י

ה העולה סו הרחצה

?
?
?
?
'
גלגוליה של רומנסה ספרדית
שמואל ורסס

הרומנסה ע 9מליסלדה  -מקויה ומוצאה
סוגת הרומנסות הספרדיות בימי הביניים היו לה כידוע גם מהלכים בקרב יהודי ספרד ,
ולימים  ,לאחר הגירוש  ,גם בארצות פזורתם בממלכה התורכית ובהולנד  .רומנסות אלה ,
מן ההווי של עידן האבירים  ,נתייהדו ונשתמרו בקרב גולי ספרד בעיקר כמורשת שבעל
פה  ,עד שנאספו ונרשמו בזמננו בלשון היהודית -הספרדית  ,הלאדינו  .משה אטיאש  ,מי
שאסף  ,תרגם וכינס בשקידה את הרומנסות מפי יהודי הפזורה בתורכיה כבר לפני שנות
דורך קבע שמבחינה תמטית הרומנסות הן " אוצר בלום של מאורעות היסטוריים ומסורות

עם ובשורותיהן חרותות דמויותיהם של גיבורי האומה הספרדית ועלילותיהם "  .מעבר
לתמטיקה ההיסטורית  -האגדית  ,כלולים במסגרת של סוגה נפוצה זו גם מוטיבים של
קנאה ושנאה  ,בגידה ונקמה  ,תשוקות ותענוגות  .אטיאש ציין את מוצאה הזר של הרומנסה

בלאדינו  ,שהיתה שגורה בפי יהודי ספרד בפזורתם  ,אך יחד עם זאת קבע גם כי " הרומנסה
נצרפה וזוקקה בכור נשמתו של העם  ,נמחקו מתוכה קטעים ושורות  ,תיאורים ורעיונות

זרים לרוח ישראל " .

2

בכלל אותן רומנסות היתה נודעת משמעות מיוחדת לשיר על מליסלדה בת הקיסר ,
לגירסאותיו השונות  ,שהיה נפוץ בקרב הפזורה של יהדות ספרד לאחר הגירוש  .השיר
נתגלגל מדור לדור גלגולים סוגתיים  ,טקסטואליים ואף אידאולוגיים  ,המעידים על יישומו
בהקשרים היסטוריים ותרבותיים שונים שבהם נקלט  ,השפיע ועוצב מחדש עד הדורות
האחרונים  .רומנסה זו מצויה בשתי נוסחאות בין הרומנסות בלשון לאדינו ותרגומן המקביל
לעברית שכינס אטיאש  ,ובתשע נוסחאות בקטלוג הגדול של הרומנסות בלדינו בעריכת

ארמיסטד  3 .היא היתה נפוצה בקרב יהודי ספרד בפזורתם  ,ובעיקר בממלכה התורכית .
מוצאה מן ההווי האבירי הנכרי הקדום  ,וכשנוצרה היה נהוג לשיר אותה בשעת משתאות
עליזים בבתי היין  ,על הקונוטציות הארוטיות  -החושניות שבה  .בנוסחים שנתגבשו בגירסאות
1

אטיאש  ,עמ ' . 4

2

שם  ,עמ ' . % 4

3

שם  ,עמ ' עמ '

; 83 - 82

ארמיסטד  ,א ,

עמ ' ; 133 - 131

גרסאות עבריות אצל אבנארי  ,מס '  . 121וראו גם

שבתי צבי  ,א  ,עמ '  . 324קטעי גירסה נוספת של רומנסה זו שנשתמרה בקרב יהודי שאלוניקי ראו
גם אצל עוזיאל  .וראו גם להלן  ,נספח א ' .
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שונות  ,עלילתיות ותיאוריות  ,בסביבה היהודית בלשון לאדינו  ,טושטש הצביון הארוטי
וסולק המירקם העלילתי של אהבה ובגידה  ,שבתוכו משולב תיאורה של מליסלדה  ,בת
הקיסר העולה מן הרחצה  ,תוך פירוט מירב הסגולות הגופניות של יופיה .
גירסה נוספת ומתומצתת  ,לעומת אותן גירסאות שנאספו בדורות אחרונים  ,נתגלגלה
גם לסביבתו של שבתי צבי הצעיר בעיר איזמיר  .הרומנסה הרשימה אותו  ,והוא והנוהים
אחריו פירשוה ברוח חזיונותיו הקבליים .

4

מל9וולדה בהקשי השבתאי וההיסטור19גיפ9
מליסלדה בסיפורת
התיאולוג הנוצרי ההולנדי תומאס קונן

) Coenen

 , ( Tho ~lasששהה באיזמיר והתבונן

מקרוב בהתנהגותו יוצאת הדופן של שבתי צבי הצעיר  ,הותיר עדות ראשונה על זיקתו
הנרגשת וההזייתית לשיר על מליסלדה  ,כשסיפר על התפרצותו הנסערת של שבתי צבי
לבית הכנסת באיזמיר בשעת התפלה בשבת  .קונן ציין את חלקו של השיר במעמד משמעותי

ורגיש זה במילים הבאות  " :מכאן הלך לארון הקודש ששמור בו ספר התורה  .בגפו נשאו

ושר שיר ספרדי שאביא להלן עד כמה שאוכל לתפוס את משמעותו ולפרש את מלותיו " .

5

ואכן קונן מצטט בהקשר זה קטע מנוסח השיר בלאדינו בתרגומו להולנדית  .לפי עדותו ,
זה השיר ששר שבתי צבי באותו

מעמד :

בעלותי אל הר  /ברדתי לנחל  /פגשתי את מיליזילדה  /בתו של הקיסר  /אשר באה

מן המרחץ  /מרחיצתה  /פניה מבהיקות

כחרב /

עפעפיה כקשת פלדה  /שפתיה

כאלמוגים  ,בשרה כחלב . . .
קונן מוסיף ומסביר מדוע שבתי צבי שר את השיר הזה  " :את השיר דרש  ,כפי שאומרים ,
על כמה מזמורים ופסוקים משיר השירים ופירש אותו בדרך הסוד  ,אבל פירוש מאולץ

מאד " ( עמ ' . ) 57
רמז נוסף של בן הדור על זיקתו של שבתי צבי לשירת הרומנסות ויישומן לעולמו
המיסטי  ,משתמע מתוך עדותו של נתן העזתי  ,נביאו ומבשרו של

המשיח  ,הכלולה בחיבורו

" דרוש התנינים "  .עדות זו כבר הביא בשעתו גרץ  " :ועל ענינים אלו וכיוצא בהם היה

משורר אמיר " ה [ = אדוננו מלכנו ירום הודו ] שיר קודש קדשים בלע " ז " .

6

נוסח שבתאי מאוחר יותר של השיר על מליסלדה  " ,לעטרת צבי "  ,חיבר אברהם היכיני ,
המקובל והדרשן איש קושטא  ,שהצטרף לתנועתו של שבתי צבי והיה ממקורביו

4

המשמעות הרוחנית שמצא שבתי צבי בשיר העגבים מעוגנת כמובן במעמדו של הגורם המיני
בחייו ובהגותו  .על מעמד המיניות באופן כללי בתנועה השבתאית ראו אלקיים .

5

ראו קונן  ,עמ ' . 56

6

ראו  :גרץ  ,עמ '

; 436 - 435

גרץ  -שפ " ר  ,עמ '  . 554וראו גם דרוש התנינים  ,עמ ' סו .

מליסלדה העולה מן הרחצה

המובהקים .

7

נוסח זה הגיע אלינו ונתפרסם מחדש על ידי אברהם

אמארילייו .

8

ן
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השם

" מיליזילדא " מתגלגל בו עתה  ,כמקובל בגירסאות של השירים השבתאיים  ,לחילופי משמעות

של " מליץ אל דא "  .בגירסתו של היכיני מרובים תוארי יופיה וסגולותיה הגופניות של
בת הקיסר בעלותה מן הרחצה  ,תוך שימוש ברישומי ניב השאולים משיר השירים על
צביונם הגשמי  ,שנועדו לפאר את חזותה החושנית והגשמית  -כל זאת כדי לרומם את
דמותו הנערצה של שבתי צבי  .רומנסה זו נשתמרה גם בנוסח שונה בפי הספרדים מתורכיה ,

עד ימינו ( וראו להלן נספח

ב' ) .

9

זכר השיר על מליסלדה  ,בהקשר הקבלי -המשיחי  ,נשתמר גם כעבור כמה דורות מאז
בקרב שרידי השבתאים בסלוניקי  .שמואל יצחק מודיליינו מן העיר סלוניקי מביא בספרו

" רננת מזמור "  ,משנת תמ " ז

מיליזילדה " .

