
 לפעמים, כשמי מהם פוגש אדם, הוא כורת את ראשו, 
לוקח אתו את הראש, ואת הגוף משאיר במקום

מבגדאד אל גדות הוולגה: מסע אבן פדלאן אל 
ארץ הבולגארים, תירגמה מערבית והוסיפה 

מבוא והערות: אלה אלמגור, אחרית דבר מאת 
ראובן עמיתי, ההוצאה לאור של אוניברסיטת 

125 עמודים  ,2019 תל אביב, 

יומן־מסע " מבגדאד אל גדות הוולגה" הוא 
מרתק ויוצא דופן במבטו הישיר והמפוכח, 
המתאר רגע היולי של מפגש בין האסלאם 
הכוזרים(  )באמצעות  מפותל  ובאופן  והנצרות, 
גם עם היהדות. זוהי עדות מיד ראשונה על מסע 

־של משלחת מהח'ליפות העבאסית אל ארץ הבו
בגדאדי  מכובד  מחבריה,  אחד  שכתב  לגארים, 
בשם אבן פדלאן. המסמך עצמו מחזיק בעברית 
45 עמודים, ונוספים אליו כשמונים עמודים של 

המתרג של  ומלמדת  צנועה  הקדמה  ־נספחים, 
מת ד"ר אלה אלמגור ואחרית דבר מלומדת של 
פרופ' ראובן עמיתי מן האוניברסיטה העברית, 

־שבאמצעותו התוודעה המתרגמת ליומן ולהק
שר האינטר־טקסטואלי המסובך שלו. 

הגלגול הבין דורי של היומן מרתק לא פחות 
מן המסע ההיסטורי שהוא מתאר. האזכור הראשון 
לקיומו של היומן הוא בכתבים של יאקות אלרומי 
13, כ-300 שנה לאחר שנ־ -אלחמווי בן המאה ה
כתבו הדברים במקור על ידי אבן פדלאן. המחקר 
ההיסטורי המודרני התוודע לקיומו של האזכור 
הזה רק בתחילת המאה ה-19 והוא קיבל תפנית 
דרמטית בשנת 1923, לאחר שהתגלה היומן בעיר 

משהד באיראן.
אבל היומן שהתגלה אינו הגירסה המקורית 
של אבן פדלאן אלא שכתוב שלו מן המאה ה-11. 

־הרשומון הזה רק מסתבך, משום שבכתב היד נמ
צאות טביעות היד של מעתיק שהוא גם עורך, 
כלומר מתרגם במשמעות המודרנית של המושג. 
הוא מכיל התייחסות מפורש בגוף שלישי לכותב 
היומן, ומדי פעם מקדים את התיאור המשפט: 

"אמר אבן פדלאן ...". 
־לא תמיד ברור מי בשרשרת המזון הטקס
־טואלית הזאת הוסיף את המשפטים הללו. עק

בות ההעתקה נמצאים גם בהבדלים בכותרת 
־של המסמך. גירסה אחת בערבית מכילה בכו

תרת את המלה "מסע" )רחלה( ואחרת את המלה 
־"איגרת" )רסאלה(, ויש להניח, כפי שגורסת המ

תרגמת, כי הבדל זה נובע מטעות העתקה. במאה 
השנים האחרונות התווספו עוד ועוד גירסאות 
של היומן בערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית, 
גרמנית ועוד, ריבוי וחוסר אחידות שהופכים 

את המסמך שלפנינו לתרגום ללא מקור יציב. 
ואכן, בתרגום הנפלא של המסמך לעברית 

־הסתייעה אלה אלמגור בשלוש מהדורות בע
ובשניים  לאנגלית  תרגומים  רבית, בשלושה 
לצרפתית. באמצעותם השלימה פערים, כפי 

־שהיא מעידה על כך בעצמה, ועל בסיסם גו
ללה את הסיפור הבא: הבולגארים שמדובר בהם 
הם הבולגארים של הוולגה, שמלכם ופמלייתו 
קיבלו עליהם את דת האסלאם. זאת להבדיל 
מהבולגרים שחצו את הדנובה, התנצרו ונהפכו 
לבולגרים של היום )את ההבחנה בתעתיק יצרה 

־המתרגמת בעברית לצורכי אחידות(. המשל
חת יצאה מבגדאד בעקבות איגרת ששלח מלך 
הבולגארים לח'ליף העבאסי אלמתקדר שבו הוא 
מודיע לו שהחליט לקבל עליו את דת האסלאם. 
באיגרת ביקש המלך מן הח'ליף לשלוח לארצו 
מורי הלכה וכסף לבניית מסגד. כן דרש כסף 

־לבניית מבצר כדי להתגונן מפני אויביו הכו
־זרים, שהכבידו ידם על העמים והשבטים הסו

בבים אותם ואשר מלכם קיבל על עצמו את עול 
היהדות. 

