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         ויְנֶסףויְנֶסףויְנֶסףויְנֶסף    אישאישאישאיש    פריפריפריפרי''''גגגג

        

        

 ''''החדשההחדשההחדשההחדשה    השירההשירההשירההשירה    נותנותנותנותאמאמאמאמ'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך

        
        

  – ְּבִׁשיֵרי ִּבְמלֹואוֹ  ְלָתֵאר ִּתְרֶצה ִאם ִאָּׁשה ִחין

 ;ִאָּמא־ֶטַבע ְמחּוַגת ַּתְתֶוה ֹראָׁשּה ַּכּדּור ֶאת לּו

 ְיַלְבֵלב־ָנא ְצחֹור־ׁשֹוָׁשן, ְׂשָעָרּה ַיְבִהיק לּו ָזָהב ֶצַבע

 ְּכֶצַבע אְיֵהא־נָ  ְּגִביֶניהָ  ְׁשחֹור; ִמְצָחּה ְמֻצַּדת ַעל

 ִיְתַמֵּתחַ  ַהְּקָׁשתֹות ֵּבין לּו; ַהֵּכֶהה ַהָּבר ּתּות

 ,ַיְיִׁשיָרה לּו ַאָּפּה ַסְרֵּגל; ֶּכָחָלב ָלָבן ְׁשִביל

 .ֵהָּנה אוֹ  ֵהָּנה ִאם ִמָּדתוֹ  ַּתְחֹרג ַּבל, ֶיֱאַר ַאל

 ,הִּתְזַּדֵהְרנָ  ִאְזַמְרָּגד ְּבִזיו ִמְצָחּה ְצחֹור ְּכׁשֹוְמרֹות לּו

 .ָהֵעיַנִים – ַּבָּמרֹום נֹוְצִצים ּכֹוָכִבים ְּכאֹוַרת אוֹ 

 ֹאֶדם ּגֹון א ְוגֹונוֹ , ְקַלְסֵּתָרּה ִיְדֶמה ַלְּזִריָחה לּו

 .ַיַחד ַּגם ּבוֹ  ִיָּמְסכּו ְׁשֵניֶהם לּו ַהְּגָוִנים; ַלְבנּוִני א

 אְוִיְהֶיה־נָ  ָהִעּגּול ַמֲחִצית ְּבַתְבִנית ַיְבִהיק ִּפיהָ 

 ,ִּתְתַעֵּגְלָנה ְׁשֵּתיֶהן לּו, ְמֵלאֹות, ַהְּׂשָפַתִים. ְוָקֹטן ַצר

 ,ֶּתֱאַדְמָנה ָזֳהָרּה ְּבֵאׁש לּו. ְּבִמָּדה ַא, ֶאֶפס

 ,ִׁשֶּניהָ  ַּכֶּׁשֶלג ִּתְצַחְרָנה לּו. ֲעִדיָנה ֵאׁש, ֶאֶפס

 ַהְּקֹטֶרת ְּכֵריחַ  ִויִהי־ָנא. ָלזוֹ  ְׁשַות־ֹּגֶדל זוֹ 

 ,ַהֶּטַבע ְיַעְּצֵבנּו ַעֵּצב לּו – ַסְנֵטָרּה; הַהּפֶ  ֶהֶבל

 .ַהַּׁשִיׁש ִמן יֹוֵתר עֹוד ָחָלק, ָהֶעְליֹון ַהַּפָּסל, ֶזה

 ,לוֹ  ֶּכָחָלב ֶׁשָּגָון ְּכַעּמּוד ַצַּואָרּה ִיַּתֵּמר לּו

 .ֹּגַבּה ֱאֵלי ְּבָגאֹון ִיָּׂשא ְּדיֹוָקָנּה ְיִפי ֶאת הּוא

 ,ֹזַהר ֵאיֶזה ְוַיְבִהיק ִיְקַרן לּו ְלִחיַהְּבָד  ַהַּצָּואר ִמן

 ,ּבוֹ  ִיֵּתן ַעִין ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ֶׁשל ַמָּבטוֹ  מֹוֵׁש ֹזַהר

