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שרה כ " ל

טפי ישראל להן  ,קובץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה ,
ר' צור וט ' רוזן  ,הוצאת אוניברסיטת תל -אביב  ,תל -אביב תשטה .

כרכים  ,בעריכת
2

א
בשנים האחרונות  ,ובייחוד עם מלאת

500

שנה לגירוש יהודי ספרד  ,חלה פריחה

גדולה בחקר היצירה העברית שנוצרה על אדמת חצי האי האיברי  ,ומדף הספרים
של העוסק בתחום זה נגדש והולך  .החל משנת תשנ " א  -תשאב פורסמו ספרים

הפורשים מניפה רחבה של נושאים והיבטים תרבותיים  ,היסטוריים וספרותיים ,
הגותיים ופילוסופיים  ,בלשניים והלכתיים  ,המאירים את שלל גווניה של היצירה
העברית בספרד  ,הן בתקופה האנדלוסית והן בתקופה הנוצרית  .רוב הספרים נועדו
לחוקרים ומלומדים  ,ומיעוטם למורים ותלמידים  ,או למשכילים חובבי  -ספר המגלים
עניין במורשת המפוארת של יהדות ספרד  .וספר היובל לישראל לוין  ,נשוא סקירה

זו  ,מוסיף לה את תרומתו הנכבדה  .אך בטרם נעבור לסקירה עצמה  ,מן הדין לציין
את המחקרים האחרים הבולטים בתחום זה  ,שראו אור בשנים האחרונות .
מן החלק היותר חיוני של המחקרים הללו נציין את ספרו של א ' מירסקי -

הפיוט  ,התפתחותו בארץיישראל ובגולה  ,שראה אור בירושליט בתשר' א  ,כעוביו כן
ערכו  .גם ספר היובל לי ' רצהבי  ,מחקרים בספרות עפ ישראל ובתרבות תימן  ,ראה

אור באותה שנה ( רמת -גן  ,תשנ" א )  ,ואף הוא כלי נאה ומלא ברכה  .באותה שנה ראה
אור בארה" ב ספר מחקר מעניין של רוס
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ובספרד  ,בסרגונוה  ,פרעזנז המלומד

את הספר ההיסטורי החשוב על הגירוש

La

 . expulsi inספר היסטורי אחר הקשור בגירוש,
(

~
בירושלים בתשנ" ב  ,הוא קובץ המאמרים מורשת ספיד ,בעריכת ח ' ביינארט.
שיצא

ועוד יש לציין את כרך ג ' של דיואן שמואל הגמד ,הלוא הוא ספר בן קהלת  ,מעזבונו
של המנוח דב ירדן  ,שיצא בירושלים בתשנ" ב  ,ואת ספרה של שרה כ" ץ  ,פיתוחיפ
פתוחיפ ואטוהפ  ,עיוני מחקר ביצירת שלמה אבן גבירול  ,שגם הוא ראה אור
בירושלים בתשנ " ב  ,לרגל מלאות  500שנה לגירוש ספרד  .גם ספרו של א ' מירסקי ,
מחובות הלבבות לשירת הלבבות  ,יצא בירושליט בתשנ" ב .
בתשר' ג ראה אור בירושלים ספר נוסף על רשב" ג  ,מחקרו החשוב של זאב

ברויאר  ,שירת הקודש של ר' שלמה אבז נבוייל תוכי וצויה ; והופיע גם ספרו של
יונה דוד ,סיפורי אהבה של יעקב

בי

אלעזר ( תל -אביב  ,תשאג) .וכן ספר המסות

והמחקרים של דן פגיס  ,השיר דבור על אפגיו שערך והתקין לדפוס ע' פליישר

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף

המאמר .

מיובל ליובל

ן

153

( ירושלים  ,תשרג)  .סמוך לכך יצא ספר יובל נכבד בתחום הפילוסופיה  -מנחה

לשיה  ,מחקרים בפילוסופיה יהודית

ובקבלה  ,שהוקדש לחוקרת שרה א ' הלר

וילבסקי ( ירושלים  ,תשנ " ד)  .ובאותה שנה ראתה אור בירושלים גם מונוגראפיה
חלוצית על ר ' יצחק אבן גיאת  ,מאת שרה כ" ץ ( שהתבססה על מהדורתו הטנטטיבית

של י ' דוד ,שירי ר' יצחק
מאת  ,ירושליט  ,תשמ" ח)  .ובאותה שנה הופיע בהולנד
אבי
ספר מחקר מקיף מאת אריה שיפרס Spanish Hebrew Poetry and the Arabic :
.Literary Tradition (Leidin. 19941
אבל פריחה מרשימה במיוחד נתגלתה בשנת תשנ " ה  .אז ראו אור בזה אחר זה
שבי ספרי יובל  ,שהוקדשו לשניים מן האריות בחבורה  -הספר כגסת עזרא  ,ספרות
וחייפ בבית הכגסת  ,ליובלו של עזרא פליישר  ,וספר ישראל לדן  ,נושא מאמרנו .

ואילו בעל היובל  ,ישראל לוין  ,פירסם אף הוא ספר בשלושה כרכים  :מעיל תשבץ,
על הסומם השוגיפ של שירת החול העבתת בספיד ( תלעאביב ,תשופה)  .יצויינו גם

ספרו עב הכרס ועשיר התוכן של חיים ביינארט מרוש ספיד (ירושלים ,

תשגנה ) ,

וספרו הצנום יותר של יוסף ריבלין על שטרי קהילת אליסאנה  ,מן המאה האחת -
עשרה ( רמת  -גן ,

תשעה ) .רצוני לציין גם את כרך סו של מחקרי ייושליפ

עברית ( ירושלים  ,תשנ " ה )  ,קנקן פשוט שיינו משובח

במיוחד ;

בספרות

נראה לי שעורכיו

הועידוהו לשנת תשאג  ,עם מלאות אלף שנים להולדתו של ראשון משוררי תור
הזהב הספרדי  ,ר ' שמואל הנגיד  ,כיוון שבכתב  -עת זה כלולים כמה וכמה מחקרים
מאלפים על יצירתה של אישיות ספרדית דגולה זו .

מאחר שאיזכרנו כתב -עת מן הראוי לציין עוד שניים שהופיעו במיוחד לרגל שנת
ספרד :

פעמים

( תשנ" א -תשנ" ב) ,שיצא בירושלים עוד

ה500 -

לגירוש יהודי

באביב

תשנ" א ובמתכונת כפולה  ,ועלת למורה לספרות מס ' 3ו ( ירושלים  ,תשאג ) ,

 - 46ו5

שאף הוא הוקדש לאותו תאריך היסטורי חשוב  ,ומיטב חוקרי ספרד תרמו לו

מחילם .

בסוף רשימה זו נציין את הופעתו של ספר שאין ערוך לו מבחינה

היסטורית -ספרותית  ,הלוא הוא ספרו המונומנטלי של חיים שירמן תולדות השירה

העברית בספיד המוסלמית  ,כרך א  ,שע' פליישר עדכן והשלים (ירושלים  ,תשנ" ו).
( הכרך השני  ,על ספרד הנוצרית ופרובאנס  ,יראה אור בעתיד

הקרוב).

סבורתני שלהשלמת התמונה של מפת המחקר בשנה -שנתיים האחרונות  ,ראוי
לציין גם מחקרים חשובים נוספים  ,שהוקדשו לחקר היצירה העברית  ,בחמשה
צמתים תרבותיים הנושקיט לתקופת ספרד או נמשכים ממנה  :מורשת הפיוט הארץ -
ישראלי  ,בקובץ מהקפו ומאמריו של מנחם זולאי ובעריכת א ' חזן ,ירושלים ,
תשנ" ה ) ; והמורשת הרוחנית של יהדות אשכנז וצרפת  ,במחקריו החשוביט של
אברהם גרוסמן ,חכמי אשכנו היאשתיפ (ירושלים  ,תשמ" ט)  ,וחכמי צרפת
הראשתיפ ( ירושלים תשנ" ה) ; והשירה העבוית בצפת אפריקה  ,אנתולוגיה עשירה ,
פרי עמלו של אפרים חזן (ירושלים  ,תשורה)  ,וכן הביבליוגרפיה שפירסט יהודה
רצהבי  ,תויתז שלבג 9תימז  ,מחבהפ וחיבוהפ ( ירושלים  ,תשופה ) ; ואחרון חביב ,
ספרה החלוצי של דבורה ברגמן  ,שביל ( anfnירושלים  , ) 1995 ,והוא זה" ב צרוף על

הסונט העברי באיטליה  .כך מוארת מורשתו הרוחנית -יצירתית של העם היהודי
בגלויותיו השונות  ,במוקדים השונים ומזויות ראייה מגוונות  ,והיכל המדע של עמנו
מתעשר

והולך .

% 54

ן

שרה כגץ

ברשימה מרשימה ( אך חלקית ) זו לא ביקשנו אלא לעטר ולהבליט את תרומת

ספר היובל לישראל לוין .אכן ,זכה לוין למה

שרק מעטים ונבחרים זוכים לו  ,לטפך

יובל עשיר ועב כרס ,שחוקרים מן השורה הראשונה תרמו לו מפרי עטם ושאך
רוחם .

ב
%

הוענק לבעל היובל מאת חבריו  ,תלמידיו ועמיתיו

ספי ישראל  1119בן שני הכרכיט
לחקר שירת ימי  -הביניים  ,במלאת לו שבעים שבה  ,וכלולים בו

העברית לדורותיה  .הכרך הראשון  ,שהיקפו

כ370 -

28

מחקרים בספרות

עמוד ( כולל התקצירים באנגלית ),

משופע בסוגיות מחקר מגוונות ביצירת ימי -הביניים  ,פרי עטם של

17

חוקרים

ומלומדים  ,ובכרך השני כ 270-עמוד ( לבד מהתקצירים) ,ובו וו מחקרים  ,רובם
בתחום הספרות העברית החדשה  .אגב  ,מתוך  28המחקרים שבספר 12 ,

הם פרי עטן

של

נשים  -חוקרות !