( , ) % 688

שיר לכבודו של שבתי צבי המשיח  ,בלחן " מיליזילדה ,

10

נוהג זה  ,של הענקת צביון אידאולוגי שבתאי למוטיבים ארוטיים השאולים משירת
העם הלועזית בת העם  ,ניכרים רישומיו גם בהגות השבתאית המאוחרת  ,בחיבורו של
נחמיה חיון " רזא דיחודא "  .בחתימת הספר  " -לא באלהא מרגליתא בפום רכל בר

כי אם בפום רבינו הוא שמעון בר
bella Margarita

יוחאי " -

חי /

נשמע הד עמום של שיר העגבים האיטלקי

al

תיון התייחס לחרוזיו אלה גם בחיבורו " הצד צבי "  ,והסביר את פשר נטייתו לייהד
מוטיבים חילוניים לועזיים על רקע המנהג הרווח בקרב יהודי תורכיה באותם

ימים :

והנה סדר רוב מסדרי פיוטים בעירנו מדינות טורקאי כדי שידע לרנן בו כל הרואה
אותו  ,מכוין המיסדו להתחיל בדבורו של קדש שיהיה בדומה לדבורו של חול . . .
ויסדתיהו בלשון הקדש לא באלהא מרגליתא שהוא דומה בדומה ללשונו של חול ,
כדי שיכירו בחן שלו כל הקורא בו .

12

עדותו התמציתית של קונן בדבר הקשר הנפעם של שבתי צבי לרומנסה זו ולדמותה של
מיליזלדה הובאה על ידי ההיסטוריון צבי גרץ באחד הנספחים של ספרו לפרק המפורט

שהקדיש לשבתי צבי ותנועתו  ,שפירסם לראשונה בשנת  % 861בספרו " תולדות היהודים " .

13

היא נמסרה על ידי גרץ מחדש במקורה בלשון ההולנדית בצירוף תרגום לגרמנית של
קטע השיר  .ידיעה זו של קונן שבנספחים של גרץ  ,בצירוף דברי השיר  ,מצאה לה במהרה

ראו עליו שבתי צבי  ,א ,

עמ ' ; 338 - 337 , 136 - 134

ב  ,עמ ' . 518 - 517

ראו אמארילייו  ,עמ ' רמה .
ראו פנטון .
ראו  :בניהו  ,עמ ' קצ ; שבתי צבי  ,א ,

עמ ' 253

ראו  :חיון  ,רזא דיחודא  ,ויניציאה תע " ד  ,מח ע " א ; גר  ,ףשפ " ר  ,עמ '  ; 592דודזון  ,ל  , 20 ,והגינוי
מטעם רבני קושטא אצל ר ' יעקב עמדין  ,תורת הקנאות  ,לבוב תר " ל  ,עמ '  ; 61יהלום  ,נג ' ארה ,
עמ ' ; 118

יהלום  ,שירה  ,עמ ' . 631

ראו חיון  ,צבי  ,לו ע " א .
ראו גרץ  ,עמ '

435

נספח . 31
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את דרכה אל ערוצים נוספים  -שאול פנחס רבינוביץ ( שפ " ר ) תירגמה מגרמנית לעברית

בנוסח העברי שלו שפירסם מספרו של גרץ בכללותו  ,בשנת . 1898

14

בספרו הגדול על שבתי צבי הסתייע גרשם שלום בעדותו של קונן  ,במישרין על פי

המקור ההולנדי  ,והוסיף לה דגשים והסברים מפורשים יותר ; כן התבסס על אחד הנוסחים
המובאים בקובץ הרומנסות של משה אטיאש .

15

לפי גירסתו הפרשנית של שלום  ,שבתי

צבי " ניגש אל ארון הקודש  ,והוציא ספר תורה ונטלו בידיו ושר בספרדית את שירתו

החביבה עליו מאז  ,על ' מיליזילדה בת
נפוץ הרבה גם בין גולי ספרד

הקיסר ' י

שבתורכיה " .

16

שיר עגבים קדום מקאסטיליה שהיה

שלום גם הרחיב ופיענח על פי דרכו את

פירושו של השיר בפיו של שבתי צבי השר  ,בזו הלשון  " :וכשם שבעל השיר מספר כיצד
שכב עם עלמה זו  ,כן בוודאי גם שבתי צבי ראה את עצמו אותה שעה שוב ' כחתן יוצא

מחופתו '  ,בעל התורה החביבה  ,שהיא כלתו משעת נישואיו המיסטיים אליה בסאלוניקי ,

ואינה אלא השכינה עצמה " ( שם ) .
כן הוסיף שלום להרחיב את היריעה של אותו מעמד המתואר לראשונה על ידי קונן
בצמצום  .לפי פיענוחו התיאורי והפרשני של העדות שמצא לפניו אצל

קונן  ,נאמר עתה

בספרו ששבתי צבי " התחיל לדרוש בשיר זה רזין דרזין  ,וכרך אותו עם פסוקים דומים

על מראה האהובה בשיר השירים ועם כמה פסוקים בס ' תהלים  ,והתפעלותו עלתה
למעלה ראש  ,עד שבסוף דבריו גילה את עצמו  ,במלים ברורות ולא ברמזים כמו עד
עכשיו  ,כ ' משיח אלהי יעקב ' וגואל ישראל " ( שם ,

עמ ' . ) 325 - 324

הפרטים המעטים על אודות השיר למליסלדה והקטעים ממנו שבפיו של שבתי צבי

שהביא גרץ משמו של קונן  ,שימשו לאחר מכן ליעקב ומרמן  ,הסופר היהודי  -הגרמני ,
כנקודת אחיזה לשילוב מוטיב זה של הרומנסה במירקם הרומן הריאליסטי שלו מחיי

משפחה יהודית בגרמניה בדורות האחרונים  " ,היהודים

מצירנדורף " ) Die Juden von

 , ( Zirndofמשנת  . 1897הפרולוג שלו מתאר מתוך אספקלריה היסטורית מרוחקת את
התסיסה שנתעוררה בשעתה בקהילה היהודית שבגרמניה בהשראתם של תנועת שבתי
צבי ומאמיניו

הנלהבים  .חסידו ודוברו של שבתי צבי  ,זכריה נהר  ,הפוקד בדרך נדודיו

ומסעותיו גם קהילה זו  ,משלהב את דמיון מאזיניו הנוהים אחריו ; מסופר בפרולוג כיצד

היה משמיע בפני מאזיניו בכלל שירי האהבה שלו את השיר על מליסלדה בת הקיסר .
זכריה נהר ( ומרמן ) הוסיף פרטים על סממני יופיה של מליסלדה כשהמאהב מתבונן בה
בהגיעו לאולם ההכתרה של אביה הקיסר  -ביחד עם ציון של סגולות יופיה הגופני הוא
מזכיר גם את הבעתה הענוגה ואת קולה המתוק  .י1

בנוסח העברי של הפרולוג לרומן זה של וסרמן  " ,בימי שבתי
14

צבי " ,

שנתפרסם בנפרד

ראו גרץ  -שפ " ר  ,עמ '  . 554וכבר הקדימו בכך א " ש פרידברג  ,בנוסח משלו בלשון הארמית  ,ראו זדון
ומשוגה .

15

קודם לכן הוציאו שלום ואטיאש במשותף את הספר " שירות ותשבחות של השבתאים "  ,עם הקדמה

של יצחק בן  -צבי ( תל -אביב תש " ח ) .
16

ראו שבתי צבי  ,א  ,עמ '  . 324וראו גם דבריו  ,על שני הנוסחאות של רומנסה זו  ,שם ,
הערה . 2

עמ ' 324

מליסלדה העולה מן הרחצה

בעברית בשנת  , 1913בתרגומו של המספר אורי ניסן גנסין ,

18
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מתעצם תיאור הרושם

וההשפעה של אותו זכריה  ,שופרו של משיח  ,המלהיב את מאזיניו בסיפוריו המפארים
את דמותו ועל אורחות התנהגותו האכסטטית  ,של " דבר הבכיות הרבות אשר הוא בוכה

בקול גדול בהתפללו "  .כן מספר זכריה באותו מעמד " על דבר השירה הנפלאה  ,אשר יש

שהוא שר פתאום בדבר מליסלדה  ,זו בת המלכה היפה בבנות " .

19

בתרגום לעברית של נוסח השיר על מליסלדה הוסיף גנסין סממנים פיוטיים משלו ,
כשהוא שוזר בו דימויים ורמזים מתוך שיר השירים  ,לשם מתן ביטוי לכיסופיו של שבתי

צבי למליסלדה אשר הוא מחפש אחריה ומכריז " עד שמצאתי את שאהבה נפשי " .

20

מליסלדה בגירסה עברית זו היא עתה " היפה בנשים "  " ,היפה בבנות "  ,ו " קווצותיה תלתלים

יורדות " ( שם א  ,ח ; ה  ,ט )  .נוסף לסגולותיה הגשמיות וסממני יופיה החושני  ,גנסין מעניק
לה בתרגומו של שיר הכיסופים גם סממני צניעות

ואיפוק  ,אף זאת על פי קונוטציות

מקראיות השאולות משיר השירים  ,כגון " פניה פני יונה תמה " ( שם ו  ,ט ) " וקולה נאוה "
( שם ב  ,יד )  " ,כיונת אלם הציצה בי "

21

ובשרה " צח מחלב " .

22

דמותה וקיומה של מליסלדה מומחשים ונגלים גם לשרה  ,כלתו היעודה של שבתי
צבי  .באספקלריה הבדיונית של ומרמן שרה מספרת ברוב רגש והתפעמות  ,לאחר שניצלה
מכיליון בדרך נדודיה המפותלים בימי גזירות ת " ח  ,על דבר התגלותו החזונית של שבתי
צבי בחלומה  ,ומגלה בין השאר לסובבים אותה  ,שניקרו לה בדרכה  ,על דבר החוויה

המסעירה שפקדה אותה  " :ופתאום קרא לי קול אחד והקול הזה קרא לי  :מליסלדה

מסולסלת התלתלים  ,בת המלכה מליסלדה  ,ארוסתו וידידת נפשו של המשיח " .

