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תחום הדיון
תוך כדי התהליך הממושך של כיבוש ספרד מחדש בידי הנוצרים המשיכו היהודים את יצירתם הרוחנית
והאינטלקטואלית גם תחת השלטון הנוצרי .יצירת שירת חול עברית המשיכה להתקיים בספרד הנוצרית
במאה השתים-עשרה ,לאחר שנחרבו מרכזיה התרבותיים בדרום ,ועד גירוש היהודים מספרד בסוף המאה
החמש-עשרה .מרכזי התרבות היהודיים החלו להתפתח במחוזות חדשים כגון בטולדו ,בירת קסטיליה,
שהייתה בתקופה זו מרכז תרבותי תוסס שמשוררים ומלומדים מבית ומחוץ נהרו אליו ,יצרו ופעלו בו.
המלכים הקתולים נהגו להזמין לחצרותיהם מלומדים ומשוררים מתושבי המקום ,ואלה גמלו למארחיהם
ביצירותיהם .שכבת החצרנים היהודים ,שכללה אנשי מנהל וממשל ,גובי מסים ,בעלי משרות ונושאי
תפקידים בתחומי המדינה והמסחר ,היוותה משקל חברתי ותרבותי רב-זכויות )בער .(65-66 :1987 ,החצר
המפורסמת ביותר הייתה זו של המלך אלפונסו העשירי ) ,(1221-1284המכונה 'החכם' ) ) ( El Sabioדורון,
 .(117 :1989המלך קירב לחצרו חכמים יהודים וכמה מחצרנים אלה נעשו פטרונים של השירה העברית
כדוגמת דון שלמה אבן צדוק ובנו דון יצחק ,ששימשו פטרונים לטדרוס )שירמן 373-374 ,371 :1997 ,הערה
.(32
השירה העברית בתקופה זו שמרה על המסורת האנדלוסית ,אך גם חידשה בה ,והוסיפה עליה בהשפעת
תהליכים חברתיים וספרותיים .שירה זו נחקרה פחות ,וחוקריה בחנו אותה בדרך כלל על רקע השירה
האנדלוסית ופחות על רקע מעגלי זמנה .החוקרים נטו לראות ביצירות שנכתבו לאחר התקופה הקלאסית
של השירה העברית ,תקופה שכונתה בשם 'תור הזהב' ,בבואה של האסכולה האנדלוסית ולא אסכולה בפני
עצמה .דן פגיס טוען כי מוטעית היא הגישה המקובלת ,שלפיה השירה העברית בספרד היא חטיבה אחת
שאופייה נקבע כבר בראשית האסכולה במאות העשירית והאחת-עשרה .לדעתו" ,השאיפה אל החידוש לא
פסקה מעולם" )פגיס .(1-2 :1976 ,החוקר מדגיש "דווקא בתקופה זו גילתה השירה תודעה היסטורית
עצמית ,אולי יותר מאשר באנדלוס ,וראתה עצמה בעימות עם ראשוני האסכולה" )שם .(173 ,לעומת
התקופה הקודמת ,שרק לעתים רחוקות התירה לעצמה להרחיב או לחרוג מן הקיים ,נטו בתקופה זו
לחידושים רבים בעיקר במסגרת המקאמה ובני סוגה וכן בשירה )שם.(185 ,
השאלה אם משוררי תקופה זו הם ממשיכי האסכולה האנדלוסית ,אחרוניה ,מחדשיה או מחקים גרועים
שלה העסיקה גם את המשוררים עצמם .יהודה אלחריזי תיאר את דורו כדור של אפיגונים בכותבו:
"והראשונים אכלו הסולת ,ועזבו לנו הפסולת" )אלחריזי ,1899 ,מחברת יח .(186-187 :אחרים ראו
במשוררי התקופה ממשיכי המסורת של קודמיהם ,שאין בשירתם כל חידוש 2.האמירה כי השירה העברית
בתקופה הנוצרית היא המשך ישיר ובבואה של שירת אנדלוס תופסת את התקופה הנוצרית כפרק שלא
 1המאמר מתבסס על עבודת הגמר של המחברת לקבלת תואר מוסמך האוניברסיטה שנכתבה בהנחיית פרופ' אביבה דורון .ראו:
ביטון.2008 ,
 2מראשיתן ספגו שירת החול ושירת הקודש דברי ביקורת המבוססים בין השאר על נימוקים מוסריים-דתיים ופילוסופיים .הגם
ששירת החול תפסה מקום נכבד בחיי הרוח של העם בספרד ,לא פסחה עליה הביקורת וקמו לה מתנגדים .הביקורת הלכה וגברה
בשלהי המאה השתים-עשרה דווקא בקרב משוררי התקופה ובקרב חוגים שדגלו בפתיחות כלפי תרבויות האסלאם ויוון וכן כלפי
הפילוסופיה ,המדעים ושירת החול כמובן .לעומת קודמיהם מהתקופה הקלאסית שביטאו הערצה ורצינות ביחס לשירתם ,נעשו
המשוררים בתקופה זו יותר ספקנים באשר לערכה המהותי של השירה .ראו למשל דברי ביקורת על השירה אצל יהודה אלחריזי,
משולם דפיירה ,שם טוב אבן פלקירה ,ואף אצל טדרוס אבולעפיה .ראו :טובי.283-290 :1989 ,
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נערך בו כל שינוי או חידוש .שינוי או חידוש אינו מחייב דווקא ניפוץ מוסכמות ספרותיות קיימות .הגיוון
במוסכמות או סטייה מהן הם פרי התפתחות האסכולה וכן פרי חירותם של המשוררים.
מי שנחשב כאחד הבולטים מבין המשוררים העברים שפעלו בקסטיליה הוא טדרוס בן יהודה הלוי
אבולעפיה 3,יליד טולדו .הוא היה בן לאחת המשפחות המכובדות של הקהילה היהודית במאה השלוש-
עשרה ושימש חצרן בתפקיד כלכלי מרכזי בחצרותיהם של המלכים אלפונסו העשירי ,בנו סאנצ'ו הרביעי
והאינפנטי )יורש העצר( דון אנריקה ,דודו של המלך המנוח )שירמן 4.(386-387 :1997 ,טדרוס עצמו עמד על
חידושים בשירתו ,אם כי ציין ששירתו אינה נרתעת משימוש במקורות .הוא לא ראה פסול בשילוב בין חדש
וישן או בעובדה שהשתמש במקורות כהוכחה לאי-חידוש )פגיס.(179 :1976 ,
5
טדרוס היה משורר פורה .ניכר כי לכתיבה היה מקום מרכזי באישיותו ובחייו ,ודומה כי היה יכול לכתוב
על כל דבר בכל עת וליצור ללא שום מאמץ )שירמן .(417 :1997 ,הוא עצמו כינס את שיריו תחת השם 'גן
המשלים והחידות' וכתב דברי פתיחה לספר כולו 6.פרסום שיריו עורר עניין וסקרנות בזכות המספר הרב
של השירים שנוספו לכלל שירי החול העבריים מימי הביניים ובזכות המידע שעלה מהם על אודות היהודים
בקסטיליה .במחצית הראשונה של המאה העשרים ,עם פרסום המהדורה המדעית של דוד ילין ,החלה גם
7
ההתעניינות בשירתו של טדרוס.
המאמר ידון בשירת האהבה של טדרוס ,ובזיקותיה לשירת האהבה העברית האנדלוסית ולשירת האהבה
הטרובדורית בת זמנו.
מאפיינים בשירת האהבה האנדלוסית והטרובדורית
בטרם אפנה לעסוק במאפיינים האנדלוסיים והטרובדוריים הניכרים בשירי האהבה של טדרוס ,אקדים
ואסכם מאפיינים אלה.
שירת האהבה האנדלוסית ,הידועה גם בכינויה 'שירת החשק' ,היא שירה חילונית המפארת את התענוגות
ומטיפה להנאות החושים ,וכמו שירי היין והגן היא נהנתנית בעיקרה .בשירה זו ניכרים מוטיבים קבועים
וידועים ,שהמשוררים התחייבו לקיימם בצורה מסוגננת )שירמן ,1960 ,ב :נג-נד; לוין ,1995 ,ב.(324 :
הסיטואציה הטיפוסית בשירי החשק היא של חושק אומלל ומיוסר ושל חשוקה יפה ,הפכפכה ואכזרית,
הדוחה את חיזוריו ומסרבת להיענות לו ,והיה ונעתרה לו היא עתידה לבגוד בו .למעשה ,כל עולמו תלוי
בהדגשת סיפוקו אם החשוקה נענתה לו ,או בהדגשת תחושת האומללות אם לא נענתה לו .אם אינו מצליח
לממש את הרגע הנהנתני עם החשוקה ,האשמה היא בחשוקה שמסרבת להיענות לו בגלל אכזריותה
והתגרותה בו ולא בגלל רגשות צניעות .במסגרת הקבועה והמסוגננת ובלשון הנוטה להכללה כללו
 3טדרוס נולד בטולדו בשנת  .1247שנת מותו אינה ידועה בוודאות ,אך ידוע שהיה עוד בחיים בשנת  .1298ראו :שירמן ,1960 ,ב:
 .413עוד על חייו של טדרוס ראו :ביטון :2008 ,פרק שני.
 4ספר זה הוא המשך ישיר לספרו של שירמן 'תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית' ,שפורסם בשנת  .1995שני הספרים
נתגלו בעזבונו לאחר מותו בשנת  ,1981ונראה כי עסק בכתיבתם בין השנים  .1968-1974המהדורה המאוחרת ,משנת ,1997
נערכה ,עודכנה והושלמה על-ידי פרופ' עזרא פליישר.
 5על חשיבות הכתיבה בחייו אפשר ללמוד מהשירים שבהם הביע את חרדתו מהרגע שבו ייסתמו מעיינותיו .ראו לדוגמה את
בוֹתי' ,גן המשלים ,ב ,1/תרפה ,עמ' .113
שירו ' ָכּ ַחשׁ ְפּ ִרי ַמ ְח ְשׁ ָ
 6שירמן .388-389 :1997 ,קובץ שיריו של טדרוס נשמר בשלמותו ,בהעתקה אחת ,בידי אספנים .החכם שאול עבדאללה יוסף,
שהיה סוחר עשיר וחובב שירה ,העתיק לעצמו את הקובץ .לאחר מותו פרסמו בניו את הקובץ מכתב ידו בצירוף הקדמה אנגלית
קצרה של מ' גסטר )מהדורת גסטר ,לונדון ,תרפ"ו( ,אך היה קושי לקרוא ולפענח את כתב היד .המהדורה המדעית הראשונה של
שירי טדרוס התפרסמה בין השנים  1934-1937על-ידי דוד ילין בשלושה כרכים ,בתוספת מבוא נרחב והבהרות מפורטות .עוד על
תולדות שאול עבדאללה יוסף ,תרומתו לחקר השירה העברית וזיקותיה לשירה הערבית ראו :גן המשלים ,א ;IV-I :טובי:2000 ,
 .21-24על כתבי היד השונים שבהם השתמש ילין להוצאת 'גן המשלים והחידות' ראו :גן המשלים ,א ,עמ'  .XIV-Vשיריו של
טדרוס כפי שפורסמו במהדורת ילין אינם מסודרים בסדר הכרונולוגי המקורי .על סידור השירים בכתבי היד ובהוצאת ילין ראו:
שם ;XVI-XIV ,בער.19-21 :1937 ,
7
אביבה דורון הייתה הראשונה שפרסמה מונוגרפיה שנושאה טדרוס כמשורר הבולט והחשוב מאוד בתקופתו .ספרה 'משורר
בחצר המלך' הוא ניסיון לתאר את שירתו על כל קווי הייחוד שבה .היא העמידה כיווני מחקר ברורים המציגים את טדרוס
כמשורר אינדיבידואליסט ,שיש בשירתו מידה רבה של מקוריות והדים לזרמים ספרותיים חדשים וביטוי לעולם נפשי מיוחד.
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התיאורים מוטיבים קבועים לתיאור דמות החושק האומלל והמיוסר ,לתיאור דמות החשוקה היפה,
ומריבים.
ההפכפכה והאכזרית ,ושניהם נשמרו על-ידי צופים ,מוכיחים ֵ
הדמות המרכזית בשירי החשק היא אפוא דמות החשוקה או החשוק .מושאי האהבה מתוארים על-פי
סממנים חיצוניים ושבחם במראם ,בטעמם ובריחם .ואילו החושק שייסוריו מביאים אותו לא אחת לכדי
תלונה ,מקבל ייסורים אלה באהבה ,מברך על הייסורים הבאים מכוח הנאמנות וההתמדה של הרגש העז
ונשאר נאמן למושא אהבתו בשם ברית האהבה .החשוקה או החשוק מזוהים בכינויים שונים ולא בשמם
הפרטי ,שכן אין מדובר בחשוקה מסוימת או בחשוק מסוים אלא במושא אהבה אידאלי על-פי תכונותיו
החיצוניות .תיאור דמות החשוקה או החשוק מעוצב במערכת ציורית מסוגננת ומגוונת .מערכת זו כוללת
למשל תיאורים ציוריים ובהם כינויים של בעלי-חיים כגון צביה ,צבי ,עופרה ,עופר ,יעלת-חן וגוזל,
שבמשמעותם המטפורית מבטאים עדנה ,רוך ,אצילות ,חן ויופי; כינויים ישירים כגון אהובה ,אהוב ,ידיד,
דוד ורעיה; וכינויים הכרוכים בדימויים הנלווים למאורות השמים .יופיים האידאלי של מושאי האהבה
מבטא שלמות .החשוקה היא בעלת פנים מאירים ,נעימים ויפים כגן שושנים ,עיניה שחורות ,שיערה שחור
ומשמש מסגרת לפניה הבהירים ,והניגוד החד והבולט רק מדגיש את יופייה וזוהרה .שפתיה ולחייה
אדומות ,שיניה צחות ולבנות ,ידיה לבנות ,ציפורניה צבועות באדום ,שדיה כתפוחים וכרימונים ,ירכיה
עבות וגופה נוטה כתמר .ואילו הצבי שתיאור פניו כולל את אותה מערכת ציורים ,זקוף כארז וגמיש,
ותנועתו מלאת חן .כאמור ,שבחם לא רק במראם אלא אף בטעמם ובריחם המבשם .תיאור הריח המבשם,
שבחו של הרוק וטעם הנשיקה ,ושילוב הצבעים שחור ,לבן בוהק ואדום בתיאור דמותם מבטאים חושניות
