
 נודע לא בשיר היונה ציור
מאלג׳יר אביזמרה למנדיל

חזן אפרים

ל תו מנדי ר שי ו

ל תו אביזמרה מנדי ר שי כרו ו ת לשבח נז רו ם במקו ם שוני ם, ובמחקרי ם שוני שי  חד

ם, גם שני א י ה, הו ר כנראה, הי ם שני דו שי חי למגור קו ו מרו ר. ב לג׳י א ב  בעל ו

ר בו חי מלכי ה א 1רבנן״, ״ עץ שהו קץ מ ת לקסי ליו מעיד מח־קו, חכמי לתולדו  כי ע

ה הי ת״ מתקני פאס רבני בין ״ אנו התקנו צ מ תו ו״ ט״. שנת עד חותם או ס״  ממצא ש

ה עתו עם אחד בקנה עולה ז אי של קבי ל ררנו כי 2זו שו ע השנים בין חי מ ״ ש -  ש׳

(1 6 1 0 -1 5 4 אי (.0 ל הו רבה בהערכה מנדיל על דיבר זו נ כי רר ו שו מ רר״ בן ״ שו  מ

כוון ואף ת תו, לעסוק ה שיר חר מילתא. אסתייעא שלא אלא ב או ר מ ת  הרצה יו

ל על שירמן ערס מנדי שי בקו מי ח ת, למדעי ה הדו בריו אך הי אף נתפרסמו לא ד  לא ו

בונו, נמצאר עז חבל 3ב ת דאבדין. על ו הם על התבססה משירתר ההתרשמו תי מו שי  ר

קרי של ט חו פיו ם ה שמי על הרא ם ו טי פיו בצי שנכללו ה קו ם ב טי פיו  שבדפוס ה

ם היד. ובכתבי שי ה שלו ש מי ח ם ו רי שלו שי ם מ מי שו ן, של בארצרו ר חו * מהם 4דוי

 שבתמיכת הט״ז-י״ח במאות באלג׳יר העברית השירה לחקר המפעל מפירות הוא המאמר *
 דוד, יונה לפרופ׳ זה מאמר להקדיש שמח אני למדעים. הישראלית הלאומית האקדמיה
לשמו. וברמז פייטננו של מאוהדיו

ע״ב. עא, דף תרצ״א, ירושלים רבנן, מלכי בן־נאים, ר״י 1
.446-445 עמ׳ ה)וזרפ״ז(, רשומווז אחדות״, ״הערות זילאי)זולאי(, מ׳ 2
 בתוספת מצולמת מהדורה גאבישק, לר״א השכחה עומר ספר סירא, ש׳ )הרב סיראט 3

המצולמת, למהדורה שצירף דבר באחרית זו להרצאה מפנה תשל״ב( ירושלים דבר, אחרית
 ערך צרפת, ובדרום הנוצרית בספרד העברית השירה שירמן, ח׳ וראו: ;7 הערה ,2 עמ׳

.197 הערה ,422 עמ׳ תשנ״ז, ירושלים פליישר, ע׳ והשלים
ד, והפיוט, השירה ארצר דויחון, י׳ 4 p )להלן: תרפ״ה-תרצ״ג ניו־יורק א- r m, אוצר 

השירה(.
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חזן אפרים

הם פי על תי מו שי ץ, 5שד״ל של ר נ צו ך 6ו תו מ מו נקלט כך ו  במחקר, מנדיל של ש

ר שי שלו ו שני. בגלגולה העברית״ השירה ב״מבחר נדפס מ  בצמיחתה העוסקים 7ה

ש לאחר העברית השירה של רו תו את נס על העלו ספרד גי ר  אך 8מנדיל, של שי

ו יהתייחסות גם תו לההדרת הביאה רלא כללי, ררשם פרי היא ז  מנדיל של שיר

ם. לפני ולהצגתה קרי שון צעד החו כיוון רא שינו מנדיל שירת פרסום ב  פרסום עם ע

טי לשמונה מהדורה ד כתב מתוך 9מוחרך פיו שון י חר ,808 ש או מ תר ו ספנו יו  הו

צגנו ה טי שמונה ו ת. פיו בן 10רשו מו ררנו את כללנו כי מאליו ו שו ט מ שירה בילקו  ״ה

11אפריקה״. בצפון העברית

ת הפתעה חד מן מיו ר לנו זי דע, בלתי שי ד מכתב נו  1941 מספר אוקספורד י

שימת ב(58 )דף ר, בר או ב  לכבוד 12לביא שמעון רבי הנודע המקובל שכתב נוי

ל, ו מנדי ז שון ו שיר את המציגה הכתובת ל ט : ה פיו  המקובל החכם שחיבר נאה ״

בן מד המלו =המלו מעון ר׳ האלהי בנסים[ ] ל לביא ש ״ צו ה ז ה״ ל  השלם החכם על ז

ל מנדיל המקובל ״ צו ריו לו שנעמו למה ז ״. שי חיו ב ש שיר ו חרוז כתוב ה ח ב  מברי

שקל ם המתפשט, ובמ לי כלו שבח ידידרת דברי בו ו תו: למנדיל ו ר שי ל ו

על קידש שלחז עלי מכסה ליו ו ר 1הנ / כ ליו פרסו מנדיל רבי גבי ע
* : T  ♦* " I  v l  I t : * • *  ** “ I V י T  T  T |  • t  — * “  * t

ריו עם1נ מי ן ז דו גי דון י עי ליו טעם פנים פני לחם / כי י לו מ ב
“ T  * I ־ * T  * T  ** |  V  V  * I  * * I ־ ) * T

 כד כה לשמרת רמב״ן והשווה הברכה, מקור שהוא הפנים, שולחן הוא קדש: שלחן .1
 רבי הנו...עליו: ישראל״. לכל השובע יבא וממנו הברכה, תחול בו הפנים, בלחם ״...השולחן