הספר ערוך בידי

ראובן צור וטובה רוזן בקפידה ובמקצועיות  ,וברוב תבונה

וטעם  .בפתחו באה  ,כמקובל  ,סקירה מאת רחל מינסקי  ,תלמידתו של לוין  ,על לוין
2

כמו כן  ,ניתנת בפתח הספר  ,כנהוג  ,ביבליוגראפיה של כל כתבי

לוין  ,שנערכה בידי

חברו הביבליוגראף המושבע יונה דוד  .ב ' פתח דבר ' מעידים

וחקר שירת ספרד .

העורכים כי השתדלו לייצג בספר את רוב תחומי פעילותו הספרותית של בעל
היובל ; ואכן דומה שהאסופה שלפנינו משקפת  ,בריבוי פניה ובקשת נושאיה  ,את
מגוון תחומי התעניינותו של

לוין .

בכרך א ' כונסו מחקרים בסוגיות תיאורטיות ופואטיות  ,פרוזודיות ותימטיות  ,וכן

עיונים בז ' אנרים ובצורות ספרותיות אחרות  ,של השירה העברית הספרדית  .בכולם
משתקפת תפיסת עולמה של היהדות המופלאה הזאת  ,כולל ההיסטוריה שלה

והביוגראפיה של יוצריה הגדולים .בין היתר ,נמצא מחקרים על זיקתה של שירתנו
העברית ל 'אחותה ' הערבית  ,תחום שלוין התעניין בו במיוחד ,ועד היום אינו חדל
מלעסוק בו באופן הנמרץ ביותר3 .
בכרך ב ' נדונות סוגיות בספרותנו החדשה  ,בפרוזה ובשירה  ,תוך הדגשת
הקורלציה בין שני התחומים הללו  .רק שני מאמרים בכרך זה חורגים במקצת

מגבולותיה הכרונולוגיים או התימטיים של הספרות העברית בת זמננו  .אלה הס

מאמרה של מיכל אורון על ' מיסטיקה ומאגיה בלונדת במאה הי" ח' (עמ ' ,)20-7
המתאר תופעה עלומה של ' הבעל שם מלונדון' ,הלוא הוא ההרפתקן היהודי מפולין
דוקטור פאלק  ,שלמרבה האירוניה מוצא אביו מספרד (עמ '  ; )9וכן מאמרו של בד
עמי פיינגולד' ,על ספרד בספרות העברית החדשה ' (עמ '  .)226-205פיינגולד פורש
מניפה ססגונית של יצירות עבריות  ,מהן נידחות  ,שנושא יהדות ספרד ,הגירוש

2

ראה  :ספר היובל  ,בהפניות הביבליוגראפיות.
ראה  :ספר היובל א  ,עמ' . % 9 - 9

3

ראה  ,למשל  ,שלושת הכרכים של מעיל תשבץ  ,וראה גם מאמרה של ר ' מינסקי ( הערה קודמת) ,

1

עמ ' . 13 - % 0

ן
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וגורלם של אישים מרכזיים באותו דור  ,העסיק את יוצריהן ' לא רק כפנומן היסטורי

וכמושא של התייחסות פרשנית אידיאולוגית  ,אלא גם כאתגר אמנותי (עמ ' 9ו. ) 2

4

בצד שני המאמרים החריגים הללו  ,כלולים בכרך ב ' עיונים  ,מהם מקוריים או
שגרתיים  ,ארוכים או קצרים  ,ביצירותיהם של סופרים קאנוניים כברנר  ,עגנון ,

וביאליק (דן לאורך בעז ערפילי 6וזיוה שמיר , )7וכיוצא בהם עיוניט ביצירותיהם של
סופרים בני משמרות צעירות יותך  -אהרון מגד ( אבנר הולצמן ) 8וחיים באר ( חנה

דויד).

9

בסקירה נרחבת ואוהדת בדובה כאן גם תרומתה של חבורת הסופרים

הצברים  ,שנתגבשה סביב כתב העת 'ילקוט הרעים ' ( נורית גוברין) ,

10

שארבעת

שמיה.

קבציו כונסו ונדפסו מחדש בשנת תשאב (בעריכת שלמה טנאי ומשה
בכרך זה נסקרים גלגולים של צמתים תימטיים -סגנוניים מפרוזה לשירה לבעז
וסוגיית ' הקורלציה בין שירה לבין סיפורת ' ( צילה רטנר אברמוביץ) 11 .
ערפילי ),
השוואה בין -תחומית וביךטקסטואלית אחרת בוחנת כאן את ההשפעות

הניטשיאניות הרומנטיות וה ' מיתולוגיות ' של ביטשה על הסופר העברי דוד פרישמן
( מנוחה גלבוע)  12 ,וכן מוצגת במחקר זה השפעת גיתה על פרישמן  ,וכל זה תוך קיומו

של 'דיאלוג סמוי עם ביאליק ' !  13אפילו אינטרפרטציה של סיפור בודד אחד
נשתרבבה לכרך זה  ,ובה נבדקת ביסודיות ' משמעותו של מוטיב העיוורון בסיפורו

של יעקב שטיינברג " העוורת" ' ( חנה נוה).

4

'

ג
מטבעו של עניין ,קשה לדבר על מגמה אחת או קו משותף ברפרטואר עשיר ומגוון

כמו זה שבספי ישראל להן ,והדבר מתגלה בייחוד בכרך הראשון.

כאן בולטת

משימתם הבלתי אפשרית כמעט של העורכים באירגון החומרים על בסיס תימטי ,

4

נושא מאמרו של פיינגולד הוא בעל הזיקה החזקה ביותר ליצירה העברית בספרד  .ואפשר היה

לראותו כחוליית חיבור בין שני הכרכים .
5

6

ראה  :ספר היובל ב  ,דן לאור ,כתבי עגנון  :מפת דרכים  ,עמ ' . 142- 123
שם  ,בעז

ערפילי  ' ,לא חשכה גמורה אבל בודאי לא אור '  ,י  .ח  .ברנר ונתן זך  :גלגולים של צמתים

סגנוניים  -תמאטיים מפרוזה לשירה  ,עמ ' . 204 - 169
7

שם  ,זיוה שמיר  ' ,ספיח '  -שורשיו וספיחיו של תהליך הבשלתו הממושך של הסיפור ' ספיח '

מאת ח " נ ביאליק ועל ייחוריה המאוחרים של היצירה  ,עמ' . 270 - 247
8

שם ,

אבנר הולצמן  ,הביוגראפיה שלא נכתבה  :החי על המת  -מפתח ליצירתו של אהרון מגד ,

עמ ' . 121 - 105
9

שם ,

חנה דויד  ,עת הזמיר לחיים באר

:

על התקבלות הרומאן ומבחר אינטרפרטאציות  ,עמ '

. 103 - 65
%0

שם  ,נורית גוברין ' ,ילקוט הרעים '  -מציאות של המשך ומיתוס של התחלה  ,עמ ' . 52 - 2 %

%%

שם  ,צילה רטנר אברמוב " ן  ,בין המספר לבין שירו  -למוגהת הקורלציה שבין שירה לבין

סיפורת ,עמ' . 246 - 227
%2

שם  ,מנוחה גלבוע  ,עיון בשירו של דוד פרישמן ' מפיסטופל'  ,עמ ' . 64 - 53
שם  ,עמ ' . 63 - 60

13

שם ,

%4

שם  ,חנה נוה  ,פואטיקה של השתקה

' העוורת'  ,עמ '

. % 68 - 143

:

משמעותו של העיוורון בסיפורו של יעקב שטיינברג
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שרה כ " ז

ז ' אנרי או פרוזודי משותף  .כך  ,למשל  ,שני המחקרים על ז ' אנר הקינה  ,של רוס בראנן

ומאשה יצחקי ; או שלושת המאמרים  ,העוסקים בנושא המחברות ( המקאמות)  ,של
יהודית דישון ויוסף יהלום  ,ושל מתי הוס ; או מחקריהם של אנחל סאנדבאדיליוס
וטובה רוזן על שירי האזור של ריה" ל  ,דומה שהיה עדיף למצא את המחקרים הללו
בספר  ,סמוכים זה

לזה .

מאידך גיסא  ,כיוון שמאמרה של יצחקי מוקדש למחזור קינותיו של שמואל
הנגיד ,אולי נכון יותר היה לתיתו בכפיפה אחת עם שאר מאמרי הקובץ שהוקדשו
לאישיות זו  ,כגון מאמרה של שולמית אליצור על תפיסת ' הזמן ' ביצירת הנגיד ( ולא

רק ביצירתו)  ,או מאמרו הקצר של אפרים חזן על תבנית ' החזרה המעגלית בשירת
ר' שמואל הנגיד' (עמ ' 27ו  , ) 134 -המציע פאזה משוכללת יותר בנושא שכבר עסק בו
בעבר 15 .

באופן דומה היינו מצפים  ,למשל  ,שמחקרו של סאנדבאדיליוס על 'שירי האזור
הליטורגיים של יהודה הלוי ' יובא בסמיכות למאמרה של רוזן  ,העוסק אף הוא
בשירתו המטרופית של ריה" ל ( לא רק בשירת

הקודש) .

