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נןשא ,ניסוח ותבנית
ל1גטית הסוגים בשירת החול העברית בספרד

1

השירה העברית בספרד זכתה לניתוחים אחדים ולדברי
הערכה רבים ,אבל לא לדיון שיטתי ומקיף בצדדים הספ 
רותיים שלה .פיזורן של היצירות הקדמוניות בכתבי־יד,
הקושי בזיהוי המחברים ,הליקויים בטקסט— כל אלה
חייבו את המחקר שיעסוק תחילה בבעיות היסטוריות
וביבליוגראפיות ,בהתקנת נוסח השירים ובפרסומם; וע 
דיין רחוק המפעל מסיומו.

אמנם ,החוקרים כבר האירו כמה וכמה צדדים בסגנון
השירה העברית בספרד ,ובעיקר בסגנון שירת החול —
נטייתה לאורנאמנטאליות ,שימושה כקישוטי שיר ערביים
ובשיבוצים מן המקרא ,גלגולי מוטיבים ורעיונות שבה.
אלא שמתוך כך כאילו נתקפח חקר סגנונם האינדיבידו 
אלי של המשוררים השונים .אפילו מוסכמות אחדות שהיו

משותפות לכולם עדיין טעונות בירור .בין אלו יש למנות
את מוסכמות סוגי השירה.
החוקרים עמדו לפעמים על רושמו של סוג זה או אחר
ועל המוטיבים הרווחים בו ,ובהערות אגב הזכירו את רוב
הסוגים 2 .פחות מזה עסקו במהותם .את החלוקה המסור 
תית לסוגים תפסו בעיקר כחלוקה תמאטית ,שהיא כמעט
מובנת מאליה; שהרי אפילו שמות הסוגים המסורתיים,
כפי שנזכרו למשל בכותרות שבכתבי־היד ,מעידים על
כך ,שלכל סוג נתייחד נושא משלו «.אבל למעשה משו 
תפים נושאים ומוטיבים רבים לכמה סוגי שירה ,וכנגד
זה נבדלים הסוגים זה מזה מבחינות אחרות :גישת הדו 
בר בשיר וניסוח דבריו ,השימוש בנוסחאות ,דרכי ציור 
יות ואופן העמדת המוטיבים ,כלומר חלק נכבד מדרכי
העיצוב הספרותי♦ .
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מאמר זה מיוסד על אחד הפרקים בעבודת מחקר שכתבתי
באוניברסיטה העברית ,בהדרכתו של פרום׳ ח .שירמן.
ראה להלן ,עט׳ [.]18
למשל" :מדיח" (שיר תהילה)" ,צמריה" (שיר יין)" ,גזל"
(שיר חשק)" ,מרתיח" (קינה)" ,פי רם אלדניא" או "פי
אלזהד" (בגנות תבל ,בעניין הפרישות — שירי הגות ומו 
סר)" ,פי שכוי אלזמאן" (תלונות על פגעי הזמן).
המלים הערביות מובאות כאן ובהמשך בתעתיקן העברי
המקובל בספרות ימי הביניים ,ובספריו של רמב״ע בכלל זה.
סוגי שירת־הקודש (פיוטים וסליחות) נקבעים כידוע על פי
ייעודם הליטורגי ,ולפעמים נוהגת עוד חלוקת־משנה על פי
המבנה (כגון בסוגים אחדים של סליחות) ועל פי עקרונות
אחרים .דברים אלה טעונים עיון נפרד ,שאינו מענייננו
כאן.

במאמר זה אדון .בסוגי שירת החול על פי יצירתו של
אחד מגדולי משוררינו בספרד ,הוא משה אבן עזרא,
הראוי להיחשב נציג אופייני לתקופתו .בספר הפואטיקה
שלו ׳כתאב אלמחאצרה ואלמדאכרה 8/שנכתב ערבית
והוסב על השידה העברית ,מציג אבן עזרא את עיקרי
המגמות הספרותיות של דורו בשירת.החול ,ומביא גם
דוגמאות משירתו שלו .חלקו האחרון של הספר מוקדש
לתורת הקישוטים ,אבל חשובים לענייננו לא פחות הע 

רות ודיונים המפוזרים במקומות אחרים בספר.
משה אבן עזרא חי בשיא התקופה הקלאסית -של שיר 
תנו בספרד ,ואפשר לראותו כמסכם את התקופה הזאת
גם בתורת השיר שלו וגם בשיריו עצמם .הסגנון הספרדי
האופייני זוכה בשיריו לליטוש נוסף מבחינות רביות,
ותבניות־האב שהוא קובע לרוב שיריו׳■הארוכים מעידות
על גיבוש־יתר של ,מוסכמות קודמיו .בדיקת שירתו
עשויה אפוא ללמדנו את המגמות בשירת החול של התקו 
פה כולה .כמובן ,לא כל פרט מפרטי סגנונו של משה אבן
עזרא חל על יצירתם של בני זמנו כולם■ ,אך הבדלי סגנון
אינדיבידואליים יכולי& להיבדק רק על יסוד הכרת המוס 
כמות ,שכל ■משורר .מגוון אותן לפי דרכו .הוא הדין בשיר
הבודד :כדי לעמוד על ייחודו יש להכיר את הדפוסים
הטיפוסיים בשיריו האחרים של מחברו.
לא אוכל .לדון יכאן אלא בצד אחד באמנותו של משה
אבן עזרא— כתפיסת הסוגים בשירתו 8.ממילא יתקפהו
בדיון זה דווקא אחדים ■משיריו הטובים ביותר ,החורגים
מן המתכונת הטיפוסית7 .
 8׳כתאב אלמתאצרה ואלמדאכרה׳ (להלן-בקיצור  :כתאב),
כ״י אוקספורד (בודליאנה) ,מס׳ ׳ 1974ופאקסימילא שלו כ״י
ברלין ,מם׳  ; 187המקור עדיין לא פורסם ,חוץ מחלק .קטן,
אך הספר נודע .בתרגומו ■העברי של ב״צ הלפר ,בשם
׳שירת ישראל׳ (ליפסיה ,שטיבל( )1924 ,להלן בקיצור:
ש״י) .אצטט תרגום זה; בשעת הצורך אביא בסוגריים
מרובעים את המקור הערבי או הערה נוספת.
 8מהגבלת הנושא מתחייבים עוד צמצומים אחדים .למשל,
מעמדו החברתי של משורר החצר ,התלוי בנדיבים ,מבהיר
הן נושאים והן דרכי עיצוב בשירי השבח והגנאי ובסוגים
אחרים .אבל ■לא אוכל לעמוד כאן על עניין זה .וכמו כן
איאלץ להזכיר רק ברמז אספקטים ספרותיים אחרים ,שאף
הם קשורים בשאלת סוגי השיר  :אופי המטאפוריקה ,זיקתה
לרקמה הרטורית ולתפיסת השירה כמערכת קישוטים.
 7מיצוי הנושא מחייב ניתוח של קטעים רבים ומהם ארוכים,
אבל אמעט במובאות ,לבל יאפילו הפרטים על העיקר .כמו
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א .תכניות היסוד כסוגי השירה השונים

תבניות יסוד ותבניות מורכבות
עיון מקיף בשירי החול של משת אבן עזרא מגלה בהם
דרכי־ביטוי שונות וקבועות .הן נקבעות בראש וראשונה
על־ידי עמדת־ הדובר בשיר (.)Haitung,attitude
אם מדבר המשורר בשיר אחד על עצמו ובשם עצמו ,ואילו
בשיר אחר הוא מביא אמיתות מוחלטות על האדם בכלל,
אזי יהיה מקור ההבדל בין השירים לאו דווקא בנושאיהם
(שניהם יכולים לעסוק ,למשל ,בתהפוכות הגורל) ,אלא
ב י ח ס ם אל הנושא ,כלומר בעמדה השונה שנוקט הדובר
בכל אחד מהם.
אכן ,עמדת הדובר בשיר משפיעה על א ו פ נ י העי 

)31

שה׳זמז׳ פגע בו והגלה אותו ממולדתוי בשני י׳יא סן,
את ה׳זמן׳ (כלומר הגורל) ככוח המתנכל לכל בני ד,ז)ך’ג
בלא הבדל ,ולאחר שפיתה אותם בטובותיו ,הוא נ1גס'
בהם ופונה להם עורף .שני השירים מעלים את דמןי
ה׳זמן׳ ומוטיבים קונונציונאליים הקשורים בו ,אלא
שיר עושה זאת בדרך שונה לגמרי ,המותנית בסוגו.
"אשר ניסה זמן" הוא שיר הגות המוסב על כל א1ס
בכל תקופה ובכל מקום:
אשר נסה זמן בגד מצאו כאהב י_עטה מעטה משנא»
לי ?אנה
ןפתה אך בדבר רק ??סליק אמריי לי
עדי לו הזליף נער בזקןן ועז פניו ?3ד שיבה ??זנה

רקןרא בשם אהב בפיהו ואכן הוא בעד ארב ?כנה• (קמא)

צוב (— )Darstellungsweise, mode of representation

אופן העמדת הנושא וניסוח הדברים ,לשונו הציורית של
השיר ,סדרי ענייניו והלך־רוחו .הרי זה כאילו פתח המ
שורר חלונות אחדים והראה את העולם מצדדים שוגים.
כך מתגלים לו לקורא כמובן מראות שונים בתכלית —
כאן גן מלבלב ,וכאן מספד על מת .אבל יש גם חלונות
הנפתחים לצד אחד ,אלא שבכל אחד מהם מתגוון המראה
בדרך מיוחדת ,הכל לפי זווית־הראייה.
שירים רבים הם בעלי זווית־ראייה אחת בלבד .אחרים
הם מורכבים יותר :נפתחים בהם כביכול חלונות אחדים,
אבל לא בבת אחת ,לא במעורב ,כי אם בזה אחר זה:
זוויות־הראייה מתחלפות באותו שיר עצמו.
בדרך הראשונה ,האופיינית לרוב השירים הקצרים,

עשוי אפוא השיר מקשה אחת ,שנכנה אותה תבנית
יסוד .הנושא ,עמדת הדובר ואופן הניסוח אינם משתנים.
כלומר ,השיר כתוב בשלמותו לפי מוסכמותיו של אחד
הסוגים .בדרך השנייה ,האופיינית לרוב השירים הארו
כים ,עשוי השיר חטיבות אחדות ,והוא בבחינת תבנית
מורכבת .הנושא ,עמדת הדובר ואופן העיצוב מתחל
פים מחטיבה לחטיבה .כל אחת מהן שומרת על אופיר,
העצמי ואין רשות נוגעת בחברתה.
כמובן ,נוח יותר להבהיר את מהותם של סוגי השירה
על פי תבניות היסוד .לפיכך נעסוק תהילה בהן ,ואחרי
כן בזיקתן אל התבניות המורכבות.

עמדת הדובר
טול ,דרך משל ,את השיר "עד אן בגלות" (סז) ואת השיר

"אשר ניסה זמן" (קמא) .בראשון קובל המשורר על
כן אמעט מאוד בביאור מלות השיר .משה אבן עזרא הוא
אחד המעטים מבין משוררי ספרד העבריים שזכו למהדורה
מדעית מוסמכת (׳שירי החול׳ ,מהדורת ח .בראדי ,שוקן,
ברלין ; 1935 ,׳ביאור לדיואן משה אבן עזרא׳ ,שוקן ,ירו
שלים׳  ,)1941ובה אפשר למצוא בנקל את הביאורים והפי
רושים הדרושים .מראי־המקומות למובאות במאמר הם לפי
מספר השיר והשורה שבמהדורה זו.

העמדה בשיר זה אוביקטיבית; הדובר משקיף בלבו,
ודמותו אינה מתגלה בשיר .לפיכך הוא מנסה את דברי;
בדרך הסנטנציה ,המשפט הבלתי־אישי ,שתוקפו כללי
ומוחלט '.הוא מדבר לא בשם עצמו ,אלא כאילו בשב
החכמה ,האומרת כי כל אדם שנתנסה בתהפוכות הזמן
נוכח לדעת שהוא בוגד .המשורר וגורלו הפרטי אינם נז
כרים כלל .שירי ההגות עניינם לא באדם מסוים ,אלא
באנושות ובגורלה; עניינם לא רגע מסוים ,על השמחה
או הצער שבו ,ולא גן מלבלב ,או ארץ מולדת ,או ארץ
גלות — אלא העולם כולו .בין  12.0שירי הגות של משה
אבן עזרא שב׳דיואף ובשער השמיני של ׳ספר הענק׳98אין
אפילו עשרה שניסוחם אישי; והמעטים הפותחים בגוף
ראשון ומוסבים לכאורה על מצב קונקרטי מסוים ,אף הם
אינם בגדר ביטוי אישי מובהק .המצב הקונקרטי אמנם
תורם הרבה לעיצובם המיוחד ,אך הוא משמש בהם הד
גמה לאמיתות הכלליות ,ואכן גם השירים הללו מסתיי
מים בדרך כלל בסנטנציות ,והיחיד הדובר בהם הוא נציג
האנושות כולה10 .
לא כן "עד אן בגלות" .זהו שיר תלונה אישי ,ועמדתו
סוביקטיבית .המשורר אינו מדבר על האדם בכלל; הוא
 8כלומר ,הזמן הוא שונא המתחפש בבגד של אוהב ,ובראי'
מבאר את הצירוף על דרך ההיפוך (כמו" :על הרים יעמרו
מים"— תהלים קד ו).
 9על ׳ספר הענק׳ בכללו ראה להלן ,עמ׳ [ .]17ב׳דיואן׳ (מהיי
רת בראדי) יש  35שירי הגות מובהקים ,ונוספים עליהם 3
(מתוך כתב־יד מוסקבה  ,1332מאוסף גינצבורג ,שלא היי
לפני בראדי; דב ירדן פרסמם ב׳מולד׳ ,יט 630 ,ואילי),
ב׳ספר הענק׳ ,שער ח ,יש עוד  75מכתמי הגות בלת'
אישיים .לא מניתי כאן כמה שירים דידאקטיים ,ולא אי1
המכתמים בשער ט ב׳ספר הענק׳.
 10למשל בשיר ״בני לו תחזה״ (ראה להלן ,עט׳ [ •)]19ר׳ני
סוח האישי בשירי הגות שכוונתם אוניברסאלית מרובה יים
ב׳בן קהלת׳ של שמואל הנגיד ,שהיה נערץ על משה אי'
עזרא והשפיע עליו (למשל בשירים קצא ,שי—שיג ,שעיי

שעג ,במהדורת ש .אברמסון ,מחברות לספרות•).1953 ,

נישא׳ ניסוח ותבנית :סוגי
[]3

על גורלו שלו ,ודווקא בניגוד לגורלם של
מתלונו הם הנקלים והרשעים שעתה ידם על העליונה.
י
אחרים׳עומדת במרכז :הוא מדבר על עצמו ובשם עצמו,
4ו ’
ומותי ’
?'ראשון ,ומתאר בציורים מופלגים ומסוגננים-אך
?1
בבגוף'
ושם גם בצורה בלתי אמצעית-את נסיבות חייו
?,אליות :נדודיו בנכר ,בספרד הנוצרית ,הפרידה מידי-
פה י-
ך'יו ומקרוביו ,בדידותו וגעגועיו לגראנאדה מולדתו.

ער אן בגלות שלחו שלוח רגלי ועוד לא־מצאו מנוח
הריק זמן ערב פרידה אחרי לו־דף וגרזן הגדד לנדח
ילדיו בי לבלתי אעמר תחתי וכצל יום ויום לברת

מעיר לעיר ארוץ ואמצא אחלי כסל הריהם מתחו מתח
(סז )15,3-1

ה׳זמן׳ אינו מופיע כאן כגורל הכלל ,אלא ככוח שפגע
דווקא בו ,במשורר וביקיריו ,ועל כן יכול הוא גם לפנות
אליו:

הרפו בני ימים הכי ז־ל מסבל גופי ואט כי־אין בנפשי כח
אמרו הים אני ואם־תנין ומילדי ענקים או כבן־מנוח

העור הלא נכמר וכלה השאר גם עששה עצם וסף המוז
()13-10

בשיר ההגות הכוללני שהבאנו מתואר הזמן הבוגד בכל
אדם שהוא — "עדי לו יחליף נוער בזוקן ועוז פניו ביד
שיבה יישנה״ (קמא  ; )3אבל כאן ,בשיר התלונה האישי,
חורג המשורר מגבולות המוטיב המקובל ,ומתאונן על
ש״ילדי הימים״ התנכלו לו עוד מימי נעוריו" :פסחו עלי
לבי ימי נוער עדי זוקן ,ועוד לא יגעו לפסוח״ (סז .)4

אמנם הלך־רוח זה אינו מתמיד ,שהרי בשירים אישיים

שירת החול העברית בספרד

בהם בשם עצמו.
יוצאים מן הכלל;
עבדו של אדם11 .
מקבלים מוטיבים

4$

הגישה הכוללנית אינה מתירה שום
בסוג שירי זה לא ייתכן שיהיה ׳הזמן׳
לעומת זאת ,בשירי התלונה האישיים
קונונציונאליים צביון אישי וספציפי.