ומדגישים את התענוגות.
התנהגותם של החשוקה או החשוק אינה צפויה .רוחם הפכפכה והם פועלים בשני כיוונים מנוגדים בעת
ובעונה אחת .ניגודים שונים באים לידי ביטוי בתיאורם החיצוני ,בתפקיד שהם נושאים ובדפוס התנהגותם.
הם מושכים אליהם את החושק ,אך גם דוחים את חיזוריו ,מסרבים להיענות לו ומביאים אותו לכדי
ייסורים קשים )פגיס ;268 :1970 ,לוין ,תשל"א ;116 :פגיס ,תשנ"ג ;53 :לוין ,1995 ,ב .(299 :כפילותם
מתבטאת בכך שהם הגורם למחלת החושק ,אך גם התשובה להחלמתו .ביכולתם להמיתו אך גם להחיותו,
לפוצעו ולרפאו ,והם תמיד ידונו אותו לכף חובה בעוד הוא מתייסר ,הן בקרבתו אל מושא אהבתו הן
בריחוקו ממנה או ממנו )לוין ,1995 ,ב.(294 :
הבכי ,נדודי השינה ,האנחות ורזון הגוף והתבלותו הם מסימני החולי של האהבה .החושק מרבה לבכות
בשל הלהט הבוער בלבו וצערו הרב .אולם הדמעות ,כשאר סימני החולי של האהבה ,יכולות לחשוף אותו
ולסכנו ,ולכן עליו לשמור דבר אהבתו בסוד .הגם שאין חטא בתשוקה ,נתפסת האהבה כטירוף הדעת בעיני
אנשים שלא ידעו ואינם יודעים אהבה ,ולכן על החושק להקפיד להסתירה )פגיס.(269 :1970 ,
החושק הנהנתן ,שוחר התענוגות ,אינו חפץ בדבר זולת אהבת הבשרים ומתקיים רק באהבה מסוג זה.
שירת החשק אפוא היא שירת הלל שמטיפה להנאות החושים ולתענוגות האהבה ,היין ,הזמר והנגינה.
ושירים רבים כורכים יחד תענוגות אלה.
לעומת שירת האהבה או החשק האנדלוסית ,העמידה שירת האהבה הטרובדורית במרכזה את המושג
'אהבה' ,וביטאה חלום ,אשליה ביצירת אידאל האהבה המושלמת ,ולפיו הגיבור מקריב עצמו למען גבירת
לבו ,והאהבה החושנית המגולמת בו נקייה מחטא ועומדת בניגוד גמור להלכי הרוח ולקביעותיה של
הכנסייה הקתולית )שחר .(140 :1990 ,ספרות התקופה הכתיבה שינויים גדולים ,וחיבורים שונים נכתבו
בעקבותיהם .מושא אהבתו של הטרובדור הייתה 'גבירה' ,והיא נתפסה כפאודל שהטרובדור הוא נתינה.
השירה הטרובדורית יצרה הקבלה בין יחסי האוהב והאהובה לבין מערכת היחסים שבין הווסל והפאודל,
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יחסים של כניעה מוחלטת ,ובהם הטרובדור משרת את הגבירה וכל כולו נתון לה .הם אף נטלו מהעולם
הפאודלי את המונח  ,midnosשפרושו 'אדוני' ,והעניקו אותו לאהובה שאותה ביקשו לשרת ,כלומר לאהוֹב.
בתהליך ההתקרבות שבין האוהב וגבירת לבו ניכרים קווי דמיון אל הטקס הפאודלי שבו הווסל הביע
נאמנות לאדונו .מתקיימים ארבעה שלבים בתהליך זה ,כפי שציין מחבר אנונימי בן המאה השלוש-עשרה:
 .1שלב ההעזה ) :(fenhedorהדובר החושק מעז להצהיר על רגשותיו.
 .2שלב החיזור ) :(pregadorהדובר מביע את אהבתו בפני גבירת לבו.
 .3שלב ההתפעלות ) :(entendedorהגברת מאירה פנים ומשיבה לו בחיוכים ובשאר סימנים.
 .4שלב מימוש האהבה ) :(drutzהקשר ביניהם מתממש כשהגברת לוקחת אותו למיטתה.
היחסים בין המשורר וגבירתו פורצים את המסגרת האפלטונית-הרוחנית ומצביעים גם על ארוטיקה
וחושניות )דורון .(118-119 :1989 ,הגם שמהמציאות החצרנית נבעה שירת אהבה שכיוונה רוחני,
המשוררים לא ויתרו כליל על החושניות והתשוקה .עם זאת ,רובם לא מימשו שלב זה ביצירתם ונאלצו
להסתפק בהבעתם בלבד ובהצפנתם ,כי במציאות החצרנית הייתה האהבה קשה להשגה ,ויחסים מחוץ
למסגרת הנישואים היו אסורים.
הטרובדורים פנו בשירתם אל נשים נשואות ,וכדי שלא לפגוע בנימוסים ולסכן אותן ואת עצמם ,הם
הסתירו את זהות האהובה או העניקו לה כינוי ושם בדוי – תחבולה זו נקראת ) Senhalשירמן409 :1997 ,
( .בשל טיבה זה נשאה האהבה אופי חשאי ונתפסה כאהבה האמתית והראויה להסתכן למענה ,אהבה
שמכוונת לניצחון ולשמחת האוהבים ,לעומת האהבה הטרגית הנשלטת בידי גורל ומוות )דורון121 :1989 ,
( .הנעורים ,השמחה וההנאה הם מסימני האוהבים בשירת האהבה הטרובדורית ,ומסייעים להאיר את
האהבה באור חיובי .בשיר משלבים הטרובדורים בין ביטויי האהבה החצרנית גם מבעי יצר וחושניות ,ובכך
סיפק השיר את צורכי הביטוי הארוטי של התקופה באמירות הנושאות ביקורת כנגד הסדר החברתי הקיים
8
וערכיו.
מאפיינים אנדלוסיים וטרובדוריים בשירי האהבה של טדרוס
טדרוס כקודמיו השתמש אף הוא בתחבולות שונות ,שנודעו אצל המשוררים הערבים .אולם לעומת
קודמיו ,שרק לעתים רחוקות הרחיבו או חרגו מן הקיים ,הוא נטה לחידושים רבים והרבה בהתחכמויות
לשוניות .ילין עסק במבוא ל'גן המשלים והחידות' )ב XVI ,2/והלאה( בהרחבות הלשוניות של טדרוס
והצביע על מקורות תלמודיים בביאורים לשירים .טדרוס הכניס דברים שלא היו בשימוש בלשון והיו על-פי
ילין בבחינת ליקויים שנעשו בגלל המשקל .אמנם ליקויים כאלה נמצאים גם אצל קודמיו ,אך בשל המספר
הרב של שיריו ורצונו להעשיר ולהרחיב את השפה ,הדבר בולט אצלו במיוחד .עם זאת ,ציין ילין שניתן
למצוא בצד הליקויים גם חידושים שאותם ראה כיתרונות ו"כתבלין למטעמים" )שם.(XXXI-XXVII ,
אבל טדרוס התעניין לא רק במליצה המילולית אלא אף בעניין עצמו .והשירה שימשה אותו בכל רגע ובכל
9
מצב עד שנדמה שקיומו תלוי ביכולתו ליצור.
 8עוד על מאפיינים בשירת האהבה העברית האנדלוסית ובשירת האהבה הטרובדורית ראו :ביטון :2008 ,פרקים שלישי ורביעי.
 9שירתו של טדרוס משובצת בהתייחסויות ארס-פואטיות ,והוא מבטא קשר מיוחד מאוד בינו ובין שירתו .כך למשל בשיר שצ
הוּב ִתי" )שם ,119 ,שורה  ,(54ומצהיר בגאווה שאין בה אמירות מיותרות ,אלא
)גן המשלים (117-120 ,הוא מתייחס אליה כאל " ֲא ָ
היא "יְ ֵפ ִ
נוֹתי
יפיָּה ,נְ ִקיָּה ִמ ְדּ ַבר ָשׁוְ א" )שם ,שורה  .(62בשיר תצח )שם ,ב ,26 :1/שורה  (1הוא מתפאר וקובע " ֲאנִ י ַה ִשּׁיר ,וְ ַה ָבּנוֹת ְבּ ָ
 /וְ יִ ַשּׁחוּ ְבנוֹת ַה ִשּׁיר ְל ָפנָי" .ובשיר תכב )שם ,א ,171-170 :שורות  (93-101מתפאר הוא כדרך הטרובדורים ,בכך ששירתו מכוונת
לקהל מסוים ,אף ששפתו ברורה ואין בה זרויות ,ושאיפתו היא להרחיקה מן ההמון הפשוט ומאווילים המבקשים לחקות את
דבריו ולגנבם:
רוֹתי ְ /ל ַה ְר ִחיק ַה ְפּ ָת ִאים ֵמ ֳא ָה ַלי
אַע ִמיק ְצ ִדיָּה ַד ְבּ ַ
ֲא ָבל ְ
ְל ַה ְר ִחיק ֵלץ ֲאנִ י ָשׂם ַבּעֲרוּגַת ְ /בּ ָשׂ ַמי ַנע ַ
לוֹלי
ַה ַ
ֲצוּצי ,נ ֲ
רוּלי
שׁוֹשׁנֵּי ְמ ָשׁ ַלי ֵבּין ֲח ַ
חוֹחי נְ ָר ִדים ִעם ְכּ ָפ ִרים  /וְ ַ
וּבין ַ
ֵ
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יצירתו של טדרוס כוללת את סוגי השיר שהיו קיימים באסכולה של השירה העברית האנדלוסית ,ואף
משלבת ביניהם בשיריו .לדוגמה ,שירי אהבה הכלולים בשער הקרוי "שירי אהבה ועגבים" כלולים גם
בפתיחות לשירי תהילה ,ובחלקם אף כתובים בשלמותם או כמעט בשלמותם במתכונת שירי חשק 10,וכן
במחזורי שירים שחוברו לגבירים המכובדים עליו ,כגון הרב טדרוס ור' שלמה בן צדוק ,ובשירי אזור .כמו
כן הוא מפגיש בשיריו מוטיבים אנדלוסיים במבע הלשוני ,עם מאפיינים טרובדוריים בתיאור נושאם
וביחסו החיובי אל האהבה .לדוגמה ,בשירים הבאים הכתובים כסיפור ,הוא מתאר את חיי התענוגות
האסתטיים ,את אהבתו לאחת הצביות ואת תוכחת חברו על כך ותשובתו לו )שם ,ב ,1/תשטו,(125-126 :
ובשיר הבא )שם ,תשיז (127-128 :הוא מתאר את החושק החולם על אהובתו " ַאַ ֲח ֵרי ז ְֹך ַמ ֲח ָשׁבוֹ" ו"לֹא
אָכ ָלה וְ ָשׁתֹה" )שם ,שורה  ,(3ומבקש מהדובר לפתור בעבורו את החלום .בשירה הטרובדורית
אַח ֵרי ְ
ֲ
האהבה נחשבת לראויה ולאמתית כשהיא מציינת גם את טהרת המחשבה .הדובר מבהיר כבר בפתיחת
ֲלתוֹ" )שם ,שורה  ,1סוגר( ,לעומת החולם בשיר
חוֹשׁב ְבּ ֵח ֶשׁק ַיע ָ
השיר שיש מי שישן ושנתו ערבה לו "וְ הוּא ֵ
ַך ְכּ ֵצאתוֹ ִמנְּ וָתוֹ" )שם ,שורה  .(2הבהרה זו מצד הדובר מזמינה את
ַפשׁוֹ ָט ֲה ָרה ִכּי ָשׁ ְל ָפה גֵו  /וְ ִלבּוֹ ז ְ
זה ש"נ ְ
הקורא להתייחס לחלום ברצינות ,ולראות בו רגע חיובי ואמתי שאינו קשור בחטא ובזימה ,ושאינו עוד
חלום ארוטי שבא אחרי אכילה ושתייה לשכרה .קריאה מעמיקה בשיר חושפת את יחסו החיובי של הדובר
אל האהבה .ועוד ,הוא אינו תופס את הרגע הנהנתני כחטא .בחלומו מבטא החושק את שאיפתו לשאת
לאישה את הנערה שבה הוא חושק .החלום ,אחד המוטיבים בשירת החשק האנדלוסית ,משמש ראי למצבו
הרגשי של החושק בשיר זה ,ובו הוא מביע את רצונו ,את חשקו ואת כיסופיו .החלום משרת את תהליך
ההתקרבות אל האהובה ,ובו הוא מעז לחשוף את רגשותיו ,להצהיר על אהבתו ואף מגיע לשלב המימוש
"וְ ֵה ִקים ֶאתְ -בּ ִריתוֹ" )שם ,שורה  ,6סוגר( .הדובר בשיר מספר את סיפורו של החושק ,מסייע לו בפתרון
החלום ,ועל-פי אותותיו הוא מבשר לחושק שחלומו אינו שקר ולא לשווא ראה אותו )שם ,שורה  .(8ועוד,
כל זה הוא אות משמים )שם ,שורה  .(11הבחירה לכתוב את השיר כסיפור מעמידה את נושאו במרכז השיר,
מוסיפה לו חיוּת ,מרתקת את הקורא ומזמינה אותו לבחון מקרוב את מחשבתו של הדובר.
גם בשירים הבאים )שם ,תשטז ;127 :תשיח ,(128 :המוקדשים לאהבה לנער ,מעצים הדובר את דמות
האהוב ,ואהבתו אליו נתפסת באור חיובי .הדובר בשיר אינו עושה הפרדה בין גוף ונפש .מדבריו עולה כי
ֲצוּמיו" )שם ,תשטז ,שורה  .(2הנער בשיר
ַפ ִשׁי ִ /ה ִפּיל ְלאַט ַבּע ָ
אחד הם וקשורים זה בזהֶ " :א ְב ֶכּה – וְ ִל ִבּי וְ נ ְ
זה כל-כך מיוחד שאפילו אורם של הירח והכוכבים מאפיל נוכח אורו ונוכחותו .ועל הקשר המיוחד בינו
ָפיוֹ לוֹ ְל ֶע ֶבד ִס ְגּ ַרנִ י" )שם ,תשיח ,שורה .(11
אוֹמים ָה ֲא ָה ִבים  /וְ י ְ
ובין הנער בשיר תשיח הוא כותב" :יְ ָלדוּנוּ ְת ִ
הדובר מצא את תאום הנפש שלו והופך להיות עבדו .והאהוב המיוחד בעיניו זוכה לכינוי "אָח" ,כנראה
) Senhalשם ,שורה  ,12דלת( ו" ֲאדוֹנִ י" ,כדרך הטרובדורים שהעניקו את הכינוי  midnosלאהובה אותה
ביקשו לשרת ולאהוב )שם ,שורה  ,12סוגר( .גם בשיר זה הופך החושק עבד למושא אהבתו .ושני השירים
וֹכב
מצטיינים בתיאורים נועזים של המבע החושני" :יִ ְשׁ ְטפוּנִ י ְז ָר ָמיו" )שם ,תשטו ,שורה  ,4סוגר(" ,כּ ָ
וּב ְפנֵי ַה ְצ ִבי גַּנִּ י וְ ֶע ְדנִ י" )שם ,תשיח ,שורה  ,3סוגר(,
מוּכן ,וְ ַל ְשׁ ִלים ְז ָמ ָמיו" )שם ,שורה ִ " ,(16
ְל ַה ְשׁ ִלים ֲח ְפ ָציו ָ /
ֹאכ ֵלנִ י" )שם ,שורה  ,15סוגר(.
שׁוּקה ת ְ
ֲר ִבי ִמ ְלשׁוֹנִ י" )שם ,שורה  ,13סוגר( ,ו" ֵאש ְתּ ָ
ָהל ע ָ
"וְ ָשׁם י ֵ