 :יעידון יגידון הנעימים. שיריו זמיריו: נועם .2 וברשותו. בו שרדה שהברכה זה הוא מנדיל
 אכל כי מלמדת שירתו פנים: לחם... יגידון...״. יעידון ומטה מעלה ברואי ״כל רשב׳׳ג פי על

 קנז דף תרומה פרשת )שמות( כ כרך זוהר והשוו החכמה, את כאן המסמל הפנים, מלחם
חכמתא יהב ב( )דניאל וכתיב חכמה נתתי לב חכם כל ובלב לא( )שמות דא ״ורזא ב עמוד

.1880 ברלין והפיטנים, הפיוטים לוח לוצאטו, ש״ד 5
L. Zunz, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, Berlin 1892 6

ב, העברית, השירה מבחר והברמן, וינר בראדי, 7 א-סב. עמ׳ ב, תשכ״ה, ירושלים א- ס
 ; 24-21 עמ׳ )וזשמ״ו(, 26 פעמים ספרד״, תרבות של בשלוחותיה עברי ״רנסאנס יהלום, י׳ 8

 עמ׳ )תשמ״ו(, 26 פעמים בגלגוליה״, השירה מורשת — לשלוחותיה ״מספרד חזן, א׳
52-46.

 )תש״ן(, א שירה פרקי זמרה״, אבי למנדיל חתונה לשבת מוחרך פיוטי ״שמונה חזן, א׳ 9
.161-147 עמ׳

 פרקי למנדיל(, רשות חזן, :אביזמרה״)להלן למנדל חדשים רשות פיוטי ״שמונה חזן, א׳ 10
.116-105 עמ׳ ב)תשנ״ט(, שירה

 תשנ״ה, ירושלים העברית(, השירה חזן, )להלן: אפריקה בצפון העברית השירה חזן, א׳ 11
.219-214 עמ׳

 פז, אדני על הוס, ב׳ ראו: לדמותו מתייחסים ורשימת חייו תולדות על לנו הידוע סיכום 12
תשנ״ט. ירושלים
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מאלג׳יר אביזמרה למנדיל נודע לא בשיר היונה ציור

חיו ומחוספס כמז דק דק ק אל 1ש1מלק אל פערו פה / ל ליו ו ט
r  -  v i  P i “  V “ i t  v  t  It  j  t  j i  I r  1 I -  I -

דו הם / נם1בהגי ספור ספרי ספר דעים1י ק חו י ת ש ליו לו י כ הי  ב
מיז לולא א ד כי א ליו גם גרפי נפשי חיי אמאס / פניו אחזה עו ב ה

V T  “ I  “  * * I “  ** “  - I V  T  T  V VI  V • I * “ I “

מעוז ליו כים יהמה 1לב אחרי סר / לעומעת! שמע שמועתו־ ש ג
•1 1 1 I  V  I V * " “ I  “  T  T  I * I  “  T  T “ י ־ ■

 פנים לחם השלחן על ונתת כה( )שמות דכתיב הפנים דלחם שלחן דנא רזא ועל לחכימין,
 פי על לקחיו: דק... .3 נובעים. הם החכמה ממקור שדבריו במילוליו: טעם תמיד״. לפני
 כמן, והם לה, שראוי למי התוכחה מן גם אך והעדינות, הנועם מן בהם יש דבריו יד. טז שמ׳

 ביסודות הבקיאים החכמים הם בהגיונם: יודעים... .4 בעת. בה מחוספס וגם דק גם שהוא
 ״המשכילים כא, ג לקהלת עזרא אבן והשוו יצירה״, ״ספר התחלת פי על האלוהית, החכמה

 וספור״.׳׳ וספר ספר מהם שהשלשה יסרדותיה ובארבעה החכמה במאזני מחשבתם שהתבררה
 תיאם אינו הניקוד אאמין: לראותו. היא תקורתי וכל חיי, טעם שהרא הבליו: לולא״. .5

 שהגיעה מי כל לשמעתו: שמעון... .6 הטור. בהמשך ו״הבליו״ ״חיי״ במילים וכן למשקל,
הים. כגלי ונתרגש שהמה לבו, אחר אותו באהבתו הלך גליו: סר... שמעון. של שמועתו אליו

ררנו הרבה ההערכה שו מ תו התקבלות על במעט לא נשענת ל ר  הערכתם ועל שי

רו בני של ם והדוררת דו  הצפח בקבצים נקלטו מפירטיו חלק לו. הסמוכי

ם קניי הם, אפרי בצי בשפע נכללר מהם ררבים 13למרכזי קו ם ב טי פיו  היד שבכתבי ה

ר. מר בהקדמה מאלג׳י עו שכחה״ ל״ ם אנו 14ה אי צ ל של הסכמה מו ף מנדי רו  בצי

שיר ההקדמה בדברי לספר. שבח שיר א ל מכאן הספר את להדפיס קורא הו  אתה ו

רו. בני בקרב לד שהייתה סמכות על למד צג עצמר בספר דו ל מו שורר מנדי  כמ

קד. הרארי חי אנו מנחם רבי ל ר 15לונז כי מו את מז ל של ש ם בין מנדי שוררי  המ

ליו, חביבה ששירתם דו ע מי ע מ שורה ו לי עם אחת ב דו ם ג שוררי ם. המ אכן העברי  ו

שירת עתה עד שנתפרסם במה עיון ל מ ם שעדייץ רבשירים מנדי מוני ד בכתבי ט  י

ה על מלמד ד חו תה בצד אשר שירוזו, של יי ה תוך ספרד לשירת המשך היו ק  זי
ם מפורשת שוררי שירתם, מרגדרים למ ת ול ע ד א יו ולהתחדש. להתרענן הי

ה דבר כר ז טב ני טי הי פיו ת הרשוירת ב מיו או ל. שכתב הל ם 16מנדי טי  אלה פיו

ם שפעי תר מו תיו ביו שויו ר שב״ג של מ ם״ ראף ר בצי ש מ ם מהן ״ טויי פי בי רר צי  ו