נסיבות מציאותיות ואף ענייני השעה משתקפים בשירי
התלונה בצורה בלתי אמצעית יותר מבכל שאר הסוגים,
ועל כן אפשר ללמוד מהם גם פרטים ביוגראפיים.
שירי היין שוגים לגמרי משני סוגי השירה שהזכרנו,
והם נבדלים מהם לא רק בנושאם ,אלא גם בעמדת הדובר
ובדרכי העיצוב .אשר לניסוחם ,הרי הם כתובים בגוף רא־
שין׳ אך בניגוד לשירי התלונה האוטוביוגראפיים ,אין
בשירי היין ביטוי אינטימי־אישי של ממש .עולמם הוא
עולם מסוגנן ,וניכר בהם אופי של שעשוע ספרותי .בכולם
חוזר ונשנה ,כידוע ,מצב טיפוסי אחד המיוסד על אביזרי
תיאור קבועים ,על ציורים קבועים ועל הלך־רוח קבוע:
המשתה ,מסיבת הרעים בגן המלבלב שליד הארמון ,בצל
עצי בושם ובליווי זמרת הציפורים וצלילי נגינה .כשמש

ווים שירים רבים מסוג זה ,מתעורר הרושם שבכולם מדו
בר באותו משתה אידיאלי ובאותו גן אידיאלי עצמו .אמנם
לפעמים רומז המשורר גם כאן לבדידותו בנכר ,אבל אלה
הם רמזים שבדרך־אגב ,ומיד הוא חוזר לנעימת הנהנת
נות ; ומלבד זאת ,מוטיב היגון שהיין מניסו הוא חלק
משבחי היין ונמנה עם המוטיבים הקונונציונאליים של

סוג זה 12 .אמנם ,כמה מתיאורי המשתה הנהנתניים בתוך
שירים ארוכים מסתיימים במפתיע בקובלנה :אפילו היין
והנגינה אין בידם להקל על הייסורים; אבל אלה הם
בדרך כלל בתי־מעבר לחטיבת תלונה אוטונומית ,שהיא
חלק מתבנית מורכבת ,כפי שנראה בהמשך הדברים.
מרבית שירי החשק קובעים קבוצה לעצמם ,אך בנעי־
מתם ,בגישת הדובר לנושא ,בניסוחם ובחלק מן המוטיבים
קרובים הם אל שירי היין ,עד שאפשר לראות בכולם סוג

אחרים ,ואף בשיר זה עצמו ( )33זוכר המשורר את ימי
נעוריו לטובה ,וייתכן שיש כאן רמז לנדודים בנעוריו.
מכל מקום ,השיר כתוב כביטוי אישי מובהק ,ומכיוון
שעמדת הדובר אינה משתנה ,והוא מזכיר בשיר מעלות

שירה אחד .הנעימה הנהנתנית מודגשת בשירי החשק
במיוחד ,וגם הם מציגים סיטואציה טיפוסית ודמויות טי־
פוסיות :החושק האומלל וה״צבי" יפה התואר המתאכזר
עליו ,ואף אם נעתר לו לפנים ,בגד בו אחרי כן .כאן אין
אפילו רמזי אגב אוטוביוגראפיים ,כבשירי היין .האביזרים
המשמשים לתיאור הדמויות הללו קבועים ומסוגננים,

דה מולדתו ,ששם היה לו לפנים ׳הזמן׳ לעבד ,ועשה את
חפצו תמיד:

כאילו מדובר תמיד באותה סיטואציה עצמה ובאותו אהוב
עצמו ,שהוא יפה מאין כמוהו ,אך גם הפכפך ואכזרי .כמה
מוטיבים משירי החשק מופיעים גם בשירי תלונה ,אלא

אם־עוד ישיבני אלהים אל־הדר דמון דרכי יצלחו צלח

ששם הם משמשים כלבוש לעניין אחר :פרידה ™ידים,
ונדודים בנכר .בשירי החשק מתואר תמיד סבלו של החו־

ומורדות שידע בחייו ,יש בו גם מקום לתקווה שעוד יחזור
הגלגל ,והוא ,המשורר ,יחזור ל״הדר רימון" ,היא גראנא־

ארץ אשר־בה נעמו חיי ומי לחיי זמן לי נשטחו שטח
איי|יל־מעט לאל ואין מעצור קרא לדרור אסיר פרוד

ולפקח קוח.

()34-33 ,31

כש’רי הגות לא ייתכן לתת ביטוי לתקוות פרטיות כאלה,
ואפ’לי אין מי שיביע אותן ,שהרי המשורר אינו מדבר

שק הטיפוסי ,של כל חושק ,כביכול ,וממילא אין כאן
ביטוי לחוויה אישית .משה אבן עזרא רומז לכך בעצמו
" ראה עוד להלן ,עט [.]5
" דוגמאות מעטות מהרבה :היין-״ירדף חיל יגוני" (רכו
 ,)3״יגוני לב אנוש ישמיד״ (קבו " ,)1בייני אגדע בריחי
יגוני" (׳ספר העיק׳ ,שער ב ,יב).
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דן פגים

ב׳כתאב אלמחאצרה׳ :במקום אחד הוא מביע חרטה על

היין ,בושם הפריחה ,טיפת טל הדומה לספיר
היפות ,תלתלי השער.
בשירים נהנתניים אלה מצטמצם הצד האידיאי

בעברית ,ואחד מנימוקיו הוא שלא תמיד מבטאים שי־
ריס אלה את רגשות מחברם" :לפעמים יקרה שמשורר
יכתוב שירי אהבה ובעצמו לא אהב אשה מעולם"14.

( diemנצל את היום לתענוגות ,וכגון "אכו1,
מחר נמות״) ,בניגוד ל־ ( memento moriזכור כ,ת’ '1י

כך ,שכתב שירי התולים ושעשועים ושירי חשק 18 ,אבל

במקום אחר הוא כותב דברי סניגוריה על שירי החשק

כנגד זה הוא מביא בספרו קטעי שירה ארוכים כעדות
א1ם1ביוגראפית ,אבל את כל אלה לקח משירי התלונה
האישיים שלו ,ושילבם בדבריו בפרוזה על גורלו ועל
אנשי דורו15 .
ייחודו של כל שיר משירי היין והחשק מתבטא בגיוון

בתחום הלשוני והמטאפורי ,ובקישורים חדשים בין החומ
רים הקונונציונאליים ,אבל לא בהצגת סיטואציה מיו
חדת .סוגי שירה זה הוא דוגמא מובהקת לאותה "נטייה
קלאסיציסטית לתיאורים אוביקטיביים שלמעלה מן
הפרטי״ ,הרווחת ,כדברי ח .שירמן «• ,בשירים רבים מן
התקופה הספרדית.
אבל יש הבדל מהותי בין הכלליות המונחת ביסודם
של שירי היק והחשק לבין הגישה הכוללנית בשירי הה
גות .שירי ההגות נכתבו מתוך גישה אוניברסאלית מעי
קרה .ניסוחם הבלתי־אישי נובע מגישה זאת ,וחוזר ומד
גיש אותה .שירי ההגות מזלזלים ברגע האחד ,במראה
הקונקרטי .כל ציור ספציפי— גן זה ,ערוגת פרחים זו,
אשד .יפהפייה ,גביע יק — מקבל בהם כמעט תמיד צביון
אלגורי מכליל :תבל ותענוגות השווא שבה .הכוללנות

מתבטאת הן בנושא ובתפיסתו והן בעמדת הדובר וב
ניסוח.
לעומת זאת ,בשירי היין והחשק שוגה היחס לקונקרטי
מעיקרו .רק אם נשווה שירים רבים מסוג זה יתגלה לגו
עד כמה מסוגננת הסיטואציה היסודית שהם מציגים לפ
ניני• אבל כל שיר יין או שיר חשק כשהוא לעצמו מנוסח
ניסוח אישי ,ומבקש לעורר את הרושם שהוא מוסב על
משתה מסוים או על אהוב מסוים .ומכיוון שנושאם העיקרי
של שירים אלה הוא רגע ההנאה ,הם מזכירים בחיבה

יתרה ואף מתוך נהנתנות את פרטי המראות ,הצלילים,
הריחות שבאותו הרגע :הגן בלבלובו ,יופיו של גביע

13
14
13

18

כתאב 57 ,א ( = )10—3ש״י ,צב.
כל קטע ההגנה על שירי החשק  :כתאב 143 ,א(143 — )4
ב( = )10ש״י ,קצב—קצג.
כתאב 55 ,ב(57 — )8א( 61 ,)3ב( = )14—1ש״י ,צ—צב ,צז.
המובאות הן (לפי הסדר) מן השירים קט ,ריד ,סא ,קיד,
קמג — וכולם שירי תלונה או חטיבות תלונה גדולות שבהם
מתמזגות הקובלנות עם דברי גנאי והתפארות .שאר המו-
באות בספרו ,והן מרובות ,נועדו להדגים קישוט זה או
אחר ,או מוסכמות בשירי השבח .על הסוגים הנזכרים
בתורת השיר שלו ראה להלן ,עמ׳ [.]17
׳השירה העברית בספרד ובפרובאנס׳ ,מהד׳ שנייה (מוסד
ביאליק ודביר ,)1961 ,מבוא ,עם׳ גג.

וחזור בתשובה) שבשירי ההגות ,הגם שמוטיב

ת<'8ז

י’
הוא לפעמים רק צדו האחר של המוטיב הנהנתני.
מובן שההבדל יסודי יותר :שירי ההגות עיקרם ר»נ<
ואילו שירי היין והחשק חושניים; 18אסילו הרעיון
הותי לנושאם — ״נצל את יומר״ — אינו מבוטא י?

באחדים מהם.

’

כפי שראינו ,מעיד משה אבן עזרא שכתב שירי
בימי נעוריו ,אבל אין ספק שכתב שירי יין בשנות ו,ן?

מידד ,שלי׳ או אף בזיקנתו• 19הניגוד ביו שירי י׳״ז יהחש
ובין שירי ההגות אינו מעיד אפוא על תקופות־יציון
שונות בחיי המשורר ,אך גם לא על קרע בנפשו; מק1ר'
במוסכמות של סוגי שירה שונים20.

שירי השבח שונים בעמדתם ובניסוחם ,ולא רק בנוש-
אם ,מכל סוגי השירה שהזכרנו .אמנם מרבית שירי השנ״
כתובים בתבנית מורכבת ,ובה מצטרפות חטיבות־משנו,

לחטיבה העיקרית ,שהיא ׳גרעין׳ הסוג; אבל יש גם שיח
שבח קצרים ,העומדים רק על היסוד האופייני להם .השבח
הטיפוסי מכוון לנדיב מסוים ,ומגמתו אישית ,אבל מצו
האומר אותו ניסוחו סתמי וכללי .המשורר אינו מגלה אה
זיקתו הפרטית אל המהולל ,אלא הוא מוגה עובדות :גניו
זה ,רק לו נאה לשבח ,הוא חכם וגובר על כל שאר החכ
מים ב״קרב הבין" (בתחרות בחכמה) ,הוא נדיב יותר מכל
הגבירים ועוזר לכל הפונים אליו ,הוא מיוחס ,אציל ,יפה־
תואר— סגולותיו רבות מספור .עמדה זו של משקיו
אוביקטיבי מוסיפה על מידת התהילה; כביכול ,לא ו?
המשורר מכיר במעלות המהולל ,אלא הכל מודים נהו.
והוא אך מצטרף למקהלת המשבחים .השבח מנוסח על

פי רוב כתיאור בגוף שלישי ,ואף כשהוא מנוסח בגוף
שני ,גם אז נשמעים הדברים כהכרזה על עובדות ידועות•
בשירי השבח הארוכים מוקפים דברי התהילה הסתמיה׳
כאמור ,בחטיבות אחרות; כוונתי לא רק להקדמה ,רי'א
ה׳פתיחה׳ הקונונציונאלית על נושא אחר ,אלא אף לה'
טיבות־משנה שב׳גוף השיר׳ ,כגון לדברי הידידות יל
תשבחות שהמשורר מביאם בשמו .אבל לאלה נועד מ^ום
 17ראה למשל יט  ,8—7לד  ,6—5קסא  14—13והשווה לש’י
שמואל הנגיד "עליכם לפועלכם" וכן "ידידי ,כל שנו™

תנומות" (שירמן ,׳השירה העברית בספרד ובפרובאנם,׳ ™

רסוג
157׳ •>161
 18הנאת כל חמשת החושים היא אחד הנושאים הגלויים "יו
שירי זה .ראה למשל עב  ,19—10והשווה לשירו של ה
״לקחו במי זהב״ ( 6—5מהדורת הברמן ,ג.)93 ,
 18למשל ,תיאורי משתה בשירים עב ,קפה ,שהמשכם

על תקופת חיבורם.
 20ראה להלן ,ב (עם׳ [.)]8

,ן

נושא ,ניסוח ותבנית
סוגי שירת החול העברית בספרד
[15
יןןזך בגוף השיר ,והם נבדלים היטב בעמדתם ובניסוחם
שבח ,המפאר את הפרט בניגוד לשאר בני האדם ,יכול
& ןוקא לא בנושאם הכללי!) מן התהילה הסתמית ,שהיא
המשורר להזהיר את הזמן שינוצח אם יעז להילחם בט־
וכזו של שיר השבח ,ואי אפשר לו בלעדיה.
הולל (למשל ,קפג  ,)37או אף להכריז על מפלת הזמן
* בתהילות הסתמיות אי אפשר להבחין בהבדלים אינדי־
מידי המהולל ,אשר "עלי קדקוד זמן שלף חרבות ואת
בידואליים בין דמויות המהוללים .התיאור תמיד מופלג
גופות בנותיו שם נדגים״ (22׳ספר הענק /שער א-,צג).
ננל האפשר ,והמוטיבים קונונציונאליים .אפילו מוטיב
בשיר התפארות יכול המשורר לטעון ברגע של התרומ־
"השבה האקסקלוסיבי" (רק לנכבד זה נאה לשבח ,וכל
מות רוח שתבל היא שפחתו שלו (קצג  ,)25או שהיא
מי שמחלל נכבד אחר הוא משורר שקר) מופיע בשירים
עתידה להיכנע לו (קיח  ,)40או שהזמן נכלם והפך פניו
שנתב משורר אחד לכבוד נדיבים אחדים21 .
לטובה (קפג ,קפא  ,33—32רב .)3 ,ובדומה לכך בשירים

מבחינת הקביעות באביזרי הסגנון דומה אפוא
התהילה הסתמית לשירי היין והחשק :מה באלה כל

אישיים אחרים ,אף אם הלך־רוח קודר להם .למשל ,בשי
 ,"1תלונה קובל המשורר על הזמן שפגע בו יותר מאשר

המשתאות וכל החשוקים הם כמשתה אידיאלי אחד או
נחשוק אידיאלי אחד ,אף בזו נראים כל הידידים והנדי
בים כאילו היו אדם מהולל אחד .כנגד זה יש ב נ י ם ו ח ה
של התהילה הסתמית צד דומה לשירי ההגות ,שגם בהם
אין המשורר מבליט את עצמו .אבל בניגוד לשירי ההגות,
אין לשיר השבח כוונה אוניברסאלית ,שהרי הוא מוסב

בבני אדם אחרים; אבל מכיוון שגורלו מוצג כאן ב נ י -
ג ו ד לגורל כל בני האדם ,ומכיוון שבחיי הפרט יש עליות
וירידות ,ממילא יש גם מקום לתקווה שהאל או ׳הזמן׳
שליחו ,או ׳הנדוד׳ ,יהפכו פניהם לטובה" :הרף ,נדוד ,כי
אין לאל ידנו ...די כי הדפתנו באיבה מגבול ילדינו ומו־
לידינו ...עד יחנן האל ואולי יחזור גלגל ועוד יסוב
להצמידנו״ (נב' .)30 ,2—1ואפילו בקינה יכול המשורר
להכריז שהזמן ותבל היו לפנים עבדיו של הנפטר (כחלק

על אדם מסוים ,ומרומם אותו על פני האחרים.
כשירי השבח ,אף הקינות כתובות על פי רוב בתבנית
מורכבת ,ובה קטעי הגות ,תיאורי צער כלליים ,שבחים
לנפטר וחטיבות־משנה אחרות .אך גם בקינות נבדלות

חטיבות־המשנה מן ה׳גרעין /שכאן הוא תמיד אישי וספ
ציפי; בקינות הקצרות הוא תופס את השיר כולו :המשו
רר מביע את צערו בשם עצמו ,בגוף ראשון ,כבשירי הת
לונה ,אך ב ק י נ ה (כתבנית יסוד או כגרעין הקינה המור
כבת) מוסבים הדברים כמובן על מותו של אדם מסוים.
השפעת סוג־השירה על עיצוב המוטיבים
והציורים
בקינה אין מקום לתיאור משתה ,ובשיר שבח אין מקום
לדברי מספד .דבר זה מתחייב ממילא מן הנושא עצמו.
אבל נושאים ראשיים ומכלול מוטיבים הקשורים בהם ,יש

שהם משותפים לסוגי־שירה אחדים .למשל ,׳זמן׳ ו׳תבל'
הם מנושאי היסוד של הקינות ,שירי ההגות ושירי התלו־
גה ,והם נזכרים הרבה אף בשירי השבח ובשירי ההתפא־
יית׳ אלא שבכל סוג־שירה הם מקבלים גוון מיוחד.
כבר הזכרתי שיר תלונה אישי ושיר הגות אוניברסאלי,
שנישא ׳הזמן' מוצג בהם בדרכים שונות .והגה ,בתוך
קבוצת הסוגים שעמדתם היסודית היא אישית — שירי
שבח׳ קינות ,שירי התפארות ,שירי תלונה — מצטמצם
כנ,טל תוקפו המוחלט של ׳הזמן׳ או של ׳תבל׳ .בשיר
למשל לג ( 28—27אל יצחק בן ברון) ,קפג ( 40—39אל
אביהם בן מהאגר) ,קצט ( 58—57אל יוסף בן קמניאל)•
זהו כמובן אך מוטיב מקובל ,הגזמה שב״כזב שירי" (שעליו
עימד אבז עזרא כמה פעמים ב׳כתאב׳) ,ולא שקר ממש ו
נגידה כביכול .מן הבחינה הזאת אין הדבר דומה אפילו
נוהג להקדיש ספר שלם לכמה נדיבים מרוחקים זי■
י,׳ ולקבל בכל פעם שכר בנפרד.