23

וסרמן  ,וגנסין בעקבותיו  ,העניקו אפוא מימד נוסף לדמותה של מליסלדה והעתיקו
את החוויה שהיא גרמה  ,כמסופר  ,לשבתי צבי  ,אף למאזינים ולמאמינים בו באותם ימים
על אדמת גרמניה  ,הנסחפים בלהט התלהבותם גם עם דמותה האגדית של מליסלדה ,
כשלערגה החושנית של נוסח הרומנסה במקורה העממי הראשוני הספוגה גשמיות  ,מתוסף
תיאור ההיסחפות של המאזינים לבשורת המשיח שבמרחקים  .גנסין מצידו  ,מעבר לתפקידו

כמתרגם  ,עוד הוסיף לתיאור מימד רוחני  -בהשראת שיר השירים  -המקור שאמנם
משתמע מן הסיפורים והעדויות על התנהגותו ופרשנותו של שבתי צבי עצמו .

24

בתרגום לרוסית של " יהודי צירנדורף " אמנם מובא התרגום של אותו שיר על מליסלדה ,
כפי שהוא מושר עתה מפיו של אותו מבשר ותועמלן נודד זכריה נהר  ,אך חסר בו

17

ראו בגירסה השנייה של הרומן  ,וסרמן  ,עמ ' . 23 - 22

18

ראו ורסס  ,הזימון המשולש  ,עמ ' . 438

19

20
21
22

ראו גנסין  ,עמ ' . 237

על פי שיר השירים ג  ,ד .
על פי תהלים נו  ,א .
על פי איכה ד  ,ז .

23

גנסין  ,עמ ' . 260

24

על שאר השינויים והחידושים בתיאורים מיסודו של גנסין  ,במירקם תרגומו זה  ,ראו ורסס  ,הזימון

80

1

שמואל ורסס

הסיפור של הנערה על הקול המסתורי שהגיע אליה בחלומותיה אודות ההתגלמות של
מליסלדה בדמותה שלה  ,ככלה המיועדת לשבתי צבי המשיח .

25

דמותה המיוהדת של מליסלדה מופיעה גם בסיפורו ההיסטורי  -הבדיוני של א " ש

פרידברג  ,שפירסם בשלהי המאה הי " ט  " ,זדון ומשוגה "  ,ושנכלל לאחר מכן כאחת החטיבות

המרכזיות של ספרו-עיבודו " זכרונות לבית דוד " .

26

הדיווח על רישומה של דמות מליסלדה

בעולמו של שבתי צבי ומאמיניו נמסר כאן על ידי הצעיר שמואל  ,בן הרב מנשה בן
ישראל מאמשטרדם  ,שנקלע תוך כדי מסעותיו על פני קהילות ישראל גם לאיזמיר ,
בימי ההתעוררות המשיחית הנסערת שנתחוללה סביב שבתי צבי  .הוא מספר על כך
באיגרותיו לידידו הרופא יהודה ואלרשטיין מפולין  .הנה נסחף אף הוא באווירה האכסטטית
השרויה על פני קהילת איזמיר באותם ימים  ,ואף מסתופף במחיצתו של שבתי צבי
מתוך הערצה ואמונה בו ללא סייג .
באחד מטיוליו של שבתי צבי מחוץ לעיר  ,כשהוא מוקף קבוצת חסידיו  ,ובהם גם
אותו שמואל  ,מעריצו הנלהב  ,האורח מאמשטרדם  ,הם הגיעו לפסל שיש של אפרודיטה

שהיה מוצב במבצר עתיק  .פסל זה מהותו מתפרשת ברוח קבלית-סמלית על ידי אחד
ממלוויו של שבתי צבי כהתגלמות של " קליפת נוגה " וגם " לילית זעירה "  ,ומעורר באותו
מעמד גם במחשבתו של האורח את זכר דמותה של מליסלדה כשהוא מגלה לבני

החבורה :

" הפסל הזה  . . .יזכירני שיר אחד אשר שמעתי בעיר מולדתי ; בו יתאר המשורר את יפי
בת המלך  ,אשר ראה אותה בעיניו בעלותה מן הרחצה  -הוא השיר הנודע בשם

' מליתלדה ' " .

27

מתוך תגובתו המיידית והנרגשת של שבתי צבי לדברי האורח שבחבורה באותו מעמד ,
אנו למדים מן הסיפור שלפנינו  ,כי שיר זה  ,המושר באמשטרדם  ,ידוע היטב גם לו ,
כשהוא מוסיף מיד בפני מאזיניו השותים בצמא את דברי לקחו  " :הלא זה שם נרדף עם
' מרגליתא ' 28

וכל יתר הרוחות שבעולם עם דלילה ולילית ונעמה ואגרת בת מחלת  ,אשר

רק בשמותיהן שונות הן לזמניהן
יתקיימו עד ימות המשיח .

29

לעמיהן " .

שבתי צבי סבור כי דמויות טמאות אלה

פרידברג שוקד להביא בשולי הטקסט של סיפורו זה גם את

המקורות מן הזוהר להכרזה זו מפיו של שבתי צבי  ,המצהיר להלן בפני מלוויו

הנפעמים :

" הריני מוכן ומזומן לתקן קליפת נגה בשיר מליתלדה אשר יסדתיו על פי דרכי  ,ובו

צפנתי כונות עמוקות  ,אשר סודותיהן יוכלו להיגלות רק ליודעי חן " ( עמ ' . ) 413
שמואל  ,דוברו של פרידברג  ,מוסיף באיגרתו הנזכרת להסביר ולפרש לידידו את
דבריו והתנהגותו של שבתי צבי באותו

מעמד :

דבריו האחרונים אמר בלאט  ,בהואילו להסתיר מרוחות הטומאה  ,אשר עוד מעט
ותמלאנה את המקום הזה  ,כי כן היה דרכו לשיר בשירי נכר  ,אשר למשמע אוזן
המשול ; עמ '  , 216ושם הערה
25

26
27

*

השוו ~ וטומן  ,תרגום ,

עמ ' ; 14

. 33

והשוו שם  ,עמ '  , 31לעומת גירסת תרגומו של גנסין ( גנסין  ,עמ ' . ) 260

דיון מפורט על סיפור זה ראו ורסס  ,השכלה  ,עמ ' . 244 - 239
זדון ומשוגה  ,עמ' . 412

מליסלדה העולה מן הרחצה

ן

81

הם דברי עגבים  ,הממשיכים את הקליפות אליהם  ,ובכונות הקדושות הצפונות

בהם הוא תופשן ועוקרן ומאבדן מן העולם ( שם ) .
בהמשך לדיווח שבמכתב על דבר מעמד מרתק זה  ,נאמר בו כי שבתי צבי התייצב נוכח
הפסל של אפרודיטה " ובקולו הנעים שר שירו בלשון ארמית  ,מרוב קדושתה

וכו ' .

לאמר "

להלן מביא פרידברג באמצעות האורח המדווח לידידו על אותו מעמד ייחודי ,

נוסח מלא של שיר בארמית בן עשרים ושתיים שורות  ,כשהוא מוסיף  ,כדרכו בציון

מקורותיו לבידיון הסיפורי  " :ראשית השירה הזה  ,הנודע בשם
 ( " % , 468עמ ' ; 414

 hfelisseldaע " י tJraetz

וראו להלן נספח ג ' ) .

אכן  ,פרידברג אמנם נסתייע  ,כעדותו בתיאור

זה  ,בהתחלת השיר שמצא אצל גרץ ,

אך לא ציין את מקורותיו להמשכו ולא גילה את פשר גירסתו הארמית לרומנסה זו  .לא
ידוע לנו על .קיומו של מקור ארמי מיוהד לשיר זה  ,על פי המקורות השבתאיים המצויים

שבידינו  .יש להניח אפוא ( לפי שעה ) כי הנוסח הארמי שהובא כאן הוא פרי המצאתו של
פרידברג עצמו  ,מחבר סיפור זה .
פרידברג הרחיב בשיר שהביא בלשון הארמית את סממני התיאור החיצוני של דמות
מליסלדה  ,וזאת ככל הנראה על פי נוסח נוסף של רומנסה זו שהיה לנגד עיניו  .הוא אף
העניק  ,בעקבות השבתאים המאוחרים בשעתם  ,הוראה מייהדת לשם זה של מליסלדה
ושינה אותו ברוח תפיסתו הקבלית של שבתי צבי בדבר קיום מאבק והתמודדות עם
דמות זו  ,שהיא התגלמות כוחות הטומאה העוינים והמסוכנים  ,כשהוא משלב בתיאור
זה שבשיר  ,בראשיתו  ,באמצעיתו ובסיומו  ,את הפירוש המטהר ומייהד של השם מליסלדה ,
לאמור :

,

" מלי תל דא כד חזינא  ,מילתא דאלהא קרינא " .