שץ. ם ל ל או תיו ו דו ש ת מנדיל של ר דיו חו ת הן באשר לו, הן יי טו ת את מבלי  תמונ

ת הרעיה חל ה, ומצפה המיי שה בתקוו עו א ביכולתה אשר כל ו שר דרך למצו ק  ו

דד דודה אל ן במרחקים הנו אי ה״. ירדעים ״ו תה על מצהירה הרעיה אנ  נאמנו

ה ועל המוחלטת די ם״ דו פוני צ ה ה ועם בלבד, לדודה ״ א ז מן על תוהה הי הז

תרל״ב. ליוורנו זמרה, שירי תרפ״א; מראכש ידידות, שיר תר״ן; וינה ושמחי, רני 13
 בצירוף צילום מהדורת תק״ח, ליוורנו גבישון, אברהם רבי מאת משלי לספר פירוש 14

תשל״ב. יררשלים סיראט, ש״ר הרב מאת רדירן ועיון דבר אחרית
ע״א. קלז דף שע״ח, ויניציאה ידות, שתי לונזאנו, מ׳ 15
למנדיל. רשות חזן, ראו: 16
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חזן אפרים

ר קץ ללא החולף בו ע מן ״י ב״. חמץ ז שו ת 17י דו סו ם אמנם אלה י צויי שירת גם מ  ב

ל אצל אך ספרד, ם הם מנדי כי׳ ח, זו תו ת כי עד לפי שת הרעיה דמו ת לוב  דמו

ת ה עממי שה של חי ת הנאמנה. האי ו דמו ת מתעצבת ז ת באמצעו ת הצהרו  הנאמנו

ת שו עה, שהיא המדג שמי ת מ עו מצ א ב ה ו שי פו תיה חי ת הבלתי ופערלו א נלאו מצו  ל

ד. את טן הדו רו ת של פי לו רן אלה פעו או תי ם מן הם הנרחב ו פי שירה הי  :העברית ב
ד על מתייצבת היא הנה ה״. דלת ״קרת לפי שער י ח תו ת... תמיד פ חל שברת״ מי  מ

ל שאו ר ״ל קו ח ל מי ראה מי ו ע...״. ו ד פי את 18י חד היו מיו רי של ה או ש תי פו חי  ה

ם ר נדגי שי ה, ב ש הז ש כדי בו שי ל של דרכו את לקורא להמחי תו, מנדי ר שי ש ב  שי

ד החדשנרת. מן גם אך ספרד שירת של המסורת מן בה את, עו ר ז ה, שי ב ז מצי  ה

שראל כנסת את ת י א הרעיה, כדמו ה״ ״תקבולת מעיץ הו מ שלי שיר מ מרכזי ל  ה

צג מו המאמר. בהמשך ה

ה, לך מה פי פי ב, לבת לך, מה / שחרחורת ככה י ק שחה נדי ת?!1ו ר  ד

ד אל תתיצבי / שזפתך כי עד שמש, פני נגד  קרת לפי שער י

 משברת דודך מיחלת, תמיד / אורח הלוך הלך אל פתוחה דלת

ברי עם / ברח אעזר פר1ע אל תצפה ם1י ם1י  מספרת תמיד דרף עו

מי ראה מי ר1ולחק ל1לשא ת בכתב שמע אשר מי או / ידע ו באגר  ו

קי, שמעי ד1ע כי תי,1אח חז הנה מלכך, / הנה ת  מסותרת אהבה לך ו

אל בר1ע כל אל תיאמרי כה כי / שב כל ו ל הו ל ם מדבר ו  וכנרת סוף י

עתך מהר חי כל לעין ד1ע כי שו ה תגל, / י הי איוז כבוד לך וי פ ת 19ו
v v  * * * t  I t  v t ■ * '  t  • I •* t  * *• -  -  t  I ** *

שיר ת תמונה על בנוי ה  הרועה כמר דודה. את המבקשת הרעיה של אחת מרכזי

שיר הקטנה ם מ שירי ת שמש פני נגד העיר בשער היא מתייצבת 0 )א ה פ שוז  ה

תה, תנו רמבקשת או אוני ״אל מא תני שחרחרת שאני תר פ שז ש״, ש מ ש  אלא ה

עה, כאותה שלא ה רו ה המכריז אוו ה בג ר חו ש ה״, אני ״ או שר ונ ק ש ו  עם לה י

דה, א דו הי מנו מבקשת ו ה מ ד הגי שי שאהבה לי ״  תרביץ איכה תרעה איכה נפ

ם״, הרי פו בצ סו ב ש של ו פו ה: היא חי כריז תי מ א מצ שי...״, שאהבה את ״ פ  נ

רנו הדוברת שי ת דודה את מחפשת ב א מו, הקשר ו שה ע מקדי  עצמה כל את ו

עניין ה ל ה — ז אינ ת. ו תר מוצא א כן, על י שה אינה הי ת בו שו שוי מה את לע ע  ש

ע ב, בשמה לפגו טו הי ה הרי ת ו ד ניצכ ד ומספרת קרת שער לי ברי עם תמי עו

.215 עמ׳ העברית, השירה חזן, דרדך״, דמות זה ״מה 17
 )תשל״א(, ג הספרות נפשי״, שאהבה את ״ביקשתי לדן, י׳ ראו: ספרד בשירת זה לעניץ 18

 שירת על הערביים ויסודותיה החשק שירת בהשפעת בעיקר עוסק המאמר .149-116 עמ׳
בספרד. הקודש

בביאור. שם רראו ,110 עמ׳ למנדיל, רשות חזן. 19
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ל משרררנו השכיל אמנם אורח, טו טויו לי שלי בי  הרעיה את קשר ובכך ג ח ממ

