה ַּליְ לָ ה ,ו ְּבלִ ָ ּבם שִׂ ְמ ָחה.
ְ ּבב ֶֹקר ַה ּ ָמ ֳח ָרת יָ ְצא ּו לִ ְרכּ ֹב ֻמ ְקדָּ ם,
ָח ְבר ּו ֶאל ַה ּיוֹ ְצ ִאים ְ ּבנֵ י ֶא ְס ֶט ַ ּבן ַ ּבדֶּ ֶר ְך
ַעד בּ וֹ ֲאכָ ה נְ ַהר ָאמוֹ ר לִ ּו ּו אוֹ ָתם.
ׁ ָשם נִ ְפ ְרד ּו ֵמ ֶהם וְ ַסבּ ּו לְ ָאחוֹ ר.
ַפנְ יֵ ס וְ ַה ְ ּג ִבירוֹ ת ָרכְ ב ּו ִמ ּׁ ָשם וְ ָהלְ ָאה,
ימינָ ם ִמ ְב ַצר
ָחצ ּו ֶאת ַאלְ קוֹ ֶס ָבהִ ,מ ִ
גּ וֹ ְר ָמס ַסן ֶא ְס ֶט ַ ּבןּ ְ .ב ָמקוֹ ם ׁ ְשמוֹ ְָודוֹ ֵרי
יַ ְחלִ יפ ּו ֶאת כּ ָֹחםּ ְ ,ב ִעיר ו ׁ ְּש ָמ ּה ֶ ּב ְרלַ נְ גָ ה.
ְ ּבב ֶֹקר ַה ּ ָמ ֳח ָרת יָ ְצא ּו לִ ְרכּ ֹב ֻמ ְקדָּ ם
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל ֶמ ִדינָ הּ ָ ,ב ּה יַ ֲחנ ּו לָ נו ַּח,
ִמ ֵּקץ יוֹ ם ַעד יוֹ ַמיִ ם יָ בוֹ א ּו ֶאל מוֹ לִ ינָ ה.
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«¡Atanto vos lo gradimos | commo si viessemos al Criador!
E vos a el lo gradid | quando bivas somos nos.
En los dias de vagar | toda nuestra rencura sabremos contar.»

132. 	Esperanzas de mejor casamiento y justa venganza; salída de San
Esteban; el Cid se adelanta a recibir a sus hijas.
Loravan de los ojos | las dueñas e Alvar Fañez
e Pero Vermuez | otro tanto las ha:
«Don Elvira e doña Sol: | cuidado non ayades
quando vos sodes sanas e bivas | e sin otro mal.
Buen casamiento perdiestes, | mejor podredes ganar.
¡Aun veamos el dia | que vos podamos vengar!»
Hi yazen essa noche, | e tan grand gozo que fazen.
Otro dia mañana | pienssan de cavalgar;
los de Sant Estevan | escurriendo los van
fata Rio d’Amor | dando les solaz
d’allent se espidieron dellos, | pienssan se de tornar,
e Minaya con las dueñas | iva cabadelant.
Troçieron Alcoçeva, | a diestro de[xan] Gormaz,
o dizen Bado de Rey | alla ivan p[a]sar,
a la casa de Berlanga | posada presa han.
Otro dia mañana | meten se a andar,
a qual dizen Medina | ivan albergar
e de Medina a Molina | en otro dia van.
Al moro Avengalvon | de coraçon le plaz,
saliolos a reçebir | de buena voluntad;
por amor de mio Çid | rica çena les da.
Dent pora Valençia | adeliñechos van.
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שָׂ ֵמ ַח ְ ּבלִ בּ וֹ ִא ְ ּב ַ ּ
ן־גלְ בּ וֹ ן ַה ּ ַמאו ִּרי,
יוֹ ֵצא לִ ְק ַראת אוֹ ְר ָחיו יַ ְק ִ ּביל ּ ְפנֵ ֶיהם ,יָ כִ ין
– ֵמ ִח ָ ּבתוֹ לַ ִּסיד – ְסעו ָּדה ְּכיַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ִמ ּׁ ָשם יָ ְצא ּו ַהיְ ׁ ֵשר ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה.
לַ נּוֹ לָ ד ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ִה ִ ּג ָיעה ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה,
נֶ ְח ּ ָפז ,לִ ְרכּ ֹב יוֹ ֵצאָ ,אץ לְ ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ ֶיהם.
ֵמנִ יף נִ ׁ ְשקוֹ ֶאל ָעל ו ְּמ ֻא ּׁ ָשר ַה ֶ ּג ֶבר.
ִח ֵ ּבק ֶא ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ְ ּבנוֹ ָתיו ְ ּב ַא ֲה ָבה
וְ לִ ׁ ְש ֵּת ֶיהן נָ ׁ ַשק ,וְ ַעל ּ ָפנָ יו ִח ּיוּךְ:
ִ
״ע ּ ִמי ַא ֶּתןּ ְ ,בנוֹ ַתי ,יִ ׁ ְשמֹר ֶא ְתכֶ ן ָה ֵאל.
לַ ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים ִה ְס ַּכ ְמ ִּתי ,לֹא ָא ַמ ְר ִּתי וְ לֹא־כְ לוּם.
יְ ִהי ְרצוֹ ן ָה ֵאלָ ,א ִבינ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם,
וְ עוֹ ד ֶא ְר ֶאה ֶא ְתכֶ ן נִ ּ ָׂשאוֹ ת ְ ּבא ׁ ֶֹשר ַרב.
יְ ִהי ְ ּב ֶעזְ ִרי ָה ֵאל ,ו ַּב ֲח ָתנַ י ַה ּׁ ְשנַ יִ ם,
ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ןֶ ,אנְ קֹם.״ נִ ּׁ ְשק ּו יָ דוֹ ְ ּבנוֹ ָתיו.
ְמנוֹ ְפ ִפים ְ ּב ׁ ֶשלַ ח ָרכְ ב ּו ֲאזַ י ָה ִע ָירה,
ִא ּ ָמן דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
ימנָ ה ְמ ֻא ּׁ ֶש ֶרת לִ ְראוֹ ָתן.
יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ְּכלָ ל לֹא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה,
ֵר ָעיו ַה ְמק ָֹר ִבים ָא ַסף ָה ִא ׁיש ,אוֹ ֵמר
ִּכי יֵ ׁש לָ ֵצאת ִמ ָ ּיד ֶאל ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ְ ּב ַק ְס ִטילְ יָ ה.

אל־סיד קמפאדור .פסלו הבלתי הרואי
של רודריגו דיאס בקתדרלה של בורגוס.
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ּגּוס ְטיֹוס ְמ ֻצּוֶ ה לָ לֶ כֶ ת ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך וְ לִ ְדרֹׁש ִמ ְׁש ַּפט ֶצ ֶדקַ .ה ֶּמלֶ ְך
 .133מּונְ יֹו ְ
ּגּוס ְטיֹוס ְמ ַדּוֵ ַח לַ ֶּמלֶ ְךַ .אלְ פֹונְ סֹו ָחׁש ְּב ַצ ַער ַרב
נִ ְמ ָצא ְּב ַס ַהגּוןְ .
ל־סיד
יח לְ ַסּיֵ ַע ִּב ֵידי ֶא ִ
ַעל ֶחלְ קֹו ַּב ָּפ ָר ָׁשהַ .מ ְב ִט ַ
״היכָ ן ַא ָּתה ,גּ ו ְּס ְטיוֹ סַ ,ה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַ ּב ָ ּו ָסלִ ים?
ֵ
אוֹ ְת ָך ַ ּב ֲח ֵצ ִרי ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן רוֹ ַמ ְמ ִּתי.
ָה ֵבא ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה לַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּב ַק ְס ִטילְ יָ ה,
נַ ּׁ ֵשק ִמ ֶּק ֶרב לֵ ב יָ דוֹ ִ ּב ׁ ְש ִמיֲ ,ה ֵרינִ י
וָ ָסל ׁ ֶשלּ וֹ וְ הוּא ַמלְ ִּכי וַ ֲאדוֹ נִ י,
ַס ּ ֵפר לוֹ ָהכֵ ַיצד ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן
ִה ׁ ְש ּ ִפיל ּו ֶאת ְּכבוֹ ִדי .לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים
יִ ְדוֶ ה לְ ַבב ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ֶת ֱעגַ ם נַ ְפ ׁשוֹ .
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Al que en buen ora nasco | legava el menssaje;
privado cavalga, | a reçebir los sale,
armas iva teniendo | e grant gozo que faze;
mio Çid a sus fijas | iva las abraçar,
besando las a amas | tornos de sonrrisar:
«¿Venides, mis fijas? | ¡Dios vos curie de mal!
Hyo tome el casamiento | mas non ose dezir al.
¡Plega al Criador | que en çielo esta
que vos vea mejor casadas | d’aqui en adelant,
de mios yernos de Carrion | Dios me faga vengar!»
Besaron las manos | las fijas al padre.
Teniendo ivan armas, | entraron se a la çibdad;
grand gozo fizo con ellasvdoña Ximena su madre.
El que en buen ora nasco | non quiso tardar;
fablos con los sos | en su poridad,
		
al rey don Alfonsso de Castiella | pensso de enbiar:

133. Muño Gustioz es encargado de ir a pedir justicia al rey; éste se
encuentra en Sahagún; Muño le da el mensaje; el rey se arrepiente de
haber ordenado los casamientos y promete ayudar al Cid.
«¿O eres, Muño Gustioz, | mio vassallo de pro?
¡En buen ora te crie | a ti en la mi cort!
Lieves el mandado | a Castiella al rey Alfonsso;
por mi besa le la mano | d’alma e de coraçon
– cuemo yo so su vassallo | y el es mio señor –
– desta desondra que me an fecha | los ifantes de Carrion
– quel pese al buen rey | d’alma e de coraçon.
– El caso mis fijas, | ca non gelas di yo;
– quando las han dexadas | a grant desonor
si desondra i cabe | alguna contra nos
la poca e la grant | toda es de mio señor.
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לֹא ָאנֹכִ יִּ ,כי הוּא ִה ּ ִׂשיא ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי.
ַע ָּתה ׁ ֶש ֻה ׁ ְשלְ כוּ ,וְ ֶאת ְּכבוֹ ָדן ִה ׁ ְש ּ ִפילוּ,
ַעל ֲאדוֹ נִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך רוֹ ֶב ֶצת ַה ֶח ְר ּ ָפה
וְ ַא ַחת ִהיא ִאם מו ָּעט הוּא ַה ָּקלוֹ ן ִאם ַרב.
ֶאת ִקנְ יָ נִ י ָ ּגזְ ל ּו ֵהםּ ָ ,גדוֹ ל ָהיָ ה ָהע ׁ ֶֹשר,
ֶעלְ בּ וֹ ן ַעל ַ ּגב ֶעלְ בּ וֹ ן הוּא זֶ ה ,לְ ַצ ֲע ִרי.
יָ ִביא אוֹ ָתם ֵאפוֹ א ַאלְ פוֹ נְ סוֹ לְ ָפנַ י
ָ ּב ֲא ֵס ָפהּ ַ ,ב ּקוֹ ְר ֶטס אוֹ ַ ּב ֲח ַצר ַה ּ ֶמלֶ ְך,
לְ ַמ ַען דִּ ינָ ם יִ ְּתנ ּו ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ִּכי ַרב הוּא ַה ָ ּיגוֹ ן ַה ְמכַ ְר ֵסם לִ ִ ּבי.״
יוֹ ֵצא מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ,רוֹ כֵ ב וּלְ ִצדּ וֹ
ׁ ְשנֵ י ַא ִ ּב ִיריםִּ ,כ ְרצוֹ ן ַה ֶ ּג ֶבר יְ ׁ ָש ְרתוּהוּ,
וְ ִע ּ ָמ ֶהם נוֹ שְׂ ֵאי ֵּכלָ יו ִמ ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ .
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ִמ ָ ּולֶ נְ ְסיָ ה ֵהם נֶ ְח ּ ָפזִ ים לִ ְדהֹר
ַ ּב ּיוֹ ם וְ גַ ם ַ ּב ַּליְ לָ ה לְ לֹא ְמנו ָּחה וְ רֹגַ ע.
ְ ּב ַס ַהגוּן ָמ ָצא גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ֶאת דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
הוּא ֶמלֶ ְך ַעל ַק ְס ִטילְ יָ ה ו ֶּמלֶ ְך ַעל לֵ אוֹ ן,
ׁ ַש ִּליט ַא ְסטו ְּריָ ה הוּאַ ,על ְ ּגבוּל ַסן ַסלְ ָבדוֹ ר.
ָאדוֹ ן הוּא ַעל ֻּכ ָּלם ,הוּא ֶמלֶ ְך ַעל ַסנְ ְטיָ אגוֹ ,
וְ ַאף רוֹ זְ נֵ י ָ ּגלִ ְיסיָ ה רוֹ ִאים בּ וֹ ֶאת ַמלְ ָּכם.
ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ַא ְר ָצה ַרד ,מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ָרכַ ן
ֶאל מוּל ַצלְ ֵמי ְקדוֹ ׁ ִשים ,נוֹ שֵׂ א ְּת ִפ ָּלה לָ רוֹ ם.
ָקם וְ נָ שָׂ א ַרגְ לָ יוּ ָ ,בא ֶאל ֲח ַצר ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ׁ ְשנֵ י ַא ִ ּב ִירים ִע ּמוֹ ִמ ׁ ְש ָמר לַ ֲאדוֹ נָ ם.
ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ּו ֶאל ּתוֹ כָ ּה ׁ ֶשל ֶה ָח ֵצר
גּ
ָר ָאה אוֹ ָתם ַה ּ ֶמלֶ ְךִ ,ה ִּכיר הוּא ֶאת ו ְּס ְטיוֹ ס.
ַה ּ ֶמלֶ ְך ָקםִ ,ק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ָ ּבא ֵאלָ יו.
ָּכ ַרע מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ַעל ׁ ְש ֵּתי ִ ּב ְר ָּכיו ִמ ֶ ּנגֶ ד,
ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לָ יו נִ ּׁ ֵשק מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ַה ָּלז:
ַ
״אלְ פוֹ נְ סוֹ ַהדָּ גוּלָ ,אדוֹ ן ַעל ַמ ְמלָ כוֹ ת,
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Mios averes se me an levado | que sobejanos son,
esso me puede pesar | con la otra desonor.
Aduga melos a vistas | o a juntas o a cortes
commo aya derecho | de ifantes de Carrion,
ca tan grant es la rencura | dentro en mi coracon.»
Muño Gustioz | privado cavalgo,
con el dos cavalleros | quel sirvan a so sabor
e con el escuderos | que son de criazon;
salien de Valençia | e andan quanto pueden,
nos dan vagar | los dias e las noches.
Al rey | en San Fagunt lo fallo.
Rey es de Castiella | e rey es de Leon
e de las Asturias | bien a San Çalvador,
fasta dentro en Santi Yaguo | de todo es señor
e llos condes gallizianos | a el tienen por señor.
Assi commo descavalga | aquel Muño Gustioz
omillos a los santos | e rogo a[l] Criador;
adeliño pora’l palaçio | do estava la cort,
con el dos cavalleros | quel aguardan cum a sseñor.
Assi commo entraron | por medio de la cort
violos el rey | e connosçio a Muño Gustioz;
levantos el rey, | tan bien los reçibio.
Delant el rey | los inojos finco,
besaba le los pies | aquel Muño Gustioz:
«¡Merçed, rey Alfonsso: | de largos reinos a vos dizen señor!
Los pies e las manos | vos besa el Campeador;
ele es vuestro vassallo | e vos sodes so señor.
Casastes sus fijes | con ifantes de Carrion,
alto fue el casamien[t]o | ca lo quisiestes vos.
Hya vos sabedes la ondra | que es cuntida a nos,
cuemo nos han abiltados | ifantes de Carrion;
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יָ ֶד ָיך וְ ַרגְ לֶ ָיך נוֹ ׁ ֵשק ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
וָ ָסל לְ ָך ַה ֶ ּג ֶבר ,וַ ֲאדוֹ נוֹ ַא ָּתה.
את ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו,
לָ ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ִה ּ ֵׂש ָ
ְּכ ֶח ְפ ְצ ָך נָ חֹג ְ ּברֹב ּ ְפ ֵאר ַה ֶּט ֶקס.
ֵּת ַדע ַעל ַה ָּכבוֹ ד ֲא ׁ ֶשר נִ ַחת ָעלֵ ינוּ,
וְ ָהכֵ ַיצד ִה ׁ ְש ּ ִפיל ּו אוֹ ָתנ ּו ָה ִאינְ ַפנְ ִטים.
ֵּכ ַיצד ֶאת ְ ּבנוֹ ת ֶא ִ
ל־סיד ִהכּ ּו ִּכ ְמ ַעט ַעד ָמוֶ ת,
ֵא ְיך ִ ּבכְ בוֹ ָדן ּ ָפגְ עוֻּ ,מכּ וֹ ת ו ְּב ֵעירֹם
ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ֶאת ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ִ ּב ְס ַב ְך ׁ ֶשל יַ ַער קוֹ ְר ּ ֶפס
לְ ַח ּיוֹ ת ַה ַ ּי ַער ֶט ֶרף וּלְ עוֹ פוֹ ת דּ וֹ ְר ִסים.
ַע ָּתה ֵהן ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ הָ ׁ ,שם לִ ְראוֹ ָתן ּתוּכַ ל.
ל־סיד יָ ָדיו ׁ ֶשל ֲאדוֹ נוֹ ,
ַעל ֵּכן נוֹ ׁ ֵשק ֶא ִ
ו ְּמ ַב ֵּק ׁש אוֹ ְת ָך לַ ֲה ִב ָיאם מוּלוֹ
ֶאל ַה ּקוֹ ְר ֶטס אוֹ ֶאל ֲח ַצר ַה ּ ֶמלֶ ְך .זֹאת
ִּכי ִאם ִ ּב ּז ּו ְּכבוֹ דוֹ ְּ ,כבוֹ ְד ָך ֻה ׁ ְש ּ ַפל יוֹ ֵתר.
ִה ֵ ּנה ֵּת ַדע ַהכּ ֹלָּ ,כ ֵבד לִ ְ ּב ָך ַה ּ ֶמלֶ ְך,
דּ וֹ ֵר ׁש ַה ִּסיד לִ ְתבּ ַֹע לַ דִּ ין ֶאת ָה ִאינְ ַפנְ ִטים.״
ֶה ְח ִר ׁיש זְ ַמ ָ
ן־מה ַה ּ ֶמלֶ ְך ,נִ ְמלַ ְך ְ ּב ַד ְע ּתוֹ :
״לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת ,כּ וֹ ֵאב לִ י ַהדָּ ָבר.
נָ כוֹ ן הוּא ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּת ,מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ סֲ ,אנִ י הוּא
אתי לָ ִאינְ ַפנְ ִטים.
ׁ ֶש ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ִסיד ִה ּ ֵׂש ִ
ִּכ ַ ּונְ ִּתי לְ טוֹ ָבהּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי לְ שַׂ ּ ֵמ ַח
ֶאת לֵ ב ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רַ .ה ּיוֹ ם ֲאנִ י חוֹ זֵ ר ִ ּבי.
ִמי יִ ֵּתן וְ ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים לֹא נִ ְת ַק ְ ּימ ּו ִ ּבכְ לָ ל.
ַה ִּסיד וְ ָאנֹכִ י כּ וֹ ֲא ִבים ֶאת ַהדָּ ָבר.
ֲא ַס ֵ ּי ַע ְ ּביָ דוֹ  ,כּ ֹה יַ ַעזְ ֵרנִ י ֵאל,
ֲהגַ ם ְּכלָ ל לֹא ִצ ּ ִפ ִיתי לְ כָ ְך ָ ּב ֵעת ַה ּזֹאת.
ִצ ִירים ֶא ׁ ְשלַ ח לְ כָ ל ַח ְבלִ י ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה,
יַ כְ ִריז ּו ַעל ִּכ ּנוּס ַה ּקוֹ ְר ֶטס ְ ּבטוֹ לֶ דוֹ .
ׁשוֹ ִעים וַ ֲא ִצילִ ים יָ בוֹ א ּו לָ ֲע ֶצ ֶרת,
ַא ְב ִט ַיח ֶאת בּ וֹ ָאם ׁ ֶשל ֶצ ֶמד ָה ִאינְ ַפנְ ִטים,
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mal majaron sus fijas | del Çid Campeador,
majadas e desnudas | a grande desonor
desenparadas las dexaron | en el robredo de Corpes
a las bestias fieras | e a las aves del mont.
Afe las sus fijas | en Valençia do son.
Por esto vos besa las manos | commo vassallo a señor
que gelos levedes a vistas | o a juntas o a cortes.
Tienes por desondrado, | mas la vuestra es mayor,
e que vos pese, rey, | commo sodes sabidor;
¡que aya mio Çid derecho | de ifantes de Carrion!»
El rey una grand ora | callo e comidio:
«Verdad te digo yo | que me pesa de coraçon.
e verdad dizes en esto | tu, Muño Gustioz,
ca yo case sus fijas | con ifantes de Carrion.
Fiz lo por bien, que ffuesse a su pro;
¡si quier el casamiento | fecho non fuesse oy!
Entre yo e mio Çid | pesa nos de coraçon.
Ayudar le [e] a derecho, | ¡sin salve el Criador!
Lo que non cuidava fer | de toda esta sazon.
andaran mios porteros | por todo mio reino,
pregonaran mi cort | pora dentro en Tolledo;
que alla me vayan | cuendes e ifançones,
mandare commo i vayan | ifantes de Carrion
e commo den derecho | a mio Cid el Campeador,
e que non aya rencura | podiendo yo vedallo.

134. 	El rey convoca corte en Toledo.
Dizid le al Campeador | que en buen ora nasco
que destas .vii. semanas | adobes con sus vassallos;
vengam a Tolledo, | estol do de plazo.
Por amor de mio Çid | esta cort yo fago.
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וְ כִ י ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי יִ זְ ֶּכה ְ ּב ִדין ׁ ֶשל ֶצ ֶדק,
לְ ַבל יִ ְסבּ ֹל ִמ ּ ֶפגַ ע ׁ ֶש ְ ּבכ ִֹחי לִ ְמנ ַֹע.״

ּקֹור ֶטס ְּבטֹולֶ דֹו
יׁשת ַה ְ
ַ .134ה ֶּמלֶ ְך ְמזַ ֵּמן ְּפגִ ַ
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
״לִ ילִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ןֶ ,א ִ
ַה ֵ ּגד נָ א ִּכי ְ ּבתוֹ ְך ׁ ִש ְב ָעה ׁ ָשבוּעוֹ ת ִמ ָּכאן
– זֶ ה ַה ְ ּז ַמן ִה ְק ַצ ְב ִּתי לוֹ – יִ ְהיֶ ה נָ כוֹ ן ָה ִא ׁיש
לָ בוֹ א ִעם ַה ָ ּו ָסלִ ים ֶאל ַה ּקוֹ ְר ֶטס ְ ּבטוֹ לֶ דוֹ ,
ל־סיד.
ִהנְ נִ י ְמזַ ּ ֵמן ָ ּבזֹאת לִ כְ בוֹ ד ֶא ִ
ָ ּב ֵר ְך אוֹ ָתם ִ ּב ׁ ְש ִמיֶּ ,ת ְחזַ ְקנָ ה יְ ֵד ֶיהם.
ִּכי ַעל ַמ ּ ַפח נַ ְפ ׁ ָשם יִ זְ כּ ּו עוֹ ד ְ ּבכָ בוֹ ד.״
נִ ְפ ַרד מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ סָ ׁ ,שב ֶאל ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי.
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ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ָא ַמרִ ,ק ֵ ּים ֶאת ׁ ֶש ִה ְב ִט ַיח.
ַה ּ ֶמלֶ ְך דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ֵאינוֹ ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ׁ ִש ֵ ּגר ִא ְ ּגרוֹ ת ִמ ָ ּיד לְ לֵ אוֹ ן וּלְ ַסנְ ְטיָ אגוֹ ,
ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ָ ּגלִ ְיסיָ ה וְ ֶאל ַה ּפוֹ ְרטוּגֶ זִ ים,
לָ ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן וּלְ ׁשוֹ ֵעי ַק ְס ִטילְ יָ ה.
ֶאת ַה ּקוֹ ְר ֶטס ְמכַ ֵ ּנס ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבטוֹ לֶ דוֹ
ְ ּבתֹם ׁ ִש ְב ָעה ׁ ָשבוּעוֹ תֲ ,עלֵ ֶיהם לְ הוֹ ִפ ַיע.
ַה ֶ ּנ ֱע ָדר לֹא עוֹ ד יְ ִהי וָ ָסל לַ ּ ֶמלֶ ְך.
ַהכּ ֹל ְ ּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ ִמ ׁ ְש ָּת ִאים,
יְ ֵר ִאים לְ ַבל יָ ֵפר ּו ֶאת הוֹ ָר ַאת ַה ּ ֶמלֶ ךְ.

ְ .135מ ַצ ְּד ֵדי ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ְמ ַב ְּק ִׁשים ִמן ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַב ֵּטל ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט.
ּקֹור ֶטס.
ַה ֶּמלֶ ְך ְמ ָס ֵרבַ .ה ֶּמלֶ ְך ְמ ַצּוֶ ה ַעל ּכִ ּנּוס ַה ְ
ּלּופי ְּב ָרכֹות ֵּבין ַה ְּׁשנַ יִ ם
ל־סיד ַמּגִ ַיע ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹוןִ .ח ֵ
ֶא ִ
ַא ְך ֵאין עוֹ ד ְּכ ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן לְ ֶב ָהלָ ה.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְ ּבטוֹ לֶ דוֹ ַה ּקוֹ ְר ֶטס ִמ ְת ַק ֵ ּים,
ֵהם חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ִמבּ וֹ א ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
נוֹ ְטלִ ים ֵע ָצה ִמ ְ ּבנֵ י ֵ ּב ָיתם ו ְּקרוֹ ֵב ֶיהם.
עוֹ ְת ִרים ִ ּב ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך לִ ְפטֹר אוֹ ָתם ִמבּ וֹ א.
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Saludad melos a todos, | entr’ellos aya espaçio;
desto que les abino | aun bien seran ondrados.»
Espidios Muño Gustioz, | a mio Çid es tornado.
Assi commo lo dixo | suyo era el cuidado:
non lo detiene por nada | Alfonsso el Castellano,
enbia sus cartas | pora Leon e a Santi Yaguo
a los portogaleses | e a galizianos
e a los de Carrion | e a varones castellanos
que cort tazie en Tolledo | aquel rey ondrado,
a cabo de .vii. semanas | que i fuessen juntados;
qui non viniesse a la cort | non se toviesse por su vassallo.
Por todas sus tierras | assi lo ivan penssando,
que non faliessen | de lo que el rey avie mandado.

135. Los del bando de Carrión quieren influenciar al rey a que desista de la
corte; negativa rotunda del rey; convocación de la corte; preocupación
del rey por la demora del Cid; intercambio de amables saludos.
Hya les va pesando | a los ifantes de Carrion
por que en Tolledo | el rey fazie cort;
miedo han que i verna | mio Çid el Campeador.
Prenden so conssejo | assi parientes commo son,
ruegan al rey | que los quite desta cort.
Dixo el rey: | «¡No lo fere, sin salve Dios!
Ca i verna | mio Çid el Campeador,
dar le [e]des derecho | ca rencura ha de vos.
Qui lo fer non quisiesse | o no ira [a] mi cort,
quite mio reino | ca del non he sabor.»
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״יִ ׁ ְש ְמ ֵרנִ י ֵאל,״ ֵה ׁ ִשיב ַה ּ ֶמלֶ ְך ,״לֹא וָ לֹא,
ִּכי לַ ּקוֹ ְר ֶטס ַמ ִ ּג ַיע ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ִמ ׁ ְש ּ ָפט צוֹ ֵדק ּתוֹ ֵב ַע ,דּ וֹ ֵר ׁש ּ ִפ ּצוּי ִמ ֶּכם.
ַה ְמ ָס ֵרב לְ כָ ְך וְ לֹא ָ ּבא לְ טוֹ לֶ דוֹ ,
יִ ְפר ֹׁש ִמ ּ ַמ ְמלַ כְ ִּתיִּ ,כי ֵאין לִ י ֵח ֶפץ בּ וֹ .״
ֵה ִבינ ּו ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִּכי ֵאין לָ ֶהם ְ ּב ֵר ָרה.
נוֹ ְטלִ ים ֵע ָצה ִמ ְ ּבנֵ י ֵ ּב ָיתם ו ְּקרוֹ ֵב ֶיהם.
דּ וֹ ן ַ ּג ְר ִס ָ ּיה ָהרוֹ זֵ ן נָ ַתן ֶאת דַּ ְע ּתוֹ –
שׂ וֹ נֵ א לַ ִּסיד ׁ ֶש ִּליּ ְ ,ב ָר ָעתוֹ ָח ֵפץ,
הוּא ַה ּ ַמ ּ ִׂשיא ֵעצוֹ ת לָ ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ִה ִ ּג ַיע ַה ּמוֹ ֵעדַ ,הכּ ֹל לָ בוֹ א נָ כוֹ נוּ.
ְ ּבר ׁ
יטיב.
ֹאש ֻּכ ָּלם ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ֵמ ִ
דּ וֹ ן ָרמוֹ ן וְ דוֹ ן ַאנְ ִר ֶיקהְ ׁ ,שנֵ י ָהרוֹ זְ נִ ים ִע ּמוֹ ,
ָא ִביו ׁ ֶשל ַה ֵּק ָיסר ַה ּטוֹ ב ָהיָ ה ָרמוֹ ן.
דּ וֹ ן ְפרו ֶּאלָ ה ָהרוֹ זֵ ן ,וְ ָהרוֹ זֵ ן דּ וֹ ן ֶ ּבלְ ְט ָרן,
ִע ּ ָמם ֵע ָדה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶשל ַה ְ ּב ִק ִיאים ַ ּבחֹק
ֵמ ַר ֲח ֵבי ַה ּ ַמ ְמלָ כָ הַ ,ה ּטוֹ ִבים ׁ ֶש ְ ּב ַק ְס ִטילְ יָ ה.
דּ וֹ ן ַ ּג ְר ִס ָ ּיה ָהרוֹ זֵ ןָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
גּ וֹ נְ ָסלוֹ ַאסו ֶּרס וְ כֵ ן ַאסוּר גּ וֹ נְ ָסלֶ ס
ו ְּדיֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ְ ׁ ,שנֵ ֶיהם ִה ִ ּגיע ּו ֵה ָ ּנה,
וְ ִע ּ ָמ ֶהם ַר ִ ּבים ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְספ ּו ו ָּבא ּו
ּ
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ת ׁשוֹ נִ ים לָ ֲע ֶצ ֶרת ַ ּבקוֹ ְר ֶטס,
ְ ּבכַ ָ ּונָ ה לִ ְפגּ ַֹע ַ ּב ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ַא ְך ֶט ֶרם ָ ּבא ַה ִּסיד ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.
רוֹ גֵ ז ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ְך ַעל ִאחוּרוֹ ׁ ֶשל ִסיד.
ישי ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי הוֹ ִפ ַיע,
ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ
הוּא ֶאת ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ׁשוֹ לֵ ַח לְ ָפנָ יו,
נוֹ ׁ ֵשק ִ ּב ׁ ְשמוֹ ִמינַ איָ ה ֶאת ׁ ְש ֵּתי יְ ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
מוֹ ִד ַיע ִּכי ַה ַּליְ לָ ה יַ ִ ּג ַיע ֲאדוֹ נוֹ .
לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ִה ְצ ִהיל ּ ָפנָ יו ַה ּ ֶמלֶ ְך.
רוֹ כֵ ב ַהדּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ֵ ,ע ָדה ְ ּגדוֹ לָ ה ִע ּמוֹ ,
ֶאת ּ ְפנֵ י יְ לִ יד ׁ ָש ָעה טוֹ ָבה יַ ְק ִ ּביל ַה ּ ֶמלֶ ְך.
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Hya lo vieron que es a fer | los ifantes de Carrion;
prenden conssejo | parientes commo son;
el conde don Garçia | en estas nuevas fue
– enemigo de mio Çid | que mal siemprel busco –
aqueste conssejo | los ifantes de Carrion.
Legava el plazo, | querien ir a la cort:
en los primeros | va el buen rey don Alfonsso,
el conde don Anrrich | y el conde don Remond
– aqueste fue padre | del buen enperador –
el conde don Fruella | y el conde don Beltran.
Fueron i de su reino | otros muchos sabidores
de toda Castiella | todos los mejores:
el conde don Garçia | con ifantes de Carrion
e Asur Gonçalez | e Gonçalo Assurez
e Diego e Ferrando | i son amos a dos
e con ellos grand bando | que aduxieron a la cort
enbair le cuidan | a mio Çid el Campeador.
De todas partes | alli juntados son;
aun non era legado | el que en buen ora naçio,
por que se tarda | el rey non ha sabor.
Al quinto dia | venido es mio Çid el Campeador;
[a] Alvar Fañez | adelantel enbio
que besasse las manos | al rey so señor,
bien lo sapiesse | que i serie essa noch.
Quando lo oyo el rey | plogal de coraçon;
con grandes yentes | el rey cavalgo
e iva reçebir | al que en buen ora naçio.
Bien aguisado viene el Çid | con todos los sos,
3025 buenas conpañas | que assi an tal señor.
Quando lo ovo a ojo | el buen rey don Alffonsso
firios a tierra | mio Çid el Campeador,
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יטב ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,וַ ֲאנָ ׁ ָשיו
ְמ ֻצ ָ ּיד ֵה ֵ
ְ ּגיָ סוֹ ת ְמ ֻצ ָ ּינִ יםָּ ,כ ָראוּי לְ ִא ׁיש ָּכמוֹ הוּ.
יטיב,
ֵעת ָר ָאה ּו דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ֵמ ִ
ִמ ֵהר ,זִ ֵ ּנק לָ ָא ֶרץ ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ְמכַ ֵ ּבד ֶאת ֲאדוֹ נוֹ ו ִּמ ְת ַ ּב ֵּטל מוּלוֹ .
ָר ָאה ֶאת זֹאת ַה ּ ֶמלֶ ְך ,הוּא לֹא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה:
״ב ׁ ֵשם ַסנְ ט ִאיזִ ידוֹ רֵ ,אין זֶ ה ַה ְ ּז ַמן לְ כָ ְך.
ְּ
ֲעלֵ ה ַה ִּסיד ו ְּרכַ ב ,וָ לֹאֶ ,א ְר ַ ּגז ָעלֶ יךָ.
נְ ָב ֵר ְך ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעה ּו ִ ּב ְמלוֹ א ַה ֵּלב וָ נֶ ֶפ ׁש,
אר ָך ֶאת ְסגוֹ ר לִ ִ ּבי קוֹ ֵר ַע.
ָהעֹל ַעל ַצ ָ ּו ְ
ָ
בּ וֹ א ,זַ ֵּכה ֶאת ַה ּקוֹ ְר ֶטס ִ ּבכְ בוֹ ד נוֹ כְ חו ְּתך.״

3025

״א ֵמן,״ ֵה ׁ ִשיב ַעל ָּכ ְך ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ָ
ֲאזַ י נִ ּׁ ֵשק ֶאת יַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך וּשְׂ ָפ ָתיו.
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא ִּכי ֶא ְר ֶא ָךֲ ,אדוֹ נִ י,
ַ
ְ ּב ָפנֶ ָיך ַקד ֲאנִ י ו ִּב ְפנֵ י דּ וֹ ן ָרמוֹ ן,
ִ ּב ְפנֵ י ַהדּ וֹ ן ַאנְ ִר ֶיקה וְ כָ ל ַהנּוֹ כְ ִחים,
ֹאש ֻּכ ָּלם אוֹ ְת ָך.
יִ ׁ ְשמֹר ָה ֵאל ֵר ֵעינ ּו ו ְּבר ׁ
ימנָ הּ ְ ,ג ִב ְר ִּתי ָר ַמת ַה ַ ּי ַחס,
ִא ׁ ְש ִּתי ,דּ וֹ נְ יָ ה ִח ֶ
נוֹ ׁ ֶש ֶקת ֶאת יָ ְד ָך ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי ָּכמוֹ ָה.
ֲא ׁ ֶשר נִ ַחת ָעלֵ ינוּ ,נְ צֹר ִ ּב ְסגוֹ ר לִ ְ ּב ָך.״
״כ ְך ַהדָּ ָבר,״ ֵה ׁ ִשיב לוֹ  ,״יִ ׁ ְש ְמ ֵרנִ י ַהבּ וֹ ֵרא.״
ָּ

עֹוׂשה ֶאת ַהּלַ יְ לָ ה ְּב ַסן ֶס ְר ַבנְ דֹו
ל־סיד ֶ
ַ .136ה ֶּמלֶ ְך נִ כְ נָ ס לְ טֹולֶ דֹוֶ .א ִ
ּ ָפנָ ה ָאחוֹ רָ ,רכַ ב ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ טוֹ לֶ דוֹ ,
ֶאת ַה ַּטחוֹ לֹא יִ ְצלַ ח ִסיד ׁ ֶש ִּלי ַה ַּליְ לָ ה:
״ב ַח ְסדְּ ָךַ ,מלְ ִּכי ,יִ ׁ ְשמֹר אוֹ ְת ָך ָה ֵאל.
ְּ
ׁשוּבֲ ,אדוֹ נִ יֲ ,חזֹר ָה ִע ָירה ,וַ ֲאנִ י
ְ ּב ַסן ֶס ְר ַבנְ דוֹ עוֹ ד ֶא ְחנֶ ה ִעם ֲאנָ ׁ ַשי.
ַה ַּליְ לָ ה ֵ ּגיסוֹ ַתי יַ ִ ּגיעוּ ,ו ֵּבינְ ַתיִ ם
ֶא ֱעמֹד ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ָמר ְ ּבזֶ ה ְמקוֹ ם ַה ּק ֶֹד ׁש.
ָמ ָחר ֻמ ְקדָּ ם ַ ּבבּ ֶֹקר ַא ִ ּג ַיע לְ טוֹ לֶ דוֹ ,
ו ְּב ֶט ֶרם ְסעו ָּדה ֶאל ַה ּקוֹ ְר ֶטס ָאבוֹ א.״
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biltar se quiere | e ondrar a so señor.
Quando lo [vio] el rey | por nada non tardo:
«¡Par Sant Esidro | verdad non sera oy!
Cavalgad, Çid; si non, | non avria dend sabor;
saludar nos hemos | d’alma e de coraçon.
De lo que a vos pesa | a mi duele el coraçon;
¡Dios lo mande que por vos | se ondre oy la cort!»
«¡Amen!» | dixo mio Çid el Campeador.
Beso le la mano | e despues le saludo:
«¡Grado a Dios | quando vos veo, señor!
Omillam a vos | e al conde don Remond
e al conde don Anrrich | e a quantos que i son;
¡Dios salve a nuestros amigos | e a vos mas, señor!
Mi mugier doña Ximena | – dueña es de pro –
besa vos las manos | e mis fijas amas a dos
desto que nos abino | que vos pese, señor.»
Respondio el rey: | «¡Si fago, sin salve Dios!»

136. 	El rey entra en Toledo; el Cid cerebra vigilia en San Serván.
Por Tolledo | el rey tornada da.
Essa noch mio Çid | Tajo non quiso passar:
«¡Merçed, ya rey; | si el Criador vos salve!
Penssad, señor | de entrar a la çibdad,
e yo con los mios | posare a San Servan.
Las mis compañas | esta noche legaran;
terne vigilia | en aqueste santo logar.
Cras mañana | entrare a la çibdad
e ire a la cort | enantes de yantar.»
Dixo el rey: | «Plazme de veluntad.»
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״בכָ ְך לִ ִ ּבי שָׂ ֵמ ַח,״ ֵה ׁ ִשיב לַ ִּסיד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ְּ
ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ִעיר ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ָ ּבאַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך.
ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאסָ ׁ ,שכַ ן ְ ּב ַסן ֶס ְר ַבנְ דוֹ .
ִצ ָ ּוה ַה ִּסיד לָ ֵתת נֵ רוֹ ת ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח,
ו ִּב ְמקוֹ ם ַה ּק ֶֹד ׁש יַ ֲעמֹד ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ָמר,
יִ ּ ָׂשא ְּת ִפ ָּלה לָ ֵאל ,וְ גַ ם ְ ּבסוֹ ד יָ שִׂ ַיח
ִעם ֲאנָ ׁ ָשיו וְ ִעם ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה.
ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר ָקם ,עוֹ ד לֹא זָ ְר ָחה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
וּכְ ָבר נִ ּ ְׂש ָאה ְּת ִפ ַּלת ַה ּׁ ַש ֲח ִרית ו ִּמ ָיסה,
ִח ְּלק ּו ְ ּבר ַֹחב לֵ ב ַמ ָּתת ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה.
״אלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה ,יַ ד יְ ִמינִ י ַא ָּתה,
ַ
ִע ּ ִמי ֵּתלֵ ְך יַ ְחדָּ וִ ,עם ַה ִ ּב ׁישוֹ ף ֵחרוֹ נִ ימוֹ ,
מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ִע ּ ָמנ ּו ו ּ ֶּפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס
וְ ָה ָא ִציל ִמבּ ו ְּרגוֹ סַ ,מ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס,
ַאלְ ָבר ַסלְ ָבדוֹ ֶרס וְ ַאלְ ָבר ֶ ּב ְרמו ֶּדס,
וְ גַ ם ַמ ְר ִטין מוּנְ יוֹ ס ,יְ לִ יד ׁ ָש ָעה ֻמ ְצלַ ַחת,
ו ׁ ְּש ֵא ִרי ַה ּטוֹ בֶ ,פלֶ ס מוּנְ יוֹ סִ ,ע ּ ָמנוּ.
יָ בוֹ א ִע ּ ִמי ַמלַ נְ ָדהּ ָ ,ב ִקי ָה ִא ׁיש ַ ּבחֹק,
וְ גַ לִ ינְ ד ַ ּג ְר ִס ֵ ּיסִ ,א ׁיש ָא ָרגוֹ ן ַה ּטוֹ ב,
וַ ֲעלֵ ֶיהם ֵמ ָאה ִמ ֵ ּבין ְ ּבכִ ֵירי ֲאנָ ׁ ֵשינוּ,
ִ ּבלְ בו ּׁש ְ ּגלִ ָ
ימה ַר ָּכה ִמ ַּת ַחת לַ ּׁ ִש ְריוֹ ן.
בּ וֹ ֶה ֶקת ַה ּׁ ִש ְריָ ה ַּכ ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַהזּוֹ ַר ַחת,
וְ ָעלֶ ָיה יִ ְּתנ ּו ּ ַפ ְרוַ ת ַס ּמוּר וְ חֹלֶ ד,
יטב ְ ּביֶ ֶתר,
יַ ְס ִּתיר ּו ֶאת ַה ּׁ ֶשלַ ח ָק ׁשוּר ֵה ֵ
ְ ּב ֵאין רוֹ ֶאה יְ ִהי ַחד וְ נָ כוֹ ן ַה ַּל ַהב.
ָּכ ְך ֶאל ֲח ַצר ַה ּ ֶמלֶ ְך יֵ ׁש ִ ּב ְרצוֹ נִ י לָ בוֹ א,
ֶאת זְ כֻ ּיוֹ ַתי לִ ְתבּ ַֹע וְ ֶאת דְּ ָב ִרי לוֹ ַמר.
וְ ִאם ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן רוֹ ְק ִמים ָּתכְ נִ ית נֶ גְ דִּ י,
ְ ּב ֵמ ָאה ֲא ׁ ֶשר ָּכ ֵאלּ ּו ֶא ְהיֶ ה ּ ָפטוּר ִמ ּ ַפ ַחד.״
״אדוֹ ן,״ ֵה ׁ ִשיב ּו לוֹ ָּ ,
ָ
״כזֶ ה הוּא ְרצוֹ נֵ נוּ.״
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ִצ ָ ּוה ,לְ בו ּׁש ֻּכ ָּלם מוּכָ ן.
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El rey don Alfonsso | a Tolledo es entrado,
mio Çid Ruy Diaz | en San Servan posado.
Mando fazer candelas | e poner en el altar;
sabor a de velar | en essa santidad
al Criador rogando | e fablando en poridad.
Entre Minaya | e los buenos que i ha
acordados fueron | quando vino la man.
Matines e prima | dixieron faza’l alba.
Suelta fue la missa | antes que saliesse el sol
e ssu ofrenda han fecha | muy buena e [a sazon].
«Vos, Minaya Albar Fañez | el mio braço mejor
vos iredes comigo | y el obispo don Jheronimo
e Pero Vermuez | e aqueste Muño Gustioz
e Martin Antolinez | el burgales de pro
e Albar Albarez | e Albar Salvadorez
e Martin Muñoz | que en buen punto naçio
e mio sobrino | Felez Muñoz;
comigo ira Malanda | que es bien sabidor
e Galind Garçiez | el bueno d’Aragon;
con estos cunplansse çiento | de los buenos que i son.
Velmezes vestidos | por sufrir las guarnizones,
de suso las lorigas | tan blancas commo el sol,
sobre las lorigas | armiños e peliçones,
e que non parescan las armas, | bien presas los cordones;
so los mantos las espadas | dulçes e tajadores;
d’aquesta guisa | quiero ir a la cort
por demandar mios derechos | e dezir mi razon;
si desobra buscaren | ifantes de Carrion
¡do tales çiento tovier | bien sere sin pavor!»
Respondieron todos: | «¡Nos esso queremos, señor!»
Assi commo lo a dicho | todos adobados son.
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יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ֵאינוֹ ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ּ ֻפזְ ָמק ִמ ַ ּבד ֻמ ְב ָחר כּ וֹ ֵר ְך הוּא לְ ַרגְ לָ יו,
וַ ֲעלֵ ֶיהן נוֹ ֵעל ַמ ָ ּגף ָהדוּר וְ טוֹ ב.
ֻּכ ּתֹנֶ ת ִמ ּ ִפ ׁ ְש ָּתןֶ ,צ ָחה ְּכאוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
ַה ֲח ָפ ִתים ֻּכ ָּלם זָ ָהב ָטהוֹ ר וְ כֶ ֶסף,
ּתוֹ ֲא ִמים ּ ִפ ְר ֵקי יָ ָדיוָּ ,כזֹאת דָּ ַר ׁש ַה ִּסיד.
ְּכסוּתוֹ ְ ּגלִ ָ
ימה ִמ ּ ֶמ ׁ ִשיֵ ,מ ַ
יטב ַה ׁ ּ ִש ָיר ִאין,
ְרקו ָּמה ֲע ֶט ֶרת ּ ָפזַ .אדֶּ ֶרת ֵמ ָעלֶ ָיה,
ּ ַפ ְרוַ ת ָה ַא ְר ָ ּג ָמןּ ְ ,ג ִדילֶ ָיה ִמ ָ ּז ָהב,
זוֹ ְּכסוּת ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ֵמ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד.
ַעל שְׂ ָערוֹ ִמ ְצנֶ ֶפת ִמ ַ ּבד ֻּכ ְתנָ ה ֻמ ְב ָחר,
ְרקו ָּמה חו ֵּטי זָ ָהב וַ ֲעשׂ וּיָ ה לְ ַמ ַען
לֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ַה ִּסיד לִ גְ זֹר ֶאת שְׂ ָערוֹ .
ָאר ְֹך זְ ָקנוֹ וְ ָעבָ ,ק ׁשוּר ָס ִביב ְ ּב ֶס ֶרט,
ָּכ ְך ַעל ׁ ֶשהוּא ׁ ֶשלּ וֹ נוֹ ֵצר ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי.
וְ ַעל ַהכּ ֹל ָע ָטה ְמ ִעיל ָהדוּרַ ,רב ֵע ֶר ְך,
מוֹ ׁ ֵש ְך ֶאת ָּכל ֵעינֵ י ַהנּוֹ כְ ִחים ְס ִביבוֹ .
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ְ ּבר ׁ
ֹאש ֵמ ָאה ,אוֹ ָתם ִצ ָ ּוה לְ ִה ְת ַח ֵ ּגר,
עוֹ לֶ ה ֶאל ָה ֻא ָּכף ,נוֹ ֵט ׁש ֶאת ַסן ֶס ְר ַבנְ דוֹ .
וְ כָ ְך ִ ּבכְ סוּת נָ ָאה יָ בוֹ א ֶאל ַה ּקוֹ ְר ֶטס.

ּקֹור ֶטס.
יטב ַהּוָ ָסלִ ים ָּבא ֶאל טֹולֶ דֹו .נִ כְ נָ ס ֶאל ַה ְ
ל־סיד ְּבלִ וְ יַ ת ֵמ ַ
ֶ .137א ִ
ּפֹות ַח ֶאת
ל־סיד ְמ ָס ֵרבַ .ה ֶּמלֶ ְך ֵ
ַה ֶּמלֶ ְך ַמ ִּצ ַיע לֹו ְמקֹום יְ ִׁש ָיבהֶ .א ִ
ּדֹורׁש לְ ַק ֵּבל ַּב ֲחזָ ָרה ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ֲח ָרבֹותִ ,טיסֹון
ל־סיד ֵ
ַה ִּמ ְׁש ָּפטֶ .א ִ
מֹוס ָרן לִ ֵידי
אֹותן ְּביָ ָדיו וְ הּוא ְ
מֹוס ִרים ָ
וְ קֹולָ ָדהָ .ה ִאינְ ַפנְ ִטים ְ
ֹלׁשת ַאלְ ֵפי ַמ ְרק
ל־סיד ַּב ֲחזָ ָרה ְׁש ֶ
ּדֹורׁש ֶא ִ
מּודסַ .ע ָּתה ֵ
ּוּב ְר ֶ
ַאנְ טֹולִ ינֶ ס ֶ
חֹובם ִּב ְׁשוֵ ה ֵע ֶרְך
ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהבָ .ה ִאינְ ַפנְ ִטים ְמ ִׁש ִיבים ֶאת ָ
ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי טוֹ לֶ דוֹ יָ ַרד נָ ֶאה לָ ָא ֶרץ,
נִ כְ נַ ס ִעם ֲאנָ ׁ ָשיו ָמתוּןָ ׁ ,שלֵ וָ ,ה ִע ָירה.
ַ ּב ָּתוֶ ְך יְ ַה ֵּל ְךֻ ,מ ָּקף ִמ ׁ ְש ַמר ֵמ ָאה.

שירת אל־סיד

357
Nos detiene por nada | el que en buen ora naçio:
calças de buen paño | en sus camas metio,
sobr’ellas unos çapatos | que a grant huebra son;
vistio camisa de rançal | tan blanca commo el sol,
con oro e con plata | todas las presas son,
al puño bien estan, | ca el selo mando;
sobr’ella un brial | primo de çiclaton,
obrado es con oro, | pareçen por o son;
sobr’esto una piel vermeja, | las bandas d’oro son,
siempre la viste | mio Çid el Campeador;
una cofia sobre los pelos | d’un escarin de pro,
con oro es obrada, | fecha por razon,
que non le contalassen los pelos | al buen Çid Canpeador.
La barba avie luenga | e prisola con el cordon;
por tal lo faze esto | que recabdar quiere todo lo so.
De suso cubrio un manto | que es de grant valor,
en el abrien que ver | quantos que i son.
Con aquestos çiento | que adobar mando
a priessa cavalga, | de San Servan salio;
assi iva mio Çid | adobado a lla cort.

137. 	El Cid, con los más distinguidos de sus vasallos, va a Toledo; entra en
la corte; el rey le ofrece asiento en su escaño; el Cid rehúsa; el rey
abre la sesión; el Cid presenta su demanda;reclama sus dos espadas,
Colada y Tizón; recibidas, se las entrega a Pero Bermúdez y a Martín
Antolínez; nueva demanda del Cid: tres mil marcos en oro y plata; los
Infantes se ven obligados a pagar en especie.
A la puerta de fuera | descavalga a sabor,
cuerda mientra entra mio Çid | con todos los sos,
el va en medio | e los çiento aderredor.

המלך אלפונסו מכבד את אל־סיד במושב שלצדו .רנה בן ששון.

הצדק יתגלה בשורה של דו־קרבות .רנה בן ששון.
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לְ ֵעת ָרא ּו ִּכי ָ ּבא יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן,
יטיב,
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ֵמ ִ
ָּכמוֹ ה ּו ָהרוֹ זְ נִ ים ַאנְ ִר ֶיקה וְ ָרמוֹ ן,
וְ כָ ְך ֻּכ ָּלםֲ ,הלֹא ֵּת ְדעוֵּ ,מ ֶהם וָ ַמ ָּטה,
ִק ְ ּבל ּו ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד ֶאת יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.
ל־ק ֶר ְס ּפוֹ ִא ׁיש ְ ּג ַרנְ יוֹ ן,
ֲא ָבל ֵס ֵרב לָ קוּם ֶא ְ
וְ כָ ְך ַ ּגם ְּכנו ְּפיַ ת ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ל־סיד,
ֲאזַ י ָא ַמר ַה ּ ֶמלֶ ְך :״בּ וֹ א ׁ ֵשב ֶא ְצלִ יֶ ,א ִ
ַעל ַה ּמוֹ ׁ ָשב ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ָּת לִ י ְּת ׁשו ָּרה.
נָ כוֹ ן ,יֵ ׁש נִ ְר ָ ּגנִ יםַ ,א ְך ַא ָּתה ַה ּטוֹ ב ֵ ּבינֵ ינוּ.״
ֲאזַ י כּ וֹ ֵב ׁש וָ לֶ נְ ְסיָ ה הוֹ ָדה לוֹ וְ ָא ַמר:
ֵׁ
״שב ַ ּב ּמוֹ ׁ ָשבַ ,אלְ פוֹ נְ סוֹ ָ ,אדוֹ ן ַא ָּתה ו ֶּמלֶ ְך,
ֹאש ִמ ׁ ְש ַמר ֲאנָ ׁ ַשי.״
וַ ֲאנִ י ָּכאן ֶא ְתיַ ֵ ּצב ְ ּבר ׁ
ל־סיד לְ ָאזְ נוֹ ׁ ֶשל דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
נָ ֲעמ ּו דִּ ְב ֵרי ֶא ִ
ְ ּב ַס ְפ ָסל ָעטוּר ,נָ ֶאה ,יָ ׁ ַשב ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי,
ו ִּמ ְּס ִביבוֹ ֵה ֵסבּ ּו ֵמ ָאה ַאנְ ׁ ֵשי ִמ ׁ ְש ָמר.
נָ ְתנ ּו ֵעינָ ם ַ ּב ִּסיד ָּכל ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ַ ּב ֶּכנֶ ס,
ִה ִ ּביט ּו ִ ּבזְ ָקנוֹ ָ ,אר ְֹךָ ,ק ׁשוּר ְ ּב ֶס ֶרט.
ָאכֵ ןּ ְ ,ב ַמלְ בּ ו ׁ ָּשיו ַמ ְר ׁ ִשים ָהיָ ה ַה ֶ ּג ֶבר.
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ,נִ כְ לָ ִמים ,לֹא ֵה ֵע ּז ּו לְ ַה ִ ּביט בּ וֹ .
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ֵמ ִ
יטיב:
ַ
״ה ְס ִּכיתוֲּ ,אנָ ׁ ַשי ,יַ ֲעזָ ְרכֶ ם ָה ֵאל,
ְ
ֵמ ָאז ָהיִ ִיתי ֶמלֶ ך ִּכ ַ ּנ ְס ִּתי ּ ַפ ֲע ַמיִ ם
ֶאת ַה ּקוֹ ְר ֶטסּ ְ ,ב ַק ְריוֹ ן וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ְ ּבבּ ו ְּרגוֹ ס.
ֶאת ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ַה ּיוֹ ם ִּכ ַ ּנ ְס ִּתי ְ ּבטוֹ לֶ דוֹ
ֵמ ַא ֲה ָב ִתי לַ ִּסיד ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.
יִ ְת ַ ּבע ָה ִא ׁיש דִּ ין ֶצ ֶדק ֵמ ִאינְ ַפנְ ִטים ׁ ֶשל ַק ְריוֹ ן,
ִה ׁ ְש ּ ִפיל ּו ֶאת ְּכבוֹ דוֹ ֶ ,את זֹאת יוֹ ְד ִעים ֻּכ ָּלנוּ.
דּ וֹ ן ָרמוֹ ן וְ דוֹ ן ַאנְ ִר ֶיקה יֵ ׁ ְשב ּו ַ ּבדִּ ין וְ כָ ְך
ַ ּגם יֶ ֶתר ַה ּׁשוֹ ִעים ׁ ֶש ֵאינָ ם ַאנְ ׁ ֵשי ַק ְריוֹ ן.