הח'ליף העבאסי נעתר לבקשת המלך ושלח 
־אל הבולגארים את המשלחת, שכאמור אחד מח

בריה הוא מחבר היומן אבן פדלאן. מן היומן לא 
ברור גודלה של המשלחת. בין חבריה היו לפחות 
שני סריסים טורקים מכובדים מחצר הח'ליפות 

־ששימשו גם מתורגמנים, לצד מתורגמנים נוס
פים, וכנראה גם מורי דרך, שומרי ראש ומשרתים. 
המסע המפרך יצא בשנת 921 לטרה אינקוגניטה 
וארך כמעט שנה. מסע במדבריות, ערבות עשב 
בוציות, יערות עבותים וקור מקפיא עם סופות 

שלגים עד שהגמלים שוקעים עד ברכיים.  
אבן פדלאן הוא אתנוגרף־נוסע מטעם עצמו. 
איש לא ביקש ממנו להעלות את הדברים על 
הכתב. גם לא ברור אם כתב אותם בזמן אמת. 
משמשות  שלו  האתנוגרפיות  הרשימות  אבל 
מקור לא אכזב לאתנולוגיה העוסקת במחקר 

־משווה של מנהגי חברות שונות ושחזור ההיס
טוריה האנושית. לא היסטוריה דיפלומטית אלא 

־עדות ישירה של מה שראה, שמע וחווה בער
בות מרכז אסיה. הימים הם עדיין ימי הביניים, 
לפני ההיסטוריוגרפיה המודרנית ולפני שהזמן 
והטריטוריה עברו תהליך של לאומיות ושיום 

־מודרני. למשל יחידות הזמן הן תיאולוגיות ונ
קבעות על פי כתבי הקודש: "שוחחנו זמן מה, 
כשיעור הזמן של קריאת פחות מחצי שביעית 
של הקוראן". באותה עת הטקסט מבטא בבהירות 

־את כיבוש המרחב החדש על ידי הזמן, כמו למ
של הניסוח של מרחק במונחים של ימי נסיעה 

)"המרחק מאלג'ורג'אנייה... היה שבעים יום"(.
למרבה הצער נקטע המסמך בתחילת תיאור 
. לעו־ םמדינת הכוזרים והמשכו לא נמצא עד היו

מת זאת אנו מוצאים בו, לצד דפוסי מסחר טרום 
קפיטליסטיים, תיאורים מפוכחים ועשירים על 
קבוצות אתניות אחרות שנכחדו מאז מן העולם. 
המשלחת חצתה את ערבות מרכז אסיה ופגשה 
שבטים סלביים, טורקיים, הונגריים, בוכאריים, 
ועוד הכלאות ומוטציות אתניות כמו האוגוזים, 
ּפצ'נגים, בשכירים, כוזרים, ח'וארזמים, ויקינגים, 
בולגרים ובולגארים. או במלותיו של אבן פדלאן: 
"ביניכם ובין הארץ שאתם מדברים עליה יש אלף 

שבטים של כופרים".
ולו בטעימה בלבד, את  אבן פדלאן מטרים, 

־הדו"חות של מוחמד אבן בטוטה, שתיאר בפרוט
רוט רב במאה ה-14 את 30 שנות מסעותיו מצפון 
אפריקה למזרח התיכון, אפריקה ואסיה, בהן גמא 
מאות אלפי קילומטרים, ונחשבים אולי ליומני 
המסע החשובים בכל הזמנים. אבן פדלאן חי 400 
שנה קודם לכן, והמתרגמת מכנה אותו בהקדמה 
היפה שלה "תייר מזדמן", שכן אלמלא האיגרת 
יוצא מעולם את  ייתכן שהאיש מעולם לא היה 

בגדאד. 
עם זאת, אבן פדלאן אינו טיפוס פרובינציאלי. 
בגדאד )למרות חולשתה של הח'ליפות העבאסית 
באותה תקופה אל מול תקופת תור הזהב של הארון 