אל החכמה אל בי, הקשר ו  התמסרות של היא הכוללת התמונה זאת וכל חיו

מה קץ ללא שי ץ״. ללא למ ק ם ״ ת המילי טו שו ם הפ ס״ ״יו ד״ יו מי ת ת ו״ פכו  הו

ת את כאן אף ת הפעילו ת לפעילו ת. חוזר שני ה אמנם ונ כ א זו כי לתשובה הי  ״

ד שועתך מהר חי כל לעין עו , הבטחה אך תגל״, י הו על המסתמכת זו עי ש  נו י

מרת א, הר״ כי למעשה או מ א שלפנינו בהקשר ״ אחר. מעולם מהר הו

, דרך ו ב של ז צו ר עי או תי ת של מפורט ו ה הרעיה דמו תי לו עו פ טי ו פר  הראליה ו

ם תלווי ה, המ שייכת אלי ת מ רו צי בי הדגם אל אלה מעין י  של האינטרפרטטי

ת, היצירה שיר את והרפכים 20האלגורי עי. כמעט שלפנינו ה מ ש מ 21לדו־
שיר זאת, לעומת ה״ לך ״מה ה נ צג יו מו א בזה ה ני, הדגם מן הו ציו פוזי מ קו  ה

ש עצם שכן מו שי ה בסמל ה ה, של האנשתה הארוכה, המסורת בעל היונ  היונ

ה שירה הפניי ר תוך בשאלה אליה הי או ה, סבלותיה תי שי מע מר שלא ו  לו

ת ה, המורה האחרונה המחרוז ת׳, ההופכת ליונ ב חנון בתפילה לבוא ל׳ ת ב  לפני ו
ב ראז הבורא ט שלח / אחריתך ״יי ״ את לגאלך י . ״ ן נו אף י אך ו בי ״, ברננה ״י ן  ציו

שיר לייחס מאפשרים אינם ת ל שמעו ת. שאינה מ תן אלגורי ח ני כ היוו  מן בכך ל

מו, השיר ף מדעית במהדורה בזה המובא עצ רו בצי ש ו רו ני פי ו צי ת. ו רו קו מ

חגוי שוכנה ירנה לך מה הסלעים כ

ה: ג חריז ג/ ב/ ב/ג/ג א/ ב/ג/ג א/ ה א/ ה/ ד/ ח ד/ ח/ / /ז ח ו ח/ / /ז ח ו ח/ / /ז  ו

ה ה/ ט/ ט/
a- - /-----------משקל:  —  a ־-------------0 - - / ־ ־ ־ /0................

ל זמרה אבי מנדיל להרב כתובת: צ״ מו ז ש בקרבו ו

ת: רו קו ד כתב מ א(; 1190 אוקספורד י רג ב;22 ,1194 אוקספורד ) בו צ  ,214 גינ

ח247 ס =נו ד(; ב) סו ״י הי ק. נ ;49 4574 מי ) נ = ( ת ב מו שי ם(. 14 מרעלי, ר =י ( 

כר: ן, נז דזו חי רני פי על .473מ־ דוי מ ש ר ; 50 ו ת שי דו די הם 155 מראכים י שני  וב

ה נוסח צר. שונ קו מ ו

מאלג׳יר אביזמרה למנדיל נודע לא בשיר היונה צירר

 המחוחת בסיפורת האלגררי המודוס ״מאפייני הוס, מ׳ ראו: רמקורותיו זה מינוח על 20
^ ישראל ספר )עורכים(, צור ור׳ רוזן ט׳ בתוך: הבינייס״, בימי העברית  תל־אביב ל
.97-96 עמ׳ תשנ״ה,

 במישור להתפרש חייבות אינן הן ואף א, נו, יש׳ פי על תגל״ ״ישועתך הן המפתח מילות 21
דווקא. האלגורי
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חזן אפרים

ה לך מה חגוי שוכנה / יונ ה / הסלעים ב ב ש בסיר תוגה / מדרגה בסתר יו
• I  T  T - * J -  V * * *  T |  ■ T  t  “  *■ I ~  * T i  T  I t  -

ן גו ה י דוג
ה מו־ה מתאנחה / פצעים ב1מר מתאויננה / נה1י מה1ה דמי לא אל / נוג

י ! V  T  T T  T  I -  t  * * r ״ 1   T  I  t  * T  T

פוגה וללא
T  t

ח זעה / גה1נמ פחךים ל1מק / לרגעים ד1נ דדה1מתנ / נה1ח בלתי א ר1ו
T  f  T T  T T  * 1  : י י • * T  I  • T  ( * • T  • J י 

נסוגה
T  T

ך נץ פ חי ך כי / ל אפ עז ת / י # ך ך ד כ ל ה ל כנ חי אן / מו ה, תבן־ נ ו ה י ! ? אנ

 בעברה לטרוף / מערצה באן־יר ידו / פף1ע לף פף1ןט אריה / שכנך דךך 5
ונאצה

T T I

 כנפיו יפרוש / הנוצה רב וגם ל1גד / פף1ןע ף1ע פף1מח נעזר / קנך ניכח
למוצא

:נוסח חילופי
 נוף 6 נ — לנופף לך יעופף ב5 נ — ללא ללא, ד2 / ים ;דג־ד־א עם מתחלף ג־ד2

 שאיות עי תוך ד8 ים — בכות נחלי 8 נ — ונאצה בעברה לטרוף ב 6 / נ — ינופף
ים; א, א — אחריתך וייטיב נ; — ואגאל ב 10 ים — נושנה

ומקורות: ביאורים
 לפסוק המדרש פי על כולו והעניין יד, ב שה״ש פי על ישראל לכנסת כינוי מדרגה: יונה... .1

 רודף ושונא סוגר הים שעה באותה ישראל היו ״כך ב פרשה בשלח דרשבי במכילתא זה
 דדגה: יגון בסיר תוגזז השיר. מעניץ רהוא הסלע...״ בחגוי ״יונתי בקבלה מפררש עליהס״

