מתוך דחק ז'
על "פריז" :ננה אריאל
"פריז" :בתרגום יהודה ויזן

ננה אריאל

"אני רוצה הולופרזה"
על הכתיבה האנציקלופדית של הופ מרליס
פיסות חייה וכתיבתה של הופ מרליס ) (Mirrleesלא מתגבשות לכדי סיפור
משכנע אחד .מי שהפואמה האולטרה-מודרניסטית שלה 'פריז' השפיעה
על 'ארץ השממה' של ת.ס .אליוט; האֵ ם
המייסדת של ז'אנר הפנטזיה שהקדימה את
טולקין; ידידתה של וירג'יניה וולף שהוזכרה
ביומניה כילדת פלא מפונקת אבל מבריקה,
וגם – מי שהעבירה את רוב חייה ככישלון
ספרותי באנונימיות מוחלטת.
מרליס נולדה ב 1887-בקנט שבאנגליה
למשפחה מבוססת שהייתה מעורבת בעסקי
סוכר ומנועי דיזל ,וגדלה בסקוטלנד ובדרום
הופ מרליס
אפריקה .לאחר תקופת לימודים קצרים באקדמיה המלכותית לאמנות
דרמטית עברה ללימודים קלאסיים בקיימברידג' ,שם הייתה תלמידתה של
ההוגה הנודעת ג'יין אלן הריסון ,חוקרת קלאסיקה ,מיתולוגיה ושפות,
וסופרג'יסטית מתונה .מערכת היחסים של מרליס עם הריסון הייתה הקשר
הפטאלי של חייה .היא חייתה עם הריסון החל מ 1913-בין בריטניה
לצרפת ,וטיב היחסים האינטימיים ביניהן מעולם לא התבהר .הריסון
המבוגרת ממרליס בכמעט שלושים שנה ,תחת השפעת דמותה של סאפפו,
ראתה במרליס בת טיפוחים רוחנית ,ושנות הכתיבה הפוריות של מרליס
חפפו לשנות חייה המשותפים עם הריסון עד מותה של זו ב.1928-
מרליס הייתה מקורבת גם לחוגיה של קבוצת בלומסברי בלונדון והייתה
מיודדת בין השאר עם וירג'יניה וולף ,גרטרוד שטיין ות.ס .אליוט .היא
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נתפסה כאישה מרשימה ,מלאת ביטחון עצמי ומשכילה באופן חריג ,אישה
ששלטה בכמה שפות על בוריין ,בהן זולו .ביומניה של וולף היא מתוארת
באופן אמביוולנטי ביותר כאישה "גחמנית ,תובענית ,אנינה ,מלומדת מאוד
ולבושה נהדר" וכ"אריסטוקרטית עם נטייה לדעות שמרניות" .וולף כינתה
אותה "האחרונה בידידותיה" ,ויחסה אליה ,יש להניח ,לווה בקורטוב של
קנאה על קרבתה אל ג'יין הריסון ,הקלאסיקנית הנערצת .הביקורת שוולף
פרסמה על הרומן הראשון של מרליס “Madeleine: One of Love's
” Jansenistsמ 1919-שעסק בסלונים ספרותיים במאה ה ,17-נוסחה
בדיפלומטיות זהירה וניכר שהסתייגה ממנו.
אבל מרליס הפתיעה כשבאוגוסט  1919מסרה לוירג'יניה ולאונרד וולף את
כתב היד של הפואמה האוונגרדית המקורית להדהים 'פריז' עבור הוצאת
הוגארת' שהקימו .שיטוט ברחובות פריז החבולים בשלהי מלחמת העולם
נעשה בפואמה למסע רב-חושי אינטנסיבי ,עשוי מלאכת טלאים של
סגנונות וציטוטים .הפואמה הרשימה את הזוג וולף עמוקות ,אבל היא
הודפסה רק חודשים ארוכים לאחר מסירתה ,לעומת שיריו של ת.ס אליוט
שנמסרו להוצאה באותה שנה והודפסו מיד .העיכוב בהדפסה ,לצד שורת
תקריות אחרות שקשורות לענייני זמן ,הוא אחת החידות שמלוות את
'פריז' .יש להניח ששיריו של אליוט מוקמו גבוה יותר בסדר העדיפויות,
אבל לעיכוב יש גם הסבר אחר ,מהותי' :פריז' דרש את מלאכת העימוד
והסידור המורכבת ביותר שידעה ההוצאה .זוהי פואמה ארוכה ופרועה
מבחינה טיפוגרפית שבה אין שורה דומה לקודמתה ,יצירה שדרשה
ניסיונות הדפסה חוזרים ונשנים ,הגהות ותיקונים ,חלקם נשמרו בכתב ידה
של המחברת .היא הודפסה בסופו של דבר במהדורה מצומצמת )בפורמט
קטן ודקיק ,ככל הנראה ב 175-עותקים( ,רק בפברואר  ,1920כשעל גבי
העותקים נותרה חקוקה השנה  .1919התיארוך השגוי הוא חידה נוספת
שמלווה את הפרסום :זוהי שגיאה קטנה ומשונה שהיא בפועל מהלך רב-
משמעות של פסבדו-אפיגרפיה )תיארוך מוקדם יותר מתאריך ההדפסה(.
חשוב היה למרליס ששנת סיום המלחמה תהיה שנת פרסום הפואמה,
חשוב היה לה לשמר את התחושה שהפואמה נכתבה בזמן אמת .ובפואמה
גדושת כפילויות שההיבט הגרפי שלה כה מרכזי ,ייחודה של הכפילות 19-
 19וודאי שבתה את ליבה .הבחירה ב 1919-כשנת פרסום פיקטיבית הייתה
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יזומה ,ואף הודגשה מכורח הנסיבות :וירג'יניה וולף בילתה יום מרגיז
במיוחד בתיקון ידני של הספרה אפס לתשע ברבים מהעותקים שבהם
שורבבה בשנת ההוצאה שגיאת דפוס.
"פריז" – "יצירת המופת המודרניסטית האבודה" לפי ג'וליה בריגס –
הייתה פואמה חריגה במכלול יצירתה של מרליס שפנתה לנתיבים אחרים
לחלוטין .אחרי רומן שני וכושל למדי )” “The Counterplotמ(1924-
שעסק בספרד בימי הביניים ,הרומן השלישי של מרליס 'לד בערפל'
)” “Lud-in-the-Mistמ (1926-היה ספר פנטזיה סוחף בתנופת הדמיון שלו
שנתפס כיום כקלאסיקה נדירה שהקדימה את זמנה .ראש עיר כושל שמנסה
להציל את אנשי העיירה לד מהשפעתם של פירות מכושפים נסחף בה
להרפתקאה גדושה אלמנטים פלאיים .הרומן התקבל באהדה כבר עם
הופעתו אבל נשכח במהרה ,ורק שנים ארוכות לאחר מכן סימן את מרליס
כמבשרת ז'אנר הפנטזיה המודרני שהקדימה את הטרילוגיה של טולקין
ביותר מעשור.
אבל באותה שעה ,מגובה בכוח הכלכלי המשפחתי ,מרליס שלא הייתה
צריכה לעבוד יום בחייה יכלה להרשות לעצמה לפרוש מעולם המעשה
ומעמדה כסופרת מבטיחה הכזיב .לאחר מותה של המוזה שלה ג'יין
הריסון ,שבורת לב ,מרליס המירה את דתה לקתוליות ולא התירה לפרסם
שוב את 'פריז' ,שהכיל ביקורת עוקצנית על הממסד הכנסייתי מבלי לבצע
בו השמטות ושינויים .וולף מתארת במכתביה גם את השינוי הפיזי
שהתחולל בה" :היא שמה את עצמה בצל .מוזר לראות יופי – היה בה
משהו כה אלגנטי ועצמאי – דועך ,כמו להבת נר" .בהמשך חייה אותם
בילתה בעיקר בדרום אפריקה ,מרליס כתבה אמנם ביוגרפיה ,כמה מסות
ושלושה קבצי שירה .אבל כל כך אנונימית הייתה ,עד שלין קרטר ,סופר
אמריקני שהקדיש את חייו לספרות פנטזיה ,נדהם כשנתקל לראשונה בספר
הפנטזיה האבוד 'לד בערפל' ב ,1970-המליץ על הוצאתו מחדש ולאחר
נסיון כושל לאתר את מרליס הספר יצא ללא רשותה .ב 1978-מרליס
נפטרה באנגליה באנונימיות מוחלטת ,ואין כל עדות לכך שידעה על קיומו
של זיק ההתעניינות המחודש בה וביצירתה.
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דחיקתה של מרליס הצידה קשורה לא רק לדעיכה היצירתית שלה ,אלא גם
לכך ששתי היצירות הגדולות שלה – 'לד בערפל' ו'פריז' ,כמו נכתבו על
ידי שתי ישויות שונות .הניסיונות הנואשים לקשר בין שתי היצירות מעידים
יותר על הצורך הביקורתי לאתר את דמותה האחדותית של מחברת מאשר
על קשרים ממשיים כלשהם .מוטב להודות :מדובר ביצירות נבדלות
לחלוטין ששום קו ברור – ז'אנרי ,תמטי ,סגנוני או אחר – נמתח ביניהן,
ורק ביטויים חלולים כמו 'המתח בין היומיומי לפנטסטי' והופעתם
הסמלית של פירות אקזוטיים יוצרים קשרים רופפים ביניהן .אבל זהו
ייחודה של מרליס – יוצרת שאין לה 'כתב יד'' ,סימן היכר' או 'חתימה'.
היא מעודדת ויתור על פרשנות מאחדת ,ויתור על ביטוי בודד –
"הולופרזה" – כזה שמבטא את תמציתו של משפט שלם או של חוויה
כוללת – שיכנס לתוכו את דמותה היוצרת .מרליס היא זיקית ספרותית
שבמשך שנים הקשתה על קוראים ומבקרים להשביע את הרעב להגדרה
צלולה של מחברת מובהקת.
למרות זאת ,בשנים האחרונות מרליס נשלפה מתהום הנשייה במסלול
מהיר לקנוניזציה .מרליס של 'פריז' ,הניסיון המודרניסטי החד-פעמי,
קסמה לז'אנר הביקורתי הפמיניסטי הפורח העוסק בגילוי "מודרניסטיות
שכוחות" ) ,Forgotten Female Modernistsאו ” .(“FFMsמרליס של 'לד
בערפל' זכתה למיתולוגיזציה מצד חובבי ספרות פנטזיה :ההקדמה שכתב
הסופר ניל גיימן למהדורה המחודשת של 'לד בערפל' מ 2005-והערותיו
של הסופר מייקל סוונוויק חיזקו את מעמדו כספר פולחן למביני עניין .עם
אתר שמוקדש לה ) ,(hopemirrlees.comמהדורה ביבליופילית מוגבלת של
'פריז' בהוצאת  ,Peganaהתעניינות מחקרית לא מבוטלת ,וכלילתה באחד
ממילוני אוקספורד ,הופ מרליס היא היוצרת המודרניסטית החשובה ביותר
שאף אחד לא מכיר.