 ַהֹּיִפי ֹחק ְּכַצו ִיְהיּו־ָנא. ְלָבבֹות ַמְרִנין ֹזַהר

 .ַהְּכֵתַפִים – ִמְזַּדְּקרֹות א ְוַאף ְויֹוְרדֹות ִמְׁשַּתְּפלֹות א

 ,ִּתְנַעְמָנה לּו ֵהן ַּגם ְזרֹועֹוֶתיהָ . רָיׁשָ  ֻּתַּנְחָנה לּו

 .ִּתְהֶייָנה לּו ְוָנאֹות ֲאֻרּכֹות, יַֻּתן לּו ָּבֶהן ֵחן
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 ,ָּבן ּתּוַצק ַרַּבת־ֹעֶנג ַמהּות לּו – ַהַּדּקֹות ָהֶאְצָּבעֹות

 ,ִנְצֶחֶרת, ְמֻעֶּגֶלת ֶׁשְּתֵהא צּוָרָתן; ֹר ִעם ַיַחד

 .ַלָּיַדִים ָהָדר ֶּויָנהְּתׁשַ , ִויָׁשרֹות ָמֳאָרכֹות

 – ַיְרֵאנּו לּו ַאְבֵני־ֵחן. ֶלָחֶזה ִיְהֶיה לּו ְׁשָלִגים ְצחֹור

 .ֹיִפי ַרֵּכי ְּבתּוִלים ָּתֳאֵמי, ַהְּצִבָּיה ָּתֳאֵמי זּוג

 ַהֹּמֶתן ֶׁשל ֶהֵּקָפּה, ָמְתָנּה ֶאת ַּתִּקיף ַמֲחֹגֶרת לּו

 . ָּכאן ֶאְכֹּתב א – ְחָּתיוּתַ  ָמה. ָאָדם ַיד ְּכֶהֵּקף ִיְהֶיה לּו ַצר

 ַרְגֶליהָ  לּו. ַהֶּפה ִמן ֵהיֵטב ַהִּדְמיֹון ְמַדֵּבר ָּכאן

 ָהַרְגַלִים ַּכּפֹות ָּתֵגְלָנה לּו, ְּבֵחן ֵּתֵרְדָנה ַמָּטה

 ,ֵסֶדר ְלִפי ַהֵּתאּור ֵיֵל לּו. ַהָּנָאה ַקְטנּוָתן ַעל

 ;ְלַמָּטה ְּלַמְעָלהִמ  ֵיֵרד־ָנא, ַהֹּׁשֶרׁש ַעד ַהָּקְדֹקד ִמן

 .ִצֹּפֶרן ַעד ְוַלֵּטׁש ַׁשֵּפה ֻּכּלוֹ  ָּכל ַהֵּתאּור ֶאת
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  הביניים ומימי האימפריה מסוף לטינית שירה תרגומי ספר מתוך -

  ".לשירה קשב "בהוצאת בקרוב לאור שיצא 

  

  

  

  

  
מאחד החיבורים , כנראה, גם שמו צמח. פרי איש וינסף' מאוד ידוע על גמעט* 

והשתלם גם , יליד נורמנדי, ככל הנראה,  היההוא. שעניינו גידול גפנים, המיוחסים לו

יצירתו . שי שלו כתב כמתנה לאפיפיור אינוקנטיוס השלי'האמנות השיר'את . פאריסב

,  של הוראטיוס'על אמנות הפיוט' גמתכדו, בהקסמטרים, 1210נכתבה סמוך לשנת 

פרי 'לג, כפי שמשערים,  ידועההייתה של וינסף 'האמנות השיר'. שאותה ביקשה להשלים

אלית י האידאישהיה הימי ביניימי המובהק של היעל אופ). Gower(ון גואר 'וסר ולג'צ

 . מליםבירהמותווית כאן אין צורך להכ

  

  

  )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: מלטינית(