ואל אלה עוד אפשר היה

לצרף  ,לכאורה  ,את מאמרו של עזרא פליישר על ריה " ל  ,אף כי אינו דן

( הפעם )

בתבניות פרוזודיות של שירי אזור  ,או מעין אזור  ,אלא באספקטים ביוגראפיים-

חברתיים של המשורר .

ואולם ברור שספקולציות כגון אלה הן בסופו של דבר

מופרכות ונדונות לכישלון  ,כיוון שלעתים מה שנראה כמאחד את המחקרים  ,דווקא

מפריד ומבדיל ביניהם  .לפיכך מלאכת אירגונם של החומרים והנושאים באסופה
שלפנינו על בסיס של מכנים -משותפים היתה משימה בלתי אפשרית  ,ולא נותרה
לפני העורכים אלא ההכרעה האחת  ,הפשוטה להפליא  ,לערוך את הספר לפי סדר

אלט-בר" ת של שמות המחברים  ,הגם שהדבר יוצר כעין עירבוביה ואי נחת מסוימת
אצל הקורא  .גם בסקירתי להלן אתייחס למחקרים בעיקר לפי סדר הופעתם בספר ,
תוך העדפה מובנת של כל המקורי והמעמיק  .העדפתי להתמקד בכרך זה  ,כיוון
שהוא משקף  ,פחות או יותר  ,את מצב המחקר בתחומ זה כיום .

נציין  ,שגם בכרך זה יש מאמרים אחדים יוצאי

דופן  ,כגון מאמרו הצנוע של א '

מירסקי  ,בסגנונו הפיוטי -הייחודי  ,על ' החרוז של מלה אחת ' (עמ ' 77ו  ,) 184 -השייך
לתחום הפיוט הקדום ולא לשירת ימי -הביניים  .גם מאמרו הארוך והמקיף של

המזרחן יוסף סדן  ,על 'יצירתו של

אלחארת ' אבן טנאן במסופוטומיה ממקבילות "

יהודיות בספרדי (עמ ' 95ו  , )235-מפליג למעשה מתחומי היצירה העברית אל היבט
תרבותי  -היסטורי  ,ולאו דווקא ספרותי  .הוא הדין במאמרה המקצועי של מאירה
פרוכטמן  ,על ' המפרש כעורך לשוני של פיוטים בימי הביניים ' (עמ '  , ) 287-277החורג

מתחומי השירה הספרדית  ,ועוסק בנושא לשוני  -דקדוקי  ,בספר ערוגת הבושם של
רבי אברהם בן עזריאל מבוהמיה  ,ובשיטתו הפרשנית על המסורה  .כאן מתייחסת
החוקרת לפירושו ל'זולת ' אחד של פייטן אנונימי בשם בנימין מלא ( עמ ' , ) 281

ומביאה את הפיוט בשלמותו  ,דבר המהווה תרומה ייחודית לטפך.
גם במאמרו הביוגראפי -היסטורי הקצר של יונה דוד ,על ' פטרוס

אלפונסי :

" דיסציפלינה קלריקאליס" ' (עמ '  , )68-63יש בעצם מעין ' הצהרת כוונות ' יותר

15

ראה  :א ' חזן  ,ספר היובל  ,עמ '

, % 28

המאמרים הנזכרים בהערות , 9
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% 57

ממחקר של ממש ,ונראה שדוד מכין בצקלונו מחקך שלם על אותו מומר יהודי ,
משה הספרדי  ,בן המחצית השנייה של המאה הי" א מן העיר הואסקה  ,שנהפך
ל ' פטרוס אלפונסי  /כאן מביא יונה דוד קטעים אחדים ( מתורגמים על ידו

מלטינית )

מחיבורו החשוב של אלפונסי ' ,דיסציפלינה קלריקאליס' ,תוך קביעה  ,שליצירה זו יש

לייחס את ' היווצרותה של הפרוזה האירופאית כלה ' (עמ '  , )64וכי יש לראותה

' כאוסף הסיפורים הקדום ביותר מימרהביניים ' ! (שם) .
ד
אעבור כעת לסקירה שיטתית בספר 9שרא 9לחה ואפתח במאמר שבו נפתח הספר ,
מאמרה של שולמית אליצור '" ,והימים מצווים מאלוה "  :גורל עיוור ואמונה דתית
בשירה העברית ' ( עמ '  . ) 43 - 27מאמר זה ראוי לעיון ברחב ( יחסית ) משלוש

משום שהחוקרת כיוונה בו לנושא שלוין כבר עסק בו לפביה

; 16

סיבות :

א.

ב  .מפני שנושא

' הזמן ' ( או ' הימימץ ו ' התבל ' הם מן הנושאים המרכזיים בשירת החול העברית
בספרד ; ג  .מפני שאליצור בגשת לסוגיה זו מתוך השקפת עולם דתית  ,ומתעמקת

בנושא תוך כדי שילובו בתפישת עולמם הדתית -אמונתית הכוללת של משוררינו

הספרדים  ,ובכך היא נוגעת למעשה בהיבט פסיכולוגי -קיומי של משוררינו אלה.
אליצור מדגישה את מלוא חומרת הפרדוכס שבין אמונה דתית תמימה בצדקת
מעשי האל בעולמו ובין קבלת המושג הפטליסטי של הרע ,מושג ניהיליסטי ביסודו ,
המיוצג בשירה זו באמצעות מטפורת ' הזמן ' ,שהועברה לשירתנו מהשירה
הערבית  17 .כאשר מדובר במשוררים יראי שמיס כשמואל הנגיד ,רמב" ע או ריה" ל ,
ואפילו במשוררים מאוחרים יותר  ,כאלחריזי ועמנואל הרומי  ,שעם כל ' קידמתם '
עדיין שמרו על אמונתם הדתית  ,צפה ועולה  ,לכאורה  ,השאלה במלוא

חומרתה :

כיצד מתיישבת התפישה הדואליסטית החובקת שני עולמות  ,זה של האל המנהיג

את עולמו בצדק וגומל לאדם כגמולו  ,וזה של ' הזמן ' ' העיוור' הדימוני (עמ ' ו, )3
המוליך את האדם בשריריותו המרושעת אלי אובדן ?

כדי לפתור פרדוכס זה  ,אליצור מוסיפה שתי קטגוריות דואליות הקיימות
בתפישת עולמם ובשירתם של היוצרים הללו :

מחד גימא עניין הרדיפה אחר

החומריות והנאות העולם הזה  ,ומאידך גיסא עבודת האל מתוך אמונה שלמה  .בין
שתי הקטגוריות הקוטביות הללו ניצב ' הזמן '  ,המשמש כמטונימיה לפיתויי היצר
והתענוגות החומריים (עמ '  ,)39ומתפקד ,למעשה  ,כעין מאיץ (קטליזסוה לרשעים
ולפתאים  :הוא שמפילם בפח  -עולם  -החומר  ,ובה בעת הריהו משמש כשבט עברתו

של האל (שם  , )40 ,המענישם על העדפתם את הבאות העולם הזה  .ואילו הצדיקים
והחכמים נזהרים מפיתויי ' הזמן ' ,בוטשים את עולם החומר ומתמכרים לעבודת
בוראם בכל לבם ומאודט .
אליצור מבסה ליישב את הסתירה שלעיל תוך הסברים תיאולוגיים -הגותיים אגב
פירושם של בתי שיר רבים  ,בעיקר משירי בו קוהלת של שמואל הנגיד  .באלה היא

לוין  ' ,זמן ' ו ' תבל '  ,וראה גם  :ש ' אליצור  ,ספר היובל  ,עמ '  27והערה

%6

ראה " :
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ראה בנידון  ,למשל  " ,טובי  ,רס " ג  ,עמ ' . 21 - 19
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מוצאת

שרה כנץ

חיזוק לתיזה שלה  ,שמיעוט אמונתו של האדם באלוהיו  ,עד כדי כפירה

והטלת דופי בהנהגתו את עולמו  ,נובע מדבקות יתר בחומריות  ,המרחיקה את האדם

מייעודיו הרוחניים האמיתיים  ,מה שמאפשר ל'זמן' לשלוט ולהתעלל בו  .אילו היה
מתנזר מפיתוייו  ,היו ' מקרי הזמן ' חדלים מלשלוט בו ולהזיקו  .מסקנתה של אליצור
היא אפוא  ,ששלטון ' הזמן ' חל על אלה המשתעבדים לו במקום לאלוהיהם ,

והפורענות הבאה עליהם נמדדת להם צמידה כנגד מידה ' ( עמ ' 2א .אך מסתבר
שמאמצי אליצור ליישב את הפרדוכס הזה בשירת שמואל הנגיד מביאים אותה
למבוי סתום  ,ובסופו של דבר היא נאלצת להודות  ,כי ' דומה שביצירתו מרובת
הסתירות של ר' שמואל הנגיד לא נוכל למצוא תשובה ממשית לשאלתנו' ( עמ ' 0א ,
ניוון שבשירת הנגיד אין למצוא ' סינתיזה גלהה ' לפרדוכס שבתפיסת עולמו הדתית .

