
ישיחביבה

שלשבתכונותיההמפורסמותמןהיאוקבועיםשוניםלז'אנריםהחלוקה
שלהעיקרייםמיסודותיהאחדהיאזוחלוקהמספר.דהעבריתהשירה

נתייחדשערוכללשערים,ברובםחולקוהדיוואניםהזמן:בתהפואטיקה

כמעטברורות,כקטגוריותנתפסו"הסוגיםהמקובלים.הז'אנריםמןלאחד
ומייעודהול nשירת·השלמהותהמעצםהמתחייבותנפרדות,כישויות

תכונותיובפירוטהפואטיקהבעליעסקולארובעל·פיאבלבמציאות.
צריכההחלוקהעצםהייתהלאשבעיניהםמפניאוליסוג,כלשלהפנימיות

וכביכוללכולידועההייתההיאהסגנון:מקישוטילהבדילמיוח,דלימוד
עמדולעתיםזה.בענייןהעמיקלאהחדשהמחקרגםמאליה.מובנת

רובם;אתהזכירוובהערות·אגבאחר,אוזהסוגשלרישומועלהחוקרים

הדעותסטטיות.להכללותשנטואוובסגנונם,במהותםדנולאהםאבל

טעונותהןעדייןאבלכלשהו,יסודאמנםלהןישהסוגים,בענייןהרווחות
ותיקון".ואפילוהרחבה

הצריכהלאולכןלכול,ומוכרתידועההייתההז'אנריתהחלוקהרקלא

האופייניותוהדמויותהמוטיביםהמוסכמות,מערכתגםולימו.דהסבר

בענייןהעמיקלאהחדשהמחקרמאליה.ומובנתידועההייתהז'אנרלכל
החוקריםעמדוכאןגםהשירים.נוצרושעל·פיהןהקונבנציונליותהמערכות

אובמהותן'דנולאבדרן·כללאןוהדמויות,המוטיביםעיקריעל
להתקייםיכוליםמסוים,בז'אנרמוטיבאודמותזאת,עםבמקורותיהן.

בין·ז'אנריתממערכתחלקלהיותגםויכוליםמסוימת,תרבותיתבמערכת

קטליזטוראחתלאלשמשיכולהסביבתי·תרבותיהשיחובין·תרבותית.
כחלקבז'אנר,המוטיביםושלהדמויותשלקיומםובאופןבקיומםלדיון

המגוונים.ממרכיביו

כשירת·ומסורתחידושפגים,דן . 1

כתר,ואיטליה,ספרדהעברית:החול

 . 141עמ' , 1976ירושלים

פגיס:דןהצביעעליומחקרי,ליקויאותושלאחדבפןאעסוקזהבמאמר
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הז'אנר.מרכיבישלובסגנונםבמהותםהדיוןוהיעדרלהכללה,הנטייה
האהבהבז'אנרהשכיחותהדמויותאחתשלובמקורותיהבמהותהאדון

מגעכיצדלהראותגםאנסההמריב.דמותהיאהביניים,ימישלהעברי
אתלהסביריכול(עברית-ערבית)ובין-תרבותי(שירה-פרוזה)בין-ז'אנרי

האהבה.ז'אנרשלמתכונותיוכאחתהדמותשלאופייהואתקיומה

דמותאתלקבללמדנוהז'אנר,למוסכמותהנאמניםצייתנים,כקוראים

להוכיחהמריבעלוטיבו,טבעומעצםאקסיומה:הייתהכאילוהמריב
היאבשירים)מוסברת(והבלתיהמוצהרתמטרתואהבתו.עלהאוהבאת

מודרניים,כקוראיםהאוהבים.שלהיחסיםלמערכתהפירבלתינזקלגרום

להקשותלמדנותרבות,ושלמקוםשלזמן,שלממרחקבשיריםהמתבוננים

והבנתנוקריאתנועםאחדבקנהעולותשאינןמוסכמות,עםלהשליםולא

הקדום.הטקסטאת

מתפשרת,ואינהמוותרתשאינהזה,מסוגקריאהדברייבהמשךאדגים

ואולילמרות,בשירים,המתגליםפעריםועלחריגותעלבקולומכריזה
ולהביןהפעריםאתלמלאהניסיוןהמחייבות.הז'אנריותהמוסכמותבגלל,

תרבותי-טקסטואלימרחבאלהעבריהקוראאת"שולח"החריגותאת

"הולידו"העברייםשהשיריםהן,זומקריאההעולותהמסקנותערבי.אחר,
הערבית.הספרותעםקיימושהםהשיחבעקבותמריב,שלחדשהדמות
מריב.ופעמיםוכילאיפעמיםצופה,פעמיםשליח,פעמיםהיאזודמות

מאודפופולריותשהיוערביות,ביצירותקיימותכברשהיודמויותכולן

מחדשהולדתןתהליךהעבריים.בשיריםמחדש""נולדואךעת,באותה

נתוודעאםלנולהתבהריכולהעבריתבשירההמגוונותהמריבדמויותשל

השיחממרחבנפרדבלתיחלקשהייתההערבית,בפרוזה"האב"לדמויות

התרבויות.לשתיהמשותף

מיהודהמריבא.

הסוגיםתשבץ:מעיללוין,ישראל . 2

העבריתהחולשירתשלהשונים

תל-אביבהמאוח,רהקיבוץב,בספרד,

 . 320-1 316 , 299עמי , 1995

איךסיכום:"במקוםפישלוב,דוד . 3

(עורך),וסומןנתןז'אנר?",נולד

סוגותשלראשיתןנטווים:חוטים

ירושליםעתיקות,בתרבויותספרותיות

 . 159-149עמ' , 2002

האהבהבשירילהופיעיכולותאהובו,אוואהובתוהאוהבדמויותמלבד

האהבה,עלילתאתמעכבותאוהמקדמותנוספות,דמויותגםהבינייםמימי

הדמויותרבותהאוהב.האהבה:דרמתשלגיבורהעםמרעותאוומטיבות

המריבבאהבתו.לוהמסייעותמאלההאוהבשלסבלואתהמגבירות

האהובהעלהאהוב,עללמיניהן,המקטרגיםלדמויותכללישםמעיומשמש

אהבתו,חטאבשלהאוהבאתמגדףשהמריבנמצא,כךהאהבה.עלאו

מפתההואאהבתו.מושאבעינילשוואאותוומאשיםרעהדיבתומוציא

לגלותהחושקמןמונעחושקו,וביןבינולהפרידכדיהחשוקאתומסית
החשוקהאוהחשוקשלאופייםאתומוקיעומגנהלחשוקואהבתודבראת

 2מהם.החושקלבאתזובדרךלהסיטכדי

השוניםקיום,שלאפשרייםמודליםשניישספרותיתביצירהלדמות
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כחלקכ,ןואחר"מתבגרת"הדמות,"נולדת"האחדלפימזה.זהלחלוטין
 . 149עמ'שם, . 4"מתרבה"השנילפי 3העולם.מןועוברת"מזדקנת"נמנע,בלתימתהליך

היחסיםמןכתוצאהשונים,ופניםתכונותמאמצתכלומרהדמות,

 4התרבותית.סביבתהעםמקיימתשהיאהמורכבים
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המקריםברובבידינואיןקדומה,בספרותהמופיעהבדמותמדוברכאשר

התפתחותשלהשוניםהשלביםאתשיתעדרב,עובדתי-טקסטואליחומר

שלהמייסד""האבאחרלהתחקותנוכללאלפיכן,הדמות.//התרבות"או

השירים,אתזו.דמותעלהווריאציותאתלבדוקנוכלאןהמריב,דמות

חלקןהמריב.מופיעשבהןאחרות,ליצירותביחסלקרואישהנראה,כפי

הערבית(השירהפחותמוכרותחלקןהמדרש),(המקרא,יותרלנומוכרות

האלה,היצירותמןכמהכאןאדגיםהאנדלוסית).לשירהועדהג,הליהלמן

האומייתהתקופותמןקשוטהלאבפרוזהערבייםסיפוריםבעיקר
שיחסיםהקריאהובאופןאחרות,יצירותעםהנוצריםביחסים sוהעבאסית.

המריב,דמותשלמהותהאוליטמונהלהלן),אדון(בומזמיניםאלה
ו,,התרבותה,,_התפתחותה-מכןויותרהולדתה,

הבינייםמימיהעברייםהאהבהבשיריהמריבדמותב.

דיאלקטיותבדרכיםומקשרהמתווךממוסדיצירהערוץהוא//הז,אנר

מערכתהכתיבוהבינייםבימיהז,אנרחוקי 6לקהלו,,.יוצרביןשונות

העמדתאופןושלעיצובדרכישלבנוסחאות,שימוששלמוסכמת

שימושקוראיו.ולקהלליוצרומובנתמוכרתהיתההמערכתהמוטיבים.

במרחבומוסכמיםהמקובליםמסוימים,בפועלאותואר,בשםעצם,בשם

הסבר.ובדבריבפירוטהצורןאתלהחליףהיהיכולהתרבותי,השיח

היוצרביןנהוגהשתיתהלדיאלקטיקהתמידמודעאינוהמודרניהקורא

אתגםכמובשירים,הטמוניםהצפניםאתתמידמזההואינולקהלו,

שתפקידוממוס,דיצירהערוץאותואליהן.מופרדיםשהשיריםהיצירות

בשלמותתפקידואתממלאאינוקהלו,לביןהיוצרביןולקשרלתוון
לכ,ןהסיבותאחתזאתקדומות.בספרויותמודרניקוראמעייןכאשר

המודרנילקוראלהבהירכדיתמידמספיקאינוהז,אנרמוסכמותשתיאור

ז/אנרשלמוסכמותיועםהיכרותלענייננו,בשירים.סתומיםעניינים

תפקידהאתממלאהאינההבינייםמימיהעבריתבשירההאהבה
המריב.שללדמותוקוויםלשרטטהמודרניהקוראכשמבקשבשלמות,

בדרמתהמופיעההשלישית,,,//הדמותזה:בשלבלונקראאםיותרנדייק

מספר.דהעברייםהחשקבשיריהאהבה

הפרוזהאחלהצ'ג J'ו Dהנ'על . 5

המאגרמןכחלקהנרט'ב'חהערב'ח

והכוחב'םהקורא'םשלהתודעה'

שישהביניים,נימיעבריתשירה

הבנתנואחלהעמ'קכד'עמהבה'כדוח

(כקודא'םענ"ננואחאףואדל'

בח'בודראוזו,בש'רהמודדנ"ם)

בספרות"דגמ'םשל':הדוקטורט

במרחבהח'לונ'ח(גזל)האהבה

הב'נ"ם",ב'מ'ספרדשלהחרבות'

 . 2001חל-אב'ב,אונ'ברס'טח

 . 159עמ'לע'ל, 3הערהפ'שלוב, . 6

האהבה,לשירמגוונתוחיותדרמטיממדהמוסיפההשלישית,,,//הדמות

כעבאוכיונהכמכתב,וביןממשיתכדמותביןרביםבשיריםמופיעה

המקדמתמזויותרנפוצההאהבה,מימושאתהמעכבתהדמותמטפוריים.
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אךהאהבה,במימושלפגועמצליחה,אףולעתיםמבקשת,היאאותה.