ילי?
וּמהִ -לּ ְכ ִסיל ְלנִ ְכ ַבּ ֵדּי ֲא ָמ ַרי ֲ /חמוֹר אוֹ שׁוֹר ֲהיִ גְ ֶעה ַעל ְבּ ִל ַ
ַ
ילי
ֲלי ַקו ְ /ל ַבל יִ ָסּגְ רוּ ִביְ ֵדי עֲוִ ַ
ירי ע ֵ
אַע ִמיד ְכּ ֵלי ִשׁ ִ
וְ לֹא ְ
ָבל יְ נ ֵ
ֲה ָכלָ -ח ָלל יְ ַח ֵלּל ַבּ ֲח ִל ַ
ַבּל ֶאת-נְ ָב ַלי?
ילי?  /וְ ָכל נ ָ
בוּלי
ַסּיג ֱאנוֹשׁ ֶפּ ִתי גְ ַ
ְמ ַעט זָרוּת גְּ בוּל ַל ִשׁיר ֲא ַשׁוֶּה ְ /ל ַבל י ִ
בוֹתי ְ /כּנִ ְב ָדּלוֹת ,וְ נִ ְפ ָרדוֹת ְשׂ ָכ ַלי
ְל ַמ ַען יִ ְהיוּ ָכּלַ -מ ְח ְשׁ ַ
ילי.
וְ יִ ָתּ ֵפשׂ ְמ ַגנֵּב ֶאתְ -דּ ָב ַרי  /וְ ִאם ֵאין ֵעד ,וְ נִ ָכּ ִרים ְפּ ִת ַ
 10ראו למשל את שירי השבח הבאים לכבוד ר' יצחק בן צדוק ,הכתובים בשלמותם במתכונת שירי חשק :שם ,א ,לח ;24 :מד27 :
; מו .28 :וכן שיר תהילה שצ )שם ,(117-120 ,המתאר את דרכם המופקרת ומנהגיהם של הנמנים עם בני חוגו ,ובו כולל טדרוס
דברי תלונה על הפירוד ברוח שירת האהבה האנדלוסית )שורות .(20-29
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האהבה על-פי טדרוס משמשת לעתים מקור כוח ולא חולשה הגורמת לחושק סבל וייסורים ומאיימת על
אַה ָבה ִליִ ,היא ְשׂשׂוֹנִ י" )שם ,ב ,2/שיר אזור לח,45-46 :
קיומו .למעשה האהבה היא הסיבה לקיומוָ " ,ה ֲ
שורה  ,(20ויחסו החיובי אל הנושא הוא כדרך הטרובדורים .טדרוס עוסק בנושא החשק והאהבה בהנאה
חוֹשׁק" )שם ,א ,סז ,37 :שורה  ,5דלת( ,ובכ'רג'ה של
גלויה ומעיד על עצמו כמי שידוע בשני כינוייםָ " :שׁר וְ ֵ
שיר אזור כב הוא כותב:
ַפ ְל ַתּ ְע ִד'לוּא אַו ַלא ַתּ ְע ֵד'לוּ
אט ִרי
אלסּ ְלוָאן ַקט ִבּ ָכ' ִ
ַכ' ֻט ֻר ִ
ַלם י ְ
אט ִר
יתּ ִבּ ָשׁ ִ
ֻר ְפ ֻתּ ֻמד' ֲחיִ ֻ
ִאנִּ י ע ִ
11
ַרי ָה ִאימֹן ִפי ִכּ ַבּ ִרי.
אשׁיקֹן ִפי ִצנ ִ
ָע ִ
תרגום הכ'רג'ה:
ִריבוּ ִבי אוֹ לֹא ָת ִריבוּ
עוֹלם לֹא ָע ְל ָתה ַה ִשּׁ ְכ ָחה ַעל ִל ִבּי
ֵמ ָ
יוֹתי ְכּ ָחרוּץ
נוֹד ְע ִתּי ִמיּוֹם ֲח ִ
ַ
12
לוּתי.
ַד ִ
סוֹער ְבּג ְ
נוּתי ֵ
חוֹשׁק ְבּ ַק ְט ִ
ֵ
בשיר פד שׂם המשורר דברים בפי האהבה המתפארת ,ונותן לה את הבמה לטעון טיעוניה .האהבה פותחת
אַהבּה" )שם ,פד ,41 :שורה  ,1דלת( 13.האהבה משתמשת במערכת ציורים מתחום
בהכרזהֲ " :אנִ י ָה ֲ
המלחמה כדרך שירת האהבה האנדלוסית ,ומתפארת בכך שכולם נכנעים לה .האהבה תופסת את עצמה
אוֹתי  /וְ ַת ַבּ ְענָה ְת ִה ָלּ ִתי ְשׂ ָפ ָתי" )שם ,שורה  .(9כך מייחסת
וּמהִ -לּי עוֹד ְל ַס ֵפּר נִ ְפ ְל ָ
כערך עליון ואומרת ברהבַ " :
לעצמה האהבה מעמד כשל אלוהים .היא גם מייחסת לעצמה אמירות שמיוחסות בפי מאמיניו של האל רק
לו כשהיא אומרת על עצמה בביטחון וביהירות "וְ ַת ַבּ ְענָה ְת ִה ָלּ ִתי ְשׂ ָפ ָתי" )שם ,שם( ,ובתהלים כתוב "יִ ָמּ ֵלא
אַר ֶתּ ָך" )תה' עא ,ח( .טדרוס מרבה לדבר בשבחה של האהבה ואינו רואה כל חטא
ִפי ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ָכּלַ -היּוֹם ִתּ ְפ ְ
בקיומה או בעיסוקו בה .התאווה מגונה בעיני הטוענים נגדה בשם התבונה והמוסר כביכול ,והם קרוב
לוודאי לא ידעו אהבה בחייהם .ועל אלה שכן חווים את האהבה הוא אומר:
אַשׁ ֵרי ִאישׁ ִה ְג ִדּיל ֲאדֹנָי ְמשׂוֹשׂוֹ
ְ
ָשׂם ְבּ ֵביתוֹ ָע ְפ ָרת ֲא ָה ִבים וְ כוֹסוֹ
14
ִכּי יְ ַחנֵּן קוֹלָ ,שׂש ְבּ ֶח ְלקוֹ וְ כוֹסוֹ.
ומסכם המשורר את הרעיון בכ'רג'ה של אותו שיר האומרת ומה יש לאלוהים להוסיף לתת לאדם אחרי
שהעניק לו כל אלה כלומר אהבה ,עפרת אהבים ושמחה .התשובה המתבקשת היא כלום ,כי האהבה היא
מתנת האל ,ומי שזכה בה התברך על-ידו .האהבה היא הסיבה לקיומו ,ובאהבה הוא מתקיים כי:
15
יך ְתּ ִחי ַה ְגּוִ יָּה?
רוּח ֵא ְ
יך ֱא ִחי ִמ ִבּ ְל ִתּי ְצ ִבי אוֹ ְצ ִביָּה? ִ /מ ְבּ ִלי ַ
ֵא ְ
 11שם ,ב ,2/שיר אזור כב ,28-29 :שורות .32-35
 12שם ,ביאורים והערות לשירי אזור ,עמ' .15
נוֹתי" ,המשולב בספור "בן המלך והנזיר" ,ובו מונה האהבה
 13השווה עם שירו של אברהם אבן חסדאי " ֲאנִ י ֵח ֶשׁק ,יְ ִדידוֹת – ִמ ְשׁ ְכּ ַ
את שבחי עצמה .ראו :שירמן ,1960 ,ב.266 :
נוֹתי / ,וְ ִצ ְבאוֹת גִּ יל וְ ֶח ְדוָה – ַמ ֲח ַ
ֲאנִ י ֵח ֶשׁק ,יְ ִדידוֹת – ִמ ְשׁ ְכּ ַ
נוֹתי.
בוֹתי.
ֲלי ָכל ִמ ְשׁ ְכּ ַ
ֲאנִ י ָשׁלוֹם וְ ַשׁ ְלוַה ִכּי ֲא ַד ֵבּר / -וְ יָנוּחוּ ע ֵ
נוֹתי.
תוֹכם ָכּל ְשׁ ַ
וְ לֹא ֶא ְשׁ ַכּב ְל ַבד ַח ְד ֵרי ְשׂ ָמחוֹת / -וְ ֶא ַדּ ֶדּה ְבּ ָ
ֻלּם יִ ְשׁ ְכּבוּ ֶאל ַמ ְרגְּ ַ
וְ ִלי יִ ָכּנְ עוּ נ ְ
לוֹתי,
ַפשׁוֹת ְמ ָל ִכים  /וְ כ ָ
ֲבוֹתי.
זוֹרי  /וְ ֶא ְמשׁ ְֹך ֶאת ְל ָב ָבם ַבּע ַ
בּוֹרים ֲא ַק ִשּׁר ַעל ֲא ִ
וְ גִ ִ
בוֹתי,
אַה ַ
ְתּ ַמ ֵהר ָכּל ְלשׁוֹן ִע ֵלּג ְל ַד ֵבּר ְ /דּ ַבר ַצחוֹת ְכּ ִד ְב ֵרי ֲ
ֹבוֹתי.
ֶאסֹר ְל ִר ְכבוֹ ַמ ְר ְכ ַ
וְ ַח ָלּשׁ ַי ֲענֶה "גִּ בּוֹר ֲאנִ י!" ,יוֹם ֲ /א ֶשׁר י ְ
מוֹתי!
אַבנֵי גִ יל ֲא ַפ ַתּח ֶאת ְשׁ ַ
אַבנֵי ְשׂ ָמחוֹת  /וְ ְ
ֲלי ְ
ֲאנִ י ֵח ֶשׁק ע ֵ
 14גן המשלים ,ב ,2/שיר אזור מו ,54-55 :שורות .18-20
 15שם ,שורה .1
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אמירה דומה משתקפת גם בשיר הבא:
ָפתּוּ?
יך  /יָמוּת ֲא ֶשׁר ֵעין ְצ ִביָּה לֹא ְשׁז ַ
יך יִ ְחיֶה ִאישׁ ְשׁזָפוֹ ֵעין ְצ ִביָּה? וְ ֵא ְ
ֵא ְ
להלן דוגמאות נוספות שבהן מאחל הדובר לעצמו לאהוב תמיד ,וגוער באלה שטוענים נגד האהבה בשם
המוסר כביכול:
ֲלת ֵחן אוֹ ְצ ִבי ֵחן ֱ /א ִהי ָל ַעד ְמאֹד הוֹגֶה וְ שׁוֹגֶה
אַה ַבת ַיע ַ
ְבּ ְ
(1
17
ַח ְשׁ ֵבנִ י ֲ /ח ַשׁ ְב ִתּיהוּ ֲאנִ י ֶפ ִתי וְ שׁוֹגֶה.
וְ ִאם שׁוֹגֶה ְבזֶה ִאישׁ י ְ
אַה ָבה ֶכ ֶסל
חוֹשׁ ִבים ְשׁ ִביל ֵח ֶשׁק ִ /ס ְכלוּת ,וְ ֶד ֶר ְך ֲ
ַמהְ -בּעֲרוּ ְ
(2
19
18
ֲלי ֶכ ֶסל.
ֲשׂה ִפימּה ע ֵ
אַשׁ ֵרי ֱאנוֹשׁ ִמ ֵע ְך ְשׁ ֵדי ָע ְפ ָרה ַ /ו ַיּע ֶ
ְ
חוֹתם?
תוֹכ ָ
ֲלי ַמה-זֶּה ִ /ח ְשׁ ִקי יְ ַק ֵלּלוּ ְב ְ
יחי ,ע ֵ
מוֹכ ַ
ִא ְמרוּ ְל ִ
(3
20
חוֹתם.
תוֹך ָ
חוֹתם ְבּ ְ
ַע ְל ָמה וְ ֵח ֶשׁ ִעם יְ ֵמי נ ַֹער ֵ / -ה ָמּה ְדמוּת ָ
הביטוי "עלמה וחשק עם ימי נוער" ידוע כמוטיב בשירת האהבה הטרובדורית ,המזהה את האהבה עם
נעורים ,שמחה והנאה.
וּב ֶד ֶר ְך ַח ָטּ ִאים לֹא ָע ָמד
ֲצת ְר ָשׁ ִעים ְ
אַשׁ ֵריָ -ה ִאישׁ ֲא ֵשׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּע ַ
ספר תהלים פותח בפסוקים הבאיםְ " :
ָליְ ָלה" )תה' א ,א-ב( .כאמור טדרוס
יוֹמם ו ָ
ֶהגֶּה ָ
תוֹרתוֹ י ְ
וּב ָ
תוֹרת ה' ֶח ְפצוֹ ְ
ָשבִ :כּי ִאם ְבּ ַ
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא י ָ
וּב ַ
ְ
אינו רואה כל חטא בתשוקה ,ובעיניו מבורך כל אדם שזכה באהבה ,והוא בוודאי אינו שומע בעצת רשעים
המנסים להרחיקו מאהובתו ,או להוכיחו על כסילותו .ועוד ,כל חפצו לדבר בשבח האהבה ולהגות בתורתה.
וֹמר" )גן המשלים ,א ,רנח ,84 :שורה  ,1סוגר( ,ובשיר אחר הוא
בשיר הבא הוא כותב "וְ ָדת ִח ְשׁ ֵק ְך ֲאנִ י שׁ ֵ
עוֹלם" )שם ,רעב ,87:שורה  ,2דלת( .הדובר מביע את נאמנותו לחשוקה
כותב " ְבּ ָדת ִח ְשׁ ָקהּ ֱא ִהי ַמ ְח ִזיק ְל ָ
או לחשוק ודבקותו בה או בו ,כאדם מאמין המביע נאמנותו לאלוהיו ודבקות בתורתו:
יָא ִמ ָלּ ִתי ַהיָא
(1
ַק ִבּ ְלנִ י וְ אנְ ַצ'ם ִא ַלי –
21
ֲל ָיּ.
ַא ָלּא ַפכּוּן ע ַ
ִמן ַת ְֹח ִתּי ו ִ
22
תרגום הכ'רג'ה:
הוֹי ָדּ ִתּיָ ,ה ָבה
ָבד ֵאלֹי
ַשּׁ ֵקנִ י וְ ִהזּ ֵ
נְ
23
ילי.
ִמ ְלּ ָר ִעיָ ,ולֹא ֱהיֵה ִמ ְלּ ֵע ִ
ֵעת ִריב ְבּ ִח ְשׁ ָקהּ ָע ְרכוּ ִלי ָשׂ ְח ִתּי:
(2
יוֹתי ָבנְ ִתי
אַה ָבה ִמיוֹם ֱה ִ
ָדּת ֲ
24
ָקנְ ִתּי.
וּבהּ ז ָ
יה ָ
ַער ְר ַד ְפ ִתּ ָ
נַ
16