מדברי השבח הנאמרים עליו) ,ובדברי התנחומים לאבלים
יכול הוא להכריז שגם הם ימשלו בזמן ובתבל" :זנח יגון,
והימים עבדים לך יהיו ,והלילות — שפחות״ (עא .)7
לעומת זאת ,בשירי ההגות האוניברסאליים מדגיש
המשורר דווקא את הגורל האחד הצפוי לכל חי .זמן ותבל
ונושאים קרובים להם מקבלים תוקף מוחלט .כל מי
שינסה לגבור על הזמן ,הריהו כמבקש את הנמנע" :ודו
רש מזמן להיות חומר ביד חפצו— כדורש מת להחיות,
וממים קדוח אש ,והוציא טרפה מגרוני האריות״ (פט —3

 ; )4או" :מי יאמין לו בזמן ,יאמין באיש כי יאסוף רוח
בתוך חופניים״ (צד  .)6בשירי ההגות לא ייתכן לקוות
ליוצא מן הכלל .מוטיב מרכזי ,החוזר בואריאציות רבות,
הוא דווקא ״מקרה אחד יקרה את כולם״; "כאילו הזמן
נוקד ומוות כמאכלת ,וכל היקום כשיות״ (צ  ; )6או:
"אמת ,שחת כמו מכלה ,ומוות כמו רועה ,וכל היקום כש־
בים" (׳ספר הענק׳ ,שער ח ,לז) .ומוטיב קרוב לזה,

״קטון וגדול שם הוא״" :קברים מן זמן קדם ישנים ,ובם
עם שנת עולם ישנים ...ולא יכלו שעפי בחזותם להפריד

בין עבדים לאדונים״ (קנב " ; )3 4איה קברות אישים
מתו על הארץ מימי קדם  ... 7חורי עפר יחד שכנו ,אבני
גיר עם אבני אודם״ (נא .)3,1
בגלל גישתם הכוללנית של שירי ההגות חסרים בהם
המוטיבים הקשורים בתלונות האישיות ,כגון ׳הנדוד׳ וה־
פרידה ,או מוטיב ה״אטלאל" (החורבות ,שרידי מעונם
של האהובים) ,השגור כל כך בשירי תלונה ,בהקדמות
תלונה לשירי שבח ,ובמקצת שירי חשק .אם מופיע תיאור

 22כלומר דקר והשמיד את "בנות־הזמן" ,או את "בנות
הימים'" (מוטיב ערבי מקובל) ,הן שליחות הזמן ,דהיינו

פגעיו.

דן פגים
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חורבות בשירי ההגות ,הרי גם משמעותן אוניברסאליי* ■
חלוף כל קיים והריסת כל בניין (למשל ,בשיר צ) ,ותיאור
זה נקשר תכופות למוטיב ״איה הם״ ( ,)ubi suntהמת־
נסח בסדרת שאלות רטוריות על גורלם של כל הדורות
של גדולי עולם שחלפו (שם ,וכן נא  ,1רמב  9—6ועוד).
כמו משמעות הנושא הכללי ,כן גם משמעותם של ציו
רים בודדים הקשורים בו נקבעת בדרך כלל על פי מוסב

מר המוות[ :תבל ,אם] "תמסכי מיין גפנים מזרק ,כס
חמת תנין בתוך ייניך״ (קמט  —19על פי דברייך
לג)• ובקטע הגות ד,תופס את רובו של שיר קיכל נ'
"רוב בני איש מהתלות חזו ...שגו ב?.ין עולם עדי תעונו׳:

(סא .)7,1 ,ובדומה לכך בשירי הקודש ,ובעיקר כסל
שיש בהן מיסוד ההגות" :מתי הלומי תועה יסירן
תאוותם ?״; ״שיכורים מבלי יין — ומיי! עולם סבואיס ”'
פיקחו אוזן ועין והיווסרו...״; ״הוא היום המר’’j,...

מות סוג־השירה.
בשיר יין אנו קוראים:

היין חמר משכר כל נוער [השווה תהלים עט ט] ממה°
תנומתו עדי עד שנתו"25.
24
פסוקים המוסבים במקורם על היין (כגון משלי j,

הרף בכה...
מטה עמי אל־גן בשם לשבת בק צלי בדים

ופני ארץ לבשו שני או מתשבץ לה מרבדים

והעד הוד כלך כלה או ממשי תעטה בדים

]61

(מז )5,3-1

כנגד זה אנו קוראים בשיר הגות:
חנם אדמה תעדה עך;ה אולי פת;ים ;חמדו ;פיה
הבערים תשיא במשכיות חילה ותסיתם בטוב מעדה
ותעציב אתם ברב צירי ;גון וכמעט זקט יהי צך;ה
תאכיל פרדיהם מעט מצוף חילה ונפשותם תשו שב;ה
מי זה ;שאל בעדה חשב גנת חמדות היא וזה־פך;ה.
(פד )5-1

הניגוד החריף בין השירים הללו מתגלה לא רק במג 
מתם ,אלא גם בתפקיד שממלאת בהם הלשון הציורית.
לא הרי ״משי״ זה (מז  )5כהרי ״טוב משיה״ זה (פד ;)2
לא הרי ״גן בושם״ זה (מז  )2כהרי "גינת חמודות" זו
(פד  .)5שיר היין מציג מראה קונקרטי בצורה מטאפורית:
באביב עדתה האדמה בגדי כלה מפוארים; ואילו שיר
ההגות מציג רעיון מופשט ,ועל כן מתמעטת מוחשיות
הציורים ,והם מקבלים גוון א_לגורי .ה״אדמה" אשר תעדה
עדיה היא כאן ציור למושג ׳תבל /ו״עדייה" אינם פר 
חים׳ אלא פיתויי תבל; רק פתי יחשוב כי הוא נמצא
ב״גינת חמודות".
כל אימת שמופיעים הגן או הפרחים בשירי ההגות או
בשירי הקודש ,הריהם רומזים למושג כללי ומופשט:
"אראה תבל דמתה אל גן וילדיה תוכה חציר ...אך
המוות בהם חרמש...״ (׳ספר הענק /שער ח ,כו;)3 ,1 ,
"שמה תבל ...והיא כגינה רעננה וסם המוות בע 
ליה";[ 23תבל ,אם] "תפרשי ציצים— נחשים ישבו
בינות הדסיר ושושניך" (קמט .)20
בשירי ההגות יוצא גם היין מידי פשוטו ,ונעשה אלגורי
לפיתויי תבל והזמן .יין זה ,תחילתו מתיקות ונועם ,וסופו

לב :״אל תרא יין כי יתאדם ...אחריתו כנחש
וכצפעוני יפריש") משמשים בשירי ההגות לפעמים לת.,
אור יצר הרע :״ויפריש כצפעוני ...ויישר — ואם יישק
פצעים נשיקותיו״ (רלז .)124
כנגד זה משמשים צירופים דומים בשירי המשתה לק.,
לוס היין כפשוטו; יש שהם מיוסדים על אותם הפסוקיס,
אך לפעמים ניכר בהם סגנונו האישי של המשורר ,שה
ביאם בשירי ההגות בכוונה הפוכה[ :היין] "יישק— ויי•
שך ,יחליא— גם יחלים ,ובתהפוכותיו אנוש ישמחו,,.
כי נאמנים הם פצעים מידי אוהב ...ימר — וכל מרי נפש
יערב להם...״ (עב .)10—9 ,6 ,3
המלים גן ,עץ ,יין ,כוס ,גביע וכד׳ משמשות אפוא
בשירי היין תמיד כפשוטן ,בהוראתן הלקסי■
ק א ל י ת ,שהרי הן חלק מן הנושא הענייני .לעומת
זאת ,בשירי ההגות משמשות אותן המלים עצמן בהו 
ראה מושאלת ,כחומר לציורים שמגמתם אל•
גורית כוללנית .אופן שימוש שלישי במלים אלה,
השוגה משני הקודמים ,נמצא בשירי השבח .באלה באות
המלים גן ,עץ ,יין ,כוס וכד׳ אמנם בהוראה מוש 
אלת ,כחומר לציורים ,אבל בלא מגמה אלגורית־אוני־
ברסאלית ,כי אם לשם תיאור ציורי של המהולל היחיד
והמיוחד .המהולל הוא "שתיל בושם בבין גינת דשאים"
(יג  ,)28״גן אשר נשא פרי חסד״ (טו  ,)23הוא "השר׳
אשר יתרוננו ימים ביין דודיו״ (קצט " ,)14ויתרונן זמ1
מיין אהביו״ (ריד  ,)72״הוא מגיש מגדי ידידות״ (קב ,)60
״פרי אהב״ (רט " ,)34פרי השכל ויין צדק בכוסות האי
מונה״ (צט  .)34ובדומה לכך בקינות ,בדברי השבח למח:
״עץ רענן ,הושקה במי־שכל״ (קיג " ,)17אמיר בושם בג1
מוסר והשכל״ (לט  .)5אמנם השאלות כגון :גן מוסר׳ י,ן
צדק ,מי־שכל ,כוסות האמונה— כשהן באות בגודש וני
הן מעוררות רושם של הפשטה ,אך בשירי השבח אין לוי’
כוונה הגותית אלגוירית23 .

 24מראי המקום לפי הסדר  :שם ,מס׳ קיא  ; 3עז  U ,9י ׳11
 23ראה משה אבן עזרא ,׳שירי הקודש /מהדורת ש3 .רנ־
שטיין (מסדה ,)1958 ,מס׳ נז,16—15 ,

.11—8

י

 25עניין זה קשור בדרכי הלשון הציורית של אבן עזרא וננ'
זמנו ,והוא חורג מגבולות דיוננו.

נושא ,ניסוח ותבנית :סוגי

שירת החול העברית בספרד

17I

קבועות בסוגי שירה שונים
’י * *6ובר האופיינית לסוג מסוים משפיעה גם על כמה
הי טי הניסוח .למשל ,הגישה הכוללנית של שירי
ונ&ה מפינטנצי1זיים קובעת מעין נוסחאות ,החוזרות עש■

מים בשירי הסוג הזה .מקצת הנוסחאות הללו מד 
ווי"

תוקפם המוחלט של משפטי ה ח י ו ו י ה כ ו ל •
ם ( aussagende Sentenzen(, 29למשל " :אמת ,מק־

J’”7'1״..״ "כל עובדי תבל"" ,...אנוש יראה בעין

יי' !*/׳אשרי בנה עלי ארץ מעונים״; 22אחרות מדגישות

"וקפם המוחלט של משפטי הציווי הכוללניים (for-
" ,)dernde Senכגון :״פקח עין ,אנוש "" ...חט אוז•

"רלל מדברי מוסר ...עורה ,אחי־שכל" ,״יזכור גבר...
״ למוות ר,וא לקוח״ ,״תבל כאשת פתיות ...סכל עצתה,

אחי־ביז"•28
נשירי היין שכיח נוסח הציווי שפירושו הזמנה .הוא
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כמעלליו אשר מתקו//השר ,אשר יתרוננו ימים ביין
דודיו״; "[ילדי הגפנים ,כלומר היין ],מצוף והלב מתקו

או מנעים דודי בנו יעקב לפיות טעמו  //כוכב ,אשר עלה
בפאתי מערב״; ״או אב המון גויים [= אברהם הגביר]
דגליו קרבו //?...שמש ,אשר זרח.״ 32גיסוח תחבירי־

סגנוני זה ,האופייני למשה אבן עזרא ,מצוי רק מעם
בשירי קודמיו .הוא הדין בנוסחאות ההקדשה שהזכרנו.

זיקות הגומלין בין סוגי שירה שונים
עצמאותם של הסוגים אין פירושה קיפאון; יש שסוג

שירה אחד פולש לתחום רעהו .כבר הזכרתי שמשה אבן
עזרא משלב בכמה משירי היין שלו מלים אחדות על
ייסוריו בנכר ,בנוסח שירי התלונה; אבל זהו אמצעי

מקומי בלבד ,על דרך קישוט ה״קפיצה" (או" :דרך
אגב") ,ומיד אחריו נמשך תיאור המשתה והגן.

נ?בע על־ידי המגמה הנהנתנית (וכאן אין תענוגות אלא

אפקט מיוחד נוצר על־ידי מיזוג של סוגים ,כמו ב־

נצוותא) ,אבל גם על־ידי הגישה לנושא ,המציגה (לפחות

"הקיצותי תנומת רעיוני" (קמד) .זהו שיר תלונה והת 

לכאורה) חוויה קונקרטית ,כאילו מדובר במשתה מסוים.

עודדות ,מעין חשבון נפש ,שחלק גדול מציוריו שאול

פעמים רבות חוזרים צירופים כגון" :בואו שתו עמי",

משירי ההגות והמוסר הבלתי־אישיים; אלא שכאן מש 

"רעי שתו עמי"" ,רעי שתו כי הסתיו עבר"" ,סורה
לשתות על גן"" ,נטה עמי אל גן בושם"" ,השכם לגן

תנה ניסוחם הסנטנציוזי ,והס מוסבים על המשורר עצמו,
על תקוותיו ואכזבותיו .דווקא שיר זה הוא מן האישיים

נושם ...נשתה עלי קול עוף"" ,תנה הכוס"" ,תנה

ביותר ביצירתו של משה אבן עזרא.

נוסי"" ,קחה כוס מידי עופר"" ,קרא עופר וכוס היין
בידו"29.
נוסחאות אופייניות לסוג מסוים ,יש שנועד להן מקום

שימוש עקיב עוד יותר בציוריו של סוג אחד במסגרת
משנהו אפשר למצוא ככמה שירי שבח וידידות ,המנוס 

חים כמעט בשלמותם כאילו היו שירי חשק .החומר הציורי

קבוע בתבנית השיר .למשל ,בסיום שיר השבח המורכב

השאול משמש בשירים אלה כמין מישור מטאפורי מק 

באר ,על פי רוב חטיבת ה׳הקדשה׳ המתחילה בצירופים

ביל  :כל הסיטואציה כולה ,וכן מגמתה הארוטית המקורית

קבועים" :והא שיר"" ,והא שירה"" ,והא בן אהבה",

(ביטוי התשוקה אל האהוב ,תיאור אברי גופו וכו׳) מת־

"קחה שירים"" ,הנה נגיד שיר"" ,הנה לך שירת ידידות",

פרשות כאן כיחס של ידידות שאין בו מאומה מן המשיכה

דוגמה אחרת ,משירי שבח מורכבים בעלי ׳הקדמה׳

הגופנית33 .
לפעמים מצטרפים אפילו יסודות משני סוגי שירה מנו־

ועוד רבים כאלה99 .

ו׳בית־מעבר׳ :דברי התהילה

(הם

באים אחרי בית־

המעבר) 31מתחילים לעתים קרובות במשפט טפל של
תיאור .המלה הראשונה בו היא כינוי לנדיב ,וכינוי זה

הוא תמורה תחבירית לשמו הפרטי של הנדיב שנזכר לפני

כן בבית־המעבר :״יין — אשר זכרו כשם יוסף וטוב טעמו

גדים .בכמה משירי היין והחשק משים המשורר עצמו

מטיף ,כביכול בנוסח שירי המוסר וההגות .ניגוד זה מד
גיש את מגמתו הנהנתנית של השיר :ההטפה נעשית
מניה וביה הזמנה לתענוגות34 .
ואריאציות בין־סוגיות אלו ,אין בהן כדי לטשטש את

גבולות הסוגים .אדרבא ,רק הקורא המכיר את מסורת
הסוגים האוטונומיים טועם כאן טעם מיוחד .אבל דרך

ראה ? ^an<ibuch der literarischen Rhe-: 28ל"" »!ס1
(Munchen, i960), I, 433—874; n, 804
is..
)”.(“Sententia
סו 
 27המובאות (לפי הסדר) :ד  1וכן רי« ז רטז ; 1

 28המובאות (לפי הסדר) :׳ספר הענק' ,שעד ח׳ יט ’
נ•
"
 ; nסח  ; 1לח .3,1
* י,מובאות ^,׳ ’0הסדר) •י ׳ספר י,עג?׳׳ ב׳ ז :שם' י* • רכו
שם ,שער ג ,יח ; מז  ;2׳ספר הענק׳ ,שער ג ,ד ; ס ׳
 rי-י׳ר  37יג
 ; 1׳ספר הענק׳ ,שער ב ,ד; נד •2
מקירות המובאות ,לפי הסדר  :קס  ,39קפה  ,54ר
37׳ קב  ,52צד.36 ,
יאה להלן ,בע׳ [.]10

השילוב הזאת אינה שכיחה ,ויש להבחין בינה ובין התב

ניות המורכבות ,שנדון בהן להלן•

מקורות המובאות ,לפי הסדר :קצם  ,15—14קב ,21—20
32

קפג .7—6
33

31

למשל ,רנט .20-16 ,13
למשל דג ,ים  ,&-7לד  ,6—5והשווה לאפקט המיוחד
שמשיג הנגיד באמצעי זה ,למשל בשירי היין שלו שמכרו

בהערה .17

דן פגים
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ב .תכניות טודככות

ההקדמה לקינה טיפוסית בנויה משני חלקיס
(א ,ב):

(א) תיאור הככי והצער .המשורר

חטיבות״המשנה בשיר הארוך
הקונונציה המבנית הידועה ביותר בשירה העברית בספרד

אישי ,אך אינו מבהיר את סיבת צערו

היא חלוקת השיר הארוך לשני הלקים גדולים :ה׳הקדמה׳
ו׳גוף השיר׳ 15.ההקדמה עוסקת בנושא משלה ,כגון

דבריו על הנפטר או על מקרה ספציפי.
היא קיכ<*.
יכול על גורלו שלו בלבד .קטע זה דומה ככל < ”'
ע’י
תלונה קצר.

הילת הנדיב .אבל מסתבר שבדרך כלל אין חלוקה זו

(ב) קטע הגותי .המשורר עובר לעמדה בלתי־א,ש,
מביא סגטנציות על רוע הזמן ותבל ועל גורל מ ’״׳
"הכל שב לעפר" וכד׳ .עדייו איו הוא מזכיר את *־

הללו מתחלקים גם הם לחטיבות־משנה אחדות ,ולפעמים

טר ,וכבר אינו מדבר בשם עצמו .קטע זה דומר י

משתה־יין ,ואחריה מגיע המשורר ל׳בית־מעבר׳ ומוצא
לו עילה לעבור ל׳גוף השיר /ולנושאו הרשמי ,כגון לת־
ממצה את מבנה השיר המורכב .שני החלקים העיקריים

אף מרובות ,שכל אחת מהן שונה מרעותה.
בכל תבנית מורכבת יש חטיבה דומינאנטית אחת ,הקו 
בעת מבחינה תמאטית את סוגו הרשמי והמסורתי של
השיר כולו .היא חייבת להופיע בכל שירי הסוג הזה ,ועל
כן אכנה אותה ׳גרעין׳ הסוג .גרעין הקינה ,למשל ,הוא
בדברי אבלות ומספד; גרעין שיר השבח הוא בתהילה
הסתמית ,הנאמרת כקביעת עובדות.
הגרעין משולב בגוף השיר 88 ,אבל אין הוא זהה עמו.

לשיר הגות עצמאי.

סור ההקדמה נקשר אל גוף השיר על־ייי נית׳
מעבר :העניין האוניברסאלי שבקטע ההגות מוסנ
מקרה ספציפי :פטירת האדם שהמשורר יוצא לקונן
עליו.
גוף השיר מתחלק לחטיבות מרובות יותר (ד_י).