האוהב.שלנאמנותוועלאהבתועללגבורמצליחהאינהרביםבמקרים

לפיתוחהזוכיםמהםהעברית.בשירהזולדמותהוצמדושוניםכינויים
הםהכינוייםלעתיםהמקובעים.המטפורייםבצירופיהםהנותריםומהם

ולעתים~ךים", iא ש.!ך" ,"שי~-י~~,, ,"םו.ז" ,"םיק.ו~~ /Iכגון:לגמריסתמיים
"צופי""משטיבי""מריבי"הדמות:שלאופייהאתבתוכםמiופליםהם י-י- . :-י . . :ו

 ."םי.ו;:ר i"א ,"םי~~ i2 ~"נ:יי", .P ""?יקיל","ו;נלין", ,"י:יי? i"מ"יוע.ץ", ,"י~~.ע~"
מאודשונות.הללוהכינויים"שלהדנוטטיביותשמשמעויותיהםלמרות
אופן.ובאותותפקידבאותומשמשיםהםמאלה,אלה

אוהאהבהעלילתאתלעכבשמנסותאושמעכבות,הדמויותשכלנדמה,
מדברת,תמידלאהיאאחת:לדמותהעבריתבשירההתאחדומימושה,את

מופיעהאיננהאףוהיאישתמי.דברוריםדבריהאידמדברתוכשהיא

העלילה.אתלעכבאולקדםכדיבאזכורהדיאךהמתוארת,בסיטואציה

רביםהדמות,עיצובאתהמשרתיםוהצירופיםהעצםשמותיהפעלים
עלי"יריבותוכיחוהו" i"ינני·איש"כל"ריבמריבי""תגרתומגוונים:

• :-: • -' • T :" • 1 •ו :• :-•• 

בכלמפתחאינוהנלוויםהשורשיםריבוי ."ר rw "ז;ילו~ה","ריק ,"ק wו::י
הואקיימות:תחושותמחזקרקשהואדומהאלאאחרת,עלילהשיר

אהובולביןהאוהבביןמעמתממילא,הסובלהאוהב,סבלותאתמגביר

ומדגישמדגיםהואממילא.ביניהםשקייםיהמתחאתומחריףאהובתואו

האהובה.אוהאהובבוגדנותנוכחהאוהבשלאהבתוואתנאמנותואת

משתמשיםהיובספרדהעברייםהשיר"ש"ענקיהדעתעללהעלותקשה
שגםאחת,לדמותכשכוונתםוצירופיםפעליםיכינוייםהרבהכךבכל

אוהעלילה,לעיכובאולקידוםאמצעיאלאממשית,דמותתמידלאהיא
הייתהשירתםשכלמשוררים,אותםבשירים.מסוימתאווירהליצירת
רבהכהדיומגיריםהיולאלהפליא,ומתוכנןמדויקרוקםמעשה

המכניסהבהירה,ובלתישטוחהאחתדמותלהעמידכדימקולמוסיהם

די"לאגבירולאבןשלמהשלשירולשירתם.דרמטייםיסודותלעתים
דמות"פועלת"שבולאופןמצוינתדוגמהלשמשיכול 7 //יק~ז:ז~נ:יי iףישיריוידואןגכירול,אכןשלמה . 7

העבריים:בשיריםהמריבירושליםא,ירדן,דב(מהדורתהחול
 .) 374עמ'רכז,שיד , 1984

זנני pז;ו~תסבז;וקיזנני~ז;ןה p:לשו~הח~ילמול;עד~ע,גה:;בחזpקיהיותיכי"לא

תרי:בניט..רםוא.ח ה:~:ד::ז:נט 1ה 9דך J'1א.זנתמש;;טואם~אןל pזנריב

ז;ושיזנניחוג:וםמו p:~מי~ה ד::עלולו/:;בןח~ה,Jו:בל~גזיםלי:~דבלא

 ".ינ'. O י;Tג;ושובד i ד~ז:: ד::ב;:מותו~;;ךםבח:;בךהאותינן pסית~המי

בלשוןאליופונהאמנםהאוהבביותר;שטוחהכדמותמופיעהמריב

השניהביתבלב.דדרמטימונולוגבגדרנותרהמצופההשיחאךנוכח,

ודומההמריב,אתלמעשהשמזכירהיחידהואהשירבתיארבעתמבין

מהיודעיםאיננוהמריב,שלדבריואתשומעיםאיננובלב.דבאזכורושדי
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אכןהתוכחהוהאםהאוהב,באוזנימשמיעשהואלתוכחההסיבההייתה

משפטואםנאחדל"מריבהאוהבים:ביןהיחסיםמערכתעלהשפיעה - : . . :ז--: ...

נקבלזהביתעלנפסחאםתריבני".טרםראהויפיrוחנטתדרשrו/אמת
 • •• • : "". ''. •• : :T " -T: T : : ' •י, •::

שחייוהאוהב,שלאהבתוייסוריאתהמתאריםבתים,שלושהבןשיר
אלאשלו,בייסוריולאוהבלודילאאהובתו.שלבידיהנתוניםומותו

תרומתואתלסכםניתןבכןהמריב.שלהתוכחהדבריעליהםשנוספים
השירית.לעלילההמריבשל

 .... r-1י=
י=

~ 

ספר,דשירתשלהגדולהוירטואוזגבירול,אבןלשלמהלוחסרוהאם

המריבדמותאתלהכניסעליושהיהעדהסבל,לתיאורלשוןצירופי

היהשדילקוראיוכןכלמוכרהמריבהיהשמאאולתארו?כדילשירו
תכונותיומכלולאתהשירשלהעמוקיםלרבדיולהכניסכדיבאזכורו

הצלחתו,ומידתתפקידוכמוהמריב,שלדרכומילים?ללאגםופעולותיו
בפועלהיהשדיקוראיו,ולקהלליוצרברוריםכןכלהנראה,כפיהיו,

שלשאיפתוהשיר.סיוםעלעזהאירוניהשלנימהלהטילכדי "י~-.?ירי;ז"
ממדמקבלתהשירשלבסיומואהובתושלולחברתהלקרבתההאוהב

ביןהמתווךהז'אנרשלמכוחורקלאלהתגשם;סיכוישוםלהאיןאירוני.

השיר.בגוףהמריבשלהופעתומכוחגםאלאלקהלו,היוצר

התרבותי,השיחבמרחבלהבחיןידעועתבאותהוקהלושהיוצרלהניחניתן
ש"רבה",הדמותהשונות:המריביםדמויותשביןבהבדליםחיו,שבו

T T 

"א;רבת".א;"צ;פה""מספאה"לריס""מ,ינה"משטינה""מ;כיחה"
• T ו-: ' T t T ' -'T t 1 : ן_: T וT ו.'' •,• 

בשיריםהמציגואחי,דקבועלמוטיבכולםהפעליםהפכוהעתיםבחלוף

ביולוגיבהליןהשלישית"."הדמותשלבקולההאוהבלעמדתהפוכהעמדה
כאן!לאאןלמוות,בהכרחמובילהזו"זקנה"הייתהרגילאבולוציוני

המגווניםוהשמותהפעליםהכינויים,באמצעותהולידההשלישית""הדמות
ודרךשוניםתפקידיהןשונים,ששמותיהןדמויות,מספרלהשהוצמדו

ל"דמותהכינוייםלמגווןלהתייחסננסהאםשונות.ומטרותיהןפעולתן

נוכלולמשמוע,לפענוחומצפיםבשירהטמוניםצפניםכאלהשלישית"

הולדה.שלתהליךלאותוחלקייםשותפיםלהיותאולי

הבינייםמימיהעברייםהאהבהבשיריהשלישית""הדמותג.

ל"דמותהעברייםהאהבהבשיריהנלוויםוהפעליםהצירופיםהכינויים'
מפתחבידיישימשוהאהבה,עלילתאתמעכבתאוהמקדמתהשלישית",

גזרותיועלרי"ב,היהביותרהשכיחהשורשהשירים.שלראשונילמיון
השונות:נגזרותיוועל

רעייהייהמרינ- !"['רמנכרייגעוי 1ג.

הואועליומוכיחהואהאוהבאתהאוהב.שלבדמותותמיד-קשורהמריכ.
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דב(מהדורתד'וואןהנג'ד,שמואל . 9

עמ'קסז,ש'ר , 1966'רושל'ם'דדן,

299 (. 

ש'ישם,הנג'ד,שמואללמשל . 10

 ; 311עמ·קצח,וש'ר 309עמ'קצר,

ש'ילע'ל, 7הערהגנ'רול,אכןשלמה

ד'וואןעזרא,אכןמשה ; 374עמ'כ,ד

 , 1935כרל'ןא,נואר',ח"ם(מהדורת

לו'ן'ראו:כןכמוכג).עמ' ,ח'ש'ד

ש'רתפג'ס,דן ; 402עמ'לע'ל, 2הערה

עזראאכןלמשההש'רותודתהחול

'דושל'םנ'אל'ק,מוסדדורו,וככ'

 . 269עמ' , 1970

ש'ר'מכנההוא )חpז(~(האזורש'ר . 11

המשורד'םלעצמםשס'גלוסטרופ,'

הראשונהנמחצ'תנספררהענר"ם

האהבהנושאעשרה.האחתהמאהשל

'כולשאורכהזו,צורנ'תנתננ'תשכ'ח

ראוסטרופות.לשמונהארבענ'ןלנוע

האזורש'רתעלש'ר:לאזוררוזן,טונה

הספר'םהוצאת ,ם" Jהנ'נ'מ'הענר'ת

 . 1985ח'פהח'פד,,אונ'נרס'טתשל

מכנהה'א(קטץה)'טורה Jהמ' . 12

שה'החרוז,ושווהמשקלשווהש'ר'

והענר'תהערנ'תנש'רהמאורמקובל

נתננ'תש'ישלאורכוהנ'נ"ם.נ'מ'

לתשעארבענ'ןלנוע'כולזוצורנ'ת

 .)ם'תנ(שורות

הערהעזרא,אכןמשהלמשל,ראו, . 13

דג,וש'רכגעמ' ,ח'ש'ילע'ל, 10

רסג.עמ'

רסא-רסנ.עמ'ומט,ש'רשם, . 14

רקכינדמהולפעמיםמעוררים,טענותיואוהמריבדבריתלונות.מרבה

אתאוהתנצלותואתהסבריו,אתהאוהב,שלתגובתואתנועדו,כךלשם

אהבתו,עצםעלבאוהבהמריבגוערהמקריםברוב sשלו.הנגד""התקפת

האוהב.שלסבלועלמוסיפותותוכחתוגערתווייסורים.סבללוהגורמת
המחרשהלפעולתהשיריםבאחדהאוהבמדמהוגידופוהמריבתוכחתאת

 iנמגביועלגדופה,"אשמעאותו:ומענהגבואתכביכול,החורשת,
:• : -: T : --• : 

לכאבמדומיםהתוכחהדברי 9ועליכי".למעניךארנה,רש iח-מענית
למרותהתוכחה,דבריאת,~מש.מיעים-כילצ;יזמע-נ;יןממש.שלפ~סי
רקאלאבשיר,ממשיבאופןנוכחיםאינםלאוהב,רבסבלמסביםשהם

הפרט ."ה 9"~דוהתוארשםרקבשירמצייןאותםדבריהם,באמצעות

אתמשמיעמידץל~?י".~ך J ~~ל"הגידוף:סיבתהואבשירהמפורשהיחיד
השיר:ממילותלהשליםהקוראיכוללאאלהפעריםתוכנו?מההגידוף?