אני רוצה "הולופרזה" – מילה שמכילה בתוכה את תמצית הכל" .אני רוצה
הולופרזה" מרליס כותבת בפתיחת 'פריז' .והרי היא אומרת :הייתי רוצה
הולופרזה .הייתי רוצה מילה שמחזיקה את המרובה ,ביטוי סינגולרי
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שצפיפות החומר בו אינסופית ,כזה שיהיה השיר כולו ,אבל ביטוי כזה אינו
בנמצא' .פריז' מציב בחזית את הכמיהה להולופרזה – תופעה לשונית
שג'יין הריסון שותפתה של מרליס לחיים חקרה – וחוגג את הכישלון
המפואר למצוא אותה בשלהי טלטלת מלחמת העולם .בהיעדר אפשרות
למצוא את המועט שיחזיק את המרובה' ,פריז' הוא כולו בחירה הפגנתית
בריבוי :הוא מצבור גדוש להתפקע ,לקסיקון אקלקטי של סגנונות,
ציטוטים ומחוות ,אקלקטי כחייה שלה.
זוהי "כתיבה אנציקלופדית" ,כתיבה אגרנית שסופחת אל תוכה רשתות של
ידע לאחר שמושש ,נלעס ולפעמים כבר הוקא על ידי התרבות שיצרה
אותו ,כתיבה שצמחה מבית דנטה וסרוונטס ונתנה אותות אצל מלוויל
ופלובר ,ואצל מודרניסטים בני דורה של מרליס כמו ג'ויס ,אליוט ופאונד.
ספרות אנציקלופדית מקיימת יחסי אהבה-שנאה עם האנציקלופדיה של
החינוך המקיף )סייקלו-פדיה( – זו של הנאורות :היא מוותרת על היומרה
לייצר תמונת עולם יציבה שתקיף את הידע האנושי כולו אבל לא מוותרת
על התשוקה לאגירת הידע והצגתו לראווה ,חלקי ומנותץ ככל שיהיה,
בדמותן של רשימות ,מאגרי סגנונות ,מצבורי השפעות ,קטלוגים של
ז'אנרים.
האנציקלופדיה של מרליס היא מאגר מקוטע של היפר-ידע ,מצבור של
פיסות הכרה שמונחות זו על גבי זו בקלסתרון קוביסטי .זו אנציקלופדיה
דחוסה ומקודדת שכתובה בבליל של מערכות סימנים ושפות ,כולל
ליהטוט בלתי פוסק בין אנגלית לצרפתית )מה שהופך את מלאכת התרגום
למשימה מורכבת במיוחד( ,שזורת רמיזות לתרבות קלאסית ופופולרית,
לתיאולוגיה נוצרית ולמוטיבים ריטואליים ופרימיטיביסטיים ,משובצת
אזכורים של יצירות מכל מדיום וז'אנר ,חלקן מומצאות ,משוחה
בצבעוניוּת מסחררת )ששולט בה הסגול( ,מצפינה קודים פנימיים
ומסתיימת בהערות שוליים .מרליס דחסה נרטיב אנציקלופדי אפי לשיר של
 600שורות.
הידע האנציקלופדי של 'פריז' נצבר דרך השיטוט :שיטוט של יום בפריז
הרדופה זוועות בשלהי מלחמת העולם הראשונה בזמן שהנשיא ווילסון
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מבקר בה לרגל ועידת השלום ,שיטוט שנע בין עירנות גדולה לפרטי פרטים
במרחב עירוני שוקק לבין מצב דמוי-טראנס .זהו שיטוט שנע בין
המשלבים המתחלפים של העיר :פרסומות קולניות ומודעות אגרסיביות,
הלובר העגום שיצירותיו נארזו ונטמנו במרתפים בזמן המלחמה )"הלובר
נמס בערפל ,בקרוב הוא יהיה שקוף"( ,והעולם התחתון ,עולם המעמקים
של הרכבת התחתית ושל הסיין ,מתוכו "פרויד חופר את הנהר ,חיוכו
נוראי ,הוא מנופף בזבל שלו לאור החשמל" .ובתנועה ביניהם ,בין
הרחובות ,התחבורה ,הנהר ,המוזיאון ,שער הניצחון ,והמלון שככל הנראה
שהתה בו עם ג'יין הריסון ידידת הנפש ,נבראת דמות חריגה של משוטטת
עירונית ,של .Flâneuse
מהלך השיטוט שלה כרוך באופן שבו הוא נפרש על הנייר ,והמארג החושני
שלו נוצר באופן טיפוגרפי .פרישת המילים ובעיקר הרווחים ביניהן יוצרים
מקצבים משתנים ,רעשים ,שתיקות ,וגם מוסיקה ,כשלפתע מוכנסים
לפואמה תווים מתוך פרטיטורה אופראית .מרליס שאבה השראה מהשירה
הקונקרטית של משוררי האוונגרד הצרפתים ,כמו ” “Un Coup de Désשל
סטפן מלרמה ,הקליגרמות של גיום אפולינר והניסיונות של ז'אן קוקטו.
קסמו לה הניסיונות הספרותיים הקוביסטיים והסימולטניסטיים שפורסמו
במגזינים קטנים כמו  Nord-Sudקצר המועד של פייר רברדי ,שזוכה
למחווה בתחילת 'פריז' .היא הבינה היטב שזהו צו השעה.
וכך ,ב'פריז' ,השיטוט בין גני טולרי נפרש בשלוש שורות מקוטעות
המחקות את הארגון המרחבי שלהם )"גני טולרי נכנסו לטראנס משום
שהציירים בהו בהם כל כך הרבה זמן"( .שלטי חוצות ופרסומות מסומנים
באותיות גדולות ,דיבור יומיומי שחוק או המוני בהטייה .שביתת האחד
במאי ממירה את הארגון האופקי של המילים בשורה אנכית ארוכה שמדמה
טור של שובתים .קונסטלציית הכוכבים החידתית בדוגמת "הדובה
הגדולה" המוצבת בסיום השיר הייתה אופן החתימה הקבוע במכתביה של
ג'יין הריסון ,סמל לרוסיוּת הנערצת על שתיהן ,וגם הד לדוב צעצוע
שהריסון ומרליס כינו את עצמן בשעשוע "שתי נשותיו" .כך השיר נגמר
במחווה סמויה לשותפתה לחיים ,כשם שהפתיחה ב"הולופרזה" הייתה
מחווה כזו.
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עמוס ,עודף ויומרני ,מייגע לקריאה גם למיטיבי לכת' ,פריז' הוא יותר מכל
קטלוג מודרניסטי – ייצוג דחוס של מאגר הסגנונות ,היומרות וגם
החולשות של הספרות הניסיונית חסרת התקדים של ראשית המאה ה.20-
הדחיסות של 'פריז' ,כמעט קומית באינטנסיביות שלה ,דחיסות שמביאה
את אפקט ההלם של המטרופולין המודרנית לכדי אבסורד ,יוצרת תחושה
שמרליס אירונית כשהיא מאמצת באופן טוטלי את כל האלמנטים
הניסיוניים כולם בכפיפה אחת .מרליס באופן מודע ובוטח מביאה את
הנסיונות המודרניסטיים לשלב הבארוקי שלהם עוד לפני שהגיעו לפרקם,
ויוצרת טקסט ממזרי ובלתי קריא במהותו .הקריאה בו מחייבת הערות
שוליים מלוות ,כפי שהיא עצמה הבינה ,הערות שנעשות לעוד מערכת
סימנים בשכבות המאגר האנציקלופדי של מרליס.
במקרים הנדירים שבהם 'פריז' הוזכר במהלך השנים ,הוא הוזכר בין
השורות וביחס לאחרים ,כאנקדוטה בחייהן של וירג'יניה וולף או גרטרוד
שטיין וכיצירה שקדמה ל'ארץ השממה' של ת.ס .אליוט ,פחותה ממנו
באיכותה ובחשיבותה .אבל לפואמה הייתה השפעה גדולה מן המשוער
שעד לאחרונה לא קיבלה הכרה גלויה .היא הותירה רושם גדול ואף מידה
של קנאה בחירות היצירתית הגדולה שהמחברת נטלה לעצמה ,רשמים
שדרבנו אחרים לכתיבה בתעוזה יתרה .עבור וירג'יניה וולף היא פתחה
מחשבות חדשות על חשיבותה של הצורה בכתיבה סביב גיבוש הרומן
שלה 'חדרו של ג'ייקוב' .אבל לת.ס .אליוט ,ידידה הקרוב של מרליס
שלימים חי בביתה בשנות מלחמת העולם השנייה ,היא סיפקה השראה
ישירה' .ארץ השממה' של אליוט ,הפואמה שפורסמה כשלוש שנים לאחר
'פריז' ,דומה לה במובנים רבים .לא רק הרקע ומאגר ההשפעות הדומה
מקשר ביניהן ,לא רק קריאת השבר ברגע שלאחר המלחמה הגדולה ,אלא
גם המבנה ,ההיקף ,הטון ,רמת הקידוד והערות השוליים.
"אפריל הוא האכזר בחודשים" ,הפתיחה האלמותית של 'ארץ השממה',
מהדהדת את המשפט המופיע באמצע הפואמה של מרליס" :הלבנה
האכזרית של ירח אפריל" .בתל הארכיאולוגי המואץ של המודרניזם,
אינספור ההגיגים על הפתיחה הנודעת של 'ארץ השממה' ,הם בעקיפין,
ולרוב מבלי דעת ,גם מחשבות על 'פריז' הנשכח.
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הערת המתרגם
אין לי חיבה יתרה למתרגמים שמסתייגים ממושא תרגומם .אולם דומה
שתרגום יצירה מסוגה של 'פריז' להופ מרליס מחייב להעמיד את הדברים
על דיוקם :לא מדובר כאן ביצירת מופת ,ומרובים כאן הפגמים מן
הפנינים .אפשר שהביטוי המתאים ביותר לתיאור יצירה שכזאת מצוי
בשורה ה־ 22של 'ארץ השממה' לת.ס .אליוטA heap of broken images :
)"תל פסילים נתוצים" ,בתרגומו המופתי של נח שטרן( .השיר אינו זורם,
אחדות מן השורות סתומות יתר על המידה ותלוית מדי בהקשרים
חיצוניים ,המוסיקה מתנגנת אך לפרקים וריבוי השורות הכתובות צרפתית
קוטע לעיתים תכופות את חווית הקריאה של מי שאינו בקיא בשפה זאת.
ויחד עם זאת ,בחרתי לתרגם את 'פריז' – ולא בכדי .לפחות מן הבחינה
המבנית' ,פריז' ,שנכתב כבר ב־ ,1919מהווה אבן דרך בהתפתחות
המודרניזם האנגלי; המבנה הארכיטקטוני הסבוך ,ריבוי ההרמזים ואפילו
הערות השוליים שצרפה המחברת בסוף היצירה מבשרים ,במידה רבה,
על רבים מן האלמנטים ששימשו מאוחר יותר )ב־ (1922את ת.ס אליוט
)שהכיר את מרליס באופן אישי( ב'ארץ השממה' – והיות שלשירת אליוט
הייתה השפעה מכרעת כל כך על השירה העברית ועל הנוסח השירי
בשישים השנים האחרונות ,אך טבעי הוא בעיניי שעלינו להקדיש את
מרצנו גם לחקר אותן אבני בניין ,קטנות ככל שיהיו ,שסייעו בכינון
הנוסח האליוטי.
ברצוני להודות לננה אריאל ,מייקל סוונוויק ) (Swanwickוסאנדיפ
פארמאר ) (Parmarשתרמו מזמנם ומכישרונם וסייעו בידי להשלים
תרגום זה.
י.ו.
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הופ מרליס

פריז
A
NOTRE DAME DE PARIS
EN RECONNAISANCE
DES GRACES ACCORDEES1
ֲאנִי רוֹצָ ה הוֹלוֹפְ ָרזָה

2

NORD-SUD
ZIG-ZAG
LION NOIR
CACAO BLOOKER3

כּ ִַדּים ְשׁחֹ ֵרי ְדּמֻיּוֹת בְּ תוְֹ קבָ ִרים אֶ ְטרוּסְ ִקיִּ ים

4

)RUE DU BAC (DUBONNET
1
"לגברתנו מפריז ,רב־תודות על החסדים שהענקת"
2
מונח לשוני המתייחס למשפט המובע במלה אחת )יוונית.(holophrasis :
3
נור-סוד )מילולית :צפון-דרום( :מסילת הרכבת התחתית המחברת בין
מונפרנאס למונמארטר .כמו כן ,היה זה שמו של כתב עת דאדאיסטי שערך פייר רברדי
ב ;1917-1918-מרליס מתארת כאן כרזות שהיא רואה בתחנת הרכבת ZIG-ZAG :היה
מותג של סיגריות - Lion Noir ,משחת נעליים - Cacao Blooker ,קקאו ו Dubonnet-הוא
אפריטיף ארומטי ומתקתק.
4
הכינוי "הדמות השחורה" מתייחס אל סגנון ציור שהיה נהוג בקדרות היוונית
בראשית המאה ה־ 7לפנה"ס .ביצירות בסגנון זה נצבעו הדמויות בצבע שחור ,והפרטים
נחרתו בצבע לפני השרפה באמצעות החסרה של צבע.
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)SOLFERINO (DUBONNET
CHAMBRE DES DEPUTE5

ֹאַקס 6אָנוּ עוֹבְ ִרים ִמתַּ חַ ת לַסֵּ ן
ֹאַקס קו ְ
בְּ ֵרקֵ קֵ קֵ ְקס קו ְ
DUBONNET

בָּ בֶ ל הַ גְּ ד ֹולָה פּו ֶֹרצֶ ת בִּ צְ עָ קָ ה  BYRRHוּמַ ח ֲִרישָׁ ה אֶ ת אָזְ נֵי יוֹחָ נָן הַ קָּ דוֹשׁ
7
בְּ פַּ ְטמוֹס
vous descendez madame?8
QUI SOUVENT SE PESE BIEN SE CONNAIT
QUI BIEN SE CONNAIT BIEN SE PORTE9
CONCORDE10

