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  אנטול פראנס

  

  סי'ג

שהיה נודע ברבים בשם , מלומד בשם ּבֹוג] הראשונה[בתקופת מלכותה של אליזבט , בלונדוןה ה היָ היֹ

  . אשר איש לא הכיר, ות אנושטעוי על ובזכות מחקר, בוגוס

מועתק לנקי , אבל כתב ידו; לא פרסם עדיין דבר, מזה עשרים וחמש שניםהמחקר  על קדשש, בוגוס

, ת הלידהטעוהראשון עסק ב. פוליוגודל כלל לא פחות מעשרה כרכים ב, חלוןהמפער אצטבא בומסודר על 

, המתבגרים, ות הילדים הקטנים והילדות הקטנותטעוי טופלו יםבאכרכים הב. ראשונה לכל האחרות

, חיילים, סוחרים, כגון מדינאים, ואלה של אנשים בעלי מקצועות שונים, האנשים הבוגרים והזקנים

הנובעות , ות הרפובליקהטעויכללו את , עדיין לא מושלמים, הכרכים האחרונים. 'פרסומאים וכו, יםטבח

וקישור הרעיונות ביצירה יפה זו היה כה הדוק עד כי לא ניתן היה . ות האישיות והמקצועיותטעוימכל ה

תמע ודאי שהרוע ומהאחרונה הש, ההוכחות נבעו זו מזו. רשאלסלק אפילו עמוד אחד מבלי להרוס את כל ה

יש אותה כמות של רוע כמו של ניתן לקבוע בדיוק מתמטי כי , תהוא תמצית החיים וכי אם החיים הם כמּו

  .   על פני האדמהחיים

, הוא חי בביתו הקטן לבדו עם סוכנת בית זקנה ושמה קט. בוגוס לא עשה את הטעות של להתחתן

  .    שהיתה מסאותהמפטוןכיוון, שהוא כנה אותה קלאוזנטינה, כלומר קטרינה

 אהובה על סוחר –  טעות על טעות– היתה, בעלת רוח פחות נשגבה מזו של אחיה, אחותו של הפילוסוף

  . סי'התחתנה עם אותו סוחר והביאה לעולם ילדה קטנה ושמה ג, בדים מהעיר

א יכול של, תה האחרונה היתה למות אחרי עשר שנות נישואין ולגרום בכך למותו של סוחר הבדיםטעו

וכן בתקווה שהיא תשמש לו דוגמה טובה , בוגוס אסף אליו את היתומה מתוך חמלה. היה לחיות בלעדיה

  . תות ילדּוטעוישל 

היא בכתה ולא , במשך שמונת הימים הראשונים לשהותה אצל הדוקטור. היא היתה אז בת שש שנים

  :היא אמרה לבוג, בבוקר היום התשיעי. אמרה דבר

,  אותם על מיטתיההיא פיזר; היו לה פרחים בקפל שמלתה;  היא היתה כולה לבנה;ראיתי את אמא"

  ."את הפרחים של אמא, תן לי אותם. אבל לא מצאתי אותם בבוקר

  .   הודה כי היתה זו טעות תמימה ובמובן מסוים חינניתפרשנותו עליהאבל ב, בוג ציין טעות זו

  :סי לבוג'זמן מה אחר כך אמרה ג

  ."ב אותיחבצריך לאתה בת אותך מאוד ומחבאבל אני ; אתה מכוער,  זקןאתה, דוד בוג"

כי אין הוא עוד נראה צעיר וכי מעולם לא , לאחר כמה טיעונים לעצמו, בהכירו, אבל; בוג לקח את עטו

  : ורק אמר. הוא לא רשם את דברי הילדה, היה יפה מאוד

  ?סי'ג, מדוע צריך לאהוב אותך"

  ."כי אני קטנה –

כי בעצם יש להם ; ייתכן? האם זה נכון כי צריך לאהוב את הקטנים, שאל את עצמו בוג, וןהאם זה נכ

וכך תיסלח הטעות הנפוצה של האמהות הנותנות לילדיהן הקטנים את חלבן . צורך גדול שיאהבו אותם

  . זהו פרק במחקרי שיהיה צורך לכתוב מחדש. ואהבתן

חש הדוקטור בריח , נה אותו ספרייתוישהוא כ, וניירותיובהיכנסו לחדר שבו היו ספריו , בבוקר יום חגו

  .  על אדן חלונויםטוב וראה כד עם ציפורנ

והכול חייך . ני שהאור ליטף אותם בעליזותאבל שלושה פרחים אדומים כָש , היו אלה שלושה פרחים

 חייכו יםהשזרות העתיקות של הספר; השולחן העשוי עץ אגוז, העתיקההמרופדת הכורסה : בחדר המלומד