םליד:כי,מךךך יל):!:י.י Qל~תךז.,;ךכיקלב;~הגבעתעליכiדל.ר"~שוט

 .ל:כי fך~יך pל~ ,ה~ך~ח;רש~ענית;;כמ;~כיועל~רו~ה,א.זp~ע

;כמ;סיכי.:!כה-פ:ה~ךץ-~:זלהים;כת;ך;א.ין~זpראישיםע,רו 9כדר~ב.ז

 "?יכ:ס~pזאךם ן;ג):!נa:תצ;כג,יי~הךעל;שחךה,עיןתקרעיכפוךל~ה

למלא,יכולותאינןהז'אנרמוסכמותגםולעתיםהשירשמילותפערים

 10רי"ב.השורשאתהגוזריםמעטיםלאבשיריםאחראוזהבאופןמצויים

 י.!;ר"על ;"ןי::י י.~;:~ קp.יי::י-י.ל.<ג" ;"בוtt i"ךד'ףעלהאוהבאתמוכיחהמריב
האוהביוצאמקובלותמוסכמותאותןפ;עלבז'אנר.כמקובלן~ץיו",

 ." i~ךיבה"~ךיבלדבריישמעלאכיהאהבהבשםונשבעאהבתו,עללהגן
בשירים'החסריםהפרטיםאתלהשליםאלהמוסכמותשלבכוחןאין

אהבתועלהאוהבאתמוכיחיםהםמדועהמריבים?אוהמריב,מיהוכגון:
למרותבמזימתםיצליחוהאםקנאה?מתוךדאגה?מתוךייסוריו?ועל

בקולם?ישמעלאכיהאוהבשלהצהרתו

גםלכןי. 2במיניטורותמאשרהאזורייבשירייותרמורכבתהאהבהדרמת

ששירילמרותאזור.בשיריכשדניםיותרשכיחותהופכותזהמסוגשאלות

מספקיםהםאיןלמיניטורות,בהשוואההיריעהברוחבמתאפייניםהאזור

 14עזראאבןלמשה "י.ן;:~ל"נ::י~ןתהאזורבשיר 13המקרים.ברובמידעיותר

חיים:שמחתהמשרהלדמותכאנטיתזההמריבדמותכמקובלמופיעה

יני p~ד Qו~לדני"Jכא,ןת

 .כימיניוכ;סלצדיע!כר

ם p~ pז.אולאמריכ.ידנו

ם pז.-;כנין~ני~בי [iבא

ם p:י.ךו~ןת:ב.לםון~ז
ךס;כריא.ניקוםז:זצביבא
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 .ךהזpכיעניזp~נ;ו;ןמצוף

ל~הל~בי;ניארזל~ה
זק~ה-tוב~ללזדטא~ע,בוראם

~ה f!~ד~י ר:~:נ;:~ש;ה
t-עניכניבל~ב;ןל-~ט~

 .סני Jובאשים i2 ,ע~איש

 ,... r-1י=
י=
§3 

אמ;~לי-:בית~נו i2ונפ3כה
את-שכמוסכלילע"לו'ט

 . . .. . ז:·.. . ··-

עמוךק~ניךי;~םלילה

I\ ~ w ר::~שי~כניכ~ןיוט

 .ך~נקניש~נכיוק Jאי

נ~~ד:;נעי~יול~בי רpז~~
נש~ד ;ד:נ;:ג,יי f! ~~ם-על
 ד~~פ;-tךתנוא;תךךש

~ז:בני;ן-7ךבף ttכ~ג,יק

tt ןזז:J-לJ ך!כניtt ל-נכנ;ועני. 

tt ל-J:ן~ J ג,יד-~לה~ביכיף

iJ דידיךצ;~;ןפלא;iJ לא~

~לאוזד~צ;:דיך;ןק wי~
 ינ'.ז:riבי;תר J ~ !f נ;:אם-~ש

סךג.ני."לסוגזד~~;ןא;

המריבדמותלגביבשירהאינפורמטיבייםהפעריםאתלמלאיכולהקורא
כאן,לפרטים.בשירהמתוארתהאחרת,הדמותלביןשבינההניגודמן

תפקידו,עלהמריב,עלנוספיםפרטיםהדוברלנומוסרמפתיע,באופן

במהלךשמשתנהאליו,מתייחסהואשבההדרךעלואףפעולתודרךעל

קטנהעלילהמעיןשללהתפתחותההדמותעיצובתורםבכךהשיר.

בו.המשובציםהקפואיםלמוטיביםודרמטיותחיוניותומזריםבשיר,

ניתנתהבלתיאהבתואתכמקובל,מתארות,הראשונותהסטרופותשתי
המריביםהצבי.באהבתמפנהחלבהמשךלצבי.בשירהדוברשללמימוש

לאי·האחראיםוהםהראשונותהסטרופותבשתיפעמיםשלושמופיעים
השלישית.בסטרופהלמפנהאחראיםאולי,שהם,כפיהאהבה,שלמימושה

יחיד:בלשוןכךואחר "י.!;יר~/ 1רבים:בלשוןתחילהמופיעיםהמריבים

1 /~ 'J! ~~בההראשונהבפעםספציפית.לדמותהכוונהאיןהנראה,כפי .''י
התעלמותהאוהב:מצדשונותלהתייחסויותזוכיםהםהמריביםמוזכרים

"ןבובהם:קללההטחתכךאחרומידעליהםלגבוררצוןמדבריהם,
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ואגרותמעש'ותלס'פור'ם,.כוונתי 15

"ח~א:את" ,"רא~'ח~"כהידועים

מאורפופולרייםשהיו ,"ץ~ק"ו

על .משכיללכלהיטבומוכרים

 M . 1 .ראו:ותפוצתםנושאיהם

, Gerhardt, The Art "fStory-telling 

415-. E. J. Brill, Leiden 1963, pp 

420; D. Pinault, Story-telling 

, Techniques in the Arabian Nights 

82-. E. J. Brill, Leiden 1992, pp 

147; J. Sadan, "Harun al-Rashid 

and the Brewer: Preliminary 

Remarks on the Arab of the Elite 

. versus Hilmyat", S. Ballas and R 

Snir (eds.), Studie., in Canonical 

, and Popular Arabic Literature 

. Canada 1998, pp. 1-10; H 

Kilpatrick, "Context and 

Enhancement of the meaning of 

," Ahbar in Kitab al-Agani 

; 351-355 . Arabica, 38(1991 ), pp 

, S. Lader and H. Kilpatrick 

Classical Arabic Prose " 

2-. Literature", JAL, 23 ( 1992), pp 

10 

הספרותשללקליטתהערויות . 16

ה'הוריתבחברההערב'תהעממ'ת

למשל,לראות,נ'תןהב'נ"םב'מ'

בגנ'והששררורב'םבטקסט'ם

ערב'ות,רומנסותהכולל'םהקה'ר'ת,

ומעש'ותמשל'םהרפתקאות,ס'פור'

הב'נ"ם, 'מ'שלהערב'הפולקלורמן

עבריות,באות'ותערב'תהכתוב'ם

הספרות"סוג'פול'אק,מאירהראו:

טובי .יקהיר//'בגניזתיהודיתהערבית

 , 1998אביבתללערב,עברב'ן(עורך),

"ס'פורישמא',בןחג' ; 26-9עמ'

ממקוריהודיתבערב'תאברהם

חקרי(עורך),שמא'בןח,מוסלמ'",

כלאו,ל'הושעה'ובלספרוערב:עבר

 . 133-111עמי , 1993ירושל'ם

ירעם".ומותיכךםוזמןאכניעם/ואניה~ביא iבאשמעם/ולאמדיני
 .. :- ...ד •.- :- : .. • :- •-:- • :- •.ד : ... :- ...

ולכן"לנצח",כדילועזרהלאהמדיביםמןהאוהבשלשהתעלמותודומה

הבאהבסטדופהמפורשת.קללהללשוןאוניםחסרתמפסיביותעובדהוא

השאלהמן ."ה~ל י~;:~לן i~~יא"ל~השאלה:ללשוןהקללהלשוןמשתנה
יאהבלבלאהובובהסתתהמדיביםאתמאשיםהאוהבכילמדים,אנו

הבקשהמןוגםהשאלהמןגםאןתשובתם,אתשומעיםאיננואותו.

מנסההמדיבכימביניםאנומענ(נ)י"בניבלנבגיט"אלבהמשך:הבאה
-•• : T : : • : -•• 

שגרתיתלאבבקשההאוהבפונהבייאושומאוהבו.האהובלבאתלהסיט

מאהובוהאוהבמבקשהמדיב,לדברילהקשיבבמקום ."י~~~"ב"אלאהובו:

שלההסתהבדבריממשישאםלדאותבעצמו.אותוולנסותלבחון

נדידההספרדית,העבריתהאהבהבשידתנדידההבקשהדקלאהמדיב.

האהבההצהרותכלהאהוב.מצדלבקשהלהיענותהנכונותגםביותר
בשידתהצליחולאהאוהב,שלוהנפשהגוףייסודיכלכמווהנאמנות,

קריאתמצליחהשלפנינובשירלאוהבו.האהובלבאללהטותהאהבה
נענהזהומרגעאהובו,אתלפתותהמדיבדבריאמינותאתלבדוקהאוהב
לילה ] ... [ iאופאלי·ביתוקמנו"נפתה,שלו:האהבהלהפצרותהאהוב

ד :- . .. .. •י.: :- :ד : .