אֵ ינִי יְכ ֹולָה
ֲאנִי מֻ כְ ָרחָ ה לִ צְ עֹ ד לְ אַט
ַגּנֵּי

ְטוִ יל ִֵרי

נִכְ נְסוּ

לִ ְט ַרנְס

5
שמות של תחנות רכבת.
6
הקול שמשמיעות הצפרדעים במחזה 'הצפרדעים' לאריסטופנסBrekekekek :
.coax coax
7
בבל הגדולה היא דמות אלגורית מספר חזון יוחנן של הברית החדשה .על
מצחה כתוב שמה המלא "בבל הגדולה ,אם הזונות ותועבות האדמה" .בבל לובשת בגדי
ארגמן ושני ,ומעוטרת בזהב ,אבנים יקרות ופנינים .היא מחזיקה בידה גביע זהב המלא
בחטאים ובזימה;  – BYRRHאפריטיף צרפתי ידוע; פטמוס הוא אי קטן בים האגאי,
המקום שבו ,על פי המסורת ,נכתב חזון יוחנן.
8
"את יורדת כאן גברתי?"
9
מוטו שהופיע על מכשירי השקילה שהועמדו לרשות הציבור בתחנות המטרו
של " :1919מי ששוקל את עצמו לעיתים תכופות ,מכיר את עצמו היטב; מי שמכיר את
עצמו היטב נשאר בריא".
10
תחנת רכבת בקרבת הלובר.
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ִמשּׁוּם
כָּל

בָּ הוּ
הַ ְרבֵּ ה

שֶׁ הַ צַּ יּ ִָרים
כָּ

בָּ הֶ ם
זְ מַ ן

ְיל ִָדים ְקטַ נִּים בְּ סַ ְרבָּ לִ ים ְשׁחֹ ִרים שֶׁ י ְֵדיהֶ םְ ,דּבִ יקוֹת ִמ ִמּ ְשׂחָ ִקים ,הֵ ן כְּ מ ֹו עָ לֶיהָ
הַ ְמנֻצִּ ים שֶׁ ל עַ ְרמ ֹונִית־הַ סּוּסִ ים 11רוּצוּ ְדּהַ ר-רוּצוּ ְדּהַ ר הֵ ם סוֹבְ בִ ים עַ ל סוּסֵ י־עֵ ץ
עַ ד שֶׁ ִמּסְ תּוֹבֵ ב לָהֶ ם הָ רֹאשׁ.
י ֹונִים יו ְֹשׁבוֹת עַ ל פְּ סָ לִ ים
וּמתְ אַ בְּ נוֹת
ִ
Le départ pour Cythère.12

ִימפוֹת הַ ָלּלוּ אֵ ינָן מַ זִּ יקוֹת
הַ נּ ְ
אַל תִּ ָירא אֶ ת הָ רֹ שֶׁ ל פִּ יהֶ ן –
אֵ יזֶה פַּ סְ טֶ ר אֶ חָ ד ִחסֵּ ן אֶ ת הַ גָּאלִ ים
ִימפָ ה . . . 13הַ בֵּ ט.
ִמפְּ נֵי נ ְִשׁיכַת הַ נּ ְ
גּ ְַמבֵּ טָ ה
סִ כָּה אֲדֻ מָּ ה בָּ אִ בְ קָ ה הַ תַּ ְחתּ ֹונָה שֶׁ ל ְמעִ יל הַ פְ ָראק שֶׁ לּ ֹו
הַ ־  Tutoimentהַ ֶנּ ֱאלָח שֶׁ ל הַ זּוּגוֹת הַ נְּשׂוּאִ ים
14

Mais c’est logique.

11
ערמונית הסוסים ) (Aesculus hippocastanumהיא מין עץ נשיר גדול.
12
"עלייה לרגל לקיתרה" הוא שמו של ציור מאת הצייר הצרפתי אנטואן ואטו
).(1684-1721
13
מרילס קושרת כאן בין תרופה כנגד כלבת שפיתח הכימאי הנודע לואי פסטר
ובין "נשיכת הנימפה" ,ומכוונת אותנו למוטיב ה"ואגינה דנטטה" .יש לציין כי nymphae
הוא שם נוסף ל־") labia minoraהשפתיים הפנימיות" ,כלומר ,שפתיו של אבר המין
הנשי(.
14
לאון גמבטה ) ,(1838-1882מדינאי צרפתי ששימש כנשיא האספה הלאומית
וראש ממשלת צרפת .מרליס מתארת כאן את פסל הברונזה בדמותו של גמבטה שניצב
בראשה של אנדרטה ענקית שעמדה באותם ימים בקרבת הלובר והתנשאה לגובה של
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הַ ־ Esprit Françaisר ֹו ֶכנֶת לְ עֶ בְ ר ֹו
15
לוֹחֶ שֶׁ ת
סוֹדוֹת
ְמע ָֻדּנִים ַרבֵּ י מַ ְשׁמָ עוּת
פְּ לַסְ ִטיִּ ים
ֲמוּמים
ע ִ
עַ ל אוֹדוֹת הַ דֻּ כָּסִ ית הַ ְשּׁלוֹשׁ עֶ ְשׂ ֵרה מֵ אַלְ בָּ ה
שָׁ עוֹת אֲרֻ כּוֹת־אֲרֻ כּוֹת כְּ מ ֹו הָ אַיְפֶ ל
17
פָ תו ִֹמים ַרבִּ ים בְּ מַ עֲמַ קֵּ י הֶ חָ ִשׁישׁ
בְּ אֶ צְ בַּ ע ָרפָ ה וּמַ ְט ִריפָ ה
אַמגּוּשׁ נִסְ תָּ ר
מַ ְד ִריכָה ְ
18
לְ עֵ בֶ ר ֶכּלֶב מַ לְ טֶ זִ י קָ טָ ן וְ לָבָ ן:
הָ ֶרקַ ע אָפֹ ר וְ ָירֹק־ ַזיִת
כְּ מ ֹו  ,le Midiהַ לּוּבְ רla Seine... ,

16

19

אַריֵה חָ רוּט עַ ל הַ נִּצָּ ב ,לְ לִ יסִ יסְ ְט ָרטָ ה הָ יָה
עַ ל אוֹדוֹת סַ כִּ ינֵי ִמכְ תָּ בִ ים ִמשֶּׁ נְהָ בְ ,
ימפֶּ ְריָה...
אֶ חָ ד ,אַ  זוֹהִ י אֻמָּ נוּתָ הּ שֶׁ ל הָ אִ ְ
עַ ל אוֹדוֹת . . .

כ־ 27מטרים .הפסל הותך על ידי שלטון וישי ב־ – Tutoiment ;1941אופן פנייה אינטימי,
בגוף שני ,שכיח בקרב זוגות נשואים; " – Mais c’est logiqueאבל זה הגיוני".
15
"הרוח הצרפתית"
16
הדוכסית השלוש עשרה מאלבה היא הדמות המופיעה בציורו המפורסם של
פרנסיסקו דה גויה 'הדוכסית הלבנה' ).(1795
17
פתום – יחידת מידה השווה לשישה רגל .היחידה משמשת בעיקר למדוד
עומק של מים.
18
מרליס משתמשת כאן במילה  ,Magiכב"שלושת האמגושים" ,ומכאן יוצא
שהכלב המלטזי הקטן ,תחת עננת החשיש ,הוא בעצם ישו התינוק.
19
 le Midiהוא כינוי לדרום צרפת;  la Seineהוא נהר הסן.
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20

ֲאנִי רוֹאָה אֶ ת הַ ־Arc de Triomphe
ְמרֻ בָּ ע וְ אַפְ לוּלִ י ַכּחֲלוֹמוֹתָ יו שֶׁ ל יוּלְ יוּס קֵ יסָ ר
בָּ זָה לְ חֻ קֵּ י הַ נ ְָדּסַ ת הַ מֶּ ְרחָ ב,
22
וְ צוֹעֶ ֶדת בְּ עֹ ז־רוּחַ אֶ לְ תּוֹ חוֹמַ ת ה־Salle Caillebotte
וְ כֵן הָ לְ אָה וְ כֵן הָ לְ אָה . . .
21

ֲאנִי ְמתַ עֶ בֶ ת אֶ ת הַ ־Etoile
23
הַ ־ְ Boisמשַׁ עֲמֵ ם אוֹתִ י:

צַ בִּ ים עִ ם ִשׁ ְריוֹנוֹת ְמשֻׁ בָּ צִ ים אַבְ נֵי חֵ ן
ֶילֶד רוֹמָ אִ י שׁ ֹולֵף קוֹץ ִמכַּף ַרגְ ל ֹו
עֶ ֶדר שֶׁ ל  Madame Recamiérsיְחֵ פוֹת
24
ֶנ ֱאנָחוֹת בַּ עֲבוּר הַ שָׁ טוֹבְּ ִריאָן de nos jours
וּבְ כָל זֹאת  . . .קָ רוֹב לְ מַ ַדּי
25

ְמשׁוֹטֵ ט ל ֹו  rue Saint-Honoréהָ עַ תִּ יק
אָדישׁ ,כְּ מ ֹו אֵ יזֶה ִ 26Grand Seigneurמבְּ ֵרטָ אן
ְמרֻ פָּ ט וְ ִ
20
שער הניצחון
21
יוליוס קיסר כבש את פריז ב 52-לפנה"ס.
22
ה־  Salle Caillebotteהוא חדר ב"מוזיאון לוקסמבורג" הפריזאי שבו מוצגות
יצירות של ציירים אימפרסיוניסטים.
23
כיכר האטואל )"כיכר הכוכב"( ,כיום כיכר שארל דה גול .הכיכר נמצאת
במרכז הציר ההיסטורי של פריז )אקס היסטוריק( ,ובמרכזה ניצב שער הניצחון .ה־Bois
) ,(Bois de Boulogneיער בולון ,הוא פארק ציבורי בקצהו המערבי של הרובע ה־.16
24
"צבים עם שריונות" וכו' – ז'וריס־קרל הויסמנס ,בספרו "להפך" ,מתאר כיצד
צב נופח את נשמתו בגין משקלם הרב של התכשיטים שהועמסו עליו; "ילד רומאי שולף
קוץ מכף רגלו" הוא שמו של פסל ברונזה רומאי שהוחרם על ידי נפוליאון והושב מאוחר
יותר לרומא .הפסל השפיע רבות על אמנות הרנסאנס באיטליה; ז'ולייט רקמייה הייתה
אשת חברה בולטת בצרפת בראשית המאה ה־ .19בסלונה נהג להתארח ,בין היתר ,גם
הסופר ואבי הרומנטיציזם הצרפתי ,פרנסואה רנה דה שאטובריאן;  – de nos joursשל
זמננו.
25
רחוב המקביל לנהר הסן .שם התגורר שאטובריאן.
26
בעל בעמיו