אלרשיד( היתה בירתה של אימפריה ואחת הערים 
הגדולות בעולם, שמנתה כרבע מיליון תושבים. 
ביורוקרטיה  ניהלה  כבר  הח'ליפות העבאסית 

־גדולה והיתה מרכז תרבותי. ההיסטוריון של בג
־דאד, אלח'טיב אלבגדאדי, תיאר למשל את העו

שר של הממלכה בקבלת הפנים שערך הח'ליף 
917 ואת  אלמוקתדר לשגריר ביזנטיון בשנת 
האולמות, החצרות והגנים המפוארים הסובבים 

־אותה. בבגדאד היה בנמצא באותה עת מוסד תר
ָמה", שם רוכזו כל התרגו ־בותי בשם "בית אלִחְכּ

מים לערבית באותה תקופה. 
במאה התשיעית ניהל את "בית אלחכמה" 
חוניין אבן אסחאק אלעבאדי, שכונה "השיח' של 
 .Johannitius-המתרגמים" ובלטינית נזכר כ
אבן אסחאק שלט בארבע השפות העיקריות של 
יוונית, ארמית־סורית, פרסית וערבית,  זמנו: 

־והפיק תרגומים רבים בתחומי הרפואה, הפילו
סופיה והאסטרונומיה. אבן אסחאק נעזר בבנו, 
באחיינו ובקבוצה של תלמידים, אחדים מהם 
עבדים דוברי יוונית. הם פיתחו שיטות שונות 
לתרגום משותף והאיצו בכך את מפעל התרגום 

־באופן דרמטי. האגדה מספרת שהסכומים שה
שתכר היו שווי ערך לזהב במשקל התרגומים 
שלו מיוונית לערבית. אולי בשל הידע העמוק 

היה אחד הראשונים שהת הוא  ־שלו ברפואה 
רגומים שלו היו מבוארים והציגו את התרגום 
שלו לצד הטקסט המקורי תוך ציון ההבדלים 
ביניהם. "בית אלחכמה" יצר את האקלים של 

־תנועת התרגום מיוונית לערבית, שנמשכה לפ
חות מאתיים שנה, ואחר כך מערבית ללטינית 

ולשפות אחרות.  
אבן פדלאן על השבטים הברב ־מבטו של 

ריים היה אפוא מבט של בן ציביליזציה מפוארת. 
־מנקודת מוצא זו הוא כותב וכתיבתו ישירה ופ
־שוטה, ללא חנופה, אולי עם מעט הגזמה והת

נשאות. הוא מקפיד לאפיין את השבטים הללו 
באמצעות הפונטיקה של הלשונות, בתארו את 
הקולות והצלילים של הדיבור. נותר לתהות אילו 
בחירות לשוניות נאלץ לעשות כדי לכתוב את 
מה ששמע, או זכר ששמע. במלים אחרות, אילו 
הטבע  במסמני  כשבחר  בפניו  עמדו  אילוצים 
לקול האדם. למשל: "אלה הם ]הח'וארזמים[ מן 

־הגרועים שבפראי האדם והגסים מכולם בדיבו
רם והליכותיהם. דיבורם דומה יותר מכל לצווחת 

־זרזירים"; "במרחק יום מג'ורג'אנייה יש כפר הנ
ְרַדִלּיה. דיבורם  קרא ַאְרְדּכַו, שתושביו נקראים ּכַ
דומה יותר מכל לקרקור צפרדעים"; "הוא היה 
גבר שחזותו מעוררת יראה, בעל גוף, רחב מידות 

שדיבורו כמו יצא מתוך חבית" )עמ' 43(.
גם בתיאור  גדושה  עדותו של אבן פדלאן 
קודים של התנהגות כמו מנהגי אכילה והיגיינה 
כמו למשל: "כזהו המנהג: איש אינו שולח ידו אל 

־האוכל, עד שיגיש לו המלך כדי נגיסה, ובטרם יק
־בל אותה מביאים לו שולחן". קשה להפריז במי

דת התדהמה והגועל שחש מהתנהגויות שפגש. 
"בכל יום ויום הם רוחצים את פניהם ואת ראשיהם 
במים מטונפים ומצחינים מאין כמותם. זאת משום 
שהשפחה באה בבוקרו של כל יום ועמה קערה 
גדולה של מים. היא מגישה אותה לאדונה והוא 

־רוחץ בה את ידיו, את פניו ואת שער ראשו, רו
חצו ומסרקו במסרק אל תוך הקערה, אחר כך 
מוחט את אפו ויורק לתוכה ואינו מניח שום דבר 