 ·"י~ק~.!ך3כיו i9ק~י~ק /י~<,;ו(!'~ Zך~ןיו f טpו~~ / i(?ופןק י~~~ם iךי

לדברישחדשאיןלאהובלהוכיחכדימתממשתשלכאודההאהבה,

שלאמו(ביתאהבהאותהמתממשתשבוהמקוםגםכמוהמדיבים,

מוסכמותכמוהשיר,מילותהעברית.האהבהבשידתמאודחריגיםהאהוב),

מבליטהבחינתםכן,עליתדהקושי.אתליישביכוליםאינםהז'אנר,
מןשמונעהיחידהואהמדיבהאםהשאלה:סימניאתיותרומחדדת

האהבהתתממשהמדיבמכשולשיוסדברגעהאםלאוהבו?להיענותהאהוב

האהבה?לסיפורהאהובשלאמו"ו"בית"אמו"ענייןומההדדית?ותיעשה

ערביים,אהבהסיפוריעםפודהדיאלוגעללהצביעיכולותאלהשאלות
לאזובתקופהו sעת.באותהולקהלםליוצריםהנראה,כפימוכרים,שהיו

נוצריםהדומאניות,השפותדוברילביןהערביתדובריביןבדודחיץהיה

אח,דעולםזההיההערבית.התרבותאחדשנהויהודיםאומשועדבים,

לרפדויכלועברייםשיריםכןעלמשותפים.היוהתרבותייםשתכניו

ולסיפוריםלשיריםאחדים,עברייםלשיריםלמדרש,למקרא,עתבאותה
המנסותהדמויותאתמתאדיםדניםערבייםאהבהסיפורי 16עדביים.

להסיתאונישואיהםאתלסכלהנאהבים,בפגישתלפגועשונותמסיבות

באיחודלפגועהמדיביםמצליחיםהמקדיםבדוברעהו.כנגדמהםאחד

אתמסכליםהםהאהבה,אשאתלכבותמצליחיםאינםאםגםהאוהבים.

האהבה.ייסודיאתומגביריםהנאהביםאיחוד

הסתפקולאוהערביים),(העברייםהשיריםכמושלאאלה,אהבהסיפורי

ממשי,באופןבהםתוארההמדיבדמותשמה.בציוןאוהדמותבאזכור

השליט,אוהמושללעתיםהיההמדיבהעלילה:אתהמקדמתעגולהכדמות
מימושאתומנעהאהובהשלמשפחתהקרובישללבקשתםשנענה

108 



והצליחוהמדיבים,תפקידאתההודיםאיישואחדיםבמקדיםאהבתה.דד

בסיפוריהמדיביםשלפגיעתםד sאשתו.אתלגרשלמשל,הגבר,עללהשפיע

הסיבותגםעז.לחץהפעלתשקד,הסתה,לפרטיה:מתוארתהאהבה

עצמוהמדיבהיהפעמיםבסיפורים:סתומותאינןהמדיביםפעלובגללן

אז 19לעצמו.אותהלהשיגניסההאוהבהדחקתידיועלבאהובה,מאוהב

אליו.האהובהשללבהאתלהטותכדידדןבשוםבוחלהמדיבהיהלא

לאחד(אףהאוהביםביןלהפרידהמשפחהקרוביניסואחדותפעמים

הידודהכלכלימצבובשלייחוס,אומעמדותהבדליבשלנישואיהם)

מפאתאומכלתההחמותשלחששותיהמפאתהאוהב,של(לדעתם)

אתלקשורניסיוןזהאיןזאת,עם 20להדות.האישהשלהצלחתהחוסר

ספציפיערבילסיפורזה,דיוןפתחתיבועזרא,אבןמשהשלהחשקשיד

העבריהשיר"הוליד"כיצדלהראותאםכיזאת),לעשותשניתן(למרות

הערבית.הסיפורתעםשקייםהשיחבעקבותדע""מריבשלממשיתדמות

טונייהייהמרינ-מריניידנכוייגעו . 2ג.
:• : T "' 

בןיוסףלד'הנגידתשובתהוא /211ל ttו::יז~יד q "הנגידשמואלשלשידו

אהבה.שידהיאכמקובל,הקצירה,שלפתיחתהיתומה"."שידהעלחסדאי

האוהב:אלהמדיבדבריהםאלהלמעשה,

?דדהסלבמ; p:ך;ל~לנ:ור 1-ב;דה 7~ך~ה ת~;~ל"1בתןכיר
ע,דידה? 1 1:נד~ tt;נתזק~ה-ך~יר;נןד;ן;iקנ.~נ;ןרךס~רדה

דא:ע,נ.ה:כןז:יר ttךר, yנ:זבי;נכ;תי;ל y~ריבי,-זק~ע.ני,

Q ןo/ נ;נך~ההy לא/~ך~ךי,ל~ i] ,ךאבתיסiJ בiJ ~ o/ דה... " 

בהםהמוסלמיתמספרדהעבריתבשידההנדיריםהמקדיםאחדזהו
באורחלאהאוהבאתהמדיבמוכיחכאןהמדיב.שלדבריומופיעים

מפתיע,באופןהאוהב,בזקנתו.אהבתועלאלאאהבתו,עצםעלסתמי

מפויסתבנימהלומשיבאלאמשתיקו,אינוואףהמדיבעלכועסאינו

תשובתו ."א~ץ~ה~ןזרד t::!ןד, l(נ' י~~נ:וי i~כג?ל~רי~י. .י~?ג~?\"ונינוחה:
המדיב,שלוהמפורשיםהברוריםהתוכחהדבריכמוהאוהב,שלהאדיבה

לביןהאוהבביןהזהצפויהבלתיהדו-שיחהז'אנר.ממוסכמותחורגים

אחדים;מריביםלביןשבשירהמדיבביןדב-שיחלמעשה,יוצר,מריבו,

אחד.מריבאללרפדויכולהוא

הראשוןהואאך'ל) l((אלהמדיב 22היונה",ב"ענקעשרהשישההשערפיעל

 ן~t::ואומדמריבים,שלשוניםסוגיםקיימיםבאהבה.הפוגעיםגדולימבין
וכיצדתוכחהדברילהשמיעמתיהיודעהטוב",ה"מדיבגםבהם 23זרזם,

מעצותיותראףלעתיםלאוהב,מאודמועילותגערותיולהשמיעם.

הואאןהמדיבים,בקרבמאודנדירה"ענק",בעלמודהזה,זןהידידים.

הסברבדברישידה,בקטעיהתאורטיותקביעותיואתשתומןכמיבנמצא.

ממקורששמעסיפוריםהטוב"ה"מדיבלענייןגםמביאהואובסיפורים,

 ,..., ~אק Wfאלק~ץאלחמיד,אבראחים . 11
י= [חמ"ד]אל~ז,וי~ד yאלפי ה:ד'~ 1אל
אוהמושל . 214-213עמ' , 1972 ~

כסמלדנותפעמיםהופיעוהשליט

נפניהעומדיםלקשייםאולמכשולים

"הורסיהיו:כינוייהםהאוהבים.

האוהבים".ו"מפרידיההנאות"

כסיפורילמצואניתןלכךדוגמאות . 18

סיפורכגוןהקלסיים,הערנייםהאהבה

" R כ"ז,ג'נוןגםהידועולךלא":ס

:יז TJJאלאנטאכי,ואודדאו:ל:לא".

אק wאלז~שןאקכ~:י~צילאל~סבאק

א, , 1994ניידותאלתונג'י,(מהדורת

אלקאדאא,אלסדאג' ;) 190-150עמ'

כ, ,[ד"שח[ניידותאלזזpאק,?,~אדע

אכן ;-288-285ו 47-46 , 32עמ'

ענד(מהדורתןא vאלד'םאלג'וזי,

עמ' ,[ד"שח[קהיראלגזאלי,אלואחד

אלאצפהאני,אלפדג'אנו ;) 408-380

אלעזיזענד(מהדורתאל~~אניאכ l'lכ

 .) 59-1עמ'כ, , 1981ניידותמטר,

וה~ד",ג'לאן yכןכד~ללה y "לסיפור

 ; 204עמ'שם,אלאסואק,תזייןדאו

ד'ם ; 27עמ'שם,אלעשאק,מצאדע

שללתמצית . 542עמ'שם,אלהוא,

דגמיםדאוכעבריתהסיפוריםשני

עמ'לעיל' 5העדההאהבה,נספרות

200 ; 203-202 . 

"ק~'אצשלסיפורםלמשל,דאו, . 19

 5העדההאהבה,נספרותדגמיםוז,י",

 . 137עמ'לעיל,

פךאא", yו"זדןוהסיפורלדוגמה: . 20

 ,"א 1ול~ O;R "סיפור ; 67-66עמ'שם,

ל:לא","ז,ג'נוןסיפור ; 65-63עמ'שם,

 . 203-202עמ'שם,

שידלעיל, 9העדההנגיד,שמואל . 21

 . 164עמ'נא,

ךק pאלאנדלסי,חזםאכן . 22

ןאל~לאפאל~ל~הפיז,אז,ה Dאל

 .) 1986ניידותסעד,פאדוק(מהדורת

שננתבנודעעדניאהבהקודקסזהו

אישחזםאכןכידי 1027כ-כספרד

וסודרונערכוקונצו,נספראנדלוס.

כלשיטתיתהרצאהשלנדדך

"תודתשלוהמוטיביםהנושאים

ושישהשלושיםכוללהספדהאהבה".
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 ·;-ו

תחוםמתארמהםאחרשכלשער'ם, '3

ס'מנ'הטבעה,עלהאהבה,שלאחר =:-:
r-1 
הספרתורגםהחרשהבעתותוצאות'ה. י=·
ם

עת'רהואבעבר'תרבות.לשפות·יי= ·,-
ד"רשלבתרגומהבקרוב,אורלראות ~

ב'אל'ק,מוסרבהוצאתאלמגור,אלה

'רושל'ם.

 135-עמ'עשר,ש'שהשערשם, . 23

136 . 