אף שבתי צבי עצמו משוכנע

בכך  ,בהסבירו לבני לווייתו הנפעמים  " :על יום טוב באנו אל המקום הזה  ,כי רק בכוח

המשיח לתקן הקליפה הגדולה הזאת " .
הנוסח הארמי המורחב  ,כאמור  ,ככל הנראה מיסודו של פרידברג  ,מושר כאן על ידי
שבתי צבי במעמד מאמיניו ומעריציו באותו טיול  ,כשהוא עצמו מתייצב אל מול פני

פסל האלילה אפרודיטה יריבתו שנתקל בו בטיולו זה עם בני החבורה  .שמואל ,איש
אמשטרדם  ,מוסיף לספר על כך באותו מכתב אל

חברו :

כן שר אדוננו בהוד קולו  ,ומהאולם הקרוב נשמע אחריו קול הד  ,כמו נמצא שם

איזה מלאך או שד  ,אשר שר אחריו לעזר כנגדו או להתל בו  .ולי מה נפלאו הדברים ,
שלפי פשוטם נגלתה טומאת יפת באהלי ארם  ,ובהם צפון כח קדושנו במסתרי

הקבלה ( עמ ' . ) 414 - 4 % 3
אין שבתי צבי  ,לפי גירסה בדיונית זו  ,מסתפק בהשמעת השיר בלבד  ,אלא מתאמץ להסיע

את פסל אפרודיטה ממקומו  " :ויניענה הנה והנה ויך בידו על גופה " .

אשר למלוויו  ,הרי ,

כעדותו של אותו צעיר  " ,כולנו בטחנו במשיחנו כי תקון גדול יהיה לעולם כלו בדבר
28

על השם " מרגליתא " והקשרו בשיר ארוטי אצל נחמיה תיון ראו להלן .

1
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שמואל ורסס

הזה אשר הוא

עושה " .

בסמוך לפרסומו לראשונה בהמשכים של הסיפור ההיסטורי מאת א " ש פרידברג " זדון
ומשוגה "  ,בירחון " הטלא " בשנת

1896

0,

'

התפרסם באנגלית ( בשנת

) 1898

קובץ הנובלות

ההיסטוריות של הסופר היהודי  -האנגלי ישראל זנגויל על דמויות משיחים שהופיעו
בתולדות עם ישראל  ,בשם

hetto

Dreamers of the

( חולמי

הגיטו ) ,

ובו גם הסיפור

~

" שבתי צבי " על סממניו הבדיוניים  .ניכרת בסיפור זיקתו הברורה של המחבר למידע
המפורט על שבתי צבי ותנועתו שמצא לפניו בספר בעל המוניטין באותם ימים של צבי

גרץ  " ,תולדות היהודים "  ,ששימש בוודאי מקור עיקרי לסיפור הבדיוני בעל הצביון הרומנטי .
זנגויל מתייחם בגירסתו הבלטריסטית באהדה ובהבנה לדמותו רבת התוגה של שבתי
צבי ; לא מן הנמנע שהוא כבר הספיק לקרוא או לשמוע על סיפורו של פרידברג  .זנגויל
מביא בסיפורו את הרומנסה על מליסלדה בת הקיסר על פי הטקסט המקוצר של גרץ ,
בתוספת כמה סממנים פיוטיים ורטוריים משלו  ,כשהוא מושר ברוב רגש והתלהבות על

ידי שבתי צבי ותלמידיו ( ראו להלן  ,נספח ה ' ) .

31

לפי הגירסה הסיפורית הרומנטית של זנגויל  ,השיר על מליסלדה אינו מרפה משבתי
צבי אף בשעת פגישתו עם שרה  ,האשה ההרפתקנית והמפתה  ,שנפגש עימה בימי שהותו
בקהיר  ,בימים שכבר זכה בהם לכבוד ולפרסום בתפוצות ישראל .בפגישה הראשונה
המתקיימת ביניהם דובבות שפתיו של שבתי צבי ללא הרף פסוקים מאותו שיר על
מליסלדה וקסמה המסתורי  .מעתה  ,וכן בימים הבאים לאחר נישואיו עימה  ,הסמליים
בעיניו  ,ובשעת פגישותיו ושיחותיו עם שרה לאחר המרתו הבלתי צפויה והמפתיעה ,
יקרא לה שבתי צבי בדביקות אכסטטית בשם זה  ,כששפתיו מעלות מחדש ברוב רגש
מדי פעם בפעם מבתי השיר על מליסלדה  ,והם מהדהדים מחדש בתוך הטקסט של
הסיפור  .אף המספר עצמו נוהג להעניק לשרה את השם מליסלדה .

32

דמותה של מליסלדה באספקלריה של אותה רומנסה ספרדית צפה ועולה מחדש
במפתיע מתוך חיבור נעורים כתוב גרמנית של מרטין בובר  ,על המשיחיות והשבתאות
בקרב עם ישראל  ,שהיה שמור בעזבונו בירושלים בכתובים ולא זכה עד כה לתשומת
לב  .הוא תואר ופורסם עתה בחלקו במחקרה החדשני של מרטינה אורבן .

33

מתוך הדיון

בכתב היד  ,למדים אנו ממחקר זה  ,כי בובר מביא ברשימותיו ציטוטים מתוך הפרולוג

של יעקב וסרסן לרומן הנזכר  " ,היהודים מצירנדורף "  ,וכן מן הסיפור ההיסטורי " חולמי
הגיטו " של ישראל זנגויל  .בכלל זיקותיו אל סיפורו של זנגויל מביא בובר הצעיר ברשימותיו
גם את תרגומו לגרמנית של השיר שהושר על ידי שבתי צבי על מליסלדה  ,לפי גירסתו
29

.

זדון ומשוגה  ,עמ' . 412

30

ראו לעיל  ,הערה . 14

31

ראו זנגויל  ,עמ '  . % 24 - 123הספר תורגם לעברית על ידי ראובן גרוסמן  ,חולמי הגיטו  ,תל אביב
תרצ " ב ; ליידיש תורגם בידי אברהם פרומקין  :טרוימער פון דער געטא ( ח " ג  :דער טערקישער

משיח )  ,לונדון

; 1910 - 1907

טרוימערס פונם געטא  ,ב  ,תורגם בידי מארק שווייד  ,ניו  -יורק

,

ולרומנית  Meliselda, Bucaresti 1945 :ג
32

שם  ,עמ ' . 182 , 180

. Sabarai

; 1929

מליסלדה העולה מן הרחצה

האנגלית של

1

83

זנגויל  .בובר נשאר כאן נאמן בדרך כלל לטקסט האנגלי של זנגויל  ,אך

מעצים בתרגומו את היסוד החושני והפיוטי שבכמה ניסוחים של השיר על מליסלדה
ומוסיף לו גוני דגשים משלו .

34

תיאור דבקותו של שבתי צבי בשיר על מליסלדה פותח מאוחר יותר בהרחבה בידי
שלמה פוליאקוב  ,הסופר היהודי  -הרוסי  ,ברומן היסטורי שנכתב במקורו רוסית ופורסם

בפריס בשנת  , % 925על פי הגירסה הצרפתית של יוסף קסל ; הרומן תורגם גם ליידיש

בידי ש ' זאקס  ,ונתפרסם בוורשה בשנת . 1927

35

מחבר הרומן ( שהיה נפוץ בזמנו ) מצביע בסיפורו על המקור הריאלי של השיר  ,והיא
רומנסה המושרת בפי הוללים בבית משתה היין  .לפי גירסה נרטיבית פשטנית זו שבתי
צבי קלט שיר זה כשבילה בנעימים עם חבריו בבית משתה היין  ,לאחר שהתגרש מאשת
נעוריו  .אמנם חבריו לא ייחסו לשיר משמעות מיוחדת  ,אך שונה היתה התרשמותו מן
השיר של שבתי צבי  ,שחזר על מילותיו פעם אחר פעם בהתעצמות רגשית גוברת והולכת
תוך כדי תיאור מפגש חברים מעין זה מובאים בטקסט של הרומן קטעי

;6

'

הרומנסה .

שיר זה  ,שהיה בגדר אפיזודה חולפת בעיני חבריו של שבתי צבי כטוב ליבם ביין ,
הפך לעומת זאת עבור שבתי צבי הצעיר לחוויה מסעירה  .הוא פורש מחבריו ההוללים ,
מתבודד בבית המדרש  ,מהרהר ללא הרף בחלומותיו בדמותה של מליסלדה ואף שומע

את קולה בשנתו ( שם  ,עמ '  . ) 3 7במרוצת הזמן התחיל לזהות את מליסלדה בת המלך עם
כנסת ישראל  -כשהוא חוזר ללא הפוגות על בתי השיר בהטעמה יתירה ( עמ '  . ) 64הוא
אף מבחין בדמות זו את התגלמות העם היהודי בדרכו לגדולה

וקוממיות  ,ורואה את

עצמו כיחיד סגולה שנתבשר על כך בחלומו ( עמ ' . ) 4 %
בהמשך להרהורים אלה  ,שאינם מרפים ממנו

בבדידותו  ,מוסיף שבתי צבי לפרש

לעצמו את פשר תחושתו זו  ,לא רק בהוראתה הרוחנית  ,אלא גם על פי משמעותה הגשמית.
הנה  ,לא רק על כנסת ישראל מוסבים הרמזים הללו שנתגלו לו בחלומותיו  ,אלא מדובר
בהם גם באשה אלמונית אשר בבוא השעה היעודה תתייצב בפניו בדרכו לעתידו

הפלאי ,

והיא תהיה אשה זונה  ,כדוגמת הנבואה שנתגלתה בימי קדם לנביא הושע ( שם ) .
להלן מתפתחת עלילת רומן זה ברוח הבידיון הארוטי הרדוד  .הנה אותה אשה אלמונית
ומפתה מתגלה לשבתי צבי

בהזיותיו  ,שעה שהוא משוטט על שפת הים  ,והיא עולה

מתוך הגלים  ,כשהיא קוראת לו ומאותתת לו בקולה החרישי והמתנגן ; שמא היא אותה
זונה מסתורית שהרהר בה עד כה  ,אשר דרכה לפתות גם את יורדי הים וללכוד אותם

ברשתה ( עמ ' . ) 42
באותו יום עצמו שבתי צבי מתבודד בבית המדרש  ,כשהוא מפליג שוב ושוב ברוב
רגש והתלהבות תוך השמעתן של מלות השיר על מליסלדה  .במעמד זה מובא הטקסט

33

ראו אורבן  ,עמ ' . 288 - 252

34

שם  ,עמ ' . 278 - 277

35

ראו פוליאקוב .

