
ִהיְרְשֵפְלד  ֲאִריֵאל  ָּכַתב: 

ְּבִניָיה  ִסְגנֹון  ָלה  ֵיש  ִסְגנֹון.  ַהְרֵּבה  ֲהִכי  ֵיש  ְלֵווֶנְצָיה  ְוַהְמקֹומֹות,  ֶהָעִרים  ִמָּכל 
ִמֶשָלה,  ַמֲאָכִלים  ִמֶשָלה,  ִסירֹות  ִמֶשָלה,  ַחלֹונֹות  ִמֶשָלה,  ְגָשִרים  ִמֶשָלה, 

ַחִגים  ָלה  ֵיש  ִמֶשָלה;  ִסְפרּוִתיֹות  ְוצּורֹות  ִמֶשָלה  מּוִזיָקה  ִמֶשָלה,  ִציּור  ַאְסּכֹוַלת 
ִמֶשָלה ֲארּוּבֹות  ַוֲאִפילּו  ִמֶשָלה, 

ָהִעיר ֶשֲעסּוָקה 
ְּבִלְהיֹות ְיֵפהִפיָיה
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הכי ִמ יש  ְלֵווֶנְצָיה  והמקומות,  ֶהָערים  ל  ּכָ
ִמֶשלּה,  ִניָיה  ּבְ סגנון  לה  יש  ִסגנון.  ה  הרּבֵ
לה  יש  ִמשלה;  חלונות  ִמשלה,  גשרים 
חֹוְתרים  ולהן  גֹוְנדֹולֹות,   — ִמשלה  סירות 
כובעים  יש  וַלגֹוְנדֹוְלֵייִרים  גֹוְנדֹוְלֵייִרים,   — ְמיּוחדים 
שלה  ַמראות  ּבְ עשירה  ֵוֶנְצָיה  מיוחדים;  ּוִמנהגים  ְמיּוחדים 
משלה,  ִציּור  ַאְסּכֹוַלת  ִמֶשלה,  ַמאכלים  לה  יש  לבד;  ּבִ
חגים  לה  יש  משלה;  ִספרּוִתיֹות  וצורות  משלה  מוזיקה 

משלה. ארוּבות  ואפילו  משלה, 
שנים,  ֵמֶאלף  למעלה  לפני  בחרו,  ֵוֶנְצָיה  ּבוֵני 
גדולה  ָלגּוָנה  ּבְ ִאִיים  קבוצת  על  עירם  ֶאת  להקים 
לִהתגוֵנן  כדי  ֹזאת  עׂשו  הם  הַאְדִרָיאִטי.  ַהָים  צפון  שּבִ
הייתה  ֵוֶנְצָיה  חומה.  להם  שימש  ַהָים  כי  ֵמאֹוְיֵביהם, 
ֵסֵרִניִסיָמה',  'ָלה  אותה  כינו  שתוָשֶביָה  כך,  כל  מּוגנת 
תוָשֵבי  ִמסּפר  מאוד  ִמֶשָגַדל  ִמּכֹול'.  'ַהְשֵלָווה  כלומר 
שלה.  הקרקע  שטח  ֶאת  להרחיב  דרך  חיפׂשו  הם  העיר 
ַמחסומים  על  ָעָפר  סוְללות  ִניַית  ּבְ היה  שמצאו  ְתרון  הִפּ
נוצרו  כך  ַהָים.  קרקע  ּבְ עמוק  הְנעּוצות  עץ  ִמקורות 

אולם  ֶאת  ְיַרקַרקים  ַמִים  מילאו  הֵגאּות  זמן  ּבִ ַמִים.  ּבְ
ּוְדגיגים  דגים  ירוקה.  ים  ְמָעַרת  ּכִ נרָאה  והוא  הּכניסה, 
ֶאת  ציפו  ּוְצדפים  ֵמַהתעלה,  ּובאו  יצאו  נחת,  ּבְ ִשיְיטו 
יותר.  עוד  מפוארות  אותן  והפכו  המפֹוארות  המדרגות 
ְגדֹות  שעל  הארמונות  של  ַהַתחתונות  הקומות  יום  ּכַ

