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      פטררקהפטררקהפטררקהפטררקה    סקוסקוסקוסקו''''פרנצפרנצפרנצפרנצ

  

  

        ''''השיריםהשיריםהשיריםהשירים    ספרספרספרספר''''    מתוךמתוךמתוךמתוך    סונטותסונטותסונטותסונטות    חמשחמשחמשחמש
        
        

74747474....        

  

  ָעַיְפִּתי ִמַּלֲחֹׁשב ֵּכיָצד עֹוד א ָרָפה

  ,ֶדָנהרּוִחי ִמַּלֲהגֹות ַא ִּבְדמּוֵת עֲ 

  ,ֵּכיָצד ֶזה ְּבַחָּיי ַעד ֹּכה ָּדֵבק ִהֵּנִני

  ;ְּבִלי נּוס ֵמֹעל ְּגִניחֹות ָּכֵבד ַלֲעֵיָפה

  

ָּפִנים ּוַמֲחָלָפהְּבעֹוד ַעל ְּדַבר , ְוֵאי  

  ,ַעל ַעִין ְמׁשֹוֶבֶבת, ָאִׁשיר ְּבא ִּתְכָלה

  עֹוד ְלׁשֹוִני ּדֹוֶבֶבת, עֹוד א ָחֵסר ִלי קֹול

  ;ֵעיָפה-ְּבעֹוד ִּבְׁשֵמ ֶאְקָרא ְּביֹום ִּכְבֵליל

  

  ,א ִנְתָמְרטּו ֲעַדִין, ֵאי א ִנְלאּו ַרְגַלי

  ,ַעל ֶאֱעֹברְּבעֹוד ְּבִעְקבֹוַתִי ָּכל ׁשַ 

  ;ַּבֲהִׂשיִמי ָּבֹזאת ֲהמֹון ְּפִסיעֹות ְלַאִין

  

  ,ַמה ַלַּדִּפים ָמקֹור, ּוָמה ָמקֹור ַלְּדיוֹ 

  ְוא ָּבֳאָּמנּות ַאְׁשָמה ִאם(ָּב ִמֵּלאִתים 

ָּכ ר; ָטִעיִתי ְּבתֹו   ).ָאֵׁשם ָּבֹזאת ָאמֹוֽ

  

   

  

  

 אור לראות העתיד' אחת ססטינהו סונטות 101 – ואחרים פטררקה 'הספר מתוך* 

 ספר"ב השיר של מספרו את מציינים הסונטות שבראשי המספרים. 'קשב 'בהוצאת

  .פטררקה של) canzoniere" (השירים
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  ,ֵעיֵני ַהֵחן ַהָּללּו ִּבי ִהּכּו ַמָּכה

  ,ֵהן ֶׁשָעׂשּו ִּכי ְלִפְצִעי ַא ֵהן ִּתְרֵּפאָנה

  ,ַּתִּׂשיֶגָּנהֵעֶׂשב ֹזאת א - ֶמְרַקַחת, ְּכָׁשִפים-נְֻסַחת

  ;א ֶאֶבן ָמג ֶׁשִּמן ַהָּים ֶׁשָּלנּו ְרחֹוָקה

  

  ,ֵמַאֲהָבה ַאֶחֶרת ִּבְגָלָלן ַּדְרִּכי נְֻּתָקה

  ;ְיַפֲעֶמָּנּה, ָמתֹוק,  ֲהִגיג ָיִחיד–ְוִנְׁשָמִתי 

  ,ִאם ְלׁשֹוִני ְּבִעְקבֹוָתיו ָלֶלֶכת ְיַרֶּצָנּה

  .ִּכי ְּבַמְדִרי ַּדְרָּכּה, ַעְגֶכםא ָּבּה ַהִּטיחּו לַ 

  

   ֵהן ֶׁשִּבְגָלָלן–ֵעיֵני ַהֵחן ַהָּללּו 

  ִנָּסיו ֶׁשל ֲאדֹוִני ָרִמים ַּכְּמַנֵּצחַ 

  .ַּבֶּצַלע,  ֹּפה ְּבִצִּדי–ּוְביֹוֵתר , ַּבֹּכל

  

  ֵעיֵני ַהֵחן ַהָּללּו ֵהן ֶׁשַעד עֹוָלם

  ,חַ ְּבֶרֶׁשף ִמְתַלּקֵ , ִּתְחֶייָנה ְּבִלִּבי

  .ּוִמְּלַדֵּבר ָּבֶהן ְּבׁשּום ָׁשָעה א ֵאֶלא

  

  

  