(ד)

תהילה סתמית .אף על פי שכבר הזכיר המשווו

בבית־המעבר את מותו של אותו אדם ,איו הוא ממשיך

גוף השיר מתחלק לחטיבות מרובות יותר (ד—י):
חטיבות־משנה .הגרעין בפני עצמו מקביל לשיר קצר

סגולותיו של המת ,מבלי להביע במישרין את זיקתו

העשוי מקשה אחת והשייך לאותו הסוג .למשל ,בקינה

האישית אליו .חטיבה זו דומה בכל לשיר שנת

המורכבת דומה הגרעין מאוד לקינות הקצרות העומדות
בשלמותן על דברי מספד ,ואין בהן חטיבות אחרות .חטי־

לכבוד אדם חי.

מיד במספד ,אלא הוא פותח את גוף הקינה במניית

גרעין ה ק י נ ה הוא בדברי מספד (חטיבות ה—ו):

בות־המשנה הנוספות על הגרעין שבתבנית המורכבת
מקבילות אף הן לתבניות יסוד שונות; כל חטיבת־משנה

כני-האדם ,קריאה לאבל כללי (בכו עליו בכל הארצות

בפני עצמה מקבילה לתבנית יסוד מסוג אחר .כלומר:

וכד׳) ,ותיאור אבלם של הקרובים.

בשיר הארוך מצטרפים כאילו שירים קצ 
רים מסוגים שונים ,ואינם מתערבים אלה
באלה .סוגו הרשמי של השיר המורכב (הנקבע ,כאמור,
על־פי הגרעין) אינו משפיע לא על עמדת הדובר בחטי־
בות־המשנה ולא על ניסוחן ,אבל הוא קובע את ס ד ר ן
של החטיבות בתבנית כולה .הרי שסדר זה איננו מקרי,

ואף ניכרים בו סימני חוקיות.
דוגמה א :קינות מורכבות
דוגמה טובה לחוקיות בסדר החטיבות נמצא בתבניתן
המורכבת של הקינות הארוכות.

» החלק הראשון כולו מכונה על פי רוב "פתיחה" ,אך כך
מכונה גם הבית הראשון בשיר ,שחלים עליו כללים רטוריים
מיוחדים ("תפארת הפתיחה") .כדי להבדיל ביו שני הדב־
רים ,אכנה את החלק הראשון כולו (עד ׳בית־המעבר׳)
בשם ׳הקדמה׳.
 88לאחר בית־המעבר ,אם יש לשיר הקדמה .שירים רבים,
כגון שירי שבח וקינות ,מתחילים על דרך "הפתיחה
הקצרה״ •“! medias res ,אף על פי כן יש גם בין אלה
שירים מורכבים ; הם אינם פותחים בהקדמה ,אלא בגרעין
אך הם מצרפים לו חטיבות־משגה.

(ה) תיאור האכל כקוסמום (המאורות חשכים) ונין

(ו) אכלו של המשורר .הוא מתאר את בכיו ,אך בני
גוד להקדמה (חטיבה א) ,שסיבת הצער אינה מתפרשת
בה ,הוא מסב את הקטע הזה על מות הנספד ,ומשלג

בו מוטיבים קבועים של מספד ,כגון ההכרזה שהארץ
נעשתה צרה לו ,או הפנייה אל הקוברים (איך העזו

לקבור שמש או אבן־חן).

דברי התנחומים .חטיבה זו בנויה כפנייה מנומקת,
ובה שלושה חלקים (ז—ם):
(ז) פנייה לאכלים :המשורר משדל אותם שיכבשו
את צערם מפני שאין תועלת בבכי ואין מנוס מפני
המוות ,והם שחכמים הם ,בוודאי יטו אוזן לדבריו•
(ח) דכרי הגות .כנימוק לשידולו הוא מביא סנטני
ציות על חלוף כל חי .קטע זה מנוסח ממש כמו הקטע
ההגותי בהקדמה ,ושניהם מנוסחים כשירי הגות

עצמאיים .אלא שבהקדמה נותנים דברי ההגות (ב) תי'
קף כללי לתיאור צערו של המשורר ([אני בוכה׳ נ'

הנה] ,תבל מכלה את בניה תמיד ,הכל שב לעפר וכי')■
ואילו כאן ,בדברי התנחומים ,נועדו דברי ההגות לשנו
את צער האבלים ([אל תבכו כי הנה] תבל מכלה אה
בניה תמיד ,הכל שב לעפר ,רבים שתו ,רבים ישתי

וכד׳).

נושא ,ניסוח ותבנית  :סוגי שירת החול העברית בספרד

[]9

(ט) פינום ההנמקה :מכיוון שכך ,שמעו לי והינחמו”.
<י) החתימה :ברכה לנפטר ולקברו ,ש״ענן כבוד"
או ״טל אורות״ ירווהו; או ברכות לאבלים.
ני" זו אינה קפואה :יש שחטיבות אחדות מחליפות
חנ(קומן (למשל ב קודם ל־א) ,ויש שחטיבות חסרות
יל ל א או ב ,או כל ההקדמה ,או ח או ט) .הקינות
'הצרות מחזיקות רק חלק מן החטיבות הטיפוסיות
^משל ד_ה_ו ,או ה—ו—ז) .מכל מקום ,הגרעין 
?" המספד (ה__ו) _ אינו חסר ,כמובן ,אף באחת מהן.
ונוי התנחומים (ז-ח-ט) והברכה לקבר (י) גם הם
חלקים אופייניים לקינה ,אבל אינם הכרח בה; יש קינות

שבהן דברי מספד בלבד.
בום גם כאשר חלים שינויים בתבנית זו ,אין הם נוג־

עים באופיין של החטיבות השונות .אחדות מהן דומות,
כאמור ,לשירים קצרים מסוג אחר ,שכאילו הועברו בשל־
מותם מתחומם המקורי ושולבו בסדר קבוע בתבנית
הקינה .נראה ,למשל ,את בתי־הפתיחה של שלושה שי
רים:
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קטע א הוא חלק משיר תלונה אישי ,שכולו מוסב על
גורלו של המשורר בנדודיו .קטע ב הוא חלק מהקדמה

לק נה (רק בבית־המעבר מוסב תיאור הבכי על הנפטרת
אחותו של אחד הנדיבים) .קטע ג הוא חלק מהקדמה לשיר

שבח (הקדמה זו נמשכת בדברי תלונה על הבדידות,
בדומה לקטע א ,ואחריה באים דברי תהילה) .אבל לפי
גישתם ,רקמתם הפנימית וציוריהם שייכים כל שלושת
הקטעים הללו לסוג שירי התלונה .כשאנו מתבוננים בהם
בנפרד ,מחוץ לקונטקסט השיר הארוך שבו שולבו ,אין
אנו יכולים לדעת איזה מהם הוא במקורו שיר תלונה
עצמאי (זהו קטע א ,הלקוח משער "התלונות על הזמן"
שב׳דיואן׳) ,ואיזה מהם משולב בקינה או בשיר שבח .בק־
טע ב אין שום רמז למספד על מת ,ובקטע ג אין שום
רמז לדברי תהילה.

חטיבת התהילה הסתמית ,הבאה בקינות לפני דברי

המספד ,אף היא אוטונומית .אין בה רמז למספד ,והיא
דומה בכל לגרעין שיר השבח.
א .כל־דברי צחות לפניו נואלו ומכתבי ספר ובין נעאו

א .לעזרן דמעו עלה סוד צפונו ופי דעו ;כסה עוד ;גונו

ואש מעיו תלהט את־צלעיו ויוציא מנחיריו את־עשנו

ומי ךמעו כפי נגעו זדבוע מקורו או היחרב מעינו
[המשורר מדבר על עצמו בגוף שלישי]

(קמב )4,2-1

מסתופפים בכנף עלומיו ;שנו במתלעות ;מים ולא
;יראו
כי עין זממיו תחזה באות עדי וזזים תגידוהו ולו נבאו

לו על־גקיקי הסלעים ערפו כפיו ;מי החם אזי
יךשאו
שוו בהודות לחסדיו אהביו עם־כל־מקנאיו ואער

נ .דמעה בעיני מאנה לרדת אולי צפוני תהיה מגדת

;שנאו

(ז )30-26

אכן הציקה עז כאבי לערף על פאתי פני והיא מורדת
ואמרה אולי תכבה את־שביב קו־בי והיא תבער
כאשיקדת

ב .אבי־יער ושרעפיו אמונים אחי מוסר ורעיוניו מזמה
נגיז־ים יענה יום כל־מדבר לעמתו כרחל נאלמה
דבריו חזקו לבות חרז־ים ומלתו לכל־כועל מקימה

עיני מם נגרע ומימיו ;יחמדו מזים ובבתי כמו רפסדת

(נג )4-1
נ• הראותי ברכות או רהטים ועפעפי בתוכם כמעוטים

תטפיוזם כמו גרגר בדלח והם לחים לזאת אינם לקוטים
[לא אוכל שתות אתם כאלו בזדון ענבי רוע בם

שחוטים (עט )3-1

ופרי יעעו נטעי חסדיו ו1ךבת כל כשבלת צנמי׳
ימינו על-פני ספר תחקק בפי העט כתב משי ורקמה
(קיז )25-21

קטע א הוא חלק משיר שבח לאדם חי .קטע ב הוא
חלק מקינה ,והמשכו בדברי מספד .כמו בדוגמאות שהבא
^ לעיל ,אף כאן אי אפשר להכיר על פי רקמתו הפנימית
של כל קטע מה הוא סוג התבנית המורכבת שמתוכה
י" גם בקטעי ההגות שבקינה נמצא דוגמה מובהקת לעצ

בקינותקדומות נועדו דברי הגות כלליים לשמש לתג
“׳ ודברי רבי יהודה בר נחמני במות בנו של ר׳ חייא
נא בנויים ממש כחטיבת התנחומים שהזכרנו (פנייה,
ק הגותי ,סיכום של נחמה)" :אחינו המיוגעים המדור׳
באני הזה ,תנו לבבכם לחקור את זאת ,זאת היא עו־
עד ,נתיב הוא מששת ימי בראשית  :רבים שתו ,רבים
 ,כמשתה ראשונים משתה אחרונים .אחינו ,בעל נח"
חס אתכם" (כתובות ,ח׳ ע״ב).

מאותן של חטיבות התבנית המורכבת.

פרי

מתי תבל דאגה וחמאת מיץ מעועיה תלאה

ויכל-גבר אער תרע עשונים עונים ;היו לחם תבואה
י^ עלי מטת הנחה תעירהו לעת בקר תעואה
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ותבל תעשה תבל בזדון ואם תיטיב מעט תהיה ?יאה

הפורח— הקדמה כזאת ,מתכונתה כשל ש,

כחפצה תעס)ה אך לא כחפץ ילדיה ולא כרצון ?ריאה

עצמאי.
(ג)

ומי קוה היות "ך כלבו יקו כי־אש בתוך מים מצואה
תפשה מאשר תוליד תשכל ואיך חןים לה־־נכרי מביאה

ולפא לא־יהי הב® פצעיו לחלה איך יהי ממציא ךפואה
אמת חיים והמות כצרות אהובה זאת וזאת מאז שנואה

ואכן הזמן עות שפטיו ונתן פי שדם לשגיאה
והלילות כמו הרות ומי־זה אשר־בן מה־בבטן המלאה

זמן ותבל המתנכלים לכל אדם_הקד8ה

מתכונתה כשל שיר הגות עצמאי.

בכמה הקדמות עומדים זה בצד זה שניים מן הנ,ש
הללו (בעיקר בצירופים א-ב׳ ב_א׳ א־ג)׳ אי אפ?
שלושתם (וגם הגישות לנושאים מתחלפות);
ההקדמה בפני עצמה ,על חטיבות־המשנה שבה ,כבר ד

כמחרוזת שירים קצרים מסוגים שונים.
(ד) המעבר מן ההקדמה לגוף השיר (על פי ו1נ

ופגע כל״אנרש מרת ומקרה מכשפה כמקרה
רמות ירש ומרעהו חצירו כמות עשיר ומאכלו בריאה

הוא קושר למעשה רק את

סוף ההקדמה לתחילו,

דברי השבח) .׳המעבר׳ מיוסד על רציפות עניינית ,א1

והיא תבל אנשיה תבלה ואתם אל־מקום 7קאה מקיאה

על סמיכות עניינים פיקטיבית (למשל ,אסוציאציה

וכל־גוצר עפר־מות ןלחך וכל־נפש ביין אסון סבואה

לשונית) ,או אף על הפלגה פאנטאסטית.

גוף השיר מתחלק גם בסוג זה לחטיבות אחדות (ו_

לפנינו שיר הגות אוניברסאלי טיפוסי בניסוחו הסנטג־
ציוזי ובמגמתם הכוללנית של ציוריו ורעיונותיו .אבל —
שיר ז ה אינו קיים כלל! אלה הם שגי ק ט ע י ם (ג —1
 )29—26 ;11שמשה אבן עזרא שילבם בקינה אחת,
ודווקא בשני מקומות שונים באותה קינה ,וביניהם
מפרידים קטעים מסוג אחר .המובאה שלנו מתחלקת אפוא
לשניים :הקטע הראשון ,המתחיל במלים "פרי שמחת"
ונמשך עד "ומי זה בן בבטן המלאה" ,הוא גם ראשון
באותו השיר המורכב .כלומר ,הוא החלק הפותח של
ההקדמה לקינה .אותה הקדמה נמשכת בתיאור אישי של
צער (״ .. .בידי כוס ,במי עיני רדה") המשמש כאן כמ
עבר לדברי המספד .הקטע השני במובאה שלנו ,המתחיל
במלים "ופגע כל אנוש מוות" ,משולב בקינה רק אחרי
השבח למת ודברי המספד עליו ,ותפקידו כאילו הפוך:
זהו נימוק בדברי התנחומים (״ .. .אבל יאות להתכבד...
ואל על הזמן ירבה תלונות ...ומה בצע בהכאיב הנם־
שים").
שני הקטעים שהבאנו ,כשהם לעצמם ,אין בהם שום
רמז לנפטרת (הקינה היא על מות אשה כבודה) ,או לעניין
מספד בכלל .כשהפקענו אותם ממקומם ,הצטרפו שניהם
בנקל לשיר הגות אחד ואחיד (ממילא אחידים הם גם בח־
רוזם ובמשקלם) ,כאילו חילק המשורר שיר הגות שלו,
ושילב את חלקיו במקומות שונים בשיר מסוג
אחר— בקינה.
דוגמה ב :שירי שבח מורכבים
עצמאות חטיבות־המשנה ניכרת גם בשיר השבח המור
כב ; וזוהי תבניתו הטיפוסית:
ההקדמה יכולה להיות על נושאים שונים ,כגון:
(א) פירוד ונדודים ,הזיקנה ,תיאורי צער ובכי ,שרי-
די מעון הידידים  -הקדמה כזאת ,מתכונתה כשל

ח):
(ה) התהילה הסתמית .ניסוחה על פי רוב בגוף שלי

שי ,והיא מונה את סגולותיו של המהולל .זה הוא
הגרעין של שיר השבח .בשירים רבים מתחיליס

דברי התהילה בכינוי ,שהוא תמורה תחבירית לשם

המהולל הנזכר בבית־המעבר38 .
(ו) התהילה האישית ,דברי הידידות ,ענייני השעה.

המשורר עובר מן התיאור הסתמי להבעת רגשי ידידות

וגעגועים בגוף ראשון (בשם עצמו) ובגוף שני (בפ
נייה ישירה למקבל השיר) .כאן הוא משלב גם בקשות,

זכרונות ועניינים אקטואליים ,כמו בשירי ידי 
דות ותלונה אפיסטולאריים.

(ז) ההקדשה .חלק זה פותח על פי רוב בנוסחה
קבועה 39,ונמשך בדברי התפארות או בדברי התרפסוח■

לפעמים באות שתי הקדשות (ושתי נוסחאות) זו מי
זו :להגשת מכתב ולהגשת השיר הנלווה אליו .ייי׳ל

דשה מנוסחת לפעמים כשיר התפארות קצי׳
ולפעמים כשיר תלונה.
(ח) חטיבות קצרות אחרות בסיום השיר ,בסמיו

להקדשה  :דברי ברכה ,הכרזת נאמנות ,בקשות למכתנ■

כמו בתבנית הקינה ,ייתכנו תמורות גם בתבנית ש'ו
השבח .לפעמים חסרה ההקדמה כולה ,אם כי היא מצייו,
דווקא בכמה משירי השבח הקצרים ביותר; לפעמים יום
רים דברי הידידות והגעגועים (ו) ,או הברכות וההקדשו'
(ז ,ח) .בשירי שבח אחרים נוספים קטעי הגות כוללנ״פי
בהקדמה ובעיקר בגוף השיר (בחטיבה ו).
ברם גם כאן ,כבקינות ,אין השינויים הללו פוגע'פ
בעקרון התבנית המורכבת ,וזו אף מתקיימת בשלמוחי׳'
על כל חלקיה ,בעשרות שירי שבח.