36

כן הועתק ושולב תיאורה של מליסלדה על פי תרגום זה ליידיש בספרון שהופיע במהדורה עממית ,

*
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של השיר שבפיו

( עמ ' . ) 49 - 48

והנה  ,אורח אלמוני שנקלע לבית המדרש ומאזין לדברי

השיר  ,מטיף לו מוסר  ,כי מילותיו שלו ראויות לאווירה של בית מרזח ואינן הולמות

מקום קדוש  .אך אחרי ככלות הכול אותו אורח אלמוני כורע ברך בפני שבתי צבי  ,כשהוא

נפעם מהופעתו הייחודית ( עמ ' . ) 54
מליסלדה במחזאות
במקביל לתיאורים בדיוניים כגון אלה של דמות מליסלדה בסיפורת לסוגיה  ,הנזקקת
לדמותו ופעלו של שבתי צבק מסתמנת גם הנטייה לשלבה במירקם הדרמטי של סוגת
המחזה  .התחיל בכך הסופר שלום אש  ,במחזה שלו " שבתאי צבי "  ,שפורסם לראשונה
ביידיש בשנת

1908

ולאחר מכן גם בגרמנית ' .
7

השיר  ,שתורגם ליידיש ככל הנראה על

פי הנוסח הרווח המצוי אצל גרץ  ,מובא בראשית המערכה הראשונה של המחזה מפיו
של שבתי צבי השר  ,אשר קולו עולה ובוקע מן המערה העמוקה בחצר ביתו  ,שבה הוא
נוהג להתבודד  .עתה הוא שר את השיר ביידיש  ,ואילו נשותיו  ,שאותן זנח  ,משוחחות

אותה שעה ביניהן ומצרות על כך כי בשל אותה דמות מסתורית פרש מהן ( עמ ' . ) 12
כעבור כעשרים שנה מאז פרסומו הראשון של המחזה בווילנה  ,הוא הופיע גם בתרגומו
לעברית בידי י " ה ייבין  ,בתל -אביב  ,בשנת תרפ " ח (  , ) 1928וזאת במציאות היסטורית
חדשה  ,בעידן התחייה של עם ישראל בארצו .

8

'

עתה נתפרסמה יצירתו של שלום אש

בהקשר של הזיקה האקטואלית שנסתמנה בארץ לתנועות המשיחיות בתולדות עם

ישראל ' .
9

מחזהו של שלום אש הופיע בעברית במסגרת ספרי " מוריה "  ,בהוצאת " דביר " ,

וזכה שביאליק יתרגם מארמית את השיר על מליסלדה המופיע בו ויעבד אותו לעברית
משלו  .נוסח השיר בתרגומו של ביאליק הוא איפוא שלב נוסף ורב משמעות בגלגוליה

של הרומנסה על מליסלדה ( ראו להלן  ,נספח ד ' ) .
אכן  ,המשורר כבר גילה עניין באותן שנים ביצירה העממית של יהדות ספרד  .בנאום

שנשא על שימור נכסיה הרוחניים  ,קרא ביאליק " לדאוג לרכז ולכנס גם את הפולקלור
שלהם ולברוא בשבילם מרכז מיוחד אשר ידאג מבעוד זמן לאסוף את צורות החיים ואת

הסגולות אשר הצטיינו בהן החיים הספרדיים בכל פזוריהם " .

40

לא ייפלא אפוא שביאליק

החליט  ,אם מיוזמתו שלו  ,אם נוכח בקשתו של י " ה ייבין  ,מתרגמו העברי של המחזה ,

לתרגם לעברית את השיר הארמי לפי הנוסח המורחב של פרידברג ; קרוב לוודאי שביאליק
כבר קראו בשעתו עם פרסומו מעל דפי השלח שבו גם הוא עצמו פירסם מביכורי יצירתו .
באותם ימים עדיין לא הופיע אוסף הרומנסות בלאדינו  ,ובתרגומן המקביל לעברית  ,של

מאת

פ ' זילברמן  ,שבתי צבי דער פאלשער משיח  ,ורשה  , 1930עמ ' 13 , 11 - 9
'גמ ~ ג Salomon Poliakov, Le Messie

37

38

ראו שלום אש  ,שבתי צבי  ,עמ ' . 59 - 5
ראו שלום אש  ,כתבים  ,עמ ' . 156 - 123

39

ראו על כך ורסס  ,שבתי צבי  ,עמ ' . 112

40

ראו ביאליק  ,עמ ' קטז .

= " המשיח ללא עם " .

; 14 -

הנוסח בצרפתית :

מליסלדה העולה מן הרחצה

משה אטיאש  ,מפעל שביאליק עודד

ייבין  ,צוין בהערה  " :תרגום ח  .נ  .ב  .מן

אותו לאחר מכן .
המקור הארמי " .

41

1
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בשולי תרגום המחזה על ידי

42

בתרגום לעברית של הגירסה הארמית של השיר על מליסלדה לא שינה ביאליק
ממתכונתן והיקפן של עשרים השורות

ב " השלח " -

אם כי הוסיף להן חריזה משלו  .כן

שזורים בתרגום זה סממני ניב ביאליקאי ייחודי הזכורים לנו משירתו  ,כגון  :בת אלוה
אלהים ) ;

( בת

רעננה ) ;

ענוגה ( יד

ענוגה ) ;

מערומי הדרה ( מערומי

זכה וטהורה ( זכת בשר ; גויה

זכה ) ;

עולם ) ;

רעננה וטלולה ( מטל

כשלג ללן בשרה ( זך כשלג  ,צח כשלג ) .

השיר לכבודה של מליסלדה בתרגומו של ביאליק היה לנגד עיני נתן ביסטריצקי ,
בבואו לחבר באותם ימים את מחזהו " שבתי צבי "  ,כמשתמע בבירור מתוך עדותו בראש

המחזה  " :השיר ' מליסלדה ' מובא בתרגומו של ח  .נ  .ביאליק "  .במערכה הראשונה  ,או
כלשונו של המחבר  " ,עלילה "  ,מתפקד שיר זה בצורה משמעותית וקטעים ממנו משולבים

במירקם הדיאלוגי של המחזה  .סימני ההתייחסות לשיר מצויים כבר בתיאור התפאורה
של משכן ר ' רפאל בשי  ,ממקורביו וחסידיו של שבתי צבי  ,ובה פרושה חופת ארגמן
בצבעי הטלית  ,כמראה פרוכת של ארון הקודש  " ,בתוך מסגרת של כתבות ' שבתי
צבי '

-

' מליסלדה ' " .

ההתייחסות הישירה אל דמותה של מליסלדה נגלית מתוך זווית הראייה הכפולה  :זו
של " מקהלת חבר

מקובלים " ,

המעניקה לה משמעות רוחנית -מיסטית  ,וזו של חבורת

עבדים ושפחות המועסקים בביתו של בעל הטרקלין  ,הדבקים על פי דרכם בפשר הופעתה
החושנית והמפתה של הדמות  .שתי התפיסות הללו מבוטאות לסירוגין במירקם של

הרב -שיח המתנהל בין הדמויות הללו  .שעה שהמקובלים פורטים על הנבל ו " מזמרים
חרש

בגעגועים "

את דבר התגלמותה בקדושה של מליסלדה  ,לפי מילות השיר " עת

ראיתיה  /מלת  -אל  -דת אז קראתיה "  ,הרי כמה דמויות מבין קבוצת השפחות והעבדים
המשרתים בבית מספרות על התגלמותה בעיניהם כדמות גשמית קסומה  ,הפוקדת אותם
בחלומותיהם  .שפחה א ' מספרת לחברתה כיצד  ,בחלומה  ,מליסלדה העולה מן הים ניצבת
בפניה מקרוב  ,אך השפחה אינה רואה את מראה

פניה .