אנדריאס קאפלנוס בן המאה השתים-עשרה ,תופס אף הוא את רעיון 'האהבה האמתית' כדת ,ומכנה אותו
'דת האהבה' .הוא מציין בין מרכיביה העיקריים של 'האהבה האמתית' ערכים כגון ענווה ונימוסים,
 16שם ,א ,רעח ,88:שורה .1
 17שם ,רלג.79 :
 18פימה= ֵח ֶלב ,שומן ,וכן כינוי לכפל-בשר מתחת לסנטר ,סנטר כפול .וילין מפרש זאת קמטי בטנו .ראו :שם ,ביאורים והערות:
ֲליָ -כ ֶסל"
ימה ע ֵ
ַעשׂ ִפּ ָ
 .57טדרוס משלב בסוגר פסוק מספר איוב טו ,ב ,בשינוי 'ויעש' ל'ויעשה' לצורך המשקל .והפסוק אומר " ַויּ ַ
כלומר שמן ,הגדיל כרסו .לעומת כסל בסוגר של הבית הראשון שכוונתו כסילות ,איוולת.
 19גן המשלים ,א ,רלד.79 :
 20שם ,רלה.79 :
 21שם ,ב ,2/שיר אזור ה ,10-11 :שורות .28-30
 22שם ,ביאורים והערות.6 :
 23כלומר" :מתחתי )=מלרעי( ,ואם לא היה מעלי )=מלעילי(".
 24גן המשלים ,ב ,2/שיר אזור כב ,28-29 :שורות .29-31
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התמסרות וקנאה לבן הזוג כמו לדת .רעיון האהבה כדת ,כערך עליון שאין בו חטא ,מופיע גם אצל אבו
נוואס ,שמעדיף את חטא התאווה על התפילה ,וטומאה שנטמאה בחשק טוהר היא בעיניו:
אַה ָבה?
תּיהַ ,
וּמה ְפּסוּל ְבּ ֲ
ֲא ַה ְב ָ
עוֹדי,
יתי ֵמ ִ
אַה ָבה ָכּזֹאת לֹא ָחוִ ִ
ֲ
ָשׁיםָ ,שׁוְ א יְ גַנּוּ אוֹ ִתי,
ַמה ִלּי וְ ָל ֲאנ ִ
25
ָל ֶהם ָדּ ָתם וְ ִלי ָד ִתי.
טדרוס מרבה לדבר על יופיים של החשוקה והחשוק במערכת הציורים הקיימת מהשירה האנדלוסית,
ושבחם במראם ,בריחם ובטעמם .בשירים אחדים הוא מפליג בתיאורם ,ורואה בהם את הנעלה והמובחר
שביצירת האל:
ָדעוּ ָמה הוּא ֲהצוּף אוֹ ָמן?
ֻקּה  /לֹא י ְ
ֲמי ר ָ
ֶא ְפ ֶדּה ְצ ִביָּה ,טוֹע ֵ
(1
26
אָמן.
ֲשׂה ָ
ֲשׂיו לֹא ַמע ֵ
יה ֵאל ִ /מ ַמּע ָ
רוּזים ָשׂם ְבּ ִפ ָ
וּשׁנֵי ֲח ִ
ְ
ֻקּ ָחה ִמ ֶצּ ַלע
ֲרה ,לֹא ל ְ
ֻקּ ָחה ַ /ה ַנע ָ
חוֹשׁ ָקהּ ֵמ ַהנְ ָשׁ ָמה ל ְ
ֵמ ְ
(2
27
יקהוּ ְד ַבש ִמ ֶסּ ַלע?
יכה ְתּנִ ֵ
יקהוּ ְד ַבשִ ,ה ָפּ ְלאוֵּ / :א ָ
ִמ ַשׁד ְתּנִ ֵ
רוֹאים
ַמה-טּוֹב ע ֶֹפר ֵחןִ ,מ ֶלּ ְחיוֹ ִ /תּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ֶאל ֵעין ִ
(3
28
לּוּאים.
אַבנֵי ַה ִמּ ִ
ָבעוּ יַם  /צוּף ֵמ ְ
נּוֹשׁ ִקים נ ְ
ַכּ ָפּיו ַל ְ
יתיו
וּמ ֵאין ְ /רצוֹנוֹ ַב ֲחלוֹם ַליִ ל ְר ִד ִ
ָענִ יֵ ,
ְרדוֹת רֻקּוֹ ְמנ ַ
(4
29
אתיו.
תוֹך ִל ִבּי ְמ ָצ ִ
יקּ ְשׁ ִתּיו וְ ְ
וּב ַ
נּוֹתי ְבנוּדוֹ ִ /
וְ נָד ֶמנִ י ְל ַע ִ
חוֹשׁ ַקיִ ְך ֶבּ ֱאשׁוּנַיִ ְך
ֲלת ַה ֵחןֶ / ,אתְ -
יתיןַ ,יע ַ
אַל נָא ְת ִמ ִ
(5
30
ֲשׂי ַהטּוֹב ְבּ ֵעינַיִ ְך.
שׁוּבי ע ִ
ֵך ,נָא ִ /
ֲשׂי עוֹד ַרע ְבּ ֵעינ ְ
אַל ַתּע ִ
אַך ֶ /אל ַה ְלּ ָבנָה ַב ְלּ ִחי ִת ְד ֶמה
קוֹמ ָתהּ ְל ָת ָמרְ ,
ִתּ ְד ֶמה ְב ָ
(6
31
ֶיה  /אָז נִ ְגּ ָרה ֵעינִ י וְ לֹֹא ִת ְד ֶמה.
ָשׂ ְח ָקה ְב ָע ְר ִכי נִ יב ְל ָפנ ָ
ֲשׂה ֵכן
יה ַמע ֵ
וּפ ָ
יה ֵכןִ ,
חוֹשׁ ָקהּ ֵאין ְ /בּ ִפ ָ
יְ ַפת ַמ ְר ֶאה ֲא ֶשׁר ֶאל ְ
(7
32
סוֹדהּ ְמאוֹד ֵכּן.
ֲלי ָ
הוֹל ִכים ָר ִכיל ְבּ ִח ְש ָקהּ ֲ /א ָבל ִל ִבּי ע ֵ
ְדּ ָמ ַעי ְ
ֵך
ושׁ ֶמשׁ ְבּ ֶל ְחי ְ
ַצוַּאר ְצ ִבי ָל ְך ֶ
(8
ֵך
ָפי ְ
כּוֹכ ֵבי אוֹר יְ הוֹדוּן ְלי ְ
ָכּלְ -
ֵך
אַתּ ְל ֶע ְדי ְ
ֲדי ְ
ֲדי ִכי ע ִ
ָפית ע ֵ
יִ
ַמהָ -לּ ְך ְל ֶנזֶם וְ ֶח ְליָה?
אָחוֹת ְל ֶשׁ ֶמשׁ וְ ַר ְעיָה
33
ָע ְמ ְתּ ֵעירֹם וְ ֶע ְריָה.
ָפית וְ נ ַ
יִ
תיאור שיערם של החשוקה או החשוק ,המשמש מסגרת לפניהם ,בדמות נחשים או עקרב ,חוזר על עצמו
בכמה משיריו של טדרוס .אלה שומרים עליה או עליו מפני המבקשים להתקרב .השיער השחור משמש
מסגרת לפניהם הבהירים ,לשיניהם הלבנות וללחייהם ושפתותיהם האדומות .הניגוד החד והבולט בין
הצבעים מדגיש את יופיים וזוהרם ,ומשווה להם מראה של דמות מיתולוגית ,חצייה אנושית וחצייה אלה
או אל ,מסתורית ,מרוחקת ובלתי-מושגת כמעט מקברית ,ארוטית ומפתה מאוד ,וגם מסוכנת וקטלנית:
 25אבו נוואס.80 :1999 ,
 26גן המשלים ,א ,סח.38 :
 27שם ,ע.38 :
 28שם ,עא.38 :
 29שם ,עג.39 :
 30שם ,עד.39 :
 31שם ,רפ.88 :
 32שם ,רפד .89 :הדוגמאות שהובאו כאן לקוחות מעשרת השערים שכתב המשורר לכבודם של הרב טדרוס ור' שלמה בן צדוק.
 33שם ,ב ,2/שיר אזור ה ,10-11 :שורות .13-18
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לוֹח ָמה ֵמ ֵאין ֲח ָרבוֹת
חוֹש ִקים ֲ
עוֹר ָכה ַב ֵלּב ְק ָרבוֹת  /וְ ְ
ְצ ִביָּה ְ
(1
נוֹשׁ ִכים ֶאתַ -ה ְתּנוּבוֹת
וּמ ַשּׂ ְע ָרהּ ְבּגַן ֶל ְחיָהּ ְכּ ִד ְמיוֹן  /נְ ָח ִשׁים ְ
ִ
34
ֲא ָבל ָע ֵקב יְ שׁוּפוּן ַהנְּ ָח ִשׁים  /וְ ֵא ֶלּה לֹא יְ שׁוּפוּן ַרק ְל ָבבוֹת.
נוֹט ִרים ִפּ ְריָהּ
ֲלי ֶל ְחיָהּ ִ /כּ ְדמוּת נְ ָח ִשׁים ְ
וּמ ַשּׂ ְע ָרהּ ע ֵ
ָע ְפ ָרהִ ,
(2
וּראוּ ְפ ָל ִאים ִכּי ֵ /הם ַמ ֲח ַלת ִל ִבּי וְ ֵהם ָצ ְריָהּ
ִה ְת ַמ ְה ְמהוּ ְ
35
ֲלי ֶל ְחיָהּ.
אוֹתהּ ,וְ ִאם ֵה ָמּה ע ֵ
ָשכוּ ָ /
ַשׁכוּ ִל ִבּי וְ לֹא נ ְ
וַיְ נ ְ
שׁוֹמר ְל ִב ְל ִתּי ָלהּ ֱאנוֹשׁ יִ ְק ָרב
ֲלי ֶל ְחיָהּ ְדּמוּת ַע ְק ָרב ֵ /
ַשׂ ְע ָרהּ ע ֵ
(3
ֶע ָרב
יה ְמאוֹד י ְ
הוּב ָ
אַך  /צוּף ֶאל ֲא ֶ
יהְ ,
יה ְבּ ִפ ָ
נוּא ָ
רוֹשׁ ֶאל ְשׂ ֶ
36
ֳרי ַחיִ ים ְבּיַד ָה ָרב.
וּל ָכל צ ִ
ֵכּן ַכּ ֲא ֶשׁר ָמוֶת ְל ָכלַ -צר יֵשׁ ְ /
ֲרה
יצנִ י ְב ִח ְשׁ ָקהּ ָסע ָ
ֲרת ֵ /חן ַל ֲה ִפ ֵ
אַחי ,וְ ִהנֵּה ַנע ַ
ָמה ֱא ֶע ֶשׂהַ ,
(4
37
ֲרה.
שׁוּפנִ י ֲא ֶשׁר ַבּ ַשּׂע ָ
ָחש ,וְ ִאם ֶ /א ְק ַרב יְ ֵ
ֲלי ֶל ְחיָהּ ְדּמוּת נ ָ
ַשׂ ְע ָרהּ ע ֵ
שׁוּפנִ י
ָחש ִ /אם ֶא ְק ְר ָבה ָלהּ רֹאשׁ יְ ֵ
ֲלי ֶל ְחיָהּ ְדּמוּת נ ָ
ֵשׂ ָער ע ֵ
(5
38
שׁוּפנִ י.
ֲרה ח ֶֹשׁך יְ ֵ
אַך ִ /מ ַשּׂע ָ
ֲדנִ יְ ,
ִמ ֶל ְחיָהּ אוֹר ַבּע ֵ
הדובר שמתקשה להתקרב אל מושא אהבתו מתייסר בשל כך ומגיע אף לכדי תלונה .רבים הם גילויי
ייסוריו של החושק .אלה משפיעים על חזותו ,על מצבו הפיזי והנפשי ,על יחסיו עם סביבתו ,מקשים עליו
את ימיו ומדירים שינה מעיניו .ייסורי האהבה מעוצבים במערכת ציורית מסוגננת מתחום המלחמה ,הציד
והטרף ,החולי והאש הבוערת .הצער הרב גורם לו לעתים להתחנן בפני החשוקה או החשוק לחמול עליו ,הן
בפנייה ישירה אליה או אליו ,והן באמצעות ידיד יחיד או ידידים רבים .דמעותיו וכאבו מובילים אותו גם
לכדי תלונה על אכזריותם של החשוקה או החשוק .יש ויבקש הוא ממנה או ממנו להמיתו ,אם אין
בכוונתה או בכוונתו להיענות לו .ועל-אף כל הכאב ימשיך לבקש " ְל ִה ָשּׁ ֵרף ְבּ ֵאשׁ ֵח ֶשׁק" )גן המשלים ,א ,קב:
:(45
אוֹה ָביו
ַחמֹל ַעל ֲ
אוּלי ְל ָבבוֹ י ֲ
ידיַ ,דּ ְבּרוּ ֶאלַ -ה ְצּ ִבי ַ /
אָנָּא ,יְ ִד ַ
(1
39
ֶפשׁ אוֹיְ ָביו.
חוֹשׁ ָק ְך  /אַל ִתּ ְתּנֵהוּ נָא ְבנ ֶ
אָנָּאְ ,צ ִבי ַה ֵחןֲ ,חמֹל ַעל ְ
אָרת
ַחשֹׁב ֶח ְב ָרה ְל ִת ְפ ֶ
ַמהַ -לּ ְצ ִבי ִל ְשׂרֹף ְבּ ֵאש ֵפּרוּד  /אָח י ֲ
(2
40
ֶפשׁ ָ /האָח ְל ָפנָיו כֹּה ְמכ ָֹע ֶרת.
ֵאשׁ ַהנְּ דוֹד ְִה ִבעיר ,וְ ָשׂם נ ֶ
ַח ֵלי ֶח ְמאָה וְ נ ֶֹפת
אׁש נְ דוֹד ִה ְב ִעיר ְצ ִבי ֵחן ְ /ב ִפיהוּ נ ֲ
ְבּ ִק ְר ִבּי ֵ
(3
41
שׁוּרנוּ וְ לֹא ָקרוֹב ,וְ ֵעינַי ְ /בּגַן ֵע ֶדן ֲא ָבל ִל ִבּי ְבּת ֶֹפת.
ֲא ֶ
ַפ ָשׁ ְך ָל ִפיק ֶאתַ -מ ְא ַויָּי
ֶיךָ ,ע ְפ ִריִ ,אם ֵאין ֶאת / -נ ְ
ַחיּ ָ
(4
42
מוֹתי ֵמ ַחיָּי.
ַפ ִשׁי ִמ ֶמּנִ י ִ /כּי טוֹב ִלי ִ
ַקח נָא ֶאת-נ ְ