שיר תלונה עצמאי.
(ב) היין ,המשתה ,הזמן ההופך פניו לטובה ,הגן

 38ראה לעיל ,עט׳ [.]7
 39ראי׳ לעיל ,עט׳ [.]7

ן״1

נושא ,ניסוח ותבנית  :סוג ,שירת החול העברית בספרד

כוי לתת מושג כלשהו על קביעות המתכונת אביא דוג 

מאות לצירוף התהילה הסתמית והאישית (חטיבות ה ו)
על פי שבית־המעבר אל השבחים מנוסח לפעמ,ס
נאופן המביע את זיקתו האישית של המשורר אל מהוללו
׳
ניכרת תחילתה של חטיבת השבח עצמה דווקא
שהדובר בשיר כאילו נעלם .כפי שכבר ראינו ,הוא מהלל'
אח הנדיב בגוף שלישי בלבד ואינו מנסח את דבריו
נביטוי לרגשותיו ולדעותיו ,אלא כציון עובדות .לפעמים
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תהלותיו בלב חמדיו כחצים מזמינו בעין קנאה שזופה
..........................׳ • (קעו ,20-17 ,וכן הלאה עד )27
ושמש תעדה גאון וגבה היותה לו כרקחת ואפה (שם )27
ב .ובהמשך ישיר ,החטיבה האישית:

?ז־יךי נכספה נפשי לחבר לשון עבר ופי עפר ועיפה"
ראות מלים במצרף לב בחונים ואמרת הוד במר 

מנוסח השבח ה״סתמי" הזה בגוף שני ,כפנייה אל המהו 

דעת צרופה

לל (למשל בשיר רמ" :אמנם ,גביר ,מיום היותר ,חכמה
לבד היתה רעותך") .אך גם אז נשמעים הדברים כקביעת'
עובדות ,שהמשורר רק מעיד עליהן• רק אחרי החטיבה
מאת נוהג משה אבן עזרא להביא דברי תהילה בשם
עצמו ולגלות את זיקתו האישית אל המהולל :הוא היטיב

עמי ,או :אתה היטבת עמי ,תמכת בי בשעת צרה ,וכד׳.
בניסוח אישי זה משתלבים גם דברי ידידות וגעגועים אל
הידיד במרחקים ,הכרזות נאמנות ,ולפעמים גם תוכחה
ונד ,על שידידו הזניחו ולא כתב לו; וכאן באים לידי

(שם )29-28

א .שבח סתמי:
לעץ נחמד אשר צמח בגן־׳אל (ארז לא־עממהו ארזים

וציץ פרח בעת החסדים והשכל ולא עת אגוזים
והתר על־לחי חכמה וצמיד מדיה ועל־צואר חרוזים
והחולש לפי חרבו נבונים והנוקב במטיו ראש פרזים

ומטמני תעודה בין צלעיו לאנשי־בין ובלבבו עוזים

(סב)5-1 ,

ביטוי גם מאורעות ספציפיים ,אמנם בצורה מסוגננת:
תודו ,על עזרה או מתנה ,בקשה לעזרה בעניין מסוים,
איחולים לרגל החלמתו של המהולל או לרגל התמנותו

לך אצעק חמס :לדי זמני אשר :לכו במעגלים נלוזים

למשרה רמה ,וכד׳.
השוני בין השבח ה״סתמי" וה״אישי" בולט מאוד גם

חמדונו בהתחבר והיו עצבים בחזותנו עלזים

בניסוח הדברים ,ודווקא הקירבה בין שתי החטיבות מב 
ליטה שוני זה .המשורר עובר מתיאור בגוף שלישי בלבד
לפגייה בגוף ראשון ושני ,והנימה משתנה מעיקרה .אמנם,
חילופי גופים דקדוקיים הם תופעה שכיחה בשירה 40והם

לעתים קרובות מזכיר המשורר גם בחטיבה האישית
את המהולל בגוף שלישי ,אבל שוב אין בזה מטעם הסת 

גס ״ממנהג הלשון בכלל״ 41 ,אבל בשירי השבח כרוכים
חילופי הגופים בחילופי החטיבות ,ובכך ניתן להם תפקיד
סטרוקטוראלי ברור .הם קובעים גם את עמדת המשורר
בכל אחד מן החלקים :חטיבת השבח הראשונה ,הבלתי

אישית ,נאמרת רק על המהולל ורק בגוף שלישי; ואילו
החטיבה האישית נאמרת תמיד בשם המשורר ,בגוף רא־
שיז ,ויש שהוא פונה ישירות אל המהולל בגוף שני.

א .שבח סתמי (אחרי בית־המעבר):
יטיל תם עלי רצפת תעודה באבני עז ותפארת רצופה

ב .ובהמשך ישיר ,החטיבה האישית:

(שם )9,6

מיות ,לפי שנוסף כאן תמיד הגוף הראשון :המשורר המ 
דבר בשם עצמו .אין אפוא הבדל עקרוני בין הדוגמאות
שהבאנו ובין הקטעים דלהלן.
א .שבח סתמי:

גביר נמצא כשו־ש לחסךים והיו כל־בני דוםד ענפים

ולו לבבישוטט בין כרובים ורעיוניו :עופון בין שרפים
ויום'ינער במלחמת תעודה אלפיה :שובץ כאלפים
־

( .קפה  ,36-34וכן הלאה עד )47

תתנו־לו בני ימים רבבות ביום נתנו להוריו האלפים ()47

?1־”'י 0לא תיעוהו ותבור ברוח פיו הלא מניף תנופה

?ציי עט :ערך לחם ולשון לרזיף דברי צחות חרופה

ב .ובהמשך ישיר ,חטיבה אישית:
לבבי :המה לנדד :הוסף ומורשיו באש־אהב שיפים

כשירים רבים מדבר המשורר על עצמו בגוף שלישי ,ועובר
גיד ראשיו (חילוף מדבר־נסתר־מדבר ,למשל  :קפב —13
׳ ,)1Jוהמספר אף הוא אינו קבוע תמיד ("אנחנו" במקום
"■"’"-למשל קנג ,כנראה בהשפעת החרוז המבריח).
יי אברהם אבן עזרא (בפירושו למלכים א׳ א ,לג;
ה גס פירושיו לבראשית יט ,כד ולשמות כד ,ב ועוד).
ה אנז עזרא אף מציין חילופי נסתר־נוכח כאחד הקי־
טיס (כתאב ,136 ,ב = ש״י ,עמ׳ קפד; וראה שם,
יי׳רה .)9

אני הולך ובתי אהבתו בצלעתי מד־אהב רצופים
(שם  .51,48החטיבה)53-48:

 42כלומר ,עברית וערבית; הוא פונה למדקדק אבן ברון שיש
לח אליו את הספר שהשווה בו את שתי הלשונות ,ומהלל

את הספר ואת מחברו.
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הגבול בין החטיבות (א) ו(ב) הד וברור בכל מקרה ,וכן

הוא ב־ 20שירי שבח לפחות48 .

הסיטואציה נעשית ספציפית ,והניסוח חוזר
(שהופיע עד עתה רק בבית : )4

ודודי האמת היום מעטים ואם־=1ואף אם] המה כשסאק

עצמאותן של החטיבות בתבנית

המורכבת
כיצד מתקשרות החטיבות האוטונומיות בתוך התבנית
המורכבת  1על פי רוב אין ביניהן זיקה פנימית ברורה,
וחוליות הקשר הן מקומיות בלבד ,כלומר הן מחברות רק
את ם ו פ ה של זו אל תחילתה של זו .שיר תלונה

,

אספר בעדם אמרי אמונה והמה דברו עלי כזביס

®?'0

:רמוני בצוף־אמר להעלים הכי הם לי מרעים או
מטיבים

(שם )11-9

ארוך יכול להתחיל בהקדמה מפורטת המתארת את שמ
חות המשתה ,ואין בה שום רמז לקובלנות המרות שת
בואנה בעקבותיה .ובדומה לכך ,יכול שיר שבח להתחיל
בהקדמת קובלנה ,שאין בה מאומה מנעימת ההתפעלות

להוציא את מעבר־המשנה בבית  4ואת וו החיבור בבית
"( 9ודודי האמת") ,אין זיקה בין שלוש החטיבות הלל,
כשהן לעצמן ,ולפי ניסוחן הן שייכות לשלושה סוגים
שונים .אבל בשיר שלפנינו באות כולן כבר בתוך ד,ד,ק•

שבחלק התשבחות ,אחרי בית־המעבר .הוא הדין בחטי־
בות־המשנה בהקדמה עצמה .למשל ,ההקדמה לשיר מס׳
כד מורכבת משלוש חטיבות סוגיות שונות .בתי הפתיחה
הם בשלמותם בנוסח שירי היין:

דמה! בסיום ההקדמה משולבים עוד שלושה בתים (-12
 )14בדרך הסנטנציה (על הזמן ,החכמה והנדיבות) ,ווק
אחרי כן ( )15מגיע השיר אל ׳המעבר׳ העיקרי ,הפור

השמש בגביעים או להבים ומי־אז־ם אמר או דם־ענבים
וממים אשר זקםאו אשישים ואם ממחצב שהם חצובים

יליד שרק =1היין] בתוכמו כרוח לחיותם והמה בקרבים
()3-1

 toאחרי כן מתחלפת הנעימה במפתיע" :שתינוהו
ועמנו אנשים ,קראנום עת פקוד [= כשנעדרו] בנים אהו
בים" ( .)4זהו מעין "מעבר־משנה" ,חולית קשר אל דברי
קובלנה ,אך לפני אלה משולב עוד קטע פתגמי בלתי אישי
בדבר ההסתפקות במועט:

ומי צל ההדס נעדר לפניו יהי ישב בצלי הערבים

ואתה 1אשר) לא :הי מצא נמרים לבל־יאבד יהי טרף
כלבים

(שם )6-5

קטע זה ,המנוסח כמו שיר הגות ,נמשך עד שורה ; 8
אחריו באות קובלנות אישיות הטיפוסיות לשירי התלונה.
 48המספרים הראשונים אחרי מספר השיר מציינים את
חסיבת השבח הבלתי אישי (בגוף נסתר בלבד,
וכאילו קביעת עובדות) .המספרים האחרונים— את
חטיבת השבח ה איש י.ט ( 41—7מופסק ע״י ש׳ 35
וחוזר לשבח סתמי); ( 49-42שבח המכתב) .יז ( 6—5שבת

סתמי למכתב ולכותבו);  .18—16כד  .28—27 ; 26—16לג

מאלי ,המוביל לדברי השבח שבגוף השיר.
בהקדמות אחרות באות חטיבות עצמאיות כאלה בסדר
שונה .ההקדמה לשיר השבח ״יום מרכבות פירוד״ (קם)
פותחת בקטע תלונה טיפוסי על פרידת המשורר מידידיו,
"אש אהב" שבלבו" ,מי צער" שבעיניו ,שרידי המעון,
זכרון ימי הנעורים ולילות החברה שחלפו ( .)11—1ההק־
דמה נמשכת בקטע שכולו בנוסח שירי היין (:)20—12
"ילדי הגפנים" ,המצילים את המשורר מ״ילדי הזמן" ,הם
יפים מפנינים וזוהרים בגביעם כשמש ,ויש בכוחם להב
ריא לב חולה ולכבות את אש היגון ,אף על פי שגם בהם,
ב״ילדי הגפנים" ,בוערת האש .בשני הקטעים מופיע
הצער :תחילה סיבתו (הפרידה) ,ואחרי כן הדרך להפיגו
(היין) .אבל אין ביניהם קשר פנימי מפורש :בקטע השני
אין רמז לפרידה מידידים ,אלא ל״יגונים" בכלל ,ש״ילדי
הגפנים״ מנצחים אותם — וזהו מוטיב רגיל בשירי היין
העצמאיים ,וגם ניסוחו בשירי יין דומה לזה שבהקדמה
לשירנו44 .
בשירים אחדים לא זו בלבד שעומדות חטיבות שונות
זו בצד זו ,אלא הן אף נ ר א ו ת כ ס ו ת ר ו ת זו אח יי■
הקינה "הנפשי בחרו לשכון יגונות" (קכב) פותחת ,בר
גיל ,בתיאור סתמי של בכי; אחרי ׳המעבר׳ הפורמאל'

מוסב תיאור זה על מות הנספד .המשורר מספיד אוחי׳
משביע את המקוננות ואת "בנות היענה" שתיתנה קול(
בבכי "ויהיו כבהמייתי בלי פוגה מהימות" ,ויתרה מיי•
״ומי יתן כים ראשי ועיני כנאדות :גרו מים..,״; דמעותיי

 .32—29 ; 28—16גב  .30—20 ; 19—13נז 14—13 ; 12—7
( .)18-15גט  .12—10 ; 9—6סב  .14—6 ; 5-1סו : 27—15

אדומות מדם ,פניו השחירו ושערותיו הלבינו (קכב "31
 ; )40אבל מיד אחרי כל אלה מתחילה חטיבת התנחומי®׳

 .33—28עח  .35—30 ; 29—22פא 31—27( 26—14 ; 13-6
פנייה :למד לקח מגורלי) .צט  ,40—32 ; 31—13קי ; 22—9

והמשורר פונה אל האבלים (שהם קרובים לאותו הנ&טי

 .25—23קיח  .39—30 ; 30—28קעו  .33-28 ; 27—15קפה
 .53-48 ; 47—34קצג  .16—15 ; 14—1רה  .7—5 ; 4—1רלא
(הושלם עפ״י כ״י גינצבורג)  32—31( 30—25 ; 24—19שוב
בלתי אישי) .רלה (.36—18 ; 17—2 )1

 44כאן :״ילדי גפנים חלשו [ = השתררו], ...ידלקו אחר ריחיי
צוקים [= מצוקות בכלל] עדי נסחף ,וראש יגון בל. ,
הלמו״ (קב  .)15,12ובשיר יין עצמאי; "ך,כי ייני ירדף ת
יגוני ,והוא חלש בלי שלח ונשק״ (רכו .)3

נושא ,ניסוח ותבנית  :סוגי
1131

,

&נן) "לנחם לבבות על יגונות" ,שהרי הם יודעים
יוו!ר ?) שיש לכבוש את הצער" ,ומה יועיל קצוף על

ועינכם מראות אינה עצומה...״; כאן הוא מו־
זזז?" הנימוק ההגותי הרגיל בחטיבה זאת" :הכי תבל
□ל,ל ...וימינו חלומות ...ויד מוות תניפנו
0ייי
נעינ’ (‘".קכב  .)50-48ובקינה אחרת" :עושו בכו־נא
 *Tאו^-עולם [ = הנפטר] ומופת בדורו ,ונהו לשופט
J,״ לעומת ההמשך :״בלשון כתבי ילדיו אקרא:...

 ,חמו כי פאר כל משכיל ועדיו בשברו ,חיי בני איש
״ולס כחלום ,ומוות כשברו( ".:.רז .)70-68 ,49-48

אמנם ,ניגוד כלשהו אפשר למצוא בכל קינה שיש בה
וברי תנחומים בצד דברי מספד ,אלא שכאן הניגוד חריף
מאוד גם בניסוחו .לכאורה זוהי התפתחות מתוך ניגודים:
לפנ ,כן לא יכול המשורר לכבוש את צערו ,אך כיוון
ש״כו שאין מנוס מן המוות ואין תועלת בבכי ,הוא מת־
נחם ומנחם אחרים ".אבל דומה שהסתירה החריפה שב־
ניסוח הדברים מקורה באוטונומיה של החטיבות השונות.
אף על פי שדברי מספד ודברי תנחומים ,שלא כחלקים
האחרים ,אופייניים לקינה בלבד ,בכל זאת הם שני חלקים
נפרדים ,ולכל אחד מהם הלך־רוח ודרכי עיצוב משלו.
ניגודים ענייניים כאלה בין חטיבות מתגלים גם בסו
גים אחרים של תבניות מורכבות .ההקדמה לשיר "עיני
עננים" (קנח) מוקדשת לתיאור הגן הפורח אחרי הגשם
ולתיאור המשתה הנערך בו" :כרים מעיל תולע וחור
עטועלי־בגד תכלת בעדם פרעוו .עיני בעיניהם [= בצב
עיהם] פלאים יחזו ...נצר,ל במשכיתם ,וקולם יתנו עוף...
נסיש בקול הסיס ,ותור אם יענה ,כינור ועוגב עוגבים
ימאסו .חי סובאים סבאו בבת־כרם [ביין ,אשר בו]...
אש בוערה ,אך היגונים ביערה מעם [אשר] ברשת הנדוד
נתפשו״ ( .)23—13עכשיו בא המעבר ,ובו מוציא עצמו
המשורר במפתיע מכלל המתענגים במשתה" :איך גמלו
[גביעי היין] חסד עלי כל כואבים ,ואני לבדי מאנוש
חמסו! אשתה ואשתאה ואמהל את עסיס כוסי במי עיני
אשר נמאסו! איכה לפי רגע גביעים יוכלו לרפוא אשר
ליל ויום הרסו 1״ ( )28—26הנושא ברור :הכל שמחים
ועליזים ,ורק יגוני שלי כבד מנשוא; " קטע זה ,כשהוא

עצמו ,רמתו הפיוטית גבוהה; אך מצד זיקתו אל הקטעים
שבאו בשיר לפניו ,יש כאן כאילו סתירה ,שהרי לפני כן
? המשורר את עצמו בחבורת המתענגים במשתה ,ובין
ה היו גם עצובים ונדכאים שהיין הבוער כאש "מבער"
'®כלה! את יגונם .השורות  28—26נועדו לקשר בין
ן־זךןנושאים והלכי־רוח מנוגדים :ההקדמה ,שכולה בנוסח
י׳״ז הנהנתניים ,וגוף השיר ,שכמעט כולו כשיר
י עצמאי• ואכן ,אחרי המעבר ממשיך המשורר בקוב־

זו פירש בראדי את הניגוד בקינה קכב שהזכרנו
• "גס אני מצטער בצערכם ובכל זאת לכם להתנחם".
’®געי־מעבר שכיח :המשורר מוציא את עצמו (או
 1הולל) מכלל האנשים שהזכירם לחיוב או לשלילה.

שירת החול העברית בספרד
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לנות על פגעי הזמן ועל גורל עצמו ,ומסיים בדברי ד"-
פאיות על שירי זח-אבל עניין היין והמשתה אינו נ"

גם בשיר "אש קדחו אוריו" (עב) עוסקת ההקדמה
תענוגות המשתה ,ונמשכת בתיאור הנגינה ופעולתה על
הנפש ,תיאור שהוא אולי יחיד במינו בשירה העברית
בימי הביניים .המשורר פונה אל המנגן במשתה ,והוא
ודע שהנגינה תפיג את עצבונו" :בי ,המנגן הממגן מח
שבות עצבי ותוגתי-כצל יברחו״ ( .)30זהו פתח לתי-
אור נלהב של הכינור ושל הנגינה ,שהיא שמחת הנשמות
השוממות" »>• .משכני עליון" נפתחים להם למאזינים ,הם
עולים למרום וכמעט דומים למלאכים ,וכל האומללים
״להם מבכי ירלחו" — וכאן מגיע המשורר אל ׳המעבר׳,
ומוציא עצמו מכלל המתנחמים " :בלתי כאבי על בני אבי
אשר ספו ומודעי אשר הודחו .דמעי לבד חוקי...״ (—40
 .)41אבל בהקדמה לא תיאר רק את שמחת האחרים ,אלא

גם את שמחתו שלו :המנגן יגרש "מחשבות עצבי
ותוגתי—כצל יברחו״ ( ;)30ועוד" :כינור ...ייתר
[=י3תר] לבבי אל יתריו" ( .)32—31גם כאן קשה לר
איה התפתחות מתוך ניגודים .בבית־המעבר לא נתכוון
המשורר לומר שנכזבה תוחלתו ושהנגינה לא הפיגה את
עצבונו על אף הכול .בית־המעבר ( )40איננו נוגע לשו
רות  .32—30הוא אך אמצעי קשר בין ה ש ו ר ה האח
רונה שלפניו ,ובין השורה הראשונה שלאח
ריו ,והחל באותה שורה ממשיך המשורר את דבריו
בקובלנות מרות ,ללא קשר למשתה או למוזיקה .ה ג ר
ע י ן של "אש קדחו אוריו" הוא שיר תלונה ;ההקדמה
שלו היא שיר יין .ב׳כתאב אלמוחאצרה׳ מכנה המשורר
בעצמו ,אולי מתוך היסח־הדעת ,את ההקדמה לשיר זה
בשם "צמריה" ,כלומר שיר יין! ״ ייתכן אף לשער שה־
הקדמה היתד ,במקורה שיר נפרד ",והמשורר חיברו
אחרי כן באמצעות ׳מעבר׳ אל שיר תלונה ,שכתבו באו־
תו משקל ובאותו חרוז ,כפי שנהג ,למשל ,שמואל הנגיד.
הנגיד נטל כמה וכמה משירי ההגות שלו מתוך ׳בן קהלת׳

ושיבצם כלשונם ובצורתם
משנה בשירים ארוכים מסוג אחר".