ָים.  ּבַ ְטבּועות  כבר  ַהְגדֹוָלה'  'ַהְתָעָלה 
הטבע  ֵאיָתֵני  ּבְ שִהְתָגרה  מי  עצם:  ּבְ צפּוי  היה  זה 
תוך  ּבְ כך  כל  ּוכבדים  מפוארים  ארמונות  ִלבנות  וֵהֵעז 
ַהיּוֲהָרה  ֶאת  ְלָהביס  ַהָים  של  שסופו  לדעת  אמור  ַהָים 
ְמֵלֵאי  אנחנו  כך  ִמשום  ַדְווקא  אבל  האנושית.  )הַגֲאָווה( 
משך כמעט  ּבְ ְלֵווֶנְצָיה  ֵהניַח  ַהָים  יצד  ּכֵ ותוהים  עלּות  ִהתּפַ
גם  ֵאיתן  עומדים  הנהדרים  ְנָייֶניָה  ִבּ וכיצד  שנה,   1000
הבינו  שהֵווֶנְצָיאִנים  ֵרר  ִמתּבָ ַהשקיעה.  ַלמרֹות  ַהיום, 
תחילת  ּבִ ונכון.  ֵהיטב  עירם  ֶאת  ּוָבנו  ַהָים  ֶאת  ֵהיטב 
של  עמֹוִנים  ַהּפַ ִממגַדל  חלק  ִהתמוטט  הקודמת  המאה 
אדמה  ּבָ הְנעוצים  ְיסודוָתיו  ֶאת  בדקו  וכאשר  ַמְרקֹו,  ָסן 

כלל. רקּובים  אינם  שהם  גילו 
ְלַתרּבותּה:  ָמָשל  העיר  של  יסודוֶתיָה  ּבִ לראות  אפשר 
ַהיום,  גם  מאוד.  חזקה  היא  אבל  שוקעת,  תרבות  ֹזאת 
אותו  מספרת  היא  ִהסַתֵיים,  ֵוֶנְצָיה  של  הגדול  ֶשסיפורּה  ּכְ
אֶליָה,  הבאים  הְמַטְיילים  ְלִרְבבות  ושוב  שוב  מחדש 
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שלה,  הרחובות  שהם  ֵוֶנְצָיה,  של  המפּורסמות  ַהְתָעלות 
ְגַראְנֶדה.  ָקָנאל  ַהְגדֹוָלה',  'ַהְתָעָלה   — העיר  ּוְבמרּכז 
ַמּביטה  תמיד  היא  ְלַמרָאה:  תמיד  ְמחּוּברת  ֵוֶנְצָיה  ֵמאז 
הפרוׂשה  ִהשַתקפּותּה  וֶאת  אותה  רואים  ואנחנו  עצמה,  ּבְ
עסּוקה  תמיד  ַמרָאה.  וגם  עיר  גם  תמיד  היא  ִמתחֶתיָה. 

ְיֵפהִפיָיה. ִלְהיֹות  ּבְ
לה   היה  עיר־ְמדינה.  ֵוֶנְצָיה  ֶנֶעׂשתה  יַנִיים  הּבֵ יֵמי  ּבִ
התיכון.  ָים  ּבַ המסחר  רוב  על  שלטה  והיא  גדול,  צי 
ּוְמהנדסים  ְמלּוָמדים  אֶליָה  ּומשכה  מאוד  ִהתַעשרה  העיר 
ּוכֵנִסיֹות  ארמונות  בה  בנו  ואֶלה  העולם,  ִמּכל  מּוכשרים 

כולו.  עולם  ּבָ יוְפָיים  ּבְ שנודעו 
הארמונות  וגם  הִאִיים  של  המורחבים  החלקים 
יֵמינו,  ַעד  כמעט  ַמעמד  החזיקו  שעֵליהם  הְמפֹוארים 
ָים.  ּבַ ִלשקוַע  העיר  ֵהֵחלה  האחרונות  השנים  מאה  ּבְ אך 
ר  יּכַ ּכִ וגם  מהִסְמָטאות,  חלק  מוָצפות  הֵגאּות  זמן  ּבִ
לה  שֶהעניקה  הנודעת  והּכֵנִסיָיה  הנהדרת  ַמְרקֹו  ָסן 
ארמון  ּבְ ַניי  ּבָ שלושת  עם  ִהתגוַררתי  פעם  ְשמּה.  ֶאת 
ְלֶמֱחָצה  שקּועה  הייתה  שלו  הּכניסה  וקומת  ֵווֶנְצָיה,  ּבְ