שפצע את ,  רמז למיתוס על דבר אכילס– לפצעי אך הן תרפאנהלפצעי אך הן תרפאנהלפצעי אך הן תרפאנהלפצעי אך הן תרפאנה[...] [...] [...] [...] עיני החן הללו עיני החן הללו עיני החן הללו עיני החן הללו 

. כך ריפא את פצעו באבקת חלודה מלהב אותה חנית-ואחר, ֶטֶלפּוס מלך מיסָיה בחניתו

אצל . ופרטיוס ואובידיוסכבר כתבו על כך משוררי רומא פר' מחלת האהבה'בהקשר 

  ):'ב', ספר (פרופרטיוס כתוב 

  : ְרפּוָאה ַּתִּגיֶהן ְוַתְבֵראָנה–ָאָדם -ָּכל ַמֲחלֹות ְּבֵני    

  .    ָהַאֲהָבה ְלַבָּדה ֶאת ָהרֹוֵפא ְּתָתֵעב       

[...]  

  ,ֶׁשֲחִנית ַהְימֹוִנית ְּפָצַעְתהּו, ַּגם ַהָּצִעיר ַהִּמיִסי    

  . ַּבְּזָמן-ַּבֲחִנית ּבוֹ -ְוֳצִרי ָּבּה   ֶּפַצע ָנַחל      

  :כתב, "רפואות האהבה"ב, ואילו אובידיוס
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  ,ֵהַרְקֶלס-ֶּבן, ֶׁשָּדַקר ֶאת אֹוְיבוֹ , ֲחִנית ֲאִכיֶלס-ַלַהב    

  .ָּכ ְצִרי ַהְּפִציָעה ֶׁשָּפַצע-   הּוא ֶׁשֵהִביא ַאַחר    

מיתוס זה בכל הספרויות שבאמצעות שירתם של הטרובדורים נפוץ , הפרשנים מציינים

  .הרומאניות

או , כוח עשבים: "ביתר פשטות,  במקור– מגמגמגמג- - - - אבןאבןאבןאבן[...] [...] [...] [...] עשב עשב עשב עשב - - - - מרקחתמרקחתמרקחתמרקחת[...] [...] [...] [...] כשפים כשפים כשפים כשפים - - - - נוסחתנוסחתנוסחתנוסחת

רמז לשורות משל , אל נכון, גם כאן". או אבן רחוקה מן הים שלנו/ הכישוף-אמנות

  "): על התשפורת("אובידיוס 

  ֹּכחַ -זָּכ ַאֲהָבה ַמְׁשִּפיָעה יֹוֵתר ֵמֵעֶּׂשב עַ     

     ֶׁשְּבָכְׁשָרּה ָהָאֹים ַיד ִאיׁש ַהֶּכֶׁשף ִּתְקֹצר    

  

עיני לאורה :  כהערת פרשניו העתיקים של פטררקה– מאהבה אחרת בגללן דרכי נותקהמאהבה אחרת בגללן דרכי נותקהמאהבה אחרת בגללן דרכי נותקהמאהבה אחרת בגללן דרכי נותקה

  .אם כל דבר אחר שהוא-כי, לא רק אישה, ניתקו את האפשרות שיאהב כל אהבה אחרת

  . ההגיג המתוק על לאורה– מדריך דרכהמדריך דרכהמדריך דרכהמדריך דרכה[...] 

המופיע כאן ובמקומות , אל האהבה,  אמור– בצלעבצלעבצלעבצלע, , , , פה בצידיפה בצידיפה בצידיפה בצידי[...] [...] [...] [...] סיו של אדוני סיו של אדוני סיו של אדוני סיו של אדוני ניניניני

שקבע את מחנהו בליבו של פטררקה , אחרים בספר השירים בדמות אדון פיאודלי

  .משהכניעו
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ר     ,ֲאֶׁשר ָּכל ַמְחַׁשְבִּתי מּוְל ִהיא ְמֻפֶּלֶׁשת, ָאמֹוֽ

  ,ֵעת ַא ַאָּתה ַּתְנֵחִני, ְמַיְּסִריםַּגם ְצָעַדי הַ 

  ,    ָנְקֵבִניְּבַמָּבְט, ָנא ִלְמצּולֹות ִלִּבי-ַהֵּבט

  .ֵאֶׁשת-ֵהן ָׁשם ִּתְרֶאה ֶאת ֶׁשִּנְסָּתר ִמַּמָּבֵטי ְּבֵני

  