החולש'ר'גב'רול,אבןשלמה . 24

'רושל'םבראר'-ש'רמן'(מהדורת

 ,) 105עמ'קעה,ש'ר , 1975

ה"מריבאתמציגהנגידשלששירונראהבעצמו.שהכיראולדעתו,מהימן,

בהבאתלארבהחשיבותרואהאניחזם.אבןמצביעשעליווהנדיר,הטוב"

בתהליךאלאהנגי,דשלשירומרפדואולי,שאליו,המסוים,הסיפור
השיחבעקבותחדשהמריבדמות"מוליד"העבריהשירקודם:שתיארתי

בספרותקיימתכברשהייתהדמותהערביים.הסיפוריםעםמקייםשהוא

"נולדה"אךהעבריים'הקוראיםושלהיוצריםשלובתודעתםהערבית,
העברית.בשירהמחדש

טבעואקסיומה:היהכאילושכיחמוטיבלקבללמדנוצייתניםכקוראים

במערכתלפגוע-מטרתואהבתם.עלהאוהביםאתלהוכיחהמריבשל
הערבייםהסיפוריםעםהטקסטואליהשיחהאוהבים.שביןהיחסים

הקיבעוןומןהקיפאוןמןאותומשחררהמוכר,במריבחייםרוחמפיח

שלגיבוריםלשמששיכוליםאחרים,מריביםו"מוליד"אותוהמאפיינים

חדשים.ותחבולותתפקידיםשמות,להםלהיותשיכוליםשונות,עלילות

האהבהדרמתאתמעכביםאוומקדמיםומשתנים,מתפתחיםהם

קהלבקרבהמגוונות,הדמויותעםשהיכרותייתכןשונים.באופנים

דמותשלבאזכורהלהסתפקליוצריםאפשרההימי-ביניימי'הקוראים
מקיפאונה.אותהלהוציאהצורךשיתעוררמבליבשיריהם,המריב

וייהשומרייהייצופהיידמויות- ! 1גרדס"יהיפה iייוהצ . 3ג.
באשלייתהאוהבשוקע 2411ק,~ה~~ליכךך ,;r "גבירול'אבןשלמה '',לש-בשירו
אתלהגשיםהיחידההאפשרותכימפורשות,קובעהואאהבתו.מימוש

הצופהאםרק ."ה~~! ט!(~נ;.ויו iךראנךןם/;iרי"ךtי'צ~ההיא:אהבתו

עםלהתאחדהאוהביוכללפגישה,עדיהיהולאויירדם,עיניויעצום
אהובו:

Jו~אך~לצכבא ל~~ק~ה/מ~לי"ז;ובר:ר

ומתד~ה~ז r ~ךהוא 1:ד rזץליקר~ני
מו~א;יtנידבך~ללער~כאלובוךז;,ישתי

 ה;~ועדכמ~;הגופי;~ת;ן~שךהבעיר

 ה;ח~.וראש~ןאר~זpרחשקו;דסר~לו~אתי

דיר~הת.י vד~ ~י~.ב Q :י1וזומי

~מ~הך~םפיהוד;גשצוף;ך~ךךהךי;~ל-~א

~ע;העט ?7ורא;נ;ויונךךם;יהיה pךסצ

ה l:יפוע.ת:ברבבע.תמשסמים;ומד~ךיו

יר~הבע.ת.'ני IJ :יזעם/בע.תימית.ני

ה l:יפך~ם~ציל~ייחירתי~cזת wומ
 ,, .א~י.בע.תזpזנשכא;ךוא;ךהו;~~יוצבי

שעיניוהצופההואהאוהב,בפניהעומדהשיר,על-פיהיחי,דהמכשול

היהאפשרלהתממש.האוהביםלפגישתמניחואינותמי,דפקוחות
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מופיעהואאךלמדיב,נוסףכינויהואכאילו"צופה"לשםלהתייחס
משלו.ופעולותתכונותלעצמוומייחדנוספיםבשירים

 ,..., r-1י=
י=

~ 

עיניואתבמרכזומציב 25 ,"ש~ יבל.~;:"גבידול,אבןשלמהשלאחדשיד

בדמותו,והמרכזיהבולטהאיברלמעשההןעיניוהצופה.שלהפקוחות

כשיד:והשומריםהצופיםלדמויותסינקדוכה

:;,פופיםים Jועיקוף tלראשךזvפים;?ת Vל P':פש i:2"בלבי

ע,רופים~םך~ע.ייך~ה:;בעת ;י: Qע.ל-לזrpדק ?lלהךלחי

וצפיםליו fנתנוושמריםכמ~ךל;~ןארע.לינב~ה~זpר

פים 9:ק~דזpי ר:ב;:נףנוניידיךי;~רוני ?Iח~ם~לא

פים". 9:ק 1:1:;בןfi,ירים~ר ?lנ~זpרהייזום;י;קף ידr~~ואלו

היורותהאהוב,עינישלבז'אנר,המקובלהמסורתי,לתפקידןמתוסףכאן

אותו),גם(ולעתיםאהבתואתוממיתותהאוהבשללבולעבדחצים

ומונעיםבראשוהקבועיםכצופים,משמשותהאהובעינינוסף:תפקיד

מוטיבהיאוכצופיםכשומריםהאהובעיניהצגתלהתקרב.האוהבמן

הקונבנציותמןהחריגההעברית.החשקבשידתקונבנציונליבלתי

הצופהדמותאלאותנושולחיםצפ"ה,בשורשוהשימושהמקובלות,

המעמידהמרגל,אוהצופההוא"אלךקיב",הערבית:בספרותהמוכרת

המקדיםבדובומצליחהאוהביםשלבדדכםדניםמכשוליםשיטתיבאופן

מופיעהואכללבדדך 26שונות.מזדכיםבדרכיםאיחודםאתלמנוע

נסתריםשהםבטוחיםכשהםהאוהבים,שלהחשאיפגישתםבמקום

שלייחודואהבתם.שמחתאתומפרלעיניהםנגלההואאזדואה.מעין

המרגלהצופהשדמותייתכןשלו.וההפתעההריגולבכושרהואהצופה
כשידולצופיםהאהובשלעיניולדימויההשראההייתההערביתבספרות

גבידול.אבןשל

המוסכמות)מןהחריגהצפ"ה,בשורש(השימושכשידשהוטמנוהצפנים

למעשה,ו"הולידו",הערבי,הטקסטואליהמרחבאלהקוראיםאתשלחו
"דעה"דמותחוברתהרע""המדיבדמותאלהעברית:בשידהחדשהדמות

עללהשגיחתפקידוהצופה:הואהמדיבמן"חמודהצופה.נוספת,

איןזהשלעיניופקוחותעודכלהתייחדותם.אתלמנועכדיהחושקים
יימלטודחוקותלעתיםודקהמושבע,אויבםהואלהיפגש.יכוליםהשניים

שלהתרבותיהשיחבמרחבמוכרשהיההצופה,שלזהתפקיד 27מעונשו".

העובדה,אתלהסביראולי,יכול,הביניים,בימיבספרדוהקוראיםהיוצרים

הוא 2sהצופה,דמותמופיעהשבועזראאבןמשהשלהיחידשהשיר

היפהפיותלביןהאוהבביןהדדיתאהבהכמקובל,שלאהמתאר,שידדווקא
החשוקות:

 . 102עמ'קסח,שירשם, . 25

 142-עמ'עשר,השמונההשער . 26

 22הערהחזם,אכןשלכספרו 145

הצופה.כרמותעוסקלעיל,

 . 320עמ'לעיל, 2הערהלוין, . 27

לעיל, 10הערהעזרא,אכןמשה . 28

שבט.עמ'ג,שירשני,שערהענק,ספר

א;ב;ת~שי J /ה?את-ה~-ל~ 1ש ?li lז ת;י~~צ;ני;~ף ל',("
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אב;ת_ייני~לו;לךקרlר JJ?1ק;מ;תאם-;ןניפו;

 .אב;ת":;בע,לי-;ל~הרבישוכנ;ך;י~:יריהניעו;א;

החשקבז'אנרכןכלהנדירהההדדיתהאהבהאתעוזביתרלהדגישנדי

דופן,יוצאתבשירהאווירההצופים.אתהדובר-האוהבמזכירהעברי,

ניצחההיאהעליונה;עלהאהבהשלידהואופטימיות:חייםשמחתמלאת
הצופים!אתאפילו

כשידיגםמשמששמ"דהשורש . 29

שלכשידולמשל,דאו,נוספים.אהבה

מדים lli"ךלעיל, 24העדהגנידול,אכן

 . 105עמ'קעה,שידךצפים",~ליו~תנו

שידלעיל, 9העדההנגיד,שמואל . 30

 . 304עמ'קפ,

כןנשומר.הצופה-מרגלמופיעהנגידשמואלשלהאהבהמשיריבאחד

שואבתאןהצופה,שללדמותובתכונותיההדומהנוספת,דמות"נולדת"

הדובר 29השומר.דמותהיאערב),מספרותרק(ולאהמקראמןנוחהאת

ופוצעיםמניםבהמוזרה,סיטואציהראשוןבגוףמתארהנגידשלבשירו

"שומרים":אותו

"~ iJ ,7שרמריםה?i ךהנוני 1~אוניi פ~עו~י! 

~ v ,הr בוני, 1~רים ,~~-1~הבוני 1רים~

~~ n ךלא-1,רכוני 1וניw ל~לכ;ני, 1עו

 30 "!~סוני ?7ך~ר/ךס;ף-1ךכסוני 1ךiךשקוני

שיר-השיריםמגילתאלסימולטניתנמעטמופרדיםהאוהבדברי
ולאבקשתיהן ] ... [עברחמקודודילדודיאני"פתחתיהמקראית:

 : :-·דדד- . : . : ·-: . : 7-

פצעוניתנכוניבעירה'סבביםהש'מריםמצאוניענני:ולאקראתיומצאתיהו
 .:ד ..ד· ·:- ·:- .:דדד· : .:ד .:ד

הטקסט .) 8-6ההשירים(שירת" iמ iח [i יר.~'(!\~~לירדידי~ת~iקאו
השירשמילותהשאלותמןחלקעללפחותלענותיכולהמקראי

המקראישבטקסטלמרותעליהן,לענותהצליחולאהז'אנרומוסכמות
שומרים?אותםהםמיהאוהב:אתולאהאהובהאתהשומריםמנים
מתואריםהםמדועשומרים?הםמיעלהאוהב?אתמניםהםמדוע

אתה"שרים"שינומדועהאהבה?בשערהשירנכללמדוענ"צרים"?גם

בהאהבה,שלדרמהלעינינומגלההמקראיתהמגילההדובר?אליחסם

בידיונתפסהממנה,שחמקהאוהבאתלבקשהאומללההאהובהשוטטה

שומריביןהקשרלנומתבררלאאמנםמנותיהם.בהשהפליאוהשומרים

שבטקסטהשומריםלביןהמקראישבטקסטהמטפורייםהחומות

ערביים.סיפוריםעםהשירשמנהלהשיחמןיתבררהואאןהספרותי,

את"השומרים"שומריםבהאפשריתבלתיסיטואציהמתאריםאלה

מופיעיםהםאהובתו.עםמילהלהחליףיצליחפןהאוהב,שלצעדיו
משמרתםאתיפקירוולאאהבה,לולהשיבעשויהשהאהובהנדמהנאשר

