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לפי 
שעה

שנת 1647 היתה שנה מוזרה, בה נראו בשמים ובארץ אותות מאותות שונים, אשר ביׂשרו אסונות ומאורעות בלתי רגילים.
סופרי הקורות אשר בימים ההם מספרים, כי בימי האביב עלה ארבה כבד משדי־הפרא והשחית כל מזרע וכל עשב, והיה זה 
לאות כי הטטרים יעלו על הארץ. בקיץ קדרה החמה פתאום, וימים לא־רבים אחרי כן נראה כוכב־השביט בשמים. בַורשה 
ראו בעבים מעל לעיר קבר־אש וצלב־אש. ובכן קראו צום ונתנו צדקה לעניים, כי היו אנשים, אשר אמרו, כי מגפה תבוא 
על הארץ ותכרית כל בשר. אחרי כן בא חורף לא־קר, אשר כמוהו לא ראו גם זקני הדור ההוא. בגלילות הדרום לא קפאו 
מימי הנהרות, אשר מדי בוקר, כאשר נמס השלג, הלכו ורבו, עלו על גדותיהם ושטפו את חופיהם. מן השמים ירדו גשמים 
לרוב. הערבה נתרככה והיתה לאגם גדול. בצהרים ליהטה השמש, עד אשר – פלאי־פלאים! – בגליל ברצלב ובׂשדי־הפרא 
כיסה הדשא את ערבות השדה ואת אדמת המישור כבר בחצי חודש דצמבר. נחיֵלי דבורים המו והרחישו בכוורות. הבהמות 
געו באורוותיהן. ובכן כאשר נדמה, כי כל סדרי בראשית נשתנו, ידעו כל יושבי אוקראינה, כי יתחוללו בארץ מקרים אשר 

כמוהם לא קרו עוד, ונשאו את עיניהם ואת לבם אל שדי־הפרא, אשר משם נקל לה לרעה כי תיפתח.

מתוך: באש ובחרב, הנריק סנקביץ', פרק א, תרגם מפולנית: עזריאל נתן פרנק, באדיבות פרויקט בן יהודה

*

במהלך הסיקור האינטנסיבי של המלחמה באוקראינה נשמעים שוב ושוב שמות המהדהדים באוזנינו שמות משפחה מקומיים 
או לפחות חצרות חסידים ידועות. גם שמות כמו מריופול, קייב ולבוב מוכרים לנו מזמנים שלפני המלחמה הנוכחית.

אני עצמי נתקלתי לראשונה בנוף, ביישובים ובעם האוקראיני ברומן באש ובחרב מאת הנריק סנקביץ', שהיה הספר האהוב עלי 
בילדותי. מובן שלבי נטה אחרי גיבורי הספר הפולנים: זגלובה המצחיקן, סקשטוסקי האביר הרומנטיקן וכמובן וולודיובסקי 
הסייף המופלא. אך אפילו סנקביץ', גדול סופרי פולין, גילה מדי פעם חמלה ואף הבנה לאוקראינים, איכרים וקוזקים שנגזלו 

שוב ושוב בידי אדוניהם הפולנים )אולי כי כשהספר נכתב, פולין היתה משועבדת לצאר הרוסי(.

בספרי הלימוד שלנו התקופה נקראה "גזרות ת"ח ות"ט", ומטבע הדברים האסון שהמיטו המורדים האוקראינים בהנהגת 
חמלניצקי על היהודים תפס את מלוא תשומת הלב.

הספר מלא תיאורי מלחמה, הרואיּות וזוועות ביד רחבה. ילדי לא קראו אותו למרות המלצותי )ואולי טוב שכך(.

יהודי,  זוועה. בראש האוקראינים הנלחמים על עצמאותם עומד  ותיאורי  והארץ ההיא שוב מוכת מלחמה  374 שנה מאז 
אפילו סנקביץ' לא יכול היה להמציא דמות כזו.  .שבעברו היה בדרן, כובש לבבות )נבחר לגבר הסקסי ביותר בסקר שנערך בין נשי ארה"ב( וסייף מדיה מופלא.

                                    מיכאל בסר

רשימות מהתחתית...  ְׂשדי הפרא

הגליון הזה
*

בחרנו לפתוח את הגליון הזה בתרגומים של שתי משוררות ומשורר אוקראינים. השירים משקפים את טעם החירות )בשירה 
של לסיה אוקראינקה, המשוררת מתחילת המאה העשרים( שחשוב כל כך לאותה “ארץ האנקות והתפילות/ יצרנית חשובה 

של מוות״, כניסוחו של המשורר העכשווי יורי טרנבסקי )תרגם אלכס אוורבוך(. 

עוד בגליון על רוסיה כסוכנת כוח ועל מצב היהודים במארג המסובך ברשימתו של אלכס גורדון על ליון פויכטוונגר; 
חייל  שהיה  מי  בידי  יפן  רוסיה  מלחמת  כנגד  שנכתב  טולסטוי,  מאת  מוראט  חאג׳י  על  הנרחב  במאמרה  שולמית שחר 
לויתן כתבו על המלחמה  ועמוס  יובל גלעד, אולגה עגור  ולאלימות בכלל.  והתנגד באחריתו למלחמות  במלחמת קרים 
לויתן  חירום, עמוס  בקו  סיוע שהיא מקיימת כמתנדבת  עגור בשיחות  בצגי החדשות,  גלעד  באוקראינה ממבט מקומי: 

במבט־על, כמלחמת ה״פרה״ בפוסט״.
*
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