ואוְפָייה  הלא־רגיל  יוְפָייּה  ְלנוכח  ִהשָתאּות  ְמֵלֵאי  והם 
מינו. ּבְ ַהָיחיד  החצּוף,  הַמפתיַע, 

 — ֵמעולם  שהיו  הַצָיירים  ִמגדוֵלי  כמה  יצרו  ֵווֶנְצָיה  ּבְ
ֵורֹוֵנֶזה,  ִטיְנטֹוֵרטֹו,  ִטיְצָיאן,  ג'ֹוְרג'ֹוֶנה,  ִליִני,  ּבֵ אצ'ֹו,  ַקְרּפָ
ּוְלכולם   — אחרים  ורבים  ָקָנאֵלטֹו  גּוַאְרִדי,  ְטֵייּפֹולֹו, 
עזים  צבעים  ּבִ ִציְירו  כולם  ּוְמיּוחד:  משותף  משהו  יש 
הַחִיים  ָרֵטי  ְפּ ֶאת  אהבו  כולם  הַעז;  האור  ֶאת  ואהבו 
)הם  נופים  ַחיות,  טוב,  אוכל   — החּוָשִנִיים  הקרובים, 
יקרים;  חָפצים  יפים,  אריגים  הנוף!(,  ִציּוֵרי  ֶאת  המציאו 
ֵאירּוַע  ִציֵיר  ֵוֶנְצָיאני  ֶשַצָייר  ּכְ ֵוֶנְצָיה.  ֶאת  אהבו  וכולם 
הנוצרי,  ֵישּוַע  של  ַחָייו  ּבְ או  התנ"ך  גיבוֵרי  ַחֵיי  ּבְ חשוב 
ֵעֶרב־ַרב  ועוד  וחתולים  כלבים  גם  ִציּור  ּבַ היו  תמיד 
וכמעט  ָשם,  ַמרעיש  תמיד  משהו  ּושכנים.  סקרנים  של 
ְטֵייּפֹולֹו  של  הִציּור  ֶאת  למשל  ְראּו  מצחיק.  גם  תמיד 
הִציּורים  ַאַחד  זה  ֵעיַניי  ּבְ ַהְתָרִפים'.  ֶאת  יָאה  ַהַמְחּבִ 'ָרֵחל 
התורה.  ִמן  סיפור  אודות  על  שנוצרו  יותר  ּבְ ַהָיפים 
ֶשָיצאו  ּוִמשּפחתו  ַיֲעֹקב  אחֵרי  רדף  ָרֵחל  אבי  )ָלָבן 
הְתָרִפים  את  לו  ֶשַיחזירו  מבקש  ָלָבן  ַנַען.  ּכְ ְלארץ 
אך  שלו,  ָהֱאלילים  סלוֵני  ּפִ ֶאת  לוַמר  ּכְ ממנו,  שגנבו 
ִהסתירה  הְתָרִפים,  ֶאת  ָרֵחל, שגנבה  כי  אותם  מוֵצא  אינו 

עֵליהם.(  וָישבה  הגמל  על  אותם 

'ָרֵחל ַהַמְחִּביָאה ֶאת ַהְתָרִפים'. ִציֵיר: ג'ֹוָבאִני ָּבִטיְסָטה ְטֵייּפֹולֹו בשנים 1729-1726. הִמתּבונן ַּבתמונה מרגיש ֵּכיצד הסיפור ָהַעתיק עובר ִמַּבעד ָלעיָדנים 
ּוַמגיַע קרוב ְמאוד אָליו

'ַמָּבט ִמַקְמּפֹו ָסן ִויֹו ַעל ַהְתָעָלה ַהְגדֹוָלה ֶשל ֵוֶנְצָיה'. ִציֵיר: ג'ֹוָבאִני ַאְנטֹוְניו ָקָנאֵלטֹו ִּבשנת 1728. ְּבמאה השנים האחרונות 
ֵהֵחלה העיר ִלשקוַע ַּבָים