43

חברותיה השפחות אף הן

מוסיפות לדמיין בזו אחר זו כיצד תופיע מליסלדה בפניהן בבוא היום  ,כגון  " :היא תעלה
מן המדבר  ,היא תרכב על בכרה

לבנה " ;

ואילו חברתה צופה  " :היא תבוא מהודו  .היא

תרכב על פיל לבן " (שם )  .לעומת זאת  ,העבד הזקן שבחבורה רואה אותה בת מלך חלומית
כ " שהיא תבוא על כנפי רוח "  .עבד זה  ,בגירסתו הבדיונית של מחבר המחזה  ,רחוק תכלית
הריחוק מן הכיסופים והציפיות המשיחיות המתרחשים סביבו  .בעיניו  ,שבתי צבי " הוא

אשף והיא  -בת כישופים  .הוא יודע בחכמת הכוס ובחכמת החול ובחכמת טפות

השמן "

( עמ ' ו  -ז ) .
אף חזותה החיצונית של מליסלדה זו שבדמיון נגלית לנוהים אחריה בסגולותיה הגופניות
המתחלפות  .שפחה א '  ,זקנהי רואה את " שערה צהוב ובשרה כשן הפיל "  ,ואילו חברתה ,

41

ראו אטיאש  ,עמ ' . % 11 - % 1

86

1

שמואל ורסס

זקנה ג'  ,סבורה כי " שחרחורת היא כנסיכת הודו " .

העבד הזקן  ,לעומתן  ,מבטל את התיאורים

הבדיוניים הללו של הנשים ופוסק ש " בשרה משנה עין צבע חליפות  .ביום מראה כשלג
ובלילה כזפת "  ,שכן סבור הוא שסגולות הגוף אינן קיימות בפני עצמן בדרך הטבע  ,אלא

הן פרי מעשה הכישוף ( עמ ' ז )  .לעומתו  ,הצעירים בשפחות ובעבדים סבורים שמליסלדה
זכתה לאושר שכן היא אוהבת וגם נאהבת  .לעומת כל אלה  ,רוביא  ,ממקורביו של שבתי
צבי  ,מתייחס בנימה אירונית ומסויגת כלפי דמותה הקוסמת והמפתה של מליסלדה ,
הבדויה והנחשקת על ידי שבתי צבי בן זוגה המיועד לה ( עמ ' י  -יא ) .
כשם שדמותה של מליסלדה מהלכת את קיסמה וכשפיה על בני סביבתו של שבתי
צבי  ,לפי גירסת המחזה של ביסטריצקי  ,הרי הכיסופים אליה זרים הם בעיני מעריצו
החשדני  ,נחמיה כהן  ,שהגיע לאיזמיר מפולין הרחוקה כדי לתהות על טיבו של המשיח .
אכן  ,מודה נחמיה בפני אברהם רוביא  ,מקורבו ומעריצו  " :לא ידעתי השם הזה  -בספרים
הקדושים לא

מצאתיו " ;

כל התפאורה הססגונית לכבודה שהוא מוצא בביתו של רפאל

בשי  ,חשודה בעיניו ואף זרה לרוחו  " :מליסלדה  -ריח לא יהודי "  ,ממלמלות שפתיו .
מליסלדה החזויה שבמחזה היא גם זו המשפיעה על שתיקתו המתמשכת של שבתי
צבי  ,אשר עדיין מעכב את דבר התגלותו הפומבית כמשיח  ,למורת רוחם של שמואל
פרימו ונתן העזתי  ,מבשריו ונביאיו ברבים  " .למליסלדה הוא מצפה "  ,קובעים הם במרירות
ובשמץ של קוצר רוח  ,ותוהים על פשר דמותה והשפעתה בעולמו  .במהלך העלילה של
המחזה דמותה של מליסלדה מתגלית בפני שבתי צבי עצמו ואף בדמיונה של שרה ,
האשה המופקרת וההזייתית  ,המתקבלת ברגשות מעורבים על ידי חסידיו ומדריכיו ,

כשנושא כליו  ,שמואל פרימו  ,מכריז בנימה ספק אירונית וערמומית  " :הצדיק ר ' שבתי

צבי מחכה למליסלדה  ,בת -מלך  ,בחירת לבו " ( עמ ' לג ) .
דמותה של מליסלדה הופכת מעתה במחזהו של ביסטריצקי למוקד של טקס הנישואין
הססגוני שנערך ברוב פאר בבית אברהם רוביא  .מקהלות של נערות ושל נערים שרות
לסירוגין את השיר על מליסלדה  ,כששורות בודדות מתוך הרומנסה בשבחי דמותה
מושמעות מפיהם בגירסתו התרגומית של ביאליק ( עמ ' לד  -לז )  .בהמולת הטקס ובמהלכו
מתרחש לעינינו עירוב בין דמותה של שרה  ,כלתו של שבתי צבי  ,לבין תחושת בריתו
עם מליסלדה החזויה ( עמ ' מ  -מא )  .אמנם שבתי צבי נישא לשרה  ,אך הוא משוכנע באורח
הזייתי שבכלתו מתגלמת דמותה המסתורית של מליסלדה  .ואילו בני קאירו  ,השפחות
והמשרתים  ,מאוכזבים וקוראים באותו מעמד נוכח התפוגגות דימויה המפואר במציאות

של חולין  " :מליסלדה  ,מליסלדה ! ראו בגדיה בגדי זונה  . . .שערה פרוע לשמצה " ( שם ) .
עם טקס הנישואין מסתיימת ומתנתקת במחזה מערכת הכיסופים למליסלדה החזויה ,
המעוגנת ברומנסה הקדמונית בגלגולה
" מזל טוב  -ומליסלדה כבר לא תבוא ,

החדש  ,כהכרזתו המפוכחת של אברהם רוביא :

חסל ! " ( עמ '

מח ) .

כעבור ארבע שנים לאחר שביסטריצקי פירסם את המחזה הוא הוציא לאור גירסה

חדשה שלו ; עתה לא רק שינה מצביונו הרעיוני ושיווה לו מימד אקטואלי מפורש יותר ,
אלא גם צימצם הרבה את המוטיב של מליסלדה  ,על כל סממניו הטקסיים  ,של שירה
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וריקודים בחתונתו של שבתי צבי  .בנוסח זה של המחזה  ,שנתפרסם בשנת  , 1936עם
העלאתו על במת תיאטרון

" האוהל " ,

סילק המחבר את התיאור של דרך קליטת השיר

על ידי בני סביבתו של שבתי צבי  ,העבדים והשפחות בבית הנדיב אברהם רוביא  ,המפרשים
על פי דרכם את פרטיו המתייחסים לדמותה של מליסלדה האפופה מסתורין .

44

בגירסה החדשה של המחזה הסתפק המחבר בהבאת השיר על מליסלדה  ,המושר על
ידי שבתי צבי בלבד במחיצת חסידיו ומאמיניו הנלהבים  ,המשמשים כמקהלה החוזרת
חרש בהתרפקות על פסוקיה באיפוק ובהתפעמות  " ,מליסלדה עת ראיתיה  / ,מלת  -אל-

דא אז קראתיה ! "  ,כשמצטרפים לכך דברי הערצתו של השר עצמו  ,כגון  " :ראיתי פניה ,

ענוגה נחמדת  -ראיתי תפארתה  ,מערומי

הדרה " .

45

דמותה של מליסלדה בשירה העברית החדשה
מליסלדה  ,בת הקיסר  ,הדמות של שירת הרומנסה  ,הנודדת מדור לדור והמתגלה בהקשרים
שונים ומגוונים של הסיפר ( נרטיב ) ההיסטורי  ,הסיפורי והמחזאי  ,דובבה גם התייחסות
פיוטית רגישה לדמותה ולמהותה בתחומה של השירה העברית החדשה מצד שלושה

משוררים בני משמרות שונות ובעלי צביון פיוטי משלהם .
בקו של הענקת מימד רוחני מובהק לדמותה ומשמעותה של הרומנסה על מליסלדה

בת הקיסר התמיד המשורר העברי אפרים ליסיצקי ביצירתו הפיוטית בארצות הברית .
מתוך כליל הסונטות " מליסלדה "  ,שפירסם לראשונה בתל -אביב בשנת , 1954

46

ניכר כי

לנגד עיניו היה השיר בלבושו הארמי  ,כפי שנתפרסם על ידי פרידברג בשעתו וממנו

הביא את המוטו  " :מלי תל דא כד חזינא  /מלתה דאלהא ! קרינא "  .דמותה של מליסלדה
מתפרשת עתה ברוח חוויותיו הדתיות של המשורר ליסיצקי  ,כמשתמע לא רק מתוך

תוכנו  ,אלא גם מהערתו בראשיתו של השיר  " :השם מליסלדה שבזמר הש " צי הושאל
בכליל סונטות זה לסמל בו ישות אלוהית  ,יסוד

היופי  ,שממנה מתמשך לעולם ומלואו

שפע הוד וזיו והדר " ( עמ ' . ) 47
שירו של ליסיצקי ספוג כולו חוויה

רוחנית  ,והוא מביע כיסופים עזים אל היעד הבלתי

מושג  " :ככל אשר אקרב אליך  ,חמודה  ,כן תרחקי את  ,לי היית דמות רחוקה " ( עמ '

. ) 72

מעיקרו המשורר מעניק לדמות נכספת ובלתי מושגת זו מימד של השגחה עליונה שהוא חותר
להגיע להבנת משמעותה  .מהות זו  ,היא שנתגלמה בבת-אל דא  -מליסלדה זו  ,אשר " תאצלי