־זוהמה שאינו עושה במים האלה. משסיים לע
שות את כל הנחוץ לו נושאת השפחה את הקערה 
אל זה שלצדו והוא עושה כמעשה הראשון"; "הם 
]האוגוזים[ אינם מתנקים לאחר הפרשת צואה 
או שתן או קרי וכיוצא באלה, ואין בינם לבין 
המים שום קשר, במיוחד בחורף"; "הם מגלחים 

את זקניהם ואוכלים כינים".
ועוד: "]בג'ורג'אנייה[ אין האשה מסתירה 

־שום חלק מגופה מפני שום אדם... בעוד אנח
נו משוחחים גילתה האשה את ערוותה וגירדה 
אותה לנגד עינינו"; "הניאוף זר להם. אם הם 
זה... הם  מגלים שאחד מהם עשה משהו מעין 
מחברים יחד ענפים של שני עצים, קושרים את 
הנואף לענפים, ואז משחררים את העצים והאיש 
הקשור אליהם נחצה לשניים"; "נזהרנו מפניהם 
]הבשכירים[ זהירות רבה משום שהם הגרועים, 
המלוכלכים והרצחניים שבתורכים. לפעמים, 

־כשמי מהם פוגש אדם, הוא כורת את ראשו, לו
קח אתו את הראש, ואת הגוף משאיר במקום".

שרשרת  עבר  הזה  המרתק  המסמך  כאמור, 
־מסירות ארוכה עד שהגיע לגירסתו העברית. מג

לה כתב היד הוא מלומד טורקי בשם טוגאן, שמצא 
אותו בספריית קבר האימאם עלי רזא בעיר משהד 
שבאיראן בשנת 1923. טוגאן העתיק חלקים ממנו 
הדוקטור  עבודת  לנושא  אותו  והפך  ידו  בכתב 
שלו בתחילת שנות השלושים באוניברסיטת בון, 
והמנחה שלו היה פול קאלה, שהיה גם המנחה של 
לאה גולדברג בעבודת הדוקטורט שלה. ב-1939, 
עם פתיחת המלחמה, התמנה טוגאן לפרופסור 
באוניברסיטה באיסטנבול ופירסם באותה שנה 
בלייפציג מהדורה בליווי תרגום שלו לגרמנית. 
מחודשת  ערבית  מהדורה  הופיעה  ב-1959  רק 
של החיבור, תחת הכותרת "רסאלת אבן פדלאן" 

־)"האיגרת של אבן פדלאן"(, שהופיעה שוב בער
בית ב-1994 תחת הכותרת "רחלת אבן פדלאן" 

־)"המסע של אבן פדלאן"(. בין לבין הופיעו מהדו
רות שונות בצרפתית, אנגלית, טורקית ועוד. אלו 
היו המקורות שבהם נעזרה המתרגמת כדי להשלים 

את תרגום המסמך לעברית.
־היומן של אבן פדלאן שימש כבסיס גם לב

דיון, למשל מייקל קרייטון כתב בהסתמך על 
 Eaters of( "היומן רומאן בשם "אוכלי הגופות
the Dead(, שנהפך בתורו גם מקור לתסריט 
לסרט בשם "הלוחם ה-13" בכיכובו של אנטוניו 

־בנדרס. קרייטון מעניק את הרושם שהרומאן נא
־מן למקורות ההיסטוריים, אבל בה בעת גם מצ

ביע על פערים בין התרגומים המאפשרים חופש 
פעולה ויצירה לסופר. קרייטון עצמו משנה את 

־המהלך המקורי ומעניק לסיפור אפשרויות אל
־טרנטיביות של מפגשים עם ויקינגים ועם מפ

לצות שלא מוזכרות בגירסה שלפנינו. כך גם 
היה יכול הקורא, המשלים פערים מעצם פעולת 

־הקריאה, לצאת נשכר אילו היתה המתרגמת חו
שפת באופן גלוי ומתלבטת יחד אתו בתהליך 
מילוי הפערים המרתק אותו ביצעה כמלאכת 
מחשבת בתרגומה. כך היצירה היתה מתקיימת 

גם ברווח העשיר שבין הדוקומנט למבדה. 
אני אוהב את התרגומים של אלה אלמגור. 