אֹוָמנות  ֶאת  ַהָימים  אותם  של  ַלידע  הוסיפו  הֵווֶנְצָיאנים 
הזכוכית  יצירת  ֶאת  והביאו  העיר,  צורֵפי  של  הליטּוש 
חול  ּבְ זהב  ואבקת  דוַלח  ּבְ שילבו  הם  ִלשלמּות.  השטוחה 
אותה  מתחו  לוהטת,  זכוכית  בועת  ניפחו  ואז  הזכוכית, 
אותו.  שיטחו  ואז  ְלאורּכו  אותו  חתכו  ארוך,  ְלגליל 
מאוד:  יקרות  הֵווֶנְצָיאִניֹות  הַמראות  היו  ַהָימים  אותם  ּבְ
ורק  ְקרב,  ספינת  של  מחירּה  ּכִ היה  אחת  מראה  מחיר 

ִלקנותן.  יכלו  ּומלכים  נסיכים 
של  המּופלג  עושרּה  ִמְמקורות  ֶאחד  היו  הַמראות 
נשמר  ִייצּורן  סוד  גם  ולכן  ַהָימים,  אותם  ּבְ העיר 
ידעה  אנשים  עׂשרה  של  מוָעצה  רק  סוֵדי־סודות.  ּבְ
נשבעו  העיר  של  הזכוכית  וָחָרֵשי  הסודות,  כל  ֶאת 
ֶאחד  כאשר  הסוד.  ֶאת  יגלו  ְלַבל  נוראות  ְשבּועות 
משפחתו  הייתה  מהעיר,  נוסַע  היה  הזכוכית  מָחָרֵשי 
לא  שהוא  להבטיַח  כדי  שּובו  ַעד  ה  ֲערּוָבּ ַבת  ּכְ מוחזקת 
יַית  בעׂשִ ֵוֶנְצָיה  של  לָעִדיּות  הִבּ סודּה.  ֶאת  ְוַיחׂשוף  יבגוד 
ׂשר  כאשר  עׂשֵרה,  הְשבע  מאה  ּבַ ִהסַתְיימה  הַמראות 
על  ָקַבל  ר  ָעׂשָ ָעה  ָהַאְרּבָ לּוִאי  ָצְרַפת  מלך  של  האוצר 
הַמראות  ְקִניַית  בגלל  המדינה  ְלאוצר  ֵבדות  הּכְ ההוָצאות 
מאומֵני  כמה  רב,  כסף  ּבְ שיחד,  הוא  כך  ִמשום  מֵווֶנְצָיה. 
שזו  הטוענים  וֵיש  הסוד,  ֶאת  לגלות  ֵוֶנְצָיה  של  הַמראות 

ִמגדּולתּה. העיר  של  ירידתּה  תחילת  הייתה 
ֵוֶנְצָיה,  של  רה  האוּפֵ ֵבית  ּבְ ָרה  אֹוּפֵ לשמוע  רציתי  פעם 
בו  מּוצגת  ערב  אותו  שּבְ וׂשמחתי  ֵפִניֶצ׳ה,  ָלה  ֵתיַאְטרֹו 
ֶוְרִדי.  ֵמֵאת  ְטַראְווָיאָטה'  'ָלה  עַליי,  האהובה  רה  האוּפֵ
שֵני  שנותרו  גילינו  ַלקוּפה  זּוגי,  ּובת  אני  ֶשהגענו,  ּכְ
היססתי  מאוד.  יקרים  היו  הם  אבל  אחרונים,  כרטיסים 
חשבה  זוגי  בת  גם  ְלַווֵתר.  רציתי  ּוְבעצם  לקנותם,  אם 
הקופאית  אמרה  אז  אבל  מאוד.  מוגזם  הוא  כזה  שְסכּום 
תא  ּבְ הם  שהמושבים  ִמשום  כך  כל  גבוה  שהמחיר 
ּומפואר  גדול  תא  זה  הנסיכים:  תא  ַמהו  ידעתי  הנסיכים. 
טוב  הכי  המקום  הבמה.  מול  ִדיּוק  ּבְ שנמצא  מיּוחד,  ּבִ
סכּום  לבזבז  מותר  ַחִיים  ּבַ אחת  שפעם  ֶהחלטתי  ֶשֵיש. 