ברכה לסובל ולנענה "  .תשוקתו של המשורר אליה היא " ביקוד קודש דלוקה "  .נשמתו עורגת
אליה  ,ובלשון המשורר הקדמון של ספר תהלים ( תהלים סג  ,ב ) המשורר מכריז עתה במצב

של התעלות הנפש  " :צמאה לך נפשי וכמה לך בשרי " ( עמ ' . ) 77
אותה התרפקות רבת כיסופים  ,בעלת מטען של אמונה  ,המשתוקקת לתפוס את מהותה
של הישות האלוהית המגולמת באותה בת -אל רוחנית וערטילאית  ,שהיא ללא דמות
42

שלום אש  ,שבתי צבי  ,עמ ' . 122

43

ביסטריצקי  ,עמ' . 1

44

ראו על המשמעות האידאולוגית של מהדורה זו  ,ורסס  ,שבתי צבי  ,עמ ' . 121 - 116
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הגוף  ,טבוע בה עם זאת החותם של דימויים וסממנים חושניים כשהמשורר מסיים בדביקות
את שירו בקריאה שבהתרפקות וערגה  " :שימיני על לבך ולפתי את ראשי  / ,ובהודך

לי  ,עם דודיך  ,תערי את נפשי אדביקה  ,אפיקה בו דומם " ( שם ) .
~ במסגרת המוטיביקה הקבלית והמשיחית השזורה ביצירתו רבת הפנים פירסם המשורר
אמיר גלבוע לראשונה בסוף שנות הארבעים את המחרוזת של שלושת שיריו הגבישיים ,

" משירי הייחוד אשר למליסלדה "  .י 4ברוח הסיפר הביוגרפי הרווח אודות שבתי צבי
מועתקות אף עתה סגולותיה ומהותה של מליסלדה לדמותה של שרה  ,ניצולת פרעות
הדמים של גזירות ת " ח בפולין  ,היא אשתו השלישית היעודה לשבתי צבי  ,כתחושתו ,
לשם מימוש שליחותו  .לעומת ההילה הרומנטית והמיסטית האופפת את מליסלדה  ,דמות
כיסופיו ההזייתיים של שבתי צבי  ,הנה עתה  ,עם תבוסתו וכשלונו בשליחותו  ,גלבוע
מדובב את שרה  ,התגלמותה של מליסלדה  ,המתפקדת בפנינו כדובר בלעדי של מחזור
שירים זה  .בדרך מונולוגית שרה מעלה את זכר חוויותיה ומאוויה הארוטיים הנועזים
והבוטים  ,המופנים אל אהובה  ,בחיר ליבה וגופה  ,וזאת בהקשרים היסטוריים מרומזים

של מאורעות ת " ח ואף נוכח הדיו העמומים של עידן השואה ; בשיר השני של המחזור
שרה  /מליסלדה מעידה על עצמה  ,כי היא " כלה בין כלות שחתנה נשרף "  .בשיר השלישי
של מחזור ממוקד זה  " ,הקץ "  ,שרה נושאת קינה על כשלונו של המשיח  ,הנשאר קיים

ביופיו בעיניה  " -הצבי  ,על במותי חללת ותיף "  -תוך הבעת תקוותה הנחרצת וגילויי
המודעות העצמית בחלקה הקשור בגורלו זה  " :לדורות יעמד זכרך כי אני

( וראו להלן  ,נספח

השבעתיו "

ו' ) .

מעבר לקישורים הללו  ,בין דמותה של מליסלדה לבין הכיסופים לאלוהים והאזכורים
ההיסטוריים המרומזים של גזירות ת " ח ותוויית השואה  ,מצטיירת בשירה העברית בת
זמננו הנטייה להציג את מליסלדה בהקשר של חוויות הקיימות ברשות היחיד

בלבד .

שירתו של בנימין שבילי  ,משורר בן זמננו  ,מעוגנת אמנם בכמה מחוליותיה בחוויות
הגאולה והכיסופים המשיחיים בקרב עם ישראל  ,מיסודם של שלמה מולכו  ,שבתי צבי

ויעקב פרנק  ,אך במחזור שיריו " מיליזילדה בת הקיסר " הציג שבילי אתגר פיוטי משלו
לפרש את דמותה מזווית אחרת  ,זו של " הנפילה "  ,הוא תיאור הכישלון האישי בדרך אל
הגאולה  .מיליזילדה שבגירסתו לומדת מפי רבנו יוסף את תורות הגאולה ואת המשמעות

של עומק הנפילה  .היא מוסיפה לנדוד מדור לדור  -לחמוק מדמות אל דמות של אותם

היחידים המתנסים בחתירה לקראת הגאולה ; לשווא הם מחפשים אחריה ו " נופלים " -

נכשלים בה  .אף המשורר עצמו מהרהר עתה בתוגה ובאין תקווה  ,מחשש שמא לא יעמוד
עוד בפני פיתוייה ובפני קסמיה שהוא עורג אליהם לשווא  ,ומסיים את שירו בנימה של

ייאוש וויתור  " :גם אני אפל  /בחפשי אחר מיליזילדה בת

45

ראו נ ' ביסטריצקי  ,שבתאי צבי  . ,ירושלים תרצ  -ו  ,עמ '

יא .

ליסיצקי .

46

ראו

47

ראו גלבוע  ,עמ'  . 140 - 138על
. 124 - 123

48

הקיסר " .

48

ראו שבילי  ,עמ ' . 59

שירים אלה ראו פרשנותם של ברזל  ,עמ '  , 130 - 127וצורית ,

עמ '
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אחריה דבי
תמו לפי שעה נדודי הרומנסה העממית על מליסלדה בת הקיסר אשר מקור מחצבתה
ומכורתה בספרד הנוצרית של ימי הביניים  ,והמשך גלגוליה המתגלים בהקשרים של
תמורות היסטוריות הרות גורל של תושביה היהודים  ,כשהיא שמורה היטב בזכרונם
ובפיהם של גולי ספרד בפזורתם לדורותיהם .
רומנסה זו בלשון יהודית -ספרדית  ,על גירסאותיה וגווניה  ,קיבלה תנופה מועצמת

בימי שבתי צבי  ,שעה שהשיר הרומנטי  -החושני על מליסלדה בת הקיסר העולה מן הרחצה
נעשה טעון מטענים מיסטיים ואידאולוגיים בעיצומה של התסיסה המשיחית  ,ורישומיה
האכסטטיים משוקעים בשירה השבתאית לתקופותיה  .באותם ימים ולאחריהם נוסף
הרובד של התבוננות ברישומה העמוק של דמות חידתית זו בנפשו של שבתי צבי באמצעות
נוצרי בן הזמן  ,עד ראייה ושמיעה למתרחש באותם ימים באיזמיר בקרב תושביה היהודים .
מכאן ואילך נתגלגלה עדותו של קונן כדי איזכור מוצנע ותמציתי על ידי היסטוריון
יהודי רב מעש במחציתה השנייה של המאה הי " ט  .האיזכור אצל צבי גרץ שימש כנקודת
הפלגה לתחום הבידיון הספרותי במשך המאה שלאחריה  ,מראשיתה ועד סיומה  ,החל
בסיפורת בהסתעפותה הסוגתית ללשונותיה  ,דרך המחזה הבא לממש באורח דרמטי
את דמותו  ,פעלו וגורלו של שבתי צבי  .לגילויי המבע הנרטיבי והדרמטי נוסף לאחר
מכן הפירוש הפיוטי של הרומנסה על דרך ההתרשמות הייחודית האישית בעולם חוויותיהם
של שלושה משוררים עברים  ,אשר כל אחד מהם ראה בדמות זו מהרהורי לבו ומכבשונו
של עולמו ההגותי והפיוטי .

ניפח

אן

נוסחאות מקבילות לשיר על מליסלדה לפי המקורות של הרומנסה הספרדית שהביא

אטיאש  ,עמ ' . 84 - 83
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טפ416ט ) ת

ומריה

, להשקקה

espejo ae mirares ;

גבותיה קשותות

 בוsu cejica enarcada ,

סל וק ת דריקהי
אף לה חד ויחלב

arcos ya son de tirares ;

"וציז

 בוsu narii enpendolada ,

; ? סיעה

pendolica de notares ;

שפתותיה חכלילות

105 sas muios corelados ,

; להשחלה

merjanicos de filares ;

שלמגים

105 sus dientes chioniticos ,

שני סיס זצייית

perla d ' enfilares

. פנינים לחרי ! ה
) מ15 ( Afeliielda

hleli elda, hfeliielda
~

 בוhija del emperante ,
que venia de 105

bahos ,

de 105 ba~ os de lavarse -.
ansi eaia 5ט

aerpo

~

conla ro ~ a 0 תro~ ale .
 בוsu frente

]

י 'זתטיעפ

espada aulce cortare ;
 בוsa cara alba, clara ,

corno 18 leche 7 18 sangre ;

בו

su cejica narcada

, מיליןלדה

, מיליןלדה

, זו ךתו של הקילר

סטים

יזר ? וה יז

. דסזה

הבייה

מלרעץ בי

,  אם כן, את גופה

. כשושל בורדינה
, מתנוצץ קורן המצח
; תחתף

חרב מתוקות

, קה נוהדת1
; ודם

זו לחיה

? מוסה סלב
נפותיה קשותית

מליסלדה העולה מן הרחצה

סז וקשת

דרוקה ;

; arcol de tirante

לה צינזם שחורות

ושירון

טהור

4ף לה סד ייק
לןם4ן

צי ? ז

; parecen fino iabache

;

?ב

2 perfilada ,א8מ 18 su
; pendolicas de notares

שפתותיה חכלילית

? 4למצ ? הזר ? 9זז

sus besos corelados ,

;

18 su boca agudica ,

נסגר ;

; taparse

כה צנל4ל
מקשרה ~
מפוחים

יהלוח

8

 pi dnחט con

~
18 su bar a redondica

להשתעשע ;

;

לשדיה ,

.

manzanica
~ de:

18 ta la de 105 sus pechos

למשחק תרי ותלת .