־הם עדינים, צנועים ומבוססים על הכרעות מו
שכלות. לזכותה שני נכסי צאן ברזל שנהפכו 
לתרגומי מופת: "אוסאמה אּבן מּונַקד. ניסיון חיי 
— זיכרונותיו של אביר מוסלמי בימי מסעי הצלב" 
2011( ו"אבן חזם האנדלוסי.  )חרגול ועם עובד, 

ענק היונה" )מוסד ביאליק, 2002(.

רשימות תל אביביות | אברהם בלבן

 אילן היוחסין 
של בית השוטרים

יוני. לעצי המכנף הנאה שלאורך שדרות דוד  שני של  שבוע  שני,  יום 
־המלך יש אמנם אותה קליפת גזע מרובת חריצים ואותה פריחה צהובה־חר

דלית המכסה עכשיו את המדרכה, אבל העץ הזה הוא עץ אינדיבידואליסטי 
והצמרת.  הגזע  פיסולי שונה לחלוטין של  מאוד: כל פרט כאן מציג מבנה 
נעים ברוח הבוקר המוני פרחים, המתגלים מקרוב   53 בית  על הדשא מול 
הפשוטים  הכותרת  עלי  ארבעת  על  הזה,  העדין  הפרח  הוורוד.  הלילה  כנר 
שלו המרושתים בוורידים אדמדמים, די נדיר בעיר. מן הסתם נזרע מעציץ 

מאחת המרפסות ומיהר להתנחל בדשא ולכסות אותו בוורוד הוורוד הזה.
אני  הבית.  בחזית  יפה  צבעוני  פסיפס  מגלה  העין  הפרחים  בעקבות 
עולה במדרגות ורואה מִצדה הימני של הכניסה לבניין סצינה מקראית על 
פי הפסוק, "וייקח דוד את החנית ואת צפחת המים מראשוֵתי שאול". גבר 
בגיל העמידה מגיע עם כלבתו לדלת הבניין, רואה אותי מתבונן בפסיפס, 
ושואל אם אפשר לעזור. אני שואל מי מטפח את נר הלילה הוורוד ושומע 
ממנו כי הפרח זרע את עצמו כבר לפני ארבע־חמש שנים, ומאז כל אביב 
אתו  ולעשות  לצלמו  כדי  במיוחד  לכאן  מגיעים  ואנשים  בהמוניו  פורח 

סלפי. בתחילת אפריל היו הרבה יותר פרחים, הוא מתנצל. 
־מי עשה את הפסיפס שמולנו אין לו מושג, אבל פסיפסים דומים הקשו

רים לדוד המלך מופיעים גם על שלושת הבניינים הסמוכים. מתברר שאותו 
קבלן, "נווה", בנה את ארבעת הבניינים ממספר 51 עד 57 וטרח לעטר את 
כולם בסצינות מקראיות, כראוי לרחוב הנקרא שדרות דוד המלך. בן שיחי 
מספר שכאשר "בנייני נווה" נבנו, בראשית שנות השישים, הוא וחבריו היו 
סוחבים מכאן קרשים למדורות ל"ג בעומר, ולא היה לו מושג שיום אחד יגור 
פה. המעליות של הבניינים האלה היו דבר חדש בתל אביב של אז, והילדים 

היו נפגשים כאן כדי לעלות ולרדת במכשיר הפלאים. 
־האיש מוסיף שלפני כעשר שנים, בהשפעת הגינון העשיר של הבית הס
־מוך, החליטו דיירי הבניין לטפח את הגינה בחזית ביתם. אכן, עם עצי הש

דרה מאחורינו ועם עצי הצאלון והברכיכיטון הפורחים באדום ובסגול בחזית 
הבית מולנו אפשר להרגיש לרגע שאנחנו בעיר שנועדה להיות עיר גנים. 
החום  עזרוני מעיר על  )אהוד(  ואודי  בינתיים כבר הצגנו את עצמנו, 
תור  לי  יש  בשעוני:  מציץ  אני  בדירתו.  בשיחה  שנמשיך  ומציע  שבחוץ 

כלשהו באיכילוב בעוד כשלושת רבעי שעה. אוקיי. 
נעלמת  ורינה  עזרוני,  רינה  הציירת  אשתו,  לפני  אותי  מציג  אודי 
לשתיים־שלוש דקות וחוזרת כדי להגיש תקרובת לשולחן: ספרוני שירה 
מאת  לילדים"  שירים   — "החליל  המחבר,  בחתימת  מלצר  שמשון  מאת 