לעומת זה היא מוצאת אצל ריה" ל את ' הפתרון ' לבעיה התיאולוגית-דתית  ,תוך
הסתייעות בפילוסופיה שלו הנשאבת משירו המפורסם ' :עבדי זמן עבדי עבדים הם
עבד ה ' הוא לבד חפשי ' וכו  18 /בשיר זה נמצא לאליצור המענה ה' בשל ' והמושלם
לבעיה המטרידה ' :עבדי הזמן' הם עבדיו החרופים  ,כיוון שהם משועבדים לפיתוייו
החומרניים  ,וממילא הם פגיעים לפגעיו וחרדים מהם  .אבל ' עבד ה " הבוחר באל

/

לאדונו ומוצא בו את ' מנת חלקו ' מתנתק בפועל ממעגל החומריות ' על

ידי

דבקות

ואמונה אלוהית ' (עמ ' 3א .והיות שהוא בוחר באדונו מרצונו החופשי  ,העבדות לגביו
'אינה אלא חופש' במובן העמוק של המושג .בזכות בטחון ' העבד' באדונו -אלוהיו ,
'כל מקרי העולם  ,קנייניו החומריים  ,טובותיו ורעותיו  ,בחשבים בעיניו לכלום' ,מתוך
כך הוא זוכה 'בחירות הרוחנית האמיתית ' (שם  ,סוף).
כדאי להעיר ,שאליצור אינה מיישמת את התיזה שלה בשירתו של אבן גבירול,
שלדעתי דווקא בה מקבל הפרדוכס הנ" ל ביטוי שירי חריף וקיצוני במיוחד .בעוד
שבשיר הפרישות שלו ' מה תפחדי נפשי ומה תגורל 19מצהיר המשורר כי אינו מבקש

כל חלק ונחלה ב' תבל ' ,ורק עבודת האל היא ' נחלתו' לבדה  ,הרי בשירו הפרסובאלי

'אני האיש ' 20מתואר צדה השני של התופעה  .בשיר זה המשורר פותח בהכרזה
נמרצת  ,שאין לו כל עניין בחומריות ובארציות  ,ונפשו בכספת רק לתבונה
ולרוחניות  ,ולמרות זאת ' הזמן ' ו ' ילדיו ' רודפים אותו ומתנכלים לו  .ולמרבה
ההפתעה מתברר שגם האל בכבודו ובעצמו ניצב לו כשטן על דרכו  ,ומחבל

בניסיונות נסיקתו לגובהי מרומי התבונה (שו '

3 , 6ו ) .

משמע  ,ש' פתרונה ' של אליצור ,

שהשתחררותו של האדם מן החומריות ומפיתויי ' הזמן ' והתמכרותו לרוחביות
צרופה אינן ערובה לחירותו  ,לפחות במקרה זה של רשב" ג  .אבל יש לזכור  ,שמדובר
כאן לא רק במשורר יוצא דופן  ,אלא גם בשיר גבירולי מדהים בחריגותו  ,שיר שאין
כמותו בכל שירת

התקופה :

דרישת ' התבונה ' או ' הרוחניות ' של המשורר בשיך

נתקלת בהתנגדות האל (' וסגר מחשבותי אל וחפץ לבבי משני פניו אסרו' ,שו ' , ) 22
מפני שמדובר בתשוקה

היברידית :

לפרוץ את נבולות הטבע  ,האדם והעולם  .וזהו

כמובן ביטוי של התמרדות באל ( כאיוב בשעתו ?)  ,ובאי השלמה עם המגבלות שהוא
הטיל על האדם  .לפיכך ,למשורר אין מנוס מן ההכרה הטראגית  ,שרק המוות משחרר
אליצור  ,ספר היובל  ,עמ ' . 42
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ראה  :רשב " ג  ,שירי החול  ,שיר רב .
ראה  :שם  ,שיר קצג.
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את האדם מאחיזת 'הזמן' (שו'  ,)7ורק במותו תינתן לו משאלת לבו  ,להשיג את
התבונה העילאית ו ' החירות

האמיתית /

ה
מאמרו של רוס בראנן  ' ,תבניות של גלות בקינות עבריות וערביות בספרד ' (עמ'
ו  ,עומד על יחסם האמוציונאלי החזק של גולי ספרד אל אדמת חיותם ,כפי שבא

- 45

~
לידי ביטוי בשירי קיבה ערביים ועבריים כאחד .בראנן טוען שכל קהילה בספרד -
יהודית כערבית  -האמינה שארץ זו 'העניקה לה מתת מיוחדתי (עמ ' 5א  ,ולכן
טראומת העקירה משם מזעזעת פי שבעה  ,והיא שהניבה שירי קינה רבים,

המבטאים ' נוסטלגיה ברגשת ' כלפי מולדת-בוגדת זו  ,הנראית למשוררים -המקוניים
מרחוק 'כגן העדן האבוד' (שם 6 ,א .אגב  ,אותה מטבע עצמה נוקטת גם אביבה דורון
במאמרה על 'ערים בשירה העברית בספרד'

(עמ ' . )78-69

אף היא עומדת על זיקתם

הרגשית החזקה של המשוררים  -היהודים והערבים  -אל ערי ספרד ונופיה היפים ,
משנאלצו להתרחק מהם  .ומרחוק השוו את ערי מולדתם האבודות ' לגן עדן  ,גן
האושר הנצחי '

(עמ ' . )70

מאמרה של יהודית דישון מפגיש את הקורא עם שיטתה המוכרת בחקר
המחברות העבריות  ,בייחוד מן ההיבט

התבניתי .

21

סוגיות מבניות כגון 'סיפור

המסגרת ' או מבבה 'המעטפת ' ,או המבנה ' הטבעתי ' ( הכיאסטי) ,

וכן

המבנה

' הסימטרל של חלקי המחברת  ,הם העומדים על  -פי -רוב במוקד עניינה של החוקרת .
הפעם היא עוסקת בהשוואה בין עקרונות מבניים וריטוריים במחברת השלישית

בספר תחכמוגי לאלחריזי ('משוררי אנדלוס' ,שער גץ ,ובין עקרונות דומים  ,או זהים ,
שגילתה במחברת החמש -עשרה

לאלמהד'אבי .

לדידי  ,הפרט המרתק ברשימת משוררי ספרד העבריים של אלחריזי הוא הדגשת
מורשתו השבטית של ריה" ל  ,כלומר היותו מצאצאי הלויים  .מתברר שתופעה זו
נזכרת עוד בתחכמתי בהקשר לשמואל הנגיד  -הלוי 22 .
ריה" ל  ,המבלימים את השורש 'לוי '  ' 23 :ושירי הלוי רבי יהודה
התעודה '  ,וכן  ' :ללוי כל יקר נלנה ונקוה  /והוא לן2ת פאר על ראש משיחיו 24 /

ואלה דברי אלחריזי על
/

לוית

חן לראש

אלחריזי אף מעז להעניק לריה" ל עליונות על קודמיו הגדולים  ,משוררי תהילים בני
שבט לוי  ,כפי שמציינת דישון (עמ '  ' : )24וכמעט לפניו סף אסף ואזלת יד ידותון

/

ויהי שיר בבי קרח  -לסרח ! ' לי נראה כי בשבחי אלחריזי את ייחוסם השבטי -הלויי
של ריה" ל והנגיד ,והעובדה שהוא משווה את שירת כל המשוררים העבריים לשירת
הלויים במקדש  ,ש ' התעוררו לנגן על השמינית '  25 ,נרמזת בת  -הד של הפולמוס הנוקב
בדור שקדם לריה" ל  ,בין שני גדולי המשוררים  ,שמואל הנגיד ושלמה אבן גבירול ,

21

ראה בנידון  :דישון  ,ספר היובל  ,מאמריה הנזכרים שם בהערות . 50 , 35 , 11 , %
אלחריזי  ,ספר תחכמתי  ,המובאות להלן משירסן  ,השירה העברית ב  .על הנגיד ראה שם ,

22

ראה :

23

עמ '  , % 10שר  ; 127עמ '  , 136שו'  . 103בעמ '  , % 45שו'  , 295נזכר גם זרחיה הלוי מחירונה .
ראה  :שם  ,השירה העברית ב  ,עמ '  , % % 3וגו' . 188

24

ראה  :שם  ,עמ '

% %4

שו '

25

ראוה  :שם  ,עמ '

13 %

שו '

. 206
 . 67ראה בהקשר זה גם :

רוזן  ,ספר היובל  ,עמ '

. 318

שרה כ " ג

ן

% 60

בדבר עליונותו של משורר שזכה במתת השיר בירושה  ,כפי שהתפאר הנגיד לא
אחת ,

26

לעומת עמיתו שזנה במתת זו משמים  ,בהתפארותו של רשב" ג  ,פולמוס

שדנתי בו במקום אחר .

27

כאמור לעיל  ,קיימת קרבה ברורה בין מאמרה של דישון על המקאמה ובין מאמרו

של יוסף יהלום גם מהבחינה הסוגיית וגם מצד הגישה התבניתית  -סטרוקטוראלית .

במאמרו של יהלום  ' ,תפקידו של סיפור המסגרת בעיבוד מקאמות עבריות ' ( עמ '

- 154

 , ) 135מתמקד החוקר בדמיון המבני שבין מקאמות אלחריזי ואלחרירי  ,ומוסיף
דברים על מקאמות אחרות  ,ובייחוד על המקאמה של אבן סיבא ' איגרת הצפורים 28 /
יהלום סבור ש'סיפור המסגרת ' של המקאמה העברית הקלאסית עבר
טרנספורמציה מבנית  ,תוכנית ואידיאית  ,משסתת המחברת החלה לעסוק בנושאי
הגות ומיסטיקה בדרך אלגורית  .לדעתו הדבר מתבטא בשינויים התפקודיים שחלו
ב ' פרולוג ' וב ' אפילוג '  ,וגם בדרכי עיצוב הגיבור במחברת  ,בהתאם לתפיסת עולמם

הדתית -פילוסופית של מחברי המקאמות העבריות  ,ועל -פי מגמתט לייהד את הסוגה
הספרותית הזאת  ,ולהעלות ב ' סיפור המסגרת ' את ' הניצוצות שהשתקעו בעולם

החול של הספרות הערבית למעלת קדושתה של לשון הקודש ' ( עמ '  . ) 143תרומתו
של יהלום לספר

לחי

בהבאת ' מקאמת אחיטוב בן תחכמוני '  ,ליוסף בן תנחום

הירושלמי  ,בפעם הראשונה במלואה ובצורה מוערת  ,יחד עם מקורותיה ( עמ '
 45ו  50-ו ) .