190

אִ ישׁ מֵ אוֹבֶ ְרן ,כָּל הָ ֵרי אוֹבֶ ְרן בְּ כָל
27
עַ ְרמוֹן שֶׁ הוּא מ ֹוכֵר . . .
פָּ ִריז הִ יא אִ כָּר עָ צוּם וְ ח ֹולֵה ַגּעֲגּוּעַ לַבַּ יִת
הוּא נוֹשֵׂ א בְּ לִ בּ ֹו אֶ לֶף כְּ פָ ִרים.
חֲצֵ רוֹת נִסְ תָּ רוֹת –
טוּחים שֶׁ ל פָ אוּנִים ,שֶׁ מַּ ְשׁתִּ ינִים בֵּ ין לוֹטוּסִ ים
יטים ְשׁ ִ
עִ ם תַּ בְ לִ ִ
וּמטַ פְּ סִ ים צו ְֹמ ִחים עַ ל הַ סְּ בָ כוֹת –
ְ
הֵ ן עֲמָ ִקים חֲשָׁ אִ יִּ ים שָׁ ם נ ֹול ִָדים אֵ לִ ים ְקטַ נִּים.
תְּ כוּפוֹת שׁו ְֹמעִ ים שָׁ ם תַּ ְרנְגוֹל
28
דּ ֹו דּ ֹו דּ ֹו ִמ י י י
הוּא אֵ ינ ֹו יָכוֹל ל ִָשׁיר עַ ל עָ ִרים –
רוּח ֹו שֶׁ ל הֶ סְ יוֹדוֹס הַ זָּקֵ ן עִ ם פְּ נַאי לְ עִ צָּ בוֹן
בְּ לֵב הַ בַּ טָּ לָה הָ עַ ל־זְ מַ נִּית שֶׁ ל אָכֵרוֹן
ְמשַׁ וֵּעַ ַל"עֲבוֹדוֹת וְ י ִָמים"  . . .הַ סְ כֵּת!
29
רוּחַ הַ שָּׁ נָה הַ נִּפְ לָאָה
נ ְֻקשָׁ ה וְ שׁו ְֹממָ ה
חוּמים
פְּ רוּשָׂ ה עַ ל ִקילוֹמֶ ְט ִרים שֶׁ ל שָׂ ד ֹות ִ
אַרכָאִ יִּ ים
קַ וֵּיהֶ ם הַ נּ ְִקיִּ ים וְ הַ חַ ִדּים שֶׁ ל תַּ כְ ִריכֶיהָ הָ ְ
27
ברטאן – חצי אי בצפון־מערב צרפת; אוברן – חבל ארץ הררי במרכז צרפת.
28
"דו דו דו מי" הם )לדעת המשוררת( התווים אשר לקריאת התרנגול .כמו כן,
יש לציין ,כי התרנגול הוא סימלה של צרפת.
29
הֵ סִ יוֹדוֹס היה משורר אפי יווני מוקדם ,שחי במאה השמינית לפנה"ס; אכרון,
במיתולוגיה היוונית ,הוא נהר הכאב ואחד מחמשת נהרות השאול;" עבודות וימים" הוא
שיר דידקטי־אנתרופולוגי מאת הסיודוס בן כ־ 800שורות ובו מנחה הסיודוס את אחיו
פֵּ ְרסֵ ס ברזי החקלאות ומטיף לו מוסר; "רוח השנה" הוא אחד מתאריה של הרה ) Hera is
 ,(Yār-a, the yearמלכת האולימפוס ,אשתו ואחותו של זאוס ,האמונה גם על מתן הפרי
בעונתו.
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סֻתְּ תוּ הֵ יטֵ ב בִּ ֵידי הַ ֶדּבֶ ר...
וְ י ְֶשׁנָם ְדּבָ ִרים יָפִ ים –
ְיל ִָדים עו ִֹדים ְקמֵ עוֹת
30
ְמשַׂ ח ֲִקים בְּ ־,Pigeon vole
גַּגּוֹת אֲדֻ ִמּים
סִ ינ ִָרים כְּ חֻ לִּ ים,
ְוּקדו ִֹשׁים צ ֹוהֲלִ ים. . .
AU
BON MARCHE
ACTUELLEMENT
TOILETTES
31
PRINTANIERES

 32jeunesse doréeשֶׁ ל הַ ִשּׁ ְק ִמים.
בַּ כְּ נֵסִ יּוֹת ,בִּ ימֵ י הַ תַּ ֲענִית ,יֵשׁוּעַ וְ הַ ְקּדו ִֹשׁים
33
ֶנעֱטָ פִ ים בְּ בַ ד סָ גֹ ל
הַ ְרחֵ ק ִמשָּׁ ם בְּ ת ֹוַ גּנִּים
כּ ְַרכּ ִֻמּים,
34
כִ יּוֹנוֹדו ְֹקסָ ה ,נְסִ יכָה ִמתּוֹ אַ גּ ָָדה סֶ ְרבִּ ית,
וְ אָז
35
שׁוֹשַׁ נַּת הָ עֲמָ ִקים – הַ ־ chef d’oeuvreשֶׁ ל הַ צּו ֵֹרף,
30
"יונה עפה" ,מעין גרסא צרפתית למשחק "הרצל אמר".
31
"בגדים לאביב ,עכשיו בבון-מרשה" .הכוונה כאן לחנות הכלבו.
32
"נוער הזהב" ,צעירים בעלי מעמד.
33
במהלך השבועיים האחרונים של "התענית" )"לנט" –  – (Lentהיא התקופה
שבין יום רביעי של האפר לבין יום שבת הקדוש שלפני יום ראשון בו חל חג הפסחא –
נוהגים ,בכנסיה הקתולית ,לכסות בבדים סגולים את האיקונות ,הפסלים והצלבים .לאורך
היצירה כולה ,שנכתבה במהלך ימים אלה ,מזכירה המשוררת שוב ושוב את הגוון הסגול.
34
) Chionodoxaמילולית" :תפארת השלג"( פרח סגלגל ממשפחת היקינתוניים.
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וּבְ קָ רוֹב
ו ְַר ֵדי־כְּ לָבִ יםִ 36י ְנעֲצוּ מַ בָּ ט בְּ צ ֹו ֲענִים ,בְּ כִ ְרכָּרוֹת וְ צַ לְ ָינִים
כָּל הַ זְּ מַ ן
וְ ָר ִדים לְ א נִיחוֹחַ ִמלִּ יוֹן
קַ ְר ִחיִּ ים
פְּ לַסְ ִטיִּ ים
ְקרוּיִים עַ ל ְשׁמָ ן שֶׁ ל ַרעְ יוֹת ָראשֵׁ י עָ ִרים . . .
37

הַ אִ ם אֶ נְגְ ר צִ יֵּר ְדּיוֹקָ ן שֶׁ ל מָ א ָדאם ַז' ְקמָ אר אַנ ְְד ֶרה?
בַּ לּוּבְ ר
הַ פְּ יֶטָ ה שֶׁ ל אָבִ ינְיוֹן,
L’Olympe,
Giles,
ִשׁבְ עַ ת הַ חֲטָ אִ ים שֶׁ ל מַ נְטֶ ְניָה
38
וְ הַ שַּׁ ְר ֶדּנִים;

35
" – chef d’oeuvreיצירת מופת"; שושנת העמקים מיוחסת במסורת הנוצרית
למריה הקדושה .ויש המכנים את הפרח "דמעותיה של מריה".
36
 – Rosa caninaשיח ורדים קוצני.
37
ז'אן־אוגוסט־דומיניק אנגר ) (1780-1867היה צייר צרפתי נודע שהרבה לצייר
דיוקנאות עירום של נשים; מאדאם ז'קמאר אנדרה ) (1841-1912הייתה בת אצולה
פריזאית ,ציירת ואספנית; ולשאלתה של מרליס ,התשובה היא :לא .אנגר לא צייר דיוקן
של מאדאם ז'קמאר.
38
"הפייטה של אביניון" – דמותה של מריה ,המתאבלת על בנה ,ישו ,לאחר
צליבתו .הציור מיוחס לצייר הצרפתי אנגרן שרונטון ),L’Olympe ;(1410-1466
"אולימפיה" ,הוא ציור של הצייר הצרפתי ,אבי האימפרסיוניזם ,אדואר מאנה )1823-
 .(1883ציור זה מתאר זונה שכובה בתנוחה קלאסית של אלה רומאית שמישירה מבט אל
הצופים .אולימפיה הייתה זונה מאוד ידועה בפריז;  Giles as Poirrotהוא ציור מאת ז'אן-
אנטואן ואטו ) ,(1648-1721המציג את דמותו של פיירו ,הליצן העצוב מן הקומדיה
דל'ארטה;  Mantegna’s Seven Deadly Sinsהוא כפי הנראה הציור "מינרווה מגרשת את
המידות הרעות מן החורש של המידות הטובות" של הצייר האיטלקי אנדראה מנטניה
)" ;(1430-1506השארדנים" ,הכוונה היא ליצירותיו של ז'אן-בטיסט סימאון שארדן
) ,(1699-1779מגדולי אמני הרוקוקו של המאה ה־.18
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הֵ ם קָ ִמיםְ ,שׁלֵוִ ים וְ עַ זִּ ים ,זֶה אַחַ ר זֶה
ִמשֵּׁ נָה תַּ ת־קַ ְרקָ עִ ית בַּ ת חָ מֵ שׁ שָׁ נִים אֲרֻ כּוֹת.

39

כְּ מ ֹו ַדּנְקֶ ן ,גַּם הֵ ם י ְָשׁנוּ עָ מֹ ק.

40

וּמתְ רוֹצֵ ץ בְּ ַרחֲבֵ י
הַ נּ ִָשׂיא וִ ילְ סוֹן ְמחַ יֵּ כְּ מ ֹו ֶכּלֶב ִ
הָ עִ ירְ ,מ ַר ְח ֵרחַ בְּ חֶ ְדוָה תַּ מָּ ה אֶ ת ִשׁ ְטפוֹן הַ שֶּׁ תֶ ן שֶׁ ל
41
גּ ְַר ַגּנְטוּאָה.
נִצָּ נֵי הַ צַּ פְ צָ פָ ה הֵ ם גְּ ל ִָמים זְ הֻבִּ ים;
בָּ לֶט שֶׁ ל פַּ ְרפָּ ִרים יְרֻ ִקּים
יָחֵ ל בְּ קָ רוֹב.
בְּ מַ ֲהלַ הַ ־  Grand Guignolהַ מַּ ְחזו ִֹרי שֶׁ ל הַ קָּ תוֹלִ יּוּת
צְ וָחוֹת,
וְ ִשׁסּוּפִ ים,
וְ ַד ְמזִ יעַ –
43
Le petit Jésus fait pipi.
42

לִ ילָ
הָ אָבִ יב הוּא אֲחוֹת ְשׁמֹ ה הַ ְקּטַ נָּה; שָׁ ַדיִם אֵ ין לָהּ.

44

39
הציורים המוזכרים לעיל אוכסנו במהלך מלחמת העולם הראשונה במקום
מסתור תת־קרקעי ,והושבו ללובר ב־.1919
40
דאנקן הוא המלך שנרצח בשנתו ב'מקבת'.
41
וודרו וילסון ) ,(1856-1924נשיאה ה־ 28של ארצות הברית ,ביקר באותם
הימים בפריז לרגל 'ועידת השלום'; גרגנטואה הוא אחד מצמד הענקים ביצירת המופת
של פרנסואה ראבלה )' (1494-1553גרגנטואה ופנטגרואל'.
42
הגראנד גוויגנול – תיאטרון פריזאי שהיה ידוע במופעיו הסנסציוניים,
האלימים והמדממים.
43
"ישו התינוק עשה פיפי"
44
על פי שיר השירים ,פרק ח' פס' " :8אָחוֹת לָנוּ ְקטַ נָּה ,וְ שָׁ ַדיִם אֵ ין לָהּ;
מַ ה־ ַנּעֲשֶׂ ה ַלאֲחֹ תֵ נוּ ,בַּ יּוֹם שֶׁ יְּ דֻ בַּ ר־בָּ הּ".
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LAIT SUPERIEUR
DE LA
FERME DE RAMBOUILLET
ICI ON CONSULTE
LE BOTTIN
CHARCUTERIE
COMESTIBLES DE Ire CHOIX
APERITIFS
ALIMENTS DIABETIQUES
DEUIL EN 24 HEURES
Messieursetdames45

קוּרי;
י־מעַ ט לְ מֶ ְר ִ
ִמ ְק ְדּשֵׁ ְ
הֶ קֵּ פ ֹו שֶׁ ל הַ ־ templumשֶׁ לָּהֶ ם
חוּשׁ טוֹב לִ ְקנֵה ִמ ָדּה,
46
ִטפָּ ה זְ הֻבָּ ה ִמ ָדּמ ֹו שֶׁ ל הַ ְרפָּ גוֹן,
תַּ צִּ יל ִמן הַ הִ תְ ַרחֲבוּת הַ ְמּשֻׁ מֶּ ֶדת.
צְ רוֹרוֹת לִ ילָ אַ ִדּ ִירים בֵּ ין סִ פּוּנִים ,ו ְֶרמוּט ,בַּ ְקבּוּקֵ י־בּוֹק וְ טַ בָּ ק.

47

Messieursetdames
45
"חלב איכותי מחוות ַר ְמבּוּיֶה"; "כאן ניתן לעיין במדריך העסקים";
 charcuterieהיא מעדנייה; "נקניקים מובחרים"; אפרטיפים ומזון לחוליי סכרת; "אבלים
 24שעות" – הייתה חנות לבגדי אבלים;  – Messieursetdamesגבירותיוְ רבותי.
46
מקדש למרקורי ניצב בעבר על גבעת מונמארטר .כיום ניצבת שם 'בזיליקת
הלב הקדוש';  – templumלאטינית :מקום קדוש; הרפגון הוא הקמצן ממחזהו הידוע
של מולייר ,המתייחס לכספו כאל דמו.
47
 – Bockבירה גרמנית.
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NE FERMEZ PAS LA PORTE
S.V.P.
LE PRIMUS S’EN CHARGERA48

וּמתְ ַדּיְּ נִים:
פּ ֹועֲלִ ים בַּ חֲלִ יפוֹת פִּ ְשׁתָּ ן כּחֻ לּוֹת יְשׁוּבִ ים לְ שֻׁלְ חֲנוֹת שַׁ יִשׁ ִ
La journée de huit heures

הַ אִ ם ַלנ ְְדּרוּ הוּא סָ ִדיסְ ט,
ֶכּלֶב הַ יָּם הַ ְמּ ֻאלָּף בְּ ־Nouveau Cirque
49
קו ִֹטין . . .
הָ הֵ ִדים שֶׁ ל בּוֹסוּאָה ְמז ְַמּ ִרים ְמלָכוֹת מֵ תוֹת.