3125

שירת אל־סיד

361
Quando lo vieron entrar al que en buen ora naçio
levantos en pie | el buen rey don Alfonsso
y el conde don Anrrich | y el conde don Remont
e desi adelant | sabet, todos los otros;
a grant ondra lo reçiben | al que en buen ora naçio.
Nos quiso levantar | el Crespo de Grañon
nin todos los del bando | de ifantes de Carrion.
El rey dixo al Çid: | «Venid aca ser, Campeador,
en aqueste escaño | quem diestes vos en don.
¡Mager que [a] algunos pesa, | mejor sodes que nos!»
Essora dixo muchas merçedes | el que Valençia gaño:
«Sed en vuestro escaño | commo rey e señor;
aca posare | con todos aquestos mios.»
Lo que dixo el Çid | al rey plogo de coraçon.
En un escaño torniño | essora mio Çid poso,
los çiento quel aguardan | posan aderredor.
Catando estan a mio Çid | quantos ha en la cort,
a la barba que avie luenga | e presa con el cordon;
¡en sos aguisamientos bien semeja varon!
Nol pueden catar de verguença | ifantes de Carrion.
Essora se levo en pie | el buen rey don Alfonsso:
«¡Oid, mesnadas; | si vos vala el Criador!
Hyo de que fu rey | non fiz mas de dos cortes,
la una fue en Burgos | e la otra en Carrion.
Esta terçera | a Tolledo la vin fer oy
por el amor de mio Çid | el que en buen ora naçio
que reçiba derecho | de ifantes de Carrion.
Grande tuerto le han tenido, | sabemos lo todos nos.
Alcaldes sean desto | el conde don Anrrich y el conde don Remont
y estos otros condes | que del vando non sodes.
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יטב ַה ְק ׁ ִשיבוּ,
ְ ּב ִק ִיאים ַ ּבחֹק ַא ֶּתםַ ,על ֵּכן ֵה ֵ
ִח ְרצ ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט צוֹ ֵדק וְ לֹא ִמשְׂ ּ ָפח וְ ָעוֶ ל.
ו ָּב ֵעת ַהזּוֹ יִ שְׂ רֹר ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין ַה ִ ּנ ִ ּצים.
ִּכי ִאם ּ ְפלוֹ נִ י יַ ְפ ִר ַיעּ ְ ,ב ַסנְ ט ִאיזִ ידוֹ ר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי,
יְ ג ַֹר ׁש ִמ ּ ַמ ְמלַ כְ ִּתיַ ,ח ְסדִּ י ָא ִסיר ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
וְ ַהזּוֹ כֶ ה ַ ּבדִּ יןּ ְ ,ב ִב ְר ָּכ ִתי יִ זְ ֶּכה.
ַע ָּתה יָ בוֹ א יִ ְט ַען ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ַעל ְּת ִב ָיעתוֹ יָ ׁ ִשיב ּו ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.״
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַה ִּסיד ,נִ ּׁ ֵשק ֶאת יַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך:
״תוֹ דוֹ ת ִמ ֶּק ֶרב לֵ בַ ,מלְ ִּכי וַ ֲאדוֹ נִ י,
ּ
את.
ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ֶ ּזה לְ ַמ ֲענִ י ָק ָר ָ
ָּכזֹאת ִהיא ְּת ִב ָיע ִתי ֵמ ִאינְ ַפנְ ִטים ְ ּבנֵ י ַק ְריוֹ ן,
לְ ֵעת ְ ּבנוֹ ַתי ִה ׁ ְשלִ יכוּ ,לֹא ֶאת ְּכבוֹ ִדי ִה ׁ ְש ּ ִפילוּ,
את ,לְ ָך ַה ּ ִפ ְתרוֹ נִ ים.
ַא ָּתה אוֹ ָתן ִה ּ ֵׂש ָ
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר נָ ְטל ּו ְ ּבנוֹ ַתי ,עוֹ ד ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה
ְ ּבכָ ל לִ ִ ּבי ָא ַה ְב ִּתי ֲע ַדיִ ן ֶאת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם
נָ ַת ִּתי ְ ּביָ ָדם ֶאת ִטיסוֹ ן וְ ֶאת קוֹ לָ ָדה,
ׁ ְש ֵּתי ֲח ָרבוֹ ת ְּכגֶ ֶבר זָ כִ ִיתי ָ ּבן ,לְ ַמ ַען
יטיבוּ.
יָ גֵ ּנ ּו ַעל ְּכבוֹ ָדם וּלְ ׁ ָש ֶר ְת ָך יֵ ִ
לְ ֵעת ְ ּבנוֹ ַתי זָ נְ ח ּו ְ ּביַ ַער ַעד ְ ּבקוֹ ְר ּ ֶפס,
נִ ְּתק ּו ַע ְצ ָמם ִמ ּ ֶמ ִ ּניִ ,א ְ ּבד ּו ַא ֲה ָב ִתי.
ַה ֲח ָרבוֹ ת יָ ׁ ִשיבוִּּ ,כי ֲח ָתנַ י ֵאינָ ם עוֹ ד.״
״עד ָּכאן ַהכּ ֹל נָ כוֹ ן.״
ַה ּיוֹ ׁ ְש ִבים ַ ּבדִּ ין ּ ָפ ְסקוַּ :
ּ
״נָ דוּן ַעל ָּכ ְך,״ ָא ַמר דּ וֹ ן ַ ּג ְר ִס ָיה ָהרוֹ זֵ ן.
ֲאזַ י ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים לָ דוּן ַה ִ ּצדָּ ה ָסר ּו
ִעם ְ ּבנֵ י ֵ ּב ָיתם וְ ִעם ַה ְּכנו ְּפיָ ה ֻּכ ָּל ּה,
ׁ ָש ְקל ּו ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן וּלְ ַה ְחלָ ָטה ִה ִ ּגיעוּ:
״עוֹ שֶׂ ה ִע ּ ָמנ ּו ֶח ֶסד ַרב ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
וְ לֹא ּתוֹ ֵב ַע ֶאת ֶעלְ בּ וֹ ן ְ ּבנוֹ ָתיו ַה ּיוֹ ם.
נַ ִ ּג ַיע ְ ּבנָ ֵקל לְ ֶה ְס ֵּכם ִעם דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
נָ ׁ ִשיב לוֹ ַח ְרבוֹ ָתיו ,וְ כָ ְך יֻ ׁ ְשלַ ם ֶח ְפצוֹ .
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Todos meted i mientes, | ca sodes coñosçedores
por escoger el derecho, | ca tuerto non mando yo.
Della e della part | en paz seamos oy.
Juro por Sant Esidro, | el que bolviere mi cort
quitar me a el reino, | perdera mi amor.
Con el que toviere derecho | yo dessa parte me so.
Agora demande | mio Çid el Campeador;
sabremos que responden | ifantes de Carrion.»
Mio Çid la mano beso al rey | y en pie se levanto:
«Mucho vos lo gradesco | commo a rey e a señor
por quanto esta cort | fiziestes por mi amor.
Esto les demando | a ifantes de Carrion:
por mis fijas quem dexaron | yo non he desonor,
ca vos las casastes, rey, | sabredes que fer oy;
mas quando sacaron mis fijas | de Valençia la mayor
– hyo bien las queria | d’alma e de coraçon –
diles dos espadas | a Colada e a Tizon
– estas yo las gane | a guisa de varon –
ques ondrassen con ellas | e sirviessen a vos.
Quando dexaron mis fijas | en el robredo de Corpes
comigo non quisieron aver nada | e perdieron mi amor;
¡den me mis espadas | quando mios yernos non son!»
Atorgan los alcaldes: | «Tod esto es razon.»
Dixo el conde don Garçia: | «A esto fablemos nos.»
Essora salien aparte | iffantes de Carrion
con todos sus parientes | y el vando que i son,
a priessa lo ivan trayendo | e acuerdan la razon:
«Aun grand amor nos faze | el Çid Campeador
quando desondra de sus fiias | no nos demanda oy;
bien nos abendremos | con el rey don Alfonsso.
Demos le sus espadas, | quando assi finca la boz,
e quando las toviere | partir se a la cort;
hya mas non avra derecho | de nos el Çid Canpeador.»
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ְ ּב ֵאין ִע ָּלה יִ נְ ַעל ֶאת ׁ ְש ָע ָריו ַה ּקוֹ ְר ֶטס,
וְ לַ ִּסיד ׁשוּב לֹא ִּת ְהיֶ ה ֵמ ִא ָּתנ ּו ָּכל ְּת ִב ָיעה.״
ַ ּב ַה ְחלָ ָטה ַה ּזֹאת ָחזְ ר ּו ֶאל ֵ ּבית ַהדִּ ין:
״ב ַח ְסדְּ ָך ָה ַרבַ ,מלְ ֵּכנ ּו דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
ְּ
ישים ֶאת ַמ ַּתן ַה ֲח ָרבוֹ ת.
ֵאינֶ ּנ ּו ַמכְ ִח ׁ ִ
ַע ָּתה ׁ ֶשהוּא ּתוֹ ֵב ַע אוֹ ָתן ַ ּב ֲחזָ ָרה,
ֶח ְפ ֵצנ ּו ְ ּב ָפנֶ ָיך לַ ֲה ׁ ִש ָיבן ֵאלָ יו.״
ֶאת ִטיסוֹ ן וְ ֶאת קוֹ לָ ָדה ֵה ִביא ּו לְ ָפנָ יו,
נָ ְתנ ּו אוֹ ָתן ְ ּביַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְךֲ ,אדוֹ נָ ם.
ׁ ָשלַ ף אוֹ ָתן ַה ּ ֶמלֶ ְךּ ְ ,בב ַֹהק ַרב ִהזְ ִהיר ּו
ַה ַּקת וְ ַה ִ ּנ ָ ּצבַ ,מ ֲעשֵׂ ה זָ ָהב ָטהוֹ ר.
ָ ּב ֵאי ֲח ַצר ַה ּקוֹ ְר ֶטס ִה ִ ּביט ּו ִמ ׁ ְש ָּת ִאים.
ַה ֲח ָרבוֹ ת נָ ַטל ,נִ ּׁ ֵשק יְ ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ְך,
וְ ׁ ָשב ֶאל מוֹ ׁ ָשבוֹ ִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו ָקם ִמ ּק ֶֹדם.
ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ְ ּביָ ָדיו ,בּ וֹ ֵחן אוֹ ָתן ַּכ ָ ּיאוּת.
יטב.
יפןִּ ,כי ִה ִּכ ָירן ֵה ֵ
לֹא יָ כְ ל ּו לְ ַה ְחלִ ָ
ֻּכלּ וֹ קוֹ ֵרן ֵמא ׁ ֶֹשרֵ ,מ ִאיר ִח ּיו ְּך שְׂ ָפ ָתיו.
ֵה ִרים יָ דוֹ ַה ִּסיד ,לִ ֵּטף זְ ָקנוֹ ָה ָעב:
״נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ִ ּבזְ ָקנִ י – ִא ׁיש לֹא ֵה ֵעז לִ ְתל ֹׁש –
ִּכי עוֹ ד ֶאנְ קֹם ְּכבוֹ ָדן ׁ ֶשל סוֹ ל וְ ׁ ֶשל ֶאלְ וִ ָירה.״
ֲאזַ י ָק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ׁ ְש ֵאר ְ ּבשָׂ רוֹ דּ וֹ ן ּ ֶפ ְדרוֹ ,
הוֹ ׁ ִשיט יָ דוֹ ֵאלָ יוָ ,מ ַסר לוֹ ֶאת ִטיסוֹ ן:
״היא ְראוּיָ ה לְ ָך ,דּ וֹ ן ֶ ּב ְרמו ֶּדסָ ,ק ֶח ָה.״
ִ
וְ לָ ָא ִציל ִמבּ ו ְּרגוֹ סַ ,מ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס,
ֶאת קוֹ לָ ָדה ֶה ֱענִ יקַ ,ה ֶח ֶרב ָה ַא ֶח ֶרת.
״מ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ,וָ ָסל ָא ִציל וְ טוֹ ב.
ַ
זָ כִ ִיתי ְ ּבקוֹ לָ ָדה ִ ּב ְק ָרב מוּל ׁשוֹ ַע ָרם,
ִא ׁיש ַ ּב ְר ֶצלוֹ נָ הְ ׁ ,שמוֹ דּ וֹ ן ָרמוֹ ן ֶ ּב ֶרנְ גֶ ר.
ׁ ֶש ְּל ָך ִהיאָ ,א ָ ּנא ׁ ְשמֹר ִמ ָּכל ִמ ׁ ְש ָמר ָעלֶ ָיה.
ְראוּיָ ה לְ ָך ַה ֶח ֶרבּ ְ .ב ֶעזְ ָר ָת ּה יִ ּ ְפל ּו
ְ ּביָ ֶד ָיך רֹב ָּכבוֹ ד ו ְּת ִה ָּלה ְ ּגדוֹ לָ ה.״
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Con aquesta fabla | tornaron a la cort:
«¡Merçed, ya rey don Alfonsso, | sodes nuestro señor!
No lo podemos negar, | ca dos espadas nos dio;
quando las demanda | e dellas ha sabor
dar gelas queremos | dellant estando vos.»
Sacaron las espadas | Colada e Tizon,
pusieron las en mano | del rey so señor;
saca las espadas | e relumbra toda la cort,
las maçanas e los arriazes | todos d’oro son,
maravillan se dellas | todos los omnes buenos de la cort.
Reçibio las espadas, | las manos le beso,
tornos al escaño | don se levanto;
en las manos las tiene | e amas las cato,
nos le pueden camear | ca el Çid bien las connosçe.
Alegros le tod el cuerpo, | sonrrisos de coraçon,
alçava la mano, | a la barba se tomo:
«¡Par aquesta barba | que nadi non messo
assis iran vengando | don Elvira e doña Sol!»
A so sobrino [don Pero] | por nonbrel lamo,
tendio el braço, | la espada Tizon le dio:
«Prendet la, sobrino, | ca mejora en señor.»
A Martin Antolinez | el burgales de pro
tendio el braço, | el espada Coladal dio:
«Martin Antolinez | mio vassalo de pro
prended a Colada | – ganela de buen señor
del conde d[on] Remont Verengel | de Barçilona la mayor –
por esso vos la do | que la bien curiedes vos.
Se que si vos acaeçiere | con ella ganaredes grand prez e grand valor.»
Beso le la mano, | el espada tomo e reçibio.
Luego se levanto | mio Çid el Campeador:
«¡Grado al Criador | e a vos, rey señor:
hya pagado so de mis espadas, | de Colada e de Tizon!
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נִ ּׁ ֵשק יָ ָדיו ,נָ ַטל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאת ַה ֶח ֶרב.
ֲאזַ י ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר:
ַ
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא וְ לַ ֲאדוֹ נִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ִּכי נָ ָחה דַּ ְע ִּתי ְ ּבנוֹ שֵׂ א ַה ֲח ָרבוֹ ת.
ַא ְך לִ י ִמן ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ְּת ִב ָיעה ַא ַחת נוֹ ֶס ֶפת.
ֵעת ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי נָ ְטלוּ ,נָ ַת ִּתי
ְ ּביָ ָדם ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַאלְ ֵפי ַמ ְרק ְ ּבזָ ָהב וְ כֶ ֶסף.
ַעל ַה ּ ַמ ָּתת ַה ּזֹאת ֶה ְחזִ יר ּו לִ י ְ ּב ָעוֶ ל.
יָ ׁ ִשיב ּו ֶאת ַּכ ְס ּ ִפיׁ ,שוּב ֵאין ֵהם ֲח ָתנַ י.״

3200

ל ּו ְר ִא ֶיתם ֵּכ ַיצד ָמח ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים.
״ה ׁ ִשיב ּו ֵּ‘כן’ אוֹ ‘לֹא’.״
ָסח ָהרוֹ זֵ ן ָרמוֹ ןָ :
״ב ׁ ֶשל ָּכךְ
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ָענ ּו לוֹ ּ ְ :
ֶאת ַה ֲח ָרבוֹ ת ֶה ְחזַ ְרנ ּו לַ ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
לְ ַמ ַען ֵקץ לָ ׁ ִשים לִ ְת ִביעוֹ ָתיו ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ְ
ִה ֵ ּנה זוֹ ְּת ׁשו ָּב ֵתנוִּ ,אם כּ ֹה יַ ִּתיר ַה ּ ֶמלֶ ך.״
ֵה ׁ ִשיב לָ ֶהם ַה ּ ֶמלֶ ְך :״לִ ְת ִב ָיעתוֹ ַא ֶּתם
ַח ָ ּי ִבים לְ ֵה ָענוֹ ת ,זוֹ ִמ ְצוָ ִתי לָ כֶ ם.״
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רִ ,ה ִ ּגיד:
ַ
״ההוֹ ן ׁ ֶש ְ ּביַ ְדכֶ ם נָ ַת ִּתי ,לִ י ָה ׁ ִשיבוּ,
וָ לֹא ,דִּ ין וְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַה ִ ּציג ּו לְ ָפנַ י.״
ַה ִ ּצדָּ ה ָסר ּו ׁשוּב ָה ִאינְ ַפנְ ִטיםַ .רב ָהע ׁ ֶֹשר
וְ לָ ֶב ַטח לֹא יַ ְס ִּכימ ּו לַ ֲה ׁ ִשיבוֹ לַ ִּסיד,
ַמה ַ ּגם ׁ ֶש ֶאת ֻרבּ וֹ ִּכלּ ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים.
ׁ ָש ִבים ֶאל ַהדִּ ּיוּןַ ,ה ְחלָ ָט ָתם נֶ ְח ֶר ֶצת:
ַּ
״כ ֲא ׁ ֶשר נוֹ ֵתן ֵעינוֹ ָה ִא ׁיש ִ ּב ְרכו ׁ ֵּשנוּ,
ַמ ְר ִחיק ִע ּ ָמנ ּו לֶ כֶ תַ ,ה ִּסיד כּ וֹ ֵב ׁש וָ לֶ נְ ְסיָ ה.
נָ ׁ ִשיב לוֹ ֶאת חוֹ ֵבנ ּו ְ ּב ַק ְר ְקעוֹ ת ַק ְריוֹ ן.״
״הוֹ ִאיל ו ַּבחוֹ ב הוֹ דוּ,״ ֵה ִעיר ּו ַה ּׁשוֹ ְפ ִטים,
ִ
״אם ִמן ַה ַה ָ ּצ ָעה נוֹ ָחה דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ִסיד,
נַ ִּתיר זֹאת ,וְ אוּלָ ם נַ ְתנֶ ה ִּכי ֶאת ּ ִפ ְרעוֹ ן
ַהחוֹ ב ָּכאן יְ ַק ְ ּימוְּּ ,כלוֹ ַמרּ ְ ,ב ֵבית ִמ ׁ ְש ּ ָפט.״

אל־סיד .צעצוע הנמכר בחנויות בורגוס.
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Otra rencura he | de ifantes de Carrion:
quando sacaron de Valençia | mis fijas amas a dos
en oro y en plata | tres mill marcos (de plata) les di [y]o.
Hyo faziendo esto, | ellos acabaron lo so;
den me mis averes, | quando mios yernos non son.»
¡Aqui veriedes quexar se | ifantes de Carrion!
Dize el conde don Remond: | «Dezid de ssi o de no.»
Essora responden | ifantes de Carrion:
«Por essol diemos sus espadas | al Çid Campeador,
que al no nos demandasse, | que aqui finco la boz.»
«Si ploguiere al rey | assi dezimos nos:
a lo que demanda el Çid | quel recudades vos.»
Dixo el buen rey: | «Assi lo otorgo yo.»
Levant(ad)os en pie | el Çid Campeador:
«Destos averes | que vos di yo
si melos dades, | o dedes dello raçon.»
Essora salien aparte | ifantes de Carrion;
non acuerdan en conssejo | ca los haveres grandes son,
espesos los han | ifantes de Carrion.
Tornan con el conssejo | e fablavan a sso sabor:
«Mucho nos afinca | el que Valençia gaño
quando de nuestros averes | assil prende sabor;
pagar le hemos de heredades | en tierras de Carrion.»
Dixieron los alcaldes | quando manfestados son:
«Si esso plogiere al Çid | non gelo vedamos nos;
mas en nuestro juvizio | assi lo mandamos nos:
que aqui lo entergedes | dentro en la cort.»
A estas palabras | fablo el rey don Alfonsso:
«Nos bien la sabemos | aquesta razon
que derecho demanda | el Çid Campeador.
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לְ ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ָקם וְ ִד ֵ ּבר ַה ּ ֶמלֶ ְך:
ְּ
״ב ֶצ ֶדק ְמ ַב ֵּק ׁש ַה ִּסיד חוֹ בוֹ לִ ְפר ַֹע,
ֶאת זֹאת יוֹ ְד ִעים ֻּכ ָּלנוִּ .מ ּׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים
אתיִ ם.
ַמ ְרק ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב ,יֵ ׁש ְ ּביָ ִדי ָמ ַ
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן נָ ְתנ ּו לִ י ֶאת ַה ֶּכ ֶסף,
ֵאינִ י רוֹ ֶצה בּ וֹ עוֹ דֲ .עלֵ ֶיהם לִ ְפר ַֹע חוֹ ב,
ִ ּב ְרצוֹ נִ י לַ ֲה ׁ ִשיבוֹ ִּ ,כי ַמ ָ ּצ ָבם ְ ּבכִ י ַרע.
יִ ְּתנוּה ּו לְ ֶא ִ
ל־סיד ,יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.״
דִּ ֵ ּבר ֶפ ְרנַ ן גּ וֹ נְ ָסלֶ סֵ :
״אין לָ נ ּו ְמזֻ ּ ָמן.״
ַה ּׁשוֹ ַע דּ וֹ ן ָרמוֹ ן ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַעל דְּ ָב ָריו:
ֵ
״מ ַא ַחר ׁ ֶש ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וְ ַה ָ ּז ָהב ִּכ ִּל ֶיתם,
ֲאנִ י ַמכְ ִריז ָ ּבזֹאת ִ ּב ְפנֵ י ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
ִּכי ִ ּב ׁ ְשוֵ ה ֵע ֶר ְך ֶאת ַהחוֹ ב לַ ִּסיד ַּת ְחזִ ירוּ,
ִ ּב ְתנַ אי ׁ ֶשהוּא יֵ אוֹ ת.״ ַע ָּתה ׁ ֶש ָה ִאינְ ַפנְ ִטים
ִמ ַּק ְריוֹ ן ֵה ִבינ ּו ִּכ ֵיאין לָ ֶהם ָמנוֹ ס
ִמ ְּל ָה ׁ ִשיב חוֹ ָבם ,ל ּו ְר ִא ֶיתם אוֹ ָתם
ָ ּב ִאים ֶאל ֶה ָח ֵצר ִעם ֵע ֶדר ְרכָ ׁ ִשים,
ּ ִפ ְר ֵדי ַמ ּ ָׂשא ְּכ ֵב ִדים ,סו ֵּסי ֵמרוֹ ץ ו ְּק ָרב,
יטב ָמגֵ ן וְ ׁ ֶשלַ ח.
ִצ ּיוּד לְ ִמלְ ָח ָמהֵ ,מ ַ
ִק ֵ ּבל אוֹ ָתם ֶא ִ
ל־סיד ַעל ּ ִפי ֻא ְמדַּ ן ׁשוֹ ְפ ָטיו.
אתיִ ם ַמ ְרק ֵמ ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ךְ,
נוֹ ָסף ַעל ַה ּ ָמ ַ
ׁ ִש ְּלמ ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים לִ ילִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן
ִ ּב ְמזֻ ּ ָמן ֲא ׁ ֶשר לָ ווִּּ ,כי לֹא דַּ י ִ ּב ְרכו ׁ ָּשם.
ָאכֵ ןֵּ ,ת ְדע ּו וַ דַּ איִ ,מן ַה ִּס ּפוּר ַה ֶ ּזה
יָ ְצא ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ו ְּתבו ָּס ָתם נִ ַ ּצ ַחת.

ּדּו־ק ָרב
ְ
ל־סיד.
יׁשית ֶׁשל ֶא ִ
ַ .138ה ְּת ִב ָיעה ַה ְּׁשלִ ִ
נָ ַטל ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי זֶ ה ַה ִּקנְ יָ ן ׁ ְשוֵ ה ֵע ֶר ְך,
יטיב ּו לְ ַט ּ ֵפל בּ וֹ .
ִק ְ ּבלוּה ּו ֲאנָ ׁ ָשיו ,יֵ ִ
ַא ְך ַּתם ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ,וְ עוֹ ד ְּת ִב ָיעה ִה ִ ּג ׁישוּ:
״תוֹ ָדה לְ ָךַ ,מלְ ִּכיַ ,על ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֶ ּצ ֶדק,
ּ
ְ
ּ
ַאך ַעל ִע ַקר ָה ָעוֶ ל ֵאינִ י יָ כוֹ ל לִ ְפס ַֹח.
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Destos .iii. mill marcos | los .cc. tengo yo,
entramos melos dieron | los ifantes de Carrion.
Tornar gelos quiero | ca t[an] d[e]sfechos son,
enterguen a mio Çid | el que en buen ora naçio
quando ellos los an a pechar | non gelos quiero yo.»
Fablo Ferran Gonçalez: | «Averes monedados non tenemos nos.»
Luego respondio | el conde don Remond:
«El oro e la plata | espendiestes lo vos;
por juvizio lo damos | ant’el rey don Alfonsso:
pagen le en apreçiadura | e prendalo el Campeador.»
Hya vieron que es a fer | los ifantes de Carrion.
Veriedes aduzir | tanto cavallo corredor,
tanta gruessa mula, | tanto palafre de sazon,
tanta buena espada | con toda guarnizon;
reçibiolo mio Çid | commo apreçiaron en la cort.
Sobre los dozientos marcos | que tenie el rey Alfonsso
pagaron los ifantes | al que en buen ora na[çi]o;
enprestan les de lo ageno, | que non les cumple lo so.
Mal escapan jogados | sabed, desta razon.

138. 	Tercera demanda: los retos.
Estas apreçiaduras | mio Çid presas las ha,
sos omnes las tienen | e dellas penssaran.
Mas quando esto ovo acabado | penssaron luego d’al:
«¡Merçed, ya rey señor | por amor de caridad!
La rencura mayor | non se me puede olbidar.
Oid me toda la cort | e pesevos de mio mal:
[a] los ifantes de Carrion | quem desondraron tan mal
a menos de riebtos | no los puedo dexar.
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ַה ְק ׁ ִשיב ּו לִ ְד ָב ַרי ,ו ְּב ִס ְבלִ י ְקח ּו ֵחלֶ ק.
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ִה ׁ ְש ּ ִפיל ּו ֶאת ְּכבוֹ ִדי,
ּ־ק ָרב.״
וְ לֹא ַא ְר ּ ֶפה ֵמ ֶהם לְ לֹא ֶא ְת ַ ּגר דּ ו ְ

ל־סיד ַמ ֲא ִׁשים ֶאת ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ּכִ י ֶה ֱעטּו ָעלָ יו ָקלֹון
ֶ .139א ִ
״ה ִ ּגיד ּו לִ י ָמ ַתי וְ ֵא ְיך ָ ּבכֶ ם ָעלַ ְב ִּתי,
ַ
ַה ִאם דְּ ַב ָ
ר־מה ָא ַמ ְר ִּתיּ ִ ,ב ְר ִצינוּת אוֹ ְ ּבלָ צוֹ ן?
לְ ִ ּבי לָ כֶ ם נָ ַת ִּתיֶ ,את ֵמ ָית ָריו ׁ ִש ַּס ְע ֶּתם.
ָ ּבזֹאת ֶא ְת ַ ּבע ֶא ְתכֶ ם ,וְ ַה ּקוֹ ְר ֶטס יַ כְ ִר ַיע.
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ִמ ָ ּולֶ נְ ְסיָ ה ְ ּבנוֹ ַתי ְ ּביַ ְדכֶ ם נָ ַת ִּתי,
ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד וְ ע ׁ ֶֹשר ְ ּבכֶ ֶסף וְ זָ ָהב.
ִאלְ ָמלֵ א ָ ּב ֶהן ֲח ַפ ְצ ֶּתםַּ ,כלְ ֵבי ְ ּבגִ ָידה ו ַּמ ַעל,
ַמדּ ו ַּע ִמ ָ ּולֶ נְ ְסיָ הּ ֵ ,ב ָיתן ,אוֹ ָתן לְ ַק ְח ֶּתם?
וְ לָ ּ ָמה ֶאת ְ ּבשָׂ ָרן ְק ַר ְע ֶּתם ְ ּב ָד ְר ָבן
ו ְּב ַא ְפ ָסר? זְ נַ ְח ֶּתם אוֹ ָתן ְ ּביַ ַער קוֹ ְר ּ ֶפס,
לְ ַח ּיוֹ ת ַה ַ ּי ַער ֶט ֶרף וּלְ עוֹ פוֹ ת ַה ַ ּציִ ד.
ְ ּב ָפ ָעלְ כֶ ם יְ ַר ְד ֶּתם ֶאל ׁ ֵש ֶפל ַמ ְד ֵרגָ ה.
ֹאמר דְּ ָברוֹ .״
לָ ֶא ְת ָ ּגר ִאם לֹא ָּת ׁ ִשיבוַּ ,ה ּקוֹ ְר ֶטס י ַ

ל־סיד לְ לַ ַעג
אֹורדֹונְ יֵ ס ְמ ַב ֵּקׁש לָ ִׂשים ֶאת ֶא ִ
ּ .140גַ ְר ִסי ְ
ָאז ָהרוֹ זֵ ן דּ וֹ ן ַ ּג ְר ִס ָ ּיה ָקם ַעל ַרגְ לָ יו וְ ָסח:
ְּ
״ב ַח ְסדְּ ָךַ ,מלְ ִּכיֵ ,אין ִ ּב ְס ָפ ַרד ָּכמוֹ ָך,
ל־סיד נָ כוֹ ן לְ ַק ָ ּבלַ ת ַהדִּ ין.
ִה ֵ ּנה ֶא ִ
ַ ּגם זְ ַקן ִמדּ וֹ ת ָעבֹת ִצ ּ ֵמ ַח ַה ּתוֹ ֵב ַע,
יֵ ׁש יְ ֵר ִאים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ יֵ ׁש ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּת ִאים.
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִמ ַּק ְריוֹ ן ׁשוֹ ִעים ֵהם ִמ ֵּל ָדה,
ַאף לֹא לְ ִפילַ גְ ׁ ִשים ְצ ִריכִ ים ֵהם ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו,
ַקל וָ ח ֶֹמר לֹא נָ ׁ ִשים ַּכדִּ ין וְ כִ ׁ ְשווֹ ת ֵע ֶר ְך.
וְ ִאם נָ ְט ׁש ּו אוֹ ָתןִ ,ע ּ ָמם ָהיָ ה ַה ֶ ּצ ֶדק.
ְ
ֹאמר ַה ִּסיד ֲח ַסר ָּכל ֵע ֶרך.״
ַעל ֵּכן ָּכל ׁ ֶש ּי ַ
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139. 	Imprecación del Cid.
Dezid: ¿que vos mereçi, | ifantes
en juego o en vero | o en alguna razon?
Aqui lo mejorare | a juvizio de la cort.
¿A quem descubriestes | las telas del coraçon?
A la salida de Valençia | mis fijas vos di yo
con muy grand ondra | e averes a nombre;
quando las non queriedes | – ¡ya canes traidores! –
¿por que las sacavades | de Valençia sus honores?
¿A que las firiestes | a çinchas e a espolones?
Solas las dexastes | en el robredo de Corpes
a las bestias fieras | e a las aves del mont:
¡por lo que les fiziestes | menos valedes vos!
Si non recudedes | vea lo esta cort.»

140. Garci Ordóñez trata de poner en ridiculo al Cid; el Cid deja
malparado a su enemigo.
El conde don Garçia | en pie se levantava:
«¡Merçed, ya rey | el mejor de toda España!
Vezos mio Çid | a llas cortes pregonadas;
dexola creçer | e luenga trae la barba,
los unos le han miedo | e los otros espanta.
Los de Carrion | son de natura tal
non gelas devien querer | sus fijas por varraganas
¡o quien gelas diera | por parejas o por veladas!
Derecho fizieron | por que las han dexadas.
¡Quanto el dize | non gelo preçiamos nada!»
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ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר נָ ַטל זְ ָקנוֹ  ,אוֹ ֵמר:
ֶא ִ
״תוֹ ָדה לָ ֵאל ׁ ַש ִּליט ָה ָא ֶרץ וְ ׁ ָש ַמיִ ם,
ּ
יטב.
ָאר ְֹך זְ ָקנִ י ׁ ֶש ֵּכן ִט ּ ַפלְ ִּתי בּ וֹ ֵה ֵ
ַעל ַמה ֶ ּזה ,דּ וֹ ן ַ ּג ְר ִס ָ ּיה ,נִ ְט ּ ַפלְ ָּת לִ זְ ָקנִ י?
ֵמ ָאז ֵה ֵחל לִ ְצמ ַֹח זָ כָ ה לִ ְתשׂ ו ַּמת לֵ ב.
ֵמעוֹ לָ ם יְ לוּד ִא ּׁ ָשה לֹא לָ ַפת אוֹ תוֹ ְ ּבכ ַֹח,
וְ לֹא ָמ ׁ ַש ְך בּ וֹ ֶ ּבן ִא ּׁ ָשה נוֹ ְצ ִרית אוֹ ַמאו ִּרית,
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ָעשִׂ ִיתי לְ ָך ְ ּב ִק ְריַ ת ַק ְ ּב ָרה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר אוֹ ָת ּה ָּכ ַב ׁ ְש ִּתי וְ ֶאת זְ ָקנְ ָך ָּתלַ ׁ ְש ִּתי.
ַ ּגם יֶ לֶ ד לֹא ָּכ ׁ ַשל ׁ ָשם לִ ְמרֹט וְ ל ּו ְמ ַעט,
וַ ֲא ׁ ֶשר ָע ַק ְר ִּתי לֹא ָצ ַמח ַ ּב ֲחזָ ָרה.״

ל־סיד ְּב ַה ְדּגָ ַׁשת
ֶ .141פ ְרנַ נְ דֹו ְמ ַב ֵּקׁש לְ ַב ֵּטל ֶאת ִּד ְב ֵרי ֶא ִ
ַה ַּפ ַער ַה ֶח ְב ָר ִתי ֵּבין ַה ְּׁשנַ יִ ם
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ֶפ ְרנַ נְ דוֹ ֵ ,מ ִרים קוֹ לוֹ ַה ּׁשוֹ ַע.
ַה ְס ִּכית ּו לְ ִד ְב ֵרי גּ וֹ נְ ָסלֶ ס ִמ ַּק ְריוֹ ן:
ֶ
״את ַה ְּת ִב ָיעה ַה ּזֹאת מו ָּטב לְ ָך לִ זְ נ ַֹח.
ִּכי ַּכ ְס ּ ְפ ָך ִק ַ ּבלְ ָּת וְ ַדי לְ ָך ְ ּבכָ ךְ.
ֵאין צ ֶֹר ְך לְ ַד ְרדֵּ ר ֶאת ַה ּ ְמ ִר ָיבה ֵ ּבינֵ ינוּ.
ֶצ ֱא ָצ ִאים ֲאנַ ְחנ ּו לִ נְ ִסיכֵ י ַק ְריוֹ ן,
לִ ְבנוֹ ת ֵק ָיסר ו ֶּמלֶ ְך לְ ִה ָ ּנשֵׂ א נוֹ ַע ְדנוּ,
וְ לֹא לִ ְבנוֹ ת ָא ִציל זו ָּטר ,נְ חוּת דַּ ְר ָ ּגה.
ַעל ֵּכן אוֹ ָתן זָ נַ ְחנוּ ,וְ טוֹ ב ׁ ֶש ָּכ ְך ָעשִׂ ינוּ.
ֶע ְר ֵּכנ ּו ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו ָ ּג ַדל וְ לֹא ּ ָפ ַחת.״

מּודס לְ ָה ִׁשיב לְ ֶפ ְרנַ נְ דֹו
עֹורר ֶאת ֶּב ְר ֶ
ל־סיד ְמ ֵ
ֶ .142א ִ
ִה ִ ּביט ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ְ ּב ּ ֶפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס:
ֱ
״אמֹר דְּ ָב ֶר ָיךֶ ּ ,פ ְדרוֹ ִ ,א ׁיש ׁ ֶשל דְּ ָמ ָמה וְ ֵאלֶ ם,
ְ ּבנוֹ ַתי ֵהן וּלְ ָך ׁ ַש ֲארוֹ ת ָ ּבשָׂ ר ְקרוֹ בוֹ ת.
ֵהם ְמ ַד ְ ּב ִרים ֵאלַ יֲ ,א ָבל ׁשוֹ ְמעוֹ ת ָאזְ נֶ ָיך.
ִאם ֲא ׁ ִש ֵיבם ֲאנִ י ,לֹא ֵּת ֵצא ֶאל ַהדּ ו ְ
ּ־ק ָרב.״
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Essora el Campeador | prisos a la barba:
«¡Grado a Dios | que çielo e tierra manda!
Por esso es luenga | que a deliçio fue criada.
¿Que avedes vos, conde, | por retraer la mi barba?
Ca de quando nasco | a deliçio fue criada,
ca non me priso a ella | fijo de mugier nada,
nimbla messo | fijo de moro nin de christiana
¡commo yo a vos, conde, | en el castiello de Cabra!
Quando pris a Cabra | e a vos por la barba
non i ovo rapaz | que non messo su pulgada;
¡la que yo messe | aun non es eguada!»

141. Fernando de Carrión se pavonea de su nobleza de linaje y
menosprecia al infanzón.
Ferran Gonçalez | en pie se levanto,
a altas vozes | o(n)dredes que fablo:
«¡Dexassedes vos, Çid, | de aquesta razon!
De vuestros averes | de todos pagado ssodes;
non creçies varaja | entre nos e vos.
¡De natura somos | de condes de Carrion!
Deviemos casar con fijas | de reyes o de enperadores
ca non perteneçien | fijes de ifançones.
Por que las dexamos | derecho fiziemos nos;
		
mas nos preçiamos | sabet, que menos no.»

142. 	El Cid incita a Pero Bermúdez a responder a Fernando.
Mio Çid Ruy Diaz | a Pero Vermuez cata:
«¡Fabla, Pero Mudo, | varon que tanto callas!
Hyo las he fijas | e tu primas cormanas
a mi lo dizen, | a ti dan las orejadas.
Si yo respondier | tu non entraras en armas.»
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מּודס ְמגַ ּלֶ ה ֶאת סֹודֹו ֶׁשל ֶפ ְרנַ נְ דֹו ַה ַּפ ְח ָדן ִּב ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרב
ֶּ .143ב ְר ֶ
ּ ָפ ַתח ּ ִפיו ֶ ּב ְרמו ֶּדסַ ,א ְך לְ ׁשוֹ נוֹ ְּכ ֵב ָדה,
ו ִּמ ְת ַק ּׁ ֶשה ָה ִא ׁיש לִ ְפ ּת ַֹח ִ ּב ְד ָב ִרים.
אוּלָ ם ִמ ּׁ ֶש ֵה ֵחל ,דִּ ֵ ּבר וְ לֹא ָח ַדל:
ל־סיד ,זוֹ דַּ ְר ְּכ ָך ֵמ ָאז
״א ַֹמר לְ ָךֶ ,א ִ
לִ ְקרֹא לִ י ַ ּב ּקוֹ ְר ֶטס דּ וֹ ן ּ ֶפ ְדרוֹ ָה ִא ֵּלם,
ַאף ִּכי נִ ְב ָצר ִמ ּ ֶמ ִ ּני לַ ֲעשׂ וֹ ת יוֹ ֵתר ,וְ ֶאת
ָּכל ַה ּמו ָּטל ָעלַ י ֲא ַב ֵ ּצ ַע ַּכ ִ ּנ ְד ָר ׁש.
ַר ּ ַמאי ַא ָּתהֶ ,פ ְרנַ נְ דוֹ  ,וְ כָ ל דְּ ָב ֶר ָיך ׁ ֶש ֶקר.
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי הוֹ ן וְ כָ בוֹ ד ָרכַ ׁ ְש ָּת.
ִ ּבזְ כוּת ֶא ִ
דְּ ָרכֶ ָיך יְ דוּעוֹ ת לִ י וַ ֲא ַס ּ ֵפר אוֹ ָתן.
זָ כוּר לְ ָך ַה ְּק ָרב לְ יַ ד וָ לֶ נְ ְסיָ ה ,בּ וֹ
ל־סיד זְ כוּת לְ ַמ ָּכה ּפוֹ ַת ַחת.
ִ ּב ַּק ׁ ְש ָּת ֵמ ֶא ִ
את ַ ּב ּ ַמאו ִּרי לְ ַהכּ וֹ ת,
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ָצ ָ
ָר ִא ָית ֶאת ָה ִא ׁיש וְ נַ ְס ָּת ִמ ּ ָפנָ יו.
לוּלֵ א ֲאנִ יָ ,היָ ה חוֹ ֵבט ְ ּב ָך ַה ּ ַמאו ִּרי.
אתיֶ ,אל ַהכּ וֹ ֵפר דָּ ַה ְר ִּתי,
לְ ֶעזְ ָר ְת ָך יָ ָצ ִ
ַּכ ָ ּיאוּת ָהלַ ְמ ִּתי בּ וֹ ֶ .את ָהאוֹ יֵ ב ֵה ַב ְס ִּתי,
סוּסוֹ לְ ָך נָ ַת ִּתי ,וְ ֶאת סוֹ ְד ָך ׁ ָש ַמ ְר ִּתי.
ַעד ֶרגַ ע זֶ ה לְ ִא ׁיש לֹא ִ ּג ִּל ִיתי ֶאת ְקלוֹ נְ ָך.
ִ ּב ְפנֵ י ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּליּ ִ ,ב ְפנֵ י ֻּכ ָּלם ,הוֹ ַס ְפ ָּת
לְ ִה ְת ּ ָפ ֵאר ֵּכ ַיצד ְ ּברֹב ְ ּגבו ָּרה ּ ָפ ַעלְ ָּת
ו ְּב ַמ ֲעשֶׂ ה ַעז נֶ ֶפ ׁש ָק ַטלְ ָּת ֶאת ַה ּ ַמאו ִּרי.
ֶה ֱא ִמינ ּו לְ ָךִּ ,כי ִא ׁיש לֹא יָ ַדע ֶאת ָה ֱא ֶמת.
ָא ְמנָ ם נָ ֶאה ַא ָּתה ,אוּלָ ם ּ ַפ ְח ָדן ׁ ָש ָפל,
ַמ ְר ֶ ּבה ְ ּבלַ ַהג ְס ָרקֵ .א ְיך לְ ַד ֵ ּבר ֵה ַעזְ ָּת?״
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נֹותיו ֶׁשל
טֹוען ּכִ י ְּב ָ
ֶּ .144ב ְר ֶ
מּודס ַמזְ ּכִ יר ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ָה ֲא ִרי וְ ֵ
ל־סיד עֹולֹות ַעל ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ְּב ַמ ֲע ָמ ָדן
ֶא ִ
״אמֹר לִ י ,דּ וֹ ן ֶפ ְרנַ נְ דוֹ  ,הוֹ ֵדה וְ ַאל ַּתכְ ִח ׁיש,
ֱ
ֲהנִ ְפ ַקד ִמ ִ ּזכְ רוֹ נְ ָך ַה ּׁ ַש ַחל ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה?
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143. Perorata de Bermúdez, quien descubre la cobardia
de Fernando en el combate.
Pero Vermuez | conpeço de fablar;
detienes le la lengua, | non puede delibrar,
mas quando enpieça | sabed, nol da vagar:
«Direvos, Çid, | costumbres avedes tales!
¡Siempre en las cortes | Pero Mudo me lamades!
Bien lo sabedes | que yo non puedo mas;
por lo que yo ovier a fer | por mi non mancara.
¡Mientes, Ferrando, | de quanto dicho has!
Por el Campeador | mucho valiestes mas.
Las tus mañas | yo te las sabre contar:
¿miembrat quando lidiamos | çerca Valençia la grand?
Pedist las feridas primeras | al Campeador leal,
vist un moro, | fustel ensayar,
antes fuxiste | que a’l te alegasses.
Si yo non uvias | el moro te jugara mal;
passe por ti, | con el moro me off de ajuntar,
de los primeros colpes | of le de arrancar.
Did el cavallo, | toveldo en poridad,
fasta este dia | no lo descubri a nadi;
delant mio Çid e delante todos | oviste te de alabar
que mataras el moro | e que fizieras barnax;
crovieron telo todos, | mas non saben la verdad.
¡Y eres fermoso, | mas mal varragan!
¡Lengua sin manos! | ¿cuemo osas fablar?

144. Pero Bermúdez echa en cara a Fernando lo del león; las hijas
del Cid valen más que los lnfantes de Carrión.
Di, Ferrando, | otorga esta razon:
¿non te viene en miente | en Valençia lo del leon,
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עוֹ ד נָ ם ַה ִּסיד ,נִ ְמלַ ט ֲא ִרי ִמן ַה ּסוּגַ ר,
ו ָּמה ַא ָּתה ָעשִׂ ָיתֶ ,פ ְרנַ נְ דוֹ ַה ּ ַפ ְח ָדן?
ל־סיד
ִמ ַּת ַחת לַ ַּס ְפ ָסל ָעלָ יו יָ ׁ ַשן ֶא ִ
זָ ַחלְ ָּת ,וְ ַעל ֵּכן ׁ ָש ָפל ְּכבוֹ ְד ָך ַה ּיוֹ ם.
ְס ִביב ַה ַּס ְפ ָסל נִ ַ ּצ ְבנ ּו לְ ָהגֵ ן ַעל ָה ָאדוֹ ן.
ל־סיד כּ וֹ ֵב ׁש וָ לֶ נְ ְסיָ ה,
ֵה ִקיץ ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רֶ ,א ִ
ׁ ָשלֵ ו ָקם ַעל ַרגְ לָ יוֶ ,אל ָה ֲא ִרי ּפוֹ ֵס ַע,
ֹאשוֹ ַה ּׁ ַש ַחלְ ,מ ַצ ּ ֶפה לוֹ ּ ְ ,ב ַצ ָ ּואר
ִה ְר ִּכין ר ׁ
הוֹ לִ ְיך אוֹ תוֹ ַה ִּסיד ֲחזָ ָרה ֶאל ַה ּסוּגַ ר.
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ֵאלֵ ינ ּו ׁ ָשב ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ָר ָאה ֶאת ַה ָ ּו ָסלִ ים ַה ִ ּנ ָ ּצ ִבים ָס ִביב,
ֶאת ֲח ָתנָ יו ִח ּ ֵפשׂ ַ ,א ְך לֹא ָמ ָצא אוֹ ָתם.
ַעל ֵּכן ֲאנִ י אוֹ ְת ָך – בּ וֹ גֵ ד ו ֶּבן ְ ּבלִ ַ ּי ַעל –
ּתוֹ ֵב ַע לְ דו ְ
ּ־ק ָרבָּ .כאן ֶא ָּל ֵחם ְ ּב ָך,
מוּל ּ ְפנֵ י ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ְךּ ְ ,ב ׁ ֵשם ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ִסיד,
ֶאלְ וִ ָירה ַה ְ ּג ִב ָירה וְ ִע ּ ָמ ּה ַהדּ וֹ נְ יָ ה סוֹ ל.
ַעל ִּכי אוֹ ָתן נָ ַט ׁ ְש ָּתְּ ,כבוֹ ְד ָך ֻה ׁ ְש ּ ַפל ַעד ּתֹם.
נָ ׁ ִשים ִה ָ ּנן ַה ּׁ ְש ַּתיִ םַ ,א ֶּתם ְ ּג ָב ִרים ִה ְ ּנכֶ ם,
ֶע ְר ָּכן לְ ֵאין ֲער ְֹך עוֹ לֶ ה ַעל ֶע ְר ְּככֶ ם.
לְ ֵעת דּ ו ְ
ּ־ק ָרב ֵ ּבינֵ ינ ּו – ִאם ַהבּ וֹ ֵרא ָח ֵפץ –
ִּתזְ ֶּכה לִ גְ מוּל ָראוּי לְ בוֹ גֵ ד ְמ ַת ְע ֵּת ַע,
וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ִּתי ְ ּב ַמ ֲעשֶׂ ה אוֹ כִ ַיח.״
ָּכאן ֶאל ִק ּצוֹ ִה ִ ּג ַיע ַה ִ ּוכּ ו ַּח ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.

מּודס
ּדֹוחה ֶאת ִּד ְב ֵרי ֶּב ְר ֶ
ְּ .145דיֵ גֹו ֶ
ַע ָּתה ַה ְס ִּכית ּו ֶאל דִּ ְב ֵרי דְּ יֵ גוֹ גּ וֹ נְ ָסלֶ ס:
ְּ
״בנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ּ ְמרוֹ ם ָה ֲא ֻצ ָּלה,
ָאסוּר לְ ׁ ֶש ְּכמוֹ ֵתנ ּו ָהיָ ה לָ שֵׂ את אוֹ ָתן
ל־סיד.
וְ לַ ֲהפ ְֹך ְ ּבכָ ְך לְ ַח ְתנֵ י ֶא ִ
ַעל ֵּכן לֹא נִ ְת ָח ֵרט ַעל ִּכי אוֹ ָתן נָ ַט ׁ ְשנוּ.
ָּכל ַח ֵ ּי ֶיהן ּתוּכַ לְ נָ ה לִ גְ נ ַֹח וּלְ קוֹ נֵ ן,

3350

שירת אל־סיד

377
quando durmie mio Çid | y el leon se desato?
E tu, Ferrando, | ¿que fizist con el pavor?
¡Metistet tras el escaño | de mio Çid el Campeador!
¡Metistet, Ferrando, | por o menos vales oy!
Nos çercamos el escaño | por curiar nuestro señor
fasta do desperto mio Çid | el que Valençia gaño,
levantos del escaño | e fues pora’l leon;
el leon premio la cabeça, | a mio Çid espero,
dexas le prender al cuelo | e a la red le metio.
Quando se torno | el buen Campeador
a sos vassalos | violos aderredor,
demando por sus yernos: | ¡ninguno non fallo!
Riebtot el cuerpo | por malo e por traidor;
estot lidiare aqui | ant’el rey don Alfonsso
por fijas del Çid, | don Elvira e doña Sol.
¡Por quanto las dexastes | menos valedes vos!
Ellas son mugieres | e vos sodes varones;
en todas guisas | mas valen que vos.
Quando fuere la lid | – si ploguiere al Criador –
tu lo otorgaras | a guisa de traidor;
de quanto he dicho | verdadero sere yo.»
D’aquestos amos | aqui quedo la razon.

145. Diego de Carrión se pavonea de su nobleza de linaje;
menosprecia al Cid.
Diego Gonçalez | odredes lo que dixo:
«¡De natura somos | de los condes mas limpios!
¡Estos casamientos | non fuessen apareçidos
por consagrar | con mio Çid don Rodrigo!
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ֲא ָבל ֶאת ֶח ְר ּ ָפ ָתן לָ נֶ ַצח לֹא ִּת ְמ ַח ְקנָ ה.
ַעל ֵּכן ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה הוֹ ִסיף לָ נ ּו ָּכבוֹ ד.
זֹאת ְ ּבדו ְ
ּ־ק ָרב אוֹ כִ ַיח מוּל ָּכל ַא ִ ּביר ַעז לֵ ב.״

לֹועג לִ ְדיֵ גֹו ַעל ָּפ ָר ַׁשת ָה ֲא ִרי
ַ .146מ ְר ִטין ַאנְ טֹולִ ינֶ ס ֵ
דּו־ק ָרב
ְ
ּומזְ ִמין אֹותֹו לְ
ַ
ֲאזַ י ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס:
ְּ
״בלֹם ּ ִפ ָיך ַה ּׁ ָש ָפלַ ׁ ,ש ְק ָרן ו ֶּבן ְ ּבלִ ַ ּי ַעל,
וּלְ ֶרגַ ע ַאל ִּת ׁ ְש ַּכח ֶאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּׁ ַש ַחל.
ֵּכ ַיצד ּ ָפ ַר ְצ ָּת דֶּ לֶ ת ,נִ ְמלָ ט ֶאל ֶה ָח ֵצר,
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַ ּגת יַ יִ ן נֶ ְח ָ ּבא ,רוֹ ֵעד ִמ ּ ַפ ַחד.
ימה וְ לֹא ַאדֶּ ֶרת.
ֵמ ָאז ׁשוּב לֹא לָ ַב ׁ ְש ָּת לֹא ְ ּגלִ ָ
זֹאת ְ ּבדו ְ
ּ־ק ָרב אוֹ כִ ַיחִּ ,כי דֶּ ֶר ְך ֵאין ַא ֶח ֶרת.
נְ ַט ׁ ְש ֶּתם ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ַעל ֵּכן ַ ּבכּ ֹל עוֹ לוֹ ת ֵהן ַעל ֶצ ֶמד ׁ ֶש ְּכמוֹ כֶ ם.
ְ ּבסוֹ ף ַה ְּק ָרב ֵ ּבינֵ ינ ּו ּתוֹ ֶדה ְ ּבכָ ְך ,ו ִּפ ָיך
י ַ
ֹאמר ִּכי ַא ְך בּ וֹ גֵ ד ַא ָּתה ו ְּמ ַת ְע ֵּת ַע.״
ָּכאן ֶאל ִק ּצוֹ ִה ִ ּג ַיע ַה ִ ּוכּ ו ַּח ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.

ּקֹור ֶטס
ַ .147אסּור ּגֹונְ ָסלֶ ס נִ כְ נָ ס ֶאל ַה ְ
ֲאזַ י ֶאל ָהאוּלָ ם נִ כְ נַ ס ַאסוּר גּ וֹ נְ ָסלֶ ס,
ימתוֹ וְ ֶאת ּ ַפ ְרוַ ת ַהחֹלֶ ד.
גּ וֹ ֵרר ֶאת ְ ּגלִ ָ
זֶ ה ַע ָּתה ָס ַעד לִ בּ וֹ ַ ,על ֵּכן ְסמו ִּקים ּ ָפנָ יו.
לֹא ִמ ְצ ַט ְ ּינִ ים דִּ ְב ֵרי ָה ִא ׁיש ְ ּברֹב ְּתבוּנָ ה.

ּ .148גֹונְ ָסלֶ ס ַמ ֲעלִ יב ֶאת ַה ִּסיד
״א ָה ּהֵ ,ר ַעיִ ,מי עוֹ ד ָר ָאה זָ דוֹ ן ָּכזֶ ה?
ֲ
ל־סיד יַ ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּב ָאזְ נֵ ינוּ?
ִמי ֶאת ְ ּבשׂ וֹ ַרת ֶא ִ
יֵ לֵ ְך ֶאל ְ ּגדוֹ ת אוֹ ִב ְירנָ ה ו ֵּבין ַא ְבנֵ י ֵר ַחיִ ם
ֶאת ַע ְמלָ תוֹ יִ גְ ֶ ּבהְּ ,כ ִמנְ ָהגוֹ ֵמ ָאז.
ִמי ִה ִּתיר לוֹ לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַק ְריוֹ ן?״
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Por que dexamos sus fijas | aun no nos repentimos,
mientra que bivan | pueden aver sospiros;
lo que les fiziemos | ser les ha retraido,
¡esto lidiare | a tod el mas ardido:
que por que las dexamos | ondrados somos nos!»

146. Martín Antolínez echa en cara a Diego lo del león y le reta;
las hijas del Cid valen más que los Infantes de Carrión.
Martin Antolinez | en pie se levantava:
«¡Cala, alevoso, | boca sin verdad!
Lo del leon | non se te deve olbidar;
saliste por la puerta, | metistet al coral,
fusted meter | tras la viga lagar;
mas non vesti[ste]d | el manto nin el brial.
Hyo llo lidiare, | non passara por al:
fijas del Çid | por que las vos dexastes
en todas guisas | sabed, que mas que vos valen.
¡Al partir de la lid | por tu boca lo diras
que eres traidor | e mintist de quanto dicho has!»
Destos amos | la razon finco.

147. Ansur González entra en la corte.
Asur Gonçalez | entrava por el palaçio
manto armiño | e un brial rastrando;
		
vermejo viene, | ca era almorzado;
en lo que fabio | avie poco recabdo:

148. 	Imprecación de Ansur contra el Cid.
«¡Hya varones! | ¿Quien vio nunca tal mal?
¡Quien nos darie nuevas | de mio Çid el de Bivar!
¡Fuesse a Rio d’Orvina | los molinos picar
e prender maquilas | commo lo suele far!
¿Quil darie | con los de Carrion a casar?»
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דּו־ק ָרב.
ְ
קֹורא לֹו לְ
ּגּוס ְטיֹוס ְמ ַה ֶּסה ֶאת ַאסּור ּגֹונְ ָסלֶ ס וְ ֵ
 .149מּונְ יֹו ְ
ל־סיד.
נֹותיו ֶׁשל ֶא ִ
ארה וְ ָא ָרגֹון ְמ ַב ְּק ִׁשים ֶאת יְ ֵדי ְּב ָ
ִאינְ ַפנְ ִטים ִמּנָ וָ ָ
דּו־ק ָרב
ְ
ּׂשּואיןַ .אלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ַמזְ ִמין לְ
ַה ֶּמלֶ ְך ְמ ַא ֵּׁשר ֶאת ַה ָּצ ַעת ַהּנִ ִ
ּגֹומס ֶּפלַ יֵ ס ִמ ְצ ָט ֵרף לָ ֶא ְתּגָ רַ .ה ֶּמלֶ ְך ַמגְ ִּביל ֶאת
ֶאת ַה ְּׁשנַ יִ ם ִמ ַּק ְריֹוןֶ .
לֹוׁשה ִמּכָ ל ַצד ,וְ ֵ
ּלֹוח ִמים לִ ְׁש ָ
ַה ֲ
ּדּו־ק ָרבֹות.
ְ
ּמֹועד לַ
קֹוב ַע ֶאת ַה ֵ
ל־סיד ְמ ַב ֵּקׁש לַ ְחזֹר לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה
ֶא ִ
ֲאזַ י מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ,קוֹ ֵרא:
״בלֹם ּ ִפ ְיךּ ֶ ,בן ְ ּבלִ ַ ּי ַעלּ ,פוֹ ׁ ֵש ַע וּבוֹ גֵ ד
ְּ
ּ
ּ
ַה ְמ ַמ ֵלא ְּכ ֵרסוֹ ְ ּב ֶט ֶרם יִ ְת ּ ַפ ֵלל.
ַא ְך גּ ַֹעל ְּתעוֹ ֵרר ֵא ֶצל ַמ ֲאזִ ינֶ ָיך.
ׁ ָשוְ א ְּת ַד ֵ ּברַ ,א ַחת ִהיא ִאם ְ ּב ָאדוֹ ן אוֹ ֵר ַע,
בּ וֹ גֵ ד ַ ּבכּ ֹל וְ ק ֶֹדם כּ ֹל ַ ּבבּ וֹ ֵרא ִמ ּ ַמ ַעל.
ְ ּב ׁ ֻש ָּתפוּת ִא ְּת ָך ֵאינִ י לוֹ ֵק ַח ֵחלֶ ק.
עוֹ ד ֲא ַצ ֶ ּוה ָעלֶ ָיך לְ הוֹ דוֹ ת ְ ּבכָ ל דְּ ָב ַרי.״
״בא ֵקץ לַ ִּטעוּנִ ים.
״בזֹאת,״ ָסח דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ּ ָ ,
ָּ
ַע ָּתה ִמי ׁ ֶש ָּק ָרא ִּת ָ ּגר יֵ ֵצא לַ ְּק ָרב,
כּ ֹה יַ ַעזְ ֵרנִ י ֵאל.״ ַא ְך ַה ִ ּוכּ ו ַּח ַּתם
וְ ֶצ ֶמד ַא ִ ּב ִירים נִ כְ נַ ס ֶאל ַה ּקוֹ ְר ֶטס.
ימנֶ ס ִאינִ יגוֹ
ֶא ָחד אוֹ ַח ָרה ׁ ְשמוֹ  ,וְ ִח ֶ
ארה הוּא,
ׁ ֵשם ָה ַא ֵחרֶ .א ָחד ִאינְ ַפנְ ט נָ וָ ָ
וַ ֲח ֵברוֹ ִאינְ ַפנְ ט ֵמ ָא ָרגוֹ ן ִה ִ ּג ַיע.
נוֹ ׁ ְש ִקים יָ ָדיו ׁ ֶשל דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים,
ֵהם ְמ ַב ְּק ׁ ִשים לָ שֵׂ את ֶאת ְ ּבנוֹ ת ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ארה וְ ֶא ֶרץ ָא ָרגוֹ ן.
יִ ְהי ּו ַמלְ כוֹ ת נָ וָ ָ
ֵהם ְמ ַב ְּק ׁ ִשים ְ ּב ָרכָ ה ו ַּמ ַּתן ָּכבוֹ ד ָראוּי.
ָ ּבזֹאת דִּ ְב ֵר ֶיהם ַּת ּמוִּ ,ה ְק ׁ ִש ָיבה ֶה ָח ֵצר.
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ָאז וְ ָא ַמר:
״ב ֶח ֶסד דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַ ,מלְ ִּכי וַ ֲאדוֹ נִ י,
ְּ
לֶ ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם ֲאנִ י מוֹ ֶדה ַעל ָּכ ְך
ארה וְ ָא ָרגוֹ ן.
ׁ ֶש ּ ְמ ַב ְּק ׁ ִשים אוֹ ָתן ְ ּבנָ וָ ָ
את ֶאת ְ ּבנוֹ ַתי,
ַא ָּתה ,וְ לֹא ֲאנִ יִ ,ה ּ ֵׂש ָ
ְר ֵאה ִּכי ְ ּביָ ֶד ָיך גּ וֹ ַרל ָה ֲעלָ מוֹ ת.
לֹא ֶא ֱעשֶׂ ה דָּ ָבר ִמ ְ ּבלִ י לִ ׁ ְשאֹל ֶאת ּ ִפ ָיך.״
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149. Muño Gustioz hace callar a Ansur como mentiroso y le reta; Infantes
de Navarra y de Aragón piden al Cid sus hijas para ser reinas; el rey
otorga estos nuevos casamientos; Alvar Fáñez presenta su reto a los
de Carrión; Gómez Pelayet responde al desafio; el rey limita los retos
a los tres primeros y fija plazo; el Cid quiere irse para Valencia,
(folio perdido).
Essora Muño Gustioz | en pie se levanto:
«¡Cala, alevoso, | malo e traidor!
Antes almuerzas | que vayas a oraçion,
a los que das paz | fartas los aderredor.
Non dizes verdad | [a] amigo ni ha señor,
falsso a todos | e mas al Criador.
En tu amistad | non quiero aver raçion;
¡fazer telo [e] dezir | que tal eres qual digo yo!»
Dixo el rey Alfonsso: | «Calle ya esta razon.
Los que an rebtado | lidiaran, ¡sin salve Dios!»
Assi commo acaban | esta razon
affe dos cavalleros | entraron por la cort:
al uno dizen Ojarra | e al otro Yeñego Simenez,
el uno es [del] ifante | de Navarra [rogador],
y el otro | [del] ifante de Aragon;
besan las manos | al rey don Alfonsso,
piden sus fijas | a mio Çid el Campeador
por ser reinas | de Navarra e de Aragon
e que gelas diessen | a ondra e a bendiçion.
A esto callaron | e ascucho toda la cort.
Levantos en pie | mio Çid el Campeador:
«¡Merçed, rey Alfonsso, | vos sodes mio señor!
¡Esto gradesco | yo al Criador
quando melas demandan | de Navarra e de Aragon!
Vos las casastes antes, | ca yo non;
afe mis fijas | en vuestras manos son,
sin vuestro mandado | nada non fere yo.»
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ַה ּ ֶמלֶ ְך ָקםִ ,צ ָ ּוה ַעל ׁ ֶש ֶקט ָ ּבאוּלָ ם.
״בזֹאת ֲאנִ י ַמ ְפ ִציר ְ ּב ָךַ ,ק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ָּ
ִאם שְׂ ַבע ָרצוֹ ן ַא ָּתהֶ ,א ֵּתן ֶאת חוֹ ָת ִמי,
ו ְּב ִב ְר ַּכת ַה ּקוֹ ְר ֶטס יִ זְ כּ ּו ַה ִ ּנ ּ ׂשו ִּאים.
ָּכ ְך ָע ׁ ְש ְר ָך ַּת ְר ֶ ּבהְּ ,כבוֹ ְד ָך וְ נַ ֲחלוֹ ֶת ָיך.״
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ֶא ִ
ל־סיד ,נִ ּׁ ֵשק יְ ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ְך:
ִ
״אם ְ ּב ֵעינֶ ָיך טוֹ ב הוּאַ ,ק ֵ ּבל ַה ְס ָּכ ָמ ִתי.״
ַה ּ ֶמלֶ ְך ָסח :״יִ גְ מֹל לְ ָך ָה ֵאל ִמ ּ ַמ ַעל.
ימנֶ ס וְ אוֹ ַח ָרה,
ו ַּב ֲא ׁ ֶשר לָ כֶ םִ ,ח ֶ
לַ ִ ּנ ּ ׂשו ִּאין ַק ְ ּבל ּו ָ ּבזֹאת ַה ְס ָּכ ָמ ִתי.
ִּת ְהיֶ ינָ ה ְ ּבנוֹ ת ֶא ִ
ל־סידַ ,ה ְ ּג ִבירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה,
ארה וְ ָא ָרגוֹ ןִּ ,תזְ כּ ּו
נְ ׁשוֹ ת ׁשוֹ ֵעי נָ וָ ָ
ָ ּב ֶהן ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד וְ ִאחוּלֵ י ְ ּב ָרכָ ה.״
ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַה ּ ֶמלֶ ְך .נִ ּׁ ְשק ּו יְ ֵדי ַאלְ פוֹ נְ סוֹ
ימנֶ סַ ,ה ּׁ ְשנַ יִ ם
אוֹ ַח ָרה וְ ִאינִ יגוֹ ִח ֶ
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ֲאזַ י נִ ּׁ ְשק ּו יְ ֵדי ֶא ִ
ַ ּגם נִ ׁ ְש ְ ּבע ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ַּכ ָ ּיאוּתּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ,
ִּכי ַהכּ ֹל יַ ֲעלֶ ה יָ ֶפה וְ ַאף ְ ּביֶ ֶתר שְׂ ֵאת.
שְׂ ֵמ ִחים ְ ּבכָ ְך ַר ִ ּבים ִמן ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ַ ּב ּקוֹ ְר ֶטס,
וְ ַרק ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן לִ ָ ּבם ָמלֵ א ֵח ָמה.
ֲאזַ י ָקם ַעל ַרגְ לָ יו ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה:
ַ
״מלְ ִּכי וַ ֲאדוֹ נִ י ,לְ ַח ְסדְּ ָך ֶא ׁ ְש ַאל,
ל־סיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ו ַּבל דְּ ָב ַרי יַ ְקנִ יט ּו ֶאת ֶא ִ
אתי ֶאת ּ ִפי ַמיִ ם
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהדִּ ּיוּנִ ים ִמ ֵּל ִ
ַה ְר ׁ ֵשה נָ א לִ י ֵאפוֹ א לוֹ ַמר דָּ ָבר אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם.״
״דַּ ֵ ּבר,״ ֵה ׁ ִשיב ַה ּ ֶמלֶ ְךְ ּ ,
״פ ַתח ֶאת לִ ְ ּב ָךִ ,מינַ איָ ה,
ָ
לְ עֹנֶ ג ַרב יִ ְהיֶ ה לִ י לִ ׁ ְשמ ַֹע ַמה ְ ּב ִפיך.״
ַ
״ה ְס ִּכית ּו לִ ְד ָב ַריָּ ,כל ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבים ַ ּב ּקוֹ ְר ֶטס.
ָ ּג ְרמ ּו לִ י ָעוֶ ל ַרב ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ֶאת ׁ ַש ֲארוֹ ַתי ָמ ַס ְר ִּתי לָ ֶהם ְ ּב ַצו ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד נָ ְטל ּו אוֹ ָתן ו ִּב ְב ָרכָ ה.
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Levantos el rey, | fizo callar la cort:
«Ruego vos, Çid, | caboso Campeador,
que plega a vos | e atorgar lo he yo
este casamiento | oy se otorge en esta cort.
ca creçe vos i ondra | e tierra e onor.»
Levantos mio Çid, | al rey las manos le beso:
«Quando a vos plaze | otorgo lo yo, señor.»
Essora dixo el rey: | «¡Dios vos de den buen galardon!
A vos, Ojarra, | e a vos, Yeñego Ximenez,
este casamiento | otorgo vos le yo
de fijas de mio Çid | don Elvira e doña Sol
pora los ifantes | de Navarra e de Aragon,
que vos las de | a ondra e a bendiçion.»
Levantos en pie | Ojarra e Yñego Ximenez,
besaron las manos | del rey don Alfonsso
e despues | de mio Çid el Campeador
metieron las fes | e los omenajes dados son
que cuemo es dicho | assi sea o mejor.
A muchos plaze | de tod esta cort
mas non plaze | a los ifantes de Carrion.
Minaya Alba[r] Fañez | en pie se levanto:
«¡Merçed vos pido | commo a rey e a señor
e que non pese esto | al Çid Campeador!
Bien vos di vagar | en toda esta cort;
dezir querria | yaquanto de lo mio.»
Dixo el rey: | «Plazme de coraçon.
Dezid, Minaya, | lo que ovieredes sabor.»
«Hyo vos ruego | que me oyades toda la cort,
ca grand rencura he | de ifantes de Carrion.
Hyo les di mis primas | por mandado del rey Alfonsso
ellos las prisieron | a ondra e a bendiçion;
grandes averes les dio | mio Çid Campeador;
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ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי נָ ַתן ְ ּביָ ָדם ִקנְ יָ ן וְ ע ׁ ֶֹשר.
ַעל ַאף ָּכל זֹאת נָ ְט ׁש ּו ֶאת ַה ְ ּג ִבירוֹ ת ַ ּב ַ ּי ַער.
ַעל ֵּכן ֲאנִ י קוֹ ֵרא ֶאת ַהבּ וֹ גְ ִדים לַ ְּק ָרב.
ָא ְמנָ ם ֶצ ֱא ָצ ִאים ֵהם לִ ְבנֵ י וַ נִ יגוֹ ֶמס,
ֵמ ֶהם נוֹ ְדע ּו ׁשוֹ ִעים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ַע ֵ ּזי נֶ ֶפ ׁש,
יטב.
ַא ְך ֶאת דַּ ְרכֵ י ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֲהלֹא נֵ ַדע ֵה ֵ
ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ֶאת יְ ֵדי ַה ְ ּג ִבירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ָ ּנוָ ָ
ארה וְ ָא ָרגוֹ ן ִ ּב ְּק ׁשוּ,
ַעל ָּכ ְך ֲאנִ י מוֹ ֶדה לֶ ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם.
ַא ְך ְ ּב ֶט ֶרם לְ נָ ׁ ִשים לָ כֶ ם ַּכחֹק ִּת ְהיֶ ינָ ה
ו ְּת ַח ְ ּבק ּו אוֹ ָתןִ ,ק ְרא ּו לָ ֶהן ְ ּ‘ג ִבירוֹ ת’,
ו ִּב ׁ ְשבו ָּעה ַה ְצ ִהיר ּו ִּכי ְּת ׁ ָש ְרת ּו אוֹ ָתן,
ֲא ִפלּ ּו ַהדָּ ָבר יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם לְ ט ַֹרח.
ַה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא וְ לַ ּ ֶמלֶ ְך דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
ָּכ ְך יִ ָ ּנשֵׂ א ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם ֶאת דְּ ָב ַריֲ ,א ָבל ִאם יֵ ׁש ָ ּבכֶ ם
ָח ֵפץ לִ ְס ּתֹר אוֹ ָתםֲ ,אנִ י ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה
נָ כוֹ ן לָ ֵצאת לַ ְּק ָרב ַ ּב ּטוֹ ב ׁ ֶש ֵ ּבינֵ יכֶ ם.״
ֲאזַ י גּ וֹ ֶמס ּ ֶפלַ יֵ ס ָקם ַעל ַרגְ לָ יו וְ ָסח:
ַ
״אלְ ָבר ַפנְ יֵ סַ ,מה ַּט ַעם ַ ּב ִ ּוכּ ו ִּחים ַה ָּללוּ?
ֵהן רֹב ַהנּוֹ כְ ִחים ָּכאן ֵהם לְ ִצדְּ ָךִ ,מינַ איָ ה,
וְ ַהחוֹ לֵ ק ָעלֶ ָיך יְ ׁ ַש ֵּלם ַעל ָּכ ְך ְ ּבי ֶֹקר.
ִאם ְ ּב ֶעזְ ַרת ָה ֵאל נֵ ֵצא ִמ ָּכאן ׁ ְשלֵ ִמים,
ֲאזַ י ֵּת ַדע ִמי לְ ָך הוּא ֵר ַע אוֹ שׂ וֹ נֵ א.״
ָּ
״תם וְ נִ ׁ ְשלַ ם ַהדִּ ין,
״בזֹאת,״ ָא ַמר ַה ּ ֶמלֶ ְךַּ ,
וְ ַאל ִא ׁיש יַ ֲעלֶ ה עוֹ ד ְּת ִביעוֹ ת ו ְּט ָענוֹ ת.
ּ־ק ָרבוֹ ת ָמ ָחר ְ ּב ֵצאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
יֵ ָע ְרכ ּו ַהדּ ו ְ
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה מוּל ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר ָק ְרא ּו ִּת ָ ּגר.״
ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן ֲאזַ י דִּ ְ ּבר ּו ֵאלָ יו:
״לֹא נוּכַ ל ָמ ָחרַ ,מלְ ֵּכנוַּ ,הב לָ נ ּו ּ ֶפ ֶסק זְ ַמן.
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ellos las han dexadas | a pesar de nos:
¡riebto(s) les los cuerpos | por malos e por traidores!
De natura sodes | de los de Vanigomez
onde salien condes | de prez e de valor;
mas bien sabemos | las mañas que ellos han [oy].
¡Esto gradesco | yo al Criador
quando piden mis primas | don Elvira e doña Sol
los ifantes | de Navarra e de Aragon!
Antes las aviedes parejas | pora en braços las tener,
agora besaredes sus manos | e lamar las hedes señoras;
aver las hedes a servir, | mal que vos pese a vos.
¡Grado a Dios del çielo | e [a] aquel rey don Alfonsso
asil creçe la ondra | a mio Çid el Campeador!
En todas guisas | tales sodes quales digo yo;
si ay qui responda | o dize de no
¡hyo so Albar Fañez | pora tod el mejor!»
Gomez Pelayet | en pie se levanto:
«¿Que val, Minaya, | toda essa razon?
Ca en esta cort | afarto[s] ha pora vos
e qui al quisiesse | serie su ocasion.
Si Dios quisiere | que desta bien salgamos nos
despues veredes | que dixiestes o que no.»
Dixo el rey: | «Fine esta razon;
non diga ninguno | della mas una entençion.
Cras sea la lid | quando saliere el sol
destos .iii. por tres | que rebtaron en la cort.»
Luego fablaron | ifantes de Carrion:
«Dandos, rey, plazo | ca cras ser non puede.
Armas e cavallos | tienen los del Canpeador.
nos antes abremos a ir | a tierras de Carrion.»
Fablo el rey | contra’l Campeador:
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ִ ּב ֵידי ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ְ ּגיָ סוֹ ת ,סו ִּסים וְ ׁ ֶשלַ ח.
ְּת ִח ָּלה יִ ְהיֶ ה ָעלֵ ינ ּו לָ לֶ כֶ ת ֶאל ַק ְריוֹ ן.״
ֶאל ַה ַּק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר ָא ַמר ֲאזַ י ַה ּ ֶמלֶ ְך:
״יֵ ָע ֵר ְך ַה ְּק ָרב ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ִּת ְב ַחר.״
״מלְ ִּכיִ ,הנְ נִ י ַמ ֲע ִדיף
ל־סידַ :
ֵה ׁ ִשיב ֶא ִ
ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ ה ַר ָ ּב ִתי ַעל ְמחוֹ זוֹ ת ַק ְריוֹ ן.״
״אל דְּ ָאגָ הֶ ,א ִ
ַ
ל־סיד,״ ֵה ׁ ִשיב לוֹ דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
ָ
ֶ
״את ַא ִ ּב ֶיריך ׁ ְשלַ ח ֵאלַ יַ ,על ִצ ּיו ָּדם.
ִע ּ ִמי יָ בוֹ א ַה ַ ּגיִ סֶ ,א ְהיֶ ה ָע ֵרב לְ ךָ.
ֶא ֱעשֶׂ ה זֹאת ְּכ ָאדוֹ ן לְ ַמ ַען ַה ָ ּו ָסל,
ִא ׁיש לֹא יִ ְפ ַ ּגע ָ ּב ֶהם ,לֹא ׁשוֹ ַע לֹא ָא ִציל.
ִה ֵ ּנה הוּא ַה ּמוֹ ֵעד אוֹ תוֹ ֲאנִ י קוֹ ֵב ַע:
ִמ ֵּקץ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשבוּעוֹ ת ְ ּב ִמ ׁישוֹ ֵרי ַק ְריוֹ ן,
ּ־ק ָרבוֹ ת.
ְ ּבנוֹ כְ חוּת ַה ּ ֶמלֶ ְך יֵ ָע ְרכ ּו ַהדּ ו ְ
ֹאבד זְ כוּתוֹ לִ ְתבּ ַֹע,
ַה ְמ ַא ֵחר לָ בוֹ א ּת ַ
ּ
וּלְ בוֹ גֵ ד מו ָּבס יֻ כְ ַרז ֶ ּבן ַה ְ ּבלִ ַי ַעל.״
ִק ְ ּבל ּו ֶאת ּ ְפ ַסק דִּ ינוֹ ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ִה ְס ִּכים ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,נִ ּׁ ֵשק יְ ֵדי ַה ּ ֶמלֶ ְך:
ְׁ
״שלוֹ ׁ ָשה ֵמ ַא ִ ּב ַירי ִה ְפ ַק ְד ִּתי ְ ּביָ ְד ָך,
ִ ּב ְפ ֻקדָּ ִתי ַא ָּתה הוּא לָ ֶהם ָאדוֹ ן ו ֶּמלֶ ךְ,
נְ כוֹ נִ ים לְ כָ ל ׁ ְשלִ יחוּתּ ִ .ב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַהבּ וֹ ֵרא,
ׁ ַש ֵ ּגר אוֹ ָתם ֵאלַ י ,יָ ׁשוּב ּו לְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה.״
״ב ְרצוֹ ן ָה ֱאל ִֹהים.״
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיב ַה ּ ֶמלֶ ְךּ ִ :
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ֶאת כּ וֹ ָבעוֹ ,
ֲאזַ י ֵה ִסיר ֶא ִ
ָ ּגבוֹ ַּה ַה ָ ּצנִ יףּ ָ ,ב ִהיר ֵמאוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
זְ ָקנוֹ ׁ ִש ְח ֵררַ ,מ ִּתיר אוֹ תוֹ ִמ ּ ְׂשרוֹ ְך וְ יֶ ֶתר.
ָּכל ִמי ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר נָ כַ ח ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ
לְ ֶרגַ ע לֹא ֵה ִסיר ִמ ּ ֶמ ּנוּ .דּ וֹ ן ַאנְ ִר ֶיקה
וְ ֵר ֵעהוָּ ,הרוֹ זֵ ן ָרמוֹ ןָ ּ ,פ ְסע ּו ֵאלָ יו.
ִח ֵ ּבק אוֹ ָתם ֶא ִ
ל־סיד ,ו ְּבכָ ל לִ בּ וֹ ִה ִ ּצ ַיע
לָ ֶהם ֵמאוֹ ְצרוֹ ָתיו ָּכל ׁ ֶש ִ ּי ְרצ ּו לָ ַק ַחת,
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«Sea esta lid | o mandaredes vos.»
En essora dixo mio Çid: | «No lo fare, señor;
mas quiero a Valençia | que tierras de Carrion.»
En essora dixo el rey: | «Aosadas, Campeador.
Dad me vuestros cavalleros | con todas vuestras guarnizones,
vayan comigo, | yo sere el curiador;
hyo vos lo sobrelievo | commo [a] buen vassallo faze (a) señor
que non prendan fuerça | de conde nin de ifançon.
Aqui les pongo plazo | de dentro en mi cort:
a cabo de tres semanas | en begas de Carrion
que fagan esta lid | delant estando yo.
Quien non viniere al plazo | pierda la razon,
desi sea vençido | y escape por traidor.»
Prisieron el juizio | ifantes de Carrion.
Mio Çid al rey | las manos le beso
e dixo: | «Plazme señor
Estos mis tres cavalileros | en vuestra mano son
d’aqui vos los acomiendo | como a rey e a señor.
Ellos son adobados | pora cumpllir todo lo so.
¡Ondrados melos enbiad a Valençia | por amor del Criador!»
Eósora respuso el rey: | «¡Assi lo mande Dios!»
Alli se tollio el capielo | el Çid Campeador,
la cofia de rançal | que blanca era commo el sol
e soltava la barba | e sacola del cordon.
Nos fartan de catarle | quantos ha en la cort.
Adeliño al conde don Anrich | e al conde don Remond:
abraçolos tan bien | e ruega los de coraçon
que prendan de sus averes | quanto ovieren sabor.
A essos e a los otros | que de buena parte son
a todos los rogava | assi commo han sabor;
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לָ ֶהם וְ לָ ֲא ֵח ִרים ִמ ֵ ּבין ַה ְמ ַס ְ ּי ִעים לוֹ .
יֵ ׁש ַהנּוֹ ְטלִ ים דָּ ָבר וְ יֵ ׁש מוֹ ׁ ְשכִ ים יָ ָדם.
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ֶאת ַה ּ ָמ ַ
אתיִ ם ּ ַמ ְרק ִה ׁ ְש ִאיר ִ ּב ֵידי ַה ּ ֶמלֶ ְך,
וְ זֶ ה ִמן ַהנּוֹ ָתר ִּכ ְראוֹ ת ֵעינָ יו לוֹ ֵק ַח.
ֲ
״עשֵׂ ה נָ א ִע ּ ִמי ֶח ֶסדַ ,מלְ ִּכיּ ְ ,ב ׁ ֵשם ָה ֵאל.
ֲאנִ י נוֹ ׁ ֵשק יָ ְד ָך ו ִּב ְר ׁשו ְּת ָך ַה ַ ּנח לִ י –
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַּכ ָ ּיאוּת ָ ּבא ַהכּ ֹל ַעל ְמקוֹ מוֹ –
לָ לֶ כֶ ת לְ וָ לֶ נְ ְסיָ הּ ְ ,ברֹב ָע ָמל ְּכ ַב ׁ ְש ִּת ָיה.״

יח
ל־סיד ַמ ִּצ ַיע ֶאת ַּב ְּביֵ ָקה ,לַ ֶּמלֶ ְךַ .ה ֶּמלֶ ְך ְמ ָס ֵרבַ .ה ֶּמלֶ ְך ַמ ְב ִט ַ
ֶ .150א ִ
ֹלׁשת ֲאנָ ָׁשיו לְ ַא ַחר ֶׁש ַה ִּסיד יָ ׁשּוב
לַ ִּסיד לִ ְפרֹׂש ֶאת ָחסּותֹו ַעל ְׁש ֶ
ל־סיד עֹולִ ים ֶאל ְׂש ֵדה ַה ְּק ָרבַ .ה ֶּמלֶ ְך
לְ וָ לֶ נְ ְסיָ הַ .ה ִּסיד חֹוזֵ רַ .אנְ ֵׁשי ֶא ִ
ּגֹובר ַעל ֶפ ְרנַ נְ דֹו
מּודס ֵ
ׁשֹופ ִטיםֶּ .ב ְר ֶ
ְמ ַמּנֶ ה ְ
נָ שָׂ א יָ דוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ִה ְצ ַט ֵּלב :״נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי
ְ ּב ִאיזִ ידוֹ ר ַה ָּקדוֹ ׁש ,הוּא ִא ׁיש לֵ אוֹ ןִּ ,כי ֵאין
ְ ּב ַמ ְמלַ כְ ִּתי ֻּכ ָּל ּה עוֹ ד ִא ׁיש ָראוּי ָּכמוֹ ָך.״
ימה,
יָ ָצא ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ַעל ַר ּ ָמכוֹ ָק ִד ָ
ִ ּב ֵּק ׁש ֶאת יַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך ַאלְ פוֹ נְ סוֹ לְ נַ ּׁ ֵשק:
ָּ
״פ ַק ְד ָּת ָעלַ י לִ ְדהֹר ַעל ַ ּגב ַ ּב ְ ּביֵ ָקה,
ֵאין ׁ ֶש ְּכמוֹ תוֹ ְ ּב ֶק ֶרב ַה ּ ַמאו ִּרים וְ נוֹ ְצ ִרים.
ַמ ָּתת ִמ ָ ּי ִדי לְ ָך הוּא ,טֹל ֶאת ַה ּסוּסַ ,מלְ ִּכי.״
״לֹא לְ רו ִּחי ַה ּׁ ַשי,״ ֵה ׁ ִשיב לַ ִּסיד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
״ל ּו לְ ַק ְח ִּתיו ָהיָ ה אוֹ ֵבד לוֹ ֲאדוֹ נוֹ .
ָראוּי לְ ָך ַה ּסוּס ,יַ ְחדָּ ו ִ ּבשְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב
ָּת ִביס ּו ֶאת ַה ּ ַמאו ִּרים וְ ִת ְרדְּ פ ּו אוֹ ָתם.
ָּכל ַה ְמ ַב ֵּק ׁש אוֹ תוֹ ַּת ּ ִׂשיגֵ ה ּו יַ ד ָה ֵאל.
ֲהלֹא ִ ּבזְ כוּת ׁ ְשנֵ יכֶ ם זָ כִ ינ ּו ְ ּבכָ בוֹ ד.״
ָאז ְ ּב ִב ְר ַּכת ּ ְפ ֵר ָדה ֵ ּב ְרכ ּו ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהוּ,
יְ ֵמי ַה ּקוֹ ְר ֶטס ַּת ּמוִּ ,א ׁיש לְ ַד ְרכּ וֹ יָ ָצא.
ל־סיד:
יטב ֶא ִ
ֶאת ַה ּיוֹ ְצ ִאים לַ ְּק ָרב ִה ְד ִר ְיך ֵה ֵ
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tales i a que prenden, | tales i a que non.
Los .cc. marcos | al rey los solto;
de lo al tanto priso | quanto ovo sabor.
«¡Merçed vos pido, rey | por amor del Criador!
Quando todas estas nuevas | assi puestas son
beso vuestras manos | con vuestra graçia, señor;
e ir me quiero pora Valençia, | con afan la gane yo.»

150 	El Cid ofrece al rey el regalo de Babieca; el rey no acepta;
recomendaciones del Cid a los tres lidiadores; el Cid regresa a
Valencia; en Carrión, llega el plazo de los retos; pavor de los Infantes
ante Colada y Tizón; los del Cid, amparados por el rey, salen al campo;
el rey designa a los jueces del campo y amonesta a los de Carrión;
los fieles dan las instrucciones; Pero Bermúdez vence
a Fernando González.
El rey alço la mano, | la cara se santigo:
«¡Hyo lo juro | par Sant Esidro el de Leon
que en todas nuestras tierras | non ha tan buen varon!»
Mio Çid en el cavallov | adelant se lego,
fue besar la mano | a so señor Alfonsso:
«Mandastes me mover | a Bavieca el corredor,
en moros ni en christianos | otro tal non ha oy:
hy[o] vos le do en don: | mandedes le tomar, señor.»
Essora dixo el rey: | «Desto non he sabor;
sia vos le tollies | el cavallo no havrie tan buen señor.
Mas atal cavallo cum est | pora tal commo vos,
pora arrancar moros del canpo | e ser segudador;
¡quien vos lo toller quisiere | nol vala el Criador
ca por vos e por el cavallo | ondrados somo[s] nos!»
Essora se espidieron | e luegos partio la cort.
El Campeador a los que han lidiar | tan bien los castigo:
«Hya Martin Antolinez | e vos, Pero Vermuez,
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״מ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ו ּ ֶּפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדס,
ַ
וְ ַא ָּתה ,מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ סִ ,ע ְמד ּו ַּכ ֲהלָ כָ ה
וְ כִ גְ ָב ִרים ַ ּב ְּק ָרב ,לְ ַמ ַען ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה
ֶא ׁ ְש ַמע ִמ ֶּכם ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת ְמלַ ְ ּבבוֹ ת לָ אֹזֶ ן.״
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ָא ַמר ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס :״זֹאת לְ מוֹ ָתר לוֹ ַמר.
נָ ַטלְ נ ּו ַעל ַע ְצ ֵמנ ּו ֶא ְת ָ ּגר וְ נַ ֲעמֹד בּ וֹ .
ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי ִּת ְת ַ ּב ּ ֵׂשר ַעל ֵמת ַא ְך לֹא מו ָּבס.״
שָׂ ֵמ ַח לִ ְד ָב ָריו יְ לִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.
נִ ְפ ָרד ִמ ָּכל ֵר ָעיו ,יוֹ ֵצא ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֶאל וָ לֶ נְ ְסיָ ה ,וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶ
־אל ַק ְריוֹ ן.
ָחלְ פ ּו ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ׁ ָשבוּעוֹ ת .יְ כָ לְ ֶּתם ׁ ָשם לִ ְראוֹ ת
ֵּכ ַיצד ַ ּב ְ ּז ַמן ִה ִ ּגיע ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
ֶאת ּ ְפ ֻקדָּ תוֹ ֶח ְפ ָצם לְ ַמ ֵּלא ַּכ ֲהלָ כָ ה,
ָס ִרים ֵהם לְ ִמ ְצוַ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
ִמ ֵּקץ יוֹ ַמיִ ם ָ ּבא ּו ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
יטב ְ ּב ַר ּ ָמכִ ים וְ ׁ ֶשלַ ח,
ְמ ֻצ ָ ּי ִדים ֵה ֵ
ו ְּבנֵ י ֵ ּב ָיתם ַר ִ ּבים ,רוֹ ְק ִמים ָּתכְ נִ ית ֵּכ ַיצד
ֶאת ַא ִ ּב ֵירי ֶא ִ
ל־סיד לְ ַה ּ ִפיל ַ ּב ּ ַפח ,לִ ְרצ ַֹח
וְ לִ נְ קֹם ַעל ַה ּ ְפגִ ָיעה ִ ּבכְ בוֹ ד ׁשוֹ ֵעי ַק ְריוֹ ן.
ׁ ְש ָפלָ ה ַה ּ ְמזִ ּ ָמה ַא ְך לֹא יָ ְצ ָאה לַ ּפ ַֹעל,
ִּכי ַרב הוּא ַה ּמוֹ ָרא ֵמ ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ִא ׁיש לֵ אוֹ ן.
נָ שְׂ א ּו ְּת ִפ ָּלה ִעם לֵ יל וְ ָע ְמד ּו ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ָמר.
ִה ֵ ּנה ָחלַ ף ַה ַּליְ לָ ה וְ ָקם ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר,
ְ ּבנֵ י ֲא ֻצ ָּלה ַר ִ ּבים נֶ ֱא ָס ִפים ַ ּב ּׁ ֶש ַטח,
ֶח ְפ ָצם לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּבתוֹ ְצאוֹ ת ַה ְּק ָרב.
ָ ּגבוֹ ַּה ַ ּב ָ ּי ִצ ַיע ֵמ ָעל יוֹ ׁ ֵשב ַה ּ ֶמלֶ ְך,
ַמ ׁ ְש ִ ּג ַיח ּ ֶפן יֵ ָעשֶׂ ה דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ַּכדִּ ין.
ַע ָּתה ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
ל־סיד חוֹ גְ ִרים ָמגֵ ן וְ ׁ ֶשלַ ח,
ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחדִּ ,כי ֲאדוֹ נָ ם ֶא ָחד הוּא.

אל־סיד מציע למלך
אלפונסו את בבייקה סוסו.
אוסף קריקטורות ברשותו
של משרד החינוך והמדע במדריד.
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e Muño Gustioz: | firmes sed en campo a guisa de varones;
¡buenos mandados me vayan | a Valençia de vos!»
Dixo Martin Antolinez: | «¿Por que lo dezides, señor?
Preso avemos el debdo | e a passar es por nos;
¡podedes oir de muertos, | ca de vençidos no!»
Alegre fue d’aquesto | el que en buen ora naçio;
espidios de todos los | que sos amigos son,
Mio Çid pora Valençia | y el rey pora Carrion.
Mas tres semanas de plazo | todas complidas son:
felos al plazo | los del Campeador,
cunplir quieren el debdo | que les mando so señor.
Ellos son en p[o]der | del rey don Alfonsso el de Leon.
Dos dias atendieron | a ifantes de Carrion;
mucho vienen bien adobados | de cavallos e de guarnizones,
e todos sus parientes | con ellos son;
que si lospudiessen apartar | a los del Campeador
que los matassen en campo | por desondra de so señor.
El cometer fue malo, | que lo al nos enpeço,
ca grand miedo ovieron | a Alfonsso el de Leon.
De noche belaron las armas | e rogaron al Criador.
Troçida es la noche, | ya quiebran los albores:
muchos se juntaron | de buenos ricos omnes
por ver esta lid | ca avien ende sabor;
de mas sobre todos | i es el rey don Alfonsso
por querer el derecho | e non consentir el tuerto.
Hyas metien en armas | los del buen Campeador;
todos tres se acuerdan | ca son de un señor.
En otro logar se arman | los ifantes de Carrion;
sedielos castigando | el conde Garçi Ordoñez.
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י־שם חוֹ גְ ִרים נִ ׁ ְש ָקם ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ֵא ׁ ָ
ַ ּג ְר ִסי אוֹ ְרדוֹ נְ יֵ ס ַמ ְד ִר ְיך אוֹ ָתם ַ ּב ּ ְמלֶ אכֶ ת.
ׁ ָש ְטח ּו ַ ּב ָּק ׁ ָש ָתם לַ ּ ֶמלֶ ְך דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ,
לֶ ֱאסֹר ַעל ַה ּׁ ִש ּמו ּׁש ְ ּבלַ ֲה ֵבי ַה ֶח ֶרב
ל־סיד.
קוֹ לָ ָדה וְ ִטיסוֹ ן ִ ּב ֵידי ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
ַעל ִּכי אוֹ ָתן ֵה ׁ ִשיב ּו ֵהם ְמ ֵצ ִרים ַע ָּתה.
ֲא ָבל דָּ ָחה ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ַ ּב ָּק ׁ ַשת ַה ּׁ ְשנַ יִ ם:
ַּ
״ב ּקוֹ ְר ֶטס לֹא ֲחלַ ְק ֶּתם ַ ּב ּסוּגְ יָ ה ַה ּזֹאת.
ִאם ַח ְר ְ ּבכֶ ם טוֹ ָבה ,נַ ְ ּצל ּו ַמ ֲעלוֹ ֶת ָיה,
ָּכ ְך יִ נְ ֲהג ּו לָ ֶב ַטח ַאנְ ׁ ֵשי ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
וְ ַע ָּתה ְצא ּו לַ ּ ָׂש ֶדהָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ִה ִ ּג ַיע ַה ּמוֹ ֵעד לְ ִה ָּל ֵחם ְּכגֶ ֶבר.
לֹא ֲח ֵס ִרים דָּ ָבר ַאנְ ׁ ֵשי ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ִאם ְּתנַ ְ ּצח ּו ַ ּב ְּק ָרבִּ ,תזְ כּ ּו ְ ּברֹב ָּכבוֹ ד,
ִאם ִּתנְ ֲחל ּו ְּתבו ָּסה ,לֹא ָ ּבנ ּו ָה ָא ׁ ָשם.
ֲהלֹא ַהכּ ֹל יוֹ ְד ִעים ִּכי ַא ׁ ְש ַמ ְתכֶ ם ִהיא זוֹ .״
ַע ָּתה חוֹ זְ ִרים ָ ּב ֶהם ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ַעל ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם יַ ִ ּביע ּו ֲח ָר ָטה
ְּתמו ַּרת ַק ְריוֹ ן ֻּכ ָּל ּה לֹא ָהי ּו חוֹ זְ ִרים ַעל ָּכ ְך.
ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
ל־סידְ ׁ ,שלָ ׁ ְש ָּתםְ ,מ ֻצ ָ ּי ִדים לַ ְּק ָרב.
ּ ָפנָ ה לִ ְראוֹ ת אוֹ ָתם ַה ּ ֶמלֶ ְך דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ .
ָרא ּו אוֹ תוֹ ַאנְ ׁ ֵשי ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ רִ ,ה ִ ּגידוּ:
״נוֹ ׁ ְש ִקים ֲאנַ ְחנ ּו ֶאת יָ ֶד ָיךֲ ,אדוֹ נֵ נוּ,
ְ ּגזֹר ֶאת דִּ ינְ ָך ַ ּב ְּק ָרב ֵ ּבינֵ ינ ּו לְ ֵבינָ ם,
ו ׁ ְּשפֹט ַּכחֹק לְ ַבל יִ כּ וֹ ן ִמ ׁ ְש ֶ ּגה אוֹ ָעוֶ ל.
לִ ְר ׁשוּת ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים עוֹ ֶמ ֶדת ְּכנו ְּפיָ ה,
ִאם ְ ּבלִ ָ ּבם ְמזִ ּ ָמה אוֹ לָ או ִא ׁיש לֹא יֵ ַדע.
ל־סיד ִה ְפ ִקיד אוֹ ָתנוּ,
ְ ּביָ ְד ָך ַה ֶ ּנ ֱא ָמנָ ה ֶא ִ
ַעל זְ כֻ ּיוֹ ֵתינ ּו ׁ ְשמֹר וְ יִ ְהיֶ ה ָה ֵאל ִע ּ ְמ ָך.״
״בכָ ל ְמא ִֹדי ו ְּבכָ ל נַ ְפ ׁ ִשי.״
ַעל ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיבּ ְ :
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Andidieron en pleito, | dixieron lo al rey Alfonsso
que non fuessen en la batalla | las espadas tajadores Colada e Tizon,
que non lidiassen con ellas | los del Campeador;
mucho eran repentidos los ifantes | por quanto dadas son.
Dixieron gelo al rey, mas non gelo conloyo:
«Non sacastes ninguna | quando oviemos la cort.
Si buenas las tenedes | pro abran a vos;
otrosi faran | a los del Canpeador.
¡Levad e salid al campo, | ifantes de Carrion!
Huebos vos es que lidiedes | a guisa de varones,
que nada non mancara | por los del Campeador.
Si del campo bien salides | grand ondra avredes vos,
e ssi fuere[de]s vençidos | non rebtedes a nos
ca todos lo saben | que lo buscastes vos.»
Hya se van repintiendo | ifantes de Carrion,
de lo que avien fecho | mucho repisos son;
no lo querrien aver fecho | por quanto ha en Carrion.
Todos tres son armados | los del Campeador.
Hiva los ver | el rey don Alfonsso,
dixieron | los del Campeador:
«Besamos vos las manos | commo a rey e a señor
que fiel seades oy | dellos e de nos;
¡a derecho vos valed, | a ningun tuerto no!
Aqui tienen su vando | los ifantes de Carrion,
non sabemos | ques comidran ellos o que non.
En vuestra mano | nos metio nuestro señor:
¡tenendos a derecho, | por amor del Criador!»
Essora dixo el rey: «¡D’alma e de coraçon!»
Aduzen les los cavallos | buenos e corredores,
santiguaron las sielas | e cavalgan a vigor,
los escudos a los cuellos | que bien blocados son;
e’mano prenden las astas | de los fierros tajadores,
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ֶאת סו ֵּס ֶיהם ֵה ִביאוַּ ,ק ֵּלי ֵמרוֹ ץ וְ ַד ַהר,
ֵ ּב ְרכ ּו ַעל ָה ֻא ָּכף ,זִ ְ ּנק ּו ֶאל ַה ּ ַמ ְרדַּ ַעת.
יטב,
ארם ֵה ֵ
ַה ּ ָמגִ ִ ּנים ְק ׁשו ִּרים ַעל ַצ ָ ּו ָ
ְ ּביָ ָדם מוֹ טוֹ ת ָהר ַֹמח – ר ׁ ָ
ֹאשם ַחד ו ְּמלֻ ָּט ׁש,
לְ כָ ל ֲחנִ ית דִּ גְ לוֹ ן ׁשוֹ נֶ ה ֵמ ֲח ֵברוֹ ,
וַ ֲאלֵ ֶיהם חוֹ ְב ִרים ְ ּבנֵ י ַחיִ ל ַא ִ ּב ִירים.
רוֹ כְ ִבים ֶאל שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב וּבוֹ ִס ּמוּן ְ ּגבוּלוֹ ת,
ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ְּכ ִא ׁיש ֶא ָחד ִה ְס ִּכימ ּו ִּכי יַ כּ ּו
ֶאת ַה ָ ּי ִריב ַ ּב ְּק ָרב לְ לֹא ַר ֵחםּ ְ ,בכ ַֹח.
ְ ּב ַצד ׁ ֵשנִ יַ ,ה ִ ּביטוָּ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן,
ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ֻמ ָּק ִפים ְ ּב ֵע ָדה ִמ ְ ּבנֵ י ֵ ּב ָיתם.
ַעל ַהיְ ִר ִיבים ַ ּב ְּק ָרב ִה ְפ ִקיד ׁשוֹ ְפ ִטים ַה ּ ֶמלֶ ְך,
י ְ
ֹאמר ּו לָ ֶהם ַה ָּלל ּו ַמה ּ ֻמ ָּתר ו ָּמה ָאסוּר.
ַע ָּתה ׁ ֶש ַ ּב ּ ָׂש ֶדה ֵהם ,דִּ ֵ ּבר ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ּ ֶמלֶ ךְ:
ַ
״ה ְס ִּכית ּו לִ ְד ָב ַריִ ,אינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ְ ּבטוֹ לֶ דוֹ ַהדּ ו ְ
ּ־ק ָרב ַה ֶ ּזה נוֹ ַעד לִ ְהיוֹ ת,
ֲא ָבל ַא ֶּתם ֵס ַר ְב ֶּתםֶ .את ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ְ ּבנֵ י ַה ַחיִ ל
אתי ֶאל ַק ְריוֹ ן.
ַאנְ ׁ ֵשי ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ֵה ֵב ִ
ֵהם ַּת ַחת ָחסו ִּתיּ ַ ,בל ִא ׁיש יִ ְפ ַ ּגע ָ ּב ֶהם.
ִאם יֵ ׁש ָ ּבכֶ ם חוֹ ֵר ׁש ָר ָעה יֵ ַדע ָה ִא ׁיש
ִּכי ַעל ָענְ ׁשוֹ יָ בוֹ א ְ ּבכָ ל ֻח ְמ ַרת ַהדִּ ין.
ְ ּב ַמ ְמלַ כְ ִּתי ֻּכ ָּל ּה לֹא יֵ ַדע ָה ִא ׁיש ָמנוֹ ַח.״
ְ ּבלֵ ב ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים עוֹ ְרר ּו דְּ ָב ָריו מוֹ ָרא.
ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ׁשוֹ ְפ ָטיו ִס ּ ְמנ ּו ֶאת ַקו ַה ְ ּגבוּל,
ִה ְס ִ ּביר ּו לַ ּׁ ִש ּׁ ָשה ֶאת ּ ֵפרו ּׁשוֹ ְּ ,כלוֹ ַמר:
ַהחוֹ ֶצה ֶאת ַקו ַה ְ ּגבוּל ָּכ ׁ ַשל ַ ּב ַּת ֲחרוּת.
ָּכל ַה ָּק ָהל ָה ַרב נָ ַט ׁש ֶאת ַה ּ ָׂש ֶדה,
ָעלָ יו לִ ׁ ְשמֹר ֶמ ְר ַחק ׁ ֵש ׁש ֲחנִ יתוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ִה ּ ִפיל ּו ַ ּבגּ וֹ ָרל ֶאת ְמקוֹ ָמם ַ ּב ּׁ ֶש ַטח,
ו ְּב ׁ ָשוֶ ה ִח ְּלק ּו ֶאת ֶע ְמדָּ ָתם לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ּ ָפ ְר ׁש ּו ׁשוֹ ְפ ֵטי ַה ְּק ָרב ,נוֹ ְתר ּו ִא ׁיש מוּל ֵר ֵעהוּ.
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estas tres lanças | traen seños pendones;
e derredor dellos | muchos buenos varones.
Hya salieron al campo | do eran los mojones.
Todos tres son acordados | los del Campeador
que cada uno dellos | bien fos ferir el so.
Fevos de la otra part | los ifantes de Carrion
muy bien aconpañados, | ca muchos parientes son.
El rey dioles fieles | por dezir el derecho e al non,
que non varagen con ellos | de si o de non.
Do sedien en el campo | fablo el rey don Alfonsso:
«¡Oid que vos digo, | ifantes de Carrion!
Esta lid en Toledo la fizierades | mas non quisiestes vos.
Estos tres cavalleros | de mio Çid el Campeador
hyo los adux a salvo | a tierras de Carrion;
aved vuestro derecho, | tuerto non querades vos,
ca qui tuerto quisiere fazer | mal gelo vedare yo,
en todo mio reino | non avra buena sabor.»
Hya les va pesando | a los ifantes de Carrion.
Los ficles y el rey | enseñaron los mojones;
libravan se del campo | todos aderredor.
Bien gelo demostraron | a todos .vi. commo son
que por i serie vençido | qui saliesse del mojon.
Todas las yentes | esconbraron aderredor
mas de .vi. astas de lanças | que non legassen al mojon.
Sorteavan les el campo, | ya les partien el sol;
salien los fieles de medio, | ellos cara por cara son.
Desi vinien los de mio Çid | a los ifantes de Carrion
e llos ifantes de Carrion | a los del Campeador.
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ל־סיד ָּת ְקפ ּו ֶאת ְ ּבנֵ י ַק ְריוֹ ן,
ֲאזַ י ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
וְ ֵאלּ ּו ָעט ּו ַעל ַאנְ ׁ ֵשי ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ִא ׁיש ִא ׁיש וְ יַ ֲעדוֹ – הוּא יְ ִריבוֹ לַ ְּק ָרב,
ִא ׁיש ִא ׁיש ו ָּמגִ נּוֹ ָצמוּד לוֹ ַעל ָחזֵ הוּ.
ִה ׁ ְש ּ ִפיל ּו ֲחנִ יתוֹ ת ִעם ַה ִ ּנ ִּסים ַ ּגם יַ ַחד,
ִה ׁ ְש ּ ִפיל ּו ָר ׁ ֵ
אש ֶיהם ֵמ ַעל שְׂ ַפת ַה ּ ַמ ְרדַּ ַעת,
ִא ׁיש ְ ּבסוּסוֹ ֵמ ִאיץ ,נוֹ ֵעץ דָּ ְר ְ ּבנוֹ ָתיו,
ו ַּב ָ ּי ִריב ִמ ּמוּל ֶאת ַמ ָ ּבטוֹ נוֹ ֵעץ.
ִמ ּׁ ַש ַעט ָהרוֹ כְ ִבים ָה ֲא ָד ָמה רוֹ ֶע ֶדת,
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה מוּל ַה ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ִטים ִא ׁיש ַעל ֵר ֵעהוּ.
ְק ַהל ַה ּצוֹ ִפים ָסבוּרִ :ה ֵ ּנה ֵהם ַ ּב ּ ֵמ ִתים,
ָאז ּ ֶפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדסִ ,ר ׁ
אשוֹ ן קוֹ ְר ֵאי ִּת ָ ּגר,
מוּל ֶפ ְרנַ ן גּ וֹ נְ ָסלֶ ס ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים נִ ָ ּצב.
ְ ּבא ֶֹמץ לֵ ב הוֹ לְ ִמים ַה ּׁ ְשנַ יִ ם זֶ ה ָ ּבזֶ ה.
ֶאת ָמגִ נּוֹ ׁ ֶשל ּ ֶפ ְדרוֹ ִ ּב ֵּתק ֶפ ְרנַ ן גּ וֹ נְ ָסלֶ ס
ַא ְך לֹא ּ ָפגַ ע ַ ּב ֶ ּג ֶברַ ,רק ָ ּב ֲאוִ יר ִה ְב ִק ַיע.
ַקת ֲחנִ יתוֹ נִ ׁ ְש ֶ ּב ֶרת ,נִ ּ ֵפץ אוֹ ָת ּה לִ ׁ ְשנַ יִ ם.
ָאז ּ ֶפ ְדרוֹ ֶ ּב ְרמו ֶּדסָ ,א ְמנָ ם ָס ַפג ַמ ָּכה,
זָ קוּף נוֹ ַתר ַה ֶ ּג ֶברָ ,הלַ ם ִ ּב ִיריבוֹ ,
ֶאת ֶ ּבלֶ ט ַה ּ ָמגֵ ן ִר ֵּסקִ ׁ ,ש ֵּסף לִ ׁ ְשנַ יִ ם,
ּ ִפ ֵּל ַח ִ ּב ְמ ֻפ ָּל ׁש – לֹא עוֹ ד יָ גֵ ן ָעלָ יו –
וְ ֶאת חֹד ַה ֲחנִ ית נָ ַעץ ְ ּב ֵבית ָחזֵ הוּ.
ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ִש ְריוֹ ת ָח ַב ׁש ֶפ ְרנַ ן ,וְ כָ ְך נִ ַ ּצל.
ְקרוּעוֹ ת ַה ּׁ ְש ַּתיִ ם ַא ְך ׁ ְשלֵ ָמה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה.
ימה וְ ׁ ִש ְריַ ת ַה ַּקשְׂ ַק ּ ִׂשים
ַה ְּכ ּתֹנֶ תַ ,ה ְ ּגלִ ָ
ָעמֹק ֶאל ּתוֹ ְך ְ ּבשָׂ רוֹ ָח ַדר חֹד ַה ֲחנִ ית.
ִקלּ ו ַּח דָּ ם ּ ָפ ַרץ ִמ ֵ ּבין שִׂ ְפ ֵתי ֶפ ְרנַ ן.
ְקרו ִּעים ַח ְב ֵקי ֻא ָּכףׁ ,שוּב ֵאין ָ ּב ֶהם ּתוֹ ֶעלֶ ת,
ֵמ ֲאחוֹ ֵרי סוּסוֹ ֻה ׁ ְשלַ ְך ֶפ ְרנַ ן לָ ָא ֶרץ.
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Cada uno dellos | mientes tiene al so:
abraçan los escudos | delant los coraçones
abaxan las lanças | abueltas con los pendones
enclinavan las caras | sobre los arzones
batien los cavallos | con los espolones
tembrar querie la tierra | dond eran movedores.
Cada uno dellos | mientes tiene al so;
todos tres por tres | ya juntados son,
cuedan se que essora cadran muertos | los que estan aderredor.
Pero Vermuez | el que antes rebto
con Ferran Gonçalez | de cara se junto,
firiensse en los escudos | sin todo pavor;
Ferran Gonçalez a Pero Vermuez | el escudol passo,
prisol en vazio, | en carne nol tomo,
bien en dos logares | el astil le quebro.
Firme estido Pero Vermuez, | por esso nos encamo;
un colpe reçibiera | mas otro firio,
quebranto la b[l]oca del escudo, | apart gela echo,
passo gelo todo | que nada nol valio,
metiol la lança por los pechos | que nada nol valio;
tres dobles de loriga tiene Fernando, | aquestal presto,
las dos le desmanchan | e la terçera finco;
el belmez con la camisa | e con la guarnizon
de dentro en la carne | una mano gelo metio,
por la boca afuera | la sangrel salio,
quebraron le las çinchas, | ninguna nol ovo pro,
por la copla del cavallo | en tierra lo echo.
Assi lo tenien las yentes | que mal ferido es de muert.
El dexo la lança | e al espada mano metio;
quando lo vio Ferran Gonçalez | conuvo a Tizon,
antes que el colpe esperasse | dixo «¡Vençudo so!»
Atorgaron gelo los fieles, | Pero Vermuez le dexo.
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ַהכּ ֹל ְסבו ִּרים ָהי ּו ִּכי ׁ ָש ַבק ָה ִא ׁיש ַח ִ ּיים.
ָאז ּ ֶפ ְדרוֹ ֲחנִ יתוֹ ִה ׁ ְשלִ ְיךַ ,ח ְרבּ וֹ ׁ ָשלַ ף.
ָר ָאה אוֹ ָת ּה גּ וֹ נְ ָסלֶ סִ ,ה ְב ִחין ִּכי זוֹ ִטיסוֹ ן,
ָ ּב ַחר ׁ ֶשלּ ֹא לָ מוּת ָ ּב ּהַ ,על ֵּכן ָא ַמר :״הו ַּב ְס ִּתי.״
ִה ְס ִּכימ ּו ַה ּׁשוֹ ְפ ִטיםִ ,ה ִ ּנ ַיח לוֹ דּ וֹ ן ּ ֶפ ְדרוֹ .

ּגֹובר ַעל ְּדיֵ גֹו
ַ .151מ ְר ִטין ַאנְ טֹולִ ינֶ ס ֵ
ֲאזַ י דְּ יֵ גוֹ גּ וֹ נְ ָסלֶ ס ו ַּמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס,
ְ ּביָ ָדם ַה ֲחנִ יתוֹ תָ ,הלְ מ ּו ִא ׁיש זֶ ה ָ ּבזֶ ה.
ֵמ ָע ְצ ַמת ַה ֲח ָב ָטה ֻר ְּסק ּו ַה ֲחנִ יתוֹ ת.
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ׁשוֹ לֵ ף ַח ְרבּ וֹ ַ ,ה ֶ ּג ֶבר,
ִהזְ ִהיר ַצח וְ ָטהוֹ ר ַה ַּל ַהב ַ ּב ּ ָׂש ֶדה.
ְ ּבכ ַֹח ַרב ָהלַ ם בּ וֹ ִ ,הנְ ִחית ַח ְרבּ וֹ ַ ,מ ְב ִק ַיע
ֶאת ַה ַּק ְסדָּ ה לִ ׁ ְשנַ יִ םּ ִ .ב ֵּתק ֶאת ִק ּׁשו ֶּר ָיה,
ִּכ ּ ַפת ׁ ִש ְריָ ה קוֹ ֵר ַעּ ,פוֹ ֵרס ֶאת ַה ּ ִמ ְצנֶ ֶפת,
ׁ ְש ֵּת ֶיהן יַ ְחדָּ ו ְ ּבקוּעוֹ ת .נִ גְ לָ ה שְׂ ַער ר ׁ
ֹאשוֹ ,
גּ וֹ זֵ ר אוֹ תוֹ ַה ַּל ַהב ו ִּב ְבשָׂ רוֹ נוֹ גֵ ַע,
ֶחלְ קוֹ נוֹ ׁ ֵשר לָ ָא ֶרץ ֶחלְ קוֹ נוֹ ַתר ֲע ַדיִ ן.
ֹאש גּ וֹ נְ ָסלֶ ס,
ֵעת לַ ַהב ַה ּקוֹ לָ ָדה נִ ַחת ַעל ר ׁ
יָ ַדע ׁ ֶש ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ לֹא יְ ַמ ֵּלט ַה ּׁשוֹ ַע.
ַעל ֵּכן ִה ְפנָ ה סוּסוֹ ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ַה ָ ּי ִריב.
ֲאזַ י ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס ָהלַ ם בּ וֹ ַ ּב ּׁ ֵשנִ ית
ַא ְך לֹא ְ ּבחֹד ַה ַּל ַהב ִּכי ִאם ְ ּב ִמ ׁ ְש ָטחוֹ .
ְ ּביַ ד גּ וֹ נְ ָסלֶ ס ֶח ֶרבַ ,א ְך זוֹ לֹא ְּת ׁ ָש ְר ֶת ּנ ּו
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִ ּב ְצ ָרחוֹ ת ּפוֹ ֵת ַח ָה ִאינְ ַפנְ ט:
ְׁ
״שמֹר ֶאת נַ ְפ ׁ ִשיֵ ,אלִ יִ ,מ ַּל ַהב ַה ּקוֹ לָ ָדה!״
ְ
ִה ׁ ְשלִ יך ַח ְרבּ וֹ ִ ,ר ֵּסן סוּסוֹ ָ ,רכַ ב ִמחוּץ
לְ ַקו ַה ְ ּגבוּל .נוֹ ַתר ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס לְ ַבד.
ּ ָפנָ ה ֵאלָ יו ַה ּ ֶמלֶ ְך :״בּ וֹ א וַ ֲחבֹר ֵאלֵ ינוּ.
ַעל ּ ִפי ָּכל ַה ְּכלָ לִ ים ַ ּב ְּק ָרב ַה ֶ ּזה נִ ַ ּצ ְח ָּת.״
ִא ּׁ ְשר ּו ֶאת דְּ ַבר ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁשוֹ ְפ ֵטי ַה ַּת ֲחרוּת.
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151. Martín Antolínez vence a Diego González.
Martin Antolinez e Diego Gonçalez | firieron se de las lanças,
tales fueron los colpes | que les quebraron amas.
Martin Antolinez | mano metio al espada,
relumbra tod el campo | tanto es linpia e clara;
diol un colpe, | de traviessol tomava,
el casco de somo | apart gelo echava,
las moncluras del yelmo | todas gelas cortava,
alla levo el almofar, | fata la cofia legava,
la cofia y el almofar | todo gelo levava,
raxol los pelos de la cabeça, | bien a la carne legava;
lo uno cayo en el campo | e lo al suso fincava.
Quando este colpe a ferido | Colada la preçiada
vio Diego Gonçalez | que no escaparie con el alma;
bolvio la rienda al cavallo | por tornasse de cara.
Essora Martin Antolinez | reçibiol con el espada,
un colpel dio de lano, | con lo agudo nol tomava;
Dia Gonçalez espada tiene en mano | mas no la ensayava;
esora el ifante | tan grandes vozes dava:
«¡Valme, Dios glorioso, señor, | e curiam deste espada!»
El cavallo asorrienda | e mesurandol del espada
sacol del mojon; | Martin Antolinez en el campo fincava.
Essora dixo el rey: | «Venid vos a mi compaña;
por quanto avedes fecho | vençida avedes esta batalla.»
Otorgan gelo los fieles | que dize verdadera palabra.
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ּגֹובר ַעל ַאסּור ּגֹונְ ָסלֶ סֲ .א ִבי ְׁשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ַמ ְצ ִהיר
ּגּוס ְטיֹוס ֵ
 .152מּונְ יֹו ְ
ל־סיד ָׁש ִבים לְ וָ לֶ נְ ְסיָ הִׂ .ש ְמ ַחת
הּובסּו ַּב ְּק ָרבַ .אנְ ֵׁשי ֶא ִ
ּכִ י ַה ְּׁשנַ יִ ם ְ
נֹותיוּ .דֹונְ יָ ה סֹול וְ דֹונְ יָ ה
ַה ִּסיד ַעל ּכִ י נָ ַקם ֶאת ֶעלְ ּבֹון ְּב ָ
ארה וְ ָא ָרגֹוןַ .ה ִּסיד הֹולֵ ְך לְ עֹולָ מֹו.
ֶאלְ וִ ָירה ַמלְ כֹות נָ וָ ָ
ַה ְמ ַס ֵּפר נִ ְפ ָרד ִמ ַּמ ֲאזִ ינָ יו
הו ְּבס ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטיםַ .ע ָּתה א ַֹמר לָ כֶ ם
ֵא ְיך מוּל ַאסוּר גּ וֹ נְ ָסלֶ ס לָ ַחם מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס.
ָהלְ מ ּו ִא ׁיש ְ ּב ָמגֵ ן ֵר ֵעה ּו ְ ּב ָחזְ ָקה,
ַּת ִּקיף ַאסוּר גּ וֹ נְ ָסלֶ סָ ,ק ׁשו ַּח וְ ַא ּ ִמיץ,
ְ ּב ָמגִ נּוֹ ׁ ֶשל מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ָהלַ ם ְ ּבכ ַֹח.
ּ ִפ ֵּל ַח ִצ ָ ּנתוֹ ִ ׁ ,ש ֵ ּבר ֶאת ִע ּטו ֶּר ָיה,
ַא ְך לֹא ִר ֵּט ׁש ְ ּבשָׂ רוֹ ַ ,רק ָ ּב ֲאוִ יר ִה ְב ִק ַיע.
אזי מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ַ ּב ֲח ָב ָטה ֵה ׁ ִשיב לוֹ ,
ּ ִפ ֵּל ַח ִצ ָ ּנתוֹ ִ ׁ ,ש ֵ ּבר ֶאת ִע ּטו ֶּר ָיה.
ָח ַדר חֹד ַה ֲחנִ ית ֶאת ֶ ּבלֶ ט ַה ּ ָמגֵ ן,
ׁשוּב לֹא יָ גֵ ן ָעלָ יוָ ּ .פ ַרץ ֶאת ׁ ִש ְריָ תוֹ ,
ִה ָּכה ּו ֶ ּב ָחזֶ ה ַא ְך לֹא ָסמו ְּך לַ ֵּלב,
ֹאש ָהר ַֹמח ְ ּביַ ַחד ִעם ַה ֵ ּנס
ָח ַדר בּ וֹ ר ׁ
ו ִּמ ַ ּגבּ וֹ יָ ָצא ַא ּ ָמה ׁ ְשלֵ ָמה ַהחו ָּצה.
ִה ָּטה ַעל ָה ֻא ָּכף גּ וּפוֹ ָ ,מ ׁ ַש ְך ָ ּבר ַֹמח,
וְ כָ ְך ֶאת יְ ִריבוֹ ִה ׁ ְשלִ ְיך גּ ו ְּס ְטיוֹ ס לָ ָא ֶרץ.
ִח ֵּלץ ֶאת ַה ֲחנִ יתֻּ ,כ ָּל ּה ְסמו ָּקה ִמדָּ ם,
ַהכּ ֹל ְסבו ִּרים ָהי ּו ִּכי ׁ ָש ַבק ָה ִא ׁיש ַח ִ ּיים.
נִ ַ ּצב ֵמ ַעל גּ וּפוֹ ִ ,ה ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת ַה ֲחנִ ית.
״ב ׁ ֵשם ָה ֵאלָ ,הנַ ח לוֹ ,
ֲאזַ י זָ ַעק גּ וֹ נְ ָסלוֹ ּ ְ :
ִּככְ לוֹ ת ַה ְּק ָרב ַה ֶ ּזה לָ כֶ ם ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן.״
ִא ּׁ ְשר ּו ׁשוֹ ְפ ֵטי ַה ְּק ָרב ִּכי זוֹ ַ ּגם דַּ ְע ָּתם.
ִצ ָ ּוה ֶאת ַה ּ ָׂש ֶדה ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ַפנּוֹ ת,
ֶאת ַה ִ ּצ ּיוּד ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַתר נוֹ ֵטל ִע ּמוֹ .
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152. Muño Gustioz vence a Ansur González; el padre de los Infantes les da
por vencidos; los del Cid se vuelven a Valencia; alegría del Cid,
pues sus hijas han.
Los dos han arrancado; | direvos de Muño Gustioz
con Assur Gonçalez | commo se adobo:
firiensse(n) en los escudos | unos tan grandes colpes;
Assur Gonçalez | furçudo e de valor
firio en el escudo | a don Muño Gustioz,
tras el escudo | falsso ge la guarnizon,
en vazio fue la lança | ca en carne nol tomo.
Este colpe fecho | otro dio Muño Gustioz,
(tras el escudo | falsso ge la guarnizon)
por medio de la bloca | (d)el escudol quebranto,
nol pudo guarir, | falsso ge la guarnizon,
apart le priso, | que non cab el coraçon;
metiol por la carne adentro | la lança con el pendon,
de la otra part | una braça gela echo,
con el dio una tuerta, | de la siella lo encamo,
al tirar de la lança | en tierra lo echo;
vermejo salio el astil | e la lança y el pendon.
Todos se cuedan | que ferido es de muert.
La lança recombro | e sobr’el se paro;
dixo Gonçalo Assurez: | «¡Nol firgades, por Dios!
¡Vençudo es el campo | quando esto se acabo!»
Dixieron los fieles: | «Esto oimos nos.»
Mando librar el canpo | el buen rey don Alfonsso,
las armas que i rastaron | el selas tomo.
Por ondrados se parten | los del buen Campeador,
vençieron esta lid | ¡grado al Criador!
Grandes son los pesares | por tierras de Carrion.
El rey a los de mio Çid | de noche los enbio
que no les diessen salto | nin oviessen pavor.

פדרו ברמודס הולם בפרננדו גונסלס .רנה בן ששון.