־שאול שטרניחובסקי, וכרכים ישנים של הוצאת אחיאסף. מהיכן כל האוצ
רות האלה? סבו של אודי, יקותיאל עזרוני, היה מנהל בית הספר התיכון 
בנווה צדק והיה חבר בוועד הלשון, וספרים רבים מספרייתו העשירה מצאו 
את דרכם לביתם של רינה ואודי. האורח הלא־צפוי הוא בהחלט הזדמנות 

טובה לאוורר אותם מעומק מדפי הספרים. 
אני פותח את שירי הילדים של טשרניחובסקי ומגלה את השיר "גינה 
לי" שאמי כל כך אהבה לשיר: "גינה, גינה, גינה לי / פינה במסתרים. / 
סוד זה נודע לי, אך לי, / לי ולזוג ציפורים". אני בטוח שאמא לא ידעה 
מי חיבר את המלים האלה, אבל הדבר לא פגע כלל בהתרוננות שבה היתה 
שרה באוזני את לחנו של נחום ורדי. קולה החם לא השאיר כל מקום לספק 
אהבתה  את  לחלק  לה  שהורה  בקיבוץ  ושלי,  שלה  שלנו,  סוד  גם  זהו  כי 

שווה בשווה בין כל ילדי הגן.

בחיל  טייס  היה   ,1954 )יליד  מאודי  שומע  אני  ועוגה  תה  כוס  על 
האוויר, המשיך כטייס באל על וכיום מדריך טיסה( כי סבו מצד אמו שירת 
וחמישה  הוא  ישראל.  במשטרת  כך  ואחר  ההגנה  של  המודיעין  בשירות 
מחבריו במשטרת המנדט הקימו את "בית השוטרים" בסוקולוב 26, ודאגו 
ואת   26 סוקולוב  היטב ששירת את ההגנה. את  חבוי  גם סליק  בו  להקים 
חצרו האחורית המוזנחת אני מכיר היטב מטיוַלי לפארק הירקון, אבל לא 

היה לי כל מושג על אילן היוחסין של הבית ועל הסליק שבמרתפו.
תל אביב, כבר למדתי, נבנתה מגילות מגילות. כל פעם מרתק מחדש 

־לגלות את התפרים מאחורי פאזל השכונות והבתים המצטרפים־לא־מצ
טרפים זה לזה. הודות לנר הלילה הוורוד למדתי היום על ארבעת בנייני 

נווה ועל בית השוטרים. לא רע ליום אחד.
מועד התור שלי באיכילוב מתקרב ואני מודה למארַחי ונפרד. כשאני 
יורד מהדירה אני מגלה שהדלת האחורית של הלובי של הבניין מובילה 
ל"גן אריסון", אחד הגנים האהובים עלי ביותר בתל אביב. אדריכל הנוף 
אורי מילר )2019-1937( עשה את המקסימום מן השטח הקטן שכאן וכמו 
הגדיל את נפחו על ידי יצירת גבהים שונים באדמת הגן, בשביליו ובעציו. 
הוא  והרב פישמן־מימון,  אורי לסר  קירואן,  בין חכמי  דחוק  למרות שהגן 
משרה תחושת אינטימיות ושלווה, בין השאר הודות לעצי הפיקוס החלוד 
ששורשיהם הענקיים חשופים ומתמזגים זה בזה. בהבדל מכמה וכמה גנים 
הולך  רק  הארבעים  בן  שהגן  ודומה  הזנחה  כאן  ניכרת  לא  בעיר,  אחרים 
יכול  אדם  פישמן־מימון  הרב  רחוב  של  העשירה  הצמחייה  עם  ומשתבח. 
אני מציץ  גנים.  בעיר  נמצא  שוב להיאחז לרגע באשליה המתוקה שהוא 

בשעוני ומרחיב את צעַדי.

הרפתקאותיו של אבן פדלאן, שיצא בשנת 921 מבגדאד לבולגריה של הוולגה לסייע למלכם להתגונן מפני ממלכת הכוזרים 

יהודה שנהב־שהרבני

פסיפסים הקשורים לדוד המלך מופיעים 
בארבעת הבניינים הסמוכים של חברת 
"נווה", ממספר 51 עד 57, כראוי לרחוב 

הנקרא שדרות דוד המלך

גן אריסון. תחושת אינטימיות ושלווה הודות לעצי הפיקוס 
החלוד ושורשיהם החשופים צילומים: אביבה עין־גיל

דוד ושאול, פסיפס בשדרות דוד המלך 53

פודור קורטנר, פרשים בשכירים, 1813. "הם הגרועים, המלוכלכים והרצחנים 
שבתורכים"

שרון אריק כהן

לעולם לא אשוב לארון
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ֱאמּונֹות  ֲאִני לֹא ַמֲאִמין ּבֶ

ְטֵפלֹות — 
ל ַרע —  ֶזה ֵמִביא ַמּזָ

ּלֹא ֵנַדע, ֲאָבל הֹוֵפְך ַנַעל ׁשֶ
ְוכֹוס ִלְמִציַאת ֲאֵבָדה.