 2

סי אמרה לו 'ג. החל גם הוא כמוהן לחייך, מיובש כמותן, בוגוס. או חזיר כבש, עור עגל, בכריכות העור שלהן

  :בחבקה אותו

והיא הצביעה דרך החלונות שמסגרתן עופרת על הכחול הקליל של (הנה השמיים : הבט, דוד בוג, הבט"

ומתחת ; ) הציפורניםאגרטלוהיא הצביעה על (האדמה הפורחת , זו האדמה, נמוך יותר, ואז; )האוויר

  ."םזה הגיהינו, הספרים הגדולים השחורים, לאלה

מסודרים , טעויות אנוששרת הכרכים של מחקרו על  עגדולים השחורים האלה היו בדיוקהספרים ה  

שאותה הזניח מזה זמן מה כדי לטייל , סי הזכירה לדוקטור את יצירתו'טעות זו של ג. מתחת לחלון

אשר , הילדה הבחינה באלפי דברים נחמדים וכך גילתה אותם גם לבוגוס. ברחובות ובגנים עם אחייניתו

כן לא ש, את עצמועוד הכיר שם אך לא , הוא פתח שוב את כתביו. מעולם עד אז לא הוציא את אפו החוצה

  .סי'בהם לא פרחים ולא גהיו 

הוא . סי אינה שווה דבר'הנעלה שגהפילוסופיה באה לעזרתו בהציעה לו את הרעיון , למרבה האושר

   .  יצירתוניהולשהיתה נחוצה ל, נצמד ביסודיות לאמת זו

 משחילה חוט במחט לפני החלון שבו היו סי בספרייה'את גהוא מצא , בהרהרו בנושא זה, יום אחד

  . הוא שאל אותה מה רצתה לתפור. הציפורנים

  : סי ענתה לו'ג

  ."וזבכי הסנוניות כבר ע, דוד בוג, אינך יודע"

  :סי המשיכה'ג. סינא-שכן זה לא היה כתוב לא אצל פלינוס ולא אצל אבן, בוגוס לא ידע על כך דבר

  ...תמולה לי ארקט היא שאמ"

  !לקלאוזנטינה הנכבדהמתכוונת הילדה הזאת , נזדעק בוגוס? קט –

זה מבשר לנו חורף ; הסנוניות יצאו לדרכן השנה יותר מוקדם מהרגיל: "קט אמרה לי אתמול –

אבל לא היו ; עם זוהר בשערותיה, ואז ראיתי את אמא בשמלה לבנה. זה מה שאמרה לי קט." קשהמוקדם ו

 את מעיל הפרווה החורפי וןצריך יהיה להוציא מהאר, סי'ג: "היא אמרה לי. מתלה פרחים כמו בפעם הקוד

; וןהתעוררתי ומיד כשקמתי הוצאתי את המעיל מהאר." של הדוד בוג ולתקן אותו אם הוא במצב גרוע

 ."אני אתפור את הסדקים, וכיוון שהוא נסדק בכמה מקומות

ניסה לתקן כמה , רגליו לפני האח, עיל החורף שלובמ, בוגוס. החורף בא והיה כמו שצפו אותו הסנוניות

ניסה ליישב את הסתירות בין חוויותיו החדשות לתיאוריה של הרוע  בכל פעם שךא. פרקים במחקרו

  . או רק בהראותה לו את עיניה וחיוכה, סי בלבלה את רעיונותיו בהביאה לו ספל של שיכר טוב'ג, העולמי

סי הביאה משם עשבים שהוא נקב בשמם והיא 'ג. ית בשדותכאשר חזר הקיץ טיילו הדוד והאחיינ

כאשר , ערב אחד, אבל.  ונפש מקסימהשיקול נכוןה בטיוליהם וכיחהיא ה. מיינה בערב לפי תכונותיהם

  :היא אמרה לבוגוס, פרשה על השולחן את העשבים שלקטה במשך היום

הנה אלה שמרפאים ואלה . יאני יודעת את שמותיהם של כל הצמחים שהראית ל, דוד בוג, עכשיו"

נחוץ לי ספר גדול כדי ליבש . ם תמיד ולהכירם לאחריםזהות כדי לאני רוצה לשמור עליהם. שמנחמים

  .אותם בתוכו

  .אמר בוג, "קחי את זה –

 . טעויות אנוש הכרך הראשון של מחקרו על על והצביע

ל  יצירת המופת שותוך שלושה קיצים, הם לקחו את הכרך הבא, כאשר היו בכרך צמח בכל דף

  .                                                                                 הדוקטור הפכה לחלוטין לעשבייה

 אבנר בהט: עברית