ֵפִניֶצ׳ה'. 'ָלה  של  הנסיכים  תא  ּבְ וָלֶשבת  כזה 
הּוַעם  והאור  להשתתק,  הקהל  ֵהֵחל  כבר  ֶשנכנסנו  ּכְ
פנינה.  ֶצֶדף  של  תוכו  כמו  הנרֶאה  הנהדר  אולם  ּבָ
של  העצובה  הפתיחה  ֶאת  לנגן  התחילה  הִתזמוֶרת 
מּופלאה,  שלמּות  ּבִ הצלילים  ֶאת  ֵהכיל  והאולם  רה,  האוּפֵ

ֵצ׳לו. של  ְתהּודה  ֵתיַבת  תוך  ּבְ ישבנו  כאילו 
ימּוי  והּבִ הַתפאּורה  שעלה המסך:  ּכְ הכול השתנה  אבל 
ואחֵרי  רבה,  אכזבה  ּבְ ֶזה  ּבָ זה  היבטנו  ודוחים.  גרועים  היו 
עד  הֹזאת  הצגה  ּבַ נישֵאר  שלא  ידעתי  ספורות  דקות 

עמוד 
29מספר

עמוד 
28מספר

זמן  ּבִ הרטוב  הִטיַח  על  הְמצּוָיר  קיר  ִציּור  הוא  הִציּור 
'ַתְמִשיַח'(.  ּוְבעברית  'ְפֶרְסקֹו',  הנקֵראת  )שיטה  ִניָיה  הְבּ
אדם.  ִלְמַמֵדי  קרובות  שּבו  והְדמּויֹות  מאוד,  גדול  הציּור 
ִנרֵאית  והיא  ָרֵחל,  ֶאת  ציּור  ּבַ להציג  אשתו  ּבְ בחר  ְטֵייּפֹולֹו 
)המאה  ְתקּופתו  בת  ֵוֶנְצָיאִנית  אישה  ִבגֵדי  ּבְ ְלבּושה  בו 
ּוְלצד  עצמו,  הוא  ציּור  ּבַ ְמַגֵלם  ַיֲעקֹב  ֶאת  ֶעׂשֵרה(.  השמוֶנה 
והיה  גדל  שְלָימים  ַג'אְנדֹוֵמִניקֹו,  הקטן,  בנם  יושב  'ָרֵחל' 
יצד  ּכֵ מרגיש  תמונה  ּבַ הִמתּבונן  נודע.  ְלַצָייר  הוא  אף 
ְמאוד  קרוב  ּומגיַע  ָלעיָדנים  עד  ִמּבַ עובר  ָהַעתיק  הסיפור 
והּומור.  רגשות  מֵלא  אנושי,  קרוב,  ה  ַנעׂשֶ הוא  אָליו. 
חששות  ְיחסים,  וחוׂשף  התמונה  על  ָשפוך  השמש  אור 
שכמה  ִויָלדים,  סקרנים  משפחה,  ֵני  ּבְ בו  נראים  ּוְמבּוכות. 
יודעים  ואינם  ּוְבִמׂשחקים  מריבות  ּבִ מּובן  ּכַ עסוקים  מהם 
 — ּוָברקע  ְלצידם.  הִמתרֶחשת  החשובה  הְסֵציָנה  על  כלל 

ּוגמלים.  רועים  רב,  ִמְקֶנה  רי,  ִמדּבָ חֹום 
קטן  ילד   — מכול  החשובה  הדמּות  הִציּור  מרּכז  ּבְ
מביטים  אותנו  רוֶאה  הוא  אילו  ּכְ אֵלינו,  ישירֹות  מביט 
אֵלינו,  התנ"ך  עולם  ֶאת  ְטֵייּפֹולֹו  ָקשר  הֹזאת  דרך  ּבַ בו. 
אחת  ַווַדאי  ּבְ זֹוהי  אותו.  רואים  אותנו  רואה  הוא  כאילו 
העיר  כמו  הֵווֶנְצָיאִנית:  האומנות  של  העיקִריֹות  הְתכּונות 
ֶאת  רואה  העיר  אומנות  גם  ַמִים,  ּבַ תמיד  הִמשַתֶקפת 