כחטיבות

»א דברים דומים על המוזיקה (חלקם בשם אריסטו) מביא משה
אבן עזרא בספרו העיוני ׳מקאלה אלחדיקה׳ ,שגם הוא מקור
חשוב לענייני פואטיקה .ספר זה עדיין כולו בכתב־יד (ששון
47

י״אב  128ב ( = )13ש״י קעג .הוא מצטט שם את הבית
"ז׳ מתוף ההק”מה הנזכר" ,בנוסח שונה במקצת•
תאב כיתב אמנם משה אבן עזרא בסוף ימיו ,אבל אפשי

48

49

קהלת׳ (מחברות לספרות ,)1953 ,ע׳ יח•
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דן סגיס

בשירי משד ,אבן עזרא לא מצאנו חטיבות־משנה המק־
בילות מלה במלה לשירים קצרים עצמאיים משלו ,אד

מכל מקום יש בדרך עבודתו של הנגיד משום ראיה נוס־
נ»ת למה שכבר אמרתי בדבר עצמאותן של החטיבות.
בשיר ארוך בעל תבנית מורכבת« —°ויהיה סוגו הרשמי
(כלומר ׳גרעינר) אשר יהיה— שומרת כל חטיבת־משנה
על אופיה ,וכל אחת קשורה באופיה לסוג שירי אחר.
גורמי אינטגראציה בתבנית המורכבת
צירופן של חטיבות־משנה הוא פועל יוצא של תפיסה
נ1רמאטיבית ,אשר לפיה מורכבת רקמת השיר מחלקים
א1ט1נ1מיים !«.כל חטיבת־משנה עומדת לעצמה ,וכאילו

אין רשות נוגעת בחברתה.
בכל זאת אין השירים מתפוררים .מן הבחינה הפורמא
לית מאגדת אותם מתכונת המשקל הקבוע והחרוז המב
ריח ,ומתכונת צורנית זו מאזנת במידת מה את רושם
רפיפותו של המבנה הפנימי .אבל מלבד הצורה האחידה
פועלים בתבניות המורכבות גם גורמי אינטגראציה פני
מיים .אחדים מאלה אופייניים לסוג שירה מסוים בלבד,
ואילו אחרים מצויים כמעט בכל תבנית מורכבת .משה
אבן עזרא הזכיר באקראי כמה מן הגורמים הללו ,אבל
מוטב שנכירם תחילה מתוך השירים עצמם.
בסוגים אחדים חלה חובת האחידות בהלך־
ה ר ו ח ,אף אם השיר אינו שומר על אחדות הנושא .שיר
שבח סתם יכול להתחיל בהקדמת קובלנה ולשנות בבית־
המעבר את הנושא ואת הלך־הרוח הקודר .אבל חילוף
מעין זה לא ייתכן ,למשל ,בשיר שבח שנכתב לרגל נישו־
אי הידיד או הנדיב ,כלומר בשיר חתונה 02.שיר כזה
פותח תמיד באווירת עליזות ,גם אם הוא מקדים לעניין
החתונה עניין אחר ,למשל את תיאור הגן המלבלב.
והוא הדין בשירים לעת מצוא שנכתבו לשמחות אחרות,
כגון התמנותו של הידיד למשרה מכובדת או החלמתו
ממחלה קשה .חובת האחידות בהלך־הרוח חלה גם על
קינות ,שאף הן בעצם שירים לעת מצוא .מובן מאליו
שלא ייתכן לפתוח קינה בתיאור משתה או גן ,אלא אפשר
לפתוח אותה רק בתיאור של בכי וצער ,או לכל הפחות
 00יש גם שירים ארוכים שהם תבניות־יסוד .למשל קנג
בתים) כולו שיר תלונה אישי .קמט ( 32בתים) כולו שיר
הגות (בגנות תבל ובעידוד הנפש) .אך תבניות־יסוד ארו
כות הן נדירות מאוד.
 01תפיסה זו אינה חלה על חטיבות השיר בלבד ,אלא גם על
פרטי הרקמה הרטורית; בין הקישוטים (ציורים ופיגורות
שונות) יש זיקות גומלין ,אך מבחינות אחדות עומד כל
קישוט גם בזכות עצמו— בניגוד לתפיסות חדשות של
השירה .כאן לא אוכל לדון בכך.
 02שירי חתונה ,יש להם זיקה אל שירי שבח ואל שירי החשק,
אך גם אל פיוטים לחתן שנאמרו בבית־הכנסת ,וממילא
מתגוונת כאן דמותה של האהובה בדרך מיוחדת ,ואין גם
מקום לתיאור ייסורי החושק הטיפוסי.
(40
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ועל הזמן ,אף
בדברי הגות
אלה רמז למספד .לפחות במקרים אחדים נתפסת5’”/
התבנית המורכבת כשלמות ,מבחינת ר׳לד־ריחה ,יחש-,
בותיה שוב אינן עצמאיות לחלוטין08.
בשירים אחדים מצוי גם רמז לקשר ענייני
החטיבות .הקינה המורכבת מסתיימת ברגיל בברכה
רו של הנפטר ,ולפעמים נזכר הקבר כבר בחטיבת דנו,
המספד .שיר שבח אחד (קעב) פותח במלים" :קראנל
גביר ,הקדיש קייאיי וד׳קרני לחברה עם יייעיי״; המשך
ההקדמה הוא במתכונת של שיר יין טיפוסי שאותו הגניו
אינו נזכר בו ,אבל בבית הראשון יש משום רמז ראשןן
לתהילה ,הבאה אחרי בית־המעבר.
בשיר המתחיל "לבבי יהמה לזמן שאפו ,ועוז מש3ו

שאוניו כי אפפו״ (קפא  )1אפשר לראות בדימוי האח
רון (והשווה לשמואל ב׳ כב ה; יונה ב ו) רמז מוקדם
לעניין האקטואלי ,המפורש רק מבית  14ואילד :אנייה
טבעה בים ,ועמה טבע שליחו של המשורר .אבל לפני
שעניין זה נזכר במפורש ,באים בתים רבים— תלונה,
מעבר ושבח סתמי — שאינם רומזים לאסון ,לא בנושאפ
ולא בדימוייהם.
אמצעי קשר אחר הוא השימוש בחוליות־מעבר מקו
מיות ,שהן קצרות מאוד בדרך כלל ,כדי מלה אחת או
אפילו אות אחת (כגון ו׳ החיבור או ו׳ הניגוד) .חוליות־
מעבר כאלה הן רק מעין דבק בין חטיבות־משנה שונות
בנושאן ובגישתן .למשל ,התשבחות למת בקינה "לשמש
בא״ (י  )12—5מנוסחות כמו התהילה הסתמית בשיר
שבח (". ..עץ אשר גבהו סעיפיו ,עדי היו עצי עדן מקני
איו ...לאות ולנס הקימהו זמנו" וכר) ,אך מכיוון שהן
באות כאן אחרי פתיחה שבאבלות ,מתקשרות הן אל
החלק הקודם במלת־מספד" :אהה על עץ אשר גבהו
סעיפיו...״ ובכך מקבלת חטיבת־המשנה הזאת גוון של

מספד ,הגם שבגופה אין המספד נזכר.
אולם מלבד אמצעי קשר מקומיים אלה קיים גם אמצעי
המאחד את השיר כולו ,הלא הוא אופן שילובן של הה׳
טיבות התמאטיות בתבניתו המורכבת .חטיבות השיר
עומדות לפעמים זו ליד זו בלא שום חוליה מקשרה:
נסתיים השבח האישי ,מתחילה ההקדשה; נסתיים קטע
תלונה שבהקדמה ,מתחיל קטע הגות בלתי אישי ,או קטע
של תיאור הגן והמשתה ,וכד׳ .ובכל זאת ,גם בשיר אריו
כזה יש השפעת גומלין בין החלקים .החלקים הם מעי'
צעדים בפיתוחו של רושם שירי מורכב .השוני בין חלל
התבנית המורכבת הוא ,לפחות בחלקו ,פרי המגמה לגי'
דינר של השיר הארוך ,כפי שעוד נראה להלן (עט׳ [■U6
אבל החלקים השונים הם גם פ ו נ ק צ י ו נ א ל י י ם ביזנ
נית המורכבת; בעצם עובדת צירופם בשיר אחר׳
ובסדר קבוע ,יש כדי להאירם באור חדש.
 53ראה גם להלן ,הערות

.63 ,62

[]15

נושא ,ניסוח ותבנית  :סוגי שירת החול העברית בספרד

טע ההגות בדברי התנחומים הוא מצד עצמו כשיר
?ת אוניברסאלי עצמאי .אולם במקומו בקינה הוא
י'גימ® למטרה אישית ,כנימוק שמביא המשורר כדי לני
את האבל ,שאליו הוא פונה במישרין .אף אם נניח
12ע ההגות היה במקורו שיר עצמאי ובלתי תלוי
מקרה קונקרטי וספציפי ,ושהמשורר שיבצו אחרי כן
אחר ,גם אז נוכל להכיר בייעודו החדש .מכיוון

שהוא משרת עניין מרכזי אחר ,משנה הוא לפחות במידת
מה'את אופיו ומקבל מימד משמעותי נוסף ,בזכות התב־
נית המורכבת כולה•
השבה הסתמי בקינה מנוסח כשהוא לעצמו כתהילה
לאוט חי ,אבל דווקא ניסוח כזה בתוך מסגרת הקינה
עשוי להגביר את רגש הצער ולהדגיש את גודל האבדה.
ואכן ,השבח הסתמי משולב בקינה בין בית־המעבר —
שבו נזכר תמיד מותו של המהולל — לבין דברי המספד

ממש .בקינה אחת (רז) דברי השבח הסתמי ארוכים מאוד
( 20בתים ,)60—39 :אך נשזרים בהם שני בתים של

מספד ( ,)49—48שכמותם מצויים בחטיבת המספד העי
קרית שבשיר.
פעמים אפשר לראות שגם ההקדמה הנפרדת היא חלק
פונקציונאלי במסגרת השיר כולו .למשל ,הניגוד החריף
בין תיאור נהנתני שבהקדמה ובין דברי קובלנה הבאים
אחרי בית־המעבר עשוי להדגיש את הלך־הרוח הקודר
שבגוף השיר .על כל פנים ,השיר הארוך איננו אנתו
לוגיה מקרית של קטעים מסוגים שונים .אמנם הזיקה
הפנימית בין חלקיו מועטת ,והוא חסר פיתוח תמאטי

57

מפוזרות אלו אינן שיטתיות ,עולה מהן עיקרון כללי •
איזון בין עצמאות חלקי השיר מזה ,ובין שלמות התבנית

מזה .מצד אחד חייב כל חלק — החטיבה ,הבית ,והקישוט
הבודד-להיות מלוטש בפני עצמו .מצד אחר ,אסור

שיהיה מנותק משאר החלקים; כולם חייבים להתחבר
באמצעות חוליות־קשר שונות.
אפשר היה לטעון שתביעה כפולה זו מובנת מאליה;
כל פואטיקה נורמאטיבית חייבת לכאורה לדרוש ,במפורש

או במרומז ,שהמשורר יטפל הן בפרטי היצירה והן בכל־
לותה .אבל מושג שלמות השיר בפואטיקה של משה אבן

עזרא שונה ממושג האינטגראציה המקובל בימינו.
נעקוב תחילה אחר התביעה הראשונה .ממקומות רבים
ב׳כתאב אלמחאצרה׳ משתמע ,שהמחבר רואה בשיר מע־
רכת יחידות עצמאיות .על כך מעידים עשרים שערי
ה״קישוטים" ותשומת הלב שהוא מקדיש לכל "קישוט"
בזכות עצמו ,בלא שיטפל בזיקתו אל התבנית השלמה .כמו

כן ברור שהוא תופס את הבית כיחידה בפני עצמה ,אף
זאת בעקבות המסורת הערבית .הבית חייב להיות כמעט
שיר מושלם בזעיר אנפין .הוא פנינה ,והשיר השלם הוא
מחרוזת של פנינים בודדות .ועוד יותר מזה— הבית עצמו
הוא מעין מחרוזת של פניני מלים יפות:
השם חרוז [׳אלגטם׳ — הכוונה לשירה שקולה וחרוזה בכלל)
אצל הערבים הוא תואר מושאל מן מחרוזת פנינים [׳נטם אל־
גואהר׳] .כל נופך ונופך יוקבל אל רעהו עד שיהיו למחרוזת.
כך תושמנה המלים אשד ,אל רעותה עד שיימלא הבית [׳חתי
כמל אלבית׳] .אחר כך יושמו הבתים איש אל רעהו במקומם

וציורי עקיב ורצוף; ואף על פי כן אין הוא מתפורר לח
לקים ,ולא רק בזכות צורתו האחידה .כללי המבנה הפ
נימי שלו שונים מאלה המקובלים בשירה החדשה ,אבל

הראוי עד שיושלם המאמר [׳אלכלאם׳]55 .

הם קיימים.

את היקף שירתו הוא מודד לפי מספר הבתים ("יותר
מששת אלפים"),־ 5ולא לפי מספר השירים ,ופעמים הרבה

נ .ה«ו«טיקה של האיזון
מתן עצמאות יחסית לחלקי השיר ,ולעומת זאת הניסיון
לאגדם בתבנית אחת — המגמות הללו נרמזות גם בתורת

השיר של משה אבן עזרא .לפי עדותו נתכוון בעיקר
ללמד את תורת הקישוטים ,והיא תופסת יותר משליש

הספר .הערבים עסקו בספרי הפואטיקה שלהם על פי רוב
מל קישוט בפני עצמו ,או בכל בית בפני עצמו ,ואך
לעתים רחוקות מאוד— בשיר כולו כשלמות 54,ומשה

אני עזרא נמשך אחריהם .אבל שלושה מבין הקישו־
טים—תפארת הפתיחה ,המעבר והסיום— הם למעשה
גסאמצעים סטרוקטוראליים ,וכשאבן עזרא דן בהם ,הוא
נוגע גם בשאלות המבנה; הוא מזכיר את העניין גם
ינייו על מהות השירה בכלל ,אף על פי שהערות

הוא מדבר על בית בודד בזכות עצמו" .
עם זאת תובע משה אבן עזרא לחבר את כל חלקי השיר
בתבנית מגובשת:
 55כתאב 14 ,א ( = )9—6ש״י ,עט׳ מה—מו.
־־ כתאב 55 ,א ( = )14-13ש״י ,עמ׳ צ.
’־ למשל  :כתאב 47 ,א— 47ב = ש״י ,עט׳ פא (וראה שם בה־
ערות) .התביעה לעצמאותו היחסית של הבית ניכרת גם
באיסור החל על ה״תצמין״ (במובן של פסיחה _ enjambe-
 ,)mentוראה למשל כתאב !30 ,א = ש״י ,עט׳ קעז.
למעשה נקשרים בתים סמוכים על ידי נושא משותף ולפ
עמים על ידי ניסוח תחבירי במשפטים מחוברים (למשל,
על-ידי ו׳ החיבור); אבל כמעט כל בית הוא יחידה תחבי־
»ת ועל פי רוב גם ציורית ומוטיבית .רק לעתים רחוקות
מצטרפים בתים אחדים למשפט מורכב ,שבו קודם המשפט
דשעיל
™ עי

“ יאה .למשל G. E. von Grunebaum, Kritik und Dicht-:

' s‘udien zur arabischen Literaturgeschich׳*“"5,
( )Wiesbaden, 1955), P•1להלן :גרונבאום).
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פגים
 ...אם מחבר אחד ,אחד מסיני השיר [׳קצידד .בוגד .מן וגור .אל
תשביב׳) ...השתדל שהפרקים השונים יהיו מחוברים זה בזה.
וכבר נאמר :השיר הוא כיצירת בן אדם ; אבריו צריכים להיות

מחוברים זה בזה ; ואם ייפרד [׳אנפצל׳] האחד מן השני יגרום

,,
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אמנם אבן עזרא לא קיים את התביעה לביטול ד
אלא באחדים משיריו הארוכים .את מרביתם
שבח ,שירי תלונה וקינות— פתח בהקדמות עצמאיןי’

המסתיימות כמובן בבתי־מעבר;84ויש שההקדמה ארן.ת'

י'

למחלת הגוף שתשתית את יופיו .וחכם אחד אמר :השירה

מאוד ,אף הרבה יותר מגוף השיר8".
אבל ראינו שגם בשירים בעלי הקדמה פועלים גוומ,

לזה .ואם שמרת את הדברים הללו והדומים להם ,תסודרנה

אינטגארציה ,ודברי משה אבן עזרא על חיבור החלק5,

[׳אלקצידה׳] צריכה להיות כאיגרת שכל חלקיה מתאימים זה

חלים לא על ההקדמה בלבד ,אלא על כל התבנית .ייתנן

היטב ההתחלות והסופות של שירך ,והדמיונות [׳תשביהאתהא',
כלומר הדימויים וההשאלות שבה] יהיו מכוונים אל העניינים.

שיש כאן הד לאותן הערות בודדות בדבר מבנה־השון

וזוהי כוונת המלה ׳ההתחלצות׳ [׳אלתכלץ׳] שהנה אחד מאופני

המפוזרות בכמה ספרי פואטיקה של הערבים ,כגון ב״אע•

השיר [׳פי וגרה אלבדיע׳]”.