(5

ְבּלֹֹא ִע ִתּיֲ ,א ָההַּ ,שׂ ְב ִתּי ְ /בּיוֹם נָד ַה ְצּ ִבי ֶמנִּ י
43
שׁוּרנִ י.
וְ ַדלּ ִֹתי ,וְ ִכ ְמ ַעט ָקט  /וְ ַעיִ ן לֹא ְת ֵ

 34שם ,א ,עט.40 :
 35שם ,פא.40 :
 36שם ,פב .40 :השיר מוקדש לכבוד הרב טדרוס.
 37שם ,רנז.84 :
אַך-
 38שם ,רעד .87 :השיבוצים 'אור בעדני' ו'חושך ישופני' המופיעים בבית השני לקוחים מספר תה' קלט ,יא שם נאמרָ " :וא ַֹמר ְ
ֲדנִ י" ,וכוונתם :אם החושך יוטל על הדובר ויכסהו ,אזי החושך יהיה אורו והלילה יהיה הצלתו.
שׁוּפנִ י וְ ַליְ ָלה אוֹר ַבּע ֵ
ח ֶֹשׁ ְך יְ ֵ
 39שם ,עה.39 :
 40שם ,עו.39:
 41שם ,עז.39 :
 42שם ,קח.46 :
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(6

מוֹתי ִשׁ ֵבּר
רוּחי  /וּנְ דוּדוֹ ַע ְצ ַ
ֵח ֶשׁק ע ֶֹפר ִכּ ָלּה ִ
ידתוַֹ ,עד  /לֹא נִ ְשׁאַר ִבּי ַרק ַה ִדּ ֵבּר.
ָא ַדּל ִבּ ְפ ִר ָ
וֶ
יתי
ֱלם ָהיִ ִ
ַאנִ י ְב ִלי גוּף ֶנע ָ
יתי  /ו ֲ
ֶח ָלה ָב ִכ ִ
ָההִּ ,כּי ְד ֵמי גוּף נ ֱ
יתי
ָט ִ
אָה ִלי נ ִ
אַחי ְבּ ֶא ֶרץ קוֹל ְכּאוֹב ִ /בּינוּ ֲה ִכי ָשׁם ֳ
ֵעת ִתּ ְשׁ ְמעוּ ַ
45
יתי.
ַאנִ י ָע ִשׂ ִ
אוֹרי ו ֲ
וְּ ֵעת יְ אוֹר ָדּם ֶת ֱחזוּ נ ְֶג ִדּיְ ,דּעוּ ִ /כי ִלי יְ ִ
תוֹך ִל ִבּי ְצ ַפנְ ִתּיו  /וְ ַדם ִל ִבּי ְבּ ַבת ֵעינִ י ְשׁ ַפ ְכ ִתֹיו
יְ קוֹד ִח ְשׁ ִקי ְב ְ
46
ֱא ֶמת ,לוּ ֶא ֱא ַנח ַעל ֵעץְ ,שׂ ַר ְפ ִתּיו  /וְ לוּ ֶא ְב ֶכּה ְבּיָםֶ ,אל ָדּם ֲה ַפ ְכ ִתּיו.
ֲלי ַדלּוּת  /גֵּוִ י ְב ִח ְשׁ ָק ְךִ ,בּי ֲאדֹנִ יִ ,בּי!
אָנָּאְ ,צ ִביַ ,ר ֵחם ע ֵ
47
רוֹבה  /אַלַ ,היְ ִדידִ ,ח ָצּיו ְתּ ַכ ֶלּהִ -בּי.
אַתּ ֶ
ִאם ֵעינְ ָך ֶק ֶשׁת וְ ְ
רוּכה ֶאל ְמזוֹרוֹ
יד ְך ַר ֲח ִמי נָא  /וְ ַה ְע ִלי נָא ֲא ָ
ְצ ִביָּהַ ,על יְ ִד ֵ
48
יךֲ ,ה ִכי בוֹ הוּא ְמזוֹרוֹ.
ֲסיס רֹק ִפּ ְ
ְשׂ ָפ ַתיִ ְך ְתּנִ י נָא לוֹ וְ ָימֹץ  /ע ִ
ַל ִבּין ְשׂ ָע ִרי.
ֵח ֶשׁק ְצ ִבי ַה ֵחן ִ /כּ ָלּה ְב ָשׂ ִרי ַ /ויּ ְ
ֹאכל וְ ִת ְשׂרֹף
ֵבּינוֹת ְצ ָל ַעי ֵ /אשׁ תּ ַ
ַחל ְדּ ָמ ַעי ִ /בּי יִ ְשׁטֹף וְ יִ ְגרֹף
נַ
ֶא ָחד ְבּ ֵר ַעי ֵלב יָצוּד וְ יִ ְטרֹף
49
גוֹרי.
עוֹרי  /יִ ְק ַרע ֶאתְ -ס ִ
וּב ַל ֲהטוֹ ֵמ ֵאין ֶ /פּ ַצע ְבּ ִ
ְ
תּוֹך ְצ ָל ַעי –
ידה ָשׁ ְל ָחה ְ
ַה ְפּ ִר ָ
ָכלוּ ָלהּ ְדּ ָמ ָעי
ֵאשׁ נְ דוֹד לֹא י ְ
ָעי
ָההּ ,וְ ֵאין ִלי ֵלב וְ ַרבּוּ נְ ג ָ
50
הוּבי ְ /ל ָב ִבי  /נָד וְ נִ ְשׁאַר ְל ָה ִבי.
ִכּי ְביוֹם ִה ְר ִחיק נְ דוֹדוֹ ֲא ִ
ָד ָלה
אַה ָב ִתי ַ /עדְ -מאֹד גּ ְ
נִ ְפ ְלאָה ֲ
ָתי ַ /בנְּ דוֹד נִ ְג ְז ָלה
ָל ְך ,וְ ִהנֵּה ְשׁנ ִ
ָתי ָ /קט ְמ ַעט ֶא ְשׁ ֲא ָלה
נ ְֶג ְדּ ָך ַת ֲאו ִ
ַח ָס ִדים ְגּמֹל
ִבּיְ ,צ ִבי ֵחןֲ ,חמֹל!  /ו ֲ
ֲדי אָן ְבּ ִלי נוּם ַ /בּנְּ דוֹד ֶא ֱעמֹל.
ַוע ֵ
44

(7

(8
(9
(10
(11

(12

(13

ֶא ָבד
הוּב ְך – וְ ִהנֵּה ִ /בּנְּ דוֹד נ ֱ
ָל ְך ֲא ָ
ֱבד
ַתּ ֲחמֹל אוֹ ְת ַענֶּה ָ /ל ְך ֲאנִ י ֶנע ָ
ידי ְל ָבד
אַתּ יְ ִד ִ
ֲלי אַף ְמ ַקנֵּא ְ /
ַוע ֵ
ִבּי ֲחשֹׁק אוֹ ְגאֹל ִ /הנְ נִ י ָבא ְבעֹל –
ֶח ְשׁ ְק ָך ,קוּם ְלּך קוּם ֶ /ח ְפ ְצ ָך ִבי ְפעֹל.
(14

51

נוֹצ ָרה
ַע ְל ָמה ְל ַענּוֹת ַה ְלּ ָבבוֹת ְ

 43שם ,קכד.48 :
 44שם ,קכט.51 :
 45שם ,קמב.54 :
 46שם ,קמג.54 :
 47שם ,רמו.81 :
 48שם ,רס.84 :
 49שם ,ב ,2/שיר אזור ד ,9-10 :שורות1-5.
 50שם ,שיר אזור ט ,15-16 :שורות .5-8
 51שם ,שיר אזור יט ,25-24 :שורות .1-10
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ַפ ִשׁי וְ ִהיא ִבי ָק ְשׁ ָרה
ָבּהּ נִ ְק ְשׁ ָרה נ ְ
ֲרה
נוֹדהּ ֵמר ָ
ָמ ְת ָקה וְ ֶאתַ -חיַּי ְבּ ָ
ֲרה
ָוא ְֹמ ָרהִ / :בּי ַנע ָ
יך ִבּי ִת ְק ְשׁ ִרי?
ַפ ִשׁי וְ ֵא ְ
ָבּ ְך נִ ְק ְשׁ ָרה נ ְ
ֳרי
אַתּ ַהצּ ִ
אַתּ ַמ ֲח ַלת ִל ִבּי וְ ְ
ְ
ֲרי?
וּת ָמר ִ
ֲלה ְ
יך ְבּ ִפיְ ך יִ ְהיֶה ְמ ִרי ַ /יע ָ
ֵא ְ
אַפּהּ ְבּ ִג ְשׁ ִתּי ֶל ֱארוֹת –
ָח ָרה ְמאֹד ָ
אַפּה ַבּ ֲחרוֹת
ֶיה ,וְ ָ
ָבּ ְשׂ ֵמי ְל ָחי ָ
ֵה ִבין ְל ָב ִבי ִכי ְרצוֹנָהּ ֵחץ יְ רוֹת
..........
ָא ֱענֶה
וֶ
ֵך ִתּ ְב ֲח ִרי
ֳפי ִלירוֹת ְבּ ֵעינ ְ
ִאם ֵחץ י ִ
ִהנֵּה ְל ָב ִבי ָל ְך ְל ַמ ָטּ ָרה – יְ ִרי!
ֵך ַס ְפּ ִרי ִ /אם ְל ָה ְר ִגי – ַמ ֲה ִרי!
ָמה ְרצוֹנ ְ
ַפ ִשׁי ֲא ֶשׁר ָבּהּ ָח ְש ָקה
ֵעת ָר ֲא ָתה נ ְ
אוֹתי ִר ֲח ָקה
ָתּ ְפ ָשׂה ְסגוֹר ִל ִבּי וְ ִ
ֲקה:
ָא ְצע ָ
ַתּ ְשׂ ְר ֵפהוּ ַבנְּ דוֹד ו ֶ
וִ
ֲשׂי –
ִאם ִתּ ְת ְפּ ִשׂי ִ /ל ִבּי ,ע ִ
ֲרי
ַכטּוֹב ְבּ ֵעינָיִ ְךְ ,ר ִצי אוֹ ַגע ִ
ֲרי
ַכּ ִבּי יְ קוֹד ֵאשׁ ַ . . . . . . . . . .בּע ִ
ָבּ ְך ְל ַב ֵדּ ְך ָבּ ֳח ִרי ֵ /אין ְבּ ִל ִבּי ָל ְך ְמ ִרי.