 הפירוש על נסמך זה ביאור דייג. בסירות נדוגו כאילו לבוא ממהרים שלך והצער התוגה
 על בנבואתו מדבר )עמוס ב. ד עמוס דוגה״, ל״סיררת הביניים ימי פרשני רוב על המקובל

שך ״פרות  מעניין היפוך יוצר והצער״ ״הכאב למודת ל״יונה״ בשיבוץ השימוש עונשן. ועל הב
 או ״קוצימ״ של במשמעות דוגה״ ״סירות הצירוף את מפרש עזרא אבן ואולם הצירוף.( של

 באותם ״נדוגה״ היונה של תוגתה הוא: הצלעית פירוש זה פי על לדייג. המיועדים ״קרסיס״,
 ופצועה פגרעה היתה פוגה: הומה... .2 ״יגון״. עם מטפורית לסמיכות שנצטרפו ״קרצימ״

 כי יללה בקרל הוגות היונים ״וכן יא נט ליש׳ רד״ק והשוו רגיעה, ללא ונאנחת הומה והיא
 פוגה: וללא ב. פג תה׳ פי על דומיה, לה שאץ עד דמי: לא אל בזה״. נמצא והיללה ההגיגה

 אץ נסוגה: בלתי... .3 וביטול״. שביתה פוגה, ״לשון שם רמב״ן רראו ח, ב איכה פי על
 ביאור ראו נץ...אנה: .4 הפחדים. מקול ומזועזעת ונדה נעה והיא כלשהי מנוחה ליונה לה

 ליונה שעה באותה דומין ישראל היו ״למה שם המציין המדרש של תחילתו אל וחזר ,1 לטור
 ואם הנחש הרי לפנים תכנס אם בה נושף נחש והיה סלע לנקיק ונכנסה הנץ מפני שברחה

ס משכנך, מקום שכנך: דרך .5 הנץ...״. הרי לחוץ תצא א האריה ונאצה: אריה״. ישראל. ב
i ומנופף מעתות שם צועד t לג. י יש׳ פי על מערצה: יטיפף... היתה. לטתף באיום ב-  ל

 למוצא: לטרף. ומצפה הענק הנשר לו נשא למוצא: נשר... ישראל. pא מול אל קנך: נובח .6
על :ירופף לכי מארצך. גליזז :גנך עזבת .7 למרחב. והיציאה המילוט דרך את בכנפיו חוסם
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רצוצה רצה / ומחוצה נחוצה אצה / פף1יר לבי ותלכי / גנך עזבת
T ־ I J " * * 5 ״ ־־ I־ * ) " T  :  T T  T  I  T  * T T  I

וקצוצה
T  I )

שנה1נ ישימו־ן כליל / שנה אל ושנה / עתות נחלי / ת1וליל ימים
J ■ T •* ־ T  T  I • t  “ 1 T  T  V  T  T  I • ••  t

ובלב / מנו־ז עבד ד1באב חיש / שבותןד את וישיב לבך / שפכי לאל
t 1 * ״ * * ** I ן r י I •• :  v • ־־ ־ : I t  v  V < ״

שנון חץ מציקך
 ל1לק יחנך / חנרן אל לך1לק יקשיב / נותך את ויגאל בתי, / עךכי תחנון 10

חנון זעקף
להצילך מהר / ן1ינ את לגאלף ישלח / אחריתך וייטב / תמיד ברכי יוצרך

* •* i  • r  • i  t  I ־ ־ ״ ! • •* t  ** -  I  • v  I ••  1 t  t  -  t  • I - . . ן .

גניז
 יוצרף / נאמנה וקןיה ציון / בתנה ןביאך בוחרך / תחזי כי / תרגזי אל

ברכי

 אהבתך ויזכור אחריתך וייטב ב11 נ — ליתא ג־ד 11 נ — גנון להצילך מהר ד 10
ים. — להצילך בשמו ד11 ים — מהרה לגאלך ג11 אא —

 הזמנים בשנה: ימים... .8 התכופים. הגלות לטרדות תיאור וקצוצה: אצה... וצערך. גלותך
 כמי וחולפים זורמים הזמנים עתות: נחלי קץ. לאין מתמשך בגלות הקשה והמצב חולפים,

 בכיתם ״אתם עליו שנאמר באב( במדבר)ט׳ המרגלים לילה כאותו נושנה: ישימון כליל הנחל.
 ה״ה(. פ״ד תענית ממש״)ירושלמי של בכייה לבכות אתן עתידין תפלות של בכייה לפני

 כינוי וכאן כא כט מש׳ פי על מנון: עבד .9 הערבית. דרך על נקבה לשון לילה, נושנה!
 את ויגאל .10 הפיוט. בסוף חוזר והטור הפיוט לייעוד רמז ברכי: יוצרך ישראל. לאויבי
 על המקדש, ולבית ישראל לארץ כינד נותך: המקדש. ובית ישראל ארץ את ויפדה יגאל נותך:

 למשיוז, כינוי ינון: .11 תפילתך. בזכות אותך יחון הקב״ה חנון: יחנך... יג. טו שמות פי
 מד יש׳ פי על לקב״ה, כינוי בוחרך: .12 ח. לא יש׳ פי על גנון: להצילך יז. עב תה׳ פי על

כו. א יש׳ פי על ירושלים, היא נאמנה: קריה שעט. רמז שמות ילק״ש, והשוו א

 ״מה לשיר שירנו בין ומעניינות ברורות זיקות קיימות השונים הדגמים למרות
 בהם ומפיחים ישראל, לכנסת שגורים בציורים עוסקים שניהם יפיפיה״. לך

 ושלמה. מגוונת תמונה המעמיד מאוד מפורט תיאור ידי על חדשים חיים
 היא לנמענת, פנייה ואחריו לך״ ״מה צירוף באותר פותחים השירים שני

 בשני מתייחסת, לך׳ ״מה השאלה ישראל. כנסת היא היונה, היא היפיפיה,
 22וכריה״ל בפרוטרוט, מתוארים אלה הנמענת. של ולמעשיה למצבה השירים,