אותה.  רואים  אותנו  ורואה  עצמה 

ֶהָעָרה ַעל ֲארּוּבֹוֶתיָה ֶשל ֵוֶנְצָיה
ֶאת  ִלשּכוַח  יכול  אינו  ֵווֶנְצָיה  ּבְ שהיה  מי  כל 
רחב  ֹראָשן  ְמיּוחד:  ּבִ והגדולות  הְמשּונות  ארּוּבוֶתיָה 
והן  הפוכה,  יָרמידה  ּפִ או  הפוך  פעמון  ְדמּוי  מאוד, 
דגמים  ּבִ או  פיתּוחים  ּבְ ְמקּוָשטות  ְלִתפֶארת,  נּויֹות  ּבְ
וכמה  כמה  יש  הגדולים  וַלּבתים  ָלארמונות  ְמצּוָירים. 
ִהשַתעשעו  כאילו  ֵמחברתּה,  שונה  אחת  וכל  ארוּבות, 
ֵוֶנְצָיאִניֹות. ארוּבות  ליצור  הרּבות  ֶאפָשרּויֹות  ּבָ ָנאים  הּבַ

ֵריפות.  הׂשְ סכנת  ּבְ קשורות  ֵוֶנְצָיה  של  ארוּבוֶתיָה 
ּוִמֶתֶבן,  מעץ  עׂשּוִיים  העיר  גגות  היו  יַנִיים  הּבֵ יֵמי  ּבִ
שעלו  הניצוצות  מן  קלות  ּבְ ִמתַלקחים  היו  והם 
ֵוֶנְצָיה  ַשליֵטי  הָימים.  אותם  של  הפשוטות  מהארוּבות 
ֶשִיְמְנעו  טיחּוִתיֹות  ּבְ ארוּבות  להמציא  ְלאוָמֶניָה  קראו 
האחד  פתרונות.  וכמה  כמה  מצאו  אכן  והם  ׂשֵריפות, 
הוארכה  וכך  הארוּבות,  תוך  ּבְ ְסלילי  מסלול  ִניַית  ּבְ היה 
שִנפלט  לפני  התקרר מעט  והוא  הלוהט  העשן  דרכו של 
הפוכים  ִאְוורּור  תֵחי  ּפִ התקנת  היה  אחר  ְתרון  ּפִ החּוצה. 
היו  הניצוצות  ְמיּוחדים.  יִסים'  'ּכִ ּובהם  הארוּבות,  רֹאש  ּבְ
בו  ונוחתים  חוזרים  הרחב,  הפתח  תוך  ּבְ לים  ִמתַערּבְ
הגדולים  הָראשים  נוצרו  לכן  'ּכיסים'.  ּבַ נאספים  ואז 

הארוּבות. של 
ארוּבות  ֶאת  ְלַצֵייר  אהבו  הנודעים  ֵוֶנְצָיה  ַצָייֵרי 
שלה.  הְמיּוחד  הָרקיַע  ַקו  את  ֶשָיצרו  הן  כי  העיר, 
שרואים  פי  ּכְ הגדול,  אצ'ֹו  ַקְרּפָ אותן  אהב  מכולם  ְויותר 
של  יער  א  ִמתַנֵשׂ שּבו  ַהְמטֹוָרף',  ֶשל  ִריּפּויֹו  'ֵנס  ִציּורו  ּבְ

העיר. מעל  ארוּבות 

ֶהָעָרה ַעל ַמְראֹות ֵוֶנְצָיאִניֹות
ַעצמה,  של  הַמרָאה  מול  תמיד  הְשרּוָיה  העיר  ֵוֶנְצָיה, 
הזכוכית  ּכֵלי  ּוִמּכל  זכוכית,  ִייצּור  ּבְ מיּוחד  ּבִ ִהצַטְיינה 
ַהיום,  ַעד  שלה.  הַמראות  כולו  עולם  ּבָ נודעו  שלה 
אותה  ַמְשִווים  מיּוחד,  ּבִ ְצלּולה  מרָאה  לתאר  שרוצים  ּכְ