פרננדו גונסלס מושלך מסוסו ארצה .רנה בן ששון.
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ל־סיד,
ִ ּב ָיקר ו ְּבכָ בוֹ ד זָ כ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
לָ ֶהם ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ןַ ,ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵרא,
ו ְּבנַ ֲחלַ ת ַק ְריוֹ ן ַרבּ ּו יָ גוֹ ן וְ ֶע ֶצב.
ְ
ׁ ִש ֵּל ַח ֶאת ַאנְ ׁ ֵשי ֶא ִ
ל־סיד ַה ּ ֶמלֶ ך עוֹ ד
ְ ּבלַ יְ לָ ה זֶ ה לְ ַבל יִ ְרא ּו ִמ ּ ַמ ֲא ָרב.
ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ָמר ,דְּ רוּכִ ים ,רוֹ כְ ִבים ְ ּביוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה,
ִה ֵ ּנה ֵהם ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ִעם ִסיד ׁ ֶש ִּלי יַ ְחדָּ ו.
ֹאש ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ֶח ְר ּ ַפת ָקלוֹ ן ֵה ִמיטוּ,
ַעל ר ׁ
ֶאת ִמ ְצוָ תוֹ ׁ ֶשל ִסיד ִמ ְּלא ּו ַּכ ֲהלָ כָ ה.
שְׂ ַבע ָרצוֹ ן ֵמ ַא ִ ּב ָיריו ַה ִּסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
ַר ָ ּבה ֶח ְר ּ ַפת ְּכלִ ּ ָמה לָ ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַּק ְריוֹ ן.
ַה ּ ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ְ ּג ִב ָירה טוֹ ָבה ,לַ ֲאנָ חוֹ ת נוֹ ְט ׁ ָש ּה,
זֶ ה ַהגּ וֹ ָרל ָצפוּי לוֹ ִ ,אם לֹא יוֹ ֵתר ָ ּגרו ַּע.
ַא ְך נַ ֲעזֹב ַע ָּתה ֶאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַק ְריוֹ ן,
ַה ְ ּגמוּל ׁ ֶשבּ וֹ זָ כ ּו לֹא שִׂ ּ ֵמ ַח ֶאת לִ ָ ּבם.
ִ ּב ְמקוֹ ם זֹאת נְ ַס ּ ֵפר ִ ּבילִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.
ְ ּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה ַר ָ ּב ִתי שִׂ ְמ ָחה וְ ָצ ֳהלָ ה
ִּכי ְ ּגדוֹ לָ ה ִהיא ְּת ִה ַּלת ַאנְ ׁ ֵשי ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר.
נָ ַטל ְ ּביָ דוֹ רוּי דִּ ַיאס זְ ָקנוֹ ָה ָעבָ ,א ַמר:
״ה ּׁ ֶש ַבח לַ בּ וֹ ֵראַ ,על ְּכבוֹ ד ְ ּבנוֹ ַתי נָ ַק ְמנוּ.
ַ
ּ ְפטוּרוֹ ת ִמן ַה ְּכלִ ּ ָמה ו ֵּמ ֶח ְר ּ ַפת ַק ְריוֹ ן,
ַא ּ ִׂשיא אוֹ ָתן ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְת ַח ּׁ ֵשב ְ ּב ִא ׁיש.״
ארה וְ ָא ָרגוֹ ן ֶחלְ ָקם
נָ ְטל ּו ַאנְ ׁ ֵשי נָ וָ ָ
ַ ּב ּ ִׂש ַיח ,נִ ְפ ְ ּג ׁש ּו ִעם ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ִמ ֵּלאוֹ ן.
ָע ְרכ ּו ֶאת נִ ּ ׂשו ֵּאי ַה ְ ּג ִבירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה.
ִאם ַה ְּכלוּלוֹ ת ִמ ּק ֶֹדם ְמפ ָֹארוֹ ת ָהיוּ,
ָעל ּו ֲעלֵ ֶיהן ֵאלּ וְּ .רא ּו ֵּכ ַיצד יִ ְר ֶ ּבה
ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַהנּוֹ לָ ד ִ ּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ןַ .ע ָּתה
לְ ֵעת ַמלְ כוֹ ת נָ וָ ָ
ארה וְ ָא ָרגוֹ ן ְ ּבנוֹ ָתיו,
ַמלְ כֵ י ְס ָפ ַרד ָהי ּו לִ ׁ ְש ֵא ֵרי ְ ּבשָׂ רוֹ .
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A guisa de menbrados | andan dias e noches,
felos en Valençia | con mio Çid el Campeador;
por malos los dexaron | a los ifantes de Carrion,
conplido han el debdo | que les mando so señor;
alegre ffue d’aquesto | mio Çid el Campeador.
Grant es la biltança | de ifantes de Carrion:
qui buena dueña escarneçe | e la dexa despues
¡atal le contesca | o si quier peor!
Dexemos nos de pleitos | de ifantes de Carrion;
de lo que an preso | mucho an mal sabor.
Fablemos nos d’aqueste | que en buen ora naçio:
grandes son los gozos | en Valençia la mayor
por que tan ondrados | fueron los del Campeador.
Prisos a la barba | Ruy Diaz so señor:
«¡Grado al rey del çielo, | mis fijas vengadas son!
¡Agora las ayan quitas | heredades de Carrion!
Sin verguença las casare | o a qui pese o a qui non.»
Andidieron en pleitos | los de Navarra e de Aragon,
ovieron su ajunta | con Alfonsso el de Leon;
fizieron sus casamientos | con don Elvira e con doña Sol.
Los primeros fueron grandes | mas aquestos son mijores;
a mayor ondra las casa | que lo que primero fue:
¡ved qual ondra creçe | al que en buen ora naçio
quando señoras son sus fijas | de Navarra e de Aragon!
Oy los reyes d’España | sos parientes son;
a todos alcança ondra | por el que en buen ora naçio.
Passado es deste sieglo | el dia de çinquaesma:
¡de Christus haya perdon!
¡Assi ffagamos nos todos, | justos e peccadores!
Estas son las nuevas | de mio Çid el Campeador;
en este logar | se acaba esta razon.
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ַהכּ ֹל חוֹ לְ ִקים ָּכבוֹ ד לִ ילִ יד ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן.
ְ ּביוֹ ם ַחג ׁ ָשבוּעוֹ ת ָהלַ ְך לְ עוֹ לָ מוֹ ,
ִמי יִ ֵּתן ו ְּב ַח ְסדּ וֹ ׁ ֶשל ַהנּוֹ ְצ ִרי יִ זְ ֶּכה.
וְ ִע ּמוֹ ֻּכ ָּלנ ּו ָּכאן ,חוֹ ֵטא וְ ַחף ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע.
ָ ּבזֹאת ֲעלִ ילוֹ ָתיו ׁ ֶשל ִסיד ַק ְמ ּ ֶפ ַאדוֹ ר,
אוֹ ָתן ִה ַ ּג ְד ִּתי ,נִ ׁ ְשלְ מ ּו וְ ַת ּמוּ.
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יִ ׁ ְשלַ ח ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ַהכּ וֹ ֵתב לְ ֵע ֶדן.
אתיִ ם ַא ְר ָ ּב ִעים וְ עוֹ ד ָח ֵמ ׁש,
ִ ּב ׁ ְשנַ ת ֶאלֶ ף ָמ ַ
ֲא ִבי ִמנְ זָ ר ו ׁ ְּשמוֹ ּ ֶפר ַא ָ ּבאט ַה ֶ ּג ֶבר
ְ ּביֶ ַרח ַמאי ָר ׁ ַשם ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ַעל ְקלָ ף.
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Quien escrivio este libro | ¡del Dios paraiso, amen!
Per Abbat le escrivio | en el mes de mayo
en era de mill e .cc xlv. años.
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אל־סיד וספרד שלו
ראמֹון ֶמנֶ ֶנדס ּפידאל

ייחודה של שירת אל־סיד
בתור גיבור אפי ניצב אל־סיד נבדל לעצמו .ההיסטוריה אינה מלמדת כמעט דבר אודות
גיבורי האפוס היווני ,הגרמני או הצרפתי .מן ההריסות שחשפו ארכיאולוגים מלומדים ידוע
לנו כי המלחמה הטרויאנית אכן הייתה אירוע שהתרחש בטרויה ,וכך מאשרות וממחישות
החפירות את אמיתותה של השירה ההומרית .אולם לעולם לא נדע דבר אודות אכילס,
ובעצם גם לא אודות זיגפריד ,שרק לפי השערתנו היה דמות היסטורית ,כשם שהיה ודאי
גם גונטר ,מלך בורגונד ,שבחצרו אהב ומת בעלה של קרימהילד .ההיסטוריונים של שרלמאן
מבטיחים לנו כי רולן ,דוכס בריטני ,היה אכן חי וקיים; אך מעבר לעובדה זו לא ידוע לנו
אודותיו אלא ִקצו המר .אותם חיים נסוכי גבורה יישארו לעד בתחום השירה הטהורה ,בלתי
מוחשיים לצורכי ניתוח היסטורי .ואילו אל־סיד הוא גיבור מסוג שונה לגמרי .הוא יורד
בצעד נחוש ממרומי האידיאליזם שלו אל בימת ההיסטוריה ,על מנת להתמודד ללא רתע
בסכנה גדולה בהרבה מזו שידע אי פעם בחייו ,זו הטמונה בעובדה שתולדותיו נכתבות בידי
אותם אנשים אשר עליהם הא הכריז לעתים כה תכופות מלחמה ,ובידי מלומדים מודרניים
שנוהגים ככלל להפגין פחות הבנה אף מאויביו אשר השפיל.
כי אל־סיד ,שלא כמו גיבורים אחרים ,לא השתייך לאותם זמנים קדומים אשר בהם
השתרכה ההיסטוריה מרחק רב מאחורי השירה .את הזרם הרחב של היצירה הפיוטית,
שלאורכו גלשו אכילס ,זיגפריד ורולן ,ניתן לדמות לנילוס מסתורי אשר מקורותיו מעולם
אחר הנהר האפי של אל־סיד ניתן לעקוב עד לראשית מוצאיו ,עד
לא נחקרו; ואילו ַ
לפסגה מעל מקום התמזגותם אשר ממנו עולות השירה וההיסטוריה .ביקורת פילולוגית
מאפשרת לנו לחקור היסטוריה קדומה ,ומחזירה אותנו אל שירת זמנו של הגיבור ,אל
יצירות שהושפעו ממעשיו או מזִ כרם החקוק היטב .שירת הזמן הזו אשר הגיעה עדינו
אודות הגיבור הספרדי אך לא אודות אחרים ,עשויה להשלים את הידע ההיסטורי שלנו
על דמות הגיבור ,כשם ששירה ,התואמת את הרשומות ,מסייעת לנו גם לאשש עוּבדות
מחיי הגיבור.


המאמר נכתב בידי המחבר כתמצית ספרו .La España del Cid, 1934 :ר.מ .פידאל מתייחס אמנם בעיקרי
הדברים לשירת אל־סיד ,אולם משלים את תיאורו של הסיד במובאות מן התיעוד ההיסטורי( .לפירוט ראו פרק
המבוא בכרך זה) .ההערות למאמר הן שלי (א.ס).
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הפיוט וההיסטוריה
טועה לחלוטין רנאן ( ,)Renanכאשר הוא נענה בצייתנות לגט הכריתות שמכריז דוזי
( **)Dozyבין סיד הפואטי לבין זה ההיסטורי ,וקובע כי ״אף גיבור מלבדו לא איבד כה
רבות במעבר מן האגדה אל ההיסטוריה.״ כי האמת היא שההיסטוריה והשירה ,כאשר מדובר
בהיסטוריה מתועדת בדייקנות ובשירה קדומה ,מפגינות כאן אחדות דעים נדירה באפיון
הדמות ,למרות העובדה שעל אף גיבור אפי אחר לא האירה כך ההיסטוריה ,ללא ַרחם.
לפיכך נמצא תכופות עניין פואטי רב יותר בדמותו של סיד האמיתי מאשר בזו של סיד
המסורתי .האגדה השיגה רבות מבחינת הערך הפואטי ,אך הותירה ללא טיפול בקיעים רבים
המופיעים בסלע חייו הממשיים של הגיבור במצבו הטבעי ,הגולמי ,החושף את יפי הטבע.
רבות נכתב אודות ״העידן ההרואי״ ,אודות החברה והתרבות של אותם זמנים ברבריים
ונטולי חוק ,בהם הגאווה בתהילה האישית והתאווה לעושר הכריעו כל רגש מלבדן .ועם
זאת ,לדעתי ,העידן ההרואי ,במובן הרחב של המונח ,ניכר באפיון מרכזי אחד ויחיד ,אפיון
ספרותי; זהו העידן שבו ההיסטוריה לובשת דרך קבע צורה פואטית ,העידן שבו הצורה
חסר אודות אירועים שיש לו בהם
הספרותית האפית צומחת על מנת לספק לציבור מידע ֵ
עניין ,הן מזמנו והן מן העבר הקרוב .מובן שצורה אפית זו של ההיסטוריה מופיעה רק
בזמנים קדומים ,בטרם הגיעה התרבות לשלב של יצירת חיבורים מושכלים בפרוזה; ועם
התקדמות ההיסטוריוגרפיה מאבדת האפופיאה מעוצמתה ההיולית.
אולם בספרד ,הזירה האחרונה של העידן ההרואי בעולם המערביִ ,הקביל עידן זה לעידן
ההיסטורי ,והשירה האפית המשיכה להוות כלי להבאת חדשות היום גם בזמנו של אל־סיד,
על אף העובדה שההיסטוריה כבר הגיעה באותה עת לשלב מפותח למדי .לפיכך ,בהתייחס
לפער הזמנים והנסיבות בין העידן ההרואי של ספרד לזה של ארצות אחרות ,אין לצפות
להתאמה בין קו המחשבה של הקמפאדור לזה של באוולף .ולכן איננו טוענים כי גילינו
באל־סיד את הדמות ההרואית ,אלא דמות הרואית ותו לא .ענייננו המרכזי הוא עיון מדוקדק
ְ ּבגיבורּ ַ ,בגיבור האחרון שחצה את הסף שבין העידן ההרואי לעידן ההיסטורי.
התכונה המודרנית ביותר של הגיבור ,שחי בתקופת המעבר הזו ,היא נאמנותו .אין זו
נאמנות הווסל הלוחם למען אדונו בעידן ההרואי הקדום; זוהי נאמנות הווסל למלך שרודף
אותו ללא הרף ,סגולה הנעדרת מדמויות כל שאר הגיבורים הנרדפים של השירה האפית.
אל־סיד ההיסטורי נותר נאמן למלכו על אף שהוגלה; ואף שאלפונסו עלב בו בצורה בוטה
הוא סובלני כלפיו ונוהג בו בכבוד .על־פי החוק אין הוא מחויב בשבועת אמונים למלך,
ואף־על־פי־כן נאמנותו היא חסרת פשרות .אף שהמלך היה עוין כלפי כיבושו את ולנסיה,
הוא מוסר את העיר לחסות ״אדוני ומלכי ,דון אלפונסו.״ מילותיו אלה תועדו בידי היסטוריון
ערבי ,והן מהדהדות בשירה העתיקה ,כאשר אלבר פנייס נשלח על ידי אל־סיד להגיש את


ארנסט רנאן ,1892-1823 ,פילוסוף ,היסטוריון ,פילולולג וארכיאולוג צרפתי.

** ריינהרט דוזי ,1883-1820 ,מזרחן הולנדי ממוצא צרפתי .בחיבורו המקיף Histoire des Musulmans d’Espagne
 .jusqu’à la conquête de l’Andalousie par les Almoravides, Leyde, 1861, 4 volumesאין המחבר מחמיא

לגיבור קסטיליה ,וזאת בלשון המעטה.
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העיר הכבושה למלך ,למרות סירובו העיקש של האחרון להסיר מעל אל־סיד את גזרת
הגלות.
גישה כזאת הייתה בלתי מובנת אילו הנחנו ,וזוהי הנחה אפשרית ,שמניעיו של הגיבור
הספרדי הם אישיים לחלוטין .כל הגיבורים ,אכן ,בין אם בשירה היוונית ,הטבטונית או
הלטינית ,פועלים מתוך דחף של כבוד ותהילה אישית; והמניע האישי הוא אכן כה חזק ,עד
שבאפוס הצרפתי ,למרות הרוח הלאומית ֵ
הערה ,מהוּלל הגיבור ללא הרף גם כשהוא מוֹ רד
במלך לאחר שזה פגע בו .ואילו אל־סיד של השירה נותר נאמן בכל מחיר לרודפו המלכותי,
זאת משום שהמחילה אליה הוא שואף פירושה התפייסות עם ״קסטיליה הרחוקה״ ,ואת זו
הוא מציב לפני גאוותו האישית .מבחינתו ,המלך וארצו ,שהיא מולדתו ,חד הם .וכך מצטייר
אל־סיד ההיסטורי להוט ולעתים נכון מדי להתפייס עם אלפונסו ,ובה־בעת חסר אמון כלפי
ֶ ּב ֶרנגֶ ר ומהסס לקבל את ידידותו המוצעת לו.
העובדה כי בניגוד למנהג המקובל הן בחוק והן בשירת הזמן ההוא ,גם אל־סיד ההיסטורי
וגם אל־סיד הבדיוני אינם נלחמים במלך אלא נשארים נאמנים לו ,מוכיחה עד כמה משעבד
הגיבור את מניעיו האישיים לטובת אהבת המולדת ,וחושף בכך הלוך רוח שאיננו מוכר
כמעט לדמויות ההרואיות של השירות האפיות הקדומות יותר .פטריוטיות שכזו בא לידי
ביטוי גם בהחלטתו הנודעת לכבוש מחדש את ספרד כולה ואפילו ,כדברי השירה ,להגיש
את מרוקו כמחווה למלך אלפונסו.
אל־סיד נמנע מלהתנקם במלכו אף שהחוק המדיאבלי מתיר לו לעשות כן ,ומתעלם
מדברי הבלע של המלך באו ֶ ּּבדה ,ולא פחות מכך הוא שואף גם להימנע מעימות עם מלך
אראגון או עם ברנגר ,אשר כלפיהם הוא נוקט תחילה מהלכים ידידותיים ורק אחר כך עובר
לגישה תוקפנית .הוא מעניק תנאים נדיבים לאנשי ולנסיה המובסים ,למרות הפרותיהם
החוזרות ונשנות את הסכם הכניעה; הוא מחזיר ָשלל חוקי שנלקח מן השליחים המאורים
בדרכם למוּרסיה; ולבסוף ,הוא מסרב לקבל מידי איבּ ן־יאחף מתנות שמקורן מפוקפק.
אל־סיד של השירה ,שזמנו מאוחר משל גיבורים אפיים אחרים ,מבטא את האיפוק,
סגולתו המשובחת של הטיפוס האבירי ,זה היורש את מקומו של הטיפוס ההרואי שקדם
לו.
אולם בתיאורו כמאופק תמיד סוטה השירה מן העובדות האמיתיות .כי כאשר פקעה
סבלנותו של אל־סיד הממשי ,אלימותו לא ידעה גבולות .כאשר הוא נוכח לדעת שכניעותו
הנאמנה לשווא היא ,הוא מחריב את ארצו של הווסל החביב על אלפונסו; כאשר ברנגר הודף
לאל את הליכות החצר בברצלונה; כאשר אנשי ולנסיה מתעקשים לצדד באל־
אותו הוא שׂ ם ַ
מחנון במיוחד לנוקשה במיוחד .ובכל מקרה הוא אכן נוטה לקיצוניות.
מו ַּרבּ יטוּן ,הוא הופך ַ
מרבית .הוא מסתורי ורבגוני,
ברגע שלכד את ברנגר ,משתנה יחסו אליו ממשטמה לנדיבות ַ
ואוהב להשתעשע ביריביו .כך דחה בשאט נפש את הגנים המלכותיים של ולנסיה שהוצעו
לו ,רק כדי להשתלט עליהם בהמשך במועד בלתי צפוי לגמרי.
דוּבר כבר על התאווה לאוצר ,המשותפת לו ולגיבורי העידן הברברי; זו יוצרת ניגוד מוזר
לנדיבות שהוא מפגין במקרים אחרים.
אל־סיד ,כמי שמייצג את בני גזעו ,היה כבול בחוזקה בקשרים אטוויסטיים של
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טקסיות כמו גם של אמונות טפלות .הן ההיסטוריה והן השירה מסכימות כי הוא הונחה
על ידי אותות ומופתים .עופות דורסים שחלפו על פניו הם שניבאו לו את תוצאות
גלותו ,את תוצאות צליחת הנהר ומסען של בנותיו .האמונות הטפלות היו חקוקות
לעומק אצל לוחמים ,אף שתכופות גרמו לתוכחות ,כמו זו שהטיח ברנגר בפני אל־סיד
בטבאר.
ֶ
על־פי השירה היה אל־סיד מכור לטקסיות .ברגע של התרגשות עזה ,כשהוא שב
מגלותו ,הוא מעניק למלך מחווה ולועס עשב – סמל עתיק להכנעה .כדי לתת פומבי לצערו
על גירושו הבלתי צודק ,הוא נשבע לא לקצוץ שוב לעולם את זקנו ,בידיעה שהדבר יהפוך
נושא לשיחות המאורים והנוצרים גם יחד .להישאר לא מגולח לאות צער היה מנהג קדום
ונפוץ ,אלא שאל־סיד קיים אותו בקפדנות כזו שהוענק לו הכינוי ״סיד שלי ,עב הזקן״ .כל
אנשי חצר המלכות של טולדו נדהמו לראות אותו מופיע בזקן מקופל – אות מוכר היטב,
אם כי לא שכיח ,של ֵאבל עמוק; ואז ,כשרק בקושי נעשה עמו צדק ,הוא כבר פורשׂ את
זקנו וחוזר למראהו הרגיל .עם זאת ,הוא מעולם לא היה עבדה של המסורת .בכל מעשיו
היה חדשני ,בין אם במאבק נגד המסורתיות של לאון ,כשזנח את הטקטיקות שהספרדים
והבורגונדים נהגו לרוב לאמץ ,על מנת לגבור על המורביטון ,כשקידם רפורמה של הכמורה,
או כשחולל אכן מהפכה בשירה ההרואית.
מלעיזיו של אל־סיד מציירים אותו כפורע חוק סתמי ,שודד חסר כבוד; אך היסטוריונים,
ערביים וגם לטיניים ,מסכימים עם המשוררים הקדומים שיחסו של אל־סיד לחוק הוא
ששלט בקריירה שלו .וכאן נמצא שוב שאל־סיד משלב בתכונותיו את שני העידנים ,ההרואי
והאבירי שירש את מקומו.
כשעוצב וטופח האידיאל האבירי ,נקבע כי חובתו של האביר להגן על זכויות החלשים,
ולכן יֶ דע בנושאי חוק הפך להישג אבירי .על כך מעידה ספרות האבירים ,מראשיתה ועד
סופה .כשגוֹ ַ
נסלו גוּסטיוֹ ס הזקן מסאלאס מונה את הישגי בנו המנוח ,הוא מתאר אותו
כ״משכיל בחוק וחובב שיפוט״; ואחרון האבירים המושלמים ,דון קישוט ,פועל גם כשופט
ומפגין ידע נרחב בחוק.
אל־סיד מוכיח הישג אבירי זה בכמה מקרים :כשהוא משמש יועץ למנזר קרדניה; כשופט
באוֹ ביֵ ידוֹ  ,שם הוא מפרש את החוק הגוֹ תי וחוקר את מקוריותו של שטר ֶמכר; ושוב בשרטטו
הבחנות דקות בניסוח שבועה מרובעת .וכך גם אל־סיד של השירה ,השוטח את טענותיו
במיומנות ובשיטתיות בפני הקורטס בטולדו.
אל־סיד קיים תמיד את החוק ,במובן הנעלה ביותר שלו .בצעירותו ,כאלוף קסטיליה,
הוא לחם בדו־קרב חוקי נגד נָ בארה; ובסנטה גַ ֵדאה הוא דקדק בתוקף דומה בקיום השבועה.
בהמשך ,כשאלפונסו פגע בו והגלה אותו ,עמדו לפניו שתי ברירות :להכריז מלחמה על
שליטו או לבקש פיוס .הוא בחר בשנייה ,בעקביות ,והסתייע באמצעים שסיפק לו החוק
המדיאבלי על מנת להשיב לעצמו את חסדי המלך .פעמיים חש לעזרת המלך; ופעם שלישית
ניסה להזדכות דרך עמידה במבחן קשה של שבועה חוקית .רק לאחר שנכשלו כל ניסיונות
ההתפייסות הללו והוא אולץ לסבול ממעשי עוול חדשים וחמורים יותר ,הוא הפעיל את
זכותו להכריז מלחמה על ארצות המלך; ואז משיגה אכן ידו הקשה של הקמפאדור את מה
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טקס ההשבעה בכנסיית סנטה גדאה .לדרשיתו של אל־סיד אלפונסו נשבע
כי לא הייתה לו יד ברצח סנצ׳ו אחיו .שחקני תיאטרון בורגוס בחזית הכנסייה.1978 ,

שלא הצליח להשיג האיפוק העקבי שלו .עם זאת הרי מגוחך הוא לכנות את אל־סיד אויב
ארצו ,כפי שעשו מסדו ( *)Masdeuודוֹ זי.
חואן פרנציסקו מסדו ( .)1817 – 1744היסטוריון ספרדי ,מחברו של המכלול רב הכמות
והסגולה בן  20כרכים .Historia critica de Espana y de la cullura espanola :מסדו איננו
מחמיא לאל־סיד ,וזאת בלשון המעטה.

אל־סיד והמאורים
מי שכשל להכיר בשתי דרכי ההתנהגות המובחנות הללו ,לא הבין גם את יחסיו של אל־סיד
עם המאורים .את גישתו כלפי המוסלמים הספרדים אפשר לסכם בהצהרתו שלו :״אם אנהג
בדרך החוק ,האל יניח לי את ולנסיה; אך אם ביהירות ובאי־צדק ,ברור לי שהוא ייקח אותה
ממני.״ אפילו איבּ ן־אלקמה ,רושם הקורות המוסלמי ,המרושע לרוב ,מודה שאל־סיד נהג


בחיבורו בערבית על ההיסטוריה של ולנסיה ,משנת  1100לערך.
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בהגינות רבה כלפי אנשי ולנסיה .אך כאשר המאורים של ספרד ,בשל שאיפתם להישאר
מוסלמים ,קוראים לעזרתם את המוסלמים של מרוקו ,נאלץ אל־סיד לשנות את עמדתו,
ומכאן יכולה המלחמה להסתיים רק בסילוק הפולשים מצפון אפריקה ובכניעתם המוחלטת
של המאורים הספרדים.
הניגוד בין שתי דרכי ההתנהגות הללו מתבטא היטב במהלך ההפיכה בוולנסיה ,כאשר
עם רציחתו של בן־חסותו של אל־סיד ,המלך אל־קאדיר ,נפלה העיר בידי המורביטון .אל־
סיד מטיל מצור על ולנסיה – מפעלו הצבאי הגדול ביותר ,צעד של דרישת צדק לא פחות
משל מדיניות ,והוא נחוש בדעתו לא לשקוט עד אשר יעניש את רוצחי המלך ויהדוף את
הפולשים האפריקנים .עם גירוש המורביטון וכניעת העיר ,אל־סיד נוהג תחילה באנשי ולנסיה
בנדיבות; אך כאשר הוא מגלה שהם ממשיכים לקשור קשר עם האפריקנים ,הוא מפסיק
לכבד את החוק המוסלמי ועובר לשימוש באגרוף הברזל של הכובש .מלעיזיו מייחסים שינוי
זה בהתנהגותו לגחמה של סתם ,אבל העובדות מראות כי בבסיסו עמד צדק פוליטי.
אף שההפרזה הפואטית מלבישה את כל הגיבורים ההרואיים בגלימת הבלתי מנוצחים,
מפליא לגלות כי כאשר מדובר באל־סיד ,העובדות הולכות יד ביד עם הבדיון.
התהילה לה זכה אל־סיד בזמנו מתבטאת בשם קמפאדור ,״המנצח״ ,שנתנו לו הן המאורים
והן הנוצרים; בביטוי ” ,“invictissimus princepesהמופיע בכתב־הזכויות של ולנסיה; וב-
 ,Historia Rodericiשם נאמר עליו גם שתמיד ניצח .ואף כחמישים שנה לאחר מותו ,נכתב
אודותיו בלטינית ב : Poema de la conquista de Almeria-״עליו שרים כי שום אויב
מעולם לא הכריע אותו.״
איבן־בסאם עצמו מדגיש את ניצחונותיו יוצאי הדופן של אל־סיד ,כדוגמת הקרבות
ַּ
ובסמוֹ רה ,שם
בטמאריט ,בהם הוא גבר אל האויב ביחסי כוחות של אחד לשנים עשר לרעתוַ ,
הוא הביס חמישה עשר אבירים ,לבד וללא כל סיוע .אך מעולם לא הייתה עליונותו המופלאה
של הקמפאדור ברורה יותר מבעת שהכשיל את המורביטון שארגונם הצבאי החדש היה עד
יירן ,הצליח במלחמתו כנגד הפולשים ,הסיג את
ובב ֶ
אז בלתי מנוצח .הוא לבדו ,בכוארטה ַ ּ
אלמנָ רה ומוֹ רביֵ ידרוֹ למרות
צבאותיהם ולקח שבויים רבים; לבדו הצליח לכבוש את ולנסיהֶ ,
התנגדותם העזה .ודי בעימות זה כדי להבליט במלואה את גאונותו הצבאית של אל־סיד,
המנצח תמיד.
עתים מצא עצמו הגיבור במצבים כה נואשים שבעיני אחרים נראו אבודים לגמרי ,אך
ראייתו החדה הייתה מגלה לפתע את ההזדמנות הסמויה שהביאה להצלחתו .במקרי חירום
כמו התקפת פתע לֵ ילית ,היה רועד מהתרגשות וחורק שיניים; ובכל פעם שעמד בפני סיכוי
לקרב היה לבו מנתר משמחה .המשורר וההיסטוריון כאחד מעידים על עליצותו העזה של
הגיבור למראה ההיערכות המאיימת של המורביטון.
הטקטיקות המנצחות של אל־סיד זורעות לעתים בהלה בקרב אויביו .היסטוריונים
באלבריט ,הגייס העצום של המורביטון
ֶּ
לטיניים וערביים מספרים איך צבא גרסייה אורדונייס
באלמוּזַ ֶפס ,וכן אביריו של ראמוֹ ן ברנגר הגדול באוֹ רוֹ ּ ֶפסה נסוגו כולם בלי להעז כלל להתעמת
עם אל־סיד .גם קרב כוארטה יצר כנראה בהלה בקרב האויבים .האגדה מספרת כי בעקבות
שליטתו המאיימת של הגיבור לא יכלו הסרצנים להישיר מבט באל־סיד מבלי לרעוד.
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אל־סיד – איש המעשה
רושמי קורותיו של אל־סיד מספרים על חלקו האישי בכל מפעלותיו .התאונות הרבות
שעבר והיחלצותו שוב ושוב בעור שיניו מעידות על המידה בה חשף עצמו בשדה הקרב.
ובתחום הממשל נטל על עצמו חובות רבות; פעמים אחדות בשבוע שימש כשופט בוולנסיה,
והוא זה שחשף את קשר הבגידה של השליחים שנשלחו למוּרסיה .כוחו הארגוני המופלא
מוכח בעלייתה המהירה של ג׳ו ָ ּּבלָ ה מחורבות עשנות לעיר משגשגת ,ובדרך בה בנה והרחיב
את פרבר אלקוּדיה.
האנרגיה הכבירה והבלתי פוסקת של האיש אפשרה לו לשלוט בבעיות הסבוכות כל כך
של מזרח ספרד שבלבלו את הקיסר ,את אלבר פנייס ,את מלכי אראגון ,סרגוסה ודניה,
ואת רוזני ברצלונה .מול טענות הסרק שלהם הוא ביסס וקיים בדבקות את שטחי חסותו
באזור המפולג והנחשק .פעמיים ,כאשר מפעלו נהרס ,הוא בנה אותו מחדש בסבלנות,
למרות קשיים בלתי פתירים לכאורה שגרמו תחילה לזעמו ולקנאתו של אלפונסו ואחר כך
לשאפתנותו של יוּסוּף המאורי.
נדמה שיש בכך מן הטירוף – אדם יחיד ,ללא כל תמיכה מצד ארגון לאומי ,ונטול
משאבים ול ּו גם ליום אחד ,מופיע בוולנסיה בנחישות להשיב אליה שלטון שכבר פעמיים
הופל בידי אויב שגם הכוח החזק ביותר בספרד לא יכול לו; מעז לחלום כי יעשה את
שהקיסר הנוצרי לא הצליח לעשות ,ובעימות ישיר עם האמיר המוסלמי .אותו יום בלתי
נשכח ,באוקטובר  ,1092אשר בו הוא הציב את כוח רצונו כנגד כל הסיכויים ושינה את
הגורל ,אכן זוהי פסגת הגבורה ההרואית.
ניתן להסיק מכך כי עוד יותר מפעלתנותו והצלחותיו של אל־סיד ,בולטת דבקותו יוצאת
הדופן במטרה .ואכן ,מיד כאשר יצא לגלות הוא הגה תוכנית פעולה במזרח ,ואת כל חייו
הקדיש לביצועה.
עשר שנים לאחר מות הגיבור מהדהדת תערובת של שנאה והערצה בדבריו של איבן־
בסאם ,החולק כבוד ויקר לאנרגיה העל־אנושית של הקמפאדור:
כוחו של הרודן הזה נעשה בלתי נסבל מתמיד; הוא העיק כמשא כבד על אנשי החוף
ופנים הארץ ,מילא בפחד כל אדם ,קרוב ורחוק .הכול רעדו מפני שאפתנותו העצומה,
תאוותו לכוח .ועם זאת ,האיש הזה ,פורענות הזמן ,בזכות האנרגיה הצלולה והבלתי נדלית
שלו ,אופיו החסון וגבורתו ,היה פלא ,מגדולי פלאי הכול יכול.
וכך ,כמו אלסנדרו מנצוני באודה הנודעת שלו על מות נפוליון ,השתחווה האויב המוסלמי
בהוקרה לפני סגולת היצירה שנשאה את חותם האל.

אין נביא בעירו
תחילה היה אל־סיד פעיל בקידום מטרותיה של קסטיליה כנגד לאון ונָ בארה .פעילותו הייתה
מכרעת בשלב קריטי של ההיסטוריה הספרדית ,כי בזכות ניצחונותיו כנושא דגלו של סנצ׳ו
השני ,עברה ההגמוניה הפוליטית מלאון לקסטיליה.
המלך סנצ׳ו ונושא דגלו היוו שילוב נערץ :המלך נמרץ ושאפתן ,הווסל ֶשלו מאופק
ומיומן .ביחד הם יצאו לשנות את מפת ספרד .ואף שאת נתיב ההיסטוריה מעצבים הישגי
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הקולקטיב יותר מאשר אלה של היחיד ,הרי שאלמלא נקטע החיבור הזה בטרם עת על
ידי הרצח בזמורה ,ניתן להניח בוודאות שהפלישה האפריקנית הייתה נעצרת ,והרקונקיסטה
הייתה מואצת ,באמצעות הצלחות נוספות בדומה לאלו שבקוֹ ימבּ רה ,קוֹ ריה וטולדו .בני העת
ההיא הבינו זאת היטב ,ולכן ראו בהגלייתו של הגיבור טעות חמורה מצדו של המלך .תחושה
זו מבוטאת בדברי השירהֵ :
״אלִ י ,וָ ָסאל דָּ גוּל ,לו האדון כמוהו״.
אולם לא רק המלך אשם בכך .כאשר הוכתר אלפונסו בקסטיליה ,הברונים ,שרצו לשאת
חן מלפניו ,הפנו עורף לאל־סיד וסירבו להודות בערכו של הגולֶ ה .משנדחה על ידי קסטיליה,
נאלץ הקמפאדור לחפש מקום אחר לפרוק בו את האנרגיה שלו ,ולאחר תלאות רבות הוא
מצליח ליצור ברית ,תחילה עם רוזן ברצלונה ואחר עם מלך אראגון .וכך יריביו לשעבר,
הקטלנים והאראגונים ,הכירו בערכו של הגיבור לפני אלפונסו והקסטיליינים שלו.
הספרות מאששת את המהפך הזה בפעילותו ובתהילתו של אל־סיד .כפי שמציינים דו־
מריל ( )Du Merilומילד ( ,)Mildהשיר הקדום ביותר המוכר לנו אודות אל־סידCarmen ,
 ,Rodericiהוא במקורו קטלאני ולא קסטילייני .מאוחר יותר ובנפרד ,הוכחתי אני ,באופן
נחרץ דומני ,שגם התיעוד הפואטי השני ,Poema del Cid ,איננו קסטילייני במקורו ,אלא
הספר של מדינצ׳לי בידי זמר נודד (חוגלאר) שהגייתו
חובר ב” ”extremadurasאו באזור ְ
הייתה שונה משל הקסטיליינים .כעת ,במחקר מעמיק יותר של המקורות ההיסטוריים (וגם
זאת בנפרד ממחקרים קודמים) ,מצאתי להפתעתי שגם הטקסט ההיסטורי הראשוןHistoria ,
הספר שבין סרגוסה ללֶ רידה ,זירת הפעילות של
 ,Rodericiאיננו קסטילייני .הוא נכתב באזור ְ
סיד במחצית השנייה של חייו; והמחבר אפילו מאשים את הקסטיליינים על שהם מקנאים
בגיבור ואינם מסוגלים להבין אותו.

אל־סיד – איש חזון האחדות הלאומית
המסקנה החשובה שיש להסיק מעובדות אלו היא שראשית ההערצה לאל־סיד לא התעוררה
בבורגוס ,אלא באזורים המרוחקים יותר של סרגוסה ושל מה שנודע מאוחר יותר בשם
קטלוניה ,על גבולות המחוז המזרחי שלו ,אשר להן העניק אל־סיד ביטחון בשנים האחרונות
של חייו .בשנים אלה נכנעה קסטיליה ,אשר הייתה עדה למעשי גבורתו הראשונים ,לדמותו
הכובשת כול של הקיסר ,ואילו אנשי בורגוס הצייתניים פחות ,כמו מרטין אנטולינס ,בחרו
לצאת עם אל־סיד לגלוּת .מכאן שבורגוס הכירה רשמית בגבורת בנה רק לאחר שתהילתו
הגיעה עדיה מבחוץ .אכן ,״אין נביא בעירו״ – אלא אם מדובר באיזה ידוען מקומי שאיננו
מוכר אלא בחוגו הצר.
הרעיון של ספרד מאוחדת ,שכנראה רדף את אל־סיד ,היה ,כפי שכבר ראינו ,לא
קסטילייני אלא לאוני במקורו .השינוי החל כאשר מושג חדש של לאומיות התעורר אצל
הבסקים והקסטיליינים ,ותפס את מקום הרעיון האימפריאלי הלאוני .ולשינוי זה אחראי
במידה רבה אל־סיד.
אילו קיבלנו את הדעה הרווחת שרעיון אחדות ספרד היה קסטילייני טהור ,היה עלינו
להתבונן באל־סיד אך ורק מן הזווית הקסטיליינית ,כדוגמת הכומר הקטלני מן המאה ה-
 ,18מסדו ( )Masdeuותלמידיו ,וכמותם לא היינו אז מצליחים להבין אותו .נכון אולי שהוא
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גיבור בורגוס ,אבל ההרואיות שלו מופגנת בהיבטים קסטילייניים ולא קסטילייניים גם יחד,
וטעות היא לראות בכך סתירה .אין ספק שאל־סיד היה הראשון שזנח את הרעיון השחוק
כבר של אימפריה לאונית ,ואימץ את המטרות הקסטילייניות החדשות אשר הובילו לקראת
ספרד המודרנית .אך כאשר קסטיליה ,לאחר הרצח בזמורה ,כרעה ברך לפני אלפונסו מלך
לאון ,נאלץ אל־סיד להסתער בכיוון חדש; וכגולֶ ה הקדים את ארצו שלו במלחמה למען
האידיאל הלאומי.
למרות התהפוכות הרבות דבק אל־סיד באידיאל הזה לכל אורך ימי גלותו ,מן העת
בה נסוג לפני אלפונסו ,מי שפעל לטובת הקיסר הלאוני הזקן ,ועד לעת בה שבר את כוח
הפלישה האפריקנית ,במערכות שהיו למורת רוחו של מלך לאון וקסטיליה.
הרחקתו של אל־סיד מחצר המלוכה ומקסטיליה גרמה דווקא להבלטת מעמדו כדמות
לאומית של ממש; ומשמעות נכבדה לכך שלצד הקסטיליינים שלו נלחמו עמו יחדיו
מירס ושל פדרו הראשון מאראגון וחסידיו
האסטוּרי מוּניוֹ גוּסטיוֹ ס ,האבירים של סנצ׳ו ַר ֶ
הפורטוגזים ממחוז קוימברה ומוֹ נטמאיוֹ ר .שיתוף פעולה זה למען המטרה המשותפת מצוין
אכן בשירה:
ֵמ ִ
ל־סיד ׁ ֶש ִּלי ֵמ ַעל
יטיב לְ ִה ָּל ֵחם ֶא ִ
ֻא ַּכף ַה ּ ָפזָּ ,כמוֹ ה ּו ַאלְ ָבר ַפנְ יֵ ס ִמינַ איָ ה,
יטהַ .מ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס,
הוּא ְמ ַפ ֵּקד סו ִּר ָ
ָה ִא ׁיש ַה ּטוֹ ב ִמבּ ו ְּרגוֹ סְּ .כמוֹ ָתם מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס
טמיוֹ ר,
ַא ִ ּביר; ַמ ְר ִטין מוּנְ יוֹ סָ ,אדוֹ ן ְ ּבמוֹ נְ ָ
ַאלְ ָבר ַסלְ ָבדוֹ ֶרס וְ ַאלְ ָבר ַאלְ ָב ֶרס;
ַ ּגלִ ין ַ ּג ְר ִס ָ ּיה ִע ּ ָמםָ ,ה ִא ׁיש ֵמ ָא ָרגוֹ ן.
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שורות אלה ,קצרות כמו מוטו של שלטי יוחסין ,כמותן עבור הספרדים כרשימת שמות
הספינות של הומרוס עבור היוונים .העובדה כי אבירים מחלָ קים רבים כל כך של חצי האי
נלחמו תחת דגלו ,הופכת את מאבקי אל־סיד למאבק האמיתי של ספרד וגם של קסטיליה,
למרות צרות העין של ברונֵ י בורגוס.
אולם אהבתו לביתו והפטריוטיות הרחבה שלו לא הפכו את אל־סיד לצר אופקים .מינויו
של נזיר קלוּני למנהיג דת בוולנסיה מוכיח כי הוא קידם בברכה השפעת רעיונות מערביים
שתכליתם לחלץ את ספרד מבידודה הקודם .גישה כזו מצד הגיבור הספרדי המובהק ביותר
עשויה אכן להעניק חומר למחשבה לאלה אשר מתוך לאומנות קנאית מבקשים להסתגר
מפני כל השפעה זרה בתואנה שזו מזיקה ל״צאצאי ּ ֶפלאיוֹ ואל־סיד״.
אל־סיד זכה להלל ,פחות בזכות קידום שאיפותיה של קסטיליה להגמוניה ויותר בזכות
כיבוש ולנסיה .בשירה הוא מכונה תכופות ״אל־סיד שלי ,המנצח בוולנסיה״.
בהתקף סידופוביה מריר פחות מהרגיל ,ביקש דוזי להמעיט מערך הכיבוש הזה :״אל־סיד
השתלט על ולנסיה ,העיר הגאה והעשירה ,אך איזה יתרון הקנה הכיבוש הזה לספרדים?
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אנשיו של אל־סיד אכן זכו בשלל רב ,אולם ספרד לא זכתה במאומה; כי עם מותו של
רודריגו חזרו הערבים והשתלטו על העיר.״ עם זאת ,אף שהמחבר מעולם לא תיקן את דבריו
אלה ,נדמה כי השתכנע בהבלותם ומחק אותם מן המהדורה השנייה של חיבורו (.)1881

אל־סיד – מגן אירופה מדרום
כיבוש ולנסיה הציב בראש וראשונה מופת דגול להרואיות .על־פי ההיסטוריון האראגוני
זוּריטה ( ,)Zuritaהיה זה ההישג המופלא ביותר בתולדות ספרד שלא הושג על ידי מלך.
הוא מוסיף ואומר ,כי אפילו היה מלך קסטיליה ,השליט החזק ביותר בספרד ,מגייס את כל
כוחותיו למבצע כזה ,הוא היה מתקשה לכבוש עיר מאוכלסת כל כך בלב שטחי המאורים.
ואלפונסו אכן ניסה והשקיע את כל כוחו ,ונכשל.
בנוסף ,טועה דוזי כשהוא מדמה את כיבוש ולנסיה לפשיטה סתמית לצורך ביזה .לא היה
רבסטרוֹ  ,שם התמסרו כוחות נושאי הדגל של האפיפיור להוללות
זה דומה כלל לכיבוש ַ ּב ַ ּ
וביזהִ .מפעלו של הסיד היה כיבוש מחדש ,והוא ביצע זאת כדרך המלכים הספרדיים; הוא
ארגן מחדש את האדמות שכבש ,השיב על כנה את הבישופות הישנה ,והתמקם בעיר ביחד
עם משפחתו .אילו היה זוכה לתוחלת חיים רגילה ,הייתה קסטיליה זוכה להתגשמות חלום
ייצוב אחיזתה בפרובינציה של קרתגו ,וחלוקת תחומי השליטה בחצי האי הייתה משתנה
לחלוטין.
לתוצאות הכיבוש נודעה חשיבות רבה ,למרות מותו בטרם עת של הגיבור .באותה עת
התחוללה התעוררות יוצאת דופן של האסלאם .במזרח הביסו הטורקים את הביזנטינים,
לכדו את הקיסר שלהם ונטלו מידיו פרובינציות בסדר הגודל של ספרד ,ובמערב הביסו
והסיגו הברברים את שליט לאון .וכך שוב ,כמו בראשית ימי ההתפשטות הערבית ,הותקף
אגן הים התיכון משני עבריו .אלא שהפעם ניצלה אירופה ,בסיועם של אל־סיד במערב ושל
הצלבנים במזרח.
ּרבן השני מפני פלישת אל־מורביטון לספרד העלתה את האמונה שמסעי
חרדתו של או ַ ּ
הצלב אורגנו מלכתחילה בידי האפיפיור כהסחת דעת צבאית ,תוך התעלמות ממצבו המפולג
של האסלאם .בכל מקרה אין להכחיש כי בעוד הטורקים עוררו חשש רק במזרח ,המורביטון
האבּ רוֹ ב-
נתפסו כסכנה עזה לאירופה ,כפי שהוכיח זאת שיגור הגייסות הצרפתים לעמק ֶ
 .1087ברור גם כי כאשר ייסד אל־סיד בקרב המאורים את הנסיכות שלו בוולנסיה ,הוא
הקדים את מעשי הצלבנים בירושלים ,אנטיוכיהֶ ,א ֶדסה וטריפולי .נכון שנסיכות ולנסיה
לא שרדה זמן רב לאחר מייסדה; אולם גם הנסיכויות האחרות היו ארעיות ,והתקיימו זמן
ארוך יותר רק משום שהצלבנים נהנו מתמיכתה של אירופה כולה ואילו אל־סיד לא יכול
להסתמך אפילו על עזרת מלכו שלו .יתרה מכך ,הצלבנים הקימו את המדינות שלהם כנגד
אמירויות קטנות בהרבה מממלכות הטאיפה ,שנכנעו במהירות מול כוח מגובש כזה של
צלאח א־דין; ואפילו הכוחות המאוחדים של אנגליה ,צרפת וגרמניה ,תחת מנהיגים כמו
ריצ׳רד לב הארי ופיליפ אוגוסטוס ,לא הצליחו לכבוש מחדש את ירושלים או את אדסה.
ואילו הסיד ,לעומתם ,בנה וקיים את שליטתו מול התנגדות מרה ביותר מצד הטאיפה ויוסוף
איבּ ן־תאשפין ,אחד מגדולי הכובשים המוסלמים ומנהיג אימפריית ענק שעמד באותה עת
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בשיא כוחו .ההשוואה נותרת מרשימה גם כשלוקחים בחשבון גורמים אחרים ,כמו ריחוק
זירת הפעילות של הצלבנים.
ולבסוף ,לשליטתו של אל־סיד בוולנסיה הייתה חשיבות מיידית יותר עבור אירופה בתור
סכר לעצירת הגל השוצף של שבטי המורביטון .עובדה משמעותית שממנה התעלמו עד כה,
היא שגם איבן־בסאם וגם  Historia Rodericiמסכימים כי כיבוש ולנסיה בידי אל־סיד קטע
את הפלישה האפריקנית ומנע ממנה להגיע אל הממלכות המוסלמיות המרוחקות ביותר
של לֶ רידה וסרגוסה .הפלישה הגיעה בעת ההיא אל שיאה ,ואילו פשטה אל בקעת האברו,
אל אראגון ואל ברצלונה ,מדינות חלשות בהרבה מקסטיליה ,היו שתיהן נפגעות מאסון כבד
מזה של קרב ַס ַגר ַחס .או אז היה מתממש איום הפלישה ששימש את אלפונסו השישי
כאזהרה לברונים הצרפתים .ואכן ,ההיסטוריון הגרמני ו.א .הובר ( ,)Huberאף שלא ידע על
אותה אזהרה ,מדגיש את חשיבות כיבושיו של אל־סיד כמחסום שהגן לא רק על ספרד כי
אם על אירופה המערבית כולה ,מפני הסכנה המוסלמית .זו גם הייתה ,על־פי כל הנתונים,
ההתרשמות הכללית באותה עת.

אל־סיד – איש החוק
צייַ נו כבר כמה הקפיד אל־סיד תמיד על שמירת החוק .די היה גם בכך כדי להקנות לו הילה
בעיני זולתו ,כפי שמוכיחה העובדה כי האפיזודות האמנותיות ביותר בשני חלקיה המרכזיים
של השירה מבוססות על תפיסה נעלה של החוק.
הסצנה האחרונה של קנטר דה זמורה מתארת באורח דרמתי את טקס ההשבעה בסנטה
גַ ֵד ָאה .אם כאן כפה אל־סיד את רצונו על אלפונסו השישי ,הרי שלא היה זה כדי להגן על
פריבילגיה או זכות אישית כלשהי ,כשם שתבעו ממלכם ברונים רבים כל כך בימי הביניים,
אלא על מנת למחות נגד גזל הכתר ולעמוד על קיום חוקי ירושת המלוכה .סצנה זו התקיימה,
אפוא ,לא בשל המאורעות שגרמו לה ,אלא בשל חשיבותה המרכזית באפיון הגיבור .והנה
אף בתקופה הטרגית של המעבר מן המאה הקודמת לנוכחית ,אותו חואקין קוסטה (Joaquin
שכפר באמיתות שריונו של אל־סיד וטיזוֹ נה חרבו ,מחשש שזכרו ידרדר את ספרד
ָּ )Costa
שוב להרפתקה מלחמתית ,לא היסס לגייס לעזרו את אל־סיד של סנטה גדאה ולייחל שכל
ספרדי יחרד כמותו לשמירת החוק ובה־בעת יתבע כמותו את קיומו משליטיו.
שירת אל־סיד מציגה סצנה מצוינת מבית הדין של טולדו ,שבה ,בניגוד בולט למנהג
הרווח באפוס של ימי הביניים ,מוותר אל־סיד על נקמה לטובת קיום החוק בבית המשפט.
בחיבורי ,Poema de Mio Cid ,הצבעתי על המהפכה שחוללה בחירה זו בשירת העת ההיא.
אין כל ספק כי בחירה זו משקפת את ראיית העולם האמיתית של אל־סיד וחושפת את
תכונותיו המוסריות אשר היוו השראה למשוררים.
מדהים למצוא דווקא איפוק באפיון שירי של לוחם אימתני ביותר; ובכל זאת ,לא זו
בלבד שהוא אכן ִשעבד תמיד את כוחו לחוק ,הוא גם ידע לרכך את הצדק בחמלה.
ִשירת אל־סיד מבטאת תפיסה מובהקת של ערך הריסון העצמי כנושא פואטי ,ואף


קרב בו הביסו המורביטון את כוחות קסטיליה בראשות המלך אלפונסו.
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מטשטשת את עקבות האלימות הנגלית בדמותו האמיתית של הגיבור .אל־סיד הממשי,
זה שמוותר על זכותו כאציל להילחם נגד אדונו ,מספק את אחת ההשראות המרכזיות של
השירה :נאמנות הגיבור על אף אכזריותו הבלתי צודקת של המלך .אף כשהעלבון הנורא
עודו צרוב במוחו ,מדבר אל־סיד צחות ובלשון מדודה .וגם בהקשר זה משמיעה השירה הזו
צליל ייחודי ,כי בעוד הקנטרים הספרדיים והשנסונים הצרפתיים מהללים את המורד הגולה
הדורך ברגל גסה על כל העומד בדרכו ,החוגלר של שירת אל־סיד ,בניגוד לז׳ונגלר הצרפתי,
הנאמן לתפיסת החיים החמורה של גיבורו ,מבקש את האידיאליזם בכיוון אחר ומציג גולה
שהתנהגותו ללא דופי ,מתון תמיד ומגלה כבוד רב כלפי אותם מוסדות חברתיים ופוליטיים
שדווקא בלמו את האנרגיה ההרואית שלו .הגיבור והמשורר שלו ,אשר החדירו את האידיאל
הזה לאפוס ,מקדימים במידה רבה את זמנם .משך מאות בשנים עוד המשיכו אנשי אצולה
לערוך נקמות אישיות ולהכריז מלחמה על מלכם ועל ארצם ,והמשוררים בעקבותיהם ,שרו
אודות האלימות של גיבוריהם ואפילו המציאו ,בנעורי אל־סיד – המוצ׳דדס (,)Mocedades
אל־סיד שתלטן וחצוף.
כך מקדים אל־סיד של השירה גם בעמידה על זכויותיו כמנצח ,כפי שמעיד יחסו אל רוזן
ברצלונה .בשאיפתו להותיר רושם חיובי על המאורים המובסים ,הוא נוהג בם בנדיבותָּ :
״כ ְך
ִ ּבי לֹא יְ ַד ְ ּבר ּו ָס ָרה״ ,וכשהוא נפרד מהם הם מצטערים לאבד את חסותו:
ל־סיד לִ נְ ט ֹׁש ֶאת ַה ּ ִמ ְב ָצר,
לְ ֵעת ִ ּב ֵּק ׁש ֶא ִ
ּ ָפ ְרצ ּו ִמ ֵּלב ַה ּ ַמאו ִּריםּ ְ ,ג ָב ִרים וְ גַ ם נָ ׁ ִשים,
ִקינָ ה ו ֶּבכִ י ַמר :״הוֹ ִ ,סידַ ,א ָּתה נוֹ ֵט ׁש,
יִ ְהי ּו נָ א ְּת ִפלּ וֹ ֵתינ ּו ִע ּ ְמ ָך ְ ּב ַד ְר ְּכ ָך,
שָׂ ַב ְענוֲּ ,אדוֹ נִ יּ ְ ,ב ׁ ִשלְ טוֹ נְ ָך רֹב נַ ַחת!״
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כמה שונה דמותו של הגיבור כאן מזו של שרלמאן בשירת רולן ,הקורא להמיר את דתם של
הסרצנים בחרב ובאש!

אל־סיד – איש המוסר
עקרונותיו הנעלים של הסיד ,במיוחד בתקופה של התעוררות ערכים רוחניים ,הם אחת
הסיבות העיקריות לבחירה לשיר אודותיו ,הן בארצו והן מחוצה לה .כבר במחצית השנייה
סטלה)
מפוֹ ֶ
של המאה ה ,12-משוררים גרמנים (שעודכנו לא ספק מפי ז׳ונגלרים צליינים מקוֹ ּ
העתיקו בגלוי את דמותו של רודריגו איש ויוואר לדמותו של האציל רוּדיגֶ ר ,אשר גילם
מאוחר יותר ,בשירת הניבלונגים ,את מופת האבירות ,אמיץ ,מנצח ונאמן :רודיגר הטוב,
האצילי והישר ,אשר הקריב את חייו במלחמה על עקרונותיו נגד כוח דורסני.
ראיה נוספת לבסיס שעליו מושתתת האידיאליזציה של אל־סיד כגיבור ,מספקת השירה
על כיבוש אלמריה ( ,)Poema de la conquista de Almeriaשנכתבה בסביבות  ,1150עם
הופעת סיפורי ההרפתקאות המוקדמים .המחבר ,משבח את אל־סיד הבלתי־מנוצח ,ואחר
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רודיגר איש בכלרן .״משוררים גרמנים העתיקו את דמותו של רודריגו לדמותו של האציל
רּודיגֶ ר ,אשר גילם מאוחר יותר ,בשירת הניבלונגים ,את מופת האבירות.״ התמונה מסרטו של
פריץ לאנג ,הניבלונגים.

ממשיך ומראה כי הוא השתמש בכוחו לא רק כנגד סכנות מאיימות מבחוץ ,אלא גם כנגד
קנוניות הרוזנים מבית.
הגלייתו של אל־סיד מהווה דוגמה טיפוסית לאי־יציבות המרקם החברתי .צורכי התקופה
הולידו את האיש הנדרש ,אולם החברה גירשה אותו מסביבתו הטבעית .מפקד בלתי מנוצח
נאחרה,
של ממש קם בספרד ,רק כדי לגַ לות שמאמציו מסוכלים בידי יריביו ,הרוזנים של ֶ
אוֹ קה וקאריוֹ ן; ואין הוא מסוגל להשיג שיתוף פעולה לא מצד רוזן ברצלונה שיסייע לו
להשתלט על המזרח ,ולא מצד שליט לאון כדי למנוע את האסון בסגרחסַ ,ח ֵאן ,קוֹ נסווֶ גרה
וליסבון.
בכל הנוגע לאל־סיד ,מילאה הקנאה תפקיד של גורם רב עוצמה במיוחד לפירוק קשרים
חברתיים .רבים מעמיתיו של הסיד קינאו בו ,ואפילו קרובי משפחתו; האנשים החזקים
ביותר בחצר קינאו בו ,ואפילו המלך עצמו .כולם כאחד דחו אותו ממניעים של טינה לשמה,
ודי מהר התברר שכולם גם ניזוקו מכך בעצמם .האשמה כזו בצרות עין ,כפי שבוחרים
לנסח זאת היסטוריונים לטיניים ,מרמזת על צרי האופקים הקסטיליינים .כזה היה אלפונסו
רסיָ ה אורדונייס ולא את אל־סיד ,כזה היה גם רוזן
כאשר מטעמי נוחות העדיף לקדם את גַ ִ
נאחרה עצמו אשר דחק את רגלי הטוב ממנו; כאלה היו ,בקצרה ,כל הרוזנים שאל־סיד
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נאלץ להכניע .כך מקבל משמעות כללית המשפט ”( “comites domuit nostrosהנאמן לנו
עד קץ) מתוך  ,Poema de la conquista de Almeriaבהללו את הסיד כגיבור המאבק
באצילים הקנאים.
אל־סיד לא ביטא לא ייאוש ולא שנאה לנוכח הקנאה הזדונית העיוורת .כאשר הוגלה לא
חיפש כל נקמה ישירה ,אף שהיה זכאי לה; גם לא הסתגר זעוף באוהלו ,כאכילס ,בתקווה
לתבוסת משמיציו .אדרבא ,הוא יצא שוב ושוב לעזרת המלך שהגלה אותו ,ולמרות דחיות
חוזרות ונשנות מצד בני מולדתו בחר בדרך המכובדת היחידה שנותרה לו :הוא הסיג את
והשפלה לא יכלו להשיגו ואילו הוא יכול
ּ
האנרגיה הנדירה שלו לזירה מרוחקת ,היכן שקנאה
עדיין לשתף משם פעולה עם המלעיזים עליו ,גם כנגד רצונם.
אל־סיד חיפש ומצא לעצמו תמיכה בקרב בני ארצו הנלהבים והנאמנים שבמחוזות
המרוחקים ,וברוח האחווה לנשק שהחדיר לאותו ֵערב רב שהתקבץ תחת דגלו .הוא נהג
לטבח שלו ,ונהג בה־בעת בתקיפות לכשעלה
באדיבות בשפלי הרוח ,חלק כבוד בעת הצורך ַ
הצורך .בתוך המחנה המוזר הזה הוא הפגין את ההרואיות שלו ,וברגע שכבש ממלכה הגיש
אותה לשליטו הבלתי הוגן ,מתוך הכרה בעליונות מעמדו של המלך ,דון אלפונסו .בשאיפתו
לפיוס המלך ,ובהכנעתו העצמית לפניו בטולדו בסצנה שהמשורר הקדום ייחס לה חשיבות
מרכזית ,מגיע אל־סיד למדרגת השיא של ההרואיות – הוא משיג ניצחון על רוחו הפרועה
שלו .אף שניצחונותיו הגדולים הקנו לו חסינות מפני אויביו ,הוא לא התמסר לבוז שחצני,
ואף היה נכון להצטנע לפני יריביו המרושעים וצרי האופק .כי כל חפצו היה רק לתפוס
את מקומו המוקצה לו בסדר החברתי ,כאחד האדם ,בכיר ככל שיהיה .המחשבה כאילו
תכליתם היחידה של דברים היא לסלול את דרכו של גיבור־העל הייתה רחוקה ממנו; הוא
חשב שהאינדיבידואליות החזקה ביותר תהא חסרת ערך מבלעדי האנשים שלמענם היא
מתקיימת.