ו
מחקרו של מתי הוט  ' ,מאפייני המודוס האלגורי בסיפורת המחורזת העברית בספרד '

( עמ ' 26-95ו )  ,נסע אף הוא בנושא המקאמה ובהיבטיה האלגוריים  ,אך הוא מבקש
להציג מודל דסקרפטיבי לזיהוי דפוסי האלגוריה ביצירה העברית בכללה בימי-

הביניים  ,ולכן מאמר זה הוא  ,לדעתי ,
בקובץ

שלפנינו .

29

מל החשובים  ,המעמיקים ורחבי התנופה

כידוע ,יישומו של מודוס אלגורי ביצירה אינו מן הדברים

הפשוטים  ,ולא בכדי חותם הוס את מאמרו בהצעה כי ' השלב הבא במחקר זה צריך
להתמקד בזיהוין ובמיפוין של מערכות סימנים תומכי אנאלוגיה וחושפי אלגוריה
בחיבורים האלגוריים העבריים בספרד' (עמ '  . ) 126מיפוי כזה יעזור לנסח את
מאפייני האלגוריה ויעניק לחוקר  -הפרשן כלים מדויקים לבירור מעמדם של טקסטים
שונים  ,בייחוד כאלה 'שיש חוסר הסנמה בדבר מעמדם האלגורי ' ( שם  ,סוף המאמר).
בגוף חיבורו מציע הוס שני דגמים בעלי מגמה אלגורית הנחשפת תוך כדי
פרשנות

הטקסט :

הדגם האינטרפרטאטיבי והדגם

הקומפוזיציומ .

בדגם הראשון

מתעוררות בעיות בפרשנות הטקסט מפני היצג המציאות הרב -משמעי שבו  ,ואילו
26

ראה  ,למשל  ,דיואן הנגיד שיר ז  ' ,שעה מג "  ,שו '

, 40 - 39

או  :שיר קלא  ' ,התדע את פעל " שו '

ועוד .
27

ראה  :כ " ץ  ,המוסיקה  ,עמ '  ; 38 - 37וראה גם  :כ " ץ  ,פיתוחים  ,עמ ' 152

. 142 - 141

28

ראה  :יהלום  ,ספר היובל  ,עמ '

29

ראה בהקשר זה גם  :מאמרו המצוין של הוס  ,פשט או אלגוריה .

ואילך .

37

מיובל ליובל

ן
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בדגם השני קיימים סמנים שובים ברצף הטקסס ,המונעים את קריאתו כטקסט רגיל,
ומכוונים את הקורא היישר לרובדו האלגורי  .ברם  ,מתברר שיש טקסטים  ,שהמודוס
האלגורי בבנה בהם על ידי סמנים בודדים  ,שאין די בהם לחישוף רובדם האלגורי  ,או
שמחברם מעוניין לתעתע בקורא וליצור אשליית מציאות חזקה  ,העשויה לעכב את
זיהוי המעמד האלגורי בחיבור ,כך שרק פרשנות איטית והדרגתית תצליח לעורר את
הסמנים ' הרדומים ' שבטקסט ולחשוף את רובדו האלגורי.
אבל הוס עומד על דגם אלגורי נוסף  ,הפרובלימטי מכולם  ,כאשר במהלך קריאת
הטקסט מופעלים שני הדגמיט שלעיל בד בבד  ,והדבר גורם לבלבול ולחילוקי דעות

בין החוקרים -הפרשנים (עמ '  . )99יצירה מסוג זה היא המקאמה 'מליצת עופר ודינה '

לוידאל בנבנשת  ,שעמה הוא מתמודד בתעוזה ( תוך כדי עימות עם פרשנות שירמח ,
ומוכיח את זהותה האלגורית  ,בסיוע סמנים מגוונים הטמונים בה כגון  :עיצוב
הדמויות  ,עיצוב המרחב והמהלך העלילתי  ,ושימושי לשון חוזרים  ,ואמצעים

ריטוריים -קישוטיים שונים  .בעמל לא מועט הוא מצליח לשכנע את הקורא לראות
ביצירה את רובדה האלגורי  ,בניגוד לדעתו של שירמן  ,שגרס כי הסבר אלגורי של
מקאמה זו אינו אלא 'בדותה ' ( עמ ' .) 101
הוס מצביע על יצירות אלגוריות נוספות שבהן נתקל הקורא בתעתועים מהסוג
הנ" ל  ,עד שהוא נוכח כי הוטעה ועליו לחזור ולקוראן ממש בדרך הפוכה  .אכן  ,דומה
שמחברי המחברות הללו נהנו לשטות בקוראיהם  ,ולא לחינם חש הקורא לעתים
במעין קריצת עין לגלגנית או לשון היתולית השלוחה אליו מצד המחבר .בקיצור ,מן

הפרשן נדרש תיחכום רב בהתמודדותו עם יצירות מתעתעות ו 'מערערות אמינות '
מסוג זה  ' ,המתהפכות ' ממש לנגד עיניו  ,ונראה שלהוט לא חסר התיחכום הנדרש.
הוא מגיש לקורא מחקר מבריק ומעמיק תוך כדי שימוש בכלי הניתוח ובמודלים
הנכונים המסייעים לחשיפת הרבדים האלגוריים

ביצירה .

מחקרה של מאשה יצחקי עוסק במחזור קינותיו של שמואל הנגיד על מות אחיו

הבכור יצחק  ,נושא שגם הוא נדון כבר על ידי לוין.

30

אלא שהיא מתייחסת לנושא

זה מהבחינה הנפשית של האבל  ,בסיוע מודלים פסיכולוגיים מודרניים (בעיקר
פרויד)  ,באשר להתנהגות האנושית בזמן אבל על אדם קרוב ויקר  .בכך היא נעזרת ,
למעשה  ,במחקר של חנה נוה  ' ,האבל בראי הספרות העברית החדשה ' ,

31

תוך יישומו

לקינותיו של הנגיד  ,ותוך כדי פרשנות טקסטואלית ריטורית ופיגורטיבית מפורטת

של הקינות  .היא בוחנת את עיבוד האבל והתנהגותו של הנגיד האבל  ,האם הם
נורמאליים ו ' תקינים ' ,או ' פאתולוגיים ' ( עמ '

. ) 157

בהמשך היא מציגה פאראדיגמות

נוספות ( של ג ' בולבי  . Bowiby -נ ושל קובלר -רוס) על השלבים השונים של עיבוד

האבל  :המחאה  ,הייאוש והניתוק  ,וכן ההכחשה  ,הכעס והמיקוח  ,הדכאון וההשלמה .
בסיוען של כל הפאראדיגמות הללו היא בוחנת את תהליכי עיבוד האבל של שמואל
הנגיד במות אחיו האהוב  ,ומוצאת בשיר הקינה החותם את המחזור  ' ,תהלה יש

לשומע תפלה ' ( עמ '

173

ואילך) ,שהנגיד ,שלשונו השירית והנכונה לזמנו ולתקופתו ,

30

ראה  :לוין  ,על מות  ,עמ '

31

ראה בנידון  :יצחקי  ,ספר היובל  ,עמ '

, 106 - 95

ועוד .
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שרה כרץ

מבקש להעביר את המסר העקרוני ביותר של הפסיכולוגיה המודרנית  :יש לתת
לאבל למצות את כל שלבי האבל על פי דרכו וצרכיו ' (טוף המאמר).

ז

העצומה שבו  ,אולי יש כדי להתיש את הקורא  ,שאין הנושא מתחום עיסוקו,

מאמרו הנזכר של יוסף סדן הוא כמדומה המלומד והחריף בקובץ ,אבל בארודיציה
מקום ,

בחיבורו

רחב

ההיקף

והידע

מאיך

סדן

טסיות

והוויות

3

מכל

תרבותיות

ותיאולוגיות  ,ודן בעמדות הדוגמאטיות של ' ההגמומה הכללית ' השלטת בספרד

( ובכלל ) לעומת עמדתו של ' מיעוט ' נשלט .הוא סוקר את התמודדותו של ' המיעוט '

הנוצרי והיהודי בספרד עם ההגמוניה התרבותית הערבית -המוסלמית  ,ועומד על
יחסו האמביוולנטי של ' מיעוט' זה כלפי התביעה ועקרון האמונה המוסלמית  ,בדבר

לשון ' הצחות ' של הקוראן וסגנון המופת שלו 'שאינו ניתן לחיקוי ' ( אעג'אז')  ,לעומת

הערצת יופיו ופיוטיותו של המקרא ( עמ ' 96ו  . ) 201 -סדן עומד על תגובתט של
משוררים ומחברים יהודים ונוצרים  ,שבתחילה הדחיקו את ביקורתם על התביעה
המוסלמית והתפשרו עימה  ,ואחר כך העזו לפתוח את סגור לבם ולבטא את מורת
רוחם ממנה  ,תוך כדי התפלמסות והגנה על יופיו של הסגנון המקראי ועל ' קדושתו '
( עמ '

. )207

בעיני הקטע הרלוונטי ביותר במאמרו של סדן קשור באישיותו של יעקב בן
 33 .סדן מתאר
אלעזר בעל ' ספר המשלים ' ( או  ' :סיפורי אהבה של יעקב בן אלעזר
בהרחבה ( יחסית ) את עמדתו ' הבלתי מתפשרת ' של בן אלעזר כלפי העיקרון הדתי

"