ת,  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ג ּבְ ֲאִני אֹוֵכל ּדָ
ל, ְלַמּזָ

ל, ֵכן אֹו ַחּיָ ְוׁשֹוֵפְך ַמִים ַאֲחֵרי ׁשָ
ינֹוק, ם חּוט ָאדֹם ַעל ֵמַצח ּתִ ְוׂשָ

ִמיד קֹוף,  ינֹוק ּתָ ְוַהּתִ
ִמיד ְמכָֹער. ּתָ

ְואַֹמר — 
אְו  ּך ּו־ְעְדָיאְנּך ְעּבָ ְנְעׁש ְפָראׁשְ

ּך. אׁשְ ּבָ
ן במיטתך בשלום, ואויביך  ]יׁשַ

ייקחו את צרותיך[
ן ִראׁשֹוָנה — ָאִכין ְסִפיְנג', ׁשֵ

ֶמַלח ים אֹוָתּה ּבְ ן ָנְפָלה — ָאׂשִ ׁשֵ
ְואַֹמר — 

ּן ְדְל־ְחָמאר ּו־ ְעִטיְתּך ׁשְ
ּן  ְדְל־ְע'ַזאל. ְעִטיִתיִני ׁשְ

]נתתי לך שן חמור ונתת לי 
שן איילה[

קֹוף ׁשְ ה ַעל ַהּמַ ָחֵמׁש ְנֻקּדֹות ִחּנָ

ְטפּו ְטפּו ְטפּו ַעל ַיְנׁשּוף 
ָמעֹוף. ּבְ

ְואַֹמר —
י ְמָעאּך, ְטפּו  ּדָ י ְמָעאָיא, ׁשְ ּדָ ׁשְ

ְעִליּך.
]אלוהים אתי, אלוהים אתך, 

אני יורק עליך[
ין, ה ֲאִני ֵמִניַח ַסּכִ ּטָ ַחת ַהּמִ ּתַ

ים. ִעם ֶמַלח ּוְתִהּלִ
ר ָעַלי. ּבֵ הּו ּדִ י, ִמיׁשֶ ִאם ָנַפְלּתִ

יַע,  ֶסף ַיּגִ ד, ּכֶ ּיָ י ּבַ ַרְדּתִ ִאם ּגֵ
אּוַלי.

י ֱאֶמת. ְרּתִ ּבַ י, ּדִ ּתִ ׁשְ ִאם ִהְתַעּטַ

ְלַבר ִמְצָוה — ַחְמסֹות ּגּוְרֵמט.
ְקּפֹץ ָהַעִין — ֶהְריֹונֹות  ּתִ

ים. ֲחָדׁשִ
יעּו  ה — ַיּגִ ֶיֶלד זֹוֵחל ַעל ִרְצּפָ

אֹוְרִחים.
ַח ַאֲחֵרי ֲחצֹות. לֹא ְלִהְתַקּלֵ

ֶלת.  לֹא ִליׁשֹן ִעם ָהרֹאׁש ַלּדֶ
י ֲחלֹום, ִאם ָחַלְמּתִ
אַֹמר ֲחלֹום טֹוב, 

לֹום. ֲחלֹום ׁשָ
ֱאמּונֹות  ֲאִני לֹא ַמֲאִמין ּבֶ

ְטֵפלֹות —  

ל ַרע. ֶזה ֵמִביא ַמּזָ

 .2
את: ּכַ ־ְשׂ א ּבְ ון ִיקּול ִלּיָ ּוְ ַה־ּכֻ

ֶקט: ׁשֶ ון יֹאַמר ִלי ּבְ ּוְ ַה־ּכֻ
ָמא ְתָעאְווְד ַוואלֹו!