״היְ ִד ַידי ַא ֶּתםַ ,הּזּוג ָר ֵחל ּווִ ָידאס?...״
ַ
מפילושמיות לאנטישמיות ב״שירת אל־סיד״
מיגל גַ רסי־גומז
פרשת תיבות החול היא ללא ספק אחת הפרשות המעניינות והבלתי נשכחות ביותר בשירת
אל־סיד .ישנם בוודאי קוראים שבחלוף הזמן שכחו את שמותיהן של הדמויות הנוטלות חלק
בהתרחשויות יחד עם אל־סיד ,אבל אני בטוח שבזיכרון כולם נותרה חרוטה היטב העובדה
שמדובר ביהודים מלווים בריבית קצוצה .עבור רבים מאוד מקרב הקוראים ,יהדותם של בני
הזוג רחל וּוידאס ברורה הרבה יותר מאשר ידידותם עם מרטין ַאנטוֹ לינֶ ס ,ואף־על־פי־כן,
בשום מקום בשירת אל־סיד לא מוזכר ול ּו פעם אחת שמדובר ביהודים ,אולם מצוין באורח
מפורש ביותר שהם ידידיו ורעיו של אנטולינס ,שליחו של אל־סיד.
מובן כי בהשפעת הדעות הקדומות האנטישמיות ,חשו הפרשנים דחייה מסוימת נוכח
יהדותן של הדמויות לצד הידידוּת החמה ,והחליטו לקבל את היהדות לכאורה כאמת
לאמיתה ,ואילו את הידידות המפורשת ,כאירוניה .מנהג ייחודי הוא של מחבר שירת אל־סיד
לאפיין את הדמויות מבחינה אתנית ודתית :דמויות של קסטיליאנים ,אנשי לאון ,בני גליסיה,
פרנקים ,בני מרוקו והמזרח וכו׳ .איש מהם אינו יהודי .אולם כדי לאפיין את מצבם החברתי
של רחל ווידאס ,נותן לנו המחבר להבין שהם משכונאים ,קרי ,מלווים בריבית,
ַע ָּתה ֵצא וְ ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ָר ֵחל וְ ֶאת וִ ָידאס.
ֱאמֹר ,הוֹ ִאיל וְ כִ י ָא ַסר ָעלַ י ַה ּ ֶמלֶ ְך
לִ ְסחֹר ָ ּב ִעיר וְ כִ י ְּכ ֵב ִדים ֵהם אוֹ ְצרוֹ ַתי,
ַא ְס ִּכים לְ ׁ ַש ְע ֵ ּבד אוֹ ָתם ְּתמו ַּרת ָממוֹ ן.

()94-90

וככאלו ,הם נתנו הלוואות כנגד נכסי דניידי:


פרופ׳ (אמריטוס) מיגל גַ רסי־גומס –  ,Miguel Garci-Gomezאוניברסיטת דיוק ,ארה״ב ,נמנה עם בכירי
החוקרים של שירת אל־סיד בימינו .מאמרו ,”Don Rachel e Vidas, amigos caros Replanteamiento” ,ראה אור
ב Revista de Filología Española 66 (1973): 202-28-ומתפרסם בתרגום עברי ברשותם האדיבה של המחבר
וכתב העת .תרגום המאמר :יורם מלצר.
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שירת אל־סיד

426
[]...
ְ ּביָ דוֹ ׁ ְשנֵ י ַא ְר ָ ּגזִ ים ָה ֲעמו ִּסים זָ ָהב,
אוֹ ָתם נִ ְב ָצר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לָ שֵׂ את ּ ֶפן יִ ְת ַ ּגלּ וּ,
ַעל ֵּכן רוֹ ֶצה לָ ֵתת אוֹ ָתם ִ ּב ֵידיכֶ ם
ו ִּב ְתמו ָּרה ְמזֻ ּ ָמן ַּתלְ ו ּו לוֹ ַּכ ּ ְמ ֻק ָ ּבל.
ׁ ְש ֵּתי ַה ֵּתבוֹ ת יִ ְהי ּו ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן לַ ַהלְ וָ ָאה.

()120-116

[]...
יטב
״נִ ַּקח ֶאת ַה ֵּתבוֹ ת ,נַ ְס ִּתיר אוֹ ָתן ֵה ֵ
לְ ַבל ְ ּב ַד ַעת ִא ׁיש יַ ֲעלֶ ה ִּכי ֵהן ֵאי ּפֹה.
ַא ְך ,דּ וֹ ן ַאנְ טוֹ לִ ינֶ סַ ,מה ְּסכוּם דָּ רו ּׁש לַ ִּסיד
וְ ֵאיזוֹ ִהיא ִר ִ ּבית נִ זְ ֶּכה ָ ּב ּה לְ ׁ ָשנָ ה?״

()131-128

הלוואה בריבית .יהודי מלווה בריבית (ראו הכובע המחודד) .המשכון הוא גביע זהב.
מתוך Cantigas de Santa María :מזמורי הקדושה מריה ,המאה ה .13-מדריד ,הספרייה הלאומית.
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שני הסוחרים ממוקמים ב” ”castielloועוסקים בעסקיהם ,קרי ,במניית רווחיהם:
ׁ ְשנֵ ֶיהםָ ,ר ֵחל וּוִ ָידאס ,יַ ְחדָּ ו ָס ְפר ּו ַּכ ְס ּ ָפם,
מוֹ נִ ים ֶאת ָה ִר ִ ּבית ֵמ ַהלְ וָ אוֹ ת ִה ְרוִ יחוּ.

()102-101

ממשפט אחד בטקסט ,משפט החוזר פעמיים ,נובע בהכרח שהמחבר לא יצר את רחל ווידאס
כדמויות של יהודים ,וזאת כשמרטין אנטולינס מזהיר אותם פעמיים לבל יגלו את התיבות
למאורים או לנוצרים:
ֵ״ר ַעיָ ,ר ֵחל וּוִ ָידאסּ ְ ,במ ַֹעל יָ ד ַה ְב ִטיח ּו
ִּכי ִ ּבי לֹא ִּת ְב ְ ּגד ּו ִעם ַמאו ִּרי אוֹ נוֹ ְצ ִרי״.

()109-108

וכן:
״לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ִמ ְב ָט ִחים
ֻמ ְס ָּתר ִמן ַהנּוֹ ְצ ִרים ו ִּמן ַה ּ ַמאו ִּרים יַ ַחד״.

()146-145

האם עולה מכך כי ליהודים ,אחיהם לדת ,מותר להם לגלות את התיבות? אילו היו שני
הסוחרים מאופיינים כיהודים ,כי אז הביטוי מאורים ונוצרים ,המבטא הכללה אוניברסלית
במקומות רבים בטקסט ,היה חדל להיות ביטוי אוניברסלי ביחס אליהם ,דבר שאינו בא
בחשבון .רחל ווידאס מאופיינים רק כמשכונאים ,כסוחרים באותו ” ,“castielloומעל לכול,
כידידים ֵורעים .ובאשר ליהדותם ,הרי שעמדתו של המחבר היא ַא־שמית בעליל .כזאת
הייתה גם דעתם של הפרשנים הראשונים אשר טיפלו בפרשת התיבות ,אנשי העיבוד לפרוזה
של ה ,Primera Crónica General-מאה שנה לאחר חיבור שירת אל־סיד .גם שם ,בהתאמה
רבה למקור ,רחל ווידאס מאופיינים שוב ושוב כסוחרים:
אל־סיד ,לאחר שסעד ,סר הצדה יחד עם מרטין אנטולינס ואמר לו ,שאין לו במה לממן
את גייסותיו ,וכי יש בכוונתו למסור לידיו שתי תיבות מכוסות בד יקר ,לקחת אותן ולקשטן
יפה־יפה ולמלא אותן בחול; על כך הגיב אנטולינס :״קח אותן אל שני סוחרים בבּ וּרגוֹ ס,
סוחרים עשירים מאוד .לאחד מהם קוראים רקל ולשני וידאס ,ותאמר להם כי יש בהם
רכוש רב בזהב ובאבנים יקרות ,וכי אני מבקש למשכן אותן תמורת סכום פעוט ,שכן אינני
רוצה לקחת איתי כעת רכוש כה גדול ,ומאוחר יותר ,בתוך שנה ,אבוא לקחתן ועוד אוסיף
להם רווח ככל שירצו .ואם בתום שנה לא אבוא לקחתן ,הם יכולים לפתוח אותן ולקחת
את תכולתן ,ולשמור את התכולה עד שאני אשלח
לבקשה ....אבל אם האל ייתן לי עצה,
ּ
אתקן זאת ואשיב הכול.
לאחר מכן שׂ ם כותב הפרוזה בפיהם של רחל ווידאס ביטוי שמראה לנו בברור כי
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יהדותן של הדמויות הייתה רחוקה ממנו בתכלית – הוא אומר שהשניים מאחלים לאל־
סיד :״שהאל ייתן לו חיים ובריאות להרחיב בהן בנצרות ,שכן מבחינתם הוא כבר שילם את
המגיע להם״.
כך נאמר בטקסטים עצמם ,ואם מה שמעניין אותנו לדעת באמת הוא כיצד חשבו
המשורר מבורגוס ,קהלו והפרשנים הראשונים ,הרי שלפנינו מילותיו שלו ,ובהן מקופלת
בבירור זהותם הנוצרית של הסוחרים.
שנים רבות חלפו מאז חיבור שירת אל־סיד ,עד שבמחצית הראשונה של המאה ה,14-
בכרוניקה של קסטיליה ,צץ ייחוס היהדות לרחל ווידאס :״והללו היו יהודים עשירים מאוד
ש[אל־סיד] נהג להסדיר איתם את גביית כספיו.״
לא זו בלבד שהיו אלה אנשי עסקים ,אלא שהם היו שותפים של אל־סיד ,שכן עבדו
עבורו בגביית הכספים שהגיעו לו – שני מאפיינים חדשים לחלוטין .ב,Crónica Particular-
שחייבת רבות לכרוניקה של קסטיליה ,נוספה גם הערה שלפיה שני היהודים סמכו מאוד על
אל־סיד ,כי ״מעולם לא מצאו אותו אומר דבר ֶשקר אודות כל שהיה עליהם לתת או לקחת״.
ברור שכותבי הפרוזה התאמצו להדגיש את עושרם של היהודים ,את הקשר שלהם למפעליו
של אל־סיד ,ואת האמון ההדדי ששרר בין הצדדים .בשום מקום אין הפרשנים רומזים שאל־
סיד ניסה לרמות את היהודים – הרי הם מעולם לא מצאו אותו אומר דבר שקר – והם אף
מתעכבים כדי לספר ,אף ששירת אל־סיד משמיטה זאת ,כיצד אל־סיד שילם להם .בשום
מקום לא נרמז גם כאילו ראוי היה להונות את היהודים .אין לנו כל קושי לשער מה הייתה
כוונתם של כותבי הפרוזה ,שהרי הטקסטים שלפנינו ברורים מאוד .כוונתם אינה אלא להציג
בפני הקוראים בני זמנם את היהודים כחבריו של אל־סיד ,כשותפיו לגביית מסים ,וכמי
שבהלוואה שנתנו לאל־סיד העלו תרומה קטנה למשימת הרקונקיסטה.
ייתכן כי במאה ה ,14-כשהרקונקיסטה נראתה קרובה יתר לניצחונה הסופי ,מעבד
לפרוזה יהודי הוא שניצל באמצעות אותה הערה את ההזדמנות לגרום לבני דתו לשאת חן
בעיני הקהילה הנוצרית .ייחוס הפירוש למעבד לפרוזה יהודי הוא אכן לוגיסטי יותר מאשר
ייחוסו לנוצרי ,אולם עניין דתו של המעבד לפרוזה איננו בכל מקרה אלא השערה ,בעוד
שמטרת ההערה – לגרום ליהודים לשאת חן – היא אמת .מבחינת המעבדים לפרוזה ,רחל
ווידאס לא היו קורבנותיו של אל־סיד אלא ההפך הגמור :גם הם וגם הוא חסרי ישע ביחד,
וכשהם מחלצים אותו מן המצר באמצעות עושרם ,הם גאלו בדמיון העממי גם את אותם
יהודים שהואשמו בשיתוף פעולה עם הפולשים המוסלמים הראשונים.
יהדותם של רחל ווידאס הייתה המצאה של מעבד לפרוזה ,שנענה לרצונות ולתודעה
החברתית־פוליטית־דתית של תקופתו; תודעה שגם אם נמשיך לכנותה ״ימי־ביניימית״,
הייתה רחוקה מאוד מן המכלול החברתי־פוליטי־דתי של המאה ה .12-ידוע לכול כי
המעבדים לפרוזה של הכרוניקות לא ניסו לפרש באורח ביקורתי את מחשבתו של המשורר
מבורגוס; הם פנו לקהלם שלהם ,בסביבתם המסוימת עם הבעייתיות הייחודית שלה ,ואת
הקהל הזה הם ביקשו לחנך ,לשכנע ולהניע.
עבור הקורא של הכרוניקות במאה ה ,14-רחל ווידאס היו יהודים עשירים ואדיבים,
והרעים שבמקור .כוונתי לומר שיסוד היהדות הופיע כשהוא מזוהה
בדיוק כמו הידידים ֵ
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עם פילושמיות .לכרוניקה של קסטיליה ול Crónica Particular-היה כוח שכנוע רב עד כדי
נסרוֹ  ,מעיין נובע של התודעה העממית ,נעשה מטיף נלהב לפילושמיות .מטרת
כך שהרוֹ ַמ ֶ
פרשנותו של המעבד לפרוזה הושגה במלואה ,לפחות מהבחינה הספרותית.
הרומנסרו הפיץ את זיהויים של רחל ווידאס כיהודים ,בנימה וברגש של פילושמיות
הרעות:
אמיתית .באחת הרומנסות מעלים על נס את ערך ֵ
שני יהודים הוא מזמין
וליד השולחן
בדברי־מתק של ידידות
אלף פלורינים ביקש מהם.
ברומנסה אחרת מודגשים יושרם של היהודים והעובדה שאל־סיד קיים את ההבטחה שהבטיח
להם:
ליהודים הישרים רחל ווידס
קח מאתיים מרק זהב,
ומאתיים מרק כסף ,לא עוד,
שכן הם הלוו לי,
כצאתי למערכה,
תמורת תיבות החול,
תחת האמת אשר בפי.
הטקסטים מדברים בעד עצמם .בפירושיהם לאורך מאות בשנים אין מבחינים ולו ברמז
של אנטישמיות .באגדות מימי ה Siglo de Oro -ניתן השם רחל למאהבת יהודייה של
המלך אלפונסו השמיני .כך קורא לה לופה דה וגה ב ,1609-ביצירתו ירושלים הכבושה;
וב 1650-כתב לואיס אויואה אי פריירה את הפואמה  La Raquelוהילל את אותה אהבה.
ב 1719-עמד דון פרנסיסקו דה ברדנסה ,בספרו  ,Antigüedades de Españaעל יהדותם
של רחל ווידאס ,אבל הוציא מסיפורו את עניין התרמית של אל־סיד .אצלו התיבות
שהלה ִמשכן הכילו זהב ,כסף ואבנים יקרות :״אל־סיד ניסה להכין את מסעו והורה
למרטין אנטולינס אחיינו לבוא אל רחל ווידאס ,יהודים סוחרים בבורגוס ,כדי שיעמידו
לרשותו סכום כסף תמורת רווח ,וכבטוחה הוא ישאיר אצלם שתי תיבות שבהן כלי
זהב שונים ,כסף ואבנים יקרות ,שהוא תפס אצל המאורים .היהודים ,שסברו כי הרווח
בטוח ,נתנו לו שלוש מאות מרקים בזהב וסכום דומה בכסף ,וכבטוחה הותירו אצלם את
התיבות ,השמורות היום ,אחת בכנסיית סנטה אגואדה דה בורגוס והאחרת בקתדרלה
שלנו בקרדניה.״
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ניתן לומר כי לפני המאה ה 19-אין כל חשד לאנטישמיות בקרב פרשני פרשת התיבות.
באמצע המאה ה ,19-אמדור דה ריוס ,היסטוריון שעסק ביהודים בספרד ,שותף לרגש המובע
ברומנסות ,ובה־בעת כולל את דבר היות שני הסוחרים מלווים בריבית קצוצה .סיסמונדי,
( )Sismondiההיסטוריון הצרפתי ,בערך באותה תקופה ,סבר שאל־סיד שילם לנושיו כנדרש.
רק במחצית השנייה של המאה ה 19-באה לעולם הגישה האנטישמית .מצפון לפירנאים
היה זה דוֹ זי שנטל על עצמו לגלות את ההיבט של אל־סיד ההיסטורי כאדם שנשבע שבועת
שקר; ובאנגליה אנדרס ֶ ּביוֹ  ,שקרא את הכרוניקות מימי־הביניים וללא ספק למד רבות על
תולדות היהודים ,וקישר את פרשת התיבות לשנאת היהודים :״הסיפור הקטן הזה אודות
תיבות החול הומצא ללא ספק כדי להגחיך את היהודים ,בני מעמד שהיה אז עשיר מאוד,
רב עוצמה ושנוא ,מתוך הסברה שראוי להזיק להם בכל דרך אפשרית ...ושמותר להונות
את היהודים״.
כאשר מצטייר מחד אל־סיד כאדם שנשבע שבועת שקר ,ומאידך היהודים הם עם שנוא,
חל עד מהרה שינוי בקרב העוסקים בביקורת שירת אל־סיד .הללו קיבלו ללא סייג את
יהדותם של רחל ווידאס ,ושקעו בוויכוח אודות יושרו או אי־מוסריותו של אל־סיד ,אודות
השאלה אם יש להאשימו באנטישמיות ,ואפילו אודות השאלה אם הגיע ליהודים שיונו אותם
ואם הונאת היהודים היא סימן לגבורה .האשמה באנטישמיות הייתה האשמה כבדת משקל
אבל גם מושכת מאוד .כעת יכלו המבקרים ,שרבים מהם שאפו להיות מחברי רומנים ,לוותר
על הטקסט של שירת אל־סיד ולשקוע בתולדות העוינות עתיקת היומין בין נוצרים ויהודים.
המחלוקת אודות האנטישמיות התמלאה תוכן ,חדלה להיות ספרותית בלבד או סמנטית
וביזנטינית ,ופתחה את הדלת לסיוטים המודרניים בדבר התת־מודע האתני הקולקטיבי או
עניינים כגון תסביך אשמה שפוגע באותה מידה בצד הרודף כמו בקורבנו כששניהם ממלאים
תפקיד באיזה קתרזיס.
אין כל ספק שהנושא מעניין ,מושך ואפילו רצוי במסגרת מחקר שירת אל־סיד .די להציץ
בכושר ההמצאה ובתחכום של הפרשנויות .אולם אין בכך כדי לומר שזו פרשנות צודקת או
אותנטית .למעשה ,אין מקום לייחס לתכתיב המודרני ,בדבר אנטישמיות ,אותנטיות רבה
יותר מאשר לדברי ההלל הישנים בדבר פילושמיות המבוטאת ביצירה .גם אם הפרשנות
הישנה אכן רחומה ובונה יותר ,שתי הפרשנויות משקפות רצון לשכנע את הקורא ,ללעוס
לחכו של הפרשן .אולם רצונו של הפרשן איננו ערובה
עבורו את המזון שערב יותר מכול ִ
לאותנטיות.
מי שיסבור שאני אקסצנטרי וכמעט כופר בעיקר ,כיוון שאני מבקש לשוב לתחושה של
המאה ה 12-תוך שאני מזלזל בשלושה דורות של ביקורת במחקר שירת אל־סיד ,טוב יעשה
אם יחשוב על האקסצנטריות והכפירה של החוקר הצ׳יליאני אנדרס ֶ ּביוֹ ()Andrés Bello
שסתר הבנה אשר התקיימה שבע מאות וחמישים שנה .מושג ההגחכה היה חדשני ,כמו
גם תפיסת היהודים כמעמד רב עוצמה שסללה את הדרך להפיכתם למעמד שנוא .טעות
הסברה כאילו בימי שירת אל־סיד גרימת נזק ליהודים בכל דרך אפשרית
ָ
מוחלטת היא
נחשבה לראויה ומותר היה להונות אותם .גם ראמון מננדס פידאל סבר שהאנטישמיות
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שזה מקרוב באה אינה מתקבלת על הדעת :״אינני חושב שיש לראות בפרשה הזאת ביטוי
לאנטישמיות ימי־ביניימית ,כפי שסבורים ביו וברדנה״.
הצהרתו של הפילולוג הדגול הייתה מאופקת באורח מפתיע ,ובסופו של דבר הוא
קיבל את טענותיו של אנדריאס ביו .בפרשנויותיו הוא הגן ,ללא צל של ספק ,על יהדותם
של צמד הסוחרים .וכפי שכבר אמרתי ,המושג ״יהודי״ מלוּוה בתרבות האירופית שלנו
בהשלכות ובדחפים אפלים רבים כל כך ,עד כי אינך יכול לבטא אותו ולשמור על אדישות.
המעבדים לפרוזה שהמציאו את יהדותם כביכול של רחל ווידאס עשו זאת מתוך מטרה
פילושמית מובהקת .כשביו וברדנה חיזקו את דבר יהדותם של השניים ,הם המציאו מטרה
אנטישמית .מננדס פידאל צידד ביהדותם ורצה לשמור על ניטרליות ,ובכך הביא לסתירה:
מצד אחד הוא ראה בהלוואה של  600מרק ״הלוואה קטנה״ ,ומצד שני סבר שהיהודים
״פשטו את הרגל״ .כיצד יכול אל־סיד גם להביא יהודים לפשיטת רגל וגם להיות מזוכה
מאשמה של אנטישמיות? בטוחני כי אלמלא תמך מננדס פידאל ביהדותם של רחל ווידאס,
שהורתה התחוללה אך זמן קצר קודם לכן ,הייתה באה לעולם ללא
ָ
האנטישמיות הזאת,
רוח חיים.
וכך ,באורח אירוני ,עתיד מננדס פידאל לספק צידה לאנטישמים שבאו בעקבות בעלי
ההמצאה המוערכים יותר .ולכך עוד נשוב בפרוטרוט .מננדס פידאל כמו גם כל הפרשנים
שאחריו לא הטילו ספק בעצם היסודות שעליהם נשענת האנטישמיות של ביו .האם רחל
ווידאס היו אכן יהודים? ואם כן ,האם היהודים בבורגוס ,בקסטיליה ,באירופה היו עשירים,
בעלי עוצמה ושנואים כטענת ביו? עלינו לנסות למצוא תשובות מתאימות לשאלות הללו,
על יסוד התיעוד היסטורי שבידינו.
כעת נשוב להתפתחות הביקורת .במשך המאה העשרים התקבלה קביעתו של ביו ללא
סייג ,והאנטישמיות הפכה לתורה מחייבת .הן יהדותם של רחל ווידאס והן האופי הלגלגני
של התחבולה זוכים להגנה מצד כל הפרשנים העוסקים בחקר שירת אל־סיד :אלו שמצדדים
באנטישמיות ואלו שמסתייגים מקבלת הקביעה הזאת; אלו המותחים ביקורת על מעשהו
זה של אל־סיד ואלו הסבורים שראוי היה לעולל כך ליהודים; פרשנים יהודים ולא־יהודים;
מבקרים ספרדים ומבקרים זרים .אם נציג את הערות הביקורת במאה העשרים כמו בתערוכה,
נגלה גלריה צפופה של גחמות בסגנון גויה ,החל מבדיחות דעת וערמומיות בלתי מזיקות,
דרך עיסוק בפולחן ובקתרזיס וכלה בקריקטורות מעוותות.
רבים כותבים על ההומור שבפרשה הזאת .אך בכך מוציאים הפרשנים את הפרשה
מהקשרה ושוכחים את אל־סיד .אל־סיד לא היה במצב רוח של בדיחות הדעת .הוא היה
במצב בלתי נסבל ואת מה שעשה הוא עשה בעל כורחו .האם מדובר פה בסיפור מצחיק?
המבקרים אינם מסכימים ביניהם באשר ליסודות המרכיבים את ההומור בפרשייה ,וכך מצייר
כל אחד מהם קריקטורה פרטית משלו .אם יש בפרשה מידה של קומיות ,הרי שמדובר
בקומיות גמישה במיוחד בהגדרתה ,כזו שמעוררת חמלה יותר מאשר צחוק ,למראה ״הגיבור
הכפוף לחוק הנוקשה של הצורך הפרוזאי״ ,כפי שניסח זאת מננדס אי פלאיו (.)Pelayo
בין המבקרים האדיבים נמנה דאמסו אלונסו ( ,)Dámaso Alonsoשבעט הייחודי שלו
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מתאר לנו את הפרשה כ״קטע ראוי לציון ,מלא במיוחד בפינות ,ברשעות ,בחדות פסיכולוגית,
בתנועה ,בלך־ושוב ,בדמויות ,באמירות צדדיות; קטע בעל קצב וחן של בלט״.
המשורר המבקר מוקסם במיוחד ממהלכיו המורכבים של מרטין אנטולינס :״בעיניו
נוצצת הרשעות ובפיו מבעבעות אמרות השפר״ – הצגת דברים יפה ומלאת חיבה ,שמלמדת
אותנו לקרוא ולהעריך .היה חסר שאלונסו יעמיק בבעיות המצפון של מרטין אנטולינס ,אשר
אמרות השפר שלו רק ביקשו להצניע ולרכך את מועקות לבו .והרי לא הביקורת האדיבה
ולא הביקורת הצורבת נשענות על יסוד של אמונה ושכנוע בכך שאל־סיד היה שקוע בעמק
בכא של ממש ,בחוסר כול שאין חמור ממנו .ססיל בוארה ( )Bowraהחוקר הבריטי הדגול,
לא היה משוכנע בכך וגם לא ניסה להסתיר זאת ,ולפיכך הציע את הרעיון שתפקידה של
פרשת התיבות הוא לשמש אתנחתא קומית ,שכן אל־סיד ,לדעתו ,יכול היה בקלות רבה
לצאת לגלות ללא כסף.
מה היה עולה בגורלה של הספרות כולה אילו היינו מתחילים לחפש חלופות ציניות
עבור הגיבורים ,הקדושים והנאהבים! אבל כך נוהגים במקרה של שירת אל־סיד .הטיפול
טוב הלב של דאמסו אלונסו בוודאי לא גרם נחת לשפיצר :הבלט שהפרשן הספרדי חיבר
לו כוריאוגרפיה בסגנון עליץ במובהק ,הפך תחת שרביט המנצחים של המבקר הגרמני
לפנטומימה גרוטסקית ונוקשה :״היהודים אינם דמויות אלא מריונטות מתוך קריקטורה אשר
רוקדות באורח מכני את בלט אדוני הממון״.
כמה רחוק הציב אותנו הפרשן בן המאה עשרים מן הידידים והרעים של שירת אל־סיד
והרומנסרו! לפנינו תוצר של רגישות אחרת ,של העדפות וסלידות אחרות ,של קהל אחר
שמבקשים לגרום לו הנאה .א .גרסיה גומס מיקם אותנו במקום רחוק למדי ֵ
מרעוּת – הוא
לא מצא דבר מוזר בכך שאל־סיד
שנמצא במצב של דחק ינצל ,כמו עמיתיו הבדואים ,צמד יושבי־קבע בעלי ‘ייחוס
ברברי׳...״ .ואילו אמריקו קסטרו לא פטר את אל־סיד מאחריות כשאמר עליו :״הוא מרמה
כמו נוכל מקצועי את שני היהודים שמאמינים למילת הכבוד שלו״.
נמשיך לסייר בגלריית הגחמות שלנו .גחמותיו של ח .קסלדוארו מציגות קלסתרון חדש.
במאה העשרים היהודים כבר אינם אותם אנשים ישרים מהרומנסרו ,אלא אמני הונאה שהונו
גם אותם :״הלהיטות הערמומית של המלווים בריבית קצוצה ורצונם להונות ,מעוורים את
רחל ווידאס .הם מוכנים להאמין לכל דבר רע אודות האדם; לכן עורמתו של אל־סיד הלוחם
יודעת כיצד להתקרב אליהם .לא מספיק לבנות שתי תיבות כבדות וגדולות; צריך לזכור
את ההאשמה המבישה .וההאשמה היא שגורמת לשני המלווים ליפול במלכודת .השניים,
הרגילים כל כך להונות ,הופכים קורבן להונאה .עורמתם המעוותת וכוונתם הרעה בולטות
ביחס לעורמתו הטובה של אל־סיד .לכן הם לעולם לא יזכו לקבל תשלום ...לא ,הזמר הנודד
אינו לוקה בשכחה .מה שקורה הוא שלא מהבחינה המוסרית ולא מהבחינה האסתטית אין
השניים צריכים לקבל תשלום ...אם אל־סיד אינו משלם לרחל ולווידאס ,אין הדבר נובע
מרדיפת בצע או מקמצנות ,אלא כיוון שהוא אינו רוצה; הוא אינו משיב את הכסף על
מנת

אחרית דבר

433
ללמד את שני האנשים השפלים הללו לקח מוסרי ,שהרי הם האמינו שאל־סיד יכול היה
לקחת לעצמו את הכספים״.
אין כל ספק שהפרשה ,כפי שהיא נקראת מתוך גחמותיהם של הפרשנים המודרניים,
מעוררת צחוק וגיחוך .באותה מידה אין כל ספק שאיש מבין הדמויות של שירת אל־סיד
ומבין הקוראים הקדומים איננו צוחק .איזו בדיחה היא זאת שהיה צורך להמתין  750שנה כדי
לצחוק ממנה? גם המסה הקצרה של ר .ברברה ( )R. Barberaמעניינת מאוד אך לא פחות
מכך תלושה .הוא טוען בה שהגחכת היהודים הייתה מעין טקס טיהור ,קתרזיס .כמו פרשנים
אחרים שעסקו בפרשת התיבות ,הוא מחיל את רגשותיו שלו על הקהל מהמאה ה ,12-בלי
שיעלה בידו לתעד עובדות שיגרמו לנו להאמין כי אותו קהל השתוקק אכן להקריב שעיר
לעזאזל למען האפקט הדרמטי.
כל האינטרפרטציות הללו מתאפיינות ביכולת המצאה גדולה והן גם ראויות בהחלט ,אבל
לא כל כך בתור מסות ביקורתיות המבקשות לחפש את האמת אודות המשורר מבורגוס,
גיבורו וקהלו ,אלא כחיבורי התאמה של הפרשה לבמה ולקהל בן ימינו .לדמיין קהל מהמאה
ה 12-מבעד לרגשות ולרגישות של מבקר שלאחר ימי האינקוויזיציה והמשטר הנאצי ,הרי
זה בגדר פנטסיה טהורה הכרוכה בלא מעט חוצפה .המבקר העושה מניפולציה במושגים
ובהקשר ,דומה לגנרל דמגוג שמנסה לשכנע את חייליו כי אלוהים ברא את היד כדי שתתאים
לכלי הירי.
הבולט ביותר בין המצדדים בימינו בתפיסת האנטישמיות שבפרשה הוא קולין סמית,
שהשקיע כבר זמן ומאמץ מחקרי רב כדי להבהיר את הערך האמנותי של שירת אל־סיד.
אחדים ממחקריו עודדו גם אותי לכוון את המחקר שלי לעניין המהות הספרותית של היצירה.
את אי־הסכמתי עם עמדתו בדבר אופיה האנטישמי של פרשת התיבות – אותה ניסח במאמרו
 – ?Did the Cid repay the Jewsאני מביע כאן מתוך כבוד והערכה .חברי הנכבד מנסה
לשכנע את הקורא ,שמאחורי חזותה העליזה של הפרשה יש יסוד של אנטישמיות חריפה.
שפרשו ושקועים כעת בהתבוננות
ׁ
כדי להוכיח זאת הוא מציג לנו את רחל ווידאס כמי
שבדבּ רם עם מרטין אנטולינס הם מנפנפים באצבעותיהם וגוערים
ַ
אפלה בעושרם .העובדה
בו קשות ,מהווה עבור סמית ראיה כי היחסים רחוקים מלהיות יחסים של ידידים ורעים.
באשר לאל־סיד ,לדעת סמית הוא משוחח עם רחל ווידאס בחיבה מעושה ומשועשעת,
אם לא בציניות מובהקת אשר שעשעה מאוד את הקהל על חשבון היהודים .הציניות של
אל־סיד מגיעה לשיאה כשרחל נפרדת מאל־סיד ופונה אליו בבקשה:
ׁ״שוּב ֲאנַ ּׁ ֵשק יָ ְד ָךּ ַ ,גם ֲא ַב ֵּק ׁשָ ,ה ֵבא לִ י
יטב ּתוֹ ֶצ ֶרת ַמאו ִּרים״.
ימת עוֹ ר וְ ׁ ָשנִ יֵ ,מ ַ
ְ ּגלִ ַ
והוא משיב לה:
״...כ ָּל ּה ׁ ֶש ָּל ְך,
ֻּ
ֶא ׁ ְשלַ ח אוֹ ָת ּה ִמ ּׁ ָשם ,וְ ִאם ֶא ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
ַה ְח ִס ִירי ֶאת ֶע ְר ָּכ ּה ֵמהוֹ ן ׁ ֶש ַ ּב ֵּתבוֹ ת״.

()179-178

()182-180
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וכך גם מינאיה מבטיח לזוג הסוחרים באירוניה רבה את המגיע להם:
״אםּ ְ ,ב ֶעזְ ַרת ָה ֵאלֶ ,א ְר ֶא ּנ ּו זֹאת א ַֹמר לוֹ .
ִ
ַה ּ ַמ ֲעשֶׂ ה ֲעשִׂ ֶיתם ָראוּי לִ גְ מוּל נָ אוֹ ת״.

()1436-135

על רקע האנטגוניזם שפרופסור סמית מייצר בין נוצרים ויהודים בבורגוס ,מסקנתו אכן
הולמת :״מיומנותו של אל־סיד בהונאה נגד היהודים הייתה (בעיני רוחם של המחבר ושל
קהלו במאה הָ ּ )12-פן נוסף בדמותו כגיבור״.
אין כל תיעוד לאנטגוניזם שכזה בין הקבוצות האתניות בבורגוס של המאה ה .12-יתרה
מכך ,כפי שנוכיח להלן מנקודות מבט רבות ,המסמכים נוטים להוכיח כי בורגוס של אל־סיד
הייתה קהילה דינמית ,נלהבת ושואפת להתרחבות ,שהקבוצות השונות בה פעלו בשיתוף
פעולה .חלפו לא מעט שנים מאז הפניתי לראשונה את תשומת לבם של המבקרים לאפיון
של רחל ווידאס כידידים ורעים ,לאופי המשפטי לעילא של המשכון – בניגוד להלוואה
בריבית קצוצה ,ולחוסר הסבירות המוחלט שבתפיסה אנטישמית בדינמיקה של הסיפר
ובדרישות של ההקשר ,לאור הביקורת התוך־טקסטואלית .פרשה קומית על חשבון היהודים
לא הייתה סבירה בתמונה שנשלטת על־ידי מצוקת אל־סיד הגולה ,ואם אנו מכבדים את
בדברי יצאתי
ַ
הטקסט המקורי ,את דבר המחבר ,הפרשה הייתה חלק ממכלול העלילה.
בקריאה לשוב לא־שמיות של המשורר מבורגוס ושל המעבד לפרוזה של הכרוניקה הכללית
הראשונה .על־פי התמטיקה והדינמיקה המבנית של שירת אל־סיד אין אפשרות לייחס זהות
יהודית לרחל ולווידאס ,שכן זו הייתה בבחינת טון צורם המפר את הפנמתו של אל־סיד,
לרעות ,דורש כבוד
בשכל ובלב ,כמי שנתון בכי רע .הניתוח הפנים־טקסטואלי דורש שיבה ֵ
לדברי הדמויות ולדבריו של המחבר.
אחת התופעות הדוחות ביותר בביקורת שירת אל־סיד היא מהסוג שאנו יכולים לכנות
כאן בשם ביקורתם של ״אנשי האנטי״ :אלו המאמינים שאל־סיד היה אנטי־מלך ,אנטי־
אצילים ,אנטי־פרנקים ואנטי־יהודים .הללו מנסחים את התיאוריות שלהם מתוך ידיעה
ברורה שהן אינן מיטיבות במיוחד עם הגיבור שהפרוטו־משורר הקסטיליאני מבקש להעלות
על נס .סמית הפך את המשורר מבורגוס ,את גיבורו ואת קהלו לאנטישמים ,בידיעה שכיום
אין קושי מיוחד לקבל זאת נוכח התפיסות המודרניות שלנו ביחס למוסריות ,ונוכח רגש
האשמה המודרני שלנו מול האנטישמיות .לאחרונה התעקש ג׳י .וֶ סט להדגיש את יחסו
הלגלגני והפוגעני של אל־סיד כלפי השבוי שלו ,הרוזן מברצלונה ,בידיעה שכאביר נוצרי
ייחשב מעשהו של אל־סיד למעליב.
סולָ ה סולֶ ה שאל את עצמו במאמר שכתב אודות תיבות החול :״איזה צורך היה למשורר
לכלול פרק הומוריסטי ולשבור בכך את רצינות הפואמה; לכלול מעשה לא יאה הראוי לגנאי
שעלול היה להשפיע באורח שלילי על ההערכה לגיבור ,למרות דרכי המילוט והתירוצים
שהוא מציע?״ אולם השאלה צריכה להיות :איזה צורך יש למבקרים ליצור קריקטורה?
באווירה עמוסת האנטישמיות של הביקורת הספרותית ,קביעתו של פרופ׳ יצחק בער,
היסטוריון של יהודי ספרד ,מתקבלת כמשב רוח מרענן:
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פרשנים מודרניים אחדים ,יהודים כנוצרים ,ניסו לשווא להסביר את הדעה הקדומה נגד
היהדות בשירה הייצוגית הזאת ,דעה קדומה המתגלה לא רק בפרשיות האינדיבידואליות,
אלא גם בהיצמדותו של המחבר לאמונה העממית הרואה ביהודי סוחר רמאי יותר מאשר
בעל ברית פוליטי ,אף כי יהודים ללא ספק מילאו תפקיד של בני ברית פוליטיים בחוגים
שאל־סיד ההיסטורי התנהל בהם .מאידך ,בכל שירת אל־סיד אין ולו מלה אחת של פנטיות
נגד היהודים.
ראוי למבקרים הספרותיים ולפילולוגים להקשיב ולשים לב לנאמנותו של ההיסטוריון
לכתוב בטקסט .בר אומר בבירור שגם אם נסכים כי רחל ווידאס היו יהודים ,הרי שלפי
ָּ
הכתוב בשירת אל־סיד ולפי הנתונים ההיסטוריים ,מן הראוי לייחס להם קשר של ידידות
ושיתוף פעולה (כפי שמפרשות זאת הכרוניקות) ,ולא קשר של אנטגוניזם .מנקודת מבט
היסטורית ,אם כן ,ההתעקשות על אנטישמיות היא הליכה נגד הכיוון הטבעי – אנטישמיות
בבורגוס של שירת אל־סיד ,כפי שמציירים לנו אותה היסטוריונים ,היא מנוגדת להיגיון.
היסטוריון נוסף של היהודים ,סולו ברון ,הצהיר כי האנטישמיות של הפרשה אינה מתאימה
למבנה האמיתי של המעמדות ברובע היהודים הספרדי ,לא במאה ה 12-ולא לאחר מכן.
למרות זאת לא העז ברון לסתור את המבקרים ,ועל כן הסכים כי ייתכן שהפרשה התאימה
לטעמים הספרותיים ולפולקלור של התקופה .שטיפת המוח מצד המבקרים המודרניים
הסתירה מן ההיסטוריון כי הפרשנות האנטישמית של הפרשה אינה אלא השערה שנוצרה
במאה העשרים ,בתשובה לטעמים ספרותיים ולפולקלור בני ימינו.
מנקודת המבט ההיסטורית ולפי המצוי בתיעוד ,קיומה של אנטישמיות הוא בלתי סביר
בבורגוס ואף בקסטיליה ,היכן שדגלו במדיניות היד המושטת של אלפונסו השמיני .חוקר
ימי הביניים ל .סוארס פרננדס ( )Luis Suárez Fernándezמאריך בבחינת עניין זה ואומר
בין היתר :״המונרך הקסטיליאני נחשב מיטיב ליהודים. .....בחצרו פעלו מספר רב של יהודים
אשר יכלו לתעל חלק מכוחו של המלך לטובת בני עמם״.
קסטיליה הייתה המקום שבו הוכשרה הקרקע להפיכתה למקום מקלט ליהודים שנרדפו
מדרום ומצפון לה :אל־אנדלוס ,אנגליה ,צרפת וגרמניה .קסטיליה לא נדבקה בפנטיות של
אחדים מהצלבנים ,שהיו אחראים להתפרצויות הראשונות של רדיפת היהודים במקומות
אחרים באירופה ,שנים מעטות לאחר שירת אל־סיד .היסטוריון אחר ,פ .לייר ( ,)Leerמשבח
את קסטיליה על הסובלנות שגילתה במאה ה ,12-ומוצא את הפרדיגמה לכך בדיוק בדרך
שבה אל־סיד מתייחס אל המאורים המובסים על־פי שירת אל־סיד.
בין כה וכה ובניגוד לכל היגיון ממשיכים המבקרים הספרותיים העוסקים בשירת אל־סיד,
ההיספניסטים מתוקף שמם ,ללמד באולמות ההרצאות את שיעורם אשר לא די בכך כי אינו
מרחיב דעת ,הוא גם חסר כל יסוד היסטורי .אנחנו ,בעזרת ביקורת המבוססת על הטקסט
ועל ההיסטוריה ,התייצבנו במסלול השיבה לאמת של המקור ,לאמת של ידידים ורעים.
נקווה כי אותו מגדל בבל של ״אנשי האנטי״ עומד לפני התפוררות מוחלטת .ביקורתם של
״אנשי האנטי״ כפתה את המבקרים בבליל של דעות קדומות לא מועילות ואף סותרות,
שהם עצמם מתקשים להצדיקן לאור ערכים אוניברסליים של היגיון ומוסריות.
הבה נשוב לאל־סיד בקריאה ״נקייה״ ,בלי להכניס בו שיפורים מיותרים ,אבל מעל לכל בלי
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ביטויי גנאי לשוניים או דברי אירוניה .מי ייתן ובאותם מקומות שבהם חסרה בהירות בשפה
המבעבעת ,נזכה לשפע נדיב של פרשנות .יהדותם של רחל ווידאס היא כיום עניין בלתי
סביר שאין דרך להוכיחו .הפילושמיות של המבקרים הייתה משב רוח מחמם לב ומרחיב
דעת .האנטישמיות היא חסרת היגיון ,פזמון ריק מתוכן .בדעתי לתעד ולפרט את הדברים
במסות נוספות ,להתחקות אחר האמת ההיסטורית כבסיס ולהעריך אותה בצורה הראויה
לה.


הכרה בזכות עלילות מופת של גיבורים
בשירת אל־סיד ובשירת רולן
ג׳וזף.ג׳ .דוגאן

רבים עורכים השוואה בין שירת אל־סיד לשירת רולן ,אבל בדרך כלל מן הסיבות הלא־
נכונות .לשירה הספרדית יש אופי דוקומנטרי ,והגרסה הפואטית היחידה ששרדה מימי
הביניים ,בכתב יד המזוהה כפרי עטו של מעתיק בשם ּ ֶפר אבאט ,נוצרה כמאה ושמונה
שנים לאחר מות הגיבור .שירת אל־סיד ,לפיכך ,קרובה יותר באופיה הנרטיבי לGarin le-
 – Loherainמן השירות צמאות הדם והקטלניות ביותר במחזור ״שירות העלילה״ הצרפתיות
מן המאה השתיים עשרה ,או לCanso d-׳ ,Antiochaהכרוניקה המספרת את קורות מסע
הצלב הראשון – מאשר לשירת רולן ,אשר גרסתה המוקדמת ביותר נוצרה בריחוק של שלוש
מאות שנים לפחות מהאירועים ההיסטוריים המשתקפים בה ,והיא מתאפיינת לכן בסילופי
זמן ומקום בולטים .ההצדקה להתייחסות אל שתי השירות האלה יחדיו היא ששתיהן כוללות
מיתוסים של הקמה – שירת אל־סיד סביב ייסוד הממלכה הספרדית שנולדה מאיחוד לאון
וקסטיליה ,ושירת רולן סביב ייסוד האימפריה הקרולינגית.

ייחודו של היחס בין הספרות להיסטוריה
היחס שבין ספרות להיסטוריה עומד בבסיסו הרעיוני של האפוס במידה רבה יותר מאשר
בכל ז׳אנר אחר .במהלך מאה וחמישים השנים האחרונות שלטו מודלים מסוימים בתיאור
היחס הזה .על־פי המבקרים הרומנטיים ,העם דיבר על־פי רוב בקול אחד ,ותפקידו של
המשורר־בעל המלאכה האינדיבידואלי ,אשר העניק מסגרת לאותו קול ,היה בדרך כלל
זניח .האפוס ,יותר מכל שירה אחרת ,מגלם את רגשות העם ,משמר את זכרם של גיבורי
ָעבר ,שהעם רואה בחייהם מופת למנהיגות ובקצם מוות מופתי .בשל יריבות בלתי פוסקת
בעידן המודרני בין גרמניה לצרפת ,שני הכוחות שתיאורטית לפחות התלכדו באימפריה
של שרלמאן ,השאלה אם תושבי צרפת היו מחוברים יותר למוצא גרמני או למוצא רומני,


פרופ׳ דוגאן –  ,Joseph J. Dugganמבכירי החוקרים של שירת אל־סיד בימינו ,מלמד בחוג לספרות משווה
באוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה .המאמר המוגש בזאת לקורא ראה אור תחת הכותרתLegitimation and the :
 ’Hero’s Exemplary Function in the ’Cantar de Mio Cid’ and the ’Chanson de Rolandבכרך מאמרים:
Oral Traditional Literature – A Festschrift for Albert Bates Lord, edited by John Miles Foley, Slavica
 ,Publishers.המאמר רואה אור בתרגום לעברית ברשותם האדיבה של המחבר והמו״ל.
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העסיקה חוקרים שביקשו אחר מקורות האפוס הצרפתי .אפילו אלה מביניהם שהיו מודעים
המעוותות של מלחמת צרפת־פרוסיה על חייה האינטלקטואלים של צרפת ,היו
להשפעותיה ַ
מופתעים ודאי לקרוא את ניסוחו של לאון גוֹ טיֶ ה ( )Gautierבמהדורה השנייה של האפוסים
הצרפתיים ( :)Les Epopees francaisesהאפוס הצרפתי מקורו ללא ספק גרמני ,אומר לנו
גוטיה ,משום שדמויות הנשים המרכזיות שלו הן נטולות כל בושה ,והתנהגותן מבוססת על
כן בהכרח על מודלים גרמניים של נשיות .אך המיתוס של המקור – וכאן אני משתמש
במילה ״מיתוס״ במובן המזלזל והפופולרי של אמונה שאינה נתמכת בעובדות מוכחות –
הוא עצמו מושג היסטורי שמותנה בקטגוריות פוליטיות ואינטלקטואליות שכבר אבד עליהן
כלח .אין זה סוד ששאלות אשר נשאלו בעבר אודות המקור מנוסחות כיום לעתים קרובות
יותר במונחים של התגלמות או התפתחות.
עם זאת ,הנושאים בהם דנו ענקי המחקר של המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים
– גוטיה ,גַ סטון ּ ָפריס ,ז׳וזף ֶ ּבדיֶ ה ,ראמון מננדס פידאל ואחרים – עודם נידונים תדיר באותה
טרמינולוגיה שהם הנחילו לנו .במיוחד שרדה כמעט בשלמותה תפיסת ההיסטוריה כרצף
של אירועים בולטים שמחוללים מנהיגי הארץ ,והיא מצויה בחיבוריהם של חוקרי ספרות
רבים העוסקים ביחס שבין האפוס להיסטוריה ברומניה המערבית .במסגרת הפרשנות של
אלה מתמרנים האישים הגדולים את האפוס לתמיכה בחתירתם שלהם להגמוניה .טיעונו של
בדיה ,לפיו האפוסים הצרפתיים נוצרו לראשונה במאה האחת עשרה מתוך שיתוף פעולה
בין מעתיקים למשוררים שביקשו להעלות את קרנם של ִמקדשים מסוימים שניצבו לאורך
הנתיבים הגדולים של העלייה לרגל ,נובע מתפיסה דומה של ההיסטוריה ,בכך שהוא מניח
כי מניעי והרגלי העבודה של המשוררים בימי הביניים לא היו שונים מאלה של יוצרים
מתועדים ומאוחרים יותר :כך מכריז בדיה כי יצירת מופת מתחילה ונגמרת ביוצרה; משווה
בין שירת רולן לאיפיגניה של ראסין; ומצטט את לה־ברוּייר ( ,)LaBruyereלפיו ֵספר הנו
מעשה מלאכה בדיוק כמו שעון.
אלא שמשוררי המאה האחת עשרה והשתים עשרה לא יכלו לעבוד בדומה לאלה של
המאה השבע עשרה ,כי תהליכי היצירה הפואטית הם פונקציה של נסיבות חברתיות,
כלכליות ואינטלקטואליות ,שמשתנות בהתאם לתקופה ובהתאם לאופיה של החברה .אופן
יצירתו של משורר תלוי יותר מכול במה שההיסטוריונים הצרפתיים מאסכולת הAnnales-
מכנים  – mentalitesקטגוריות תפיסתיות המעצבות את אופן ראייתן של תופעות .גם אם
קיימים הבדלים ניכרים ברקע ההשכלתי ובסביבה הפוליטית והחברתית ,אלה חשובים פחות
מהשוני במסגרת המנטלית ,משתנה בסיסי ומכריע שמונע מאיתנו לשחזר נכון את השקפת
עולמם של משוררי ימי הביניים.

גישתו של ר.מ .פידאל וההיבט הכלכלי
במחקר שירת אל־סיד שולטת ההישענות על תפיסת ההיסטוריה כרצף של מאורעות בולטים.
בעוד שמננדס פידאל ידע להעריך את חשיבותם של אירועים פוליטיים ואת השפעות הלחץ
המוסלמי על מלכויות צפון ספרד ,הרי שב La España del Cid-הוא הקדיש פחות תשומת
לב לכוחות חברתיים וכלכליים; ואף שטרח מאוד על ביסוס הגיאוגרפיה של התקדמות הסיד
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באפוס מבורגוס לוולנסיה ,רק לעתים רחוקות התייחס לתפיסות המדיאבליות של זמן ומקום
התורמות להטיית המציאות הגיאוגרפית .אין חולק על הישגיו של פידאל בהשלמת הרקע
שבו פעל הסיד ההיסטורי ,ואפילו מלעיזיו משתמשים במידע שהוא ליקט .דיונו בכתבי היד
של שירת רולן הוא הסבר מלומד על השוני העצום שבין טקסטים מימי הביניים שתיעדו
מסורת שבעל־פה לבין אלה שאנחנו ,בימינו ,מכוונים אליהם בדרך כלל כשאנו מדברים על
טקסט ,ובתור שכזה הוא תורם רבות דווקא לאותה היסטוריה של מנטליות אשר נעדרת
למרבה הצער כליל מ .La Espana del Cid-נדמה לי שהקורא בשירת אל־סיד תוך שימת
לב רבה יותר להיבטיה החברתיים וליחס שבין היסטוריה פוליטית להיסטוריה חברתית ,יכול
לצפות להצלחה רבה יותר בהבנת המשמעות של היצירה.
לא את כל הקשרים המוצגים בין אנשים בשירת אל־סיד ניתן להכליל במונחי ״וסלות״
או ״פיאודליזם״ .היחסים החברתיים מאופיינים בתן וקח כלכלי המשקף חברה שניתן לתאר
את מצבה כ״כלכלת מתנות״ – חילופים קבועים של כסף וסחורות מתנהלים דרך קבע ,אבל
לא בתנאים המכונים ״כלכלה״ במובן המודרני של המונח .ההיסטוריון ז׳ורז׳ דובי ()Duby
הסתמך על רעיונות שפיתח האנתרופולוג החברתי מרסל מוס ( )Maussכדי לשרטט תיאור
של כלכלת חליפין בימי הביניים המוקדמים והמאוחרים ,ויש בתיאורו זה כדי להבהיר את
משמעות המתן והליכים אחרים בכלכלת המאות האחת עשרה והשתים עשרה ,הבאים לידי
ביטוי בשירת אל־סיד .כיבושים ותשלומי סוגים שונים של ִמסים וחובות פיאודליים הרעיפו
על המנהיגים הפוליטיים ועל לוחמי התקופה ההיא הון רב מעבר למה שהיו זקוקים לו
למחייתם .הפעילות הכלכלית של החברה דרשה את הפצת ההון הזה לאחרים ,וכך נדיבות
בחלוקתו לא הייתה רק באפשרותו של בעל הכוח אלא מחובתו הבלתי כתובה .לא כל
הנהנים מנדיבותו של האדון היו במעמד נחות משל מיטיבם :גם למתנות של נחותים לנעלים
מהם הייתה חשיבות עצומה .המלך ,ראש הפירמידה החברתית ,זקוק היה בהכרח למקורות
הון שיעמדו לרשותו על מנת שיוכל להעניק ממנו לאלה הבאים לבחון את יחסו אליהם.
כיבושים ושלל סיפקו אמנם את מרבית ההון הזה ,אבל גם במתת מאת נחותי המעלה היה
צורך .מערכות היחסים שקיומם ניזון ממתנות כאלה נשאו אופי של תועלת הדדית .נדמה
שמעולם לא שררה אדישות כלפי מתנות .בקרב אנשי צבא ותומכיהם נחשב כמובן השירות
כתחליף נפוץ לנדיבות; מנחות היוו ערובה נגד מתקפה; ואפילו מענקים ורכוש אישי שנתרמו
לכנסייה זיכו בגמול בצורת חסד אלוהי .לשיטה הכלכלית שהתקיימה על ידי העברה כזו של
סחורות ושל מטבע ,לא היה במקרים רבים קשר למסחר ,ולמרות זאת היא יצרה תזרים של
סחורה שכלכל את העניים ,תמך במספר ניכר של נזירים בעלי יכולת אך בטלנים לעתים,
סיפק מוטיבציה למעמד הלוחמים ,ופעל באופן כללי כדבק לחיבורי הבניין החברתי.
כלכלת המתנות הייתה שלטת בימי הביניים המוקדמים ,אך מאפייניה העיקריים היו
קיימים עדיין גם בתקופה שבין  1050ל ,1207-כלומר :בשנות פעילותו של הסיד ובזמן
שבו שירת אל־סיד ככל הנראה התעצבה בצורה דומה לזו שבידינו כיום .היו שכינו את
הסיד גיבור בורגני ,ואת השירה אפוס בורגני .ניסוח כזה יכול להתבסס רק על האמונה
שהאובססיה להון היא מונופול של מעמד הסוחרים תושבי הערים; אך כפי שהוכיח דובי ,זהו
תיאור שגוי בעליל לגבי המאות האחת עשרה והשתים עשרה .אין בכל ספרות האפוסים עוד
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גיבור בעל עניין רב כשל הסיד בכסף וברכוש מכל סוג ,ועם זאת אין לטעות כלל בהתעקשות
הסיד על זכויות האצולה .גם התיאור השטחי ביותר בשירה מאשר כי אינטרסים כלכליים
הם השולטים בשירת אל־סיד במידה שאין דומה לה ברומנסות אפיות ,אולם התוצאה של
ההליך החברתי שמניעות צבירות ההון של הגיבור היא הישגים ברמה הגבוהה ביותר של
האריסטוקרטיה.
לשם מעקב אחר מניעי המתרחש בשירת אל־סיד יש הכרח לעיין בגרסת הפרוזה שלה
המצויה בתעודה היסטורית תחת הכותרת ב ,Cronica de Veinte Reyes-מאחר שלטקסט
הפואטי בכתב היד של פר אבאט חסרה ההתחלה .הכרוניקה מספרת לנו שאלפונסו ,מלך
לאון וקסטיליה ,האמין להאשמותיהם של יועציו הזדוניים ,כאילו הווסל שלו ,רודריגו
דיאס איש ביוואר ,נמנע מלהעניק לו את המס שהיה אמור למסור לו בעקבות שליחותו
בסביליה ובקורדובה .בסביליה הגן רודריגו על משלמי המס לאלפונסו מפני מתקפה של
קורדובה ,וזכה בשל עוז רוחו ורוחב לבו בתואר הכבוד ״סיד קמפאדור״ .יהיה אשר יהיה
המניע של אלפונסו ההיסטורי בהגלותו את הסיד ,המשורר האחראי לטקסט של פר אבאט
מניח כי האהדה העממית העניקה אמינות להאשמה כאילו הרוויח הגיבור על חשבון אדונו.
לאחר שקיבל מרחל ווידאס ,מלווים בריבית יהודים ,שש מאות מרק בתמורה לשני ארגזים
האמורים להכיל כסף ולמעשה מלאים בחול ,יש לסיד מימון ,והוא מוכן לצאת לגלותו
שתתחיל בסדרה של פשיטות.
העובדה ששירה אפית מקדישה תשומת לב לאופן המימון של מסע מלחמה היא כשלעצמה
יוצאת דופן ,על אחת כמה וכמה כאשר המשא ומתן בנושא הוא סצנה מרכזית .מדוע שירת
אל־סיד חריגה במובן הזה? אם ממקמים אותה בהקשר של רומנסות אפיות מדיאבליות,
יש להתייחס בעיקר לכמאה יצירות צרפתיות ששרדו ,עדות עליונה שמולה שלוש השירות
הספרדיות המקוטעות וחצי תריסר הכותרים הפרובנסליים מייצגים מעט יחסית .צריך להבין
קודם כול את השוני בתנאים החברתיים .אין ספק כי מעמד בעלי האחוזות ,הבסיס הקלאסי
של הפיאודליזם בגרסתו הצרפתית ,מילא תפקיד משמעותי פחות בספרד מאשר מצפון
מעבר לזה ,מהסיד הגולה נשללה כל תועלת שעשויה לצמוח מבעלות על מאחז
לפירנאיםֵ .
טריטוריאלי .גורם משפיע חשוב עוד יותר נובע הן מן הנסיבות ההיסטוריות הייחודיות
של חצי האי האיברי והן מתפקידו של האפוס כז׳אנר המציב מודלים לחיקוי .בעולמה
המתרחב של צפון ספרד הנוצרית ,היכן שניתן היה לכבוש אדמה בכוח מידי הערבים ,והיכן
שאחת הבעיות הפוליטיות המרכזיות הייתה כיצד להניע גברים לוחמים לעזוב את סביבתם
המוכרת על מנת לנצל את חוסר מיומנותן הצבאית ואת חולשתן של הנסיכויות המוסלמיות
המפוצלות ,שירת אל־סיד מספקת מודל מופתי של איש ממעמד נחות יחסית שעולה עד
למעמד הגבוה ביותר בהיררכיה החברתית ,בלי שיהיה ברשותו בסיס הכוח של מעמד בעלי
האחוזות .השירה מהווה הן סיפור גבורה צבאית מהנֶ ה ,והן תמריץ כלכלי וחברתי לאבירים
קסטיליאנים שאפתנים ממעמד נמוך ודלי אמצעים.
השגת השלל ,חלוקתו הנכונה בין האבירים והחיילים ,הערכה לחפצי ערך והשימוש
הנעשה בהון ,כל אלה חוברים יחד ליצירת אחד המערכים התמטיים המרכזיים של היצירה.
הסיד הפואטי משיג את שילובו מחדש במארג החברתי באמצעות כוח כלכלי מפורש,
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והצלחתו עומדת ביחס ישיר להתעשרותו האישית ,כשראשיתה בפשיטה חסרת הבסיס
ההיסטורי על מבצר קסטחון .שוב ושוב נמנים סוגי וכמויות השלל :מטבעות כסף ,מגִ נים,
ומקנה .לעתים נאמר כי הכמות רבה
אוהלים ,ביגוד ,עבדים ,גמלים ,סוסים ,בהמות משא ִ
מספור ,אולם הערה כזו היא רק צורת התבטאות ,כי המשורר מתאר גם את חישוב השלל
בידי ה ,quinoneros-מעין קציני אפסנאות שמתפקידם היה לִ מנות ולחלק את השלל.
הלוחמים – החל מן ִ
המבצע החשוב הראשון – מכונים שוב ושוב ( ricosעשירים) .הסיד,
שהוא האדון ,מקבל חמישית מכל השלל.
ערכם היחסי של החפצים מעניין פחות מן המשמעות החברתית של הבעלות עליהם.
בשירת אל־סיד קיים קשר הדוק בין עושר לתהילה ,החל מהכרזתו הראשונה של הגיבור
הקורא להצטרף אליו בגלותו תוך פנייה גלויה אל תאוות הבצע ,עבוֹ ר בנישואי הבנות
אלווירה וסול ליורשי בית קריון ,ועד השיא שבסצנת המשפט בטולדו ,שם לבוש הסיד
במיטב מחלצותיו .לאורך היצירה הוא מפגין את עושרו באמצעות הענקת מתנות לסובבים
אותו ,בעוד שאף פעם אין רואים אותו מקבל מתנה .דוגמאות טובות במיוחד למתן מתוך
אינטרס הן שלוש המשלחות הנושאות מנחה ראוותנית למלך אלפונסו .בתמורה מקבל
הסיד תחילה את ביטול התנכרותו הרשמית של המלך אליו ,אחר כך היתר לאשתו ובנותיו
להצטרף אליו בוולנסיה ,ולבסוף מחילה מלאה ומבלי שיבקש זאת גם את נישואי בנותיו
לאינפנטים מקריון.
הקשר בין עושר לכבוד בולט במיוחד ביחסי הגיבור והאינפנטים .מניעיהם המתועבים
של השניים מגולמים בקבלתם מן השלל של הניצחון על המלך בוקאר ,אף שבשדה הקרב
הם נהגו כמוגי לב .חמשת אלפי המרקים שהם מקבלים בהזדמנות זו גורמים להם להאמין
בשוגג כי הם עשירים דיים על מנת לשאוף לנישואים עם בנות מלכים וקיסרים .בעוד
שאומץ הלב של הסיד מעניק לו הנאות חומריות בצורת נכסים שאפשר להמיר בזכויות יתר
מעמדיות ,או אפילו – במובן שאציין להלן – לפצות בעזרתן על אי־התאמה עקב שושלת
מפוקפקת ,מוצאם הרם של האינפנטים מקריון מהווה מבחינתם ערך פנימי הפוטר אותם
מלעמוד במבחן הקרב .וכאשר הם עוזבים את ולנסיה כדי ללוות לכאורה את נשותיהם
לקריון ,הסיד מעניק להם הון נוסף כמתנות חתונה לכלות :שלושת אלפים מרק והחרבות
היקרות ,קולאדה וטיסון .הניגוד הזה הוא מהותי ולא מקרי ,כפי שמעידות תוצאות התקרית
ביער קורפס ,שם הכו האחים את בנות הסיד ונטשו אותן למות ביער .הקורא המודרני
מופתע לגלות שהסיד מציב את אובדן ההון שמסר לידי האינפנטים מקריון על מישור אחד
עם כבודן של בנותיוֶ .
״את ִקנְ יָ נִ י ָ ּגזְ ל ּו ֵהםּ ָ ,גדוֹ ל ָהיָ ה ָהע ׁ ֶֹשרֶ ,עלְ בּ וֹ ן ַעל ַ ּגב ֶעלְ בּ וֹ ן הוּא זֶ ה,
לְ ַצ ֲע ִרי״ .עיסוק זה בקניין חומרי כסמל לערך פנימי נמשך גם בסצנת המשפט בטולדו .הסיד
מעלה שלוש תביעות חוקיות נגד האינפנטים מקריון ,כששתי הראשונות מהן עניינן הוא
רכוש :שיחזירו לו את שתי החרבות ,ושישיבו לו את מתנת החתונה – שלושת אלפים
מרק .השלישית היא האשמה מוסרית ,אבל גם זו מוגשת בצורת מטפורה כלכלית :ערכם
של האחים ירד מכיוון שהכו את נשותיהם .מונח המפתח  menosvalerמאגד בתוכו ״ערך״
כלכלי ומוסרי ,וממצה באופן סמלי את היחס שבין הון לכבוד.
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הסיום הא־היסטורי של היצירה
השירה מסתיימת שלא כצפוי בקביעה חסרת ביסוס היסטורי .בנותיו של הסיד יהיו מלכות,
על־פי המשורר ,החוזר לנושא הזה ממש לפני שהוא מתייחס אל מות הסיד :״לְ ֵעת ַמלְ כוֹ ת
נָ וָ ָ
ארה וְ ָא ָרגוֹ ן ְ ּבנוֹ ָתיוַ ,מלְ כֵ י ְס ָפ ַרד ָהי ּו לִ ׁ ְש ֵא ֵרי ְ ּבשָׂ רוֹ .״
בנותיו ההיסטוריות של הסיד ,כריסטינה ומריה ,נישאו ,בהתאמהַ ,לרמירוֹ  ,שליט מונסון
שבנווארה ,ולראמון ברנגר ה ,3-רוזן ברצלונה .כלומר ,אף אחת מהן לא הייתה מלכה והן לא
התחתנו עם האינפנטים של נווארה ואראגון .אולם זהו בלבול סביר בהתחשב בכך שהשירה
חוברה באמצע המאה השתים עשרה או אף מאוחר יותר ,מאחר שבנם של כריסטינה ורמירו
היה למלך נווארה ב ,1134-וברצלונה התאחדה עם אראגון ב .1137-סוגיית התארים גלויה לרוב
לבני התקופה ,לכן ניתן להניח שהשירה נכתבה בנוסח הקרוב לזה שבידינו זמן ניכר לאחר ,1137
כשהנושא הכרונולוגי כבר התערפל בזיכרונם של אנשים .בכל מקרה מפליא הוא שמשורר היודע
את שמותיהם של אנשי הסיד הזוטרים ,כמו פדרו ברמודס ,מוניו גוסטיוס ,מרטין מוניוס ,אלבר
סלבדורס ודייגו ֶטלֶ ס ,יטעה בשאלה אם היו בנותיו של הסיד מלכות ושל אילו גופים פוליטיים.
אי־דיוקו בנקודות אלו ,אף שניתן להצדיקו חלקית בהתפתחויות ההיסטוריות המאוחרות יותר,
הוא הפרזה משמעותית בתיאור עלייתו של הסיד למרומי כבודם של אצילים מן המעמד הגבוה
ביותר .מדוע היה נחוש החוגלָ ר מן המאה השתים עשרה או תחילת המאה השלוש עשרה לתאר
כך את עלייתו המטאורית של הגיבור – להציג כמלָ כות את יוצאות חלציו הישירות – תוך
נטילת הסיכון שכמה ממאזיניו יזהו את הטעות? התשובה לשאלה זו מספקת הסבר לעיסוקו
של המשורר בצבירת ההון ,במתנות ובשאר התופעות הכלכליות.
נחזור כעת אל סצנת המשפט .שני האינפנטים מקריון נקראים כל אחד מהם לקרב
אחד על ידי אנשי הסיד ,אשר ישתמשו נגדם בחרבות קולאדה וטיסון .כלומר ,באופן הולם
עומדים שני האחים למבחן באמצעות אותם כלים עצמם שהם קיבלו דרך התחזות שווא
של קשר נישואים עם הסיד .אך שלא כצפוי מוצע גם דו־קרב שלישי ,מפי אסור גונסלס,
אחיהם הבוגר של האינפנטים מקריון ,אשר נכנס להיכל הקורטס ומטיל בסיד עלבון בלתי
מוצדק לכאורה:
ֲ
״א ָה ּהֵ ,ר ַעיִ ,מי עוֹ ד ָר ָאה זָ דוֹ ן ָּכזֶ ה?
ל־סיד יַ ׁ ְש ִמ ַיע ְ ּב ָאזְ נֵ ינוּ?
ִמי ֶאת ְ ּבשׂ וֹ ַרת ֶא ִ
יֵ לֵ ְך ֶאל ְ ּגדוֹ ת אוֹ ִב ְירנָ ה ו ֵּבין ַא ְבנֵ י ֵר ַחיִ ם
ֶאת ַע ְמלָ תוֹ יִ גְ ֶ ּבהְּ ,כ ִמנְ ָהגוֹ ֵמ ָאז.
ִמי ִה ִּתיר לוֹ לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַק ְריוֹ ן?״

()3384–3380

התערבות משונה זו עשויה להתקבל תחילה רק כהתקפה על מעמד הגיבור בתחתית
ההיררכיה של האצולה ,מאחר שבתור אציל זוטר –  – infanzónזכאי היה לגבות מס
פיאודלי על השימוש בטחנת הקמח שבתחום סמכותו .אולם כפי שמציין מננדס פידאל,
טחנות קמח היו רכוש יקר ערך של בעלי אחוזות .לכן נראה שאסור גונסלס לא סתם מערבב
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בין בעלות הסיד על טחנת קמח לבין פעולת הטוחן עצמו – עקיצה גסה אמנם אך קשה
לראות בה עילה לדו־קרב קטלני כזה שמציע מוניו גוסטיוס בעקבות דבריו אלה ,שמשקלם
גם אינו משתווה למעשה הקלון בקורפס אשר נקמתו היא שני הקרבות האחרים שנקבעו
כבר באותו אירוע .העמלה –  – maquilaהייתה כמות חיטה שניתנה לטוחן תמורת שירותיו,
וקשה להניח כי הסיד ,בתור  ,infanzónקיבל עמלה מסוג זה ,אלא תשלום אחר שהיה גובה
מהטוחן העובד בשטח סמכותו .אלא שדבריו של אסור גונסלס מביעים עלבון חמור בהרבה,
רמיזה בדבר מוצאו של הסיד שהיה כביכול בנה של טוחנת ועל כן זכאי לעמלת הטוחנים.