52

בשיר זה משלב המשורר כמה מוטיבים משירת החשק האנדלוסית ,ומתאר את הסיטואציה הטיפוסית של
יחסי חושק מיוסר ,וחשוקה המסרבת להיענות לו ,מזווית אישית .מנקודת מבט של דובר בגוף ראשון הוא
פותח את דבריו בתובנה מכלילה ,שאותה הגה קרוב לוודאי מכוח הנסיבות וממקומו כחושק מיוסר.
לדבריו ,העלמה נוצרה כדי לענות את הלבבות .ואחר-כך פותח הוא בתיאור יחסיו עם עלמה כלשהי שגרמה
לו להתענות בסירובה להיענות לו .החושק מבהיר שמדובר בקשר שקשור בנפש .אבל הרגש לא היה הדדי,
שכן היא חדרה לנפשו ,אבל הוא לא חדר לנפשה .בהמשך הוא מתאר איך ניסה להתקרב אליה ,אך היא
דחתה אותו בכעס רב .משסירבה להיענות לו פונה הדובר להדגיש את אומללותו .הוא מתחנן לפניה
שתחמול עליו ,ומבקש ממנה להחליט אם להיענות לו או להמשיך בסירובה ,ומבחינתו הכוונה היא אם לדון
אותו לחיים או למוות .חייו בידיה ,וממילא אין לו חיים בלעדיה והיה רוצה שתבחר להיענות לו .תיאור
הסיטואציה בגוף ראשון ,שילוב השיחה ביניהם והאמירות האמוציונליות משוות לשיר נימה אישית וחיוּת.
השיר מאפיין את אופי כתיבתו של טדרוס ,המשלב מוטיבים אנדלוסיים עם תיאורים כנים של רגשותיו
ותשוקותיו ועם אמירות מודרניות לזמנו ,והוא מבטא זאת בלשון קלה ומובנת יותר .התיאורים הכנים של
רגשותיו רק מעצימים את המבע בשיר .הקורא שמוזמן להיחשף אל עולמו הפנימי של טדרוס קשוב יותר
לתוכן דבריו בגלל הנימה האישית .כתיבתו הפרסונלית מעידה על מודעות עצמית ,והוא התיר לעצמו
להרחיב או לחרוג מן הקיים ולחדש.

 52שם ,שיר אזור כב ,28-29 :שורות  .1-21סימון הנקודות כוונתו טקסט חסר בכתב היד.
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כאמור ,טדרוס התעניין לא רק במליצה המילולית אלא אף בעניין עצמו .הוא ראה את גדולת שירתו
מהיותה בבואה לאירועי חייו ולעולמו הפנימי ,והיה חשוב לו להביע את האמת האישית שלו ללא מחסומים
וללא צנזורה או ביקורת .בשיר הבא למשל פונה טדרוס אל נפשו ,מעודד אותה ,מחזק אותה ומכוון אותה
באומרו:
ַדּ ְבּ ִרי ִשׁיר ַדּ ְבּ ִרי ,אַל ִתּ ְכ ֲא ִבי
ֹה ִבי
ַפ ִשׁי ְבּ ֵח ֶשׁק א ֲ
ַבּ ֲח ִרי נ ְ
רוּצי וְ ִר ְד ִפי ַכ ְצּ ִבי
אַח ָריו ִ
ֲ
53
אַה ָבה אַל ַתּ ֲא ִזינִ י עוֹד ֲה ִכי ִ /דין ְתּ ֻלנָּה ָבהּ ,וְ ִריב אַל ִתּ ְשׁ ְמ ִעי.
ֲ
למריב( כי יש להתלונן על האהבה .כי
הדובר מבקש מהנפש לדבר שיר ,לא לכאוב ולא להקשיב לאומר ) ֵ
האהבה היא מהות הקיום ,והוא רוצה להתקיים באהבה גם אם גורמת היא לסבל .היא אינה חטא ,ואין בה
כל אשמה .היא מתת האל ,ואשרי האיש שידע ויודע אהבה .האהבה עצמה היא ערך עליון ,והאשמה היא
בחשוקה או בחשוק המסרבים להיענות לחושק .לכן את התלונה יש להפנות לצבי ,או אל המשקה שאמור
לספוג את תלונתו ולהשכיח ממנו את מכאובו:
טוֹר ִפי
אַתּ ְצ ִבי ֵחן ְ
ַעד ְל ָמ ַתי ְ
יָם ְבּ ַע ְפ ַע ַפּי וְ ִצ ָמּאוֹן ְבּ ִפי
ָל ְך ֲאנִ י ָצ ֵמא וְ ָל ְך ִה ָכּ ְס ִפי
ַאן ַלם ַתּ ְס ַמ ִע.
אַל ֻמ ְשׁ ַתּ ִכּי ַ /כּם ַד ַעוְ נָאך ו ִ
אקי ִא ַליְ ך ְ
אלסּ ִ
ֻהא ָ
אַי ַ

54

המשורר מרבה לפנות בתלונה אל החשוקה או החשוק ,ומפנה אליהם שאלות ישירות והם משיבים לו.
מעניינת ביותר תשובתה של הצבייה בשיר הבא .בתשובתה מציעה היא לו בעוקצנות פתרון פשוט והגיוני
כביכול לצרותיו ולסבלו .כל שעליו לעשות כדי שלא יסבול ושלא יתענה הוא לא לאהוב ,ואז ירווח לו:
נוּחה –
חוֹשׁ ִקים ֵמ ֵאין ְמ ָ
לוּחה ְ /ל ַענוֹת ְ
ָלה ְשׁ ָ
ְצ ִביַת ֵחן וְ אַי ָ
ָחה –
ֶאנ ָ
ַפ ִשׁי ְב ִח ְשׁ ָקהּ נ ֱ
ָתי ְבאָ ְמ ִרי ֲ /ה ִכי נ ְ
ְבּ ָשׁ ְמ ָעה ֶאתְ -תלוּנ ִ
55
ָחה.
יב ְתנִ י :יְ ִדיד ִאם ַצר ְל ָך ִבי ֲ /עזֹב ֵח ֶשׁק וְ ָהיְ ָתה ָה ְרו ָ
ֱה ִשׁ ַ
וראו את תשובתו האכזרית של הצבי לחבריו של החושק ,שפנו אליו בעבורו:
אָמרוּ ַל ְצּ ִבי:
ֲבוּרי אָז ְ
ַבּע ִ
ֵל ְך ְש ִבי?
ַעד ְל ָמ ַתי יִ ְדאַג וְ י ֵ
אוֹה ִבי:
אָמרוֲּ -
ָשׂח ְבּ ֶק ֶצףִ -לי ְ
56
ֵחנָק.
ֶא ָבק  /אוֹ יְ ַצו ֶאל ֵבּיתוֹ וְ י ָ
ִאם ְרצוֹנוֹ ַל ְחשֹׁק יְ ִהי נ ֱ
הדובר מדווח על הסיטואציה אף שלא נכח בה .הוא מדווח על ידידיו שפנו אל הצבי בעבורו .העובדה
שמדובר בידידים מקנה לסיטואציה אמינות מבחינתו .למרות דבריו הקשים של הצבי מפגין החושק
נאמנות למושא אהבתו:
וּמ ָלּיו ְכּ ָמן
רֹק ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְד ַבשׁ ִ
 53שם ,שיר אזור מ ,47-48 :שורות .14-17
שׁוֹמע )ראו :שם ,ביאורים והערות
אנוּך אַף ִכּי ֵאינְ ָך ֵ
יך ַה ְתּלוּנָה ַ /כּ ָמּה ְק ָר ָ
 54שם ,שורות  .18-21תרגום הכ'רג'ה :הוֹי ַה ַמּ ְש ֶקה! ֵא ֶל ָ
לשירי אזור.(26 :
 55שם ,א ,פט42 :
 56שם ,ב ,2/שיר אזור יב ,18 :שורות .6-9
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ֶא ָמן.
ֵאין ְכּ ַמ ְכאוֹב ִח ְשקוֹ ֳח ִלי נ ֱ
והכ'רג'ה אומרת:
58
ֻשׁאק.
ַלא ע ָ
ַאל ִענָאק ַ /לם ַתּכֻּן ַת ַם ִמ ָלאח ו ָ
אל ֻק ַבּל ו ְ
ֻשׁ ֻק ִבּ ְ
ַאלע ְ
ַלו ָכּאן ְ
אם כן מוכן החושק לקבל עליו את ייסורי האהבה ,ובלבד שיחווה אהבה .חייו חשובים בעיניו פחות
מאהבתו ,ומוכן הוא בחפץ רב להיות כופר למושא אהבתו ,או לפדותו בחייו:
59
ָדעוּ ָמה הוּא ֲהצוּף אוֹ ָמן?
ֻקּה  /לֹא י ְ
ֲמי ר ָ
ֶא ְפ ֶדּה ְצ ִביָּה ,טוֹע ֵ
(1
60
ֱא ִהי כ ֶֹפר ְל ֵליל ָכּ ָלה ְב ִחבּוּק.
(2
61
ַפ ִשׁי ִפ ְדיוֹן ִ /ליל ַשׂ ְשׂ ִתּי בוֹ.
נְ
(3
רוּעים
ילי ֲ /א ֶפלַ -ליִ ל ְבּיַד ַשׁ ַחר ְק ִ
ֱא ִהי כ ֶֹפר ְל ֵעת ָהיוּ ְמ ִע ֵ
(4
62
רוּעים.
פּוּך ְק ִ
ֲרה ַבּ ְ
וְ אוֹר ַשׁ ַחר ְבּא ֶֹפל ֵליל ְמע ָֹרב ְ /כּ ֵעינֵי ַנע ָ
63
ַפ ִשׁי ְפדוּת לוֹ.
נְ
(5
כאמור ,על-פי רוב מקבל החושק את ייסוריו באהבה ונשאר נאמן לה או לו ולאהבתו אליה או אליו .הוא
מעדיף את קרבתם של החשוקה או החשוק ומוכן להקריב רבות למענה או למענו .בשיר קכב שבחלק א,
משתוקק המשורר להיות דקיק עד שיוכל להיות החוט שעליו נשזרים חרוזי הענק המונח על צווארה של
הצבייה דרך קבע:
ֶיה
תוֹך ִל ִבּי ְמעוֹנ ָ
ָה ִריִ / ,בּנְ דוֹד ְצ ִביָּה ְבּ ְ
ֶח ַשׁ ְך ז ֳ
נִ ְשׁ ַחתֲ ,א ָההָּ ,תּ ֳא ִריַ ,ויּ ֱ
ֶיה
גּוּפי ְכ ָמ ְתנ ָ
ֹאשׁי ְכ ֶל ְחיָהּ ,וְ ָשׁב ִ
ֲרהּ ְמאוֹר ֶל ְחיִ י ,וְ ִה ְל ִבּין ְשׂ ַער  /ר ִ
ָח ַשׁ ְך ְכּ ַשׂע ָ
64
ֶיה.
אַחד ֲענָק ִמ ַצוְּ ארוֹנ ָ
אוּלי ֱא ִהי ִ /ל ְפ ִתיל ְבּ ַ
ִמי יִ ְתּנֵנִ י ְכמוֹ חוּט ַדּל ,וְ ַ
הדובר שואב את מראהו ממראה החשוקה .השתקפות זו מחשיכה אותו ,מזקינה אותו וגורמת לדלות גופו.
כל שנותר לו לייחל לעצמו הוא להיות חלק ממנה ,להתאחד אתה .בשיר סט מצייר המשורר תמונה הפוכה,
ובה החשוקה שואבת את מראהּ ממראהו .כאן ההשתקפות מאירה אותה ,ומשווה לה מראה מלבב:
ֶיה
וּב ַדר ְד ָמ ַעי ִמ ְלּאָה ִשׁנּ ָ
ֶיה ְ /
ִבּ ְשׁחוֹר ְל ָב ִבי ָק ְר ָעה ֵעינ ָ
65
ֶיה.
וּב ַדם ְכּ ֵב ִדי ָצ ְב ָעה ָפנ ָ
ַתּ ְל ִבּין וְ ַת ְא ִדּים ִכּי ְב ִל ְבנַת ַשׂ ְע ִרי ְ /
בשיר הבא מקבל החושק את עול האהבה כרביד ,ומוכן להיות לצבי לעבד ,שהרי ידוע מאז ומתמיד שחשק
הצבאים מעביד רוזנים:
ִאם ַעל ֲא ָה ִבים ַה ְצּ ִבי ִה ְכ ִבּיד  /עֹל ָה ֲא ָה ִבים ֶא ֱחשֹׁב ָר ִביד
66
רוֹזנִ ים ֶה ְע ִביד.
ידי ִח ְשׁ ְק ָך – ְמאָז ֵ /ח ֶשׁק ְצ ָב ִאים ְ
ֲב ִ
אוֹ ַמע ִ