 ידי על משלו בדרכים ״יונה״ הקפוא בכינוי חדשים חיים מפיח משוררנו גם
נסוגה״. ואחור ״זעה ואף ״מתנודדה״ ומתאוננה״ ה״הומה ה״יונה״ מעשי פירוט

הבא. בסעיף להלן ראו 22
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 כמעט־צילום פרטים, ובפרטי בפרטים הסתכלות לפנינו יש אלה ובצירופים
׳ 23המפוחדת. היונה של מתמשך

 בין בשיר הקיים למשחק ומתאימה מתפתחת עמדה היא בשיר הדובר עמדת
 לך״. ״מה בשאלה היונה אל הדובר פונה השיר בפתיחת לממשות: אלגודיה
 של סבלרתיה את בפרוטרוט לתאר האפשרות את לדובר לזמן באה השאלה

 והשאלה הראשונות, המחרוזות שתי על ״משתלטים״ אלה תיאורים ה״נמענת״.
 על מה לעצה אלא לתשובה, זוכה אינה הללו התיאורים ידי על המועצמת

 השיר את מחזירה זו אמירה ואף ממצבה. להיחלץ כדי לעשות היונה־הבת
 למערה נכנסה הנץ, בן מפני שפרחה היונה, שבו 24שבמדרש, התשתית לצירר
 הנחש, מפני יכולה אינה לפנים ליכנס ממנה, לפנים מכרנן רנחש סלע, לנקיק
 בעל שישמע כדי בגפיה מטפחת והיתה הנץ, בן מפני יכולה אינה לחוץ לצאת

 בתפילה עיניהם נשאו רודף ושונא סוגר ים ישראל שראו כיווץ כך ויבא, השובך
 תמונה אותה הנה המדרגה...״. בסתר הסלע בחגוי ״יונתי בקבלה מפרש ועליהם

 הפייטן בעיני המצטיירת התמונה היא לים, האויב בין דרכם בראשית ישראל של
שלו. בימיר גם

 שהיא האליטרציה בעזרת בשיר הנרדפת היונה תמונת מקבלת נוסף חיזוק
 (2 מתאוננה״)טור יונה ״הומה היונה קולות בציון הן האונומטופאה גבול על
 ״מחופף הנשר במעוף ובוודאי ינופף״ לך ״יטופף האורב האריה בצעדי והן
25יעופף״. עוף

 והן הממשות מבחינת הן ומיוחד מעניין לפיתוח היונה ציור זוכה כן כי הנה
 ההערכה את המבסס עצמר, השיר מן להיווכח שניתן כפי האלגורית, מהבחינה

המשורר. לה שזכה הרבה

 פלסטי הוא שבו המציאות דמוי ההיצג קומפוזיציוניח, כאלגוריה זה שיר הגדרתנו עם 23
 מופעלת זו טכניקה עצמה. הממשות מול עומד שהוא הקורא של תחושה כדי עד וחי

 מבעד ברינקר, מ׳ זה: בעניין וראו השיר. ביסוד העומדת המטפורה של החייאתה לשם
תש״מ. תל־אביב הבדיונית, בספרות וייצוג משמעות למדומה:

 מארד, רבים במקומות נזכר יז־( ב, הסלע״)שה״ש בחגוי ״יונתי בפסוק שיסודו זה מדרש 24
 דרך יג(, יד, דרשב״י מכילתא ב, בשלח ישמעאל דר׳ מכילתא >כגון במכילתות החל

 המדרש והמשך וזתקפו־(, רמז השירים שמעוני)שיר לילקוט ועד לספריהם רבה מדרשי
»הזוהר בספר ופיתוזזו (p סא ג, זהר .)ע״א

 הלוי, יהודה לרבי הקודש שירי יערה״. נדדה רחוקים ״יונת ריה״ל, השווה זה לעניין 25
 את המתאר ,827 עמ׳ ריה״ל( ירדן, תשל״ח־תשמ״ו)להלן: ירושלים ירדן, דב מהדורת

חופפה״. התנופפה ״התעופפה דרמה במצלול היונה מעוף
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ובפיתוחיו בהתפתחויותיו היונה ציור

 השיריס״ ״שיר בעל ששר מאז העברית בשירה מאוד הוא קדום היונה דימוי
 השבים את המשיל וישעיהו תמתי״ ״יונתי לשולמית וקרא יונים״ ״עינייך
 נו בתהלים כגון פירש, לא שהכתוב ובמקום ארובותיהם״. אל ״כיונים לארצם

 דישראל כנשתא על ״לשבחא המתרגם פירש רחוקיס״ אלם יונת על ״למנצח א
 במקרא היונה ופסרקי מקדויהוך, מתרחקין די בעזץ שתוקא ליונה דמתילא
 ספרות כל לאורך ישראל כנסת על בהרחבה נדרשים השירים בשיר ובעיקר

 בציור להשתמש ישראל משוררי חדלו לא ומאז ובתלמודים. במדרשים חז״ל,
 בשירי ובפיתוחיהם היונה בציורי והשתמשו ישראל כנסת את בו וכינו היונה

 חדשים חיים שהפיח הלוי, יהודה רבי לעשות הגדיל הזה ובדבר שלהם, הגאולה
 שירת על ריה״ל של שהשפעתו וכיוון רבה. רעננות בו והכניס השגור בציור

26בשירתו. היונה ציורי על מעט נרחיב רחשרבה רבה אחריו הבאים הדורות
היונה, של שגרתי בציור פותח למשל, 27היטיבי״ נגני רחוקים ״יונת הפיוט

 ממשיך זה במשפט הקן צירן אהלך״. לדרך קנך אלי ״ופני קורא הוא בהמשכו אך
 אך המקורית, משמעותו את הקורא לפני ומעלה השיר, שבראש היונה ציור את
 ומפתח ממשיך שהמשורר יש זה כנגד בלבד. קל בפיתוח המשורר הסתפק כאץ
 ״יונה השיר לגבי 28פליישר שציין כפי למדי, מררכבת לעלילה השגרתי הציור את