50

méticuleux
belligerents
hebdomadaire
51
immonde

הַ לִּ גְ יוֹנוֹת הָ רוֹמָ אִ יִּ ים
שׁ ֹוע ֲִטים
בִּ לְ תִּ י נ ְִראִ ים
48
"נא לא לסגור את הדלת ,הפרימוס ידאג לכך"
49
"יום עבודה בן שמונה שעות" היה שאיפתם של אירגוני עובדים רבים.
השביתה הכללית בברצלונה בשנת  1919הביאה לכך שספרד הייתה המדינה הראשונה
בה הושגה הסכמה ליום עבודה בן שמונה שעות; הנרי לאנדרו היה רוצח סידרתי צרפתי,
שנישא ב־ 1915-1919לעשר נשים שונות ,שאותן הכיר באמצעות מודעות שפרסם
בעיתון .לאנדרו שרף את גופות קורבנותיו בתנורו הביתי .הוא נתפס ב־ 1919והוצא
להורג ,בגיליוטינה ,ב־ – Nouveau Cirque ;1922היה קרקס שהתמחה ,בין היתר,
במופעים ראוותניים בכיכובן של חיות־ים; אמיל קוטין היה אנרכיסט שניסה להתנקש
ב־ 19.2.1919בראש ממשלת צרפת דאז ויו"ר "ועידת השלום" ז'ורז' קלמנסו.
50
ז'אק־בנין בוסואה )  ,(1627-1704תאולוג ומטיף צרפתי .נודע בהספדים
שנשא ,בין היתר על מותה של אן מאוסטריה ,ועל מותה של הנרייטה מריה ,אלמנתו של
צ'ארלס הראשון ואמו של צ'ארלס השני מלכי אנגליה.
51
"קפדני"; "תוקפני"; "שבועי"; "בזוי" .כפי הנראה הצצות חטופות בכותרות
העיתונים שעסקו במקרה של הנרי לאנדרו.
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נִלְ חָ ִמים אֶ ת הַ ְקּ ָרב הָ אַחֲרוֹן שֶׁ לָּהֶ ם בְּ גַאלְ יָה.

52

רוּחַ הָ ְרפָ אִ ים שֶׁ ל פֵּ ר לָשֵׁ ז
ְמהַ לֵּ בָּ ְרחוֹבוֹת
הוּא עֲטוּי כִּ סּוּי שָׁ חֹ ר שֶׁ עַ ל גַּבּ ֹו ְרקוּמָ ה
53
הָ אוֹת ה',
הוּא ְמעֻטָּ ר פִּ ְרחֵ י ְניָר.
הוּא יָפֶ ה וְ הוּא נו ָֹרא וְ הוּא חָ בֵ ר נו ָֹרא קָ רוֹב
54
שֶׁ ל רוּס ֹו ,הַ פָּ ִקיד שֶׁ ל הַ ־.Douane
אַחדֻ יּוֹת נֻתְּ צוּ,
הָ ְ
הַ בָּ מָ ה עֲמוּסָ ה גְּ וִ יּוֹת . . . .
55
 gaillardsא ֲִדיבִ ים וּנְב ֹונִים
הַ ־ eidolaשֶׁ לָּהֶ ם נְתוּנָה בְּ ִמסְ גָּרוֹת מַ ח ֲִרידוֹת
וּבָ הֶ ן ,בְּ אוֹתִ יּוֹת פְּ לִ יז ,הַ כְּ תֹ בֶ ת:
57

56

MORT AU CHAMP D’HONNEUR

52
במהלך "מלחמת גאליה" )בלטינית 58-50 ;Bellum Gallicum :לפנה"ס(
הצליח יוליוס קיסר לכבוש את כל שטחה של גאליה.
53
האב פרנסואה דה לה שז ) (1624-1709היה הכומר המוודה של המלך לואי
ה־ .14במקום בו התגורר בצפון פריז הוקם אחר כך בית קברות שנקרא על שמו .בין היתר
קבורים בו כיום פרדריק שופן ,אוסקר ויילד .אדית פיאף ,ג'ים מוריסון ,איב מונטאן,
הרוטשילדים ועוד רבים אחרים; "האות ה'" במקור  ,Hאותה יש לבטא בצרפתית כ־ash
) ashבאנגלית הוא "אֵ פֶ ר"(.
54
אנרי רוסו ) (1844-1910המכונה גם ,בשל עבודתו כפקיד־מכס" ,רוסו
המוכס"  (Le Douanier) Rousseauהיה צייר צרפתי פוסט אימפרסיוניסט ,מחלוצי סגנון
"הציור הנאיבי".
55
שוב תזכורת לזוועת תיאטרון הגראנד גוויגנול ,וכן לזוועות מלחמת העולם
הראשונה;  – gaillardsגברברים ,בני חיל ,גברים חזקים וכו'.
56
 – eidolaצלם ,רוח ,נפש .כמו כן ,היה זה מנהג שכיח באותם הימים לתלות
את דיוקנו הממוסגר של המת על גבי המצבה.
57
"נפל ]בגבורה[ בעת מילוי תפקידו"
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וְ אַלְ מָ נוֹת ְקטַ נּוֹת ֶנ ֱא ָנחוֹת
!Le pauvre grand
58
!Le pauvre grand

יר־בּוּר ָגּנִים עִ ם ְשׂפָ תַ יִם ְקפוּצוֹת וְ קוֹלוֹת צו ְֹרמָ נִיִּ ים סוֹפְ ִרים אֶ ת הַ כֶּסֶ ף
ְ
וּזְ עֵ
הַ קָּ טָ ן וְ או ְֹמ ִרים  Messieursetdamesוּלְ בָ בוֹתֵ יהֶ ם הֵ ם חָ ְרבוֹתָ יו שֶׁ ל חֶ בֶ ל
59
פִּ יקַ ְר ִדי . . .
הֵ ם אֵ ינָם כָּמוֹנוּ אֲשֶׁ ר ,כְּ שֵׁ ִדים ִמשַּׁ חַ ת ,קוֹבְ ִרים אֶ ת חֲבֵ ֵרינוּ אֵ ינְסְ פוֹר פְּ עָ ִמים
עוֹד לִ פְ נֵי שֶׁ הֵ ם מֵ תִ ים אַ – 
ארן
שׁוּב א יִזְ רֹם הַ מַּ ְ
60
בֵּ ין גָּדוֹת ר ֹונְנוֹת
כַּמָּ ה נָעִ ים לָשֶׁ בֶ ת בַּ ־– 61Grands Boulevards
הֵ ן ְמ ִריחוֹת ִמ
Cloacae

צְ ִמיגִ ים חֲרוּכִ ים
Poudre de riz

62

58
"האומלל"
59
שם נערך "הקרב על הסום" במלחמת העולם הראשונה ,בין  1ביולי ל18-
בנובמבר  .1916בקרב זה ניסו כוחות מדינות ההסכמה לפרוץ את קווי הגרמנים במחוז
סום שבצפון צרפת .בסוף הקרב הצליחו הכוחות להתקדם כעשרה ק"מ ,במחיר של יותר
ממיליון נפגעים לשני הצדדים.
60
על גדות נהר המארן בין  5ל־ 12בספטמבר בשנת  1914נערך הקרב הראשון
ארן )ידוע גם בשם :הנֵּס על המארן( .הקרב הסתיים בניצחון צרפתי־בריטי שהביא
על המַ ְ
להדיפת הצבא הגרמני ומניעת כיבושה של פריז ,ובכך חיסל את הסיכויים לניצחון גרמני
מהיר במלחמה .במהלך הקרב נהרגו כחצי מיליון חיילים.
61
רובע השדרות הגדולות ) (Les Grands Boulevardsכולל את רבעים 2,3,8
ו־ .11הוא מתחיל פחות או יותר מכיכר דה לה מדלן ) (Place de la Madeleineאשר
ברובע ה־ 8וממשיך לכיוון כיכר הבסטיליה ) (Place de la Bastilleברובע ה־ ,11
שנמצאת באזור הקניות העיקרי במרכז פריז.
62
 – Cloacaeביוב;  – Poudre de rizפודרה.
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טַ בָּ ק אַלְ גִ ' ִירי
 Monsieur Jourdainבְּ כָחֹ ל וְ אָדֹם שֶׁ ל מַ ֵדּי הַ זּוֹאָבִ ים
הוּא  premier danseurבְּ ־ballet turque
!Ya bon
Mamamouchi63

אָמרוּ – ,כִּ י פַּ עַ ם בְּ אָלֶפּ ֹו"
ֶינ ְִקים – "וְ עוֹד ְ
וְ הַ ְרבֵּ ה  Mardi Grasוְ ־carême prenant
64
שֶׁ ל קַ ְרנָבָ ל הַ שָּׁ לוֹם;
הִ ינוּמוֹת ִמ ְנּיַר ְק ֶרפּ
אָמרוּ זֶה עַ תָּ ה:
י־שׂפָ תוֹן שֶׁ כְּ מ ֹו ְ
וּמשׁוּחֵ ְ
פִּ יּוֹת ְקפוּצִ ים ְ
Cho - co - lat . . .
65
"Elles se balancent sur les hanches".

עֵ ינֵי־לְ טָ אָה
ֲשׁוּריִּ ים,
זְ קָ נִים א ִ
מַ גְּ פֵ י בַּ ד –

63
מר ז'ורדן ,גיבור הקומדיה הידועה של וולטר 'גם הוא באצילים' ,לוקח חלק
בריקוד טורקי בתקווה לזכות בתואר ה"מאמאמושי" )מעין תואר אבירות( מידי השגריר
הטורקי; זואבים ) (Zouavesהיה שמם של לוחמי "לוחמה רגלית קלה" ,שמוצאם היה
בצפון אפריקה ושהשתייכו ל"צבא אפריקה" במסגרת הצבא הצרפתי .מדיהם היו
כחולים ואדומים ,ולא פעם הם חבשו כובעים ססגוניים ,מה שגרם לכך שהיו למטרות
קלות .ב־ 1915הם הוכרחו לעבור למדי חאקי;  – premier danseurרקדן ראשון )דרגה
בבלט(;  – !Ya bonזה טוב.
64
"ועוד אמרו – ,כי פעם באלפו"  -מתוך 'אותלו' לשייקספיר ,תרגום :נתן
אלתרמן;  ,Mardi Gras ,Carême Prenantעל פי מסורות שקדמו לנצרות ,היו נוהגים
לקיים פסטיבלים בתקופה זאת של השנה .מנהג זה שולב בדת הנוצרית ושיאו מגיע
ב"יום שלישי השמן" הוא ה"מרדי גרא" .הקרנבל )מילה שמשמעותה המילולית היא
"סילוק בשר"( מציין במקור את סיום הזמן שבו מותר לאכול בשר לפני התענית .מרליס
קושרת כאן בין הקרנבלים הדתיים ל"קרנבל" סביב ועידת השלום.
65
"נשים מטלטלות עצמן קדימה ואחורה על מותניהן"  -ניתן להניח שהן
"מענטזות".
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הַ ֶגּזַע הַ קָּ טָ ן וְ הֶ חָ ִריף אֲשֶׁ ר מֹ ח ֹו ,כְּ מַ אֲמַ ר הָ עַ ְרבִ ים ,הָ יָה אֶ חָ ד ִמ ְשׁשֶׁ ת אֹ הָ לֶיהָ
66
שֶׁ ל רוּחַ הָ אֱהִ ים
Ouiouioui, c’esi passionnant – on en a pour son argent.
Le fromage n’est pas un plat logique
A a a a a oui c’est un délicieux garcon.
Il me semble que tout femme sincere doit se retrouver
en Anna Karénine.67