  ,תׁשֶ טֶ רוֹ  ְּדַוי ֱענּות ִלי ִהְנִחיל ְּכָבר ַאֲחֶרי יֶלְכּתִ 

  ,ְד עֹוֶלה ַּבֶּדֶרֲאָבל ַאָּתה ֵמַהר ֶאל ַהר עוֹ 

  ,ְוא ַּתְׁשִּגיַח ִּכי ֶאּמֹוט ַּבֶּפֶר, ִמּיֹום ְליֹום

  .ְוַהְּׁשִביל ָּתלּול ִמַּדי ִמֶּגֶׁשת, ִּכי ֹּכה ָעַיְפִּתי

  

  ,ִנְׁשָקף ִלי, ָמתֹוק, ִהֵּנה ִמֶּמְרַחִּקים ָהאֹור, ָאֵכן

  ,תֵאָליו ּתֹוִביל ּוְתַדְרֵּבן ִּבְנִתיַבת ַמֲהמֹורוֹ 

  .א ִנְּתָנה ָּכָנף ִלי, ֶׁשא ָּכמֹו, ֲאָבל ָלעּוף

  

  ,ִמְּלָפֶני ְּכִמיהֹוַתי ַעל ִסּפּוָקן ֵהן נֹוָתרֹות

  ,ָּכל עֹוד ְּבִהָּכְסִפי ֵהיֵטב ִמְּכֵאב ִלִּבי ִנְׂשָרף ִלי

  .ְמרֹורֹות  ִּבי א ִיַּגס ִלָּבּה ִּכי ֵאָאֵנחַ –ְוִהיא 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

ן המפרשים סבורים כי סונטה זאת נכתבה בעת שהותו הראשונה או השנייה של אחדים מ

בעודו ניצב על גבעה : אפשר לפרש את השורה התשיעית לפי הפשט, אם כן. בווקלוז' פ

  .באביניון,  ממרחקים–לאורה ,  כלומר–נשקף לו האור , מגבעות ווקלוז
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  ,ָּבִהיר ּוְמֻלָּטׁש, ָצלּול, ִמֶּקַרח ַחי

  ֵאׁש ָּבּה ֶאָּׂשֵרף ּוָבּה ִאַּמס ּפֹוֶרֶצתהָ 

  ,ֶאת ָּכל ֵלָחם מֹוֶצֶצת, ְוִהיא ִיְּבָׁשה ֹעְרַקי

  .ְוָכ ְּבֵאין רֹוִאים ָנפֹוג ֲאִני ָוָתׁש

  

  ,ֶׁשְזרֹועֹו ֵהִניף ְּכָבר ַלֲהם, ַהָּמֶות

  ,ְׁשָחִקים זֹוֶעֶפת-ִּכְרֹעם ִּכַּפת, ִּכְׁשֹאג ַאְרֵיה

  ָּיִתי ְוִהיא ָלנּוס ׁשֹוֶאֶפתרֹוֵדף ֶאת חַ 

  .ָוָאֹנִכי ִּבְרֵּתת ּוְבֵאיָמה ֶאֹּדם

  

  ,ְמֹעָרבֹות ַיְחָּדו, ֶחְמָלה ְוַאֲהָבה

  ֲעֶדן ָיְכלּו ַלֲחֹצץ ְּכֶצֶמד ַעּמּוִדים

  .ֵּבין ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוֵבין ַמַּכת ַהָּמֶות

  

  -ֹזאת א ַאְבִחין ְּבַתו, ֲאָבל א ַאֲאִמין

  ;ַזַּכת ַהַּמְחָמִדים, ְּגִבְרִּתי-ְבִּתיְּפֵני אֹויַ 

  .ַרק ּגֹוָרִלי ָעָׂשה ֹזאת: אֹוָתּה א ַאֲאִׁשים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . היא לאורה– קרח חיקרח חיקרח חיקרח חי

 חמלה ואהבה מצידה של לאורה היו – יכלו לחצוץ כצמד עמודיםיכלו לחצוץ כצמד עמודיםיכלו לחצוץ כצמד עמודיםיכלו לחצוץ כצמד עמודים [...] חמלה ואהבהחמלה ואהבהחמלה ואהבהחמלה ואהבה

  .לסמוך אותו כשני עמודים, יכולות להרחיק ממנו את המוות
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      ,ַחָּמה-ִלְׂשֹנא ְזִריַחת, ֶעֶרב ְלַקּוֹותלָ 

  ,ִהְסִּכינּו אֹוֲהִבים ְׂשֵמִחים, ְׁשֵלִוים, ָּכֹזאת

  ,ּבֹוִכים-ִלי ַא ַמְכִּפיל ָהֶעֶרב ְּדַוי ּוַמר

      ,ַּכָּמה-ִלי ְׁשַעת ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ֹאֶשר ִּפי