 57שם ,שורות .10-11
חוֹשׁ ִקים )ראו :שם ,ביאורים והערות לשירי אזור:
וּב ִחבּוּק  /לֹא ָהיוּ יְ ֵפי תֹאַר וְ לֹא ְ
 58תרגום הכ'רג'ה :לוּ ָהיָה ַה ֵח ֶשׁק ַרק ִבּנְ ִשׁיקוֹת ְ
.(11
 59שם ,א ,סח ,38 :שורה .1
 60שם ,שנח ,105 :שורה .1
 61שם ,שנט ,105 :שורה .1
 62שם ,שס.105 :
 63שם ,ב ,2/שיר אזור ד ,9-10 :שורה .19
 64שם ,א ,קכב.48 :
 65שם ,סט.38 :
 66שם ,פה.41 :
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14
בשיר הבא מתבטל החושק בפני החשוק:
ָעל
ידיֵ ,אין ְבּ ִל ִבּי ִכי ְצ ִבי ֵחןֲ / ,אנִ י ִמ ְד ָר ְך ְל ַכף ַר ְגלוֹ וְ נ ַ
יְ ִד ַ
67
ָעל.
יתיו ָבּא ְב ִל ִבּי  /וְ ָסגַר ַבּעֲדוֹ ֶד ֶלת וְ נ ָ
ֲה ִכי ִמיּוֹם ְר ִא ִ
גם בשיר הבא מתבטל הדובר ,ומוסיף התחכמות נפלאה בבית השני:
ַפשׁוֹ  /וְ ֶא ְתאַב ִל ְהיוֹת ִמ ְד ָר ְך ְל ַר ְגלוֹ
ַפ ִשׁי ְבנ ְ
ְצ ִבי ֵחן נִ ְק ְשׁ ָרה נ ְ
69
ילי ְל ַר ְגלוֹ.
חוֹשׁק ְל ָכלִ -כּ ַ
ילי ,וְ ַעל ֵכּן ֲ /אנִ י ֵ
ְבּרֹק ִפּיו 68הוּא ְמאֹד ִכּ ַ

נשיקת האדמה שנחתמו בה עקבות רגליה של האהובה ,או עקבות גמלי השיירה שהרחיקה אותה מהחושק
למקום לא-ידוע ,אופיינית להתנהגות החושק בשירת האהבה העֻד'רית 70.היא נזכרת גם בשירת האהבה
העברית האנדלוסית ,כמו בשיר הבא של שמואל הנגיד:
יכיְ ִכי,
אַדִ / -בּיק ֶאת ְל ָחיַי ֱא ֵלי ִמ ְד ַר ְך ֲה ִל ָ
ֲלי ִג ְב ַעת ְלבוֹנָה וְ ְ
אָשׁוּט ְכּ ֵה ֶל ְך ע ֵ
רוּכה ְל ַמ ְענַיִ ְך וְ ָע ָליְ ִכי.
חוֹרשׁ ֲא ָ
ַבּי ְכּמוֹ ַמעֲנִ ית ֵ /
דוּפה ,וְ ַעל גּ ִ
ֶא ְשׁ ַמע ְגּ ָ

71

השיר הבא מופיע בשער השישי המוקדש לכבוד הרב טדרוס ,ונושאו" :בהגות היונים והתורים ,ובכי
החושקים הערים" .המוטיב המסוגנן של בכי היונה משמש בשירה האנדלוסית מטפורה לבכי החושק,
לכאבו ולייסורים שמונעים ממנו שנתו ,ויופיע בסוגי שירים המבטאים מצוקה קשה כגון בשירי תלונה
ובשירי קינה )לוין ,1995 ,ב .(297-298 :,טדרוס משאיל מוטיב זה כדי לתאר את מצוקת החושק על הנדוד
והריחוק מאהובתו או מאהובו .בעיני הדובר משול הדבר להתמודדות עם אובדן .האמפתיה הקיימת בין
החושק הסובל והיונה המתייסרת מעניקה לשיר קדרות ,ומדגישה את הצער והכאב .הדובר בשיר מנסה
להסתיר את כאבו ולתת הסבר לנדודי שנתו ,אולם השימוש במוטיב היונה הבוכה והמקוננת מזמין את
הקורא להתחבר אל החושק ולהרגיש את כאבו:
ֵעוֹר ִתּי ְלקוֹל יוֹנִ ים  /בּוֹכיִ ם ,וְ זֶה ָלזֶה ְבנִ י 72עוֹנִ ים
ַמ ִתּי וְ נ ְ
נְ
73
אַה ָבה מוֹנִ ים?
אוֹתי ְמ ִתים ָבּ ֲ
יך ִ /
ַפ ִשׁיֵ :א ְ
אָמ ְר ִתּי ְלנ ְ
ַק ְמ ִתּי וְ ַ
74
חוֹשׁק  /לֹא ִק ְדּמוּנִ י ִבּ ְב ִכי יוֹנִ ים.
אַה ָבהִ ,אם ֶא ֱהיֶה ֵ
ֵחי ֲ
דוגמאות נוספות:
יהם
ֲל ֶ
יד ָתם ע ֵ
וְ יוֹנִ ים ָח ְמדוּ ֶשׁ ֶבת ְבּ ֵא ִלים  /וְ קוֹנְ נִ ים ַעל ְפּ ִר ָ
(1
יהם
אָה ֵל ֶ
וְ אַל נָא ַת ֲחשֹׁבוּן ִכּי ְב ֵע ִצים  /יְ ֵב ִשׁים ָמ ְתחוּ ֶאתֳ -
יהם
ֲל ֶ
ָבשׁוּ ע ֵ
אַך ְ /בּ ֵעת ָבּם ִקנְּ נוֹ י ְ
ְבּ ֵע ִצים ַר ֲענַנִּ ים ִקנְּ נוְּ ,
ֵיהם
ָשׂאוּ קוֹל ַעל ְבּנ ֶ
יהם נ ְ
ְל ָב ִביַ ,ר ֲח ִמי ,נִ ְק ַרע ְליוֹנִ ים ְ /בּנִ ֶ
יהם
חוֹשׁ ִקים יְ ִבינוּן ַמ ֲע ֵנ ֶ
וְ ֵה ָמּה ִע ְלּ ִגיםִ ,אישׁ לֹא יְ ִבינֵם ֲ /א ָבל ְ
 67שם ,רלז.80 :
 68המשוררים הערבים והעברים משבחים את רוקם של החשוקה או החשוק ,שטעמו כיין הטוב .ראו :שם ,ביאורים והערות
לשיר לא ,20 :שורה  .10עניין זה נזכר בשה"ש ז ,י" :וְ ִח ֵכּ ְך ְכּיֵין ַהטּוֹב" .חכך – הכוונה לנשיקותיה.
 69גן המשלים ,א ,רמז .82 :לרגלו= בגללו .ראו :שם ,ביאורים והערות.58 :
 70עוד על האסכולה העֻד'רית ראו :לוין ,תשלא ;141-142 :לוין ,1995 ,ב.337-350 :
 71שירמן ,1960 ,א ,1/א ,151-152 :שורות .1-2
 72בני= בנהי ,בבכי .ראו :גן המשלים ,א ,ביאורים והערות.37 :
 73מונים= מגנים ומקנטרים )ב"ר ס' פ"ח( .ראו :שם ,שם.
 74שם ,קלג.52 :
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75

(2

ֵיהם.
ְל ַמ ַען ִכּי ְכ ֵאב ֵח ֶשׁק ְכּ ֵא ָבם  /וְ ָר ַעת ַהנְּ דוֹד ֶנגֶד ְפּנ ֶ
תוֹך ִקנָּהּ
אָמיר ְבּ ְ
בּוֹכה ְברֹאשׁ ִ
ֲרה יוֹנָה ָ /
ִבּ ְכיִ יְ ,בּ ִב ְכיָהּ עוֹר ָ
אַך ִ /תּ ְב ֶכּה וְ ָדם לֹא ַת ֲערֹף ֵעינָהּ
ֶא ְב ֶכּה ,וְ ֵעיִ ני ַת ֲערֹף ָדּםְ ,
76
חוֹשׁ ָקה ֵאינָהּ.
יה ַ /עד ֶא ֱחשֹׁב ִכּי ְ
תּוֹך ְדּ ָמ ֶע ָ
לֹא ַי ֲערֹף ָדּם ְ

התנהגותם של החשוקה או החשוק אינה צפויה ,רוחם הפכפכה והם פועלים בשני כיוונים מנוגדים בעת
ובעונה אחת .כפילותם זו מתבטאת בכך שהם הגורם למחלת החושק אך גם התשובה להחלמתו ,ביכולתם
להמיתו אך גם להחיותו ,לפוצעו ולרפאו ,והם תמיד ידונו אותו לכף חובה בעוד הוא מתייסר ,הן בקרבתו
אל מושא אהבתו הן בריחוקו ממנה או ממנו:
77
ֳרי.
אַתּ ִהיא ַהצּ ִ
אַתּ ַמ ֲח ַלת ִל ִבּי וְ ְ
ְ
(1
ֶח ָמד ְמאֹד
ַרבּוּ ֲה ָפ ִכים ָבּהּ וְ נ ְ
(2
ַתּ ְח ִלים ְבּ ֶח ְב ָר ָתהּ וְ ַת ְח ִליא ַבנְּ דוֹד
78
אַך ְבּ ֶל ְחיָהּ אוֹר וְ הוֹד.
ֲרהּ ְ
ח ֶֹשׁ ְך ְבּ ַשׂע ָ
79
ָמית ֲא ָבל יְ ַחיֶה ִ /כּי ֵחן וְ ֵחץ ְבּ ֵעינָיו.
יִ
(3

מלבד דמויות החושק והחשוקה או החשוק מופיעות או נרמזות דמויות נוספות ,ולכל אחת מהן תפקיד
מוגדר שמכתיב את התנהגותה ביחס לגיבורי העלילה ,כגון השליח )=اﻟﺴﻔﻴﺮ( ,שפועל לאיחודם של בני הזוג
המריב או
ומטעמם ,הצופה או המרגל )=اﻟﺮﻗﻴﺐ( ,שנחשב לדמות עוינת ,מוציא הדיבה או הרכלן )=اﻟﻮاﺷﻲ( ,ו ֵ
המוכיח )=اﻟﻌﺎذل( ,הקשור בשירים רק בדמותו של החושק 80.על המריב אומר אבן חזם" :לאהבה פגעים
רבים וראשון בהם המוכיח".
"פתאים" ו"כסילים":
(1

81

ואילו טדרוס מכנה את הצופה ,הרכיל והמוכיח בכינויים "רשעים",

ַפ ִשׁי ְת ַכל ָשׁנָי?
אַה ָבה נ ְ
יביםִ ,אם ָ /בּ ֲ
ַמהִ -לּי וְ ָל ֶכםַ ,ה ְמּ ִר ִ
יכם יִ ְזּלוּ ֵעינָי?
קוֹדי ִל ְבּ ֶכם יִ ְשׂרֹוף?  /אוֹ ִאם ְדּ ֵמ ֶ
ַה ִאם יְ ִ

(2

82

ַאנִ י ֵער
ַח ְשׁבוּנִ י ו ֲ
ָשׁן י ְ
ֲלי ִח ְשׁ ִקי יְ ִריבוּנִ י ְפ ָת ִאים  /וְ י ֵ
עֵ
אוֹתהּ ְל ָב ֵער
רוּחי ְלאַט ָ
וּמ ִ
ַחשֹׁבוּן ֵ /
אָה ָב ִתי ְל ַכבּוֹת י ֲ
וְ ְ
רוּח יְ קוֹד ָה ֵאשׁ ְתּ ָב ֵער.
רוּח / ,וְ ָה ַ
יהם ְכּ ַ
וְ ִהיא ָכ ֵאש ,וְ ִד ְב ֵר ֶ

(3

83

קוֹל ָך?
אָדם ֲא ֶשׁר ִ /ח ֵבּק ְצ ִביַּת ֵחן וְ ָת ִרים ְ
ֲלי ָ
יכהְ ,כּ ִסילָ ,תּ ִלין ע ֵ
ֵא ָ
אָמ ָרה ַה ָדּתְ :בּ ֵעת ִ /תּ ְר ֶאה יְ ַפת תֹּאַר וְ ָל ַק ְח ָתּ ְל ָך.
ֵאי ָכה? – וְ ִהנֵּה ְ

(4

84

ילים
ֲלי ִח ְשׁ ָקהּ ְכּ ִס ִ
נוּדהּ ַה ְצ ִביָּה  /יְ ִריבּוִ ני ע ֵ
ְתּ ַענֵּנִ י ְב ָ

 75שם ,קלה.53 :
 76שם ,קלו.53 :
 77שם ,ב ,2/שיר אזור כב ,28-29 :שורה.6
 78שם ,שורות .22-24
 79שם ,שיר אזור לח ,45-46 :שורה .6
 80עוד על הדמויות הנוספות ראו :ביטון.38-39 :2008 ,
 81وﻟﻠﺤﺐ اﻓﺎت ,ﻓﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎذل .ראו :אבן חזם.150 :1992 ,
 82גן המשלים ,א ,קג.46:
 83שם ,קד.46 :
 84שם ,קו .46 :אשר לשורה  2ראו :דברים כא ,יא.
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ילים.
רוֹעה ְכ ִס ִ
וְ ָכלַ -ה ַלּיְ ָלה ֶא ְר ֶעה ְצ ָבא רוּם  /וְ ֵיר ַֹעֱ ,א ֶמתֶ ,