גאז אלקראף׳ של אל־באקילאני:

במקום אחר בספרו מסתייג משד .אבן עזרא אפילו

...מלבד יפי הלשון והשמירה על כללי המליצה ,כנו

מבית־המעבר הפורמאלי ומן ההקדמה הארוכה שלפניו,

הראינו כי ייפוי הפתיחות והסיומים ,החלוקה לקטעים ואופני
הקישור ,כל אלה הם דברים שאי אפשר בלעדיהם ,והזנחתם

לטובת אחדות השיר כולו:

משחיתה את הקומפוזיציה ומסירה את הודה והדרה88 .

יש משוררים המקשטים את שיריהם על ידי שיפתחו בדברי

בדברי משה אבן עזרא ניכר שהוא מקבל את השוני

אהבה [הכוונה במקור היא גם לנושאים אחרים] שאינם נוגעים

לעצם העניין שאליו הם מתכוונים [׳מן אסתחסן תשביב אלק־

העקרוני בין חלקי השיר כדבר המובן מאליו ,אלא שהוא

צאיד באמור כארגה עז מקאצדהם׳]; ואחר שהאריכו הדיבור

דורש חוליות־קשר בין החלקים .הוא לא ראה פגם באופיו

בהתחלה יתחלצו אל מטרתם  ;...אחרים ...יתנגדו אל ההק 

ההטרוגני של השיר ,וייתכן שראה בו אפילו מעלה גדו
לה ',מכיוון שהוא מביא לידי גיוון .גרונבאום כתב על

יגיע אל תיאור האיש המהולל .על שי זה ייבטל הסדר ההגיוני.
אמנם הרבה מן האמת יש בהשקפה זו” .

מגמה זו בפואטיקה הערבית:

דמה  ...וטוענים שבאופן זה ייגמר חצי השיר קודם שהמשורר

הדבקות בנושא אחד או בהלך־רוח אחיד ,כובד ראש או הי
משה אבן עזרא אף תמה על שהמשוררים הערבים המ 

תול ,לכל אורך היצירה — עלולה ליגע את הקורא ולהרגיזו.

אוחרים מצאו יופי מיוחד ב״קישוט המעבר" (׳אלתכ־
לץ׳) 80.ואכן הוא מעדיף (להלכה!) את "הפתיחה הקצרה"
(כלומר פתיחה של בית אחד — in medias res(. 41ומשבח

לפנינו תחייה בולטת של השקפת תיאורטיקנים הלניסטיים,

שתבעו ׳פויקיליה׳ (גיוון ,)variatio ,כדי למנוע שעמום וסלידה

( )satietasלבל יהיה השיר לטורח על הקורא87 .

קינות אחדות ,שכבר המלים הראשונות שבהן "מורות על

קינה״;82יש בזה גם משום תביעה לאחדות האווירה ,הנ 
הוגה בקינות ובשירים שונים לעת מצוא88 .

” כתאב 94 ,ב ( — )15—4ש״י ,עט׳ קלג_קלד.
 89כתאב 141 ,ב ( — )15—10ש״י ,קצ .המשפט האחרון אינו
ברור במקור .הלפר מעיר (ש״י ,קצא ,הערה  )1שאולי
נשמט דף מכתב־היד (כוונתו :אחרי המסומן  141ב).
 80כתאב .143 ,ב ( = )15—14ש״י ,עט׳ קצג—קצד.
 81כתאב 142 ,א— 142ב = ש״י ,עמ׳ קצא—קצב .בעניין זה
ראה :ד .ילין ,׳תורת השירה הספרדית׳ (הוצאת האוני 
ברסיטה העברית ,)1940 ,עמ׳  ,59הערה  .1ילין מבקש
ללמוד מן ההלכה על המעשה ,וסבור שאכן ויתרו משה אבן
עזרא ובני זמנו על פי רוב על ההקדמות הארוכות; ולא
היא.
 82כתאב 142 ,ב = ש״י ,עט׳ קצב .הוא מצטט פתיחות לקינות
של אבן גבירול ,אום בן חגר הערבי וגם של עצמו (קצ,1 ,
פתיחה לקינה על יצחק אבן ברון) ,אלא שכרגיל הוא מכנה
עצמו מתוך ענווה "משורר אחר".
 88ראה לעיל; השווה גם האנקדוסכ שמביא ילין (שם ,עמ׳
 ,60הערה  )2מפי אבן אלאתיר על משורר החצר שכתב שיר
לרגל חנוכת ארמון המלך ,ופתח מתוך שגרה במוטיב ה.מ-

תביעות לגיוון היצירה ודברי עידוד לדגרסיה ,לסטייה
מן הנושא העיקרי ,רווחים בכתבי תאורטיקנים ערביים,
וחלק מהם הכיר משה אבן עזרא ללא ספק ,שהרי הוא

מצטט אותם בעניינים אחרים 88 .כבר ראינו שהוא עצמי
קובל של קובלנה על שרידי המעונות ; המלך זעם והרס אה
הארמון.
 64את כתאב הוא מסיים בשיר הדגמה לקישוטים השוגים
(מס׳ רכג במהדורת בראדי) ,ויש בו אפילו שני מעברים
פורמאליים נפרדים.
 6Sלמשל שיר מס׳ מ 60 :בתים בהקדמה 20 ,בתים בגוף השיר•
 00׳אעגאז אלקראן׳ ,מהדורת קאהיר (שנת  1349להגרז?) ,זנט
 .189על עניין זה ראה גרונבאום ,עט׳  ,138הערה  .22הי
גם תרגם את הקטע לאנגלית• E. Grunebaum, a :

enth-Century Document of Arab Literary Theory
■and Criticism (Chicago, 1950), p. Ill
8T
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גרונבאום ,עט׳  .138על המגמה הזאת בפואטיקה הקלאם,
ראה למשל לאוסברג ,כרך א ,סעיף ( 257עט׳  )142וםעד
( 269עט׳  152ואילך).
למשל ,הוא מצטט את אלגאחט (כתאב 79 ,א = ש״י,
קלא) וכנראה את אבו אל פרג אלאצפהאני (כתאב 48 ,א

,

נושא ,ניסוח ותבנית :סוגי
שיריו הארוכים לפי עיקרון זה ,ואם כי לא הז־
ח דבריו העיוניים על השירה ,הנה ביטא אותו במפו־
נייו ביהדמה ל׳כתאב אלמחאצרה׳ והסב אותו על ספר זה

י® ב יש ברצונו לאלף את הקורא ,אך הוא חושש שמא

אותו אם יביא לפניו הרצאת דברים רצופה ואחידה,

ועל כו:
נבתי לפעמים לתבל את דברי במאמרי חכמה במקום
ובפתגמים פילוסופיים ופרפראות מדע [׳אלפקר אלאד-
־־ הגיגים של ׳אדב׳] המתאימים לעניין ,אף על פי שהד■
',ם הללו אינם שייכים לעצם העניין ...וכבר נאמר שהחי 

ףאלתאליף׳] דומה לשולחן שעורכים עליו מאכלים ומט־
עפים שונים .וכאשר האוכל יעבור ממאכל למאכל [מן שי אלי
ניוה׳ = מדבר אחד אל משנהו] ,יתחדש תענוגו ויתגברו תיא-
בונו ותשוקתו ,כך יארע לכל החושים  :תענוגם יגדל כשהדב 
רים המושמים לפניהם הם שונים זה מזה•« .
המשל על אמנות "החיבור" בכללה מתאים גם לשירתו,

ו,ן מבחינת החילופים בציוריה ,שלא התעכבנו עליהם

באן ,והן מבחינת חילופי הגישה והנושא בחטיבות השיר

השונות .השיר הארוך הוא מעין ארוחה מגוונת כזאת,
המגבירה את תענוגו ותיאבונו של הקורא כשהוא עובר

שירת החול העברית בספרד

™ו ים״”ה°

־יגדי’ °י'״י ׳»«־

־־X

הסבר מיוחד ,כיוון שהם ידועים לכל" .
אבל תפיסתו את סוגי השירה מתגלית בפועל לא רה

יריו ,כפי שראינו ,אלא גם באופו שבו ערי אותם
במיוחד ב׳ספר הענק /הנבדל מן ה׳דייאן׳ שלו .את ׳ספר
הענק שהוא ,כידוע ,קובץ גדול של שירי צימודים "
ערך המשורר בעשרה שערים .הכותרות הערביות שקבע
בראשיהם מעידות בעיקר על חלוקה תמאטית ,למשל:
בתיאור מעלותיו וחמודותיו ושאיפותיו [של הגביר]״ •
"בחשק ובאהבה והבכייה על שרידי החורבות" ,וכו׳".
אבל מסתבר שהחלוקה לשערים אינה תמאטית בלבד
אלא היא משקפת במידה רבה את החלוקה לסוגים גם
מאספקטים אחרים .כלומר ,לכל שער יש גם עמדת דובר
מיוחדת לו ,ועל כן גם ניסוח טיפוסי .אופיו של השער

הראשון ("בתיאור מעלותיו" וכו׳) אינו מתמצה בנושא
התהילה; הוא גם מנוסח כשבח סתמי; כמעט כל
המכתמים בשער זה נאמרים בגוף שלישי ע ל המהולל,
והמשורר אינו מגלה את זיקתו האישית אליו—ממש
כב׳גרעין׳ שיר השבח הרגיל ,כפי שתיארנוהו .או למשל
השער השמיני "בנזירות וביראת ה׳ וזכר המוות ואסו-
נות" ,כולו שירי הגות ומוסר קצרים וטיפוסיים בגישתם
האוניברסאלית ובניסוחם הסנטנציוזי .גם השערים האח־

"מדבר אחד אל משנהו".

ו .סוגי השירה ותורת השיר
הערותיו של משה אבן עזרא בדבר מבנה השיר אינן מכו 
ונות לסוג מסוים דווקא .את סוגי השירה עצמם הוא מז 

כיר במקומות רבים בספרו ,אך על פי רוב דרך אגב,
כשהוא דן בקישוטים ,בביאורי לשון או בעניינים היסטו־
וייס ,ובמיוחד כשהוא מתאר את יצירתם של משוררים
שונים ושלו עצמו70 .לפעמים הוא מזכה סוג זה או אחר
כהערה מיוחדת .כך מסתייג הוא ,למשל ,משירי הגנאי,
מלמד זכות על שירי האהבה ועוסק בהרחבה ברקע החב־
יתו לשירי השבח ובהגזמות הנהוגות בהם.

’1

אבל כל

י׳י׳עיות הללו אינן מצטרפות לכדי תיאור מהותם הספרו־
תית של הסוגים ,או אפילו של אחד מהם 72 .משה אבן
*׳ עמ׳ פא) .גרונבאום (עט׳  ,139הערה  )2מזכיר שניים
ה ביו המחברים שתבעו את גיוון היצירה בדרך הנזכרת.
־1ןל נ׳  6נ־־ 7א־־ש״י ,עט׳ לה.
* ינים בשירתו :כתאב 55 ,ב 57 ,א 61 ,ב = ש״י ,עט׳
׳ נ ,צ’• על סוגים בשירת אחרים ,למשל אבן סהל:
ש ׳  41ב = ש״י ,עט׳ עד ; אבן גבירול  :כתאב 37 ,ב =
"מ׳״םי׳עא•
יי הגנאי :כתאב 57 ,א = ש״י ,עט׳ צב .על שירי
 1היא מתעכב רק על ניסוחם של המשל והחידה
(נ
ציאס  146א = ש״י ,עמ׳ קצז) ,אך הדיון שם הוא אם1־
נ״־ל ׳ ואת המונח ׳משל׳ ,המציין סוג שיר עצמאי (כגון
 X0 .היא מערבב לכאורה (שם ובמקומות אחרים

בספרו) עם ׳משל׳ כמונח המציין מטאפורה סתם ,או לשון
ציורית בכלל ,או סנטנציה בודדת .ואכן הדיון הזה" ,שער
המשלים והמידות" ,הוא אך נספח לעשרים שערי הקישו 
טים ,ואין בו כוונה לתיאור שיטתי של מהות הסוגים (הלפר,
ש״י ,סוף עט׳ קצו ,אף לא תרגם את כותרת השער ולא
הביאו כסעיף בפני עצמו).
 73לעומת זאת ,הוא עומד על החלוקה הפורמאלית ,המחייבת
בתקופתו ,ל״נטם" (שירה ,והיא לעולם שקולה ותרוזה) ול־
"נתר" (פרוזה ,או פרוזה חרוזה בלא משקל)" .שיר" כתוב
תמיד במשקל קלאסי ובחרוז מבריח ,פרט לשירי צימודים
(ראה בהערה הבאה); את אלה הוא מזכיר בכתאב127 ,
א = ש״י ,עט׳ קעא .את הצורות הסטרופיות של שירי הא־
זור ("מושחאת") ,שלא נחשבו לצורה קלאסית ,הוא מזכיר
רק אגב עניין אחר  :כתאב 57 ,א = ש״י ,צב (ר,לפר תרגם
שם ״מושחאת״ = "מליצות מקושטות") .החלוקה הצורנית
אינה חופפת כמובן את הסוגים השונים .שירי־שבח ,למשל,
כתובים בדרך כלל בחרוז מבריח ,אך רבים מהם כתובים
בצורת שיר־צימודים או שיר אזור .קשר כלשהו בין צורת
חריזה ובין סוג אפשר לראות בשירי אזור (של חול); רובם
שירי חשק או שירי שבח בעלי הקדמה .עניין זה חורג
מתחים י’ו״ו כאו• את שייי י'קייש לםוגיהם-מ»״ימעמ"
אבן עזרא יק בהערית בודדות (כתאב׳ 3 31
פד מפני שלא החשיבם כשירה לפי הנורמה הקלאסית■
»» דיר ייא עצמו פייטן פורה ,שזכרו נשאר במשך
" S׳דווקא בזכות פיוטיו וסליחותיו ,והוא נתכנה "הסלח"•
י 7כלומר ,שירים שקולים שטוריהם מסתיימים בהומונימים

במקום ™?’י?‘ »ל כותרות השערים הוא מידי בראדי׳
דאד אור והוא שמור בהגהות
 78התרגום ד,עבי של
בחלק מביאורו שעדייו לא ראה אור־ וי

ישנות ובכתב־יד.

3י’0

דים נושאים כל אחד את חותם סוגו ,לא רק מצד הנושא
המפורש בכותרת ,אלא גם מבחינת העמדה והניסוח78.
בין שירי השבח שבשער הראשון יש אפילו כאלה,
שלמרות קיצורם הם כתובים בתבנית מורכבת :הם מת־
חילים בהקדמה מיניאטורית שנושאיה ,עמדתה וניסוחה
הם כדוגמת שירי היין שב׳דיואן׳ או כדוגמת שירי היין
שבשעריו האחרים של 'ספר הענק ,עצמו77 .
גם ב׳דיואן׳ של המשורר מעידות הכותרות הערביות
שבראש השירים על תודעה של חלוקת הסוגים .אמנם לא

תמיד אפשר לסמוך על הכותרות שהוסיפו המעתיקים ,ויש
שטעו בהן .אבל חלק מהן מעיד על עריכה קדומה ,שאולי
נעשתה בידי המשורר עצמו78 ,ובדרך כלל מתאימה הכו 
תרת לשיר .למשל ,בראש שיר התלונה האישי "נדו ימי
השחרות ,על כן אנוד [= אקונן] בעודי חי לאור חילם"■
(קיד) באה הכתובת שתרגומה "ואמר על הנוער והתלונן
על השיבה והפירוד" .בראש השיר "עד אן בגלות" (סז),
שיר תלונה אחד שכבר הזכרנוהו ,באה הכתובת שתרגומה
"ומשער ההתארגנות על העושק והתלונות על הזמן" .מב 
חינת ציון הסוג אין כאן מינוח סדיר וקבוע ,אבל בכל
זאת שונות הכותרות הללו מעיקרן מן הכותרות שבראש
שירי הגות רבים ,שאף הם עוסקים בזמן ובתבל ,אבל
רק מעמדה אוביקטיבית וכוללנית .בראשם כתוב "ומן
באב דם אלדניא" ("ומן השער בגנות תבל") ,או דברים
דומים לאלה.
בכמה מקומות אף רמז העורך לחטיבות השונות שב 
שיר .למשל ,השיר "גדודי ליל־נדוד" (קפה) פותח בתי 
אור ליל הבדידות ,ובתיאור לילות החברה והמשתה
שחלפו ,וממשיך אחרי המעבר בדברי תהילה; הוא נושא
כתובת שתרגומה" :ולו במינים שוגים של תיאורים ,וצי 
רף אליהם את שבחו של אבו אלחסן בן בתאת".
79

ה .סוגי השירה והמחקר החדש
בימי הביניים לא זכו אפוא סוגי שירת החול העברית
להארה תיאורטית ,שלא כקישוטי השירה ,וזהו בוודאי

אחד הטעמים לכך ,שגם המחקר החדש לא הרבה לעסוק
בסוגים בזכות עצמם .מאז ראשית המאה שלנו ,כשהצביע

 78לפעמים תופס סוג מסוים יותר משער אחד .בשערים ב—ד,
למשל ,מרוכזים שירי יין וחשק קצרים ,ובשערים ה—ז שי 
רים שעמדתם אישית ,ובעיקר שירי תלונה.
 77למשל שער א ,מכתם נ ,והוא בן ארבעה טורים :שניים
לתהילת היין (הקדמה) ,ושניים לתהילת הנדיב; המעבר
ברור מאוד .ל״הקדמה" המיניאטורית הזאת השווה למשל
את המכתמים העצמאיים בדבר היין — שער ב ,מס׳ לו;
שער ג ,מס׳ טו .ובדומה לכך למשל בשער א ,מס׳ מו
הקדמה בבית הראשון ,מעבר ותהילה לשר בשלושת הבתים
הנותרים ,והשווה הקדמה מיניאטורית זאת למשל למכתם
העצמאי בשער ג ,מס׳ כג.
 78הוא מזכיר בפירוש את ״דיואן שערי״ (= דיואן שירי) —
כתאב 58 ,א ( = )14ש״י ,צג.

