
לוריא שלום
 דדזנאת דמלד, כדחנד ששורר רורון אביכד. ■
השירים גן אל שער1989 תל^ב״ב דביר,

 הכובשת יצירה הוא רוחץ אביבה של החדש ספרה
 והטרחה האהבה בה שניכרת תשומת־הלב, את

 לפני פורש הספר פרט. בכל המושקעת הקפדנית
 יהודה p מדתם של ויצירתו חייו פרשת את הקורא

 שבספרד, טולדו איש עברי, משורר אבולעפיה, הלרי
 ו247ב* שנולד ,13ה־ המאה p קאסטיליה, במחוז

מיוחסת. יהודית למשפחה
 של קורתם בצל להסתופף נאלץ אבולעפיה סדרום

 מבני שועים לארמונות התקרב תחילה ומלכים. שועים
 העשירי אלפונסו הנוצרי, המלך חצר אל - ואחר עמו

 מקשטים רעיתו ודיוקן שדיוקנו (,1284*1252) החכם
 ידען ביותר, משכיל היה זה סלך הספר. שער את

 ולא ובמשפטים, בהיסטוריה באסטרונומיה, מובהק
 היה מותו לאחר שירה. ואוהב משורר היה מכך פחות

 יורשו, בחצר גם ובא יוצא העברי, המשורר טדרוס,
 כותרת של טעמה מכאן (.1296־1284) הרביעי סאנצ׳ו
 בחצר טרובדור היה אבולעפיה הלוי סדרום הספה
 משוררי בין המעולים כאחד נחשב ואף הנוצרי, המלך

המלך.
 המשורר של הסוערים חייו על העיקרית העדות

 התענוגות, אהבת על הססגוניים, חייו במחוזות העברי
 לבירא רמא מאיגרא נפילתו על לנשים, התאווה על

 שיריו על בשיריו. כלולה - לבית־הכלא, עמיקתא,
 והחוקרת, המשוררת של חיבורה מושתת הסלהססים

 בימי־ העברית השירה את המלמדת דורון, אביבה
 ספרד בשירת ומתמחה ת׳א באוניברסיטת הביניים

הספרותיות. ומסורותיה הנוצרית
 בידי כונסו אבולעפיה הלוי יהודה p סדרום שירי
 והחידות". המשלים "גן בשם בקובץ עצמו, המשורר

 של לאור הוצאתה למרות דורון, אביבה לדברי
 בשנות ילין דוד החוקר בידי מדעית מהדודה

 אור שראה בעד, יצחק של ההיסטורי והעיון השלושים,
 סדרום של שיחזו נחבאה - (,1937) ״ציון״ בכתב־העת

 משוררי עליו שהאפילו ייתכן כליה. אל הלוי
 )כשמואל ועתירי־המבע אדירי־השירה אנדלוסיה

 ויהודה אבן־עזרא משה אבן־גבירול, שלמה הנגיד,
 בחומר מלגעת נמנעו השירה שחוקרי prm הלו*/

 דגולים מלומדים בידי שטופל והיסטורי, ספרותי
בער. וכיצחק ילין כדוד גאססר, כמשה

 רבת דמותו את מחודש לדיון כעלה המונוגרפיה
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ה המאה בן העברי המשורר של והסתירות הכשרונות
 העברית הספרות תקופתו. ואת יצירתו את ועימו ם,

 מאפשר זה ז׳אנר במונוגרפיות. מפונקת אינה
 סופר של יצירתו עולם אל רטרוספקטיבית התבוננות

 ההיסטורי, הביוגרפי, הרקע על עמידה תוך
 ערכים ולרכז היצירה, של והפילוסופי הסוציולוגי

 ולחוקרים. לקוראים אתגר בהם שיש ביבליוגרפיים,
 חוץ־ חומר של שילוב מאפשרת גם המונוגרפיה

 הערכות בני־הזמן, של רשימות איגחת, )כגון ספרותי
 אל רב־צדרית להתבוננות אשנב ופותחת ביקורתיות(

 כלפי והתחייבות אחריות מתיך יצירתו, ואל היוצר
 לבסוף, וההיסטוריות. הספרותיות העובחת

 הסופר יצירת בין אנלוגיות ליצור ניתן במונוגרפיה
 או בני־הזמן אחרים סופרים של יצירתם לבין בה הנדון

אחרות. תקופות בני
 למהדורה אבן־פינה לשמש עשוייה היא בכללה
היוצר. כתבי כל של מדעית
 הוא ימי־הביניים בשירת היצירה מפלאי אחד

 העברית. בלשון ביטוי אורחות של המדהים השפע
 ספק אין זו. להתהוות בגורמים דנו וטובים רבים

 הלשונית לעירה אבולעפיה טדחס של בתרומתו
 של הכמותי, המשקל את שסיגל זה שהוא משום הזאת,

 שנכתבה העברית לשירה הקלאסית, הערבית השירה
 היהודים כקרב לשודדיבור היתה לא העברית בספרד.
 היא ולשרדלימודים לשון־תפילה בהיותה אך בספרד,
 וצליליהם המקורות של הלשון אוצרות את החדירה
 מנעורהם. והמתפללים הלומדים צעירי לנשמת
 העירה, אנשי את אליה משכה הלשונית העעמה

 עתיק לשוני חומר להריק להם איפשרה והגמישות
חדשים. כלים אל ועתיק־ממנו

 רו־לשוני, משורר היה הלוי שסדרוס לשער, מותר
 וניתן משורר, בעצמו היה זה קסטיליה מלך לפחות.
 הלא־ שיריו בלשונו. יפים דברי־שירה שאהב לשער,

 מכל הצעד. למ*כד כנראה, אבדו סדרום של עבריים
 בשל יעננה, ודא הלוי סדרום של העברית מקום,

 שח1' זי אין החיים. לבין הלשון בין והעימות המפגש
 ניכרת כי אם והלוי, הימן של לשונם לא אף קדומים,

 של השפעה של רבה מידה חתן, אביבה לדברי בר"
 רה היג אל מקריב ההתבוננות לח, תהילים. ספר

 אינדיקציה לשמש עשוייה זה משורר של הלשונית
 לדורותיה, העברית הלשון עיל ההתחדשות לפלא
 חידת את לגלות המבקשים כיח רמז לתת אף ואולי

 השנים במאה העבחת הלשח של ההתחדשות
האחרונות.