נשאתה״:

נשרים כנפי על / נשאתה נה1י
T T |  T - ־ * " T  t •

 וזד־וים סךרי תוך / בחיקף וקננה
ביערים דדה1נ / נטשתה למה

T |  “  T 1 T * - J  T T י

29מכמודים? פודשי / עברים ומכל
* T - t  T • • * • : - ן

 איכויותיה את שטשטש כינוי ישראל, כנסת = לרעיה מסורתי לכינוי הייתה היונה
 המאובנת. המטפורה את ומחיה שב ריה״ל של תיאורו זו. מטפורה של הציוריות

הרשתות ופורשי הציידים תיאור ידי על אם מתחזק כעוף( הציורי)היונה המוביל

 עמ׳ השיס, תורת חזן, תשמ״ו)להלן: ירושלים הספרדי, בפיוט השיר תורת — ספרי ראו 26
231-230.

.764 עמ׳ ריה״ל, ירדן, 27
 תרגומו וראו .420 עמ׳ תשל״ה, ירושלים בימי־הביניים, העברית הקודש שירת פליישר, ע׳ 28

 Franz Rosenzweig, J. Halevi, Zweiimdneunzig Hymnen und בתוך רתנצווייג פרנץ של
231 .Gedichte, Berlin 1926, p, (.648 עמ׳ ריה״ל, הושתו״)ירדן, ״יונות לפיוט

.412 עמ׳ ריה״ל, ירדן, 29
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 של כמעט, הפרדוקסי המקראי, התיארר ידי על ואם עבר מכל לה האררבים
כנפיו. על היונה את הנושא הנשר,

 שגרתי ציור לפתח כדי דרכים בשתי משתמש המשורר כי למדים, נמצאנו
 מאותו מנוגד או מקביל ציור העמדת האחת ביטוי: ויכולת מחודש תוקף ולוות

 ופיתוחו הציור המשכת והאחרת ;רכו׳ יונה כנגד נשר אור, כנגד צל :התחום
עצמו. הציור אותו של מענייניו בעניין

 כדי בציור נאחז שהמשורר מוצאים, אנו היונה בציור המשתמשים בשירים
 שהשתמש לאחר דאבה״ נפשה נכאבה ״יונה ״האהבה״ בפיוט כגוץ בו להמשיך
 את רמתאר הציור בתחום נשאר הוא ישראל לכנסת ״יונה״ בכינוי המשורר

 שמבקשת הזאת כיונה ההיכל, את 30״סובבת״ כשהיא בקולה״ ״הומיה היונה
 כנסת של חולשתה ואת לה, המרכר משכנה מקרם לפני והוגה הומה והיא קן לה

 הקב״ה מפי הכרזה השיר מביא ובסיום אבר״ ״קצוצת בביטוי מתאר הוא ישראל
/ סבא מימי גם / עזבא מי כל ״כי לאמר: האהבה״. את / ת1לכב יוכלו ליא /

I t  T I  ** ”  -  T  t  "  T ״ T - t  -  T v

 דר ״היכל ה״סובבת״ היונה ציור של הקשר באותו רבימ״ ״מים של הציור
 רגלה״. לכף מנוח ״מצאה שלא ה״יונה״ של תמונתה את ברקע מעלה ערבות״

 המפורסם בשירו זו תמונה מפעיל עצמו ריה״ל שהרי זו, מתמונה להתעלם ראין
 ישראל כנסת אל בירנה וכיווץ מנוח״ בו מצאה ״יונה 31לשכוח״ אין שבתון ״יום

 שהעמיד בציור המשורר הסתפק ולא ט. ח בבראשית נוח של כיונתו אותה וצייר
 מי על נשבעת ״כאשר מסיים שהוא השיר בסרף אליו חוזר רהוא השיר, בראש

 נשבעתי אשר לי זאת נח מי ״כי ט נד ישעיה מתוך לשון כשינוי שיברץ רהוא נח״
32הארץ״. על ערד נח מי מעבור

 שימוש תוך השיר, את הפותח היונה, ציור את מפתח המשורר מקום, מכל
 רקע, תמונת העמדת ותוך אבר(, קצוצת )הומיה, לציור הראויות בלשונות

 המשמערת לגבי האמררים וכפסוקים הפתיחה, בציור השימוש לאור המתקבלת
 ״יונה בשיר מוצאים אנר היונה לציור דומה פיתוח הציור. מילת של הראשונה

קולה השמעת ״תהמי״ ״תהגי״, הפעלים מציינים בפתיחה כבר 33תהמי״. מה

חזן אפרים

30
31
32

33

 (.766 עמ׳ ריה״ל, סבבה״)ירדן, רחובות ״ירנתי הלשרן והשווה
.645 עמ׳ ריה״ל, ירדן,

 מיודעי״)ח׳ ״אכן בשירו רשב״ג השתמש כבר יונזז־מבול־מים־אזזבה, הזה: ובמשחק
ב, ובפרובאנס, בספרד העברית השירה שירמן,  תשכ״א, תשט״ז, ירושלים־תל־אביב א-
י שלחה ״יום אומר: כשהוא (196 עמ׳ העברית[ השירה שירמן, ]להלן: ^  לעיוטט נ

מי מהביא ואל/נקיכע — לבבל אןזבת ^ה5ת מנוח/ב?ןה בף אם כי מ^אה באנוש/לא
 ט. נד ומיש׳ ט ח מבראשית ושילב ניח״.
.182 עמ׳ ריה״ל, ירדן,

166



מאלג׳יר אביזמרה למנדיל נודע לא בשיר היונה ציור

 נט )ישעיה נזזגה״ הגה ״רכיונים ד( לח )ישעיהו כיונה״ ״אהגה כגון הירנה של
 לקול אלה מיוחדים ופעלים טז( ז הומיות״)יחזקאל כולן הגאיות ״כירני וכן יא(