 31במשימתם.יצליחובטרםשל"סיפורואתלמשל,דאו, . 31

 18העדהאלעשאק,מצאדע ,"ב:~ 1

נספרותדגמים ; 51עמ'כ,לעיל,

 . 140עמ'לעיל, 5הערההאהבה,
(כגוןאחריםמטקסטיםלקוראיםמוכרתהייתהה"שומר"דמותאמנם,

ביןהחד-פעמי,אוליהמיוח,דהמיזוגאןהערבית),והספרותהמקרא

במרקםו"להיוולד"להתרבותלהתפתח,לדמותגרםהשונים,מקורותיה
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בפנייתפותח /321~י iלצלי i"קגבירולאבןשלמהשלשירוחדש.אחר,גנטי
 . 23עמ'לט,שירבמזימתם:הצליחוהנראהשכפילצופים,האוהב

 i=::לעיל, 24הערהגבירול,אבןשלמה . 32
r-1 = 
~ 

~רזמכר~תע.ל 19 :~ע.מוד 1~ף.ךהע.ר~ז;ידולצו;ני"קולי
 ,, ,ע.ךז~ןמ~ןה:;~שובר~ןםכמר;לדברדה~קשז;ילוי~שוב

הכתובתומדוע.הצופיםעשומהרומז,אינואףמגלה,אינוהשיר

יכולהעבריות,באותיותערביתכמקובל,הכתובה,השיר,אתהמקדימה
שתרגומהין" (1\אלןאךק~ה~י"ולההמבוכה:אתלהגבירגםאךלסייע,
דברעלאותנומלמדתהכתובתהמלשינים".שלריגולםעל"ולוהוא:
השירוהמלשין·הרנילאי.המרגל·הצופהשונות:דמויותשתישלקיומן

מבחיןשאינורקלאשבראשו.הכתובתשלהבטחתהאת"מקיים"אינו
אולייחדיו.פעולותיהםאתנורךשהואאלאהרנילאי,לביןהצופהבין
המבצעת,לדמותאוהביצוע,לדרךחשיבותאיןנילקוראלרמוזנדי
שיותרהאוהב,שלאומללותואתלהעציםנדיאולילתוצאה;נמו

הריגולמלאכתביןשההבדלמשוםואולילה,אחראיתאחתמדמות

ליוצרברורכךכלהיההמלשיןשלהדיבההוצאתלביןהצופהשל

"הולדה"כאןישמקוםמכלבפרטים.להרבותצורךהיהשלאולקהלו,

נוספת.דמותשל

המלשיןד!הואהרכילא',לדמות- ! 1 "'[חםיח,ז,ה"מי , 4ג,

 . 27עמ·נא,שיישם. . 33הדובר•כך- 33 "הס~~~א·דךiק~~נ:וי vוp~אנ:וי~י r1יי·ל iדחו~קי-~ ל~"

ממששלסיבהישכאןהרעים"ל"מריביםגבירול.אבןשלבשירוהאוהב

מסיתיםהםכןעלבאהובה.חושקיםעצמםהםהאהבה:סיפוראתלסכל

רעה:דיבתואתומוציאיםהאוהבננגדאותה

ה Qהניןזrםבע.י~יס~~שי iה QRל~זץ.דל~בי~יל ה~"
ה Qנ~~אדןש~~תיתיס /זקגא-כיד::גרו-לה:;גל-חזקק.יס

ה Q ג;:pז\!-אלו~~דהברית~שמר;ךלא;י j(ירידה o/ ~ Qואםעם-זאת

ה Qל-\o/1,לא:בי~:יה~לי!\לדב~כי~ל:בי~:יהי wי רנ~;:דזrלח
 ".ה Q ב;:ז~לזאתך:;גנרת Rןעלות;ךלא;ר:;גז Rל \lל~לוח:;~יוםאם-!\ין

נוספתדמותיוצריםהמסיתים,משתמשיםבווהטיעוןההסתה,פעולת

המשמיץ,המסית,המריבזהוקודם.הכרנושלאהרע,הסוגמןמריבשל
שלסיפורםאללרפדויכולהכזאתדמותהרע.לשוןהמדברהמשטין,
לעיל, 18הערהאלאגאני,כתאב . 34היפהאהבתםסיפורתוךאלוגידים:עורלרקוםוכך 34 "!נ;1ו 'ץא'~מ"

בספרותדגמים ; 26-20עמ'טו,אהבאשרמלשין-מסיתפרץי~~'אץ !נ;lשל'הקרוביםוני'שואיהם
 . 137עמ'לעיל, 5הערההאהבה,נילמיסיפרהואלחיזוריו.שעתה,'לאשה~אאףעלבעצמו,מיאת

שר,שמצ'אץ'שירים,בפניהציטטאפילואחרת.באישהמאוהבמצ'אץ'
האהבהסיפוראתהפנוהבדוייםהבלעדבריהאחרת.לאהובתוכביכול,

הנאהבים.שלבמותםשנסתיימהלטרגדיה,
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עמ'לעיל, 22הערהחזם,אכן . 35 ::!;: ,.., 
והמלשיןהרכילאיאתמזהה , 148-146->·

אמונה.כחסריומגדירםהשקרן,עם

חיים(מהדורתדיוואןהלוי,יהודה . 36

 .) 31עמ'בז,שיד , 1901ברליןבואר,'

 . 400עמ'לעיל, 2העדהלדין, . 37

בידיוהערביתבספרותהיהנתוןדיבההוצאתושלהסתהשלזהתפקיד

האהבהבשדהנפלורביםחלליםהרכילאי.אוהמלשיןהוא"אלןא~י",של

המקריםשברובמשום,ואולילמרות,ורנילאים,מלשיניםאותםבשל
באחדגםמופיעיםוההסתההשקרדברי 35מוחלט.שקרדברידבריהםהיו

כלפיהדוברטוען 36ll י.ו:~.רי 9 ~"בשירהלוי.יהודהשלהאהבהמשירי

מעיןהוא"הסית"בפועלהשימושהידי~ג".ומי י.ו::יב;וג 9'םה r"ו?יאהובו:
אותוהמלשין·הרכילאי,שלזודמותנוספת.דמותמגלהשפענוחוצופן,

שלהאהבהבשיריומתרבהמתפתחתהאהבה,בדרמתממששלרעפגע

מעוררלהצפינו,שמבקשיםהאהבהסודאתמגלה"הואהנגיד:שמואל

רעההחושקדיבתמוציאביניהם,אי·הבנהומרבההחושקיםביןמדנים

שהביאוהפעלים 37מלבו".דבריםובודהעובדותמעוותהחשוקה,באוזני

 ,"יא~ש~"הואפעםאותו:שמקטלגיםאלהגםהםהרנילאי,שלל"הולדתו"
 ."ןי?-י ip"ו;והואופעמיםית" 9'"ו;ןהואפעמיםו;ןד", i"חהואפעם

ה''משנאים"בשלאוהבואתהאהובדחה /381!ר~~ני"מלאבמיניטורהשירלעיל, 9הערההנגי,דשמואל . 38

רעה:דיבתושהוציאו . 296עמ'קנט,

 . 305עמ'קפכ,שיר.שם, 39

 . 316-315עמ'דג,שידשם, . 40

" q למיגמי:/בלי;בםמ;~:יי~:יע.נ.ני,לאpלמי?לע.:;נך.ךםרע;נ;ן:;נזpנז;:

כ~ע.מי ,לייקראובבוז-'~י':;~שובי ~ל~~ ,שמישוז rי'חר:ה wלואשקר
זpמי!"ע.ליזאתר:;נרו~לךסימזpנאי, 11- נ;:~זpומום~ניכיותא~רךתקצף

וכךמום,בומצאהאוהבכיהרנילאים·המשנאיםלדבריהאמיןהאהוב

מבהירה,זוזעירהמיניטורהשווא.בדבריבאהבתםלפגועאלההצליחו

האהובעלהשפעתםאתהרכילאים,שלפעולתםדרךאתכמקובל,שלא

מצליחהרכילאי·המסיתאיןאחרתבמיניטורהבמזימתם.הצלחתםואת

בשם,מכונהשאיננוהרנילאי,הנראה,נפיהוא,בשירהנמעןבמזימתו.

-ךי iד /ת~ית 9'ןסז;ו~נ::יני ה~~,,שני:בגוףהפועלעל·פימזוההאלא
ניצחון,מעמדתהרנילאיבפניהפעםמתריסהאוהב 39לי"·די iןדךי iלד~ני
הואלעזבו,האהובאתיסיתאםוגםאהובואתלעזוביפתהואםגםני

י J 'ד~-לי י;T~ה ip ~י::נו;והי/ 9J(1' ה~~~ P'~ני קpו~"במזימתו:יצליחלא
תומךהאלכאשרלאאךוהמפתה,המסיתהרנילאישלנוחורבאולילי!"

העליונה.עלתמידתהיהלאוכילאישלידושגםלמדים,נמצאנו ...באוהב

דומיננטיתונושמת,חיהממשית,דמותהיאהשיריםש"הולידו"הדמות

משירמשתניםאלאמראש,וידועיםקבועיםאינםמניעיהכוחנית.מאו,ד

משירמשתנהשראינו,כפיהרנילאי,דמותשלהצלחתהמידתגםלשיר.

האלה.ההבדליםאתלאתרהמודרניהקוראעללשיר.

שמטרתהוהשטוחההקבועההשלישית""הדמות-ש"הגולם"נדמה

"הדמותיוצריו:עלקם-האהבהסיפורשלהצלחתובסיכויילפגוע

צפוייםאינםומטרותיהפעולתהדרכימעשיה,להפתיע.יכולההשלישית"

 40l1מדיןבת"עיניהנגידשמואלשלהאזורבשירמראש.תמידוידועים
•• ., -• : T 
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(המשמיץ,הרכילאיביןלדו·שיחכמקובל,ולאכצפוישלאעדים,אנו

הסיבהאתהמשטיןמפרטכלל·לא·שגורבאורחהאוהב.לביןהמשטין)

האוהבים:ביןלהפרידלנסותאותושהביאה

c:: ..... 
ח
י-

~ 

זדדינו 1מך:נדי::ני;נת"ע.ינ.י

ךנובי 1 :~:וח~י 'יש~~~ת

] ... [ 

זנtקטי~הלפנימדי fבד;נךתי

ה~ה wתפנ.הלזאת r~זנר:ע.ת

ח~ה~לי?ע.ינ.יל;ךנ;חךלא
 ."ה~:~בתנ.נהע.תך~םנכהרסע.ת

] ... [ 

האוהבאתלהצילמנסההואטובה:שכוונתהכדמותמופיעהמשטין

הרומנטיקןאמון.בהלתתשאיןההפכפכה,אהובתושלמפגיעתה

מעלותבחסרונותיהלראותאהובתו,שלממומיהלהתעלםנוטההקלאסי

שלהטובהבכוונתוכללמעונייןאינוהואכןעל ."ן~~ב"-ךי;כrו" qוב"מ'

האחריםומכלשלפניוהמסויםהמשטיןמןמבקשהואהמשטין.