ר ְלַאף ֶאָחד! ַסּפֵ ַאל ּתְ
א ִח'יר ְפְל־ אְיְנׁש ּתָ ָמא ּכַ

ְמָעאְווָדה.
ֲהֵרי ֵאין ׁשּום ּתֹוֶעֶלת

ּפּור. ּסִ ּבַ
ון לֹוֵחׁש ִלי, ּוְ ַה־ּכֻ

ר!  ַסּפֵ ַאל ּתְ
ְלִמי 

ֶזה 
עֹוֵזר?

.3
ג אֹוִתי. ְרִביבֹו אֹוֵהב ְלַדְגּדֵ

ְפֶלֶצת יֹוֵצא  ַחק ַהּמִ ִמׂשְ
ִליָטה, ְ ִמּשׁ

בּול. חֹוֶצה ּגְ
ּוּוָנם. ים ּכִ ּנִ ְזָרִמים ְמׁשַ

ֶזה ּכֹוֵאב.
הּוא לֹא ׁשֹוֵמַע?

ת ִמְתַעּוֵ
נֹוֵהם

ּופֹוֵסק.
ַעד ְלִדְמעֹוַתי הּוא ַמְחִליק  ִמּבַ

ֶאת ִקְמֵטי ֻחְלָצתֹו.
חֹר  ְפּתֹור ָלָבן ַמְבִליט ֶאת ׁשְ ּכַ

ְרָניו. ִצּפָ
יָבה, ׁשִ ב ַלְחזֹר ַלּיְ ֲאִני ַחּיָ

ר. ּקֵ הּוא ְמׁשַ
יו, ְרּכָ ּכֹוֵרַע ַעל ּבִ

לֹוֵכד
ֶאת

ִטי. ַמּבָ
ה זֹוֵכר ֶאת השריקה? ַאּתָ

.4
ֵסֶדר ִאּתֹו, הּו לֹא ּבְ ֶ ַמּשׁ

ם. ּלָ אֹוְמִרים ּכֻ
ִריְך, ּצָ מֹו ׁשֶ הּוא לֹא ּכְ

אֹוְמִרים ִלי.
ּוָמה ֲאִני רֹוֶאה?

לֹוׁש ׁשְ
ֵמאֹות
ים ִ ּשׁ ׁשִ

ה ָ ַוֲחִמּשׁ
ָיִמים

סֹוֶטה.
ג. ּגֵ ה, ִמְזּדַ ּנֶ ּתַ ט ִמׁשְ ַמּבָ

ְפִנים הֹוֵרג. ַהּבִ
ֵסֶדר ִאּתֹו, הּו לֹא ּבְ ֶ ַמּשׁ

ם. ּלָ אֹוְמִרים ּכֻ
ֵסֶדר  הּו לֹא ּבְ ֶ ַמּשׁ

ִעם ָהעֹוָלם.

.5
ְעּגּוַע ל ּגַ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ְלעּוִגּיֹות ְמכֹוָנה ָמרֹוָקִאּיֹות,
ֶתה ֵריָחִני.  ה ּבְ יּבָ ְלׁשִ

ְעּגּוַע ל ּגַ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ׁשֶ
ֶסף  ׁש ַהּכֶ ְלַמּגַ

ֶרט ָהֲעָרִבי. מּול ַהּסֶ
חֶֹרף, א ְוִלְדרֹודֹון ּבַ ְלִאּמָ

א ִנְרָדם,  ְלַאּבָ
ּפֹוֶנה עֶֹרף.

ְעּגּוַע ל ּגַ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ׁשֶ
ְלַבִית, 

ְלַאִחים,
ְלָאחֹות.

ֶחְלֵקי ְמכֹונֹות. ָחה ּכְ ּפָ ִמׁשְ
ְוַגם
ִאם

ֶאּפֹל,
א, ִאּמָ

ַעד
ְלסֹוף

ְדרֹון, ַהּמִ
ְלעֹוָלם 

לֹא
ָאׁשּוב 
ָלָארֹון.

.6
ְכלּו ִלְהיֹות ִלי: ּיָ ים ׁשֶ ֲהָצָצה ַלַחּיִ

ָחה, ְיָלִדים,  ּפָ ה, ִמׁשְ ָ ִאּשׁ
ִלי ְסִטּיֹות, ּבְ

ר ְוֵאין־ְספֹור  ן ָיׁשָ ּבֵ
ִהּיֹות. ּתְ
ם ְוֵאי־ׁשָ
ֲעבּוִרי  ּבַ

ְיִציר ִנְבָרא.
ַבר ַאְך הּוא ַוֲאִני ּדְ

ֲעֵבָרה.
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