ַרק א הַ ִשּׁתּוּק הַ טֶּ בְ ט ֹונִי
בְּ אֵ יזֶה זְ מַ ן
תַּ ת־י ִַמּי
תָּ א אֶ ת תָּ א
ח ֹווֶה
אַט־אַט
הוּא ִמתְ הַ וֶּה
לִ כְ ֵדי ָדּבָ ר יָפֶ ה – אָיֹם – עָ צוּם
אֶ ל הַ הֱיוֹת . . .
וּמהֻסָּ ס – הוּא ִקלְ לָתָ ם שֶׁ ל ְממַ ֵדּי ֲענָק.
מוֹצָ א ְשׂפָ תַ יִם ְמע ְֻרפָּ ל ְ
הָ אֶ חָ ד בְּ מַ אי
אֵ
י
ן
שׁ
וּ
ם
66
שורה סתומה למדי .יש מי שמשער כי הכוונה כאן היא אל הארמנים – שהיו
עוד נטבחים באותה העת – ששלחו משלחת מיוחדת ל'ועידת השלום'.
67
"כןכןכן ,זה לוהט – זה שווה את הכסף שלך .גבינה איננה מנה סבירה;".
"אההה ,כן ,הוא עלם חמודות .נדמה לי שכל אישה הגונה מוכרחה לראות את עצמה
באנה קרנינה".
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שׁ
ֹו
שַׁ
ַנּ
ת
ֲע
מָ
ִק
י
68
ם
ְשׁתֵּ י בְּ תוּלוֹת ָלחֲמוּ בִּ ְק ַרב־פֻּלְ חָ ן
עַ ל גּוּפָ הּ הַ מָּ תוֹק – מָ ִריָּה וְ הַ לְּ בָ נָה
הַ לְּ בָ נָה הָ אַכְ ז ִָרית שֶׁ ל י ֶַרח אַ פְּ ִריל
69
הַ ְדּמָ מָ ה שֶׁ ל la grève
גֶּשֶׁ ם
הַ לּוּבְ ר נָמֵ ס בָּ ע ֲָרפֶ ל
בְּ קָ רוֹב הוּא יִהְ יֶה שָׁ קוּף
וּבַ עֲד ֹו ְינַצְ נְצוּ אִ יֵּי־הַ ַגּנִּים הַ ִמּסְ תּו ִֹריִּ ים
70
שֶׁ בַּ ־Place du Carrousel

68
בתאריך האחד במאי  ,1919התקיימה שביתה של ארגוני העובדים בצרפת
ובגינה לא הוצעה למכירה באותו היום שום שושנת עמקים .השורה הכתובה במאונך
מבקשת לדמות את צורתו של טור השובתים הצועדים.
69
 – la grèveזהו משחק מילים שאמור להדהד את המילה האנגלית ,grave
"קבר" ,אולם בצרפתית פירוש המילה הוא "גדה" )וכבר ציינו את מניין ההורגים על
גדות המארן( ,וגם "שביתה" ,שבעטייה העיר דוממה.
70
כיכר קרוסל היא כיכר הנמצאת ברובע הראשון של פריז – במרכז מוזיאון
הלובר .במרכז הכיכר עומד שער הניצחון של קרוסל .הכיכר נקראת על שם הקרוסל:
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הַ סֵּ ן ,אֶ גוֹאִ יסְ ט זָקֵ ןִ ,מתְ פַּ תֵּ ל בְּ שַׁ לְ וָה
לְ עֵ בֶ ר הַ יָּם,
ה ֹוגֶה בַּ עֲשָׂ בִ ים וְ גֶשֶׁ ם . . .
אִ ם מֵ עִ ם מֵ ימָ יו הָ עֲצֵ לִ ים עוֹלִ ים הַ חֲלוֹמוֹת
ֲאזַי הַ לָּלוּ הֵ ן רוּחוֹתֵ יהֶ ם הַ כְּ חַ לְ חַ לּוֹת שֶׁ ל שַׁ לְ ָדּגִ ים.
ִמגְּ ַדל אַיְפֶ ל הוּא דּוּ ְ־ממַ ִדּי
חָ רוּט עַ ל גַּבֵּ י ְניָר לָבָ ן וְ עָ בֶ ה.
 Poilusבִּ כְ חַ לְ חַ ל־אֲפַ ְרפָּ ר עִ ם חֲבִ ילוֹת בְּ צֶ בַ ע  Terre de Sienneח ֹונִים סָ בִ יב
ַר־ק ָרבוֹת ָרשַׁ ם אֶ ת ְדּמוּתָ ם
לַסְּ פִ ינ ְְקס הָ אָפֹ ר שֶׁ ל ְטוִ יל ִֵרי .הֵ ם נ ְִד ִמים כְּ אִ לּוּ צַ יּ ְ
71
בְּ גִ ִירים ,כְּ ֵדי לְ מָ כְ ָרהּ בְּ ־ 10פְ ַרנְק ַלחֲתִ יכָה בְּ ־.Rue Des Pyramides
Désoeuvrement

חֲשָׁ שׁוֹת
וְ ר ֹונְסְ ִקי וְ אָנָה
מַ תְ ִחילִ ים בְּ ִמטּוֹת נִפְ ָרדוֹת וּבְ זֵעָ ה קָ ָרה
ְמזַהִ ים פּ ְֻרעָ נוּת בְּ אוֹת ֹו הַ חֲלוֹם
72
עַ ל מוּזִ 'יק מַ זִּ יק ַו ֲענָק . . .
יִהְ יֶה אֲשֶׁ ר יִהְ יֶה ,יוֹם אֶ חָ ד זֶה י ֵָראֶ ה יָפֶ ה:
ְקלֵא ֹו הִ יא צַ יּ ֶֶרת צָ ְרפתִ יָּה גְּ ד ֹולָה
הִ יא פּוֹסַ עַ ת עַ ל הַ מַּ יִם וְ הַ לָּלוּ דּו ְֹמ ִמים.
שַׁ ְד ַר מֵ ישַׁ ַ ועֲבֵ ד נְג ֹו עו ְֹמ ִדים ,פְּ לַסְ ִטיִּ ים ,בְּ א נִיעַ
73
בְּ לֵב הַ לֶּהָ בוֹת.
המצעדים הצבאיים שנערכו בה בעת שארמון הלובר שימש את בית המלוכה כבית
מגורים.
71
 – Poilusחיילים .מילולית :אנשי שעירים;  – Terre de Sienneצבע אדמתי,
חום־צהבהב .נקרא לעתים בעברית "סיינה";  – Rue Des Pyramidesרחוב בקרבת גני
טווילרי.
72
 – Désoeuvrementעצלנות; ורונסקי ואנה – זוג הנואפים ב'אנה קרנינה'
לטולסטוי; מוז'יק – איכר רוסי ,אדם נבער וגס .אדם שכזה ,מזוקן ונושא שק ,מופיע
במהלך הרומן בחלומותיהם של השניים.
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הַ ־  Massacres des Jours de Juinשֶׁ ל מָ אנֶה,
הַ ־  Prise de la Bastilleשֶׁ ל ָדּוִ ד
הַ ־  Frondeשֶׁ ל פּוּסֶ ן
74
תְּ לוּיִים בְּ ָגל ְֶריָה ְשׁקֵ טָ ה.
כָּל הַ זְּ מַ ן הַ זֶּה הַ בְּ ּתוּלָה א הִ תְ עַ צְ לָה;
הַ חַ לּוֹנוֹת שֶׁ ל Le Bon Marché ,Les Galeries Lafayette
La Samaritaine,
נוֹצְ ִרים פִּ תָּ יוֹן קָ דוֹשׁ
פַּ נְדּוֹרוֹת שַׁ ֲעוָה ,בְּ הִ ינוּמוֹת לְ בָ נוֹת ,עֲקוּדוֹת בִּ כְ סוּתָ הּ;

75

Catéchisme de Persévérance

צַ וֵּיהֶ ן שֶׁ ל שֶׁ בַ ע הַ וְּ עִ ידוֹת הָ אֶ קוּמֶ נִיּוֹת הָ ִראשׁוֹנוֹת
תּ ְֻקתְּ קוּ לְ מַ תְ ֻכּנְתָ הּ שֶׁ ל הַ ־,Bibliothèque Rose
Première Communion

)פְּ רוֹמֵ תֵ אוּס בָּ לַע אֶ ת הַ פִּ תָּ יוֹן(
Petits Lycéens,
73
קליאו – המוזה הממונה על ההיסטוריה; חנניה ,מישאל ועזריה )בשמותיהם
הארמיים :שדרך ,מישך ועבד נגו( הם דמויות מקראיות הנזכרות בספר דניאל .הם
מושלכים על ידי נבוכדנצר לכבשן בשל סירובם לעבוד עבודה זרה ,וניצלים ממוות על
ידי אלוהים.
74
מרליס מפנה כאן לכאורה לציורים המתארים זוועות ואירועים אלימים
)הטבח במהלך המרד הרפובליקני בפריז של יוני  ,1832נפילת הבסטיליה ו'הפרונד' –
סדרת מרידות ומלחמת אזרחים שהתחוללו בצרפת בשנים  1648-1653נגד שלטון
הקרדינל מזראן( ,מאת ציירים ידועי־שם כגון ניקולא פוסן ,ז'אק־לואי דויד ואדואר מאנה
– בפועל ,אף אחד מן הציורים הללו אינו קיים והמשוררת רק מדמה שהם קיימים
ותלויים בלובר.
75
כפי שמבארת המשוררת בהערותיה ליצירה ]המופיעות בסיום['" :החלונות
של  'Les Galeries Lafayetteוכו' .במהלך ימי התענית בובות שעווה בגודל אנושי –
לבושות כמו חניכי טקס לחם הקודש הראשון – מוצגות בחלונות הראווה של חנויות
גדולות ;".פנדורה – היה שמן של בובות־תצוגה ,למעשה היו אלה בובות התצוגה
הראשונות ,שהחלו נפוצות באירופה החל מאמצע המאה ה־.18
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Por-no-gra-phie
כַּלּוֹת ַננָּסִ יּוֹת ְמלַבְּ בוֹת
יוּ ,הָ ע ֹולָל הַ קָּ דוֹשׁ ,נוֹקֵ ם –

הוּדי.
הַ יְּ ל ִָדים אוֹכְ לִ ים אֶ ת הַ יְּ ִ

76

77

PHOTO MIDGET

הֵ י ה ֹו!
ֲאנִי טוֹבֶ לֶת בַּ חֲלוֹמוֹת עַ ד הַ בִּ ְר ַכּיִם –
פּוֹסַ עַ ת־אַט מַ ע ֲַדנּוֹת
78
כְּ חוֹצָ ה ְשׂ ֵדה־חָ צִ יר בְּ ־Périgord
76
"הקטכיזם של ההתמדה" – חיבור דתי פופולרי מאת התיאולוג הקתולי ז'אן
ז'וזף גום ) ,(1802-1879שגרס כי החולאים של התקופה מקורם בתרבות הרנסאנס ,אשר
הובילה ,לדידו ,לניאו־פגאניזם; ועידה אקומנית היא מעין כנס של בישופים שבמסגרתו
מתכנסים בישופים מכל רחבי העולם הנוצרי )ומכאן השם "אקומני" ,היינו ,כלל־עולמי(
כדי לדון בנושאי אמונה ופולחן .שבע הועידות הראשונות התקיימו בשנים ;787–325
"הספרייה הוורודה" היה שמה של סדרת ספרים שפרסם המו"ל הפריזאי לואי השט
במהלך המאה ה־ .19קהל היעד של "הספרייה הוורודה" היה נערות מתבגרות .בהוצאה
ראתה אור גם סדרת "הספרייה הירוקה" שיועדה לנערים; ה־ Première Communionהוא
טקס אכילת לחם הקודש בפעם הראשונה ,בדרך כלל בגיל  ;12פרומתאוס )מילולית:
החושב לפני מעשה( ,מסר לאדם את האש .לא ברור למה מתכוונת המשוררת בכך שהוא
בלע את הפיתיון .אפשר שמדובר כאן בלחם הקודש שמופיע מיד אחר כך ,ויש
שמשערים שהפיתיון היא פנדורה ,שניתנה לאישה בידי זאוס לאחי פרומתאוס )שהזהיר
את אחיו לבל יקבל מתנות מהאלים( ,אפימתאּוס )"החושב לאחר מעשה"( ,כעונש על
מעשיו והביאה ,בסקרנותה ,לחורבן;  – Petits Lycéensתלמידות קטנות; ״סר יו או בת
היהודי״ ,עלילת לינקולן היא האחרונה בעלילות הדם באנגליה והמפורסמת מכולן.
סיפורו של ״יו הקטן״ )להבדילו מיו הקדוש של לינקולן ,הבישוף של העיר בשנים
 ,(1200-1186שנרצח בידי יהודים והושלך לבור־שפכים )בחלק מהגרסאות הלה נאכל על
ידם ...וכו'( .סיפורו מופיע גם בתוך 'סיפורי קנטרברי' לצ'וסר ב'סיפורה של אם המנזר';
"הילדים אוכלים את היהודי" – כלומר את לחם הקודש ,כלומר את ישו.
77
סטודיו לצילום שפעל בפריז באותם הימים.
78
פריגור – חבל ארץ בדרום מערב צרפת.
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הַ לּוּבְ ר ,הָ ִריץ ,הַ ־Palais-Royal
Hôtel de ville