שלבקשתואמת,נ;יךיבן". ן~~?(~לץל.י וr~~א ל~,,להופיע:שעשויים
שאיןזאתוהצפויה,המקובלתהרכילאידמותאתלשירמחזירההאוהב

החדשההדמותמןלהתעלםאפשראיאןבהתערבותה.כללמעוניינים
כוונותיה,אתשמבהירההאוהב,עםדבריםשמחליפהבשיר,ש,,נולדה//

כוונתהאםגםבפעולתה,חפציםשאיןגדולכןכלמפניהשהחשש

להיטיבהמבקשותשהדמויותמשוםמוצדק,הנראה,כפיהחשש,להיטיב.

שונה.בדרןנוהגותהנאהביםעם

המםייעייוייהרעייהשריחיי-ס" iונiל"מלאכי . 5ג.
שלשירוהואהז,אנרממוסכמותבגלויהחורגים'האהבהמ'שי.ריאחד

 41;דידי,,:ב g-י oקר p ,,גבירולאבןשלמה

וזנ~~ל ך;,;נ~ה-tלפלסקצאי~ע.ני;;דידיזדיtכנ"סקר
:קש~ל יל~\!:ש~העדי~הנים; Q ~ Qקדי Q:קזpדתיערי

ךת~לולא-זוךאךת ryמ~ 1~נ;ר;ך-Qtךע.ד-~ןךאקךת
וזנ~ל ה~~עלירזנש .rושיתיקצךהו;כ~זpלךס~ציד
 ".ל~ני~לך~ךאד?להrזלא ;;ת~זt-r:קע~םונן-יזpי

לע'ל, 24הערהגב'רול,אבןשלמה . 41

תחתמופ'עזהש'ר . 16עמ'נא,ש'ר

באנתולוג'ה "'ד'ד'ב vוא"סקרהשם

העבר'תהש'רהש'רמן'ח"םשל

ב'אל'ק,מוסדובפרובאנס,בספרד

ב,ש'רא, , 1960אב'בותל'רושל'ם

 . 213עמ'

לנהוגעליוכילאוהבלהסבירמנסהבשירהמופיעההשלישית////הדמות

הנכונההמידהואתהנכונההדרןאתולמצואבאהבתו,דעתבשיקול

לכאורה, _,,ל~~~ן ~י;ב~~~ללס 9~צ·א 1י~ג.ו~י;דידיב g-י oקר p ,,באהבה:
להניאהמנסיםלמיניהם,המריביםשלדבריהםאתאלהדבריםמזכירים

הרגועההדבריםונימת //ידיד://הכינויאןמאהבתו'האוהבאת
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ומטרותיהשמניעיהשונה,בדמותמדוברכילנומבהיריםוהמפויסת

על·האוהבכשפעל-זובתחושהתומןהשניהביתלגמדי.אחדים

כמלכה.הדודהכשהיאלצדואהובתואתלהושיבהצליחידידו,עצתפי
זכותלהשישונדמההדדיתכאןהאהבההחשק,שידיבדובכמושלא

פיתויבדבריאליופונהואףבאוהבה,חושקתהנערהגםמימוש:

הז'אנדיותהנודמותמןהחריגהאהבתו.סודאתלגלותאותוומעודדת

נשמע,הנעדה·האהובהשלשקולהבכ,ןכולקודםהיאהמקובלות

דבריה.בתוכןמכןולאחד

אלדודששלחהשל'ח'ם.על 42

דאואהבתואתלממשכד'אכ'ג'ל

שלאחד'םש'ד'םגם . 39אכהשמואל

לס'פודמת"חס'םגב'דולאכןשלמה

למשל,דאו,ואכ'ג'ל.דודעלהמקרא'

עמ'נא,ש'רשם,גב'רול,אבןשלמה

~לר /' J ~(ל~'סה ' '!1 :כנו"ךזpלח : 27

ולא·~של~ה".~'סהאל'

 . 137עמ'לע,ל, 22הערהחזם,אבן . 43

אבןשללרעתו . 138-137עמ'שם, . 44

'כולותהמס"ע"ה"רעכתפק'רחזם,

לה'ותש'ודעותמבוגרות,נש'םלשמש

חכמותטובות,ו'ר'רותנאמנות

 .סורושומרות

לע'ל, 24הערהגב'רול,אבן.שלמה 45

אב'"אמנוןהש'ר : 61עמיקח,ש'ר

ס'פוראתס'מולטנ'תמעלהחולה"

פרקב,שמואלהמקרא,'ותמראמנון

 .ג'

הידי.דכשיד:חדשהשלישיתדמות"מולידה"השיראתהפותחתהדלת

השליח.מוכרת:מקראיתדמותעם"משוחח"השיראתהמסייםהסוגד

השליחשלתכונותיואתו"להעתיק"הדמויותשתיביןלזהותאולי,ניתן,

כשידשלישית"כ"דמותהמשמשהספרותי,הידיד·השליחאל 42המקדאי

המקראי,לטקסטהשירשלההתייחסותמןשנולדהזה,השליחהאםאהבה.
לאוהבסייעאוליבתשוקותיה?להודותכשידהנערהאתשהניעהוא

בספרותהמקבילההדמותאלגםמרפדוהזההשליחאהבתו?!אתלממש

האחראיתדמותהערביים,האהבהבסיפורי~יד) Q(אלהשליחהערבית:

בקפידהונכחדוחכם,רגישנאמן,הואהאהבה.סיפורשלהמוצלחלסיומו
בסיפורימופיעהכזאתאידאליתדמות 43להזיק.ולאבמשימתולהצליחכדי

 44אלאחואן).מן(אלמסאעדהובסי·עהרעבכינוי:גםערב
-: . . .-·..-··- :--··ז

כשידיוומתפתחתמתרבהגבידול,אבןשלשידוש"הוליד"המיטיבההדמות
גבידולאבןשלכשידיוזמנו.בניאחדיםמשודדיםשלוכשידיהםהאחדים

לבקשהאומלל:לאוהבלעזורונקראים ,"י?.נן~~"דנ.?י ,"יו:ז~"גםמופיעים
מןגדולבחלקאהובתו.אתלפגושבידולסייעלעודדו,לכאבו,מרפא

הסיועואפילודנה,בפסיביותמצטיינתממשית,איננההדמותהשירים

ישעיהושלנבואותיהםבלשוןמשובץאלאמפורש,איננוממנההמבוקש

ישנהאחדיםבשיריםומהשפעתה.מקיומהלהתעלםקשהאןוירמיהו,
מפורשת:העזרהובקשתהמסייע,הרעאלממששלפניה

מ;כקרן~ם:;גךזpת ל~~חזp~הכינכקר;~ליקךאףהל.הני ti"א.קנ;ן
א·מראשרמכםשאלתיאחתהביאףה;אלימידעירעי
- ·:-: ... ·ד···--ד ·-:-··-ז•,.:-··

קר Q:;גכ;סל-:ןה yךשימףןך:הך~כינף;ל-ראזrה yע,tכךתקזpרף

 45קר". 9~זpר:;גזקרי~לה~זpרלכיא.ש~ת~::בהאףליןנ:ישקני~;ובא

שהשירהמקראיהטקסטמןהעולה ,ה~~ק\~ןי;~ןבשלהמקראיתדמותו
כשיד:המופיעהמסייעלרענוספותתכונותמעניקהבגלוי,אליומופרד
דעו,שללתחושותיומאודרגישחכם,אישהואהמקראיהמסייעהרע

אהבתו.במימושלאמנוןלסייעכדידיווערמומיפיקחאמנון,

כשידהלוי.יהודהשלכשידיואחרתבדדן"מתרבה"המסייעהרעדמות
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המסייע:הרעשלמפיוישירציטוטבמפתיעמופיע 4611ן~ח~ד"ם י~~,,האזור
.441-440 

ו~א;נד, fנ:יי 9 "

 .ה~ Q ~ qז~ז

זק~הקוםי;דידי

 .ךבו fת iס i;ככ /ך~חן iן::ז~ג

 ~עמ'א,לעיל, 41הערהשיומן, . 46
i'-, 
י=
§3 

ז~ז ךנ;~~כ~ד

 .ן~~~לי!!
;כ~ן~יו fל 19ן

~ךבו".;כבכ:ם / ח~~~לח;tקק

למשתהמזמיןואףבגןלשתיהמצטרףהואבחיוב.לדבריועונההאוהב

ידידו:בדבריומתנחםהייןבכוסותיגונומטביעמרעיו,חבראת

נ.ה q ~"לכ.ג.ד
t:זע.נ.הידידים

 :ה;,ע~;נל~ב
נשרכו!"פקומו /פאחאלדוץ'נסים

האופטימיסיומולנוכחפהפעורניצבהז'אנר,במוסכמותהבקיאהקורא,

 4711ונשתה!קומוריחות,הפיחההגינה"רוחשתרגומה:בח'רג'ה,השירשל

שללמשתהוכאבסבלשהפןכןכלרבהמסייעהרעשלכוחוהאם
יין,בכוסותהיגוןאת"לרצוח"הידידשלבקריאתוהיהדיהאםשמחה?

אלהלשאלותשהתשובהלי,נדמההאהבה?סבלותאתלהשכיחכדי

במודע,ושלאבמודעהקוראנשלחאליהםהטקסטיםבחשיבותה.משנית

במתןלסייעיכוליםשהםמשוםהחשובים,הםסמוי,אוגלויבאורח
שנולדההחדשהלדמותלעזוריכוליםגםהםאלה.לשאלותחיוביתתשובה
ו"להתרבות".להתפתחלצמוח,בשיר

שמסתיימיםהרבים,הערבייםהאהבהסיפוריהםאלהוטקסטיםאפשר

הםמוצלחת).בפגישהאובנישואיהםהנאהבים,(באיחודטוב"ב"סוף

(שההבחנההמסייעהרעאתאוהשליחאתעלילתםבמרכזמעמידים
פלאותומחולליםקשותהעמליםלענייננו),כןכלמשמעותיתאינהביניהם

המסייע 48הח'ליף,כמומעלהרמתאישיותלעזרהמגייסיםהםכאשרממש,

אוהבים;זוגלהשיאכדימעמדואתהמנצל 49המושל,אוובכוחו,בממונו

ולקשורהאהובהאתלמצואכדיומשונותשונותתחבולותומחבלים

השליחיםשלהופעתםעללתמוהאיןאלהסיפוריםשללאורם soקשר.עמה

המכוניםכצירים 5111לבברחמיחן"יעלתהלוייהודהשלהאזורבשיר
 ז.. . :- ..--:-

השליחיםמשמשיםתפקידבאותומעלה.שלמלאכים ,"ם iל P' י.?~לנ;ו"
מלשלוחהאהובהנמנעתבו 52 ,"ה~~;:~"ו;נה·לןהלוי,יהודהשלאחרבשירגם

שם. . 47

הערהאלאסואק,תזייןלמשל,ראו, . 48

 . 150עמ'א,לעיל, 18

הערהאלעשאק,קצץלמשל:ראו, . 49

אלעשאק,מצארע ; 25עמ'לעיל, 17

 ; 198-197עמ'כ,לעיל, 18הערה

דגמיםהמקופח","האוהבעלהסיפור

עמ'לעיל, 5הערההאהבה,נספרות

141 . 