 ומה תהגי מה ״יונה, לאונומטופאה הנוטה אליטרציה בעל בטור הבאים היונה,
 ב בסטרופה ועוד, זאת השגרתי. היונה ציור את חדשים לחיים מחזירים תהמי?״

/ ר1כךר אבר / לי יתן ״ולו השיר אומר  ר״.1ךר לי לקןרוא / תלי אל לעוף /
 הכנף, בעלי מתחום כולם ״לעוף״, הפועל וציון לדרור הדימרי ה״אבר״, הזכרת
 המבקשת ירנה של ״המוזרה״ הבקשה הראשי. הצירר מקור את מחדש מעלה

 הראשונית. משמעותר ואל הפתיחה ציור אל כורחנו על אותנו מחזירה כנפיים
 האדם. לנשמת כסמל גם אלא ישראל, לכנסת כסמל רק לא בא היונה ציור

 כאץ ואף 34הברמן, א״מ שפרסם עופפי״, לאוהבך רחוקים ״יונת בשיר הוא כך
 מעוף המציין פועל שהוא ״עופפי״, במילה הפותח הציור את הפייטץ ממשיך
 ״בכנפי בתיאור הפייטן( כך)ממשיך ראחר ״רופפי״ לו המקביל והפועל היונה,

 היונה. של המרכזי בציור הקשורה תמונה מתקבלת הכול רבסך רחפי״ לאט רדיד
 זה ומציור 35״היונה״. ציור את המעלים אחרים בשירים המשורר של דרכו רזר
 הציור פיתוח שהזכרנו: וממה אחרים. ציורים של פיתוחם דרך על למדים אנו

 מנוגד ציור אפילו או השגור לצירר מקביל ציור העמדת תוך וחידושו השגרתי
 את מעלים הריהם זה, כנגד זה הציורים שני וכשעומדים סמנטי, שדה מאותו לו

 שבשיר זה כגוץ הציור של המקורית המשמעות זו המשרתף. המשמעות תזזום
 בהמשך הפיוזוח רק לא נשרים״. כנפי על נשאתה ״יונה לעיל, ציטטנו שכבר
 כנגד יונה המשררר שהעמיד זו, העמדה כבר אלא ״יונה״, הציור פני מחדש השיר
 הראשונה למשמעות הקורא את והחזירה היונה ציור את החייתה היא כבר נשר,
 את שכחה ו״יונה המשורר אומר 36מקוננת״ לך מה ״יונה בשיר גם הביטוי. של
שציינו. למה דומה ונשרים יונה בץ ההקבלה ופעולת נשרים״ צדוה כמעט קנה

 פרתה ״יונה גיאת אבן יהודה רבי של בשירו בא היונה בציור אחר כיררן
 משל מעץ תבונה. חסרת לציפור הנשמה נמשלת שבו 38 37מעבר׳/ כל יקושת

 לנשמה המשורר קורא שבו 3ילדות״,® בחיק ״ישנה ריה״ל של בשירו נמצא זה
נשמות ״בסוד ולהיות יתנערו״ לילה מרסיסי אשר ״כצפורים הזמץ מן להתנער

34 22.8.47 ,p x n. וראו: דו־משמעי. הוא לדעתנו אך לנשמה פנייה כשיר מפרשו הברמן 
לאומי. כשיר שפירשו ,864 עמ׳ ריה״ל, ירדן,

 עמ׳ שכם״)שם, הושתו ״יונות (,827 עמ׳ ריה״ל, יערה״)ידדן, נדדה רחרקים ״יונת כגון: 35
ועוד־. (599 עמ׳ גיאיות״)שם, ״יוני (,803 עמ׳ >שם, רחוקים״ אלם ״יונת (,648

.534 עמ׳ ריה״ל, יחץ, 36
.424-423 עמ׳ א, העברית, השירה שירמן, 37
.25 עמ׳ ריה״ל, ירדן, 38
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חזן אפרים

 לעתים אפוא משתלב וצירריו הלאומית השירה מעגל נהרו״. ה׳ טוב אל אשר
 לפנינו לאומי שיר אם להחליט לקורא שקשה יש שהראיתי וכפי 39הפרט, בשירת
 פיוט כגון הנשמה, היא והיונה הוא פרט שיר שמא או ישראל כנסת היא והיונה
בדבר. לגביו הכריע לא שהמהדיר לריה״ל, 40עופפי״ לאוהבך רחוקים ״יונת

 להציג כיקשנר שלאחריו. הדורות שירת על ריה״ל של השפעתו רבה כאמיר,
 ריה״ל, של היונה ציורי בעקבות ההולך אביזמרה, למנדיל 41מוכר לא שיר כאן

 הוא ממנו. שלמד מה את ולשכלל לפתח מצליח אך דומות, שיר בדרכי משתמש
 חיים ומפיח וגדושה, רחבה מלאה תמונה מעמיד פרטיו, לפרטי הציור את בונה

 בעקבות כשהלך והרעיה הדוד בשירי גם עשה וכך המוכרת. במטפורה חדשים
 פרטים והציג אווזן, ופיתח משלו נוספות מבט נקודות העניק אך 42רשב״ג,

דיחוד. רעמות תוספת לו ומקנים השגור הצירר של נוספת התחדשות המחדשים

.231-230 עמ׳ השיר, תורת חזן, וראו: 39
.864 עמ׳ ריה״ל, ירדן, 40
 אך אפריקה, מצפון מקורות שני פי על השירה, אוצר בדדדזון, כאמור נזכר אמנם השיר 41

כאן. המרדפס מן ושתה מקרצר נוסח זהר בשניהם
 הפיוט, בתוך: והרעיה״, הדרד ״שיר מירסקי, א׳ ראר: זה בעניין רשב״ג של דרכו על 42

.661-653 עמ׳ תש״ן, ירושלים
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