 פותח הוא פרקים. שמונה פני על משתרע הספר
 המשורר, של והספרותי ההיססורי הרקע בפרישת

 מוטיבים עם במגעו הלח סדרום של ייחודו את מעמיד
 בימי־הביניים בספרד העברית בשירה קונבנציונליים

 המשורר של יחסו את מעלה והרביעי(, השלישי )בפרק
 כשיח עיון מייחד החמישי(, )בפרק ולשירתו לשירו

 הששי(, )בפרק השירי מפעלו השתרג שמהם האהבה,
 האופייניות והריטוח המבני העעוב בדרכי ליח וחוזר

 מביאה השמיני כפרק השביעי(. )בפרק הזה למשורר
 בצירוף המשורר, משירי ושניים חמישים דוחן אביבה
להם. שקדם המפורט לחון כמדגם והעחת, הארות

 חדשן משורר הקורא לפני חושף השירים פרק
 השולט משורר, זהו הפנימי. עולמו על ואגוצנטרי,

 בו ומשתעשע הלשוני במדיום גמורה שליסה
 את מוליכים זה בפרק השירים ומאנייריסה. כווירסואוז

 השיחם קובץ ואל המונוגרפי הריון אל חזרה הקורא
 המרכזית שיריו חטיבת והחידות*. המשלים "גן המלא,

 ולח אהבה, שירי של היא אכולעפיה הלוי סדרום של
 אהבה, שיח חמישה־עשר של מדגם זה פרק מביא

במילים: הפותח

אהבה באש להשרף רצוני תמיד
י ומסיים'בסיליזג

j לעיל□• לבי אעביד להשקה

 שירי בכל השני כחוט שזור ונצחונה האהבה נצח

זה. בספר האהבה
 ומהווה מעיקרה, לירית שירה היא שירת־האהבה

 האהבה שיר הופך לעתים נושא. על ואריאציה מעין
 ולעתים לאומי־פוליטי, או רליגיוזי, אופי בעל לשיר

 חוויית של ובמכוכותיה במצוקותיה מתעמק הוא
 לשירי דורון אביבה מתייחסת לכן עצמה• האהבה
 כלל־תרבותיים, חזיונות להבנת מפתח כעץ האהבה

 אמונות הגות, דברי לשון, של התפתחותה כגון:
 אורחות־ בני־אדם, בין שונם יחסים מערכת ודעות,

וכדומה. ומינהגים ביטויים חיים,
 1 את מאשרים אבולעפיה טדרוס של האהבה שירי
 העונג בין במפגש עולה האהבה ששירת ההנחה,

 בקנה עולים בו בצומת, נולד האהבה שיר והייסורים.
והניגוד. האחרות והמחיצה, הגשר אחד

 הן שזור בספרד העברית בשירה האהבה שיר
 כשיח האחיזה כשירת־הקודש. והן בשירת*החול

 ואילו שירת־הקודש, אל זיקה קובעת השירים
 זיקה על שומרת הערביים שירי־האהבה של ההשפעה

 געה אבולעפיה הלוי טדרוס של שירתו לשירת־החול.
 למיוחד ביטוי לתת בא שירו הגותי־אישי. כמסלול

 הכללית החווייה את גם בו מהדהדת אך ולחחפעמי,
 להגביל בבואו אוהב. אנושי יצור כל של אדם, כל של
 מן מתנתק אבולעפיה סדרום לעצמו־וכשרו, מבעו את

 אופטימיות, מלאי מתגבחם כמעיינות שהם המקורות,
 זאת נדגים אם די שלו. הקיומית הפסימיות את וחושף

 שכל מבלי "בעודי השיר מתוך אחדות, בשורות
וחכמה":

 כל־בא תאות תמלא / תאותי תמלא כאשר הלא
 במרמה

 הבהמה כמקרה ויקרני / מאחי בהפיק ואתנחם
 על תלויה תהיה אשר / רק תעמד, לא אהבה ולעד

בלימה

(206 עכו׳ ,36־34 )מיזים
 של מיזוג כמאפיין זה שיר מציגה רוחן אביבה
 העברית משירת־האהכה השאובים מסורתיים, מוטיבים

 מצביעה היא טרוברוריים. מוטיבים עם באנדלוסיה,
 הרוחני־אמנותי ייחודו את המביע השיר, של ייחודו על
 כי לטעון, אפשר ניתוחה בעקבות המשורר. של

 הרעיונות המסקנה למחת שלעיל, השורות בשלוש
 טמון להיות העשוי בספק, להיאחז ניתן הפסימית,

 כבר זה אך בו. הטעונות וכאפשחיות ׳בלימה׳ בביטוי
יותר. מפורט לחון נושא

 לקוראיו. כאתגר מתגלה חרון אביבה של ספרה
 על למחברת תודה חייבים העברית השירה אוהבי
4להנ שהגישה והמעניין הנאה הספר