נטפח

;tres

8

בן

נוסח אברהם היכיני  ,מתוך אמארילייו  ,עמ ' רלה .

לעטרת צבי
גי תתי " ד עם ב התיבות והכולל [ כמניין שבתי

צבי ]

שיר נאצל מס ' השירים אשר סידר הרב אברהם היכיני זצ " ל על אמיר " ה
והיה משורר אותו

4תי מלבנון כלה  /כלולה

? א ילודי

אמיר " ה

יכל

לחן מליזלדה ושמו חתום בראשו לחן ג ' ירייה

סגלה

לליץ 4ל דא  : /שב צל כסא כבידה

ש " ץ ג צלה
סת מלכים היא מקלה

/

מן הרחצה מי הות -
עולה

בא שלומי מליץ אל דא  /שבתי צבי נתעלה
ראשה ןליה בגדלה  /ודלת לאשה בתהלה
בא שלומי . . .

סילם

צל אפה נגלה  : /פה נקיעה מגדלה

מה  :פו

ציקיס קילה 4 /סר קילה ולסלה

סיס ?

סה אורות סעלה  /קילה זרב סיד קלה
-

105

;  coraleסחת parecen

פיה קט  ,שנון ודק

? נלציז

como

105 sus 0105 son perticos ,

כתיבה ;

סד

"

ן

9%

-

ע

~
 dosב
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? סליל שז סיד

אר

איר היד סדר

לה /

וילה  /אוסי ? יעה
שני שדים ום ~

עטנה סיים שושן

דלה דלה

צלה

ומלא  /אגן סהר מאור בצלה

כאור שחר זרחה כלה
ר סלסלה /

 :רף פ
מה  :פו פצלי סלה 9 : /ה סל44ה 9לה

"

זאת קומתה מעלה סקלה  tWK /סזל צירת

בעלה

רקנו ול ראשי סלה  /סנה של לכם ראש חולה

בא שלומי מליץ טל יא שבסי ? יי
/

n ? yl 4
-

נתיפח

גן -

נוזנח א " ש פרידברג

מלי תל דא כך חזינא ,

מילתא דאלהא ! קרינא .
במסקי לעילא  ,לטורא רמתא ,
זכאי הוינא  ,ארי חזית

יתה .

חזית אנא יתה  ,עראית ברתא ,
ברתא דמלכא  ,כד נחתי

לתתא ;

חזינא האי שופרא דאזלא ערטילאה ,
עולמתא כד אתת במיא לאסחאה ,
שפירתא כד סלקא מבי מסותא ,
כד אזלת בתוקפא  ,בחנא ורבותא .
מלי תל דא חזינא
" מילתא

דאלהא ! "

קרינא .

כחרבא שליפא הוון אפאה ,
כאלמוגין שפירין תרין שפותהא ,
גלגולי עינאה כשביבין די נורא ,
חדוהי די כסף  ,ספו כטורא ,
בשרא כחלבא  ,חיור כתלגא .
כעדרא דרחילי דמטורא דלגא ,
שער ראשה כעמר נקא -
ונהורא  ,נהורא עמה שרא .
מילתא טבע חזינא

" מילתא

דאלהא ! "

קרינא .

מליסלדה העולה מן הרחצה
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נקופח דן
תרגומו של ח " נ ביאליק

מליתלדה  -עת ראיתיה
מלת  -אל -דא  -אז קראתיה .
בעלותי למעלה בהר הגבוה - ,

זכיתי וארא פני בת אלוה ,
ראיתי פניה  ,ענגה  ,נחמדת ,
בת מלך ביפיה המימה יורדת ,
ראיתי תפארתה  ,מערומי הדרה ,
בבואה במים לרחוץ בשרה ,
בעלותה מרחצה  .רעננה וטלולה .
צועדת בתקף  ,בחן ובגדלה -
מליתלדה  -עת ראיתיה
מלת  -אל  -דא  -אז קראתיה
כחרב שלופה היו פניה ,
כחוטי אלמוגים שתי שפתותיה ,
גלגלי עיניה כשביבי הזהר ,
שדיה ככסף  ,כשדש ליהר ,
כחלב  ,כשלג ללן בשרה ,
כצמר הנקי לרחלים שערה ,
גויתה כתרשיש  ,זכה וטהורה ,
עמה הברכה ועמה האורה -

מליתלדה  -עת ראיתיה
מלת  -אל  -דא  -אז קראתיה .

נקופח הן
השיר על מליסלדה מתוך ספרו של ישראל זנגויל ,חולמי הגיטו  ,בתרגום ראובן גרוסמן ,

תל -אביב תרצ " ב  ,עמ ' . 1 % 5 - % % 4
בת המושל מסתרחת

שם עמדם

וזורחת ,

מליסלדה .
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ו9טךגו 2קליל -ןע
4ל ןסוק לס ! הי

מליסלדה .
ומרחצה שאנפה

מיל

טהורה -לב9ב9ה ,
מליסלדה .

כסית אף 2ל זוג שפתיה
ולקצות א ?בעותיה ,
מליסלדה .
כי צל ? שה גאותה -
כברק חרב תבהיק דמותה ,
טליסלדה ,

קשתות פלדה  -שמורותיה ,

כשושנה  -שפתותיה ,
מליסלדה .

נטופח

וי

אמיר גלבוע  ,כחולים ואדומים  ,תל -אביב תשל " ד ,

סטירי

עמ ' 140 - % 38

למליסלדה
.. .
ליחוד אשר

החזם
מץסורי ? ליס  ,קלום הנפתר אל פרקן

סיסי

משובים .

יורותי קוששת צוים לערך המוקד .

שצרועי קדאוף החדל לשזף שיאחזו בו טובעים .
ודברי

חלחל מגרו9ף הויה

ומנחם

ופוקד .

לעקבותי ביון  ,לתהליך  ,טבעת חזון מטבעות .
מדם מולידי ? בוחים במצולה חרזת געלה לדמים .

מליסלדה העולה מן הרחצה

ןןי

*

קיני ראו סכינם של

קיים

סניף דסרסי ? ל פחד כגבור שאת צלו לקרב  :צא ללוות .

מ ראת לילותי באימה ברחת אל הררי  -יום .
וקסקט יזורים אל -חטאת לשמרף בליל -חרדות .
טף 49ע
ךף  n ) viavi rcבמוקד הנכון .

יו

*

~
עשויות צפרני  .וארכות מגד  .וחדות .
סי נם שלי ,
הדם

שמה טוב  ,אתה טוב 2ד

 :דיף

דיף

לקר !

תפרקנה את ןלם של שדי הקלד אל הלטף .

ההורס בי לקלא יפיר

חידת לילותי מ2לקת -

? סח לשרובה והסביאה מבארות  :מיה העומקות אלי -אפל .
ס ? מד את שוקי ביקוד שמשי צהרי 2ל כל דלת .
סך2ר שת רחמי בלהב  ,לי הצפנתיו ברתת .
מושתים שריריף מול כל צליל  ,מגיל קרבי שינאק גואה וכבד .
חרזם כאסיר את צפירי בקריו 2ל שרשרתו כתוחלת .
צבר לטופי והדקם אל סיבי בוקרים מן

הנבט .

לקצם ביל  ,ש2ד צם] נתתיף הגבר .

שור  ,פטמיתי שהישירו דוקרות

בקריאה ובצבע -

זנק אל חמס ואל כור פן  :גח השרוף ה ץ ח ר .

סקץ

 :דיף
? ל קשש עורגות 2ל שלהקת  : -ה
וזרועותי מפיזות  ayרוחות -הבקר 2ל לבו יף .

ילדי

-

מליקלדהי מליילדה

וטסי דים

! -

מול

*

מלדלית יונו ? ך 4ם לבימי

לקקתי בדמע מן הלחם .

רשה  ,גויל אחרון לסף קליי לץ9ר .
? סי סלה קיל קלות שחתנן נשרף .
צובא בחוץ ומחכה עוד לשובף .

סמיי

? ; י קיבת ? ל ליי

' aai

קטב יי

ף פוקם ופחדף

-

מפניו .

1
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סקיי  ? ,ל ומותי סללך  ,ומיף -

סישי

שוים עוד נאגרי סייועי

ושהסף וסיר הסי שיישבי

שי ? גי לטע  ? :ף ונקוד

לא שגד

לדירות י מי זעף יי טסי סשיץ יי -

"

ה ? סי  ? ,ל במוסי

"

סלעיי

נתיף !

קיצויים ביבליוגרפיים
אבנארי
אורבן
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