המוסלמי הדוגמתי של ה ' אעג' אז ' ,ומביע את סברתו שבל אלעזר אינו מערער 'על יפי
לשון ערב הקדומה  ,אלא רק על האקסקלוסיביות של יופיה  ,וטוען שגם העברית

יכולה להביע כמוה ואף למעלה מזה  34 /מעניינת מאוד גט הערתו של סדןי כי תגובה
פולמוסית כגון זו יכלה לפרוץ רק בספרד הנוצרית 'לאחר שהייתה עצורה ומאופקת
ומלווה בחששות  ,בצל שלטון המוסלמים ' ( עמ '  , ) 109משום שבספרד המוסלמית
' העונש על השמעת ביקורת נגד הקוראן ונביאו היה לעתים קרובות הוצאה להורג'
(שם )  .אכן  ,זוהי תגלית מפתיעה ( וכנראה לא רק עבורי)  ,אך אם היא נכונה  ,כי אז
אולי מפתיעה ממנה תעוזתו של ראשון הפולמסנים היהודים בספרד  ,רשב" ג  ,שהעז
לבטא בשירו הדקדוקי ' אתן לאלי עז' את דעתו  ,בדבר עליונותה של ' לשון הקודש'
( לשון המקרא ) על יתר הלשונות  ,כולל לשובה של ' האמה ' ( הערבית ) המתנשאת על
' גבירתה ' העברית  35 ,למרות סכנת החיים שריחפה על ראשו בעשותו זאת  .מתברר
שגם במקרה זה ( כמו בתחומים אחרים)  ,מתגלית מקוריותו של רשב" ג  ,שכן כל

האישים והמשוררים הספרדיים האחרים הנזכרים במאמרו של סדן  ,החל מרמב" ע

32

ראה בנידון  :סדן  ,ספר היובל  ,הערה

מאוד  .וכיוצא בה  ,הערה  , 65עמ '
33
34

35

5

בעמ '

, 226 - 225

, 200 - 198

שהיקפה והמידע הגלום בה מופלגים עד

ועוד .

ראה  " :דוד  ,סיפורי אהבה ( תשנ " ה ) .
ראה  :סדן  ,ספר היובל  ,הערה  , 20בעמ ' . 207 - 206
ראה  :רשב " ג  ,שירי החול  ,שיר רנ ' אתן לאלי עז'  ,שו' . 53 , 43 - 40 , 24 - 23
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וריה" ל וכלה באלחריזי וביעקב בן אלעזר ואחרים ,כולם למעשה ' הלכו לאורו' של
הגאון מסרגוסה ' וארגו על מבורו '  ,כעדותו של רמב" ע עצמו 36 .
במאמר עקרוני בחרץ  ' ,ר ' יהודה הלוי  :בירורים בקורות חייו וביצירתו ' ( עמ '

-276

 , ) 241חוזר עזרא פליישר אל הפולמוס עם יוסף יהלום  ,באשר לקורותיו של ריה" ל
בנעוריו וקשריו עם רמב " ע.

פליישר מוסיף לדבוק בתיזה המקובלת (בניגוד לדעתו

37

של יהלום) ,כי פגישתם הראשונה של שני המשוררים התקיימה בגרנאדה ,בימים
שלפני צאתו של רמב" ע לגלות בספרד הנוצרית  .במאמר הנוכחי מרחיב פליישר את
היריעה על קשרי ריה" ל עם 'פטרונו ' ורעו מאנדלוסיה  ,בהסתמכו על שלל השירים
' האיגרתניים ' שהעניקו השניים זה לזה  ,ועל שירים נוספים  .בשטף מרוצו דן פליישר
גם במערכת יחסיו של ריה" ל עם משוררים ואישים אחרים  ,להם הקדיש המשורר
מפרי עטו  ,נושא שכבר בדון באריכות על ידי ח ' שירמן .

38

בנתח גדול מן המאמר של פליישר זוכה הפעם ר' יהודה אבן גיאת  ,שגם עמו
נפגש ריה" ל  ,כנראה ,

בגרנאדה .

אמנם עיר מולדתו של יהודה אבן גיאת היתה

כמסתבר לוסינה  ,שהרי היה בנו של ר ' יצחק בן יהודה אבן גיאת  ,גדול רבני לוסינה
ופייטניה במחצית השנייה של המאה הי " א

; 39

ואולם ייתכן שיהודה בן גיאת עבר

לגרנאדה בעקבות רמב" ע  ,תלמידו המובהק של אביו ,

40

משהלה חזר לעירו לאחר

סיום לימודיו בישיבת לוסינה  .וכיוון שרמב" ע היה בן למשפחה מיוחסת ובעלת
מעמד רם בגרנאדה  ,יש לשער שהוא שסייע לבן רבו וחברו  ,לקבל את משרת הדיין
בעיר זו .

41

פליישר מאזכר במאמרו אפיזודה משעשעת על ' משלוח מנות לפורים ' (עמ ' , )254
ששלחו למשורר שני רעיו מגרנאדה  ,ר ' יהודה אבן גיאת ור' יצחק אבן עזרא (אחיו
הבכור של רמב" ע) .מעשה זה מתקשר לאישיות חשובה נוספת בחיי ריה" ל ,בשם ר'
יצחק אבן עזרא  ,הלוא הוא חתנו ( ובנו של ר' אברהט אבן עזרא )  .הדמיון בין שמות
שני האישים ( ושתי משפחות אבן עזרא  ,שלא היו קרובות משפחה ) גרם לטעותו של
גויטיין  ,בנסותו לאתר את זהותו של הבחור הצעיר יהודה אבן עזרא הנזכר באחת
מאיגרות ריה " ל שנמצאה בגניזת קהיר .

42

מתברר שהעלם (' אלצבי ') החליט לצאת

בעקבות ריה" ל לארץ-ישראל  ,וריה" ל הודאג מאוד מן הידיעה הזאת .
כפי שכבר הצעתי במאמר העוסק בנושא זה ( בין היתה 43 ,
על הזיהוי  , 44 ,הצעיר' יהודה אבן עזרא הבזכר לא היה אלא נכדו של ריה" ל  ,בן בתו
היחידה ובעלה יצחק אבן עזרא  .הבה כי כן  ,מה רב הידע שמספק מחקר אקראי של
איזה כתב -יד נשכח בגניזה  ,או שחושפת איזו ' כתובת ' לשיר משירי משוררי העת

וגם פליישר סומך ידו

36

37
38
39
40

4%

42

ראה  :רמב " ע  ,ספר העיונים  ,עמ ' . 71
ראה  :פליישר  ,ריה " ל בנעוריו ; וכן  :יהלום  ,חקר ריה " ל  ,בייחוד עמ ' . 63 - 61

ראה  :שירסן  ,חיי ריה " ל  ,בייחוד עמ ' . 271 - 256
ראה על אישיות זו  :כ "ץ  ,יצחק אבן גיאת  ,מונוגרפיה .
ראה שם  ,למשל ,

עמ ' , 12

. 16

ראה  :פליישר  ,ספר היובל  ,עמ ' . 254
ראה  :שם  ,עמ ' . 272 - 270

43

ראה  :כ " ץ  ,יצחק אבן עזרא  ,עמ '

44

ראה  :פליישר  ,ספר היובל  ,עמ '

 321הערה

, 269
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סוף הערה

, % 15

וכן עמ '

272

הערה
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ההיא  ,להארת הביוגראפיות של גדולי משוררינו הספרדים  ,שאלמלא טרחו עליהם
החוקרים היה נמנע מאתנו הרבה עונג וסיפוק .

ח
מאמרם של ראובן צור ויהושבע בנטוב  ' :האירגון הריתמי והסטרופי בשירה העברית
בימי -הביניים (גישה קוגניטיבית )' ,הוא מן המחקרים הנכבדים והכבדים  ,תרתי
משמע  ,בספר ,ומחייב סקירה יסודית  .מתברר שהמאמר הוא מן המקוריים בתחומו ,

ומבוסס על תיזות שהועלו בעבר על -ידי
היבטים נוספים בעבודת הדוקטורט שלה .

צור ,

ובנטוב הרחיבה אותן ופיתחה

45

46

נציין כי מחקריו של צור הם מקור לא אכזב לתיזות והיפותיזות חדשניות בתחום

שירת ימי -הביניים ,

ועולה על כולם ספרו ' השירה העברית בימי

הביניים

בפרספקטיבה כפולה ' (  , ) 1987שלא זכה לתגובות הולמות  ,אולי בגלל האתגר הקשה

שהוא מציב לקורא ( ולמחקר) בארודיציה העצומה שבו  ,המבוססת בין היתר על
תפיסות פואטיות קוגניטיביות  ,ועל פסיכולוגיה תבניתית  ,וכן על אינטואיטיביות-

מוסיקלית .
גם התיזה שלפנינו מציבה אתגר לא קל לקורא  ,שטרם התוודע אל המנגנונים
הקוגניטיביים המופעלים בזמן קריאת שירה ( או

כתיבתה) .

לדברי צור ( שם , )307 ,

התופעה הריתמית ( והסטרופית ) של השירה קשורה בכושרו השמיעתי של האדם ,
כשהיא ' מתוהלכת ' לזיכרון קצר הטווח  ,שגם הוא פועל בעיקר בתחום ההדהוד
האקוסטי  .לזיכרון קצר הטווח יש השפעה מכרעת על הקיבולת השמיעתית

המועדפת של הקורא  ,ולפיכך דרושה ' ציפנות ' אקוסטית -מוסיקלית יעילה של
האינפורמציה הטקסטואלית  ,כדי להקל על עומס המערכת הקוגניטיבית של המאזין

( עמ ' . )307 , 301
צור  -בנטוב נאחזים בתיזה  ,או בהיפותיזה  ,הזאת כדי להסביר תופעה מעניינת

בשירה העברית של ימי -הביניים  .מתברר שמבחינה סטטיסטית  ,הארגון הריתמי
בשירת משוררינו הספרדים נוטה להעדיף שני משקלים עיקריים  ,את משקל

,

.