[]18

י .גולדציהר  78על כמה פרטי ניסוח אופייניים בקיי
 80בצדדים תמאטיו,ת
8179
עבריות מספרד ,עסקו חוקרים שונים

של סוג זה או אחר ובמקומו במסורת התרבוונית־הה,ס?
טורית הכללית ,ורק מעט מאוד בענייני ניסוח ומ3נו
כגון בחלוקה הידועה לפתיחה ולגוף השיר .לפני שלוש3,

שנה ויותר העיר ח .שירמן שלכל סרג נתייחדו לא ר?

נושאים מיוחדים אלא גם דרכי ביטוי מיוחדות משלו"
אבל הללו לא נתבארו כל צורכן .החלוקה לסוגים נתפסה

כאמור בעיקר כחלוקה תמאטית ,שאינה טעונה כירוו
מהותי .כך אפילו ב׳תורת חשירה הספרדית׳ לדוד ילק
הספר היחיד העוסק כולו בסגנון השירה הזאת .ילין דן
בפרוטרוט בכל קישוט וקישוט ,ואילו את סוגי השירה הוא
מזכיר כמעט באקראי ,בסעיף "תכנים" שבמבוא לספרו

(עט׳  .)43—37הוא סוקר בקצרה את "תוכן" שירי ההת
פארות ,התהילה ,התלונה ,וכמה סוגים אחרים ,אבל את
כל השאר (״שירי האהבה ...והחשק ...,שירי תיאורי
הטבע ...שירי היין ...שירי שמחה בחתונות ידידים
ושירי קינות למותם״) הוא פוטר במשפט אחד (!) ,מפני

שהוא מוצא בהם את "התכנים הידועים של השירה העול
מית הכללית" .על שירי ההגות הסגטנצירזיים האוניבר
סאליים עובר ילין בשתיקה ,אף על יפי שהם סוג בעל אופי
מובהק משלו ,או שהוא מערבב אותם עם שירי התלונה
האישיים 82,מפני שגם אלה עוסקים בין השאר ב״זמן"
וב״תבל".
ההתעלמות ממוסכמות הסוג נתנה את אותותיה לפע

מים גם בניתוחו של שיר זה או אחר ,ובפרט כשרצו חוק
רים להסיק מסקנות בירגארפיות משירי הגות אוניברסא
ליים ,משירי חשק מסוגננים או משירי קודש .למשל.

בשיר החשק הסטריאוטיפי "לכל איש" (יא) ראה ג .קארי
Goldziher, “Bemerkungen zur neuhebraischen •1
 •Trauerpoesie”, JQR, XIV )1902(, 719-736המאמר

דן לראשונה גם בכמה מוטיבים חשובים .במקום אחר עם?
גולדציהר בסוגים בשירה הערבית; הוא הכיר לדעת כי
"חקר כל סוג לעצמו הוא תנאי מוקדם לתיאורה הכולל"
(ראה גרונבאום ,עמ׳ .)11
 80אציין רק אחדים  :ח .שירמן ,׳ידיעות המכון לחקר השירי,
העברית׳ ,ב ( ,)1936עמ׳ קל ואילך; lxxxi
 .)ibid., LXXXIII ;131-140 ,)1937 )1939(, 481ש .אג־
רמסון ,במבואות מהדורותיו ל׳בן משלי׳ ו׳בן קהלת' (נ״זג
רות לספרות .)1953 ,1949 ,י .וייס ,״תרבות חצדנית ושיר 1
חצרגית״ (תרשיש .)1948 ,י .רצהבי ,׳תרביץ׳ ,כה ()1956׳
 .322—301י .לוין ,שם ,כט (•161—146, )1960
81׳ידיעות המכון לחקר השירה העברית׳ ,ב ( ,)1936עט׳ קלאי.
 82עט׳  ,40בראש הסעיף על שירי התלונה .בעמ׳  329דז י
ב״משלי מוסר" (בעקבות משה אבו עזרא בכתאב)'^".
כוונתו לסנטנציות מקומיות ,ולא לסוג שירי עצמאי .ב®
מרו על שירת משה אבן עזרא (׳כתבים נבחר’ם׳׳ ייו חר
1939׳ ב׳ עמ'  )34°מונח יליז כנגד זה גם "שירי מוםר י.
כחה" .אך הוא כולל בין אלה גם שירי־תלונה אישיים מ
הקים.

[]19

נושא ,ניסוח ותבנית  :סוגי שירת החול העברית בספרד

לס עוות לאהבה שנתרקמה כביכול בין משה אבן עזרא
 Jבת אחיו (השיר אמנם פונה אל זכר ,אך בתרגומו
ןזופשי לגרמנית ניטשטש ההבדל בין המינים
^די הפריך את סיפור האהבה הזה מעיקרו 8‘,בלא קשר
לשיר ןה דווקא ,אך גם אם נייחס את "לכל איש" לפרשת
אהבה אחרת בחיי המשורר ,שנסיבותיה אינן ידועות ,לא
נלן אותר לאשורו .משירת החשק אי אפשר ללמוד פר־
טיס ביוגראפיים ,גם לא על דרך השלילה ,כפי שניסה
לעשות דוד ילין .הוא מצא ביצירתו של משה אבן עזרא
סירי חשק רבים ל״עופר" ,כלומר לנערים" ,ואף לא שיר
אהבה אחד״ ,כדבריו; מכאן הסיק שעל אבן עזרא "כעל
אבן גבירול ...לא זרחה שמש אהבת אשה" 85 .אבל
הניסוח המסוגנן והפנייה לעופר הרי הם מאופיו של סוג
זה; בתקופה הקלאסית לא נכתבו כלל שירי אהבה אינ 
דיבידואליים מובהקים ,ואין ללמוד מזה ,חלילה ,שרוב
משוררי התקופה לא ידעו אהבת אשה בחייהם.
גם דוד כהנא בנה חלק מן הביוגראפיה של משה אבן
עזרא על סמך שירי החשק" 88:אהב הרמב״ע עלמות
יפות מבנות ישראל ,שלקחו את לב המשורר הצעיר .לא
אחת ולא שתיים נלכד העלם היפה [זו מנין  ]7והנלהב
נפח ההשק שפרשו בנות החן לרגליו ,כמו שאמר בשירו"
ונר ,כהנא גם ניסה לערוך כרונולוגיה של שירי משה אבן
עזרא על פי מידת כובד־הראש שבהם ,כנראה לפי מאמרו
של ר׳ יונתן על שלמה המלך" :כשאדם נער אומר דברי
זמר ,הגדיל אומר דברי משלות ,הזקין אומר דברי הב
לים"• וכבר הראה בראדי שכהנא "טועה בהניחו שמאו 
רעות ריאליים ורגשות באים לידי ביטוי באותם צירופים
שאינם אלא היפרבולות או פרי הדמיון הפיוטי ...ומן
האמצעים השגורים בשירת התקופה״87 .
אבל זמן רב לאחר שפרסם בראדי את כל מחקריו על
משה אבן עזרא ,עדיין ניסה שמעון ברנשטיין לכתוב את
תולדות חייו של המשורר פחות או יותר ברוח מאמרו של
נהנא .לדעתו חיבר משה אבן עזרא תחילה את שירי החול
שלי; לאחר שנחרבה גראנאדה והוא ירד מגדולתו ונדד
מכר ,ראה בצרות העם ,ואז — "הרגיש המשורר המתענה
שמן השמים קוראים לו ,לקום לעזרת אחיו הנתונים
G. Karpeles, Geschichte der jiidischen Literatur
־ ;(Berlin, 1886), 1,504505את התרגום נטל כנראה מתוך:
S. J. Kaempf, Nichtandalusische Poesie andalusi
.scher Dichter (Prag, 1858), pp. 193-194, 205
H. Brody, “Moses Ibn Ezra — Incidents in his Life’,
!JQR, XXIV (1934), 309 ff.; idem, Selected Poem
/ Moses Ibn Ezra (Philadelphia, 1934), P•' s.ס
נמאמיו הנ״ל ,׳כתבים נבחרים׳ ,ב ,עט׳  .341ואגב ,משה '

אנו עזרא פונה אל נערה בכמה משירי האזור שלו וברבים
מכתמי ׳ספר הענק׳ .מן הצד הביוגראפי גרידא ראוי אולי
כאן שהיה נשוי ואב לילדים ,שאותם הוא מזכיר
.בכמה משיריו האישיים ,בפרט בשירי התלונה
•״ 'ש’ליח׳ ,יג ( 56 ,)1904ואילך 191 ,ואילד
•■Selected Poems etc., Introduction, PP

בצרה״ ,והתחיל בחיבורם של שירי הקודש שלו88 .ומנין
שרק שם ורק אז  7כנסת ישראל בכתה "בכלואי אדום
ובמאסר ערביים" ,כדברי המשורר ,גם בנעוריו ,ועוד
הרבה לפני כן .ומלבד זאת ,שייך תיאור סבלות הגלות
לסוגים רבים בשירת הקודש בכלל.
דוגמה מאלפת להתעלמות ממוסכמות הסוגים נמצא
בסברה שמעלה ברנשטיין באותו מקום 89,בדבר אחד
משירי ההגות של משה אבן עזרא .השיר מנוסח ברובו
בגוף ראשון ,אבל כבר ראינו שניסוח כזה בשירי ההגות
אינו מבטא גישה אישית מובהקת ,אלא הוא גיוון סגנוני
הבא להמחיש דווקא את המסקנות האוניברסאליות .בשיר
זה מדבר המת מקברו .הוא פותח בפנייה ישירה ובגוף
ראשון ,שכינויו חוזר בחרוז המבריח "־רי".
בני לו תחזה אתי כקברי אסיר כלא ובשחת ממרי
בבור נחבא ואין יוצא ואין בא כמו־טרף בצפרני עפרי
והוד פני אשר נהפך למשחית ורמה כמעיל מעל בשרי
אזי לא־תהןה מכיר דמותי למען חשכו פני ועורי
(רי )4-1

לכאורה זוהי סיטואציה ספציפית ,ועצמתה רבה :המת
מדבר תוך כדי התפוררות גופתו — "כטרף בציפורני עפ
רי" .גופו מופקר בעולם המתים ,וזכרו הולך ומשתכח
בעולם החיים:
ואיך מוזר נתנוני קרובי ואותי חשבו אחי כנכרי
וכהם זנחו אתי ןלדי וכן זךתי ושכחתי להורי (שם )6-5

הסוגר של בית  6נותן לדברים תוקף כללי; השכחה
אינה רק חטאם של בניו וקרוביו ,אלא דרך העולם הוא:
כל מת הולך ומשתכח ,ומסביב לבית הקברות נמשכים
החיים .גם הוא עצמו נהג כך בשעתו" :וכן זדתי ושכחתי
להורי" .ומה שקרה לאביו וקרה לו ,יקרה גם לבניו
אחריו:
מעט מזער ןו!י שכנם בתבל ומקריהם ןו!י מחר ?מקרי
הכי יאכלם בכור מות וזכרם :הי נשכח עלי תבל כזכר,
(שם )8-7

הניסוח הוא עדיין פרטי ,אך תוקף הדברים כללי ,בדומה
לדברי קהלת" :כמקרה הכסיל גם אני יקרני" (ב ,טו).
הבית האחרון הוא כבר סנטנציה טהורה ובלתי אישית
גם בעמדתה וגם בניסוחה י; המלה ׳אמת׳ הפותחת אותה
מטעימה עוד יותר את תוקפה המוחלט .אין מושיע וקרוב
במוות .אפילו היו לו לאדם בנים רבים ,כאילו לא היו:
אמת מקרה אנוש יוליד אלפים כמקרה איש אשר 2לך
ערירי
"
" יי' ’

(שם )9

 88מהד׳ ש .ברנשטיין ,ל׳שירי הקודש׳ של משה אבן עזרא,
 89שם ,עט׳• .16
(מסדה ,)1958 ,מבוא ,עט׳ .17
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דן פגים

הנד .כי כן ,מן הבחינה הרעיונית שימש המצב הספציפי
הדגמה להכרה האוניברסאלית" :אם יוליד איש מאה
ושנים רבות יחיה ...אמרתי טוב ממנו הנפל ,כי בהבל
בא ובחושך ילך ובחושך שמו יכוסה" (קהלת׳ ו .ג

שיר זה ,אפשר להבינו כהלכה רק על יסוד מסורת הסוג
שלו ,ולפיכך לא נוכל לראות בו וידוי אישי .אבל לדעת
שמעון ברנשטיין מודה המשורר בשורה  6שבשעתו "במי
זיז־ שכח את אביו" ,ועל כן "ראוי הוא לאותו עונש"

שילדיו ואחיו בגדו בו ושכחו אותו ,את המשורר ,בחייו.
חיזוק יחיד להשערתו שמשה אבן עזרא התנכר לאביו
מוצא ברנשטיין בכך ,שהמשורר לא הזכיר את אביו בשי
ריו (אבל הוא קרא לבנו יעקב על שמו!) .אמנם ,הקרע
בין משה אבן עזרא ובין ילדיו ואחיו (כנראה רק אחיו
יהודה) הוא עובדה ביוגארפית ידועה ®" ,אך בשירה מצאה
את ביטויה כמובן רק בשירי התלונה האישיים של אבן

עזרא :״כי בי ילדי פשעו פשוע״ (קסד  ;)4או" :נא
שאלו פי מליצים ...גם מע_לי ספרי תבונה תדרשו...
אם יעצו אחים כרעה זאת ...או לעגו בנים לאבות,
כאשר לי ילעגו בני ובי ירהבו־!" (כ  ,)42—39וגם:
״רוח ...שא את שלומנו לאחים בגדו ...נלטוש לרוע
מעשיהם עין חרוננו ותמיד נחרוק שינינו ...מעשים
אשר לא נעשו מיום היות תבל...״ (קנג .)24—23
ובכן ,על העוול הזה שנעשה לו מדבר המשורר בשירי
תלונה אישיים כעל דבר שאין דוגמתו בעולם כולו ,וכבר
בזה אפשר לראות בעליל ששירים אלה שוגים תכלית
שינוי מן השיר ״בני לו תחזה״; בשיר ההגות אין השכחה
ו״חבגידה" מעשים שלא נשמעו כמותם .נהפוך הוא :מד
רי העולם שכל דור שוכח את קודמו ,והוא עצמו עתיד
להישכח בדור הבא אחריו .אין כאן מאומה מעניין אקטו־

ראה H Brody, Selected Poems etc., p. 182. “lucid-: 90
.ents” etc., 309-320
» "אנוש חציר ייבש" ,מהדורת ביאליק־רבניצקי ,כרך ג ספר
א ,עט׳  ,37מס׳ סח.
" 99מפני פחד אדני" ,׳שירי קודש׳ ,מהד׳ ברנשטיין עט׳ צד
׳
׳
מס׳ פז ,שורות .14—10
 99שאלתו של המשורר היא כמובן רטורית ,וכאילו אינה עשויה
לזכות בתשובה מפי המתים .אבל המשכו וסיומו של שיר
זה מפתיעים " :בלי לשון קראוני אליהם-והראוני לצדי-
הם מקומי" .כמו יצאה יד מן הקברים שהצביעה על מקום
העתיד להיות קברו; וכמו השיבו לו המתים תשובה אירונית
לשאלת התם שלו :לא לתמיד עזבנוך ,אבל אתה הולד
אלינו ואנו לא נשוב אליך .ההגות התמזגה כאן בניסוח

P01 ,

אלי או ממריבה משפחתיתL .לא רק באוצר מלדו׳
בגישתו הכלל־אנושית נסמך הקטע האחרון בשיו 05
פסוקים בדבר ה״מקרה" האחד והשכחה הגמורד^^
נושא עיקרי בשירי ההגות וגם בקטעי־ההגות העצמ!/זי
המשולבים בקינות .אבן גבירול ,למשל ,כותב באחת

גותיו ®!:״וזה הוא המקרה לכל אדם יקרה ...ויי
זכרו בדורו ומדורו ורעו ושארו בלי לשמו זוכריס״<
זה יש להבין גם את דברי משה אבו עזרא עצמו בא'־1
מסליחותיו :־• ״הידע איש מצעדיו ...כי שופטי ,ומ^
דיו לעדי עד ניצבים יום יבגדו בו ילדיו ויכחשו בו אוו’.
בים".
ובאמת ,אילו קיבלנו את דעתו של ברנשטיין ,שגית 6

ב״בני לו תחזה" הוא עדות אוטוביוגראפית ,מה ה,
מסיקים ,למשל ,משיר ההגות "הקיצוני שעיפי" (קכו)
שגם הוא מנוסח בלשון ׳אני׳ ? המשורר עובר ליד קנח
הוריו ושואל" :הבגדו בי עדי  =1אפילו] אבי ואמי י
היה עלינו להסיק חלילה שבמשפחת אבן עזרא בגדו הכל
בכל! י־< סברתו של ברנשטיין היא רק אחת הדוגמאות
האופייניות לתפיסה מוטעית של מוטיבים ונושאים ,שמ
קורה בהתעלמות ממכלול המוסכמות של סוג שיוי».
הנה כי כן ,בניתוח שירת החול העברית בספרד חייבים
אנו להביא בחשבון את זיקת הגומלין בין כל הגורמים
הקובעים את מוסכמות הסוג .בלעדי זאת לא נבין לאשו
רם אף את נושאיהם ואת עמדתם של שירים מסוימים ,ועל
אחת כמה וכמה את מבנם ,את בחירת המוטיבים והציו
רים המופיעים בהם ,ואת משמעותם .ורק אם נכיר גורמה
זאת ,נוכל לעמוד על ייחודו של השיר החורג מגבולותיה.
האוניברסיטה העברית ,ירושלים

אישי ובתיאור ספציפי ,ואף על פי כן אמורים הדברים בנ
אדם ; השיר מגוון את הניסוח הסנטנציוזי של שירי הגוו1׳
ולא את כוונתם האוניברסאלית .והשווה ׳ספר הענק' ,ץ5
ח ,מם׳ לח ; שם אומרים המתים  :״עורו ,הולכים על גבי 1
מחר תהיו רעים לנו״ .השווה את שירו של הנגיד ״ sי
וראה אשר תשכון בביתו" (׳בן קהלת׳ ,מם׳ שלה) רינ!ח
מצב דומה לזה שבשירנו (וייתכן שהשפיע עליו) ,וכוי
האוניברסאלית ברורה לחלוטין.

".

 91טעויות כאלו שכיחות גם בניתוח שירת ימי הביניים ״ E
רית .ראה למשל Ciirtius, Europaische Litera- :
latinisches Mittelalter (Bern, 1953), pp. 36,
111.