רולן.
קתדרלת שרטר,
החזית הדרומית)?( 1230 .

אל־סיד.
איור ל ,Cantar de mio Cid-ולנסיה.1923 ,

שני אצילים זוטרים ,שניהם בעלי מוצא מפוקפק ,שהיו לגיבורים לאומיים איש־איש בארצו.
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השורה השולחת את הסיד בבוז אל טחנת הקמח שלו בביוואר שעל נהר האובירנה ,אל אבני
הרחיים ,פירושה הוא אחד :מבחינתו של אסור גונסלס הסיד עצמו אינו אלא טוחן .אדם
ממעמד כה נמוך ינהג אכן כשוטה אם ישאף לקשרי נישואים עם משפחת הלוחמים רבת
הכוח של וַ ניגוֹ ֶמס.
אגדה שמקורה לא ברור והשתמרה בעיקר ברומנסרו ,מספרת שהסיד היה בן לא חוקי
של דייגו לאינֶ ס ,ואחת הגרסאות טוענת שאמו הייתה טוחנת .קשה להניח כי רק במקרה
מתיישב פרט זה עם דבריו של אסור גונסלס ,שאלמלא כן היו עלבון חסר טעם .קבלתן של
בנות הסיד בתור מלכות אראגון ונווארה תהיה הוכחה חותכת לכך שהישגיו רוממו וביטלו
את מוגבלותו כממזר .תבוסתו של אסור גונסלס מידי וסל של הסיד מעידה כי אלוהים עומד
מאחורי מעשי הגיבור ,למרות העובדה שהוא נולד מחוץ למסגרת הנישואין.
שירת אל־סיד נבדלת אם כן משאר הרומנסות האפיות ששרדו בעיסוק האובססיבי
של יוצרה בצבירת הון ,לא רק בגלל התנאים החברתיים והפוליטיים השונים בספרד של
הרקונקיסטה ,אלא משום שהסיד ,שלא כמרבית הגיבורים שעלילותיהם מסופרות בשירוֹ ת
הז׳אנר הזה ,איננו לוחם שכבודו הוא ללא דופי .רדיפת העושר והשימוש הנכון בו ,הם
המאפשרים לו להתרומם אל מעמדם וכבודם של אצילים ממוצא נטול רבב ,כזה שהאינפנטים
מקריון התהדרו בו מלידה .הוא מלך בזכות כיבושיו ,מצטיין במידות אביריות שיכלו בהחלט
להיות מוטלות בספק בשל מוצאו מצד אמו .שירת אל־סיד ,לאור זה ,הנה סיפור על המרתם
של גבורה ועוז רוח לכוח כלכלי ,של עושר לייחוס הרם ביותר בספרד .וככזאת היא מסר
לאצילים הזוטרים של קסטיליה ,כי אם הסיד ,שייחוסו מפוקפק ושהוגלה מארצו בידי מלכו,
יכול היה ,באמצעות נטילת חלק ברקונקיסטה ,לרומם את שארי בשרו עד למעמד המלוכה,
הרי שגם אצילים אחרים ממעמדו רשאים בצדק לשאוף להגיע אל אותם גבהים של הצלחה,
באמצעות פלישה אל ארצות בשליטת הערבים ,אשר על אף קשייהן הפוליטיים נהנו באותה
תקופה משגשוג כלכלי מאין כמותו באירופה המדיאבלית.
הרמיזה המעורפלת על ממזרותו של רודריגו איש ביוואר מזכירה התייחסות חמקמקה
דומה במיתוס ההקמה הקרולינגי כפי שהוא מצוי בכתב היד האוקספורדי של שירת רולן.
אני מתכוון ,כמובן ,לחטאו של שרלמאן .כמו במקרה של הסיד ,שאלת זהות הוריו של
שרלמאן לוטה בערפל .גם המשורר של שירת רולן האוקספורדית וגם זה שחיבר את שירת
אל־סיד ששרדה ,אינם מקדישים יותר מרמיזה חולפת לנושא המוצא המיוחס לגיבור; ועם
זאת מעניין שבשני המקרים צצה ומופיעה בעיית המוצא הלא־חוקי .בחברות מסוג זה ,בהן
קרבת דם היא קשר חברתי מכריע ,והאדם נחשב לאחראי בפני החוק למעשי בני משפחתו
– ובמיוחד בז׳אנר אשר בו הייחוס ,אחד משני המובנים העיקריים של המונח  ,gesteהוא
אחד הגורמים החשובים ביותר בקביעת האופי – מוצא לא־חוקי ,בין אם הוא תוצאה של
גילוי עריות בין בני מלוכה או של סתם נואף עם אישה מפשוטות העם ,מייצג ליקוי חמור
ביותר .מובן שהמקרה של רולן שונה משל הסיד ,אולם אני משוכנע כי כמו בשירת אל־סיד,
גם משמעות שירת רולן האוקספורדית בהקשר החברתי קשורה הדוקות למוצא הגיבור.
בעוד שהיסטוריונים של הרומנסות האפיות שהתעניינו בעיקר במקורן ,חתרו בעבר
לבודד את הגרעין ההיסטורי שנשמר בכל יצירה ,הרי שאין ספק כי מיקוד תשומת הלב
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המספרים את ההיסטוריה ובנסיבות או המטרות שבשלהן עשו זאת,
ַ
בשאלה איך סילפו
ילמד אותנו יותר על תפקידו של הז׳אנר בחברה .כוחות פוליטיים מודרניים נוטים לעתים
לנכס לעצמם בדרכים מעודנות את ״סיפור השבט״ ,כהגדרתו של עזרא פאונד לאפוס.
עיוות זה של העבר הוא תופעה מעניינת כשלעצמה ,וחקירתה תאפשר לנו להיענות חלקית
למשאלה הקולקטיבית לראות את העבר בדרכים מסוימות .משימתו של הבלשן היא לזהות
את השימושים המדיאבליים בעלילות אפיות ,אף שהוא מבין כי מודעות מוחלטת לכך
איננה ניתנת להשגה .איש לא הכיר את מסורת אל־סיד ,כפי שהיא נגלית באפוס ,בכרוניקה
וברומנסרו ,טוב יותר ממננדס פידאל ,אבל הוא ָּכשל בראיית משמעותו של רכיב ַמפתח
בשירת אל־סיד ,אשר בלעדיו סיומה של היצירה נותר חידתיּ ֶ .בדיֶ ה היה מודע למוטיב ֶחטאו
של שרלמאן ,אך לא זכר את אזהרתו של משורר כתב היד האוקספורדי מפני ההתעלמות
ממנו ,ולא ראה בו נושא בעל חשיבות .קשה להימנע מן המחשבה שענקי המחקר הללו
נטו שלא ללכת בעקבות רמזים המובילים לגילויים שעשויים היו להיחשב בלתי מחמיאים
לאותם מיתוסים של הקמה של מדינותיהם .לא שמי מהם עסק בהסתרה מדעת ,אלא שאצל
הראשון האקלים הפוליטי והאינטלקטואלי שטופח בידי דור 98׳ ,ואצל השני הנטייה לזהות
את הפרנקים של רולן עם הצרפתים ,לא הותירו כנראה מרחב ִמחיה לרעיון שבגיבורים
הגדולים מכולם דבק רבב בשל נסיבות מוצאם ,או שהאפוסים ה״לאומיים״ – ״האפוסים
שלנו״ ,כפי שכינו אותם למען הסר ספק הן גוטיה והן בדיה – יכלו להכיל נושא כזה בין
רכיבי המפתח של פרשנותם.
מספריהן ומאזיניהן.
הגרסאות השונות של שירת רולן לבשו משמעויות שונות עבור ַ
ּרבן השני מבקש לשכנע
אולם עבור קהל אצילֵ י צרפת של סוף המאה האחת עשרה ,אשר או ַ ּ
כי ילכו בנתיבו של שרלמאן האפי כדי להשיב את ארץ הקודש מידי הערבים ,רולן הוא גיבור
מופתי ,מאחר שהצליח לגבור על מגבלות מוצאו .ועבור החוגלרים הקסטיליאנים ,שאדוניהם
ספר
נזקקו לקביעת צורות בעלוּת ייחודיות על אדמה כדי לעודד אכלוס מחדש של אזורי ָ
שהתפנו עם נסיגת המוסלמים ,הסיד ייצג מודל אידיאלי ,מי שהשיג עבור צאצאיו זכות
כניסה למעמד הגבוה ביותר בחברה אף שהוא עצמו היה כנראה ילד בלתי חוקי של בעל
תחנת קמח בכפר נידח .שני הגיבורים הללו ,משוללי זכויות היתר של מוצא ללא דופי,
השיגו לגיטימציה ,לדידו של קהל מאזיני האפוס ,אך ורק באמצעות מעשיהם.


מגמות מרכזיות בהתפתחות דמותו של
אל־סיד בספרות הספרדית ובחקר שירתו
אסף אשכנזי

מבין כל הדמויות הספרותיות שהצמיחה הספרות הספרדית ,החל מימי הביניים ועד ימינו,
היחידה אולי שאין חולק על חשיבותה בעבר ובהווה לבניית הלאומיות הספרדית היא דמותו
של אל־סיד ,הלא היא ייצוגה המיתולוגי של האישיות ההיסטורית הנודעת מן המאה האחת
עשרה ,רודריגו רוי דיאס דה ביוואר .אף שניתן לומר כי דמויות בולטות אחרות מהספרות
הספרדית דוגמת לסאריו דה טורמס (המאה השש עשרה) ,דון קיחוטה דה לה מאנצ׳ה (המאה
השבע עשרה) או דון חואן טנוריו (המאה התשע עשרה) מייצגות אף הן את זהות הספרדים,
הרי יש לזכור כי בניגוד לאל־סיד ,כל הדמויות שצוינו זה עתה הנן פיקטיביות ,שנויות
במחלוקת ואמביוולנטיות ,ואישיותן המורכבת חותרת תחת הטקסט ומביעה ,גם אם באופן

דון קישוט .ג’.ל .נסביט (.1934 )Nesbit


לסאריו דה טורמס .פ .גויה.1812 ,

אסף אשכנזי מלמד בחוג ללימודים ספרדיים ולטינו־אמריקניים ,האוניברסיטה העברית.
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חואן דה טנוריו במחזהו של חוסה זוריליה .הפקת תיאטרון דה בלנק ( )Blanckבקובה.

מרומז ,ביקורת כלפי האומה הספרדית ,מנהגיה ולא פחות מכך גם כלפי מנהיגיה .מבחינה
זו נחשב אל־סיד לאחת הדמויות הבודדות האהודות הן על העם הספרדי ,שלפרקים ארוכים
בהיסטוריה חש עצמו עשוק וביקר את יחס השלטון כלפיו ,והן על מנהיגיו .שתי הקבוצות
– האליטות מחד והעם מאידך – מצאו לאורך השנים בדמות אל־סיד מופת להתנהגות
נאותה ומודל לחיקוי ,בשל ערכי יסוד הטבועים בה ,המהותיים לאומה הספרדית :שילוב
בין חוכמה לכוח פיזי ,הפגנת אומץ לב במלחמה ,פטריוטיות ושמירה על הכבוד האישי,
המשפחתי ,המעמדי והלאומי.
כיצד הצליחה דמותו של אל־סיד לשמור לאורך שנים על ניטרליות כזו הן בקרב השלטון
המרכזי והן בקרב העם – שני צדדים באומה הספרדית שהם לא אחת בעלי אינטרסים
מנוגדים? מדוע הקימו לתחייה סופרים ומשוררים לא מעטים לאורך מאות בשנים את
דמותו של אל־סיד בשירה ,בפרוזה ועל במות התיאטרון? לעניות דעתי ,תשובה אפשרית
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לשאלות אלה עשויה להימצא באופן שבו נתגלגלה דמותו של אל־סיד באבני דרך של
הספרות הספרדית ובמחקרים המרכזיים שעסקו בה ובטקסט המשמעותי ביותר אודותיה:
שירת אל־סיד.
בחלק הראשון של המאמר אתחקה אחר יצירות הספרות היפה הבולטות ביותר שנכתבו
בספרד בהשפעת מסורת סיפורי אל־סיד ,ואפרוש את המגמות המהותיות בהתפתחות דמותו
לאורך השנים .רובו של החלק הראשון יעסוק ביצירות שבהן שימש אל־סיד גיבור ראשי
או דמות משנית בעלת חשיבות .אזכורים קצרים שלו המצויים ,כמובן ,בשפע ,לא כללתי
במסגרת סקירה מצומצמת זו ,וגם לא יצירות מופת שנכתבו מחוץ לספרד בהשראת סיפורי
אל־סיד .בחלק השני ,הקצר מפאת מגבלות היריעה ,אעמוד על התפתחות מגמות המחקר
המרכזיות על שירת אל־סיד מתחילת המאה השבע עשרה ועד אמצע המאה העשרים.
כפי שאציג בהמשך ,שני חלקי המאמר קשורים זה בזה באופן ניכר ,שכן תפיסת הטקסט,
התכוונותו וכן עיצוב דמותו של אל־סיד בספרות ,הושפעו ,לשיפוטי ,מאופן קריאת הטקסט
הכתוב והתגלגלות המיתוס שבעל־פה על ידי משכילים ,בין אם היו סופרים או חוקרים;
ובכל מקרה השפיעו קריאתם ודרך ניתוחם במידה ניכרת על אופן קריאת היצירה ,תחילה
בידי חוג מלומדים מצומצם ובמרוצת השנים בקרב הקהל הספרדי הרחב.

התפתחות דמות אל־סיד בספרות
ייחודיות דמותו של אל־סיד טמונה בעובדה שהיא מצויה על התפר שבין היסטוריה לבין
מיתוס .אף שחשיבותו ההיסטורית של רודריגו רוי דיאס דה ביוואר לספרד הייתה באופן יחסי
שולית ,תכונותיו המיוחדות והערכים שייצג אפשרו לו לעבור תהליך כפול של מיתיפיקציה
( – )Mythificationכלומר ,האדרתו לדרגת מיתוס – ושל המרת העובדות ההיסטוריות
היבשות ביצירה ספרותית ( .**)Literaturizationלמרבה הפלא ,דמותו המיתולוגית של אל־
סיד מעולם לא האפילה על דמותו ההיסטורית .כפי שהגדיר זאת היטב ֶס ַסרוֹ בּ ֶנדרה גוֹ ֵמז
( :)Bandera Gómez״מצד אחד ,דמותו של אל־סיד נראית לנו מרוחקת ,קמאית ,לעתים
מעט אניגמטית בשל השלֵ מות המוחלטת שלה .מצד שני ,כאשר היא מתקרבת היא הופכת
לאינטימית ,אך לעולם לא תשיל מעליה את אישיותה ,לעולם לא תהפוך לסמל מופשט
בלבד״*** .אל־סיד הוא ,אם כן ,דמות מיתולוגית שפלג גופה העליון מצוי בשמים עם
משפחת הגיבורים המיתולוגיים בני כל העמים ,אך שתי רגליה נטועות היטב באדמת חצי
האי האיברי .אין ֵתמה ,אם כן ,שחלק מן האירועים המשתקפים בשירת אל־סיד עולים בקנה
אחד עם תיעוד היסטורי אחר של אותה תקופה ,וגורמים לכך שאמינותם לא תחרוג מתחום


בין היצירות החשובות על אל־סיד שנכתבו מחוץ לאדמת ספרד בולט מחזהו של פייר קורניי )(Pierre Corneille
 ,Le Cidשעלה על הבמות בשנת .1637

** Alberto Montaner Frutos. “De don Rodrigo Díaz al Cid: el surgimiento de un mito literario”, in Gonzalo
Santonja (coordinator). El Cid. Historia, literatura y leyenda. Madrid: España Nuevo Milenio, 2001, pp.
.85-86
*** .Cesaréo Bandera Gómez. El poema de Mío Cid: Poesía, Historia, Mito. Madrid: Gredos, 1969, p. 142

[בתרגומי].
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המציאות ההיסטורית האובייקטיבית לכאורה או לפחות מתחום המציאות ההיסטורית
האפשרית .במישור האחר ,המיתולוגי ,שומרת דמותו של אל־סיד על רלוונטיות רבה
בהקשרה לאומה הספרדית .שתי הזהויות האלה של אל־סיד – ההיסטורית מחד והמיתית
מאידך – המשיכו להתקיים במקביל ,ועוצמתן גברה ככל שהעמיקו בחקר מחזור השירה
האפית הספרדית בכלל ושירת אל־סיד בפרט.
כידוע ,מכלול היצירות העוסק בדמותו של אל־סיד הוא עשיר וכולל מגוון רחב של
יצירות ספרות יפה – רומנסות ,שירים אפיים ,סיפורים ,סונטות ומחזות וכן כרוניקות ,שאף
שמטרתן לתעד את האירועים ההיסטוריים כהווייתם נטו לשלב אירועים בדויים ששירתו את
מטרת מחבריהן ופטרונם .לפיכך ,רבות מן העובדות המתארות את דמותו של אל־סיד הן,
על־פי הסברה ,חצאי אמיתות ,ולעתים מצויות מרחק רב מן המציאות ההיסטורית .יחד עם
זאת ,חשיבותן לתודעה הספרדית הייתה עצומה ,שכן לא זו בלבד שחשפו צדדים חדשים
ומרתקים באישיותו ושפכו אור על פרקים עלומים בחייו ,אלא שלאורן עוצבה לאורך השנים
דמותו המשוחזרת ביצירות מאוחרות יותר של הספרות הספרדית.
אם נתבונן במבט היסטורי בספרות הספרדית ה״טהורה״ ,זו שניסתה להתנער מן התרבויות
הזרות הדומיננטיות בחצי האי האיברי של ימי הביניים – הלטינית ,המוסלמית והעברית –
ושמנעה במשך שנים רבות את הכללתן בקנון של יצירות ספרות מתרבויות מקומיות שהיוו
חלק מישותה ,כמו הגלאיגית והקטלאנית ,ללא ספק נוכל לקבוע ששירת אל־סיד היא אבן
הפינה שלה .לראשונה נגלה לעינינו טקסט ספרותי הכתוב כולו ספרדית וחף במידה ניכרת
מסממנים זרים .עלילת אל־סיד יוצרת חיץ ברור בין עולמם של הנוצרים לבין המוסלמים
מתיישבי חצי האי־האיברי ,ומגבשת ,אולי באופן לא מודע ,זהות ספרדית לאומית המתעלה
על ריבוי הזהויות המקומיות .בלשון פיוטית וקולחת מגוללת היצירה את סיפורו של גיבור
ספרדי אותנטי .אל־סיד הוא ,ללא ספק ,נציגה של הלאומיות הספרדית בימי הביניים ,המאדיר
את עוצמתה של קסטיליה ומקבע את הלגיטימיות שלה .רודריגו אמנם משתייך למעמד גבוה
יחסית בסולם החברתי ,אך לא גבוה דיו כדי ליצור ריחוק בינו לבין המעמדות הנמוכים ,ולכן
בנאמנותו למלך הוא קונה לא רק את לב השלטון אלא גם את לב ההמון.
את השלב שקדם ליצירת המיתוס על אל־סיד נהוג לפתוח במקטע ששרד מן היצירה
השירית בלטינית ) ,Carmen Campidoctoris (1090שבו מתעלה דמותו של אל־סיד
– הכינוי ״אל־סיד״ לא מוזכר ביצירה ובמקומו מצוין שמו הלטיני של רודריגו ,רודריקוּס
( ,)Rodericusאו הכינוי ״המנצח״ – לדרגת גיבורים מיתולוגיים אחרים דוגמת פריס ,פירו
או איניאס .הוא מוכתר ביצירה כקמפאדור ( )Campidoctorלאחר שהוא מכריע בדו־קרב
את הנווארי חימנו גרסס ( ,)Jimeno Garcésוסנצ׳ו השני אף מאדיר את כבודו בפני כול.
בקטע השני העוסק באלפונסו השישי מתוארת ההשפלה כלפי גרסיה אורדונייס (García
 .)Ordoñezבניגוד למתואר בשירת אל־סיד ,כאן המניע אינו מעמדי ואף לא אישי ,אלא
נובע מצו המלך לאחר גירושו של אל־סיד .דווקא המלך הוא הדמות המוצגת מזווית מעט
שלילית ,ומודגשת נטייתו ללכת שבי אחר יועצים שוחרי רע .רודריגו ,לעומתו ,חף מהתכונות


לדוגמה ,הכרוניקה קורות רודריגו ( ,)Historia Rodericiשחוברה בלטינית במאה השתים עשרה.
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החיוביות – חוכמה ועורמה – שכה יאפיינו אותו בשירת אל־סיד וביצירות אחרות כפי
שיתואר בהמשך.
השלב המכונן של המיתוס על אל־סיד ,כפי שטוען בצדק כריסטוף רודייק ,מסתיים
במחצית המאה השלוש עשרה .לדבריו ,ניתן להצביע על ארבעה גרעינים סיפוריים הקשורים
לחיי אל־סיד:
א) ַּבחרות רודריגו – כל הקשור לתקופה הקודמת למתואר בשירת אל־סיד.
ב) ״מיו סיד״ – הגרעין העלילתי העוסק בגירוש ,בחיי הגלות ובמסע הכיבושים.
ג) המצור על ַסמורה – מלחמות הירושה הפורצות בין ילדיו של פרננדו הראשון –
סנצ׳ו ,אלפונסו ,גרסיה ,אורקה ואלווירה – מיד לאחר מותו.
ד) אגדת קרדניה – המבוססת על הקטע האחרון בביוגרפיה למחצה שחוברה ככל
הנראה במחצית המאה השלוש עשרה בידי נזיר ממנזר סן פדרו דה קרדניה ,המתארת
את תהליך הפיכת אל־סיד לקדוש לאחר מותו בשנת  .9901כל אחד מהגרעינים
הסיפוריים האלה ,המהווים את המורשת על חיי רודריגו ,יעוצבו בכל פעם במתכונת
שונה.
רודריגו המתואר בשירת אל־סיד הוא אב הנשוי באושר לאשתו חימנה ,אמיץ ,לוחם ללא
חת ,שקול ,מתון וחכם .אך מה ידוע לנו על שלבים מוקדמים יותר בחייו? הפואמה איננה
מתייחסת לכך כלל ,אולם דווקא בשירת רודריגו ( ,)Cantar de Rodrigoשנשתמרה בטקסט
מאוחר יותר ,מן המאה הארבע עשרה – כרוניקה מחורזת ( – )Crónica Rimadaנעשה ניסיון
למלא פער זה .לעומת דמותו המתונה והסבלנית המתוארת בשירת אל־סיד ,נגלה לפנינו
רודריגו הצעיר – מפאת גילו אולי – שָׂ ש אלי קרב ,כנגד לא אחר מאשר אביה של חימנה,
שתהפוך ,כאמור ,במרוצת הזמן לאשתו .גם אם ניתן להצדיק את מעשהו של רודריגו,
שכן אביה של חימנה גוזל על־פי היצירה את צאנו של לזרוס הקדוש שהיה במסע צליינות
לסנטיאגו דה קומפוסטלה ,עצם קריאת התיגר מצדו של רודריגו המתמודד נגד רוזן רם
ממנו במעמד ,ועל־פי הידוע אף חזק ומנוסה ממנו בעניינים מסוג זה ,היא פגיעה ישירה
בכבודו של הרוזן ,ונחשבת למעשה פזיז ,ולא פחות מכך ,יהיר .בהמשך יוצא רודריגו הצעיר
וידו על העליונה בחמישה קרבות ,והוא מגיע לבסוף לפריס עם אדונו ,פרננדו הראשון,
כשאת פניהם מקבלים האפיפיור והמלך הצרפתי .מבחינה זו קשה שלא למצוא בגלותו
של רודריגו ,המתוארת בשירת אל־סיד ,לא רק עונש על גנבת המס שיועד למלך ,כנרמז
בפואמה ,אלא גם מעין מסע לזיכוך חטאים שאינם מוזכרים כלל בשירת אל־סיד אך מצויים
דווקא בשירת רודריגו .את נישואיו של אל־סיד לחימנה ,יש לזכור ,מאפשר רק דמו השפוך
של אביה ,ולכן את ההיטהרות יאפשר מאוחר יותר רק שלב הגלות ,כאשר רודריגו נאלץ
להתרחק מזירת העימותים האמיתית של חייו ,זו הקשורה בחצר המלך ,ולהתבונן בחייו
במבט מפוכח .רק אז מתעצבת באופן סופי אישיותו הבוגרת .התכונות הבולטות של אל־סיד
המהדהדות בשירת רודריגו הן יוהרה ופזיזות ,ולכן יחסו של הטקסט אליו ,בניגוד למתרחש


Christoph Rodiek. La recepción internacional del Cid. Trans.: Lourdes Gómez de Olea. Madrid: Gredos,
.1990, pp. 55-56
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בשירת אל־סיד ,הוא מעט שלילי ,יחס אשר מצדיק מנקודת מבט רחבה את העונש שמשית
עליו המלך.
גרעין עלילתי נוסף ,המכונה על ידי רודייק בשם ״המצור על סמורה״ ואינו מוזכר
בשירת אל־סיד ,עוסק במאבקי הירושה שהתחוללו לאחר מות המלך פרננדו ( .)1065חרף
התפקיד המשני המיועד לרודריגו ,ניתן ללמוד שם על פן נוסף בחייו .היצירות להן מייחסים
את סיפור העלילה המתוארת – סנצ׳ו השני והמצור על סמורה (Sancho II y cerco de
 – )Zamoraהן ,על־פי הגדרתו של רודייק ,וירטואליות ,שכן אף שישנם סימנים לקיומן
בעבר (ככל הנראה חוברו במאה השתים עשרה) ,הן לא שרדו .יחד עם זאת ,גרעין עלילתי
זה נשמר ברומנסות הבאות :החוצה ,החוצה ,רודריגו  ;)Afuera Afuera,) Rodrigoהמלך דון
סנצ׳ו ,המלך דון סנצ׳ו ( )Rey don Sancho, rey don Sanchoובסנטה ַאגֵ ָדה שבבורגוס (En
.)Santa Águeda de Burgos
החוצה ,החוצה ,רודריגו היא רומנסה אופיינית למאות החמש עשרה והשש עשרה .הערך
המוסף של הרומנסה מבחינת המיתוס על אל־סיד הוא כפול :ראשית היא מדגישה שוב את
השחצנות של רודריגו ,כאשר אישה אלמונית מכנה אותו« :רודריגו ,הקסטילייני המתנשא»
– ” .“Rodrigo, el soberbio castellanoבנוסף ,מושם דגש רב על אהבתה של אורקה,
אחותו של סנצ׳ו השני ,לרודריגו ,אהבה שהיא איננה מצליחה להביא לידי מימוש .על־פי
רודייק ,הרומנסה הזו חותמת את שלב הגרסאות ההיסטוריות־הירואיות של אל־סיד**.
ברומנסה בת  92השורות ,המלך דון סנצ׳ו ,המלך דון סנצ׳ו ,ישנה התמקדות באירועים
שקדמו לרצח סנצ׳ו השני בידי וֵ יידוֹ דוֹ לפוֹ ס ( .)Vellido Dolfosסנצ׳ו מוזהר ברומנסה מבעוד
מועד מתוך העיר הנצורה באשר להתנקשות הצפויה .בסופה של הרומנסה נכנס אל־סיד
לשדה הקרב ,ומכיוון שהוא מבחין שויידו ממהר לחזור לסמורה ,הוא חושד מיד בזהות
הבוגד ,אך מפאת החיפזון – כך לפחות מתרץ הטקסט – נשתכחו ממנו הדורבנות והבוגד
מצליח להתרחק ממנו .אף שנאמר ברומנסה של ּו היה מאמין לשמועת ההתנקשות היה מגן
בחירוף נפש על המלך סנצ׳ו יקירו ,רודריגו מצטייר ,בניגוד לדימויו בשירת אל־סיד ,כבעל
כוח מוגבל ,ובאופן מרומז גם כאחראי לבריחתו של הבוגד.
חשיבותה הגדולה של הרומנסה בסנטה אגדה שבבורגוס ,שכאמור עוסקת במלחמות
הירושה שפרצו לאחר מות המלך פרננדו ,טמונה בשורות בהן אל־סיד דורש מהמלך אלפונסו
להישבע בפניו שלא היה לו יד ורגל במותו של סנצ׳ו .עצם בקשתו מורה על התנהגות
מעליבה ופוגעת כלפי המלך אלפונסו ,וברור שיחס הטקסט כלפי אל־סיד אינו אוהד.
הגרעין הסיפורי האחרון שיוזכר במסגרת זו ,אגדת קרדניה (,)Leyenda de Cardeña
הוא בעל זיקה רבה למסורות שונות שהתפתחו לאחר מותו של אל־סיד .בדומה לקודמיו
אף הוא נתגלגל לידינו דרך מקורות משניים ,במקרה זה דרך כרוניקה פרטיקולרית (Crónica
 .)Particularאגדת קרדניה מבוססת על קורות אל־סיד ( ,)Estoria del Cidיצירה שחוברה
במנזר סן פדרו שבקרדניה במחצית המאה השלוש עשרה .באגדת קרדניה מוצגים כל מעשי
הנס הקשורים לאירועים שהתרחשו טרם מות אל־סיד בשנת  1098ולאחריו:
 .Ibid., p. 55
** .Ibid., pp. 97-100
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א) רודריגו מושח את גופו לקראת לכתו מהעולם הזה .הוא אף מגדיל לעשות כאשר
יומיים לפני מותו קורא לאשתו ,חימנה ,ולקרובי משפחתו ,ומורה להם באיזה אופן
עליהם לנהוג בגופתו לאחר מותו.
ב) התגלותו של פדרו הקדוש בפני אל־סיד בזמן שהלה שוכב על ערש דווי ,והנבואה
הכפולה שהוא נושא בפניו :תחילה הוא נוקב ביום מותו המדויק של אל־סיד ,ולאחר
מכן מבטיח לו שהמלך בּ וּקאר יוכרע בקרב.
ג) ניסיון להעביר את הגופה באישון לילה מוולנסיה למנזר פדרו הקדוש שבקרדניה ,ונס
שלמות גופת אל־סיד המוצבת במנזר במשך עשר שנים.
הגרעין הסיפורי האחרון שצוין לעיל – אגדת קרדניה – מהותי לעיצוב אופיו הנוצרי של
דמות אל־סיד ,הזוכה ,למעשה ,לאחר מותו למעמד של קדוש .רודריגו זוכה לווידוי אחרון
במנזר פדרו הקדוש (ולנסיה) ,ומקבל את המחילה האחרונה מידי הבישוף חרונימו .במותו
נותר זך וטהור מחטאים ,ומותו כמו גם חייו הם מופת לקדושה נוצרית.
אנקדוטה מעניינת שעולה מן הפן הנִ סי של הסיפור מתרחשת כאשר יהודי מתבונן בגופת
מזקנו.
אל־סיד ,שבאופן פלאי נותרה ללא שינוי במשך שבע שנים לאחר מותו ,ומתרשם ָ
כאשר מנסה היהודי לגעת בזקן ,שולף לעברו לפתע אל־סיד את חרבו .כנהוג בספרות
הדידקטית הנוצרית ,הנס המופלא הזה מדרבן את היהודי להתנצר ,לשנות את שמו לדייגו
חיל ( ,)Diego Gilולשרת מאז את אל־סיד המת** .תהליך התקדשותו של אל־סיד מקבל
תימוכין נוספים מיוזמת המלך פיליפ השני באמצע המאה השש עשרה ,להעלות את אל־סיד
למעמד של קדוש***.
החל מסוף המאה השש עשרה ועד סוף המאה השבע עשרה נאלצת ספרד להתמודד
עם אתגר גדול מסוג אחר .מצד אחד היא הופכת ,לאחר איחודה בידי המלכים
הקתולים ( )1492ומסע הכיבושים ביבשת אמריקה ,לאחד השחקנים המשמעותיים
ביותר בזירה האירופית .מצד שני ,ההצלחות הכבירות הביאו עמן משברים כלכליים
ועימותים צבאיים ,דתיים ותרבותיים לא פשוטים במספר זירות וחזיתות ,שהקשו
מאוד על ניהולה התקין של האימפריה החדשה .דווקא תקופת משבר זו מהווה את
פסגת הספרות הספרדית מבחינת כמות היצירות שראו אור ,חדשנותן ואיכותן ,ובשל
כך היא מכונה ״תור הזהב הספרדי״ .לצד יוצרים דגולים בעלי אופי ספרותי חתרני,
דוגמת מיגל דה סרוונטס (דון קיחוטה) ומתיאוֹ ַאלמאן (גוזמאן דה אלפרטשה) ,נמצאו
יוצרים לא מעטים ,כמו לוֹ ּ ֶפה ֶדה וֶ גָ ה – הידוע בגישתו השמרנית ובתמיכתו הנחרצת
במונרכיה – שיצירותיהם פיארו והאדירו את האתוס והזהות הספרדיים .אחת הדרכים
 .Christoph Rodiek, La recepción internacional del Cid, p. 113
** לדוגמה דומה ומוקדמת יותר באשר ליחסה של הנצרות בספרד כלפי מתיישביה היהודים והניסיון לנצרם ,ראו:
ברסאו ,גונסלו דה .ספר הנסים של גברתנו מריה הקדושה .תרגום :מנחם ארגוב .קריית ביאליק :הוצאת אח,
 ,2002עמ׳  .84-81לפרטים על היצירה וחשיבותה ,ראו הערה מס׳ .23
***  ,Christoph Rodiek, La recepción internacional del Cid, p. 114.אמנם מדובר בסברה בלבד ,אך עצם קיומה
עשוי להעיד על יחס המונרכיה כלפי אל־סיד באותה עת.
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השכיחות להוסיף ליוקרתה של האומה הספרדית הייתה באמצעות שימוש בדמויות
מופת מן העבר דוגמת אל־סיד.
אזכורו של האביר המהולל בתקופה זו היה רב למדי .די אם נעיין בדון קיחוטה ,שם
מוזכר אל־סיד לא פחות משבע פעמים .אולם היצירה הבולטת ביותר שנכתבה באותה
תקופה ועוסקת כולה בדמותו היא הקומדיה ַּבחרות אל־סיד ()Las mocedades del Cid
לגיליאן דה קסטרו ( .)Guillén de Castroמחזהו של דה קסטרו ,כפי שמעיד שמו ,מרחיב
את היריעה אודות תקופה עלומה בחיי אל־סיד – ימי נעוריו ,ומהלל את תפקידו של רודריגו
כגיבור לאומי .מבחינה מבנית הוא מזכיר מאוד את המבנה התיאטרלי שהתווה לופה דה וגה
(קיצור המערכות מחמש לשלוש) ,והוא נחשב למקורי ביותר מבין היצירות שנכתבו עד
אותה תקופה בנושא .נדמה שיותר מכול באים בו לידי ביטוי מובהק המתחים הנרקמים
בחצר המלך נוכח כישרונותיו של רודריגו הנער .המחבר מטיל את מלוא כובד משקלה של
היצירה לא על דמותו המתרברבת של רודריגו ,אלא דווקא על הקנאה כלפיו ,במיוחד מצדו
של סנצ׳ו השני.
דמותו של אל־סיד המעוצבת בידי גיליאן דה קסטרו שומרת על נאמנות מלאה למלך.
מודגש יתרון כוחו הפיזי של רודריגו הנער על פני לוחמים מבוגרים ממנו בגיל ועתירי
ניסיון .אל מול דמותה של חימנה ,שכבר מתחילת המחזה רוחשת כלפי רודריגו חיבה רבה,
בולטת קנאתו של סנצ׳ו ,בנו של המלך ,קנאה שמקורה בהעדפת המלך את רודריגו ,בשל
מתינותו
ויכולתו לכבוש את יצרו .סנצ׳ו ,לעומתו ,מוצג כמעין סוס פרא הזקוק ליד מכוונת.
רצונו של אביו למצוא לבנו חונך ,מביא לפריצת הסכסוך עליו מושתת המחזה בין אביו של
רודריגו ,דייגו לאינס ( )Lainezלבין אביה של חימנה ,הרוזן לוסאנו ( ,)Lozanoסכסוך שסופו
בהרג הרוזן בידי רודריגו.
האפשרויות הנוספות הגלומות באמצעים התיאטרליים – אופן עמידת השחקנים ,הבעות
פניהם ,שימוש בדיבור הצדה ,אל הקהל בלבד – מהוות ערך מוסף העשוי להדגיש את
המתחים סביב אל־סיד וליצור את הרגעים הקומיים הנחוצים.
כאמור ,בשל סכסוך בין אביו של רודריגו ,דייגו לאינס ,לבין אביה של חימנה ,הרוזן לוסאנו,
הפוגע בכבודו ,נאלץ רודריגו בעל כורחו לזמן את הרוזן לדו־קרב ,שבסופו הוא הורג את
הרוזן המבוגר ממנו בשנים והמנוסה ממנו כלוחם .בניגוד לדמותו הפוחזת של רודריגו ,לה
היינו עדים ביצירות מוקדמות מימי הביניים ,כאן ברור שמתינותו מושרשת בו מאז ומתמיד,
ודווקא אביו הוא המדרבן את בנו להשיב את כבודו האבוד ,גם במחיר בנו המועדף ,היקר לו
מכול .רודריגו מודע לדילמה המוסרית אליה נקלע ,שכן השבת כבודו של האב משמעותה
פגיעה ישירה במלך וחיסול כל סיכוייו לשאת חן בעיני חימנה .אך חרף כל הייסורים
שתוקפים אותו ,הוא ממלא את חובתו כבן.
המאות הבאות :המאה השמונה עשרה – תקופת ההשכלה בספרד – והמאה התשע
עשרה – תקופת הרומנטיציזם ,מטביעות את חותמן פחות בספרות שנכתבה על אל־סיד


הטקסט ראה אור לראשונה בשנת  .1618לצורך המאמר עשיתי שימוש במהדורה המוערת שלהלןGuillen de :
.Castro. Las mocedades del Cid. Directed by Dr. José Manuel Blecua. Zaragoza: Ebro, 1965
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אל־סיד הורג בדו־קרב את הרוזן לוסאנו ,אביה של חימנה .איור לכרוניקה מן המאה ה.14-
אקדמיה למדעים ,ליסבון.

ויותר במחקר עליו .יחד עם זאת ,במאה התשע־עשרה ראויה לציון יצירתו של חוֹ אן
ֶאאוֹ ֶחנְ יוֹ ַה ְר ֵצנְ בּ וּש ( ,)Hartzenbuschשחיבר את המחזה שבועת אמונים בסנטה גדאה (La
 ,)jura en Santa Gadeaהעוסק במערכת היחסים הסבוכה בין אל־סיד לבין הזוכה במלחמות
הירושה ,אלפונסו השישי** .אלפונסו נדרש על ידי אל־סיד להישבע בפומבי שלא הוא זה
שעמד מאחורי רצח סנצ׳ו .במקביל לכך מודגשת במחזה ההתאהבות ההדדית בין אל־סיד
לחימנה ,עת הצטלבו עיניהם שבע שנים לפני התרחשות האירועים במחזה .השבועה השנייה
המופיעה היא דווקא שבועתם של אל־סיד וחימנה זה לזה במעמד מחייב ,שכן לשבועת
האוהבים ֵעד לא פחות מאשר צלמה של מריה הבתולה .בכל פעם שנושא אהבתם עולה,
נגלים לפנינו אוהבים רגשניים המוכנים לעשות הכול למען מימוש אהבתם ,באופן שמזכיר
במידה רבה את גיבורי הספרות הרומנטית של המאה התשע עשרה בספרד.
לקראת סוף המאה התשע עשרה מתחוללים שני תהליכים שישנו את פניה של ספרות


יצירה נוספת הראויה לציון היא שירו של חוסה זוריליה ( )Jose Zorillaמחבר אגדת אל־סיד (La leyenda del
 ,)Cidשרואה אור בשנת .1882

** היצירה רואה אור בשנת .1845
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ספרד .הראשון הנו תהליך היסטורי :בשנת  1898נקלעת ספרד למלחמה נגד ארה״ב ,שבסופה
היא מאבדת את אחיזותיה האחרונות בעולם החדש .כתוצאה מכך צומח דור של יוצרים
והוגי דעות – המכונה דור 98׳ – המנסה להתמודד עם המשבר החמור דרך העיסוק בספרות
העבר ובדמויות המפתח בהיסטוריה של ספרד .מחברי דור 98׳ יתבוננו בערגה בדמותו של
אל־סיד ,והתייחסותם אליו תהא על־פי רוב נוסטלגית .התהליך השני ,החשוב יותר לענייננו,
והמתרחש שנים ספורות קודם לכן ,נעוץ בסופר והמשורר רובן דאריו ( ,)Ruben Daríoיליד
ניקרגואה ,שנחשב לאחד מהוגי המודרניזם .דאריו מייצא את המודרניזם האיברו־אמריקני
לספרד ,ומפיח בספרות הספרדית רוח רעננה ומקורית החותרת תחת נורמות הכתיבה
השמרניות והמקובעות שרווחו בה באותה עת .שירו על אל־סיד ,שרואה אור בשנת ,1872
מופץ בספרד בשנת  1900ומשפיע על משוררים רבים הנשבים בקסם הפואטי שהציעה
השירה המודרניסטית.
את השינויים המהותיים** המתחוללים בהתייחסות כלפי דמותו של אל־סיד אדגים
באמצעות שני משוררים שהשתייכו לתנועות הספרותיות החדשות :מנואל מצ׳אדו (Manuel
 )Machadoורפאל אלברטי ( .)Rafael Albertiאם עד אותה תקופה נהגו למצוא באל־סיד
סמל לפטריוטיות והתגלמות כוחה של ספרד ,השירה הספרדית שנוצרת בעשורים הראשונים
של המאה העשרים נוטלת אפיזודות ספורות אך טעונות ישירות משירת אל־סיד ,ועוטה על
גבן משמעויות פואטיות חדשות .מנואל מצ׳אדו ,לדוגמה ,מפרסם בשנת  1902שיר העוסק
באל־סיד תחת הכותרת ״קסטיליה״ ( .)Castillaבמרכזו ניצבת אפיזודת הילדה בת התשע
(שורות  21עד  ,)64היחידה שמשוחחת עם אל־סיד לפני יציאתו לגלות .בשיר ממלאת
קסטיליה תפקיד משמעותי ופעיל ובאמצעות תיאורים ציוריים ,ומודגשת זיקתו החזקה של
רודריגו אליה***.
משוררי דור 27׳ – עמם נמנה גם רפאל אלברטי – התמקדו באמצעות חדירה לנבכי נפשו
של אל־סיד דווקא בפן אחר בסיפורו – הגירוש והצגת האביר הספרדי כקורבן שזכה לגמול
לא ראוי על שירותו הנאמן את המלך**** .בשנת  1941רפאל מקדיש אלברטי לאל־
סיד ולסוגיית גירושו סדרה בת שמונה שירים הנקראת *****.Como leales vasallos
ההקבלה הנוצרת בין סיפור חייו של רודריגו לסיפורו האישי של אלברטי ,שנאלץ לצאת

**

***

בין השינויים המרכזיים של השירה המודרניסטית :ריחוק מתיאור המציאות היום־יומית ,שימוש רב במרכיבים
צליליים ,מתן מרכזיות למבנה על פני התוכן וערבוב של חושים.
שינוי מהותי נוסף בא לידי ביטוי במחזה מוקדם מאת אדוארדו מרקינה ( )Eduardo Marquinaמשנת ,1908
בנות אל־סיד ( .)Las hijas del Cidאל־סיד של מרקינה הוא דמות שלילית ואינטרסנטית השואפת בכל מאודה
להתקדם בסולם המעמדי באמצעות נישואי הבנות לבני קריון ,חרף התנגדותן והסימנים המוקדמים שאינם
מבשרים טובות.
Francisco Javier Díez De Revenga. “Poema, realidad y mito: el Cid y los poetas del siglo XX”, in
Gonzalo Santonja (coordinator). El Cid. Historia, literatura y leyenda. Madrid: España Nuevo Milenio,
.2001, p. 111

**** בין יתר משוררי התקופה שהתייחסו לדמות אל־סיד בשירתם :מיגל הרננדס ,פדרו סלינס ,דאמסו אלונסו,
חורחה גיליאן וחררדו דייגו.
***** סדרת השירים מופיעה בספר  ,Entre el clavel y la espadaשראה אור בבואנוס איירס ,ארגנטינה בשנת
.1941
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לגלות לאחר ניצחון הכוחות הלאומניים במלחמת האזרחים הספרדית בשנת  1939ושהה
מחוץ לספרד עד שנת  ,1977היא בלתי נמנעת .בכל אחד משמונת השירים מודגשות
אפיזודות או תמונות בודדות מתוך שירת אל־סיד ,החל מתמונת התרנגולים המבשרים את
בוא השחר ואת רגע יציאתו של רודריגו לגלוּת ,דרך הקשיים עמם מתמודד העקור ממולדתו
– הגעגועים ,הבדידות ,הצורך הבלתי פוסק לשרוד – וכלה בכיסופי השיבה.
מגמה מעניינת הקשורה לסיפורי אל־סיד מתחילה אצל פדריקו גרסיה לורקה ,שהשתייך
אף הוא ליוצרי דור 27׳ .לורקה אמנם מעולם לא חיבר יצירה שלמה העוסקת בדמות אל־
סיד ,אך בחר להתמקד בדמות אשתו ,חימנה ,ולהציגה כאישה חזקה ,מאוהבת ואמיצה,
השומרת על נאמנותה לבעלה ומהווה ,על־פי תפיסתו של לורקה ,את הגיבורה האמיתית
של הסיפור**.
במהלך מלחמת האזרחים הופך אל־סיד ,בדומה לדמויות היסטוריות וספרותיות אחרות,
לכלי שרת בידי נאמני פרנקו ,לצורך קבלת לגיטימיות ,ואילו עבור אחדים מן המחנה
הרפובליקני מסמל האביר מימי הביניים את אחד הגורמים המעכבים את קידומה של
ספרד***.

התקבלות שירת אל־סיד במחקר
אחת השאלות המרכזיות במחקר על דמות אל־סיד משיקה בנקודה מעניינת לדמות ספרותית
פיקטיבית דווקא המופיעה ביצירה המייצגת והמוכרת ביותר של הספרות הספרדית :דון
קיחוטה למיגל דה סרוונטס .בפרק  49של החלק הראשון ( )1605כהן הדת ,הנחשב לנציגה
של ביקורת הספרות בתוך הרומן הזה ,דן עם דון קיחוטה על איכותם של ספרים שונים
שרווחו באותה תקופה .כהן הדת גורס כי ״[ ]...אין להטיל ספק בקיומו של אל־סיד ,ולא
פחות מכך בקיומו של ברנרדו דל קארפיו ,אך יש לפקפק באמיתות המעללים המיוחסים
להם״****.
ההבחנה שעורך כהן הדת בין האמונה בקיומו הממשי של אל־סיד לבין חוסר האמון
בהרפתקאות המיוחסות לו ,הייתה נחלתו של המחקר על אל־סיד מראשיתו ועד היום .אולם
עם התפתחות המחקר ,בייחוד למן סוף המאה התשע עשרה ואילך ,יחלו לבחון את שירת
אל־סיד גם במנותק מחשיבות דמותו של האביר.
באופן כללי ניתן למצוא שלוש מגמות עיקריות במחקר על שירת אל־סיד בעבר
ובהווה:
Francisco Javier Díez De Revenga. “Poema, realidad y mito: el Cid y los poetas del siglo XX”, pp.

.119-121
** לורקה החל לכתוב על דמותה של חימנה לאחר ביקור שערך במנזר סן פדרו שבקרדניה.Ibid, p.113 .
*** Kessel Schwartz, “Culture and the Spanish Civil War – A Fascist View: 1936-1939”, in Journal of Inter-
.American Studies, 1965, vol. 7 no. 4, pp. 557-577

**** מתוך מיגל דה סרוואנטס סאווידרה .דון קיחוטה .תרגום :ביאטריס סקרויסקי־לנדאו ולואיס לנדאו .ת״א :הקיבוץ
המאוחד .כרך א׳ ,2002 ,עמ׳  ;378על חשיבות דיון הספרים בדון קיחוטה ואופיה של הספרות הפופולרית
בתקופת תור הזהב הספרדי ,ראו מאמרה של רות פיין ,״סרוונטס אל מול הספרות הפופולרית של תור הזהב
הספרדי – ספרות אבירים״ .קנוני ופופולרי .ירושלים :רסלינג ,2007 ,עמ׳ .47-39
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א) מידת נאמנותה ההיסטורית של השירה ושל האירועים המתוארים בה (הגירוש,
קרבות וכיבושים צבאיים שונים כמו המערכה על ולנסיה ,נישואי הבנות ,הפגיעה
בכבודן ואפיזודת כינוס הקורטס).
ב) תארוך חיבור הפואמה.
ג) זהות מחבּ רה או החוג הספרותי אליו השתייך .בצדו האחד של המתרס ניצבה ,כידוע,
דמות החוגלָ ר האנאלפבית ,ומעברו השני דמות הנזיר המשכיל .בציר שביניהם ניסו
החוקרים להוכיח שילובים אפשריים שונים .רק בשלב מאוחר יותר ,במיוחד החל
מסוף המאה התשע עשרה ולאורך המאה העשרים ,החלו חוקרים להתעניין בהיבטים
ספרותיים טהורים המצויים בשירת אל־סיד :האופן שבו מעוצב מבנה העלילה ,מידת
פיתוח הדמויות ,מוטיבים ספרותיים ועוד.
המפורסם ביותר מבין חוקרי אל־סיד הוא ללא ספק ,ראמון מננדס פידאל ,שכבר החל מסוף
המאה התשע עשרה ועד למחצית המאה העשרים העמיק בחקר אל־סיד .אליו עוד אתייחס
בהמשך .חשיבותו היא רבה ,שכן בהנחותיו ,המקובלות עדיין על מרבית החוקרים ,יצר
תשתית מחקרית איתנה .יחד עם זאת ,במאות שקדמו לפועלו של מננדס פידאל ,הסבו כבר
מספר מלומדים את תשומת לבם לאל־סיד ולחשיבותו להיסטוריה הספרדית ולספרותה.
העדות הראשונה הקיימת בידינו כיום למשכיל שכזה היא מתחילת המאה השבע עשרה,
כאשר נזיר בשם ּפרו ֵּדנְ סיוֹ ֶדה ַסנדוֹ באל ( )Fray Prudencio de Sandovalהתעניין במידת
האמינות ההיסטורית של הטקסט**.
המאה השמונה עשרה ,הידועה בתור תקופת ההשכלה בספרד ,מסמנת את העמקת חקר
השירה .ההתייחסות ההיסטורית־ספרותית הראשונה אל שירת אל־סיד הייתה של קנדידו
מריה טריגרוס ( ,)Cándido María Triguerosשחיבר דיסרטציה עבור האקדמיה לספרות יפה
בסביליה ,שבה הוא מנסה להוכיח כי היצירה חוברה בסוף המאה האחת עשרה וכי השפה
הכתובה בה קודמת לברסאו***.
מחקר אחר מן המאה השמונה עשרה שחשיבותו גדולה אף יותר ,נעשה בידי האב מרטין
סרמיינטו ( .)Martin Sarmientoגם סרמיינטו נטה לחקור את ערכה ההיסטורי של היצירה,
הפחית מחשיבותה הספרותית ,ותמך בגישה שגורסת כי המקור לשירים הוא חוגלרים
 בעניין זה ,אחד מן הטקסטים החשובים של הספרות הספרדית של ימי הביניים ,ספר הנסים של גברתנו מריה
הקדושה ( ,)Los Milagros de Nuestra Señoraשנכתב על ידי גונסלו דה ברסאו במאה השלוש עשרה ,שימש
את החוקרים כעוגן השוואתי מבחינת תארוך היצירה ,שפתה ומקורה הגיאוגרפי .הספר מכיל  25סיפורים קצרים
– נִ סים – החרוזים באמצעות מבנה קבוע המכונה ״אמנות הכמורה״ ,הסגנון המתחרה ל״אמנות החוגלרים״.
סיפורים מחורזים אלו מגוללים את קורות חוטאים הזוכים לכפרה ולמחילה בזכות מריה הרחומה והחסודה.
לפרטים נוספים על סגנון כתיבה ייחודי זה ולעיון בתרגום היחיד הקיים כיום בעברית ליצירה ,ראו גונסלו דה
ברסאו .ספר הנסים של גברתנו מריה הקדושה .תרגום :מנחם ארגוב .קרית ביאליק :אח .2002 ,בדומה לשירת
אל־סיד ,השפה בספר הניסים היא ספרדית בחיתוליה.
** ).Primera parte de las fundaciones de los monasterios del glorioso padre San Benito (Madrid, 1601
*** .Disertación sobre el verso suelto y la rima, 1766
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בני זמנם של האירועים ,וכי בשלב במאוחר יותר הועלו השירים על הכתב בידי נזירים
משכילים.
המהדורה הראשונה של שירת אל־סיד נערכת בשנת  1779בידי תומס אנטוניו
סנצ׳ס ( .)Tomás Antonio Sánchezמטרתו הייתה לשמר את הטקסטים ולהצביע ״לא רק
על עיצוב השירה הקסטיליאנית ועל פריחתה הראשונה אלא גם על זו של שפתנו״**.
אלה הם אולי הביטויים הראשוניים המתייחסים אל שירת אל־סיד כאל יצירה לאומית
ופטריוטית .חלק מהנחותיו של סנצ׳ס יהפכו לאבני דרך במחקר על שירת אל־סיד***.
בשנת  1840מפרסם חוקר בשם פדרו חוסה פידאל ( )Pedro José Pidalמחקר מקיף על
אל־סיד בכתב העת  .Revista de Madridזו הייתה הפעם הראשונה שבה פורט באופן ברור
היקף מכלול היצירות העוסק באל־סיד (שירת אל־סיד ,רומנסות ,כרוניקות) וצוין שחשיבות
היצירה היא מעבר להיותה יצירה לאומית ספרדית ,אלא אף כמעין איליאדה ושירה אפית
ספרדית.
אגוסטין דוראן ( ,)Agustín Duránהמוציא לאור בשנת  1851את האנתולוגיה Romancero
 ,generalמשווה את כרוניקה מחורזת לשירת אל־סיד .על־פי תפיסתו ,אל־סיד הנאמן למלך
מייצג בפניו את האינטרסים של העם ומגן על זכויותיו כנגד עוולות האריסטוקרטיה הגורמת
להשחתת המונרכיה ,ועל כן שירת אל־סיד היא יצירה של העם ובשביל העם – תפיסה
רומנטית מובהקת.
עם זאת התנופה האמיתית של תפוצת היצירה מתחוללת בעשורים האחרונים של
המאה התשע עשרה .במהלך שנים אלה ישנן התייחסויות רבות לשירת אל־סיד בכל
אמצעי השיח שרווחו באותן שנים :בעיתונות הכתובה ,בספרות ובהיסטוריה .אולם גם
בעשורים האחרונים של המאה התשע־עשרה שירת אל־סיד עדיין לא נכללה בקנון
הספרות הספרדית.
את התפיסה הריאליסטית של היצירה ,שניסתה להתנער מכל ניסיון לאידיאליזציה של
האביר ,ייצג ביתר שאת מרסלינו מננדס פלאיו ( .)Marcelino Menéndez Pelayoמננדס
פלאיו ( )1891מסכים שחלק גדול מהתוכן איננו מדויק מבחינה היסטורית ,אך טוען שגם
כאשר היצירה מתרחקת מן המציאות ההיסטורית ,היא איננה מתרחקת מן המציאות
ההיסטורית האפשרית.
ראמון מננדס פידאל ,שהוזכר לעיל ,החל בחקר היצירה בעקבות תחרות שהוכרזה
ביוזמת האקדמיה המלכותית הספרדית ,לעריכת מהדורה חדשה של היצירה ,נגישה יותר
לקהל הרחב .עצם עריכת תחרות שכזו מטעם מוסד ממשלתי רשמי מעידה על החשיבות

 ( Memorias para la historia de la poesía y poetas españolesהזיכרונות פורסמו במדריד בשנת  ,1775על אף שכתב
היד הוא משנת .)1745
** הציטוט לקוח מLeonardo Funes. “Introducción”, in Anónimo. Poema de Mio Cid. Buenos Aires: Colihue,-
.2007, pp. LXXIV-LXXV
*** ההנחות המהותיות הן Per Abbat )1 :הוא מעתיק ולא מחבר היצירה )2 .היצירה היא מאמצע המאה השתים
עשרה )3 .קיימים ביצירה סימנים פנימיים המעידים על חלוקה של הפואמה לשלושה פרקים.