אַוְ ִר ִיריִּ ים וְ שַׁ בְ ִר ִיריִּ ים
בִּ יתָ נֵי תַּ עֲנוּגוֹת ִמגֶּבֶ ס
הוּ ְקמוּ כְּ ֵדי לְ שָׁ ֵרת אֶ ת עֲשֶׂ ֶרת יְמֵ י הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה
אֶ זְ ָר ִחים בְּ בַ ְר ָדּסִ ים וּמַ סֵּ כוֹת־נֶשֶׁ ף
A l’occasion du marriage de Monseigneur le Dauphin

79

ִמן הַ ְקּוֹמָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה שֶׁ ל  Hôtelיָשָׁ ן,
ֲאנִי בִּ ְט ַרנְס,
80
מַ בִּ יטָ ה מַ טָּ ה בְּ ־ Rue de Beauneהַ צַּ ר.
רוֹכְ לִ ים ְמפַ יְּ ִטים אֶ ת מַ ְרכָּלְ תָּ ם
נ ִָשׁים גְּ לוּיּוֹת רֹאשׁ בִּ ְר ִד ִידים ְשׁחֹ ִרים
81
נו ְֹשׂאוֹת כִּ כְּ רוֹת־ ְט ִריפְּ ט ֹולֶמוֹס ְמחֻ תָּ לוֹת בְּ בַ ד
פּ ֹועֲלִ ים בְּ כָחֹ ל ִחוֵּר:
ְמ ִריצוֹת עִ ם י ְָרקוֹת:
כְּ לָבִ ים ִמתְ רוֹצְ צִ ים:
הֵ ם בָּ אִ ים וְ הוֹלְ כִ ים
הֵ ם כָּל כְָּ קטַ נִּים.
פּוּרים...
סִ ִ
ֲבוּדה
הָ רוֹמַ נְסָ ה הָ א ָ
שֶׁ כָּתַ ב אֵ יזֶה אוֹבִ ְידיוּס ,הִ ְשׁתַּ עְ בְּ דוּת כְּ פוּיָה
בְּ אֶ ֶרץ הַ פֵ יוֹת,
79
"לרגל נישואי הוד מעלותו הדופן ]יורש העצר[" .לדעת החוקרים מדובר כאן
על חתונתם של לואי ה־ 16ומארי אנטואנט .כתוצאה ממופע הזיקוקים שנערך לרגל
חתונתם נהרגו  123אנשים.
80
רחוב סמוך לנהר הסן ,המסתיים ברציף וולטר .ברחוב זה עמד בשעתו Hôtel
 ,de L’Elyseeבית המלון שבו התגוררה המשוררת.
81
טריפטולמוס הנער ,גיבור אלוסיס ,אשר באמצעותו נפוץ גידול החיטה –
לאחר שזו נמסרה לו על ידי דמטר – בין בני האדם.
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אִ ישׁ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ אֶ ת ְשׁמָ הּ;
הָ יָה זֶה סו ָֹדהּ שֶׁ ל גִּ ילְ ַדּת הַ צַּ ָיּ ִרים הָ אִ יטַ לְ ִקים.
הֵ ם כִּ לּוּ אֶ ת יְמֵ יהֶ ם בְּ נִסָּ יוֹן לְ הַ ְמ ִחישָׁ הּ. . .
הַ כְּ פָ ר הַ סִּ ינִי בְּ עֵ ינֵי רוּח ֹו שֶׁ ל הַ גָּאוֹן
וּמשֻׁ נִּים ִמתְ ַרח ֲִשׁים לְ א הֶ פְ סֵ ק.
ְדּבָ ִרים ְקטַ נִּים ְ
בְּ ־ ,Louis-Ile Saintבְּ ־ ,Antoine-Rue Saintבְּ ־Place des Vosges

82

הַ מֵּ אָה הַ ְשּׁבַ ע־עֶ ְשׂ ֵרה ְמפ ְֻרקֶ ֶדת לְ הַ פְ לִ יא ,גּוֹסֶ סֶ ת...
הַ סְ סְ ס

83

אַקוִ ינַס י ְֶשׁנ ֹו
בִּ כְ נֵסִ יַּת תּוֹמַ ס ְ
מָ בוֹי שֶׁ ְמּ ֻכ ֶנּה .l’impasse des Deux Anges

84

מוּמים
בָּ תִ ים עִ ם שׁוּרוֹת שֶׁ ל חַ לּוֹנוֹת ְדּ ִ
סוּמים
הֵ ם כְּ מ ֹו כְּ לָבִ ים ִ
82
 – Louis-Ile Saintאיל סן לואי הוא האי הקטן מבין שני האיים הטבעיים
שבנהר הסן;  – Antoine-Rue Saintאחד הרחובות שמובילים לכיכר הבסטיליה; Place
 – des Vosgesפלאס דה ווֹז' היא הכיכר העתיקה ביותר בפריז.
83
תווים מתוך האופרה "רינדלו" של הנדל .מילות הליברית לקטע הזה" :הניחו
לי להתייפח על מר גורלי ,הניחו לי להיאנח למען חירותי"
84
 – l’impasse des Deux Angesרחוב שני המלאכים ,או המבוי הסתום של שני
המלאכים ,הוא רחוב ללא מוצא השוכן בסמוך לבית המלון שבו התגוררה המשוררת.

206

אֵ ינָם יְכוֹלִ ים לִ ְראוֹת ָדּבָ ר ִמלְ בַ ד רוּחוֹת ְרפָ אִ ים.
כּו ִֹרים אָזְ נֵיהֶ ם לְ קוֹל יָבֵ שׁ וְ חָ לוּשׁ
כְּ ק ֹולָהּ שֶׁ ל נְזִ ָירה י ְִשׁישָׁ ה הַ ְמּזַמֶּ ֶרת ִמיסוֹת
85
לְ עִ לּוּי נ ְִשׁמַ ת אָח שֶׁ ֶנּה ֱַרג בְּ סֵ בַ סְ טוֹפּוֹל. . .
MOLIERE
EST MORT
DANS CETTE MAISON
LE 17, FEVRIER 1673
VOLTAIRE
EST MORT
DANS CETTE MAISON
LE 30 MAI 1778
CHATEAUBRIAND
EST MORT
DANS CETTE MAISON
LE 4 JUILLET 184886

וְ זֶה עוֹד א הַ כֹּל,
גַּן הָ עֵ ֶדן א יָכוֹל לְ הָ כִ יל עוֹד זְ מַ ן ַרב אֶ ת כָּל הַ מֵּ תִ ים הַ ְמּפ ְֻרסָ ִמים
שֶׁ ל פָּ ִריז. . .
87
י ְֶשׁנָם !les Champs Elysees

85
במהלך מלחמת קרים ) (1853-1856התרכזו מרבית הפעולות המלחמתיות
במצור על עיר הנמל סבסטופול ,הנמל העיקרי של הצי הרוסי בים השחור ,ובקרבות
שהובילו אליו .סבסטופול עמדה במשך  11חודשים במצור שהטילו עליה הצבאות
היריבים ,עד שנכבשה בידי כוחות צרפתים ובריטיים.
86
"בבית זה נפטר" וכו' – לוחיות הזיכרון שנתלו על בתיהם של מולייר ,וולטר
ושאטובריאן.
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 ,Sainte-Beuveזֵר פְּ ָר ִחים לָפוּת בְּ כַף־יָד ֹו ,עֲבוּר מָ ָדם
וִ ְיקט ֹור הוּג ֹו,
ח ֹולֵף עַ ל הַ ־ Neuf -Pontהַ דֻּ כָּס ֶדּה לָה רו ְֹשׁפוּק ֹו
בְּ הִ לּוּ נִנּוֹחַ לְ עֵ לָּא
עוֹשֶׂ ה אֶ ת ַדּ ְרכּ ֹו לַ־salon d’automne
88
שֶׁ ל מָ ָדם ֶדּה לָה פָ איֶט;
הֵ ם אֵ ינָם יְכוֹלִ ים לִ ְראוֹת זֶה אֶ ת זֶה.
89

Il fait Lourd

הַ חֲלוֹמוֹת הִ גִּ יעוּ עַ ד מָ תְ נַי.
הָ לַכְ נוּ לִ תְ פִ לָּה בְּ ־,Notre-Dame-des-Champs
זִ ְמזוּמַ ְשׁ ִמים  . . .זִ ְמזוּמַ ְשׁ ִמים . . .זִ ְמזוּמַ ְשׁ ִמים.
הַ בְּ תוּלָה יוֹשֶׁ בֶ ת בְּ ַגנָּהּ;
הִ יא עוֹטָ ה אֶ ת הַ גְּ לִ ימָ ה הַ תְּ ֻכלָּה וְ אֶ ת כִּ סּוּי הָ רֹאשׁ הַ ְמּ ֻכנָּף
אֲשֶׁ ר ַלנְּזִ ירוֹת בְּ ־Saint Vincent de Paul
בַּ שּׁוֹבָ  אֲשֶׁ ר לָהּ ,הוֹמָ ה רוּחַ הַ קֹּ ֶדשׁ.
90
סוּרים חֲרוּטוֹת בְּ עֵ ץ,
שֶׁ בַ ע הַ תַּ חֲנוֹת שֶׁ ל ֶדּ ֶר הַ יִּ ִ
87
השאנז אליזה היא אחת השדרות המרכזיות של פריז .מקור השם הוא
במיתולוגיה היוונית ,שדות אליסיום ,זהו אזור מסוים בעולם הבא ,אליו הגיעו האנשים
ההגונים ,שהוכיחו יושר־לב וגבורה נשגבת.
88
שארל־אוגוסטן סנט־בֶּ ב ) (1804-1863סופר ומבקר ספרות צרפתי ,מגדולי
המבקרים של המאה ה־ .19ניהל רומן עם אשתו של ויקטור הוגו; " – Pont-Neufהגשר
החדש" ,פון־נף ,הגשר העתיק ביותר בפריז )נבנה בשנים  ,(1478-1607חוצה את נהר
הסן; פרנסואה דה לה רו ְֹשׁפוּק ֹו ) ,(1613-1680סופר וסטיריקן צרפתי ,מחברו של ספר
ה"אמרות"; " ,salon d’automneסלון הסתיו" ,הייתה תערוכה שנערכה לראשונה בפריז
בשנת  ,1903כתגובה של אמנים עצמאיים לתערוכת ה"סלון" הרשמית השמרנית
שנוהלה על ידי האקדמיה לאמנויות היפות; מאדאם דה לה פאייט ) (1634-1693הייתה
סופרת צרפתייה וידידתם הקרובה של פרנסואה דה לה רושפקו וז'אן רסין .לה פאייט
נהגה לארח מפגשים ספרותיים בביתה.
89
מזג אוויר חם ,מעיק ,סגרירי ,לח והביל.
90
 – Notre-Dame-des-Champsכנסיית "גברתנו של השדות" ,אחת הכנסיות
העתיקות בפריז;  –Saint Vincent de Paulכנסיית "הקדוש ונסן דה פול" ,שוכנת ברובע
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חֲבַ צָּ לוֹת פּו ְֹרחוֹת ,כָּחֹ לָ ,ירֹק וּ ָורֹד,
פְּ קָ עוֹתֵ יהֶ ן – ִמנְחַ ת קֹ ֶדשׁ ִמיַּפָּ נִי מוּמָ ר.
ימי ְמשׁו ֵֹרר אֶ ת ִשׁ ֵירי
ְטרוּבָּ דוּר ְשׁמֵ ִ
91
חֲטָ אֶ יהָ בְּ נֵי הַ כַּפָּ ָרה.
י־שׁ ִקיעָ ה צְ ָרעוֹת אֵ ינָן נוֹגְ סוֹת
עַ ל חוֹמָ תָ ם שֶׁ ל ְשׁמֵ ְ
בִּ ְשׁזִ יפָ יו שֶׁ ל גַּן הָ עֵ ֶדן.
!La Liberté La Presse
!La Liberté La Presse
הַ שֶּׁ מֶ שׁ שׁוֹקַ עַ ת מֵ אֲחו ֵֹרי le Petit-Palais