ֵוֶנְצָיאִנית.  ְלַמרָאה 
עׂשּויות  הַמראות  רוב  היו  עׂשֵרה  השש  המאה  ַעד 
הַמּביטים  ֶאת  ֵהיטב  לשקף  יכלו  ולא  ְמלּוטשת  ַמתכת 
הֵרֵנַסאְנס  תקּופת  ּבִ שפותחו  הזכוכית  ַמראות  גם  בהן. 
עקומות  היו  הן  כך  על  נוסף  לגמֵרי.  ְצלּולות  היו  לא 
ליצור  דרך  מצאו  לא  הזכוכית  ָחָרֵשי  כי  למַדי,  ּוקטנות 
הצוֶרך,  ֵדי  וחזקה  ישרה  גדולה,  שטוחה,  זכוכית  ְיריַעת 
אָבל  בועות.  ּובלי  עכּורה  לא  ִמַדי,  עבה  תהיה  שלא 

ִמָשם  נימֵלט  הכרטיסים  מחיר  שַלמרות  ידעתי  סופּה, 
הִראשונה.  הפסקה  ּבַ

וֶאת  הקהל  ֶאת  ַחנתי  ּבָ סביבי.  להביט  ִהתחלתי 
המפואר  התא  ָרֵטי  ּפְ על  ועברתי  האולם,  של  הקישוטים 
ציֵדי  ִמשֵני  שהיו  מראות  שֵתי  ּבִ הבחנתי  פתאום  שלנו. 
זהב  מסגרת  ּבְ מוקפות  מאוד,  גדולות  מראות  התא, 
ִנְבֶרֶשת  קבועה  ֵמהן  אחת  כל  של  צד  ּוְבכל  ְמסּולֶסלת, 
והן  לגמֵרי,  הִנְבָרשות  כובו  לא  ההצגה  שעת  ּבִ קטנה. 

מּוָעם. אור  הפיצו 
מפריַע  ֵאין  ּבְ קמתי  שלנו  תא  ּבַ לבדנו  שָהִיינו  ֱהיֹות 
עוצר  מרֶאה  בהן  ִנגלה  פתאום  הַמראות.  ֶאל  וִהתקרבתי 
זו  את  זו  ושיקפו  זו  מול  זו  ִדיּוק  ּבְ הּוצבו  הן  נשימה: 
וגם  הֹזאת,  התופעה  ֶאת  רתי  שִהּכַ מּובן  ֵאין־סוף.  ַעד 
ראיתי  לא  מעולם  אבל  אחרים,  מקומות  ּבִ אותה  ָחִוויתי 
ֶאת  ראיתי  לא  ּומעולם  כך,  ֵדי  ּכְ ַעד  ְצלּולות  מראות 
ֵאין־סוִפיּותּה.  ְמלֹוא  ּבִ הֹזאת  הֵאין־סופית  הִהשַתקפּות 
שְלִציֵדיהן  הִנְבָרשות  וזוגות  ְתהֹומֹות.  היו  הַמראות 
שרשרת  בו  וָיצרו  הְתהֹומֹות  מוַרד  ּבְ ָושוב  שוב  לו  הּוְכּפְ

לֵאין־סוף. היא  גם  שהובילה  אור  של 
ממנה.  ַאכזבֵתנו  וֶאת  רה  האוּפֵ ֶאת  לגמֵרי  שכחתי 
של  הֵווֶנְצָיאִניֹות  הַמראות  תוך  ּבְ לראות  שזכינו  הַמראות 

הכול!  ָשוֹות  היו  בעברית(  ֵפִניֶצ'ה'  )'ָלה  ַהחֹול'  'עֹוף 

הַמרָאה ְּבתא הנסיכים ְּבֵתיַאְטרֹו ָלה ֵפִניֶצ'ה שּבֵווֶנְצָיה. צילם: ְטֵייִרי ֶאֵּבֵנר

'ֵנס ִריּפּויֹו ֶשל ַהְמטֹוָרף'. ִציֵיר: ִויטֹוֶרה ַקְרָּפאצ'ֹו בשנת 1494. ַצָייֵרי ֵוֶנְצָיה הנודעים 
אהבו ְלַצֵייר ֶאת ארוּבות העיר, כי הן ֶשָיצרו את ַקו הָרקיַע הְמיּוחד שלה