  

  ,ַּבָּׁשָעה ַעְצָמּה, ִּכי א ַאַחת ִנְגִלים ָּבּה

  ,ְׁשַנִים ִמְזָרִחים, ֶמׁש ּוִמְׁשֶנהָ ַהּׁשֶ 

  ,ָּכ ַאִחים-ֶׁשְּלִיְפָעה ָוֹזַהר ֵהם ָּכל

  ,ִמְתַאֵהב ַהַּׁשַחק ַעְצמֹו ָּבֲאָדָמה ַעד

  

  ֵעת ָהִראׁשֹוִנים, ְּכַמֲעֵׂשהּו ַּפַעם

  ,ָּבא ָׁשְרָׁשם ַּבֵּלב, ָּבֲעָנִפים הֹוִריקּו

    .ִּניַעד ִּכי זּוַלת ָאַהְבִּתי ְיֵתָרה ִמּמֶ 

  

  :ָּכָכה ִיְנֲהגּו ִּבי ְׁשֵני ָקְטֵבי ְזַמִּנים

  ְּבִדין ֶאת ַהֵּמִביא ִלי ֶׁשֶקט ֲאַחֵּבב

        .ּוַפַחד ְוִׂשְנָאה ִּבי ְלֶזה ַהְּמַעֵּנִני
  

  

  

  

כפי שהתגלמה , כדרכם המסורתית של האוהבים בימי הביניים    ––––לתעב לתעב לתעב לתעב , , , , לכסוף לערבלכסוף לערבלכסוף לערבלכסוף לערב

הם נוהג המשורר האוהב לחרף את השחר שב, )albas(הפרובנסאליים " שירי השחר"ב

' המפרשים מביאים כאן שורות מן האפוס הלאטיני של פ. ולפלל ללילה שיארך, העולה

  ):249-252שורות , ספר ה" (אפריקה"

  ,ָהַאְטַלְנִטי, ָאץ ִלְצל ִּבְמצּוַלת ַהָּים ַהָּגדֹול

  ,ְמהּו לוֹ ֶׁשּכָ , ּוֵמִביא ֶאת ַהֵּליל)  ֵחן הּוא ָעדּוי(ֶהְסֶּפרּוס 

  ,ֲאֶׁשר אֹוֲהִבים ִיְׁשְטמּוהּו, ַּגם יֹום הּוא ֵמִביא, ֶאֶפס

 הּוא לּוִקיֶפר, ֵעת הּוא נֹוֵטל לֹו ֶאת ֵׁשם ַהּכֹוָכב ַהָּׂשנּוא

      ")] נושא האור: "פירוש השם( כוכב השחר –לוקיפר ; נוגה,  כוכב הערב–הספרוס [
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בעלות השמש הממשית ובהיגלות , ני מזרחים נפתחים ש– שנים מזרחיםשנים מזרחיםשנים מזרחיםשנים מזרחים, , , , השמש וִמְׁשֶנהָ השמש וִמְׁשֶנהָ השמש וִמְׁשֶנהָ השמש וִמְׁשֶנהָ 

  .המשולה כשמש, ָלאּורה

לא פחות , עד כי השמים מאהבים באדמה בגלל לאורה: השחק מתאהב באדמההשחק מתאהב באדמההשחק מתאהב באדמההשחק מתאהב באדמה[...] 

  ).פירוש ליאופרדי(מאשר מתאהבת האדמה בשמים בגלל השמש 

 – הראשונים בענפיםהראשונים בענפיםהראשונים בענפיםהראשונים בענפים. למיתוס אפולו ודפנה'  נדרש כאן פ שוב– [...] כמעשהו פעםכמעשהו פעםכמעשהו פעםכמעשהו פעם

  .שבה התאהב אפולו, )לאורה=ָלאּורוֹ (ענפי הדפנה , ומרכל

' אהבתו של פ": קנצוניירה" נושא חוזר ונשנה ב– וכך זולת אהבתי עוד יותר ממניוכך זולת אהבתי עוד יותר ממניוכך זולת אהבתי עוד יותר ממניוכך זולת אהבתי עוד יותר ממני

  .ללאורה הפרידה אותו מעל עצמו

  . הבוקר והערב– שני ָקטבי זמניםשני ָקטבי זמניםשני ָקטבי זמניםשני ָקטבי זמנים[...] 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  )עמינדב דיקמןעמינדב דיקמןעמינדב דיקמןעמינדב דיקמן    :איטלקית והעירמתרגם (