אחרית דבר

459
הרבה שייחסו רשויות המדינה לאופן שבו שירת אל־סיד מסוגלת להוות מנוף ללאומיות
הספרדית.
ברבות השנים הפך מננדס פידאל לאבי גישת הניאו־מסורתיות (,)Neo-tradicionalismo
הגורסת כי קיימת ביצירה עדות היסטורית אמיתית ומדויקת למאורעות השונים המתוארים
בשירת אל־סיד .גישה זו מכונה במחקר  ,verismoוהיא יוצרת בין היתר בידול של ממש
בין השירה האפית הקסטיליאנית לבין השירה האפית הצרפתית .הבחנה זו חשובה להדגשת
אופיה הלאומי ,שכן כל עוד השירה האפית מושפעת מהשירה הצרפתית ואיננה יצירה
ספרדית מקורית ,קשה יהיה לנכס את שירת אל־סיד למטרות לאומיות .החל משלב זה ,שבו
השירה מפורסמת במהדורה נגישה יותר –  – Clásicos Castellanosעולה קרנה בקרב הציבור
הרחב ,וכתוצאה מכך ישנה התייחסות רבה יותר לאל־סיד ביצירות הספרות הספרדית.
הדומיננטיות בתפיסתו של מננדס פידאל תיוותר על כנה במחקר ,במיוחד בשנות
הארבעים של המאה העשרים .אין הדבר מפליא במיוחד ,שכן הגישה הניאו־מסורתית של
מננדס פידאל תאמה לגישת הימין ,שמצא ביצירה ובדמותו של אל־סיד נכס לאומי המסוגל
לשרת את מטרותיו**.
לסיכום ,יצירות הספרות שתיארו את דמותו של אל־סיד במאות הראשונות לאחר מותו
ניסו לעצב דמות מתפתחת המתרחקת אט־אט מתכונותיו השליליות של פוחז ,מתנשא
ואינטרסנט ,אל ֵעבר דמות בוגרת ,אחראית ,מתונה וחכמה ,המשכילה להשתמש בכוחה
בתבונה ושומרת בהקפדה יתרה על נאמנות למלך ולשלטונו .מעשיו ההרואיים של אל־סיד
לטובת הרקונקיסטה הופכים אותו עם תום חייו לקדוש של ממש ,ומדגישים ביתר שאת
את זיקתו לדת הנוצרית .עם הדגשת הפן הנוצרי בדמות אהודה כל כך כמו זו של אל־סיד,
מתחזק ומתגבש אופיה של הזהות הלאומית הספרדית.
דמותו ודימויו של אל־סיד הורכבו ברובם עד סוף המאה התשע עשרה על בסיס מספר
מסורות שבעל־פה שטבעו את חותמן בתודעת העם הספרדי ,ושאת חלקן טרחו היוצרים
הספרדיים להעלות על הכתב .דווקא התפתחות המחקר ,שבזכותה רואה שירת אל־סיד
אור במהדורות נגישות יותר לקהל הרחב ,גורמת לכך שמשוררי העשורים הראשונים במאה
העשרים ,בניגוד ליוצרי התקופות הקודמות להם ,״מתכתבים״ עם דמות אל־סיד המעוצבת
בטקסט המכונן שלו – שירת אל־סיד – ועם אפיזודות טעונות מתוכו ,ועוטים על גבן
משמעויות חדשות ,רלוונטיות יותר לתקופתם .יחד עם זאת ,על אף הדומיננטיות של
המגמות המרכזיות בשימוש דמותו של אל־סיד בספרות הספרדית ,לא ניתן ,לעניות דעתי,
להצביע על מגמות גורפות תלויות תקופה ,וכל התכונות שיוחסו לאל־סיד – החיוביות כמו
גם השליליות – ימשיכו ללוות אותו בספרות הספרדית גם בעתיד.
 אף שמננדס פידאל זכה בתחרות האמורה בשנת  ,1895מהדורה זו מעולם לא ראתה אור .מננדס פידאל מתחיל
לפרוס את טענותיו החל משנת  ,1898ומפרסם את מהדורתו הגדולה בין השנים  1908ל .1911-כאשר הוא
מוציא את שירת אל־סיד בכרך אחד עבור הוצאת הספרים  ,Clásicos Castellanosהוא הופך לסמכות העליונה
והבלתי מעורערת לחקר היצירה.
** להרחבה בנושא התפתחות מחקר אל־סיד ,ראוLeonardo Funes. “Introducción” in Poema de Mio Cid, pp. :
.VII-CX
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הנפשות הפועלות
נוצרים – מלכים ורוזנים
אלפונסו השישי –  .Alfonso VIיליד  .1040מלך לאון החל משנת  ,1065ומלך הממלכה
המאוחדת – קסטיליה־לאון החל משנת  .1072בנו של פרדיננד הראשון .ארבעת אחיו
ואחיותיו :דוניה אוראקה ,דון סנצ׳ו ,דוניה אלווירה ,דון גרסיה .אלפונסו סולק מכס המלכות
בידי אחיו סנצ׳ו והסתתר תחילה במנזר סהגון ומאוחר יותר בחצר ַשליטה המאורי של טולדו.
לאחר מותו של סנ׳צו ,שנרצח בימי המצור על סמורה ,תפס אלפונסו את כס הממלכה
המאוחדת ( .)1072הוא סילק את אחיו מכס המלוכה בגליסיה ,ובשנת  1077הכריז על עצמו
״שליט ספרד״ .פסגת כיבושיו בספרד המאורית הייתה כיבוש טולדו בשנת  .1085אולם מקץ
שנתיים סבל אלפונסו תבוסה קשה מידי שבטי המורביטון בקרב קונסואגרה ,ובכך הגיע
לקצו הניסיון לגירוש המוסלמים מחצי האי האיברי במאה ה.11-

הרוזן דון אנריקה –  .Conde don Enriqueיושב יחד עם דון רמון בדין .דמות בלתי מזוהה.
דון ראמון ברנגר – .Berenguer Conde don Ramonרוזן ברצלונה .נשבה בידי אל־סיד
פעמיים .בשנת  1082וב .1090-זהו הרוזן ברנגר השני ,שנודע ברצח אחיו התאום על מנת
לזכות בשלטון יחיד על נסיכות ברצלונה .בנו של האח הנרצח הצליח לגרש את דודו מכס
השלטון וגירש אותו מן העיר .הוא שנשא לאישה את דוניה סול ,בתו של אל־סיד.
דון פרואלה –  .Conde don Fruelaרוזן חבל אסטוריה ,אחי חימנה ,ממפקדי צבאו של
אל־סיד .דון בלטרן –  .Conde don Beltranדמות בלתי ידועה .ככל הנראה פרי דמיונו של
המחבר.

אל־סיד ,בני ביתו והסרים לפקודתו
רודריגו (רוי) דיאס –  .Rodrigo (Ruy) Diazדמות היסטורית .1099-1043 ,יליד משפחת
אצולה זוטרה – נושא רב חשיבות ביצירה הוא ניסיונו של הסיד לטפס במעלות האצולה,
לצבור ממון והשפעה ,להשיא את בנותיו כיאות ולזכות בקרבה אל חצר המלך .כל אלה
עולים בידיו .היצירה מציגה את האיש כדמות מפתח בתהליך הרקונקיסטה העובר על חצי
האי האיברי במאה ה .12-רודריגו ההיסטורי שירת פרק זמן של עשר שנים בקירוב בחצרו
של מלך סרגוסה המאורי ,נושא שאינו נזכר ביצירה.


תעתיק השמות בלועזית על פי הגרסה המודרנית .וראו>http://www.laits.utexas.edu/cid/main/< :
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שמותיו הנוספים וכינוייו של גיבור היצירה
אל־סיד –  .El Cidכינוי כבוד שניתן לו על ידי המאורים (מערבית :אל־סעיד
– האדון).
קמפאדור –  .Campeadorמילולית :אדון שדה הקרב ,קרי :מנצח וכובש.
״יליד שעת רצון״ .תואר הבא לרמז על גורלו שאינו ניתן לשינוי.
״חוגר חרבו בשעת רצון״ .כנ״ל אולם בתוספת גוון צבאי.
״איש ביוואר״ –  .Vivarעל שם כפר הולדתו ,לא הרחק מבורגוס.
״הסיד שלי״ –  .Mio Cidכינוי בפי המספר ולעתים אף בפי אחד הווסלים.
חימנה דיאס – ( .Jimena (Ximena) Diaz )1113–1055אשת אל־סיד ,בתו של דייגו
רודריגס רוזן אוביידו (הרוזן גומס איש גורמס בשירת אל־סיד) .בת דודתו של המלך
אלפונסו .מאוהבת ברודריגו דיאס ,מי שהרג את אביה בדו־קרב .נישאת לו על אף הכול
ויולדת שלושה צאצאים .אלווירה ,סול והבן דייגו.
דוניה אלווירה דיאס –  .Diaz Elviraהיא כריסטינה ,בתו של אל־סיד ,ילידת  .1075בשנת 1098
נישאה לרמירו ,נסיך נווארה ,שליט מונסון .בנם ,גרסיה רמירס ,מלך על נווארה בשנת .1134
דוניה סול דיאס –  .Sol Diazמריה בשמה ההיסטורי ( ,)1105 – 1080בתו של הסיד .נישאה
לראמון ברנגר השלישי ,רוזן ברצלונה ,בן אחיו של ברנגר מן האפוס.
אלבר אלברס –  .Alvar Alvarezמשארי בשרו (בן־דוד) של אל־סיד .שמו מופיע בתעודות
היסטוריות ללא ציון נוסף.
מרטין אנטולינס –  .Martin Antolinezאביר איש בורגוס ,מבכירי אנשיו של אל־סיד .נעדר
אזכור היסטורי.
פדרו ברמודס –  .Pedro Bermudezמשארי בשרו של אל־סיד ,שני רק לפנייס מינאיה בין
נאמניו של הגיבור וראש גיסותיו .נודע בגמגומיו ,אולם משהותרה לשונו אין עוד להפסיקו.
נושא נאום נמלץ במשפט הסיד נגד האינפנטים .ברמודס קורא תיגר על פרננדו ,אחד
האינפנטים ,יוצא מולו לדו־קרב ,ומביס אותו .שמו נזכר בתעודות היסטוריות אולם ללא
כל זיקה לאל־סיד.
אלבר פנייס מינאיה –  .Minaya Alvar Fanezמשארי בשרו של אל־סיד ויד ימינו .הוא
המביא ומוציא של פקודות אל־סיד ביצירה .פירוש השם האח שלי ( – miשלי ,אחי – anai
בדיאלקט בסקי) .שמו נזכר רבות במסמכים היסטוריים ,אולם אלה קובעים שהאיש לא חבר
אל הסיד כי אם ישב בחצר המלך בבורגוס ופעל רבות למענו .בין היתר כבש מינאיה את
חבל חטיבה ( )Xativaרב הערך ,וצרף אותו לקסטיליה .בקרב קונסואגרה (אוגוסט )1097
המכריע נמנה עם מצביאי צבאו של אלפונסו ,ויחד עמו סבל תבוסה מידי המאורים .בין
היתר נזכר שמו כאדון טולדו וחבל אלקריה –  Alcariasהסמוך .אזכורו האחרון בכרוניקות
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קשור בקרב אוקלס –  Uclesמשנת  .1108הקרב בו ביקש אלפונסו להביס את המאורים
הפך לתבוסה צורבת של הגיס הנוצרי .מבין שמונה מפקדי הצבא נפלו בקרב שבעה .מינאיה
היה היחיד ששרד .מכאן ואילך נעלם האיש מקורות ארצו.
גלין גרסיה –  .Galin Garciaוסל של פדרו ,מלך אראגון ,וממקורבי אל־סיד.
מוניו גוסטיוס –  .Muno Gustiozשאר בשרה של חימנה .לוחם בדו־קרב מול אסור גונסלס.
שירת את חימנה לאחר מותו של אל־סיד ב.1099-
מלנדה –  .Malandaאיש ספר ומלומד ,בלתי מזוהה בתעודות היסטוריות.
פלס מוניוס –  .Felez Muñosמבכירי אביריו של אל־סיד .נעדר כל אזכור היסטורי .הוא
האיש הנשלח על ידי אל־סיד לעקוב אחרי שני האינפנטים ומגלה את פשעם .מציל את שתי
הבנות ממוות ומשיבן לאביהן.
מרטין מוניוס –  .Martin Muñozממיטב אבירי אל־סיד .שליט מונטמיור – .Montemayor
אלבר סלבדורס –  .Alvar Salvadorezוסל של אל־סיד ,אחיו של גונסלס סלבדורס .שמו
נזכר במסמכים המתעדים את ימי שלטונו בן שבע השנים ( )1072-1065של סנצ׳יו מלך
קסטיליה.
דייגו טלס –  .Diego Tellezדמות היסטורית ,נזכר במסמכים כמי שהיה שליט ספולבדה
–  Sepulvedaבשנת  .1086אין כל תיעוד הקושר אותו אל הסיד או אל אלבר
פנייס.
דון חרונימו –  .Don Jeronimoהבישוף ,נציג מסדר בנדיקטיני .הגיע לספרד בשנת 1096
בכוונה לבחון את מצב מנזרי מסדרו בצפון חצי האי האיברי .מונה לבישוף ולנסיה ב,1098-
ארבע שנים לאחר שהעיר נכבשה בידי אל־סיד .בפקודתו של חרונימו הוסב המסגד הגדול
של ולנסיה לכנסיית סנטה מריה .עם הכיבוש המוסלמי בשנת  1102נמלט מן העיר ,ושירת
בתפקיד הארכיהגמון של סמורה וסלמנקה ,עד מותו ב .1125-בשירת אל־סיד מוצג האיש
כהכלאה מוצלחת של ספרא וסייפא.

האינפנטים מקריון והסרים לפקודתם
דייגו ,פרננדו גונסלס –  .Diego, Fernando Gonzalezבניהם של הרוזן דון גונסלו ,אדון
העיר קריון .הכינוי המוענק להם בשירת אל־סיד :אינפנטים ,קרי :נסיכים ,נעדר יסוד .גם
לנישואי השניים לשתי בנותיו של אל־סיד אין כל תיעוד היסטורי.
אסור גונסלס –  .Asur Gonzalezדוד (מצד האב) של האינפנטים מקריון ,במציאות
ההיסטורית – אחיהם .״איש המילים הגבוהות והמעשה השפל״ – כך באחת הרומנסות
המוקדשות לעלילות אל־סיד.
גונסלו אנסורס –  .Gonzalo Ansurezאביהם של האינפנטים מקריון .אינו נזכר בתעודות
היסטוריות.
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גרסיה אורדונייס –  .Garcia Ordoñezמאויביו המרים של אל־סיד .בנו של אורדונו
אורדונייס ,המצביא העליון של גיסות פרננדו הראשון .אחר מותו של סנצ׳ו ב 1072-נמנה עם
שועי קסטיליה (ביניהם אל־סיד) שהושיבו את אלפונסו על כס שליט הממלכה המאוחדת.
אלפונסו העניק לו את התואר אלפרס –  – Alferezמצביא עליון ,אותו נטל מאל־סיד .על
פי ראמון פידאל פשט אורדונייס על ממלכת סביליה שהייתה תחת חסות אלפונסו ,ונעצר
בשעריה על ידי אל־סיד בשנת  .1079במסמכים מצוין כי האיש היה בעל תואר של רוזן
נחרה –  Najeraבשנת  ,1080היא שנת גלותו של אל־סיד .בשנת  1081נושא גרסיה את
אורקה ,אחות מלך נווארה ,ובכך זוכה למעמד השני רק לאלפונסו .חתימתו על צווי מלכות
רבים בשנים  1107-1088מעידה על מעמדו הרם בחצר המלך ,הגם שאין פירוט לפועליו.
גרסיה אורדונייס נופל חלל בקרב אוקלס ( )Batalla de Uclésבמאי שנת  ,1108יחד עם רוב
מפקדי הגיס הנוצרי.
אלבר דיאס –  .Alvar Diazגיסו של גרסיה אורדונייס ,אדון חבל אוקה ( .)Ocaאלבר דיאס
ההיסטורי חתום על עשרה צווי מלכות מימי סנצ׳ו מלך קסטיליה (.)1072-1065
גומס פלאיס –  .Gomez Pelayezשאר בשרם של האינפנטים מקריון.

דמויות נוצרים נוספות
האב סנצ׳ו –  .don Sanchoאבי מנזר בסן פדרו דה קרדניה ,שם משאיר אל־סיד את רעייתו
ובנותיו.
איניגו ֵ
חימנס –  .Inigo Jimenezשליחו של רוזן אראגון .נזכר בתעודות כמי שהיה שליט
העיר מלטריה ( )Meltriaבשנים .1107-1106
אוחרה –  .Ojarraשליח מטעם רוזן נווארה .לא נזכר ברשומות.
הכומר אבאט –  .Abbat Perפר אבאט חתום על כתב היד היחיד של היצירה מן המאה ה-
 .14עם זאת הדעת נותנת – ועל כך מסכימים רוב החוקרים – כי לא מדובר אלא במעתיק
היצירה מתוך מקור מוקדם יותר ,קרוב לוודאי משנת  .1207המונח  escrivioבו עשה אבאט
שימוש ,קרי :רשם או העתיק ,תומך בגישה זו.

יהודים
רחל –  .Raquelמלווה בריבית יהודי (ייתכן שיבוש של השם רעואל) או יהודייה מבורגוס.
וידאס –  .Vidasשותף לעסקיו (או לעסקיה) של רקל־רחל .יש המפרשים את שמו כתרגום
ל״חיים״ ויש ל Judas-מ״יהודה איש קריות״ ,העמוס משמעות אנטישמית .לשניהם אין זכר
בתעודות היסטוריות.
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מוסלמים
אבן־גלבון –  .Avengalvonשליט מולינה ,מעלה מס עובד לאל־סיד וידידו הקרוב .נעדר
אזכור במסמכים.
בוקאר –  .Bucarמצביא בן שבטי המורביטון ,שאר בשרו של יוסוף ,המצביא העליון .כבש
את סביליה בשנת  .1091ביצירה מובס המאורי בפשיטה שהוא עורך על ולנסיה .על־פי
התיעוד ההיסטורי לא הוא כי אם מצביא מאורי אחר ,מוחמד איבן־אייסה ,הוא שפשט על
העיר וסופו שנפל מידי אל־סיד ב.1095-
יוסוף –  .Yucefיוסוף אבן־תשפין ( )1106-1061מצביא עליון של שבטי המורביטון הפושטים
על חצי האי האיברי בשנת  1086תחת סיסמת הג׳יהאד .על־פי התיעוד ההיסטורי לא יצא
לשים מצור על ולנסיה אלא שלח לשם את בן־דודו הוא מוחמד איבן־אייסה.
פריס –  .Farizאחד משני המלכים המאורים הפושטים על ולנסיה ,שאל־סיד קוטל בקרב.
אינו מוכר ממקורות אחרים.
גלבה –  .Galveאחד משני המלכים (ראו לעיל) העולים על ולנסיה .לדעת חוקרים שונים
הכוונה לאמיר חאליד ,חותנו של המצביא המאורי אל־מנצור.
טמין –  .Taminהשליט המאורי של ולנסיה.






אתרים גיאוגרפיים
אלמריה –  .Almeriaעיר נמל לחוף הים התיכון בדרום מזרח ספרד .בשירת אלמריה המספרת
על הקרב משנת  ,1147נזכר אל־סיד.
 .20אלקוסר –  .Alcocerעיר מבצר בין אטקה לטרר.

ארלנסון –  .Arlanzonנחל החוצה את בורגוס על גדותיו עשו אל־סיד ונאמניו את לילם
הראשון.
אלקלה –  .Alcalaככל הנראה כיוון המחבר לאלקלה דה לה וגה  Alcala de la Vegaהקרובה
לוולנסיה.
 .5אלקובייליה –  .Alcobiellaמקום יישוב דרומית לבורגוס ,סמוך לסן אסטבן.
אלקריה –  .Alcariasמבצר סוריטה (דה לוס קנס) בשמו המודרני .דרומית מזרחית לסן
אסטבן.
 שמות האתרים ניתנים בזאת על פי הכיתוב בתרגום היצירה לספרדית מודרנית .הכיתוב המקורי משובש
לעתים קרובות .הספרות לימין שמו של האתר מציינות את מיקומו על מפת מסעותיו של אל־סיד המצורפת
בהמשך.
**	 צילומים :ברשותה האדיבה של עיריית בורגוס ,המכון העירוני לתרבות)Instituto Municipal de Cultura( .
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מבצר אלמנר .כך קרוב לוודאי ראה אותו אל־סיד.

 .12אנקיטה –  .Anquitaאזור הררי בין הנהרות חאלון והנרס ,נודע במערות שבו.
 .17אלפמה –  100 .Alfamaק״מ בקירוב מערבה לסרגוסה .לגדת נהר חאלון .נודע במרחצאות
מימי הרומאים.
אלקניס –  .Alcanizמקום ישוב לגדת נהר גוודלופ.
 .30אונדה –  .Ondaעיר במרחק של  20ק״מ מקסטחון.
 .31אלמנר –  .Almenarמבצר על גבול אורביידרו צפונית לוולנסיה.
 .13ארבוחלו –  .Arbuxueloעמק המשתרע דרומית מזרחית למדינצ׳לי על נהר החאלון
ומגיע עד אל מישורי טרנץ.
אנסררה –  .Ansareraמקום בלתי
מזוהה.
 .15אריסה –  .Arizaמקום יישוב בין
מדינצ׳לי לקלתעיוד.
 .9אטיינסה –  .Atienzaמקום יישוב
על גבול קסטיליה ולאון.
 .19אטקה –  .Atecaמקום יישוב
מזרחית לבוביירקה.
 .18בוביירקה –  .Bobiercaמקום
יישוב בדרכו של אל־סיד בין
אלפמה לטקה.
מבצר אטיינסה מן המאה ה.11-
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טחנת רודריגו דיאס .על־פי אחת הגרסאות מקום הולדתו של הגיבור הקסטיליאני.
טחנת קמח על שפת פלג אובירנה בכפר ביוואר .וראו את דברי אסור גונסלס המתייחס
אל מוצאו הנחות של רודריגו כבעל טחנת קמח בכפרו המתפרנס מטחנת קמח:
[]...
ּובין ַא ְבנֵ י ֵר ַחיִ ם
יֵ לֵ ְך ֶאל ְ ּגדוֹ ת אוֹ ִב ְירנָ ה ֵ
3823 – 3382
ֶאת ַע ְמלָ תוֹ יִ גְ ֶ ּבהְּ ,כ ִמנְ ָהגוֹ ֵמ ָאז.

בדחוס –  .Badajozבירת אמירות מאורית בימי אל־סיד .היום על גבול ספרד־פורטוגל.
נכבשה מחדש רק בשנת .1229
 .1ביוואר –  .Bivarכפר הולדתו של רודריגו דיאס ,תשעה ק״מ צפונית לבורגוס.
 .8ברלנגה – .Berlanga
עיר מבצר על נהר הדוארו.
עברה מיד ליד עד כיבושה
הסופי בידי אלפונסו השישי
בשנת .1085
ברצלונה –  .Barcelonaבירת
קטלוניה בימי אל־סיד.
נכבשה בידי המאורים לפרק
זמן של קרוב למאה שנים
בראשית המאה השמינית
ושוחררה בשנת  801בידי
בנו של של שרלמאן.

חומת ברלנגה והמבצר מימי אל־סיד.
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 .2בורגוס –  .Burgosבירת קסטיליה החל משנת  .951לפי אחד המסמכים נולד רודריגו
דיאס בבוגוס.
בוריאנה –  50 .Borrianaק״מ צפונית לוולנסיה .נכבשה בידי אל־סיד ב.1091-
גואדלחארה –  .Guadalajarעיר לגדות האנרס 30 .ק״מ דרומית לקסטחון .על פי תיעוד
היסטורי נכבשה בידי אלוואר פנייס מינאיה בשנת .1085
 .7גורמס –  .Gormasמקום יישוב צפונית לסן אסטבאן דה גורמס.
גוחרה –  .Guyeraמבצר בלתי מזוהה.
גריסה –  .Grizaמקום יישוב בלתי מזוהה.
דוארו –  – Dueroנהר .מקורותיו במזרח קסטיליה לגדותיו בין היתר העיר זמורה .שפך
הנהר בפורטוגל.
 .23דרוקה –  .Darocaמקום יישוב  30ק״מ בקירוב דרומית מזרחית לקלעתיוד.
אנרס –  .Henaresנהר .לגדותיו שוכנות הערים והמבצרים :קסטחון ,אלקלה ,היטה
וגוודלחארה.
הואסקה –  .Huescaאחד ממקומות היישוב בדרכו של אל־סיד 70 .ק״מ צפונית מזרחית
לסרגוסה.

דרוקה .מבט מן העיר אל החומה המערבית.
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היטה –  .Hitaמקום יישוב לגדות האנרס
בין קסטחון לגוודלחארה.
 .34ולנסיה –  .Valenciaעיר נמל
מרכזית לשפת הים התיכון ומחוז
עצמאי .נכבשה על ידי אל־סיד ב-
 1094אולם חזרה ונפלה לידי המאורים
מקץ  7שנים בשנת .1101
ולדוליד –  .Valladolidעיר מרכזית
בקסטיליה ,דרומית מערבית לבורגוס,
בשנת  1492החליפה את בורגוס כבירת
קסטיליה.
חאלון –  .Jalonנהר .לגדותיו שוכן מבצר
אלקוסר.
 .28חריקה –  .Xericaעיר במרחק
של  55ק״מ צפונית מערבית לוונסיה.
 .35חטיבה –  .Xativaעיר מבצר 56
ק״מ דרומית מערבית לוולנסיה .בימיו של
הסיד תחת שלטון מאורי.

מגדל חריקה.
ושרידי החומה מן המאה העשירית.

טרר –  .Terrerמקום יישוב מזרחית לקלעתיוד.
טרנץ –  .Taranzחבל ארץ מישורי דרומית לעמק מדינצ׳לי .בימי הסיד בשלטון מאורי.
טקה –  .Tecaמקום יישוב לגדות הנהר חאלון ,בין בוביירקה לטרר.
 .27טרואל –  .Teruelעיר מאורית בדרכו של אל־סיד לוונסיה 40 .ק״מ בקירוב דרומית
מזרחית למולינה.
טולדו –  .Toledoהעיר המוסלמית הגדולה במרכז חצי האי האיברי ,לגדות נהר הטאחו.
נכבשה בידי הנוצרים בימיו של אל־סיד.
מונטמאיור –  .Montemayorמקום בלתי מזוהה בנתיב מסעותיו של אל־סיד.
 .25מולינה –  Molina. 100ק״מ בקירוב צפונית מערבית לוולנסיה .עירו של איבן־גלבון.
ווסאל של אל־סיד.
 .26מונטלבן –  .Montalbanעיר לגדות ריו מרטין .צפונית מזרחית לטרואל.
 .24מונטריאל –  Monte-Real. 55ק״מ צפונית לטרואל .עיר חסות של מלכי סרגוסה
המאורית .על דרכו של אל־סיד.
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מונסון –  .Monzonעיר מבצר  70ק״מ
מזרחית־דרומית להואסקה.
 .32מורביידרו –  .Monviedroעיר
נמל לחוף הים התיכון 30 ,ק״מ צפונית
לוולנסיה .לא נכבשה בידי אל־סיד אלא
בשנת .1098
 .14מדינה־צ׳לי –  .Medina-Celiעיר
באמצע הדרך בין אלקלה לסרגוסה.
מאחר והמקום נזכר מספר פעמים רב
(בשם ״מדינה״) ,מניחים מספר חוקרים,
ביניהם רמון מננדס פידאל ,כי המחבר
הוא איש מדינה־צ׳לי.
 .6נבוס די פלוס –
 .Palosמקום יישוב על הגדה הדרומית
של נהר הדוארו 20 .ק״מ דרומית־
מזרחית לסן אסטבן
de

Navas

 .4סן אסטבן דה גורמאס –
 .Esteban de Gormazמקום יישוב
ומבצר לגדות הדוארו .תקופה ארוכה
עיר גבול בין קסטיליה למחוזות המאורים.
San

מדינה־צ׳לי .הרובע העתיק מימי אל־סיד.

סן אסטבן לגדות הדוארו.

שירת אל־סיד

474
סביליה –  .Sevilleעיר ראשית בחבל אנדלוס .בשלטון מוסלמי בימיו של סיד .הטיעון כאילו
הייתה סביליה עיר חסות של אלפונסו השישי אליה נשלח אל־סיד להביא מס עובד ,אין
לה אחיזה בתיעוד היסטורי.
 .3סן פדרו דה קרדניה –  .San Pedro de Cardenaמנזר בנדיקטיני סמוך לבורגוס בו אכסן
אל־סיד את אשתו ואת בנותיו עד כיבוש וולנסיה .וראו טיראדה .11
 .16סטינה –  .Cetinaעיר לגדות הנהר חאלון 35 ,ק״מ דרומית־מערבית לקלעתיוד.
ספינס דה קאן –  .Spinaz de Canעיר מבצר 50 ,ק״מ בקירוב דרומית־מזרחית לבורגוס.
 .29סיגרובה –  Segorbe. 100ק״מ צפונית־מערבית לוולנסיה.
סלפה דל קנאל –  .Celfa de Canalמקום יישוב 10 ,ק״מ צפונית מזרחית לטרואל.
סוריה –  .Soriaעיר מאורית ,בירת מחוז סוריה ,שוכנת לגדתו המערבית של נהר הדוארו,
 50ק״מ מזרחית לסן אסטאבן.
סמורה –  .Zamoraעיר במרכז ליאון .נכבשה מידי המאורים בשנת  1062על ידי פרדיננד
ונמסרה לאחר מותו לבתו אורקה.
סרגוסה –  .Zaragozaעיר מרכזית בעמק האברו .בימיו של אל־סיד נשלטה בידי יוסוף
איבן אחמד אל מותמין אותו שירת אל־סיד פרק זמן של עשר שנים לאחר גלותו
מקסטיליה.
 .33סבוליה –  .Cebollaעיר נמל 20 ,ק״מ צפונית לוולנסיה.
סהגון –  .Sahagunעיר במזרח לאון בה נהג לשהות אלפונסו המלך בביקוריו בחבל לאון.
סנטיאגו –  .Santiagoמישור לחומות העיר סמורה לגדות הדוארו.

מבצר קלהורה .אתר צילום מרכזי בסרטו של אנתוני מאן :אל־סיד.
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פיגוראלה –  .Figeruelaמקום בלתי מזוהה.
פריזה –  .Farizaעיר לגדות הנהר חאלון .סמוכה לקסטחון.
קברה –  .Cabraהעיר על שמה קרב קברה ,בו הביס אל־סיד את גרסיה אורדנייס ותלש את
זקנו 75 .ק״מ דרומית מזרחית לקורדובה.
קונסואגרה –  Consuegra. 80ק״מ דרומית לטולדו .בקרב הגדול שהתחולל ב 15-באוגוסט
 1097בין צבאות אלפונסו השישי לבין שבטי המירביטון ,הובסו גייסות הנוצרים ונפל
בקרב ,דייגו ,בנו של רוי דיאס.
קורדובה –  .Cordovaבירת ח׳ליפות קורדובה .העיר הגדולה ביותר באירופה במאה העשירית.
 .10קורפס –  .Corpesהיער בו אנסו האינפנטים את כלותיהם והשאירו אותן טרף לחיות
היער .המיקום אינו ברור .אי שם סמוך לבורגוס על דרך המלך דרומה לאלקלה.
קלהורה –  .Calahoraעיר גבול על צומת הדרכים בין קסיטליה ,נוואר ואראגון .עברה מיד
ליד בין שלוש הממלכות.
 .22קלעתיוד –  .Calatayudעיר 86 ,ק״מ דרומית מזרחית לסרגוסה.
 .11קסטחון –  .Castejonעל נהר אנארס .עיר במערב קסטיליה 60 ,ק״מ צפונית מערבית
לאלקלה.
קריון –  .Carrionעירם של האינפנטים .בדרך המלך של עולים לרגל לסנטיגו דה קומפוסטלה
בגליסיה 80 .ק״מ מערבה לבורגוס על גבול קסטיליה.

קסטחון .שרידי החומה.

נתיבו של אל־סיד

[]476

הערות
א.

שירת הגולה
.1
.4
.7
.3
.21
.25
.28
.39
.49-41

.54
.56
.66
.122

ָמלְ א ּו ֵעינָ יו ְּב ֶד ַמע – הכוונה היא לצייר תמונה של יגון עצור .הדון הספרדי הגאה אינו
מתייפח.
ְּב ֵאין עוֹ פוֹ ת ַה ַּבזְּ ,בל ֹא נֵ ץ ּפוֹ ֵרס נוֹ ָצה – מסמלי מעמדו של שוע רם.
ָּברו ְּך ֱהיֵ הָ ,אבִ ינ ּו – עדות לאמונתו העמוקה של האיש המברך את אלוהיו על אף
הפורענות שירדה על ראשו.
מעוף העורבים הוא אות מנבא רעות במסורת ,כולל זו האיברית.
ֲא ָה ּה וָ ָסל דָּ גוּל ,ל ּו ֲאדוֹ נוֹ ָּכמוֹ ה ּו – לכאורה מחווה כלפי אל־סיד וביקורת על אלפונסו
המלך ,ה״אדון״ .אולם יש לזכור כי המלך המגרש את אל־סיד שוב אינו אדונו ,ואל־סיד
איננו וסל ,זאת על פי כללי הקוד הפיאודלי.
וּבְ חוֹ ָתם ָטבו ַּע ַּכ ִּנ ְד ָר ׁש – צווי מלכות נתלו על קירות ,אולם כיוון שרובו של הציבור לא
ידע קרא וכתוב ,סימל חותם המלכות את חשיבותו של המסמך.
גּ וּפוֹ וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ יֹאבְ ד ּו לַ ֲע ֵדי ַעד – קרי :ללא מחילה אחרונה מפי הכומר ,יירש גיהינום.
ָּב ַעט ָחזָ ק ַּבדֶּ לֶ ת – אל־סיד מעדיף לבעוט בדלת מבלי לרדת מסוסו .זאת מחשש
למלכודת.
ָאז ָּב ָאה לְ ָפנָ יו יָ לְ ָדה ְק ַט ָּנה ַּבת ּ ֵת ׁ ַשע – הישג פיוטי נאה של המשורר המבשר לסיד
את החדשות הרעות מפיה של ילדה קטנה ,תחת מסר רשמי ויבש של נציג העיר או
המלך.
ֶאת ַח ְר ְּב ָך ִּב ׁ ְש ַעת ָרצוֹ ן ָחגַ ְר ּ ָת – הנימה האופטימית בדברי הילדה באה לביטוי באחד
הכינויים של אל־סיד החוזרים על עצמם במהלך היצירה כולה ,לפיהם האיש הוא ״יליד
שעת רצון״ ומי שבשעת רצון חגר חרבו .כיוון שכך ,סביר להניח שמזלו הטוב לא ינטוש
את הגבר ועוד הכול יבוא על מקומו בשלום.
ְּב ׁ ַש ַער ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה יָ ַרד ִמן ָה ֻא ָּכף – הקדושה מריה היא מגִ נת אל־סיד וביתו.
ַא ְרלַ נְ סוֹ ן – נחל .ראו פרק נספחים.
ַמ ְר ִטין ַאנְ טוֹ לִ ינֶ ס – ראו :״הנפשות הפועלות״ בפרק ״נספחים״.
ַעד ֵצאת זוֹ ַה ּׁ ָשנָ ה – שנה הייתה על פי רוב יחידת הזמן של הלוואה .הריבית עמדה
על  100אחוזים .בניגוד לקבלת הלוואה בכלכלה המודרנית ,הבאה לרוב לצורך השקעה
נושאת פרי והיא חלק מובנה מצמיחה כלכלית ,ההלוואה בכלכלת ימי הביניים הייתה
מעשה של ייאוש שלא תרם דבר לכלכלה .מכאן השנאה הקשה למלווה בריבית המנצל
את מצבו הנואש של הנאלץ להיעזר בשירותיו.

 הספרות מימין הן מספרי השורות בטקסט.
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.169

.208

.210
.248-247

.261-252
.267

.365-329
.376
.402-397

.403

.409

ִּכי ִעם ְק ִר ַיאת שֶׂ כְ וִ י – על־פי המסורת קורא השכווי פעם אחת בחצות ,פעם בשלוש
לפנות בוקר ,ופעם בשעה שש .אין לדעת מתי מתכוון אל־סיד לצאת .אך בשורה 215
קורא השכווי עם עלות השחר והסיד כבר נמצא בדרכו ,מכאן סביר להניח שיצא בשלוש
לפנות בוקר.
ַמ ְרק ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת שְׂ כָ ְר ָך ,וְ ַע ְמלָ ִתי ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים – מן הכתוב אין עולה בבירור האם הכוונה
למרק כסף או זהב .על פי חישובים שונים כוח הקניה של המרק בעת ההיא היה שווה
ערך ל 100-דולר בשנת  ,2000קרי .60,000$ ,סכום צנוע בהתחשב ברצונו של הסיד
לגייס מחנה לוחמים .סביר להניח אפוא שהכוונה לסכום בסיסי בלבד שילך ויגדל עם
השלל שייפול בידיו ,כפי שאכן קורה .אם הכוונה למרק זהב ,המדובר בהון עתק שווה
ערך לשישה מיליון דולר ,סכום שהוא חסר תקדים והרבה מעבר ליכולתו של המלווה
בריבית בימי הביניים.
ְּב ַסן ּ ֶפ ְדרוֹ דֶּ ה ַק ְר ֶדנְ יָ ה – הופעתו התכופה של המנזר ביצירה זו מעלה על הדעת כי
המחבר/המעתיק החתום על היצירה משנת  ,1207היה נזיר ,ושמא אבי מנזר סן פדרו.
״על ׁ ֶש ֶא ְר ֶא ָך ,בּ וֹ א ו ְּמ ָצא ִמ ׁ ְש ָּכן ֶא ְצלֵ נוּ.״ – בניגוד
״מוֹ ֶדה לָ ֱאל ִֹהים...״ דִּ ֵּבר ָה ָאב דּ וֹ ן ַסנְ צ׳וֹ ַ /
בוטה לחרדתם של אנשי העיר ,מקבל סנצ׳ו ,אבי המנזר ,את הסיד בידיים פתוחות ללא
כל חשש מן המלך .המנזר נמצא במרחק שמונה ק״מ מן העיר ,וסביר להניח שהוא חלק
מבורגוס .עם זאת צו המלך לא חל על הרשות הדתית.
ִה ֵּנה ַמ ְר ִקים ֲח ִמ ּׁ ִשים – זהו האזכור השני בשורה ארוכה של נושאי כספים .רצף זה של
עשר שורות הוא ארוך יותר מכמה וכמה תיאורי קרבות ביצירה.
לְ ָך ַה ּ ְת ִה ָּלה ,זְ ָקנְ ָך ָהדוּר וְ ָעב – טיפוח הזקן ,מנהג הלקוח קרוב לוודאי מן המסורת
המוסלמית ,הוא מן המוטיבים המרכזיים ביצירה זו .אל־סיד נשבע שלא לגלח את
זקנו כל עוד הוא בגולה .כל הנוגע בו משליך נפשו מנגד .תלישת הזקן היא קלון שאין
למוחקו.
תפילת חימנה .המונולוג הארוך ביותר ביצירה ,גדוש במשלים ואלגוריות .להרחבה ראו
בפרק ״מבואות״ בכרך זה.
כְ מוֹ ִמ ָּבשָׂ ר ִצ ּפ ֶֹרן – דימוי רב עוצמה ,לאו דווקא בשל תוכנו כי אם לאור העובדה
שיצירה זו נקייה כליל ממטפורות ,סמלים ודימויים .זהו אחד הבודדים שבהם.
ִמ ּ ְׂשמֹאל ַסן ֶא ְס ֶט ַּבן – לרשימת השמות ומיקומם הגיאוגרפי ראו את פרק הנספחים
בכרך זה .הציון המדויק של מקומות היישוב והאתרים הגיאוגרפיים הוא חלק מובנה
בריאליזם של יצירה זו המבקשת להעניק לקורא תחושה של אמת היסטורית ללא
הפלגות דמיון.
ִמ ָּכל ָה ֲעבָ ִרים חוֹ בְ ִרים ֵאלָ יו ְּבנֵ י ַחיִ ל – הנהירה של ״בני חיל״ אל מחנהו של אל־סיד
תמוהה למדי במערך הפיאודלי הקשיח ,בו כל אביר הוא וסל של אדונו ,המחויב לו
בשבועה עד מותו של אחד מן השניים .אחר ככלות הכול זהו הרציונל של האתוס
הפיאודלי .מכאן שניתן לפרש את הנהירה אחר אל־סיד כהפרה בוטה של שבועת
האביר ,שהעונש עליה הוא סילוקו של האיש ממעמדו ,ושמא לא אבירים הם אלה
החוברים אליו כי אם דמויות משולי החברה ,חסרי כול ונעדרי הכשרה צבאית .אולם
ניצחונותיו המוחצים של הסיד על גיסות אויביו שוללים אפשרות זו.
ל־סיד – הופעתו של המלאך גבריאל מעידה על
ָּכל עוֹ ד ּ ִת ְחיֶ ה ַהכּ ֹל ְּביָ ְד ָך יִ ְצלַ חֶ ,א ִ
קשריו הטובים של הסיד בחלונות הגבוהים .החוגלר המספר את סיפורו של אל־סיד
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חוזר ומדגים חדשות לבקרים כי אל לקורא לדאוג ,אמנם נכון לעתה קשה מצבו של
הגיבור ,אולם לא לחינם נאמר על האיש שהוא ״יליד שעה טובה״ ,ועדות לכך ,הוא
גבריאל המלאך המופיע בחלומו ומחזק את ידיו .מן הראוי לציין שזוהי ההופעה העל־
טבעית האחת והיחידה ביצירה כולה .בגרסה אחרת לעלילות הסיד לא המלאך גבריאל
הוא המבשר כי אם אלעזר ,הוא לזרוס ,הלובש דמות של מוכה צרעת ,שליחו של
ישוע עצמו ,המבטיח לגיבור כי כל מעשיו בחייו יעלו יפה .וראו פירוט הנושא בפרק
״מבואות״.
ְּב ַה ְר ֵרי ַה ְּמיֵ ֶדס ָחנוֶּ ,ה ְחלִ יפ ּו כּ ַֹח –  ,La Sierra de Miedesרכס הרים על הגבול בין קסטיליה
לחבלי המאורים בימי גלותו של הסיד (.)1080
ְּב ִעיר ׁ ְש ָמ ּה ַק ְס ֶטחוֹ ןֲ ,א ׁ ֶשר לִ גְ דוֹ ת ֶאנָ ֶרס – עיר מוסלמית בצורה ( (castielloלגדות נהר
אנרס ,הכיבוש הראשון של הסיד מעבר לגבולה של קסטיליה.
יָ אוּצ ּו ַה ּפוֹ ׁ ְש ִטים ֵמ ִה ָיטה ,וּבַ ּמוֹ ָרד ְּ /ב ֶד ֶר ְך ְ ּגווַ ַדלַ ַח ָרה יָ בוֹ א ּו ֶאל ַאלְ ָקלָ ה – ראו פרק ״אתרים
גיאוגרפיים״.
ה־עשָׂ ר ִמ ֵּבין ַה ַּמאו ִּרים – העיר כבושה ,נכנעת ובלתי מוגנת .מכאן שאותם
ָק ַטל ָּב ּה ֲח ִמ ּׁ ָש ָ
 15המאורים משלמים בחייהם על מנת לשמור על שמו של הסיד כלוחם דגול שאין
לעמוד מולו.
ישית ִמן ַה ּׁ ָשלָ לֶ ׁ ,ש ְּל ָך ִהיא – חמישית מן השלל היא חלקו של המלך,
ִה ֵּנה ִהיא ֲח ִמ ׁ ִ
המוסר אותה – אם עולה הרצון מלפניו – ברוחב לב ,למצביא העליון .העובדה שכך
נוהג אל־סיד כלפי מינאיה מעצימה את מעמדו בעיני פיקודיו ומעניקה לו משהו מן
התואר המלכותי.
וְ גַ ם ָר ׁ ַשם ַעל ְקלָ ף ֶאת ׁ ֶש ִּנ ּ ַתן לָ ֶהם – פירוט ראשון מרבים של מניין השלל וחלוקתו,
המעלה על הדעת כי היצירה נתחברה על ידי ״קצין אפסנאות או רואה־חשבון״ כפי
שהעיר זאת מבקר אלמוני בשלהי המאה ה.19-
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִעם ַה ַּמאו ִּרים ָּכ ַרת ׁ ָשלוֹ םַ ,אלְ פוֹ נְ סוֹ – קסטחון המאורית היא עיר חסות של
קסטיליה ,המעלה מס עובד לאלפונסו .מעשהו של הסיד הוא אפוא התגרות חמורה
במלכו .מכאן שהאיש מעדיף לקבל כסף תמורת שחרורה של העיר ולהסתלק משם מהר
ככל האפשר.
ֵהם ׁשוֹ ֲע ִטים לְ ַמ ְעלָ ה ֶאל ְמבוֹ אוֹ ת ֶאנָ ֶרס – קרי :במעלה הנהר בדרך אל נהר חאלון ,יובל
של האברו ,הזורם מזרחה אל הים התיכון .וראו פרק ״אתרים גיאוגרפיים״.
ִמבְ ַצר ָה ַאלְ קוֹ ֶסר ׁ ִש ֵּלם לוֹ ַמס עוֹ בֵ ד – עיר או מחוז שמשלמים מס עובד משוחררים מן
הכיבוש הפיזי ומתנהלים באוטונומיה מלאה .מכאן שתיאור כיבוש אלקוסר בהמשך
וההתיישבות במקום סותרים את כללי המלחמה בימי הביניים .סביר להניח שזהו
כשל של המחבר ,הגם שבלתי אופייני למי שמקפיד לרוב על ההיבטים הלגאליים של
העלילה.
נִ ְרדּ ֹף אוֹ תוֹ וְ כָ ְך נַ ְרוִ ַיח ֶּכ ֶסף ַרב ְּ /ב ֶט ֶרם ַה ּ ֶטרו ֶּאלִ ים יַ ְצלִ יח ּו לְ לָ כְ דו – טרואל ,עיר הנמצאת
במורד הנהר ,כלומר בהמשך דרכו של הגיס הנסוג של אל־סיד .בדמיונם של אנשי
אלקוסר רודפי הבצע עלולים הטרואלים ללכוד את צבא הנוצרים וליהנות לבדם מכספי
השלל .הנה כי כן ,זהירותם אובדת והם נופלים במלכודת שטמן להם אל־סיד .התרגיל
המצליח הוא מהברקות ההומור ביצירה.
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ָּכ ְך ִסיד ֶאת ַאלְ קוֹ ֶסר ְּב ַת ְחבּ וּלָ ה ָּכבַ ׁש – כיבוש קסטחון ואלקוסר ,שתי ערים בצורות ,וזאת
על ידי הגיס המצומצם בשלב זה של אל־סיד ,אינו עומד במבחן ההיגיון הצבאי .המחקר
בנידון פוסל את הכתוב בשירת אל־סיד ,מה גם שאין לכך כל תיעוד היסטורי.
ֵהם ְמ ׁ ַש ְ ּג ִרים ְּכרוּז לַ ֶּמלֶ ְך ְּבוָ לֶ נְ ְסיָ ה – ולנסיה ,העיר המאורית המרכזית ונמל ראשי בים
התיכון ,בה נוחתים צבאות המוסלמים מצפון אפריקה ,והיא הכתובת הטבעית אליה
שוטחים ערי המאורים בצפון בקשה לעזרה.
ְּבבוֹ א ַה ֵּליל יַ ֲחנֶ ה ַה ַ ּגיִ ס ְּב ִסיגְ רוֹ בֶ ה – ראו נספחים :״אתרים גיאוגרפיים״.
ִמ ֶּסלְ ָפה נִ ְפ ְרדוַּ ,ה ְ ּקרוּיָ ה ַ ּגם דֶּ ל ָקנָ ל / ,וְ כָ ְך ִעם לֵ יל ָחנ ּו ָּב ִעיר ַקלְ ַע ָתיוּד – ראו :״אתרים
גיאוגרפיים״.
ֶאל ׁ ְשנֵ י ַמלְ כֵ י ַה ַּמאו ִּריםָ ,פ ִריס וְ גַ לְ בֶ ה ׁ ְש ָמם – ראו פרק ״הנפשות הפועלות״.
ִא ְמר ּו לִ י ָהכֵ ַיצד ָע ִדיף לָ נ ּו לִ ְפעֹל? – בניגוד למקובל בהיררכיה הפיאודלית המתבססת
על יחסי אדון־וסל ,נוהג הסיד לקיים ישיבות מטכ״ל ובמהלכם מעין סיעור מוחות.
ַא ְך ּ ֶפ ְדרוֹ ֶּב ְרמו ֶּדס ׁשוּב ל ֹא כּ וֹ בֵ ׁש יִ ְצרוֹ ַ / ,הדֶּ גֶ ל ְּביָ דוֹ  ,סוּסוֹ דִּ ְר ֵּבן ,דָּ ַהר – מעשה אווילי
בתכלית מצדו של פדרו ברמודס ,נושא דגל הגיס ,קרי ,Alfarez :תואר המקביל למצביא
עליון .ההתפרצות של האיש בגפו אל שורות האויב צפויה הייתה להסתיים במותו
ובנפילת הדגל .מהלומה מורלית קשה לגיסותיו המעטים של אל־סיד.
״סנְ ְטיָ אגוֹ !״  /עוֹ נֶ ה ֵחיל ַהנּוֹ ְצ ִרים .הקריאה לסנטיאגו ”Santi Yagüe“ ,הקדוש של ספרד,
ַ
יש שהניבה פרי .בשעת מצוקה בקרב הופיע הקדוש על סוס לבן ובמו ידיו נהג להביס
את האויב המאורי .כך היה הדבר על פי המסורת בקרב האצ׳ינס –  – Hacinasבשנת
 .938כאשר חילות קסטיליה תחת פיקודו של פרננד גונסלס נקלעו לקשיים ,זעקו
לעזרה ,והקדוש הופיע רוכב על סוס לבן והכניע את האויב.
ֶאלֶ ף ו ׁ ְּשל ֹׁוש ֵמאוֹ ת ֵ /הם ַחלְ לֵ י ַה ַּמאו ִּרים ,שְׂ רו ִּעים ִּבשְׂ ֵדה ַה ְ ּק ָרב – ההגזמה הבאה להלל
את גבורת החיל היא אכן רבה (מבין הנוצרים נעדרים חמישה עשר בלבד) ,אולם עדיין
אינה מגיעה לסדרי הגודל הנהוגים בשירות העלילה הצרפתיות בכלל ובשירת רולן
בפרט.
ַּב ֲחבָ ָטה ַה ּזֹאת הוּבְ ס ּו ֵ ּגיסוֹ ת ַה ַּמאו ִּרים – עם מותו בקרב של המצביא או מנוסתו –
מאחר שהוא הדרג העליון בסולם ההיררכיה הפיאודלית – פג תוקפה של מחויבות
הווסל לאדונו .מכאן שמותו או מנוסתו של המצביא מכריעים את הקרב .אולם עיקרון
זה בקוד האבירי ,המועתק כאן מן האתוס הפיאודלי הנוצרי ,אינו תופס בהכרח בתפיסת
המלחמה של הג׳יהאד המוסלמי ,בה המוות במלחמה נגד כופרים מעניק לחלל מעמד
של שאהיד על כל היתרונות הנובעים מכך .סביר להניח שמחבר היצירה לא היה ער
לעובדה זו.
כּ וֹ ֵרת ְּבלַ ַהב ֶח ֶרב ,דָּ ם ַעל זְ רוֹ עוֹ קוֹ לֵ ַח – זאת כזכור הייתה שבועתו של מינאיה בקסטחון.
החרב הארוכה בימי הביניים הייתה כבדה מאוד .על מנת להקל במשקלה מבלי לפגום
בביצועיה נרקע על פני הלהב שקע מן הניצב ומעלה .בשקע זה זורם הדם המטפטף על
זרועו של הלוחם.
שָׂ בַ ְענוֲּ ,אדוֹ נִ יְּ ,ב ׁ ִשלְ טוֹ נְ ָך רֹב נַ ַחת! – אין כל הסבר מניח את הדעת לפרץ האהבה
הפתאומית של בני אלקוסר המאורים לאל־סיד .אחת הטענות היא כי לעומת השלטון
המוסלמי העריץ הם מעדיפים את שלטונו הנוח יחסית של השליט הנוצרי .השאלה היא
אם זהו אכן הסבר המניח את הדעת.
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הסיד פושט על סדרה של מבצרים במלכויות המאורים של ולנסיה וסרגוסה .הוא
אינו כובש את המקומות אלא מטיל עליהם מס עובד .זאת במסגרת גיוס הון לצבאו
ולכוונתו המאוחרת יותר ,שהיא כיבוש ולנסיה .לפירוט המקומות ראו נספח ״אתרים
גיאוגרפיים״.
ִּב ְר ָּכ ִתי וְ ָחסו ִּתי ַק ֵּבל – מחילתו של המלך לאל־סיד מתקדמת בשלבים .בשעת הדברים
חלפו שלושה שבועות בלבד ממועד הגירוש ,ואלפונסו אינו נכון עדיין למחילה גורפת
כלפי הווסל שסרח .על כן בשלב זה הוא סולח רק למינאיה ומעניק לו את חסותו
(מעמד שניטל ממנו כאשר חבר לאל־סיד) ,קרי :שב ומקבל אותו בתור וסל – מעשה
רב חשיבות ההופך את האיש לבעל מחויבות כלפי המלך.
אתיִ ם ִא ׁיש ִע ּמוֹ  /חוֹ גְ ִרים ַח ְר ָּבם ְּבנֵ י ַחיִ ל ,וְ ֵאין ְספֹר ֵחיל ַרגְ לִ י – .מאתיים האבירים
ָמ ַ
–  – caballerosאינם חוברים אל הסיד בגפם .המדובר באצילים הבאים יחד עם ציוד,
נושאי כלים ולרוב בלוויית וסלים .מכאן שהמספר  200הוא בפועל גדול בהרבה.
ָה ָא ֶרץ ַה ּׁ ְשח ָֹרהִ ,היא ַאלְ ַקנְ יֵ ס – לא ברור מדוע שחורה –  .negrasייתכן שהכוונה לשריפת
השדות – נוהג מקובל שקדם לכיבוש מקום יישוב.
שְׂ ֵמ ִחים ְּבנֵ י ָס ָרגוֹ ָסה ְּב ַת ׁ ְשלו ֵּמי ַהכּ ֶֹפר – המצאת המחבר .אין בכל המסמכים עדות
לכיבוש סרגוסה בידי אל־סיד .יתרה מזאת ,בפרק הזמן המקביל לאירועים המסופרים
בשירה ֵשירת הסיד בחצרו של אל־מותמין ,מלך סרגוסה.
ַע ּ ָתה ּפוֹ ׁ ֵשט ָה ִא ׁיש ַעל ַא ְדמוֹ ַתי ָּב ָא ֶרץ – זו הפעם הראשונה במסע המלחמה של אל־סיד
שהוא חולף על פני שטח חסות של שליט נוצרי ,הרוזן ראמון ברנגר שליט ברצלונה.
לְ ֵעת ִה ָּכה ֶאת ֶּבן ָא ִחי  /ל ֹא ִה ְתנַ צֵּ ל ַעל ָּכ ְך וְ ל ֹא ִה ׁ ְשלִ ים ִע ִּמי – המקרה מסופר ככל הנראה
באחד מדפי הפוליו החסרים .שירת אל־סיד במצבה הנוכחי אינה יודעת על כך דבר.
ָרא ּו ֵהם ְּבמוֹ ַרד ַה ּ ֵתל ֶאת ֵחיל ַה ְפ ַרנְ ִקים – ברצלונה ,הסמוכה לגבול עם צרפת ,הייתה
תחת השפעה פרנקית .חצרו של ברנגר התנהלה על־פי הדוגמה של נסיכי פרובנס,
מעודנת ומתורבתת לאין שיעור מן הפשטות הגולמית של חצרות קסטיליה .אולם
הליטוש והעידון הצרפתיים היו נלעגים בעיני הלוחמים מדרום .מכאן ההיבט הקומי
בתיאור דמותו של הרוזן הנלקח בשבי (להרחבה ראו את הקטע ״פרודיה״ בפרק
״מובאות.״)
זָ כָ ה הוּא ְּבקוֹ לָ ָדהֶ ,ע ְר ָּכה יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף ַ /מ ְרק ֶּכ ֶסף – כדרכו בקודש מפרט המחבר את
ערך קניינו ,הפעם זו חרב ,במזומן .הקולאדה –  ,Coladaובהמשך הטיסון – ,Tizon
מצטרפות לשורה של חרבות נודעות באפוסים מימי הביניים ,דוגמת האקסקליבר של
המלך ארתור ,דורנדל של רולן ,ג׳ואייס ,חרבו של שרלמאן וכו׳.
ֵה ֵחל לַ ְחל ֹק ִע ָּמם ִ /מ ּׁ ֶש ַפע ַה ַּמלְ קוֹ ַח ׁ ֶש ְּביָ ָדם נָ ַפל – הקנטאר הראשון מסתיים בחלוקת
השלל ,ובכך גם ייפתח הקנטאר השני.