' המרובה ' ( ל ' ) ואת משקל ' השלם ' (:ט ()  .בדיקת מרכיביהם הריתמיים מגלה שהם
מיוסדים למעשה על צורת יסוד דומה  :בשניהם יש שלושה עמודי  -משקל בעלי
תבנית אחידה  ' :המרובה ' מורכב משני עמודים של ' מפועלים '  ' ,מ ועלים ' ועמוד
)

שלישי מקוצר  ,שמשקלו ' פעולים ' ( במקור הערבי גם הוא היה ' ~
מפועלימץ ; ואילו
במשקל ' השלם ' שלושה עמודים זהים המורכבים מ ' מתפעלים ' ' מתפעלים '

' מתפעלים '  ,ומסתבר שתבנית יסוד זו מקילה על הקליטה בזיכרון קצר הטווח  .אבל
צור גילה במחקרו  ,כי מבחינה סטטיסטית מועדף בשירתנו משקל ' המרובה ' על -פני

' השלם '  ,הוא בחן את הסיבה לכך מבחינה קוגניטיבית ומוסיקלית ומצא את ההסבר
הבא :

45
46

.

ראה בנידון ספרי צור  ,ברשימה הביבליוגראפית למאמר צור  -בנטוב  ,בייחוד בסוף עמ '

.

ראה  :צור  -בנטוב  ,ספר היובל עמ '

289

הערה

.1

. 310
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שני המשקלים הללו מורכבים מיחידה קצרה וארוכה לסירוגין ; במשקל ' המרובה '
היחידה הקצרה היא מלו  ,והארוכה עליט  ,ואילו במשקל ' השלם ' התופעה הפוכה :

היחידה הארוכה קודמת  -מתפ  ,ואחריה באה הקצרה  -עלים  .והיות שהזיכרון קצר
הטווח מעדיף את הפחתת העומס עליו  ,היחידה הארוכה ('הכבדהרן נדחית מפני
' הקצרה ' ( או ' הקלהץ  ,ומשום כך הועדף משקל ' המרובה ' על פני

' השלם /

אלא שכאן מתעוררת שאלה היסטורית  .הרי דונש ,שהכניס את משקל היתדות
לשירתנו  ,העדיף את משקל הארוך ( המקוצר) על פני ' המרובה ' ו ' השלם ' גם יחד  .על
כך משיב צור  ,שכנראה רק במרוצת הזמן הועדף משקל ' המרובה '  ,כתוצאה ' מתהליך
ממושך ובלתי מודע של סלקציה טבעית [ כיוון שהוא ] המשקל התואם יותר מכולם

את המגבלות הטבעיות של החסכון הקוגניטיבי ' (עמ '  .) 309מובן שהנחה זו טעונה
בדיקה בפרספקטיבה כרונולוגית  ,ויש לשער שעוד תעסיק את החוקרים בעתיד.
תופעה אחרת הנדונה במחקר שלפנינו ובה התמקדה בנטוב בעבודתה היא  :מדוע

_

בשירת הקודש נפוץ יותר משקל ' המתפשט' ל" ב) ,

47

המורכב מיחידות מורכבות

ומשתנות  ,והיוצר עומס רב יותר על המערכת הקוגניטיבית
תשובה

ניצחת :

?

לזה נותן המחקר

כיוון ששירת הקודש היתה מושרת משמשת המנגינה כאמצעי

ציפנות נוסף שיש בו כדי להקל על עומס הזיכרון קצר הטווח  .משום כך אין מניעה
להשתמש בשירת הקודש במשקל המורכב והמסובך של

' המתפשט /

אך

עדיין

בשאלת השאלה  ,מדוע בכל זאת זכה משקל מורכב זה לעדיפות על פני משקלים
קלים

יותר ,

כמו ' המרובה '

ו ' השלם ' ?

על כך משיבים צור  -בנטוב בתיזה של

בירדסלי  48 ,לגבי שלושת עקרונותיה של ההערכה האסתטית  :האחדות  ,המורכבות ,
והאינטנסיביות הקוגניטיבית -אינטלקטואלית של הכושר האנושי  .עובדה היא ,

שבעוד שטור שירי מורכב מכביד על הזכירה הריתמית ופוגמ ביסוד האחדות שבו ,
הרי שבעיקרו של דבר המאזין  ,או הקורא האינטלקטואלי  ,נהנה יותר מן המורכבות
בשיר ! וכיוון שהמנגינה בשירת הקודש תורמת לאחדות השורה המורכבת  ,מקל
הדבר על הזיכרון קצר הטווח  ,והמאזין ( המתפלל ) מתפנה ליהנות מן היסוד הריתמי
המורכב בשירה זו  ,מה שעשוי להסביר את העדפת משקל ' המתפשט ' בשירת
הקודש .
החוקרים גם דנים ביסודות הסטרופיים והריתמיים  ,שב ' שירי אזור '  ,שאף אותם
נהגו להלחין ולזמר  .ואולם לא נרחיב בנושא זה  ,כיוון שהעקרונות והמסקנות של

הדיון דומים לאלה שלעיל  .ראוי לציין  ,שהמחקר שלפנינו אינו מסתפק בהסברים
קוגניטיביים של הסכימות הריתמיות  ,אלא מצרף להם נספחים של לוחות
סטטיסטיים מאירי עיניים  .לדעתי  ,מעוררת עניין התופעה המתגלה בנספח מס' ו
( עמ '  , ) 311שממנה עולה כי רשב" ג העדיף  ,משום  -מה  ,לשקול במשקל ' המתפשט '
בעיקר את הרשויות שלו  .לתופעה זו לא מצאתי הסבר במחקר  ,ואולי  ,ככלות הכל ,
את התשובה יש לחפש לא רק בתחומי האינטלקט והקוגניטיביות  ,אלא גם בהעדפת
טעמו וחושו המוסיקאלי המיוחד של כל משורר

ומשורר ?

47

ראה בנידון גם  :ברויאר  ,שירת הקודש  ,עמ ' , 318 - 311

48

ראה  :צור  -בנטוב ספר היובל  ,עמ '

.

. 310 - 301

ועוד .
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כאמור לעיל  ,במאמריהם של טובה רוזן ואבחל סאנז-באדיליוט  ,כמו גם במאמרו של
פליישר שנדון לעיל  ,משתקפת שירת ריה" ל  .אלא ששבי הראשונים מתמקדים
בסוגיותיה הריתמיות והססרופיות של שירת ריה" ל  .באדיליוס בוחן את הזיקה שבין

שירי האזור החילוניים של המשורר ושיריו הליטורגיים  ,ומנסה להגדיר את ההבדל
הפונקציונאלי והסטרוקטוראלי ביניהם  .לדבריו  ,בין שמ הקורפוסים הללו מסתמן
הבדל תפקודי בולט שנועד ל ' מדריך ' ( ול ' ענףץ  ,או ל ' כרג ' ה ' ול ' סיומת המקראית /
והוא סבור שאין מדובר ב 'גילוי חיצוני ' של הבעייה התפקודית -והמיבנית הזאת  ,אלא
בשוני 'עמוק הרבה יותר' (עמ '  , ) 190אותו הוא פורש לפנינו במיומנות במאמרו
הסולידי  .באדיליוס מסיים את מאמרו באמירה בהירה וחד משמעית  :גילגוליו של
המושח מן השירה הערבית אל השירה העברית החילובית ,

49

וממנה אל שירת

הקודש הם דממה מופלאה לדינאמיקה ספרותית תוססת  .המושח הליטורגי קשור
למודל החילוני הערבי ונגזר ממנו  ,אך עם זאת מצטיין במאפיינים משלו ובפואטיקה

עצמאית ' (שם  ,סוף) .
רוזן  ,לעומת זה  ,מקדישה את מאמרה 'על המהלך המטרופי בשירת יהודה הלא '
( עמ '

5ו) 328 -3

לחישופה של 'פואטיקה אלטרנטיבית '  ,שריה" ל הבליע לדעתה בספר

הכחרי ובשירתו  .כידוע ,שלל ריה" ל את השימוש במשקלים הערביים  ,שגורמים
לדבריו ל ' השחתתה של הלשון העברית  50 /והעדיף את ' המקצב הריתמי הרגיש
( המותנה במשמעות ) על פני יתרון השמיעה של הקיצוב המטרי המכאני ' (עמ '
את המקצב הזה  ,המכוון לפעול על הנפש  ,הוא מצא ב ' טעמי המקרא

. )319

ובפיוט /

לדבריו  ,בזמרת הלויים נתקיימה הפונקציה ' התקשורתית והאקספרסיבית -ריטורית '
הזאת  ,שהיטיבה להחדיר ללב השומע את מלוא המשמעות הסמנטית שבטקסט.
בעוד שהמקצב המכני  ,הקבוע והאחיד של המשקל הערבי 'איבו בקרא אלא בדרך

אחת  /דהיינו  ,אין בו הטעמות ואינטונאציות טבעיות  ,המסחעות להעביר למאזין
את המסר הסמנטי תוך כדי השמעת המקצב המלודי  .אגב  ,יש ברעיון זה של ריה" ל
כדי לתמוך בתיזה של צור  -בנטוב  ,שנדונה לעיל .
ואולם  ,רוזן עומדת על הפער המוזר שבין ההלכה והמעשה אצל ריה " ל  ,ומצביעה

על סתירה בין דעותיו העיוניות ובין כתיבתו השירית בפועל  .מתוך רצון ליישב את

הסתירה הזאת היא נאחזת בתיזה התיאורטית -הפסיכולוגיססית של רוס בראכן ,
בספרו

Companctio~s Poet

6גן .