המסייעהרעעלהסיפוריםידועים . 50

האהובהגדהכהלשכונהשנכנס

שתעתהנהמהכמושווא,באמתלות

משפחתה,עםקשריצרוכךואחרות,

לפעמיםהאהובה.שלשפחתהעםאו

זקנהלאישהמתחפשהמסייעהרעהיה

ראו, .האוהביםלפגישתלסייעכדי

עמ'כ,שם,אלעשאק,מצארעלמשל:

 18הערהאלאסואק,תזיין ; 151-148

עלהסיפור ; 244-243עמ'א,לעיל,

כלכושהגבראו';דאא, Jו"נושר

שם,האהבה,בספרותדגמיםאישה",

החייט,דמויותאתגםראו . 139עמ'

כסיפורואשתוהח'אןשוערהגיבן,

אלףיוסף,יואל'מילה", Jו"אי;נןאהים

 'ריבליןי'י.תרגםד,ולילה,לילה

 . 1229-1223עמ· , 1999ירושלים

ספרלעיל, 36הערההלוי,יהודה . 51

 . 7-6עמ'ג,שירשני,

 . 10-7עמ'שירד,שם, . 52
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השירלאורךציריו·כאביונמשכיםכןועלהאוהב,אלציריה·שליחיהאת
האוהבשלמצבוכיבראשיתו,כברמעידהשיראתהפותחהביתכולו.

הארוך,השירשלבמהלכולמשל)הקודם,בשיר(כמוהפעםישתנהלא
תמנעיצב~ה"מה·לךהמסייעים:השליחיםיישלחולאשהפעםמשום

 . : : .זי :ז-

ציריך".מלאוצלעיוד iמדציריך/
•זיז::זז .•זי

ש'רלע'ל, 9הערר,ד,נג'ר,שמואל . 53

 . 300-299עמ'קסח,

 . 311עמ'קצח,ש'רשם, . 54

בשירההמסייע,הרעאוהשליח,דמותשלהתפתחותהאופןמאודמעניין
המקראמןפעמיםכוחהאתששאבהממשיתמדמותמספר,דהעברית

את"מגייס"הנגידשמואלממש:בושאיןלכוחערב,מסיפוריופעמים

באחדהמסייעים:השליחיםבתפקידבשיריושישמשוויציריוהטבע

עליעבונסעה-"נסעוהאוהב:שלכשליחתוהעבמשמשתמשיריו
 ··-:ז:ז:זז:

אםהאהובים.שלנדודיהםאתשתעכבהעבמןמבקשהאוהב 53 ."ם P'רא

למקומם.לכשיגיעוברכהגשמיעליהםשתמטירלפחותבכ,ךתצליחלא

אללהביאוהמתבקשתהאוהב,שלכשליחתוהיונהמשמשתאחרבשיר

תתובלייונה, ] ... [תקונני?לךמההדס,בןעלי"יונהיגווע:בטרםאהובו
 . :-:ז . .. :ז---: ...י•-:ז

מןכאןלהתעלםקשה 54 ·"י~ךוע~;:דודידמותן~ך~ה~לךיך? 9 ~~ ל{( ית~?\
היונהמשמשתבשירגםהצלה.כשליחתכךכלהמוכרתהמקראיתהיונה

ממוות.האוהבאתלהצילבכוחהשישכשליחה

ש'רלע'ל, 36הערההלו,''הודה . 55

 . 16עמ' ,כ'

 . 45עמ'מר,ש'רשם, . 56

 . 27 • 26עמ'כג,ש'רשם, . 57

האוהבשלכשל'חומשמשהרוח . 58

כ,ש'רשם,שלומ'",א '!i ~"כש'רגם

 . 21עמ'

שכתב,האהבהבשיריהאוהביםכשליחיהטבעבאיתניהשתמשתלוייהודה
{?סוניםנ:יי iמ i"\קלבשירהאומלל:האוהבשללעזרתוכולוהטבענחלץכמו

שישמשובבקשההגבעותואלההריםאלהדובר·האוהבפונה /551ת iבזמע
ז :-

האוהבשליחיהםוהענניםהרוחהשחר 56שחרים""לובשירכשליחיו·
 ' ' .ז : '

נעניתאהובתוהייתהאזילעזרתו,נחלציםהיואכןלוהפוטנציאליים.

לו םי~~~ l /~ף i;נ r19ךגו~יiך קp.י~~ iJ l~רוtי~ךןפו~י\?סרים"לולאהבתו:
 ת!~ד"האזורבשיר ;"ף~ i;ר ו'i~~לקוקי וr~ו;ב~~~זמי/ i\קללrו וא?\~
מכתבהמעבירכבלדר,המשמש ssהרוח,הואהאוהבשלשליחו s~בי"ד

רוח,אוודםבשרשהשליח,מקרהזהשאיןנראה,לאהוב.מבושםאהבה

בהצלחה.האהבהסיפורמסתייםבהםבשיריםדווקאמופיע

סינוס-הולדת"שלרגעישנושןלשירייגסד.

אחת.אינהמספרדעברייםאהבהבשיריהמופיעההשלישית""הדמות

אליההמתלוויםוהפעליםהשירים,בכלזהיםאינםומטרותיהמניעיהגם

רב·רב·גונית,שהיאעליה,מעידיםאותההמתאריםהתוארושמות

אפשרויותמספרכאןלהציעניסיתיורב·טקסטואלית.תרבותית

שלישית","דמותאותהשלולהתרבותהלצמיחתהלהולדתה,למקורותיה,

האהבה.שירתשלהז'אנריתבמערכתהיטבמושרשתשהיאשנדמה,

(בתקופתהג'אהלייםערבבמדברותאולי,ש"נולדה",הזאת,הדמות

האימפריהשלהגדולותבערים"התבגרה"אסלאם),בטרםהבערות,
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"הזדקנה"עבאס,וביתארמייתביתמלכויותשלשלטונןתחתהמוסלמית,
לאאןהיהודיות,ובחצרותיההמוסלמייםאלאנדלוסבארמונותבספר,ד

העברייםהאהבהבשירילהתרבותהחלההיאאלמוותבתהידרהכמומתה!

הרעהמריבאתהולידההשלישית""הדמותהביניים.בימיהספרדיים

המסייע.הרעואתהשליחאתהרכילאי,אתהצופה,אתהטוב,המריבואת

הצמיחשלמעשההאהבה,בז'אנרמחייב,אףאולישכיח,למוטיבהפכהכן

אחרת).(בתרבותאותה

 ,..., ..... :::ו
י=

~ 

סטרוקטורה,היאהספרותיתשהיצירהמראשמניחכולושהדיוןכמובן,

מתקיימיםברורים,תמידולאגלוייםתמידלאמורכבים,גומליןשיחסי

ומהםגלוייםמהםרמזים,טמנוהשיריםיוצריהשונים.רכיביהבין

שביחסלעניין,אוהשראה,מקורותלהםששימשולטקסטיםסמויים,
אינניהשירים.אתלקרואהיום)כמו(אזהקוראיםאמוריםאליהם

לאגם ;אחריםלטקסטיםמקומיות-מסוימותלרמיזותמתכוונת

כלאושיר,מולסיפוראושיר,מולשירלהעמידכאמור,התכוונתי,

כדילדעתי,בכ,ךאיןאפשרית).שהיא(למרותאחרתמגעאפשרות

הדיון.אתכלשהיבדרןלהפרות

השלישית","הדמותבושהשתתפהעבריאהבהשירשקראנופעםבכל

שלגילויהתהליךהחלהמקובלות,הז'אנריותבמוסכמותהשתבצהלאאן
נולדהכאשרכילציין,חשובנפסק.ופעמיםהושלםפעמיםחדשה.דמות

נולדהלאהיאמסייע)רעאושליחוכילאי,מלשין,(צופה,חדשהדמות
אןמוכרת,הייתהאףאחרת,בתרבותכברהתקיימההיאמאין";"יש

פעםבכלהולידוהחדשים(והיוצרים)הקוראיםכמוהחדשיםהמגעים
כצפוי","שלאבצירופים:השתמשתיבהןהפעמיםמספרחדשה.דמות

גדול.הואהז'אנר"ממוסכמות"חורגשגור",לא"באורחכמקובל","שלא

שיירזאתבכלמדועלהביןכדיקפדנית,בבדיקהחייבכזהמקרהכל
לכללינאמנההייתההבדיקה 59ממוסכמותיו.חריגותולמרותלז'אנר,השיר

שלהולדתהתהליךאתלשחזרוניסתההבין-טקסטואלית,התאוריה

הז'אנריותהמוסכמותשלהתקבעותןואתגיסא,מחדהשלישית""הדמות

אתלהביןהניסיוןדווקאפרדוקסלי,שבאורחלי,נדמהגיסא.מאידן

הז'אנריותוהמוסכמותהמוטיביםהדמויות,שלוזקנתןבגרותןהולדתן,

הקלאסיהמחקרשלבעורקיוחדשדםלהזריםיכולוהקפואות,הקבועות
מספר.דהעבריתהבינייםימישירתשל

וקבועיםשוניםלז'אנריםהחלוקה . 59

ומודעעקרונייסודכאמור,חיתה,

הז'אנריםהביניים.ימישלבפואטיקה

ומחייבות.בדורותכקטגוריותנתפסו

מוסריידיעלנזכרתלז'אנריםהחלוקה

המאהבמחציתכברהערבייםהשירה

אותהמזכירעזראאבןמשההתשיעית.

בשירהשדןאלמחאצ'רה,בכתאב

הערהפגיס,ראו:התקופה.כתהעברית

לעיל. 2הערהלוין,לעיל; 1

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת
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