ב .שירת הכלולות
ל־סיד ֶאת אוֹ נְ ָדהֶ ,ח ִר ָיקהַ ,אלְ ֶמנָ ר – שורת מקומות יישוב במסעו של אל־סיד
ּ .1093תוֹ ֵפס ֶא ִ
דרומה ומזרחה כאשר היעד הסופי הוא ולנסיה .עיר מבצר ונמל מרכזית לחוף ים ,גדולה
ועשירה יותר מכל מרכז עירוני בממלכת קסטיליה־לאון .עם כיבוש מורביידרו 27 ,ק״מ
בקירוב צפונית לוולנסיה ,נפתחת לפניו הדרך אל העיר.
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ַ .1130הב ַא ִּב ִירים ֵמ ָאה לִ יֵ ,אינִ י ָצ ִר ְיך יוֹ ֵתר – הצעתו של מינאיה שהסיד מקבל בחפץ לב ,נעדרת
כל תחכום צבאי או אחר .זאת לעומת ״תורת המלחמה״ של הסיד עצמו ,המבוססת על
הפתעה ו״התשה פסיכולוגית״ (וראו בנידון את פרק המבוא) .מכאן ההשערה המקובלת
כי המחבר העלום לא התנסה בקרבות.
ְּ .1170ב ַמ ֲהלַ ְך ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ָּכבַ ׁש – קשה ללמוד מן הכתוב אם כוונת המחבר למסע הכיבוש
הכולל את ולנסיה ,או רק כמבוא למצור על העיר עצמה .בכל מקרה ,המצור על העיר
וכיבושה על פי התיעוד ההיסטורי ארכו ארבע שנים.
 .1175סוֹ בְ לִ ים ַאנְ ׁ ֵשי וָ לֶ נְ ְסיָ ה – התיאור הקצר והאכזרי של סבלות אנשי ולנסיה בימי המצור
נסמך ככל הנראה על התיאור המפורט והקשה של אבן־אלקמה ,היסטוריון מוסלמי
בן התקופה המתאר בריאליזם בוטה את הרעב בעיר הנצורה :אכילת אדם; מסירת
עבדים לאויב הנוצרי תמורת כיכר לחם; רחובות זרועי גופות; שליטי העיר השודדים
מנתיניהם מכל הבא ליד וכו׳ .מננדס פידאל מצטט אמנם בתכלית הקיצור את אבן־
אלקמה בחיבורו  ,Espana del Cidאולם מטיל ספק רב במהימנותו של התיאור .לפירוט
חיבורו של ההיסטוריון המאורי ראוLa Estoria del noble varon el Cid Ruz Diaz el :
Campeador, Sennor que fue de Valencia, William J. Entwistle, Hispanic Review, Vol. 15, No.
.1Jan., 1947

.1184

.1213

.1224

.1255-1254

.1289-1288

.1293

ֲאבָ ל לָ ַחם ַה ֶּמלֶ ְך ְּבאוֹ יֵ ב  /וְ ׁשוֹ כֵ ן ְּבמוֹ נְ ֶט ְקלָ רוֹ ס ,וְל ֹא יָ כֹל לָ בוֹ א – כוונת המחבר למלחמה
בצפון אפריקה בין שבטי המורביטון מזה לבין שבטי האלמוהדים – מי שפלשו לספרד
במועד מאוחר יותר – מזה .אולם הכתוב הוא אנכרוניזם היסטורי ,שכן המלחמה בין
השבטים אמנם התחוללה ,אולם רק בשנת  ,1124קרי 30 :שנים לאחר כיבוש ולנסיה
בידי אל־סיד.
ַח ָ ּיל ַרגְ לִ י זָ כָ ה ְּבת ַֹאר ַא ִּבירוּת – זו הייתה ההזדמנות היחידה שבאמצעותה יכול היה
הלוחם הרגלי ,קרי :מחוץ למעמד האצולה ,לזכות ולעלות בסולם החברתי בחברה
הפיאודלית (האפשרות האחרת הייתה נישואים לבת האצולה) .הזדמנות זו ,שמצטרף
לה מתת חומרי נכבד שמחלק הסיד ברוחב לב ללוחמיו ובו רוכשים הללו סוס וציוד
מלחמה המעניק להם מעמד של  ,caballerosהיא אכן פיתוי שאין לעמוד בו.
ְּבר ׁ
ֹאש ְ ּגיָ סוֹ תְ ׁ ,שלוֹ ׁ ִשים ַאלְ ֵפי ַח ָ ּיל – קרב דמיוני ,פרי רוחו של המחבר .בשורה 1232
מכונה מלך סביליה מלך מרוקו –  .aquel rey de Marruecosמאחר שסביר להניח כי
המחבר ידע את מיקומה הגיאוגרפי של סביליה ,העובדה שלמרות זאת הוא מכנה אותו
מלך מרוקו היא עדות להעדר תשומת לב מצדו או אולי לשגיאת העתקה.
ִאם יִ ּ ָת ֵפס נִ ְמלָ ט  /יִ ּ ְטל ּו ֶאת ִקנְ יָ נוֹ  ,וְ ָה ִא ׁיש יו ַּקע ַעל מוֹ ט – כיוון שהעיר נכבשה ,מתפנה
הסיד לעשות סדר במחנהו .מאחר שהאיש מכיר את נפש האדם ,הוא חושש שמא יהיו
מי שיימלטו עתה לאחר שזכו בחלק מן השלל .על כן הוא מצווה לערוך מפקד ,וכל
המבקש להימלט יוקע על מוט –  ,un paloכשהכוונה לגרדום.
ִה ִ ּג ַיע ִמ ִּמזְ ָרח ִּ /ב ׁישוֹ ף ,דּ וֹ ן ֵחרוֹ נִ ימוֹ זֶ ה ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ְּכלִ י ַה ּק ֶֹד ׁש – ממזרח ,הכוונה מצרפת.
בימים בהם התייצב השלטון הנוצרי בקסטיליה ,בעיקר בשנות מלכותו הארוכות של
אלפונסו ,החל האפיפיור לשגר לחצי האי האיברי בישופים מטעמו ,לחיזוק שלטונו של
הכס הקדוש.
ֶח ְפצוֹ לְ ִה ָּל ֵחם ַּב ַּמאו ִּרים ִּבשְׂ ֵדה ְק ָרב – סביר ביותר להניח שדמותו של הבישוף חרונימו
תוארה על פי התקדים של הבישוף טרפין ) ,)Turpinהלוחם המובהק ובעל ההומור
המקברי משהו משירת רולן.

נספחים
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.1313
.1334

.1342
.1343

.1346-1344

.1365

.1376

.1399-1398
.1435

.1482

יָ ָצא ֶאל ַס ַהגוּן – עיר בלאון .היה זה ממנהגו של השליט הפיאודלי לשבת זמן־מה בערים
הראשיות בממלכתו ,ואף להקים בהן חצר בראשותו של וסל נאמן .מכאן מסעותיו של
אלפונסו על פני סהגון שבלאון וקריון שבקסטיליה.
ּ ְפ ָע ִמים ָח ֵמ ׁש לַ ְ ּק ָרב יָ ָצאָ ׁ ,שב ְמנַ ֵ ּצ ַח – הנתון חסר גיבוי ביצירה עצמה ,אולם זהו מספר
הקרבות בהם עליו להביס את האויב בטרם יישא את חימנה .זאת על פי הנאמר באחד
המסמכים ההיסטוריים .Mocedades de Rodrigo :יש בכך חוליה מקשרת ,הגם שרופפת
למדי ,בין הסיד המיתי לבין הדמות ההיסטורית.
יַ ֲעזֹר לִ י ִאיזִ ידוֹ ר – הקדוש איזידור Sant Esidro ,או  ,San Isidoroהוא פטרונן הקדוש של
לאון וקסטיליה.
שָׂ ַמ ְח ּ ִתי ַ ּגם לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַח ְד ׁשוֹ ת ַה ִּסיד – למותר לציין שהמתת המוגש ברוחב לב מרכך
את לבו של המלך ,אולם לא פחות מכך יש בו גם עדות להתעצמותו של הסיד ,מי
שהיה לפתע לשליט רב פעלים על העיר הגדולה ביותר בספרד ,קרי :בעל ברית ראוי
שמן הדין להתחשב בו.
ָא ְמנָ ם  /שָׂ ֵמ ַח דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ַ ,א ְך ַ ּג ְר ִסי אוֹ ְרדוֹ נְ יֵ ס  /זוֹ ֵעף ...הרוזן גרסי אורדונייס ,המופיע
כאן לראשונה ,המצביא העליון של צבא אלפונסו ,הוא שונאו בנפש של אל־סיד ומי
שהביא לגירושו מחצר המלך .אורדונייס הוא דמות היסטורית ,מצמרת שועי לאון.
ההערה הסרקסטית ,ביטוי חד־פעמי ביצירה כולה ,מדגישה את רשעותו של האיש.
הנימה הצורמת בדבריו ,השוזרת דיסוננס מנבא רעות בעלילה המתנהלת עד כה על מי
מנוחות ,היא רמז לפורענות העומדת לבוא.
ָּבזֹאת ֲאנִ י ָע ֵרב לָ ִא ׁיש ִמ ּ ְפנֵ י ָּכל נֶ זֶ ק – הצהרתו של המלך היא רבת חשיבות במערך
הפיאודלי ,ומעידה כי המחבר הכיר היטב את ההיבט החוקי של הנושא .כל מי שחבר
אל הסיד ,קרי :הפר את בריתו עם המלך ,הוא פושע שדינו תלייה ,או במקרה שלפנינו
– החרמת רכוש .סליחתו של המלך היא אישור לכך שאדונו החדש של העבריין שזכה
לחנינה הוא אל־סיד .אולם אין במעשה זה עדות לרוחב לב של הריבון ,שכן הסיד נמנה
עתה עם הווסלים של כס המלכות .ויחד עם כל זאת אין המלך מתיר עדיין לסיד לשוב
אל ארצו.
הוּא ִא ׁיש ִּביוָ ר וְ ָאנ ּו ֵהן נְ ִסיכֵ י ַק ְריוֹ ן – האינפנטים מקריון הם צמד שועים ממרום המעלה.
הביטוי  infanteאו  Infantaבלשון נקבה ,קיבל במשך הזמן משמעות של יורש או יורשת
עצר .אל־סיד לעומתם הוא אך אדונו של כפר הסמוך לבורגוס ,הנמנה לכל היותר עם
מעמד האצולה הזוטרה ,ה .infanzón-כמו לא די בכך ,השניים הם בני בריתו של גרסי
אורדונייס – עוד רמז המנבא רעות לעתיד.
ֵה ׁ ִשיב לָ ֶהם ִמינַ איָ הֵ :
״אין זֶ ה ֵמ ִענְ יָ נִ י.״ וּלְ ַד ְרכּ וֹ ָרכַ ב – תגובתו הצוננת של מינאיה,
החצרן רב הנימוסין ,לדברי האינפנטים ,נועדה אף היא לעורר מתח בלבו של המאזין
לעלילה.
ִאםְּ ,ב ֶעזְ ַרת ָה ֵאלֶ ,א ְר ֶא ּנ ּו זֹאת א ַֹמר לוֹ – לשונו החמקמקה של מינאיה היא עלבון כפול,
שהרי ההתניה ״אם ,בעזרת האל ,אראנו״ היא ביטוי ציני מאין כמותו .וכי לאן יוצא
מינאיה אם לא אל אדונו? בקשת שני היהודים המרומים בולטת בעיקר על רקע ההון
הרב שמפזר מינאיה בפקודת אל־סיד.
ְּברֹב ָּכבוֹ ד וִ ָיקר ֵאלַ י אוֹ ָתן ָה ׁ ִשיב ּו – ההכנות הרבות והמדוקדקות לקראת מסען של בנות
הסיד ורעייתו נובעות מכך שחלקים נכבדים מן הדרך עוברים בשטחים עוינים המצויים
בידי המאורים.
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.1525-1524

.1527-1526

.1540
.1553
.1566
.1602
.1604
.1612

.1625
.1447-1446

.1659
.1668
.1709

זֶ ה גּ וֹ ָרלוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ִּ /ב ַ ּק ׁ ְשנ ּו ָר ָעתוֹ  ,לְ ָה ַרע לוֹ ל ֹא נוּכַ ל – אכן מילים תמוהות לנוכח המעמד.
וכי מדוע שווסל נאמן ואוהב של אל־סיד יבקש להרע לו ,ול ּו גם לצורך המשל בלבד?
ייתכן שהמחבר ביקש לשים בפיו של הווסל המאורי דברים חריגים משום שביקש
לאפיין את דמותו כשונה מן היתר.
זוֹ הוֹ ן ָע ֵתק ָעלְ ָתה לִ יַ / ,על ֵּכן לִ נְ ט ֹׁש אוֹ ָת ּה יִ ְהיֶ ה ַמ ֲעשֵׂ ה ִא ֶ ּולֶ ת – .מעבר לדאגה לשלומן
של הרעיה והבנות ,דואג אל־סיד לרכושו ולעצמו .אין הוא יוצא לקראתן מחשש
לאבד את קניינו .להרחבה ראו את הקטע ״בתחבולות בצע תעשה לך מלחמה״ ,בפרק
״מבואות״.
ַעל ַהכּ ֹל ׁ ִש ֵּלם ַה ֶּמלֶ ְך ,ל ֹא ַח ָ ּיב דָּ בָ ר ִמינַ איָ ה – אמנם מינאיה מודה לאבן־גלבון על האירוח
הנאה ,אך המלך הוא זה המכסה את העלויות.
ַּב ֲעבוּר ּ ִפ ְרזוּל סו ִּסים ׁ ִש ֵּלם ָה ִא ׁיש – את שאר העלויות כגון פרזול סוסים וליווי הפמליה
ממולינה עירו ,משלם אבן־גלבון מכיסו ,סכום שיוכל בבוא העת להגיש לאדונו כהוצאה
מוכרת היורדת מסך מס העובד השנתי.
וּבְ וָ לֶ נְ ְסיָ ה הוּא נִ ׁ ְש ַאר – אכן ,אפילו כשבנות ביתו מגיעות סמוך אל שערי ולנסיה,
מעדיף אל־סיד לשלוח לקראתן משמר ליווי של מאתיים אבירים ,ואילו הוא עצמו
נשאר בעיר.
ֶה ְח ִריב ּו ִטירוֹ ת דֶּ ֶמה – הכוונה לדמויי מבצר בנויים מלוחות עץ ,שאותם ״תקפו״
ו״החריבו״ האבירים לעיני הקהל הנאסף בחגיגות בחצר.
ִא ׁ ְש ּ ִתי ָר ַמת ַה ַ ּי ַחס – חימנה היא בתו של הרוזן מאוביידו ,משועי הארץ ,בעוד אל־סיד
הוא אך אציל זוטר הרואה להשתבח מדי פעם במעמד אשתו.
רוֹ אוֹ ת ֵהן ֶאת וָ לֶ נְ ְסיָ הָ ,ה ִעיר ָה ְר ָחבָ ה – שירת אל־סיד איננה יצירה המצטיינת בערכי
פיוט (וראו הפרק ״האומנם יצירת מופת?״ ב״מבואות״) .מכאן ששורות אלה
( )1615-1612הן בהחלט יוצאות דופן .הקורא (או המאזין) רואה את הנוף ואת ולנסיה
בעיניהן של הנשים .נימת הרכות וההתפעלות מקזזת במידה מסוימת את החומרנות
הקשוחה המלווה את היצירה מתחילתה ועד סופה.
ֵהם ְרבָ בוֹ ת ָח ֵמ ׁשְּ ,ביָ ָדם ֵמ ַיטב ַה ּׁ ֶשלַ ח – גיס של חמישים אלף לוחמים על ציודם הרב
מעבר לכל מה שניתן להעלות על הדעת בימי הביניים.
היה דורש צי ספינות אדירֵ ,
מכאן שהמדובר בעוד הגזמה רבתי המקובלת בשירה האפית.
ַרב ָהע ׁ ֶֹשר  /וְ ַה ּׁ ָשלָ ל ֲא ׁ ֶשר רוֹ אוֹ ת ָּבזֹאת ֵעינַ יִ ְך – כדרכו בקודש של מי שבטוח בניצחונו,
לא את האויב העולה עליו רואה אל־סיד כי אם את השלל העצום שייפול בידיו לאחר
שיביס את המאורים .מכאן ההערה הסרקסטית המסיימת את דברי האיש :ו ִּב ְרצוֹ נָ ם
ַמ ָּתת לָ ֵתת לָ ְך וְ לִ ְבנוֹ ַתיִ ְך / ,נְ דוּנְ יָ ה ְ ּב ֶט ֶרם ֵאלּ ּו לְ גֶ ֶבר ִּת ָ ּנשֶׂ אנָ ה.
ְצלִ יל ַה ּ ֻת ּ ִפים נִ ׁ ְש ַמע ְּבקוֹ ל ׁ ָשאוֹ ן וְ ַר ַעם .הכאה בלתי פוסקת בתופים רבים על מנת לעורר
פחד בלב האויב ,בעיקר בימי מצור ,הייתה הלכה מקובלת בצבאות האסלאם .אין זה
מקרה שהנשים הנבהלות הן קורבן ללוחמה פסיכולוגית מצדו של האויב המאורי.
ְּב ִמנְ זַ ר ַסנְ ָטה ַמ ִר ָ ּיה – הכוונה למסגד הגדול של ולנסיה שהוסב לכנסיית ומנזר סנטה
מריה.
יחה – זכות המהלומה הראשונהLas primeras feridas :
יִ ְהיֶ ה ְ ּגמוּלִ י ַה ְ ּזכוּת לְ ַמ ֲהלו ַּמת ּ ְפ ִת ָ
– הפותחת את הקרב ,היא כבוד רב הניתן במשורה ליחידי סגולה בלבד .למותר לציין
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.1723

.1754-1753
.1839
.1858
.1866
.1906-1905

.1913
.1940
.1953

.1971
.1976

.2022

החפץ בכבוד זה היא מהלומה מורלית לגיסותיו .בדרך כלל נענה האויב
שתבוסתו של ָ
לאתגר על ידי שיגור אביר מאביריו .במקרה הנוכחי אין לכך עדות.
קוֹ ֵטל אוֹ ָתםַ ,ר ִ ּבים ָק ְר ְ ּבנוֹ ָתיו ִמ ְּספֹר – הקרב עצמו נעדר תיאור משכנע ,ומחזק את
הטיעון לפיו היצירה נכתבה בידי פלוני שלא החזיק חרב בידו .הניצחון הגורף של
הנוצרים ,על אף נחיתות של  1:12ביחסי הכוחות ,הוא כאמור מסימני ההיכר של
השירה האפית ואינו יוצא דופן במקרה זה.
ְר ִא ֶיתן ֶאת ַה ּסו ִּסים נוֹ ְט ֵפי זֵ ָעהַ ,הדָּ ם  /קוֹ לֵ ַח ִמן ַה ֶח ֶרב? – ובכן ,תמונת מאצ׳ו מובהקת
רוויה במיניות נוטפת דם וזיעה המוצגת בפני קבוצת נשים :חימנה ,בנות לווייתה ושתי
בנותיה העלמות.
לּ
ּ
ְּת ִח ָּלה ָח ְרד ּו ּ ֶפן ֵא ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֵגיסוֹ ת ַה ּ ַמאו ִּרים – משפט תמוה משהו ,שכן עולה ממנו כי
פמלייתו של מינאיה אינה יודעת על בוא משמר המלך ,אף כי נשלחה אליו איגרת
בנושא (שורה .)1828
וַ ֲא ַק ֶ ּוה לַ יּוֹ ם בּ וֹ ֶאת ְ ּגמוּלוֹ ָא ׁ ִשיב – רמז לביטול עונש הגלות.
ֹאש ֻּכ ָּלנ ּו – לגרסי אורדונייס סיבה טובה לומר את שאמר.
ְּב ַמ ֲעשָׂ יו יוֹ ִריד עוֹ ד ָאסוֹ ן ַעל ר ׁ
אולם מעבר לטינה האישית שהרוזן נושא בלבו כלפי הסיד ,שָׂ ם המספר בפיו אזהרה
באשר לבאות ,שיטה שנוקט המחבר להעצמת המתח הדרמטי.
ִּכי ִאם ֵּבין ְּבנֵ י ֵּביתוֹ יִ ְהי ּו ׁ ְשנֵ י ָה ִאינְ ַפנְ ִטים / ,יִ שְׂ ֶ ּגה ְּכבוֹ דוֹ ְמאֹד וְ ַרב יִ ְהיֶ ה ָע ׁ ְשרוֹ – נישואי
בנותיו של אל־סיד לשני האינפנטים יעניקו להן ולאביהן את המעמד הפיאודלי הנדרש,
החסר להן עתה .מכאן שמבחינתו של אלפונסו עצם ההמלצה המלכותית היא מעשה
חסד שעושה המלך עם הגיבור הגולה .אולם נושא הכלולות נשזר בעלילה בלב ולב,
והמחבר מגלה כישרון ספרותי לא מבוטל בהכלאת שני מרכיבי הנרטיב :מזה שמחת
המחילה ,ומזה הענן הקודר המנבא רעות של הנישואין שבפתח.
ָמקוֹ ם ָראוּי יִ בְ ַחר בּ וֹ לְ ִה ְתוַ ֵעד ִע ִּמי – עוד עדות לגדולת נפשו של המלך ,שאינו מזמן
את אל־סיד אליו כי אם מניח לו לבחור לנוחותו את מקום המפגש.
לֹא לְ רו ִּחי לָ ֵתת לָ ֶהם ֶאת ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתי – דברים הממשיכים את מוטיב האיום שבנישואין.
ראו הערה לשורות .1906-1905
לִ גְ דוֹ ת נְ ַהר ַה ּ ַטחאוֹ – הטאחו ,מן הארוכים שבנהרות חצי האי האיברי ,נובע במזרח
ספרד ,חולף על פני טולדו ונשפך לאוקיינוס האטלנטי .מכאן שהאמירה ״לגדות נהר
הטחו״ היא חסרת כל משמעות גיאוגרפית .הכוונה מן הסתם לאותה נקודה לגדות הנהר
המצויה במחצית הדרך בין ולנסיה לבורגוס.
וְ ׁ ִש ָיר ִאין ֵמ ַא ְד ִר ָ ּיה – הכוונה ל ,Andros-אי יווני בים האגאי ,שנודע בייצור משי
משובח.
ָּכאן יְ ׁ ַש ְּלמ ּו וְ כָ אן יִ ְקנ ּו ְּב ַה ָ ּק ָפה – חסרון כיס מאפיין את האינפנטים ,הנאלצים לקנות
בהקפה ,ומסביר את חפצם לזכות בעושרו של החותן לעתיד .כך יהיה מאוחר יותר
בחצרו של אבן־גלבון כאשר השניים חורשים להורגו על מנת לזכות בכספו ,וכך במשפט
בסיום היצירה ,כאשר מהעדר מזומן עליהם לשלם בקניין שווה ערך.
ֶאת ֵעשֶׂ ב ַה ּ ָׂש ֶדה נָ ַטל ֵּבין ַה ּׁ ִש ַּניִ ם – סמל לכניעה מוחלטת ,בדרך כלל של המובס בשדה
קרב המתחנן באופן זה על נפשו .המעשה חורג מכל היגיון בעלילה שלפנינו .אין פלא
אפוא שהמלך ָח ׁש ְמבוּכָ ה וְ ַצ ַער לַ מראה ,ואף מתרה בו כי אם לא יקום ויתנהג כראוי,
ימנע ממנו את חסדו.
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.2040-2039
.2075

.2086
.2172
.2195
.2222

.2252

נִ ּׁ ֵשק ,עוֹ דוֹ כּ וֹ ֵר ַע ,יָ דוֹ ׁ ֶשל דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ ֲ / ,אזַ י ָקם ַעל ַרגְ לָ יו וְ ֶאת שְׂ ָפ ָתיו נָ ׁ ַשק – נשיקת
כף היד היא סמלו של הווסל ,נשיקה על השפתיים היא סמל השלום והאמונה.
ֶח ְפ ִצי ִּכי ֶאת ְּבנוֹ ֶת ָיךַ ,ה ְ ּגבִ ירוֹ ת סוֹ ל וְ ֶאלְ וִ ָירה – מפי המלך אנו מתוודעים לראשונה
בשמותיהן לשתי בנותיו של הסיד ,שהיו בפיו עד עתה “ ”fijasולא עוד .משלב זה והלאה
מתנתק הסיפור האפי כליל מן האמת ההיסטורית .המחבר קורא ״סול״ ו״אלווירה״
לשתי בנותיו של הסיד ,מריה וכריסטינה ,ובונה נרטיב דמיוני לחלוטין.
הוֹ לַ ְד ּ ִתי אוֹ ָתןַ ,א ְך אוֹ ָתן ַא ּ ָתה ִ ּגדַּ לְ ּ ָת – רמז לכך כי הנערות זכו להתחנך בחצר המלך.
ִע ָּמם ַאסוּר גּ וֹ נְ ָסלֶ ס – ככל הנראה אחיהם הבכור של שני האינפנטים.
לְ ֵעת ּ ִת ּ ֵתן יָ ֵדינ ּו לְ ִא ׁיש ,נֵ ַדע רֹב ע ׁ ֶֹשר – הפסיביות הגמורה של שתי הבנות ,שאינן יודעות
כמעט דבר על בעליהן לעתיד ,מעוגנת אמנם בשיטה הפיאודלית ,אולם כל עיקרה של
השירה שהיא מציגה את יוצא הדופן .לא כך המקרה ביצירה זו.
ְר ֵאהֶ ,את ׁ ְש ּ ֵתי ְּבנוֹ ַתי ְּביָ ְד ָך ַא ְפ ִקיד – הטקס מחייב שהאב הוא שיוביל את בתו וימסור
אותה בידי החתן .העובדה שאל־סיד נמנע מלעשות זאת ומוסר את המלאכה לאחד
הווסלים שלו ,היא רבת משמעות וטעונה במתח דרמטי ,ואמורה לעורר השתאות
ורגשות מעורבים באוזני המאזין בימי הביניים.
ׁ ִשבְ ָעה ִמבְ ְצ ֵרי דֶּ ֶמה – ראו הערה לשורה  1602לעיל.

שירת קלון קורפס
.2281
.2287

.2299-2298
.2320

.2324

ַא ְריֵ ה ִמ ּסוּגָ רוֹ נִ ְמלַ ט – אין זה אירוע המושתל באופן מלאכותי על ידי המחבר ,כפי
שעלול לחשוב הקורא המודרני .גן־חיות צמוד לחצרות מלכים ושועים ובו בעלי־חיים
נבחרים דוגמת האריה ,היה נוהג מקובל בימי הביניים והרנסנס.
ָאז ּ ַת ַחת ַה ַּס ְפ ָסל נִ ְד ַחק רוֹ ֵעד ִמ ּ ַפ ַחד – התמונה הקומית באה לציין את תכונותיהם
השפלות של האינפנטים ,לקראת שיאו של הקנטאר שיתרחש ביער קורפס ובמשפט
המסיים את היצירה .אם עד כה ההסתייגות מן השניים באה לידי ביטוי בצינתו של
אל־סיד כלפי רעיון הנישואין ,עתה מעניק המחבר כיסוי עלילתי לתחושתו המנבאה
רעות של אל־סיד.
ל־סיד וְ ֵתכֶ ף לָ ָא ֶרץ ִה ׁ ְש ּ ַת ּ ֵט ַח – התיאור
ֹאשוֹ ִּ /ב ְפנֵ י ֶא ִ
ָר ָאה אוֹ תוֹ ַה ּׁ ַש ַחל ,נִ כְ לַ םִ ,ה ְר ִּכין ר ׁ
– היפוכו הסימטרי של פחדנות האינפנטים – בא להדגיש את הפער הגדול בין רוחו
העזה והמרוממת של הסיד לעומת מורך הלב השפל והגרוטסקי של השניים.
״צ ִפינ ּו ֶרוַ חַ ,א ְך ל ֹא ֶאת ַה ֶה ְפ ֵסד...״ – במתקפת המאורים על העיר רואה אל־
אוֹ ְמ ִריםָ :
סיד עוד הזדמנות לרווח ושלל .לא כך האינפנטים .המחבר מבקש להציג את קלונם
של השניים בשדה הקרב – המבחן האולטימטיבי של האביר בימי הביניים .מכאן שהוא
מזמן עוד מצור על ולנסיה.
ֶה ֱאזִ ין לִ ְדבַ ר סוֹ ָדם מוּנְ יוֹ גּ ו ְּס ְטיוֹ ס – מוניו גוסטיוס הוא האיש שמתפקידו לרגל אחר
השניים ,תפקיד שאל־סיד הטיל עליו .וראו שורות  2177 ,2169בקנטאר הקודם.
כאן חסר פוליו ,והעלילה נקטעת .מדברי פדרו ברמודס במשפט (שורה  )3317אנו
למדים כי היה זה האינפנט פרננדו שביקש את זכות מהלומת הפתיחה בקרב זה ,ואף
קיבל את הרשות לכך מאל־סיד ,אולם ָּכשל מיד בתחילת הקרב ,ביקש לנוס על נפשו,
ואלמלא ניצל בידי ברמודס ,ששמר בלבו את המקרה ,היה נקטל בידי המאורים .לא
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.2372
.2375
.2379-2378

.2411

.2424

.2426
.2463
.2480-2479
.2537

ברור אם המקרה מסופר בפוליו החסר ,משום שמיד בהמשך ,חרונימו הכומר הוא זה
המבקש ומקבל את הכבוד של פתיחת הקרב.
וְ כִ י ַרב הוּא ְרצוֹ נִ י ַּב ַּמאו ִּרים לַ ֲהרֹג – זאת לאו דווקא מתאוות ההרג כי אם בשמו של
הציווי הכנסייתי של מלחמת חורמה באסלאם .זאת בניגוד לתאוות הבצע של אל־סיד
ומרעיו הנלחמים למען השלל.
ֶאת אוֹ ת ַהצְּ בִ י ֶא ּ ָׂשא ַעל דֶּ גֶ ל ו ָּמגֵ ן – סמלה של הכנסייה בקסטיליה.
ַא ְך ִאם ּ ִת ְמנַ ע ִמ ֶּמ ִּני ֶאת זְ כוּת ַמ ֲהלו ַּמת ְ ּ /פ ִת ָיחהֲ ,אזַ י ָע ִדיף לִ י לִ נְ ט ֹׁש ֶאת ַמ ֲחנֶ ָך – התנאי
המפתיע שמתנה הכומר חרונימו מעלה אפשרות שאל־סיד העניק זכות זו כבר לפרננדו
(וראו הערה קודמת) .חרונימו שמע זאת ומכאן תביעתו הנחרצת הבאה בתוספת של
איום כי אם הזכות לא תינתן לו יפרוש ממחנהו של הסיד.
ַ ּגם ְּב ִרית ַא ֲחוָ ה נִ כְ רֹת – המשפט התמוה של הסיד ההופך באופן זה ל״רודף שלום״,
תרתי משמע ,מתברר כמשחק מילים מתוחכם .הביטוי במקור הוא,”tajaremos amistad“ :
כאשר השורש  tajarהוא כפול משמעות ,גם ״נכרות״ במובן של ברית ,וגם ״נכרות״
במובן של כריתה בחרב (מכאן הניסיון בתרגום העברי להעניק את משחק המילים
במקור) .בוקאר ,אשר לצורך העניין ,שולט בדקויות העגה הקסטיליאנית ,מבין את
כפל המשמעות ומשיב כנדרש.
ֶה ֱע ִמיק לִ גְ זֹר ַה ַּל ַהב וְ נֶ ֱע ַצר ַּב ּמ ֶֹתן – מהלומת חרב אנכית הפורסת לשניים את הקסדה,
הגולגולת והצוואר ואף את הגוף עד המותן ,היא המכה האולטימטיבית ,חלומו הרטוב
של האביר בימי הביניים ,ומופיעה כמעט בכל האפוסים .סביר להניח שהמחבר נטל
תמונה זו משירת רולן ,אלא ששם מצליח הגיבור לפרוס בנוסף על הנ״ל גם את מותניו
ועכוזו של היריב ,להעמיק באוכף ,בגוף הסוס ולהיתקע באדמה מתחת (וראו שירת
רולן ,תרגום אריה סתיו ,הוצאת תמוז ,שנת .)2000
יצוין כי באחת הבלדות ממכלול הרומנסות בעריכתו של חואן דה אסקובר (לפירוט
ראו :פרק ״מבואות.״) מסופר על אותו בוקאר המאורי העוגב כיאות על בתו של אל־
סיד מתחת לחלון ארמונה .האב מגרש את המחזר ורודף אחריו על סוס שהוא צאצא
הסוסה של המאורי הנמלט .השניים ,הסוס ואמו ,משוחחים ביניהם בדרך ומחליטים
להניח לבוקאר לנוס על נפשו ,וכך אכן קורה .בוקאר מגיע אל חוף הים ,מזנק לסירה
המחכה לו על החוף ,ומפליג.
וּבְ ִטיסוֹ ן זָ כָ ה ִסיד – טיסון ,כמוה כקולאדה ,חרבו הקודמת ,שאף ערכה אלף מרק זהב
– סכום דמיוני הבא להפליג בערכה של החרב – נמנית על מעמד החרבות הנבחרות
בשירה האפית.
ׁ ִש ְּב ָחם ַה ִּסידַ ,א ְך ֵהם ּ ֵפ ְר ׁש ּו דְּ בָ ָריו ְּכלַ ַעג – סביר להניח כי זאת על סמך הכתוב בפוליו
החסר ,בו ככל הנראה מספר ברמודס לסיד את האמת ,והשניים יודעים זאת ,או לפחות
משערים.
ְּבשׂ וֹ ָרה טוֹ בָ ה ּ ֵת ֵצא ִמ ָּכאן לָ ִעיר ַק ְריוֹ ןֵּ ,כ ַיצד ָצלְ ָחה דַּ ְר ָּכם וּבְ כָ בוֹ ד זָ כ ּו – המחקר נחלק,
כצפוי ,בשאלה אם זו אמירה סרקסטית או שמא ביטוי לתמימותו של הסיד.
ַ ּב ַּליְ לָ ה ו ַּב ּיוֹ ם שָׂ ִמים אוֹ ָתם לְ לַ ַעג – אל התמונה הנלעגת בחצר עם בריחתו של האריה
מן הסוגר ,נוסף עתה הקלון של שדה הקרב .הכול שמים אותם ללעג ,בעיקר למשמע
ההתנשאות העילגת בדבריהם ,שכן הכול ראו אותם נמלטים מן השדה.
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ַע ָּתה ְ ּביָ ֵדנ ּו ע ׁ ֶֹשר ַרב וְ ָעצוּם ִמ ָּכל ֶ ׁ /ש ְּלכַ לּ וֹ ת נוּכַ ל ְ ּבכָ ל יְ ֵמי ַח ֵ ּיינ ּו – עתה ,כיוון שהממון
– עילת הנישואין – בידם ,אין עוד טעם לשבת בחצרו של הסיד ולסבול את דברי הבוז
והלעג מפי נתיניו .הגיעה העת אפוא לשוב אל קריון .יתרה מזו ,אין הם זקוקים יותר
לנשותיהם פחותות המעמד ,כיוון שכך ,מחליטים השניים להיפטר מהן בדרך.
המספר ,בניגוד לסברות שהועלו
ַ
ַה ִּסידֶ ׁ ,שלּ ֹא ִצ ּ ָפה ִּ /כי יִ ּ ָפגַ ע ְּכבוֹ דוֹ ְּב ֶד ֶר ְך זוֹ  ,דִּ ֵּבר –
לעיל ,מניח שהסיד אינו יודע דבר וכי הוא בטוח ביושרם של האינפנטים.
ְּכמ ַֹהר לִ בְ נוֹ ַתי ְּכ ָפר וְ נַ ֲחלָ ה נְ ַת ּ ֶתםַ / ,מ ּ ַתת ַּכ ָּלה ֶא ּ ֵתן ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַאלְ ֵפי ַה ַּמ ְרק – המוהר הניתן
מידי אבי הבנות לחתניהן ,הופך לרכושם .הקניין הנמסר על ידי החתנים לנשותיהם
הופך לרכושן .מכאן שאם הכסף בידיהם ויצליחו להיפטר מן השתיים ,יישוב לידם גם
הנדל״ן שהובטח לשתי הבנות בקריון.
דְּ בָ ְר ָך ּ ְפ ֻקדָּ ה הוּא לָ נ ּו וּנְ ַמ ֵּלא ַא ֲח ֶר ָיה – דבריהן ,במקהלה ,של שתי הבנות אשר אביהן,
במודע או שלא במודע ,מעלה לקורבן ,הוא אחד הכשלים המרכזיים ביצירה זו ,שכן הוא
מוחק כליל את דמותן והופך אותן ל ,instrumento vocale-נטולות אישיות ,רצון ,שמחה
ופחד.
דּ וֹ ַמנִ י ִּכי ָצלַ ְח ּ ִתי ִּבבְ ִרית נִ ּ ׂשו ֵּאיכֶ ן – על דברים אלו של האב לא בא כל מענה .עדות
בעיקר למחיקת אישיותה של האם החירשת ועיוורת למתרחש סביבה ולצפוי לשתי
בנותיה.
ְּבאוֹ תוֹ ת וּבְ מוֹ ְפ ִתיםִּ / ,כי ֵאין ַה ִּנ ּ ׂשו ִּאים ַה ָּלל ּו לְ ל ֹא דּ ִֹפי – העובדה שאין הסיד מסוגל
לראות את שלפניו וכי הוא זקוק לאותות ומופתים שיזהירו אותו מפני העלול לקרות,
איננה מחמיאה לאינטליגנציה של האיש ,ועומדת בסתירה לתחבולות בהן האיש נוהג
על מנת לזכות במה שלבו חפץ .כך או כך ,הוא מצווה על פלס מוניוס ,שאר בשרו,
לשים עין על האינפנטים בדרכם למולינה.
ֵהם נִ ְפ ָר ִדים ְּכמוֹ ְּבשַׂ ר ָה ֶא ְצ ַּבע ִמצִּ ּפ ֶֹרן – כאמור לעיל ,זהו הדימוי האחד והיחיד ביצירה
כולה.
וְ ל ֹא יוּכַ ל לִ ְטעֹן דָּ בָ ר ַה ִּסיד נֶ גְ דֵּ נ ּו – משפט תמוה .העיר מולינה ,עם ַשליטה אבן־גלבון,
היא וסלות של הסיד המעלה לו מס עובד .הקשר האמיץ בין אבן־גלבון לבין הסיד הוא
אפוא לא רק מסורת של רעוּת בין השניים כי אם מערך של יחסי וסל־אדון .פגיעה
באבן־גלבון כמוה כפגיעה באל־סיד .מכאן שלא זו בלבד שהסיד יוכל לטעון נגדם ,אלא
שיהיה זה מחובתו לצאת עליהם למלחמה על מנת להשיב לעצמו את רכושו ולהענישם.
העונש היה בדרך כלל עלייה לגרדום והחרמת הרכוש לטובת הנפגע.
יִ ּ ֵתן ָה ֵאל ִמ ַּמ ַעל לְ ַמ ַען ִמ ִּנ ּ ׂשו ֵּאי ְּ /בנוֹ ָתיו יִ ְרוֶ ה ַה ִּסיד ַא ְך א ׁ ֶֹשר וְ רֹב נַ ַחת – מכאן נובע שאין
המאורי ,שהאזין לשני האינפנטים ,מוסר לאדונו את מלוא תוכן שיחתם ,שכן אחרת
היה אבן־גלבון עושה דבר־מה להציל את הבנות .מאידך גיסא ,דברי האינפנטים נאמרים
במשפט אחד הכולל את נושא הכלות ( .)2663-2662סביר אפוא שהמחבר ָּכשל במסירת
העלילה.
ֶאל יַ ַער ַאלּ וֹ נִ ים ִה ִ ּגיעוּ ,קוֹ ְר ּ ֶפס ׁ ְשמוֹ – באשר למיקומו המשוער של היער ראו הפרק
״אתרים גיאוגרפיים״.
נָ ְטל ּו נְ ׁשוֹ ֵת ֶיהםָ ,א ֲהב ּו אוֹ ָתן ַּב ַּליְ לָ ה – משפט בעייתי בשל משמעות המילה ״אהבה״.
תרגמתי כך משום שזהו הביטוי במקור ,demuestran les amor :עם זאת עדיף היה
לתרגם ״ידעו אותן בלילה״ וכך להשמיט את פן החיבה ולהניח רק את ההיבט הארוטי.
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על הקשר בין התשוקה לבין הריגת מושא התאווה במובן הפרוידיאני של ארוס ותנטוס
( )Eros-Thanatosנכתב רבות ,ובמסגרת זו מקרה האינפנטים בא כראיה מן האפוס עתיק
היומין.
ְּביָ ָדם ּ ַפ ְרגּ וֹ ל מו ָּצק ,נֻ ְק ׁ ֶשה – השימוש בשוט הנועד לסוס הוא בבחינת תוספת ביזוי
והשפלה.
דּ וֹ ן דְּ יֵ גוֹ ו ֶּפ ְרנַ נְ דוֹ ְ ׁ ,ש ּ ֵתי ֲח ָרבוֹ ת לָ כֶ ם – זו תגובתה של דוניה סול על חרפת ההכאה
בפרגול .דבריה האמיצים של סול הן הביטוי האחד והיחיד מפי הבנות ביצירה כולה
שהוא בעל משמעות החורגת מאמירת אמן.
ַעל ֵּכן ַאל נָ א ּ ָת ִמיט ּו ֶח ְר ּ ַפת ָקלוֹ ן ָעלֵ ינ ּו – את בקשתה של דוניה סול האמורה ליצור
עילה להבאת שני הנבלים למשפט ,ניתן לפרש כתמימות גמורה או סרקזם בוטה.
דִּ ּמ ּו ִּכי ֵהן ֵמתוֹ תָ ,ה ִאינְ ַפנְ ִטים ִמ ַ ּק ְריוֹ ן – גם אם לא ניחנו האינפנטים באינטליגנציה
המספר צריך
ַ
יתרה ,וידוא הריגה במקרה זה הוא קריטי .השניים לא עושים זאת שכן
את השתיים בחיים על מנת להשיאן בסוף היצירה לזוג שועים ראוי ,ובכך להתחבר אל
האמת ההיסטורית המוכרת לו.
ַּבדֶּ ֶר ְך ָּב ּה ָהלַ ְך ָח ׁש ְּבלִ בּ וֹ לְ ֶפ ַתע – כך התרגום המילולי של המקור .אולם ייתכן כי הכוונה
לכך שלבו ניבא לו רעות או שכאב מחשש לגורלן של הבנות ,שארות בשרו של פלס
מוניוס דנן.
ָח ָד ׁש ָהיָ ה ַה ּקוֹ בַ עִ ,מ ֵּמ ַיטב ׁ ְשלַ ל וָ לֶ נְ ְסיָ ה – קשה לתאר הערה קולעת יותר לתיאור
אישיותו של המחבר הסוגד לרכוש .הנה שתי הבנות על סף מותן ,מבקשות ללגום
מים .מוניוס ממהר להשקותן בקובעו .על מנת להציג את גדולת נפשו של מוניוס ,רואה
המחבר לציין כי המציל עשה את שעשה בקובע ״חדש״ שאולי אף איבד משהו מערכו
באופן זה.
וּבָ א ּו ֶאל ֵמ ֵ
ימי דּ ו ֶּארוֹ – עתה חוזרת העלילה ומקבלת מיקום גיאוגרפי מדויק למדי על
נהר הדוארו ,סמוך למגדל ) )La Torreאורקה .וראו ״אתרים גיאוגרפיים״.
ָח ָרה ָאז ַאף ַה ֶּמלֶ ְך – לא ברור מתי חרה אף המלך ,אולם ברור כי פרק זמן נכבד עבר בין
המעשה ביער קורפס לבין החלמתן של הנערות בסן אסטבן .כיוון שכלל לא יעלה על
הדעת כי בין לבין לא נמסר לאב על גורל בנותיו ,הרי שכאן עוד ֶּכשל במבנה העלילה
מצדו של המחבר.
ׁ ָש ַקע ְּב ִה ְרהו ָּריו זְ ַמן ַרב ָה ִא ׁישּ ,תוֹ ֶהה – הסיד אינו ממהר אל בנותיו לראות בשלומן,
שכן לא בשלומן מהרהר האיש ארוכות אלא בנסיבות החדשות שנוצרו .הוא אינו מזנק
על סוסו ודוהר לראות את הבנות אלא שולח אליהן את מינאיה על מנת שישיבן אליו.
דוניה חימנה נעלמה בינתיים מן העלילה כליל.
ַעל ֲאדוֹ נִ י ַה ֶּמלֶ ְך רוֹ בֶ ֶצת ַה ֶח ְר ּ ָפה – אל־סיד מטיל את האשמה על המלך ודורש ממנו
לגזור את דינם של האינפנטים בקורטס המשמש במקרה זה כבית דין בראשותו של
המלך.
ְּב ַס ַהגוּן ָמ ָצא גּ ו ְּס ְטיוֹ ס ֶאת דּ וֹ ן ַאלְ פוֹ נְ סוֹ – סהגון ,עיר מבצר מרכזית ובירתו של המלך
בלאון.
הוּא ֶמלֶ ְך ַעל ַק ְס ִטילְ יָ ה ו ֶּמלֶ ְך ַעל לֵ אוֹ ן – ככלות המלחמות בין צאצאי פרננדו הראשון,
ולאחר מותו של סנצ׳ו מלך קסטיליה מידי מתנקש ,אלפונסו הוא שליט צפון חצי האי
האיברי כולו ,מאנדלוסיה במערב ,לאון וקסטיליה במרכז ,ועד אראגון ונווארה במזרח
(ראו מפת חצי האי האיברי במבוא הכללי).
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יַ כְ ִריז ּו ַעל ִּכ ּנוּס ַה ּקוֹ ְר ֶטס ְּבטוֹ לֶ דוֹ – אל כינוס הקורטס חייבים להופיע כל שועי הממלכה.
באופן זה מבקש הסיד – והמלך תומך בו – לגלות את חרפת שני האינפנטים קבל עם
ומלואו.
וְ ֶאל ַה ּפוֹ ְרטוּגֶ זִ ים – בין צפון פורטוגל ודרום גליסיה לא נקבע גבול קבוע והשטחים עברו
מיד ליד .מכאן שאלפונסו מזמן גם את ַ
״ה ּפוֹ ְרטוּגֶ זִ ים״.
ַה ֶּנ ֱע ָדר ל ֹא עוֹ ד יְ ִהי וָ ָסל לַ ֶּמלֶ ְך – וסל הנעדר מן הקורטס אשר בו מתקבלות החלטות
המחייבות את כל שועי הממלכה ,משול למי שבגד בריבון .המלך רשאי להחרים את
רכושו ולהגלותו מן הארץ.
דּ וֹ ן ָרמוֹ ן וְ דוֹ ן ַאנְ ִר ֶיקהְ ׁ ,שנֵ י ָהרוֹ זְ נִ ים ִע ּמוֹ ָ / ,אבִ יו ׁ ֶשל ַה ֵ ּק ָיסר ַה ּטוֹ ב ָהיָ ה ָרמוֹ ן – ראמון
ואנריקה ,שתי דמויות היסטוריות ,נסיכי צרפת שנישאו לגבירות החצר הספרדית של
אלפונסו .ראמון היה אבי אלפונסו השביעי ( ,)1157-1126הוא ״הקיסר הטוב״ ה־״buen
emperador״ ,נכדו של המלך אלפונסו מן היצירה.
גּ וֹ נְ ָסלוֹ ַאנסו ֶּרס וְ כֵ ן ַאסוּר גּ וֹ נְ ָסלֶ ס – הראשון ,אבי האינפנטים ,מלבד משפט אחד מפיו,
איננו נוטל חלק פעיל בעלילה .השני הוא ככל הנראה אחיהם הבוגר.
רוֹ גֵ ז ַאלְ פוֹ נְ ס ַה ֶּמלֶ ְך ַעל ִאחוּרוֹ ׁ ֶשל ִסיד – הסיד נודע באיחוריו למפגשים (הוא מגיע אל
המפגש עם המלך לגדות נהר הטחו באיחור של יממה ,וראו לעיל) .ההשתהות היא
אמצעי פסיכולוגי בידו ,כך בקרבות וכך במקרה הנוכחי ,כשהאיש מגיע באיחור מכוון
של חמישה ימים ובכך מגביר את הציפייה לבואו.
ַה ִּסיד ׁ ֶש ִּלי ,רוּי דִּ ַיאסָ ׁ ,שכַ ן ְּב ַסן ֶס ְרבַ נְ דוֹ – על מנת להגביר את המרכיב הפסיכולוגי של
הציפייה ,מגיע אמנם הסיד אל מבואות טולדו ,אולם לא ייכנס בשעריה בטרם ישא
תפילה בכנסיית סן סרבנדו ,המצויה מעברו השני של נהר הטחו.
יָ בוֹ א ִע ִּמי ַמלַ נְ ָדהָּ ,ב ִקי ָה ִא ׁיש ַּבחֹק – דבר לא ידוע על יועצו המשפטי של הסיד.
יַ ְס ּ ִתיר ּו ֶאת ַה ּׁ ֶשלַ ח ָק ׁשוּר ֵה ֵיטב ְּביֶ ֶתרְּ ,ב ֵאין רוֹ ֶאה יְ ִהי ַחד וְ נָ כוֹ ן ַה ַּל ַהב – זאת למקרה
שאנשי מחנהו של האינפנטים רוקמים תוכניות לחיסול היריב ,כנאמר מפורשות בשורה
.3010
ְ
ּ ֻפזְ ָמק ִמ ַּבד ֻמבְ ָחר כּ וֹ ֵרך הוּא לְ ַרגְ לָ יו – תיאור מלבושיו של הסיד נמשך לאורך שש עשרה
שורות.
ל־ק ֶר ְס ּפוֹ ִא ׁיש ְ ּג ַרנְ יוֹ ן – El Crespo de Grañónהוא כינויו של גרסי
ֲאבָ ל ֵס ֵרב לָ קוּם ֶא ְ
אורדונייסְ .ק ֶר ְס ּפוֹ – בעל שיער מתולתל וצפוףּ ְ ,ג ַרנְ יוֹ ן – מחוז בשליטתו של
אורדונייס.
ַה ֲח ָרבוֹ ת יָ ׁ ִשיבוִּּ ,כי ֲח ָתנַ י ֵאינָ ם עוֹ ד – במשפט בקורטס לא מוגש כתב תביעה ,ועל כן
אין האינפנטים ויועציהם יודעים במה יאשים אותם הסיד ומה ידרוש כפיצוי .אולם
ברוב המקרים מסתפק התובע בהאשמה אחת ופיצוי עליה .מכאן שהאינפנטים ממהרים
למסור לו את החרבות בתקווה שבכך תם המשפט .אולם בדומה לקרבות שהוא עורך
(וראו את קרבות אלקוסר וקסטחון) ,גם במקרה זה מחלק הסיד את התנהלותו לכמה
שלבים ,מן הקל אל הכבד ,זאת בידיעה כי ישיג את דרישותיו אם יגיש אותן בזו אחר
זו ,בהנחה שבכל אחת מהן יראו האינפנטים את סוף המעשה מבחינתם.
נָ ׁ ִשיב לוֹ ֶאת חוֹ בֵ נ ּו ְּב ַק ְר ְקעוֹ ת ַק ְריוֹ ן – זהו מבחינתם של האינפנטים – מי שכבר כילו
את הממון הרב שהסיד הפקיד בידיהם – הרע במיעוטו .אולם קרקעות קריון דלות
ועלובות ,והצעתם אינה מתקבלת.
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ַע ּ ָתה ׁ ֶש ָה ִאינְ ַפנְ ִטים ִ /מ ַ ּק ְריוֹ ן ֵהבִ ינ ּו ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהם ָמנוֹ ס – אכן אין להם ברירה ,שכן המלך
והשופט העליון הרוזן ראמון מצווים עליהם .יתרה מזו ,השניים מטפחים בלבם תקווה
כי בכך יבוא המשפט לסיומו.
ַא ְך ּ ַתם ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ,וְ עוֹ ד ּ ְתבִ ָיעה ִה ִ ּג ׁיש ּו – עתה זוהי דרישה לדו־קרב ,אחד על אחד ,בין
שני האינפנטים ונציגם לבין שלושת אבירי אל־סיד .אמנם אין לסיד ספק מי ינצח
בקרבות ,אולם הדרישה עצמה הוגנת ביותר ,ועל האינפנטים מוטל להסכים לה.
וְ לָ ּ ָמה ֶאת ְ ּבשָׂ ָרן ְק ַר ְע ֶּתם ְ ּב ָד ְר ָבן – נאומו זה של הסיד הוא המקרה האחד והיחיד ביצירה
כולה בו מביע האיש את רגשותיו הכנים .מכאן עוצמת הדברים המרגשת את המאזין
בימי הביניים.
ַאף ל ֹא לְ ִפילַ גְ ׁ ִשים ְצ ִריכִ ים ֵהם ֶאת ְּבנוֹ ָתיו – קשה לתאר רשעות גדולה מזו הבאה מפיו
של אורדונייס ,דווקא לאחר דבריו המרגשים של הסיד .אולם מן הדין לזכור כי הפער
החברתי בחברה הפיאודלית מעניק לדבריו של אורדונייס כיסוי חוקי .כך או אחרת ,זהו
הקלף היחיד שבידי הנתבעים ,ואלמלא אחריותו הישירה של המלך לפרשת הנישואין
האומללה ,סביר להניח כי מידיו של התובע הייתה נשמטת העילה המרכזית לתביעה.
ְּכ ִפי ׁ ֶש ּזֹאת ָעשִׂ ִיתי לְ ָך ְּב ִק ְריַ ת ַק ְּב ָרה – שנאתו של אורדונייס לאל־סיד נובעת מן המקרה
בו הביס אותו הסיד בקברה ,סמוך לסביליה ,ותלש את מחצית זקנו – עלבון בל יימחה
בקוד האבירי.
ַעל ֵּכן אוֹ ָתן זָ נַ ְחנוּ ,וְ טוֹ ב ׁ ֶש ָּכ ְך ָעשִׂ ינ ּו – פרננדו גונסלס חוזר על דברי קודמו ,שכן זו
הטענה האחת והיחידה בה יוכל להיתלות.
ַעל ֵּכן ֲאנִ י אוֹ ְת ָך – בּ וֹ גֵ ד ו ֶּבן ְ ּבלִ ַ ּי ַעל – ּ /תוֹ ֵב ַע לְ דו ְ
ּ־ק ָרבָּ .כאן ֶא ָּל ֵחם ְ ּב ָך – למותר לציין
שהסיד ויועציו מודעים למשקלה הכבד של טענת האינפנטים ,ועל כן הכינו מראש את
המענה הנכון והמכריע באתוס הפיאודלי :מורך לבו של האביר בקרב .לאחר שברמודס
סיפר בפני בית המשפט על שני המקרים בו נחשפה פחדנותם הבלתי נסלחת של
האינפנטים ועל שקריו של פרננדו ,זכותו המלאה לדרוש ממנו לצאת מולו לדו־קרב.
יֵ לֵ ְך ֶאל ְ ּגדוֹ ת אוֹ בִ ְירנָ ה וּבֵ ין ַאבְ נֵ י ֵר ַחיִ ם ֶ /את ַע ְמלָ תוֹ יִ גְ ֶּבהְּ ,כ ִמנְ ָהגוֹ ֵמ ָאז – הופעתו של
אסור גונסלס היא אמנם נלעגת ,אך בדבריו הוא חוזר על השמועה העיקשת לפי היה
רודריגו דיאס בעל טחנת קמח בביוואר כפרו ,שם נהג לגבות עמלה על עבודתו .גונסלס
אינו מוסיף שמועה נוספת המופיעה ברומנסה הספרדית ,לפיה רודריגו הוא בנו הממזר
של בעל הטחנה הקודם ,שאנס משרתת.
ְּבל ֹם ּ ִפ ְיךֶּ ,בן ְּבלִ ַ ּי ַעלּ ,פוֹ ׁ ֵש ַע וּבוֹ גֵ ד – בדומה לקודמיו פונה גם מוניו גוסטיוס לעלבונות
אישיים .אולם בהבדל מקודמיו ,שהעלו נימוק מעוגן במעשה ,מסתפק מוניו בטיעונים
שלא מן העניין ,כגון במנהגיו המעוררים קבס של יריבו וכו׳.
ימינוֹ ן ִאינִ יגוֹ – כניסתם ,המתוזמרת היטב ,של אוחרה ואיניגו ,שליחי
ֶא ָחד אוֹ ַח ָרה ׁ ְשמוֹ  ,וְ ִח ֵ
יורשי העצר מארגון ונווארה ,משיבה את עלילת היצירה אל המציאות ההיסטורית.
אלווירה וסול ,קרי :מריה וכריסטינה ,אכן נישאו לשועי ארגון ונווארה.
ָא ְמנָ ם ֶצ ֱא ָצ ִאים ֵהם לִ בְ נֵ י וַ נִ יגוֹ ֶמס – ככל הנראה ֵמערבית :בני גומס .אכן ,כדברי גּ וֹ ֶמס
ּ ֶפלַ יֵ ס ממחנה האינפנטים (ראו שורה  ,)3458אין בדברי מינאיה כל חדש ,וסביר להניח
שהמחבר שזר קטע זה בעלילה על מנת להוסיף מתמודד שלישי בדו־קרב הצפוי.
יֵ ׁש ַהנּוֹ ְטלִ ים דָּ בָ ר וְ יֵ ׁש מוֹ ׁ ְשכִ ים יָ ָדם – המושכים ידם עושים זאת שכן נטילת מתת
הופכת את המקבל לבעל חובו של הנותן .מאחר שמדובר בשועי הממלכה ,הרי שאין
להם צורך במתנותיו של הסיד.
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ּ ָפ ַק ְד ּ ָת ָעלַ י לִ ְדהֹר ַעל ַ ּגב ַּב ְּביֵ ָקה – במקום זה חסר פוליו .מדברי אל־סיד ,הנעדרים גיבוי
קודם ,נובע כי סיפור המעשה מצוי בפוליו החסר .על פי שחזור המעשה מן הרומנסות
המוקדשות לאל־סיד עולה כי המלך ביקש ממנו להציג את מרוצתו של בבייקה הנודע
לתהילה .הסיד הדגים זאת ,והמלך מחא כף ברוב התפעלות .על פי הנוהג המקובל בין
שועי ספרד ,המגלה עניין בדבר־מה משלך ,מן הראוי שתעניק לו אותו במתת .מכאן
הצעתו הנדיבה של הסיד ,וסירובו המנומס של המלך.
וּבְ ׁ ָשוֶ ה ִח ְּלק ּו ֶאת ֶע ְמדָּ ָתם לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש – היוצא על יריבו והשמש מולו ,נמצא בנחיתות
בשל האור המסנוור .מכאן החלוקה של המיקום ,שלא לתת לאיש עדיפות על יריבו
בדו־קרב.
הבלֶ ט הוא ציר הברזל אליו מחוברים חלקי המגן.
ֶאת ֶּבלֶ ט ַה ָּמגֵ ן ִר ֵּסקִ ׁ ,ש ֵּסף לִ ׁ ְשנַ יִ ם – ֶ ּ
ריסוקו בלהב החרב בלתי אפשרי – מכאן ציון גבורתו של ברמודס המבצע את הבלתי
אפשרי.
יח לוֹ דּ וֹ ן ּ ֶפ ְדרוֹ – מכאן שהדו־קרב איננו עד מוות – (ad
ִה ְס ִּכימ ּו ַה ּׁשוֹ ְפ ִטיםִ ,ה ִּנ ַ
.)mortem
״ב ׁ ֵשם ָה ֵאלַ ,ה ַּנח לוֹ ...״ – כיוון שאסור גונסלס אינו מסוגל להוציא קול,
ֲאזַ י זָ ַעק גּ וֹ נְ ָסלוֹ ְּ :
נזעק אביו ,גונסלו ,לעזרת בנו ,ומבקש ממוניו גוסטיוס להימנע מלהורגו .זוהי הופעתו
האחת והיחידה של האב ביצירה.
יִ ׁ ְשלַ ח ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ַהכּ וֹ ֵתב לְ ֵע ֶדן – ארבע השורות המסיימות את היצירה נוספו ככל
הנראה בידי המעתיק במאה ה( 14-לסוגיית מועד חיבור היצירה ראו הפרק התואם
במבוא לכרך זה).
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אתרים ברשת
.למותר לציין שמספר האתרים ברשת שעניינם שירת אל־סיד עומד על עשרות רבות
 הנגישים,הרשימה שבזאת כוללת את האתרים שהיו לי לעזר והם לעניות דעתי הטובים
.והאמינים ביותר
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