51

בספרו זה מציע החוקר מקורנל תיזה חדשנית

לפשר תיסכוליו של ריה" ל ( ושל משוררים ' חצרביס '

להפכפכנותו .

אחריט )

שגרמו לכאורה

אפשר לכנות תטה זו ' תבוסתנות '  ,או כהסברו של בראש  ,מדובר

ב ' באמנות כפולה ' של המשורר העברי  ,הנמצא במצב המתסכל של ' C~ ltaral

' , arnb guityהיוצר מתח בלתי בסבל ביל באמנות המשורר לערכיו היהודיים
~
הלאומיים  ,לבין הנורמות התרבותיות ' הזרות ' שבתוכן הוא חי ויוצר.

49

סבורתני שיש להעדיף את המונח ' שירה חצרנית ' על ' שירה חילונית'  ,כפי שהציע ר ' לעווע ,

רשב " ג ) Gabirolח , )16עמ ' . 55
50

ראה  :רוזן  ,ספר היובל  ,עמ ' . 3 % 8

51

ראה  :בראנן .
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רוזי שהדגישה כי אצל רוה" ל נתפשו הערכים האסתטיים  ,האתיים והדתיים
'כמקשה אחת ' (עמ '  , )317הופתעה לגלות  ,כי על אף סלידתו של המשורר מן
המשקלים הערביים  ,הוא לא נמנע מלחבר סמוך לצאתו מספרד בדרכו לארץ-ישראל
את חיבורו הקטן על המשקלים ,
חלפון בן נתנאל הלה

52

שהקדישו לידידו ו ' פטרונו ' ממצרים  ,אבו סעיד ר'

אלדמייאטי .

53

ומתברר שבחיבור זה ריה" ל מהלל את

המשקלים הערביים  ,וקובע כי ' הם הערבים לטעם  ,והטבעיים והמהנים את האוזן ,
והקלילים לשמע והמתאימים לעברית ' ( שם ,

. )324

הייתכן ? !

מה גרם למהפך קוטבי

זה בדעותיו  ,בין הביקורת שהשמיע בכוזרי על המשקלים הערביים ' המשחיתים ' את
הלשוו העברית  ,ובין שבחיו לאותם משקלים עצמם ב ' חיבור על המשקלים ' ?
רחן סבורה שאין כאן התנהגות ' הפכפכנית ' כלל  ,אלא צריך להיטיב להבין את

פשר הביטוי שלו ' דרכי הפיוט '

לדעתה בביטוי זה ' הצפין ' ריה" ל את דעתו

האמיתית  ,בדבר האפשרות להמיר את שיטת השקילה הכמותית ( הערבית ) בשיטה

ריתמית 'אידיאלית ' (עברית)  .לדבריה  ,ריה" ל השתמש במונח 'דרכי הפיוט' לא
כמושג ' היססורי ' ( הקשור בפיוט הקדום)  ,אלא כמונח ' טיפולוגי ' ,המבחין בין

פואטיקה ששורשיה יהודיים  ,לעומת פואטיקה שמקורה בתרבות 'זרה ' .

משמע

שהפיוס בתפש בעיניו ' לא רק כמופת אידיאלי מן העבר אלא חלופה מעשית
הממומשת

ביצירה

העברית '

מקדמת

דכא ,

והיא

מאופיינת

ב ' צורות

גמישות

ואקספרסיביות ' חיוניות  ,לעומת ' סכמות מנאניסטיות אך אסתטיות ' קפואות (עמ '

 . )323בהמשך בוחנת רוזן את מכלול שירי הקודש של ריה" ל בתבנית אזור ,או מעין
אזור ,על מבניהם הסטרופיים השובים ומשקליהם  ,כדי לאתר בהם את ' המאפיינים '
שריה" ל מצא ב ' דרכי הפיוט' ,או במלים אחרות  ,היא משתדלת לחשוף בשירת
הקודש של ריה" ל את ' הפואטיקה האלטרבטיבית ' המוצפנת בהם  .בסוף מאמרה רב
העביין רוזן גם מעניקה לקורא ' בונוס '

מיוחד :

נספח שלם של ' המאמר על

המשקלים '  ,בתרגום מוגה ומשוכלל  ,כיוון שחיבור יקר מציאות זה איבו נגיש לקורא .

אחרון חביב הוא יהודה רצהבי  ,שזכה בפרס ישראל על תרומתו הייחודית בחקר

הלשונות והתרבויות המזרחיות  -העברית  ,הערבית והתימנית בימי  -הביניים ( וגם

לאחריהם) .רצהבי תרם לספר היובל של עמיתו לוין  ,מאמר ההולם להפליא את שני
החוקרים הבכירים הללו כאחד .מאמרו ' ,שירה ערבית בפי יהודים באנדלוסיה ' (עמ '
 , ) 350 -329עוסק בזיקה ההדדית  ,או ליתר דיוק  ,במפגש שבין שירה ערבית ומשוררים

עבריים  ,וגם להיפך  .החוקך מאיר פינה עמומה  ,המציגה משוררים יהודים ( או
מומרים )

ביחסם לשירה הערבית  ,ומחברי אנתולוגיות ערבים ביחסם לשירת

משורריט יהודיט  .כדרכו  ,דולה רצהבי כל שביב שירי ערבי  ,הטמון בשירי משוררים
עבריים ( תופעה המוכרת  ,למשל  ,משירו של רשב" ג ' מה לך יחידה '  ,המסתיים במספר

בתי שיר ערביים)  ,או שהוא חושף שיר ערבי שמשורר עברי בחר

52
51

ראה בנידון  :רוזן  ,ספר היובל ,עמ '  3 % 6ואילך  ,וכן עמ'  315הערה . 2
על אישיות זו ראה גם  :כ "ל  ,חלפון הלוי .

ל ' ייהדו /
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שרה כגץ

רצהבי מרחיב הפעם בחיפושיו אחר השפעותיה של השירה הערבית ומגיע גם
לאזור הנוצרי בספרד ,ומצביע בעיקר על שירת ר ' מאיר אבולעפיה  ,ועל שירת בן
דורו  ,הנשיא היהודי בטולידו במאה הי" ג  ,אבו אסחאק אברהים בן אלפכאר  ,ששימש
כרופא וכדיפלומט בחצרו של אלפונסו הששי .

54

אכן  ,ניכר שהשפעותיה של השירה

הערבית ( והעברית) האנדלוסית העמיקו לשלוח שורשיהן לשירי משורריט  ,גם לאחר
שהשלטון המוסלמי חדל להתקיים בספרד .את השירה הזאת אי אפשר היה
להפסיק  .עקבות השירה האנדלוסית ( עברית וערבית כאחד) בצבצו והפציעו באזורי
השלטון הנוצרי  ,גם לאחר שהנצרות חיסלה כל נוכחות עברית

( וערבית )

בספרד ,

והשירה הזאת המשיכה לשלח את שלוחותיה אל פזורות הגלות האחרות  ,כפי
שנוכחנו בפתח המאמר  ,מן היבול העשיר של מחקר היצירה העברית

( והערבית )

בתפוצות השונות  ,מה שמעיד על חיוניותה ועוצמת השפעתה של יצירה מופלאה

זו .

לסיום אביא קוריוז אחד ,תגלית קטנה מעניינת ממאמרו של רצהבי  ,על משוררת
עבריה מוכשרת בשם קסמונה בנת אסמעיל  ,אולי המשוררת היהודיה היחידה

בספרד .אביה  ,שהיה בעצמו משורר ,היה כה גאה בבתו ואהב אותה אהבה כה
מטורפת (עמ '  , )340עד שלמעשה קיפח את אושרה  ,והיא נותרה כנראה בבתוליה עד
מותה  .ואביא לסיום את שירה הקצר היפהפה  ,המאיר את מצבה העגום והמתסכל
בסגנון נשיי עדין ומרגש ( בתרגומו של רצהבי ) 55 :
רואה אני גן  ,עת קטיפתו הגיעה
ואיני רואה אורה שישלח ידו אליו .
מה רב הצער על העלומים היורדים לטמיון
ואשר לא אפרש בשמו יוותר בודד .
רצהבי סבור שהאדם הנרמז בשורה האחרונה ש ' יוותר בודד ' הוא בחיר לבה של
המשוררת  ,ושמא אין זה אלא אביה  -אוהבה ?
אנן יש בספר ישראל לוין כדי להעניק לקורא קורת  -רוח והרחבת  -דעת עם ' מילוי
מצברים ' בתחומיה השונים של הספרות העברית לדורותיה  .אבל חסרון בולט אחד
פוגם לדעתי בספר רחב -ההיקף  :קשה שלא לתמוה על העדרו של מחקר  ,או מאמר
כלשהו  ,על יצירתו של גדול משוררי ספרד  ,שלמה אבן גבירול  ,שלוין עצמו  ,כידוע ,

דווקא הקדיש לו תשומת  -לב במחקריו .

56

האם נושא זה נדלל עד שאין פוקדו

מכל מקום  ,הספר מומלץ בחמימות לכל מי
יקרות

עוד ?

שספרותנו  ,הן הקדומה והן החדשה ,

ללבו .

היובל  ,עמ '

54

ראה  :רצהבי  ,ספר

55

ראה  :שם  ,עמ '

56

ראה בנידון  ,למשל  ,ספרו  :הסוד והיסוד  ,או מאמרו  :הגות ושירה ביצירתו של רשב " ג  ,ועוד .
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