קּוּראָן.
בַּ ִמּ ְדבָּ ר הָ אַלְ גִ ' ִירי הֵ ם צ ֹוע ֲִקים אֶ ת הַ ְ

92

!La Liberté La Presse

הַ שָּׁ מַ יִם ִמ ְשׁ ְמ ִשׁיִּ ים;
וְ שָׁ ם ,כְּ נֶגְ ָדם ,חוֹלְ פִ ים
93
אָרכּ ֹו שֶׁ ל Pont Solférino
לְ ְ
ֲאנ ִָשׁים ְקטַ נִּים וְ כִ ְרכָּרוֹתְ ,שׁחֹ ִרים ֻכּלָּם.
ימי –
זְ בוּבִ ים ְמכ ְַרסְ ִמים בַּ ִמּ ְשׁמֵ שׁ הַ ְשּׁמֵ ִ
וּמעִ יל־הַ ִשּׁכְ ִמיָּה
זֶה עִ ם הַ כּוֹבַ ע ְרחַ ב הַ שּׁוּ ַליִם ְ
הוּא בְּ ו ַַדּאי כֹּ מֶ ר.
העשירי של פריז; כפי הנראה תחריט )שנפוץ למדי בכנסיות( המתאר את שבע התחנות
שעבר ישו ביום הצליבה .כיום נהוג למנות ארבע עשרה תחנות.
91
טסוגוהרו פוג'יטה ) (1886-1968היה צייר יפאני שפעל בפריז בתחילת המאה
העשרים .המיר את דתו לנצרות קתולית; רבים משירי הטרובדורים נקשרו לפולחן מריה,
והללו מושרים בדרך כלל ,בידי הקתולים ,במהלך חגיגות האביב ).(May day
92
 La Libertéו־ – La Presseשמות של עיתונים יומיים; הפניה לכיבוש אלג'יר.
צרפת השתלטה על הארץ ב־ 1830והכריזה על סיפוחה ב .1848-אזרחות צרפתית ניתנה
רק לאירופים )וליהודים( .המשוררת מתארת כאן את קריאות המואזין.
93
 – Pont Solférinoגשר שהקים נפוליאון השלישי ושפורק ב־.1960
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דוּ־ממַ ִדּיִּ ים וְ הֵ ם דּו ִֹמים
הֵ ם ְשׁחֹ ִרים וְ ְ
ַלצְ לָלִ יּוֹת שֶׁ ל נְתִ ינֵי לוּאִ י פִ ילִ יפּ.
בְּ מו ַֹרד הַ ־ Quaisבּ ִוּקינִיסְ ִטים סוֹגְ ִרים אֶ ת
94
תֵּ בוֹתֵ יהֶ ם הַ יְּ רֻ קּוֹת.
ִמן הַ ־VIIme arrondissement

95

ַל ְילָה כְּ מ ֹו עַ ְרפָּ ד
מוֹצֵ ץ כָּל צְ לִ יל וָצֶ בַ ע.
96

הָ רוּחוֹת נָמוֹת בִּ ְמעָ ָרתָ ן הַ הִ יפֶּ ְרבּו ֵֹראִ ית;
הָ ְרחוֹבוֹת הַ צָּ ִרים ִמתְ עַ ְקּלִ ים בְּ גָאוֹן אֶ ל הַ כּ ֹוכָבִ ים;
מֵ עֵ ת לְ עֵ ת הוֹמָ ה מ ֹונִית כְּ ַינְשׁוּף.
צּוּריו שֶׁ ל הַ לּוּבְ ר
אַ  מֵ עֵ בֶ ר לְ בִ ָ
פְ ר ֹויְד חוֹפֵ ר אֶ ת הַ נָּהָ רִ ,חיּוּכ ֹו נו ָֹראִ י,
הוּא ְמנוֹפֵ ף בַּ זֶּבֶ ל שֶׁ לּ ֹו לְ אוֹר הַ חַ ְשׁמַ ל

97

מ ֹונִיּוֹת,
מ ֹונִיּוֹת,
מ ֹונִיּוֹת,
הֵ ן צוֹוְ חוֹת ,חו ְֹרקוֹת וְ ֶנ ֱאנָחוֹת
כְּ מ ֹו אֶ לֶף חֲתוּלִ ים ְמיֻחָ ִמים.
94
בימי שלטון המלך לואי־פיליפ ) (1773-1850רבים תלו בבתיהם דיוקנאות
העשויים גזרי נייר שחור ,סילואטים ,שהיו אז באופנה;  – Quaisרציפים; על גבי
הרציפים של נהר הסן פורשים הבוקיניסטים )מוכרי ספרים יד שנייה( המפורסמים של
פריז את מרכולתם ,המסודרת בתיבות ,ארגזים וקופסאות – בדרך כלל בצבע ירוק.
95
הרובע השביעי .שם גם ניצב מגדל אייפל.
96
היפרבוריה – שמה של ארץ אגדית במיתולוגיה היוונית שממוקמת הרחק
בצפון ,מעבר ל"רוח הצפון".
97
הלובר )בגלגולו הראשון( שימש בתחילה כמצודה ,זו הוקמה בידי פיליפ
אוגוסט ) (1165-1223בשנת .1190
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זוֹנוֹת כִּ כְ פִ ִירים שׁ ֹואֲגוֹת לַטֶּ ֶרף ,לְ בַ קֵּ שׁ מֵ אֵ ל מַ ֲא ָכלָן:
98
כֹּ מֶ ר אַנְגְּ לִ י נִלְ חָ ם בַּ ־Moulin Rouge
כּוּשׁי בְּ רֹאשׁ כָּל תָּ ו,
וּשׁ ִמינִיּוֹת ,רֹאשׁ ִ
ִרבְ עֵ י תָּ וִ ים ְ
ִמתְ פַּ תְּ לִ ים בְּ סִ ינְקוֹפָּ ה נִתְ עֶ בֶ ת:
!Toutes les cartes marchent avec une allumette

מֵ אָה ע ֲָדשׁוֹת ְמשַׁ בְּ רוֹת אֶ ת חֶ זְ יוֹן ִשׁבְ עַ ת חֶ ְטאֵ י הַ מָּ וֶת
עֲבוּר הָ אַסְ ִטיגְ מַ צְ יָה הָ אָמֵ ִריקָ אִ ית:
" ֲאנִי א אוֹהֶ בֶ ת תַּ 'בָּ חוּרוֹת שֶׁ ל מ ֹועֲד ֹונֵי הַ ַלּ ְילָה – הֵ ן א ֹוהֲבוֹת נ ִָשׁים".

!

99

Toutes les cartes marchent avec une allumette

שַׁ חַ ר
ימיָה
ְשׁעַ ת הַ שֵּׁ נָה שֶׁ ל ו ְֶרלֵן  . . .אַלְ כִ ְ
אַ בְּ סִ ינְת,
100
טַ בַּ ק אַלְ גִ ' ִירי,
ִדּבּוּרִ ,דּבּוּרִ ,דּבּוּר
ְמזַבֵּ ל אֶ ת סִ גָּלִ יּוֹתֶ יהָ הַ לְ בָ נוֹת שֶׁ ל הַ לְּ בָ נָה.
98
שׁאֲגִ ים לַטָּ ֶרף וּלְ בַ קֵּ שׁ מֵ אֵ ל אָכְ לָם ".תהילים קד ,כא;
לפי הפסוק "הַ כְּ פִ ִירים ֹ
המולן רוז' )"טחנת הרוח האדומה" – ועל גגו של המבנה אכן ניצבת טחנה שכזו( הוא
המועדון המפורסם ביותר בפריז ובו מוצגים מופעי קברט צרפתי מסורתי .המועדון הוקם
ב־ .1889הכומר ,כמעין דון קישוט ,נלחם בטחנת הרוח האדומה .המשוררת משתמשת
כאן בפועל  ,Tiltsהמזוהה עם מטבע הלשון .Tilting at windmills
99
" - "!Toutes les cartes marchent avec une allumetteמשפט סתום ,כפי
הנראה סלנג מקומי מאוד ,שלא עלה גם בידי מחברי הקומנטרים לפענחו .משה רון היקר
ורב־הניסיון הציע ,בשיחה אישית ,תרגום מילולי שמתקבל על הדעת"" :אין קלף
שגפרור לא שורף" .כמו כן ,ציין רון כי "בעברית צריך לבחור באחד משלל משמעיה של
המילה  ,carteוגם זה לא פשוט )כרטיס ,קלף ,מפה ,תפריט וכיו"ב(" ;".שבעת חטאי
המוות" הוא שמו של אחד הקטעים )ספר  ,1שיר  (4השיריים ביצירתו האפית של
אדמונד ספנסר )' (1552-1599מלכת הפיות' .מרליס מתארת כיצד אותם אמריקאים
שהגיעו לעיר לרגל "ועידת השלום" צופים במופע בעד משקפות )או משקפיים( ,בשל
האסטיגמציה )"צילנדר"( שלהם .מאה עדשות הן חמישים זוגות עיניים ,כלומר חמישים
אנשים.
100
טבק זול ,שימש בעיקר את בני המעמד הנמוך.
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נ ְִשׂיא הָ ֶרפּוּבְּ לִ יקָ ה שׁ ֹוכֵב בַּ ִמּטָּ ה לְ צַ ד אִ ְשׁתּ ֹו,
וְ יִתָּ כֵן שֶׁ זֶּה קו ֶֹרה מַ מָּ שׁ עַ כְ שָׁ ו. . .
בַּ ִמּ ְנזָר שֶׁ ל  Port-Royalנ ֹול ִָדים תִּ ינוֹקוֹת,
וּמישֶׁ הוּ שֶׁ א נ ְִר ַדּם אוּלַי קו ֵֹרא עַ כְ שָׁ ו אֶ ת
ִ
le Crime et le Châtiment

101

הַ שֶּׁ מֶ שׁ זו ַֹרחַ ת
בְּ קָ רוֹב  les Hallesיִפָּ תַ ח
102
יחים אֲשֶׁ ר לְ ־Notre-Dame
וּמֵ אֲחו ֵֹרי ְשׁנֵי הַ צְּ ִר ִ
שָׁ מַ יִם בְּ צֶ בַ ע זְ עַ פְ ָרן.
JE VOUS SALUE PARIS PLEIN DE GRACE

103

3 Rue de
Beaune
פריז
אביב 1919

104

101
ֵרמון פואנקרה ) (1860-1934היה ראש ממשלת צרפת במשך שלוש קדנציות,
בשנים  1922-1924 ,1912-1913ו־ ,1926-1929ונשיא צרפת בשנים  .1913-1920התנגד
להבנות שהושגו ב"ועידת השלום"; מנזר  Port-Royalנבנה ב־ 1626והיה קשור בזרם
היאנסניזם )זרם של המחשבה הקתולית המדגיש את החטא הקדמון( .במהלך המהפכה
הצרפתית שימש המקום ככלא ,ולאחר מכן כבית יולדות; – le Crime et le Châtiment
"החטא ועונשו".
102
 – les Hallesלה אל הוא אזור ברובע הראשון של פריז .בעבר שכן שם שוק
סיטונאי גדול ומרכזי ,שנהרס ב־ – 1971תחתיו נבנה מתחם קניות תת־קרקעי מודרני,
פורום דה אל; קתדרלת נוטרדאם היא קתדראלה גותית בפריז ומקום מושבו של
הארכיבישוף של פריז .בנייתה החלה ב־ ,1163תחת שלטון לואי השביעי ,והסתיימה
ב־ .1345לקתדרלה שני צריחים.
103
"השבח לפריז ,מלאת החן"
104
הסימן בעל שבע הכוכביות המופיע בסיום השיר הוא בעצם מערך הכוכבים
של "הדובה הגדולה".
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הערות המחברת

*  ,NORD-SUDאחת ממסילות הרכבת התחתית של פריזZAG-ZIG, .
 LION NOIR, CACAO BLOOKERהן כרזות Rue du bac .וכו' הם שמות

של תחנות רכבת.
* "מה נעים להסב ב־ "grands boulevardsעד עמ' " – 13קללתם של ממדי
הענק ".זהו תיאור של ה־.grands boulevards
* "האחד במאי אין שום שושנת עמקים" – באחד במאי,Moise de Marie ,
נמכרת שושנת העמקים ,בדרך כלל ,ברחבי פריז; אך באחד במאי ,1919
היום של השביתה הכללית ,אף שושנת עמקים לא עמדה למכירה.
* ללבנה של חודש אפריל ,la lune rousse ,כך מניחים ,ישנה השפעה
מזיקה על הצמחייה.
* "החלונות של  "Les Galeries Lafayetteוכו' .במהלך ימי התענית בובות
שעווה בגודל אנושי – לבושות כמו חניכי טקס לחם הקודש הראשון –
מוצגות בחלונות הראווה של חנויות גדולות.
* המנזר של  Port-Royalמשמש כיום כבית־יולדות.
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