85

86

(5

אָה ָב ִתי יִ ְשׂ ְטנוּנִ י?
וּמהִ -לּי ִאם יְ ִריבוּנִ י ְפ ָת ִאים  /וְ ַת ַחת ֲ
ַ

(6

יב ָך ִכּי ֵאין ְמ ִרי ִבי.
יביֲ / ,ח ַדל ֵמ ִר ְ
אַה ַבת ָע ְפ ָרה ְמ ִר ִ
ְכּ ִסילַ ,על ֲ

(7

ַמהָ -בּעֲרוּ ְפ ָת ִאים ִ /לי ָע ְרכוּ ְת ֻלנָּה

87

ַען ֲא ֶשׁר ְצ ָב ִאים ִ /לי ֶא ְקּ ָחה ְל ָמנָה
יַ
אַה ָבה ְמ ַענָּה.
ַמה-יֵּשׁ ְל ֵבית ְמ ִרי ִאם ָ /ה ֲ

88

ובשיר הבא מתרעם הדובר על הרשעים שחושבים שכל עניינו בתאוות בשרים:
ֲשע ֵעינִ י
וּב ָת ֳא ֵר ְך ִתּ ְשׁ ַתּע ַ
בּוֹאי ,יְ ַפת ַמ ְר ֶאהְ ,שׁ ִבי ִע ִמּי ְ /
ִ

ֲצת ְר ָשׁ ִעים ָר ֲח ָקה ֶמנִּ י.
ִכּי ֵאין ְרצוֹניִ ַרק ֲחבֹק וּנְ שֹׁק ַ /וע ַ

89

ועוד ,טדרוס אינו מסתפק בלהעמידם על טעותם ועל קנאתם ,לכנותם "כסילים" ו"פתאים" ולראות בהם
רשעים ,כי אם גם מבקש רעתם ומקללם:
(1

וּמ ִבּיט בּוֹ ְ /בּ ֵעינָיו ַי ֲעשֹׁק ִלבּוֹ
ְצ ִבי ִחן הוּאַ ,
וְ סוֹד יֶשִׁ -לי ְל ַד ֵבּר לוֹ  /וְ ֶ
אָרבּוֹ
יראָה ְ
צוֹפה – ִא ְ
וּפה ֶאל ֶפּה ֲא ַד ֵבּר בּוֹ.
וּמי יִ ֵתּן נְ ָשׁ ַקנִ י ֶ /
ִ

(2

90

ֲלי ִח ְשׁ ִקי ֶ /אתַ -ה ְצּ ִבי " ֶפּ ִתי" ְק ָראָנִ י
ַשׁ ְח ִתּי ְל ֵמ ִריב ֵעת ע ֵ
יך וְ לֹא אָנִ י.
ֲך ִפ ָ
ַר ִשׁיע ָ
יבנִ י  /י ְ
לוּ ֶת ֱחזֶה ַעל ַמהְ -תּ ִר ֵ

(3

91

ָשׂים ָכּלֱ -אנוֹשׁ ִמ ִלּים ְכּ ַבד ֶפּה
יך ָכּלֵ -עיןְ -מ ַצ ֶפּה  /וְ י ִ
ַח ִש ְ
ֱאל ִֹהים י ֱ
חוֹשׁ ִקי ַר ֵפּא יְ ַר ֵפּא.
וּמ ְח ַלת ְ
וְ יִ ֵתּן ַר ֲח ִמים ִבּ ְל ַבב ְצ ָב ִאים ַ /

92

בשיר קט )גן המשלים ,א (47 :מעמיד טדרוס את החשוק והצופה זה מול זה ואומר ששניהם גורמים לו
ייסורים וממיתים אותו .החשוק הורגו בעיניו הטובות ,ואילו הצופה ,שאותו הוא מקלל שתחשך עינו ,הורגו
בעינו הרעה .בעוד החושק מקבל את ייסורי הצבי באהבה ומוכן למות למענו אם ירצה בכך הצבי ,הצופה
מבקש רעתו ,וגורם לו למפח נפש .הגם שמעשיהן ודיבורן של הדמויות הנוספות צפויים מראש ,הן מגוונות
את העלילה ,מוסיפות דרמה ומעניקות לה חיוּת.

 85שם ,שיג.96 :
 86שם ,קיב ,47 :שורה .2
 87שם ,ב ,2/שיר אזור לב ,39-40 :שורה .1
 88שם ,שיר אזור לח ,45-46 :שורות .16-18
 89שם ,א ,צו.44 :
 90שם ,קא.45:
 91שם ,קז.46 :
 92שם ,קי.47 :
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כאמור ,נתן טדרוס במה לאהבה להתפאר ולדבר בשבח עצמה בשיר פד .והאהבה ,שתופסת עצמה כערך
עליון ,מתפארת בשיר בכך שכולם נכנעים לה .אין חטא בתשוקה .החטא הוא בעיני אלה שאינם אוהבים,
ובעיני אלה שתופסים את האהבה כטירוף הדעת ,ואת האוהבים כאווילי-חשק וכפתאים .גם משברי חייו
של טדרוס לא שינו ,כפי שעולה מנימת שיריו ,את התנהלותו כחצרן וכנהנתן ואת תפיסתו את האהבה.
בנימה אישית ,ולעתים נועזת ומתריסה ,מטיף הוא לשומעיו לדבוק בחיים בעלי משמעות ,ואינו רואה פסול
בקיום תענוגות בצד קיום מצוות .האהבה ,מתנת האל ,היא הסיבה לקיומו ,והוא מתקיים באהבה .האהבה
היא ארץ שבה האוהבים נעים ונדים כדי לתור אותה ,והיא בוחרת את נתיניה ויכולה להעדיף נבזים על
רוזנים .החברה יכולה לכלול מעמדות שונים ,ואלה יכולים לשלוט זה על זה ,ולהילחם זה בזה ,אבל גם
אלה וגם אלה נופלים ברשתה של האהבה ,מוכנים להקריב חייהם למענה ונכנעים לה )ראו דוגמאות :שם,
שיר פד ,41:שיר פו ,42 :ושיר צ.(43 :
שירים צב )שם (43 ,ו-צג )שם ,שם( שנכתב לכבוד הרב טדרוס ,מדברים גם הם על הכניעה לאהבה והם
קשורים זה בזה מבחינה רעיונית .השירים עוסקים במושגי החשק והיופי ובודקים את הקשרים ביניהם,
ואת השפעתם על הדובר בשיר .קשה למדוד יופי ,שכן אין מידות ידועות וקבועות לאסתטיקה .היופי נבחן
בעיני המתבונן ,וגם אם התקופה קובעת מדדים מסוימים כמודל לחיקוי ,אין בהם כדי להעיד על דעת
הכלל .כל אחד מודד את האדם שעומד מולו על-פי טעמו האישי ,ובוחן את הפרמטרים שמדברים אל
החושים האסתטיים שלו .היופי והחשק הם הכלים המשרתים של החשוק ,והם פועלים על החושק בו-
זמנית .כולם נכנעים לאהבה ,וכולם מבקשים את היפה והנחשק .היופי מזמין את החשק ,והחשק לאותו
מושא אהבה מעצים בעיני החושק את יופיו .האהבה האמתית תלויה ביכולת לקבל הכול מבלי לשפוט
ומבלי לנסות לשנות .טדרוס בוחר בריגושים ,בוחר להיות קרוב ליפה ולנחשק מבלי להרגיש אשם או חוטא.
חוֹשׁק" )שם ,סז ,37 :שורה  ,(5ומבקש להמשיך להתקיים
כאמור ,הוא מעיד על עצמו כמי שידוע כ" ָשׁר וְ ֵ
באהבה מבלי לעורר עליו גילויי גינוי ושנאה.
בשיר תלג )שם ,(187-190 ,המוקדש לשר יוסף בן טדרוס הלוי אבולעפיה ,בנו של הרב טדרוס שהיה בן גילו
של המשורר ,יוצא המשורר נגד האדם שדיבר בגנותו באוזני השר .על-פי תגובתו נראה שהשר מיהר לשפוט
אותו כמו שאר אנשי הקהילה מבלי לשמוע את גרסתו .שמו של טדרוס כחובב נשים יצא לפניו והוא מבקש
להגן על עצמו .השיר כתוב בנימה מאוד וכחנית ואמוציונלית ,והוא חשוב לענייננו בשל הדברים המובאים
בשורות  ,70-78שמהם עולה שטדרוס לא רואה פסול וחטא באהבה ,ולא רואה בעיה לקיימה בצד קיום חיי
דת .מעניין גם לבחון את הכתובת שהקדים לשיר כדרך הטרובדורים שהקדימו  razosלשיריהם ,כלומר
מבוא שמסביר את נושא השיר ואת נסיבות כתיבתו:
ובימי העלומים לבי והנפש החיה ,לקו בהיזק ראייה ,וישבו באהבה רבה )תאומי( צביה ,ובאש חשקה נכות הגווייה,
כווייה תחת כווייה ,ולא היה ריק הדבר ביני ובין הרעיה ,והיא שפחה נחרפת לאיש מבני עליה ,ורוח קנאה עברה בי
עליו מדבר לא נברא ולא היה .ודגל אחד מדגלי מחנה הלויה 93,בעבור הדבר הזה נהפך לי כקשת רמייה ,ויהי לי גן בעדן
מקדם וישב מדבר וצייה ,והוא קללני קללה נמרצת לפני יושב כמו ארב כחיה ,אחד הנבלים ושמו יצחק גדול המרמה
ורב העלילה ,ויצא ישחק לשוח ותהום כל הקריה ,ולא שב אפי ועוד ידי נטויה ,עד עשותי אח לטבח עשויה ,בת שיר
מגדת מה שהיה ,ודשנתי בשמן ראשה וכוסה רוויה ,מתקרבת בימינה ובשמאלה דחויה ,מלובשת בגדי נקם ותעד נזמה
94
וח ְליָהּ  ,והאהבה שמתי...
ֶ

 93הכוונה לשר יוסף הלוי שהשיר נכתב לו .ראו :שם ,ביאורים והערות .126
 94חסר ההמשך בכתבי היד .ראו :שם ,שם.
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המשורר פותח את דבריו בניסיון להבין מדוע הפך השר פניו אליו .הנימה מיתממת כדרך המליצה הערבית,
ֲשׂים"
ומעידה עליו שהוא נפגע מאוד מהשר ,שהרי יודע הוא מדוע השר קרא לו "בוֹגֵדֲ ,ח ַסר ֵלב  /וְ ַרע ַה ַמּע ִ
)שם ,188 ,שורה  .(18ואת המריב ,יצחק הגדול ,מכנה הוא " ְמ ַרגֵּל" ו" ָר ִכיל" )שם ,שורה  .(19טדרוס נפגע
מהכינוי "בוגד" ,ובדברים נרגשים מוכיח הוא את השר על שמיהר לשפוט אותו ולגנותו " ִל ְפנֵי ְפלוֹנִ י" )שם,
שורה  .(18טדרוס ,לעומת חברו ,אינו שוכח את ברית ידידותם וטוען שלעולם לא היה עושה לחברו את מה
שזה עשה לו .הוא תמיד יעמיד את חברותם בראש מעייניו ויזכור לו את עמידתו לצדו .אחרי דברים אלה
משמיע הוא דברי תוכחה )שם ,189-190 ,שורות  .(69-78הוא טוען בנחישות שלא חטא .ומוסיף ,גם אם
חטא לא היה חברו צריך לגנותו ברבים .ועוד הוא טוען להגנתו שהוא אינו היחידי בעסקי האהבים ,אלא גם
אלה שטוענים נגדו בשם המוסר כביכול ואחר-כך חוזרים לנהל חייהם כדתיים .כולם נכנעים לאהבה .גם
שלמה המלך נעבד לה .טדרוס רואה בדברי הגינוי צביעות והתחסדות מיותרת ,שכן התאווה טבעית ואין
95
בה כל חטא.
תאווה טבעית מגלה טדרוס גם כלפי נשים נוכריות .בזמן מעצרם של בני הקהילה בשנת  1281בפקודתו של
המלך אלפונסו העשירי ,הרב טדרוס שלא נעצר ,פעל למען שחרורם וחזרתם לחיק הדת .מנהיגי הקהילה
זקפו את הצרות ואת הסיבה למאסרם של בני הקהילה להתרחקות מדפוסי התנהגות שהדת דורשת .הם
דרשו לנדות את אלה שלא יקבלו על עצמם לחזור לדרך הישר וימשיכו למשל להתחבר עם נשים מוסלמיות
96
או נוצריות ,וביניהם טדרוס .מעשיו בעבר ,טרם מעצרו ואולי גם אחריו ,כללו יחסים עם נשים נוכריות.
בשיר אזור לד )שם ,ב ,41-42 :2/שורות  (6-25חושף הוא את ניסיונותיו עם נשים נוכריות ,את רצונו
בקרבתן ואת דעתו עליהן כחשוקות .הדובר בשיר חושק בבת ערב שהוא מייחס לה את המעלות הטובות
שבבחורה .הוא מנהל אתה דיאלוג אינטימי ומתגרה כיאה לשני נאהבים ,ובו שואלת אותו החשוקה אם
החושק ישן ,ואגב כך מעירה אותו .החושק עונה לה כי הוא ישן בתקווה שיראה את דמותה גם בחלומו,
וכעת ,משהעירה אותו ,חדר בו החשש שמא תתרחק ממנו ,ולכשיקום היא לא תהיה שם עוד .ניתנת כאן
במה לחשוקה להביע את רגשותיה ביחס למקומה כחשוקה ,ומדבריה עולה כי היא אוהבת את מעמדה
כמפתה ,כמתגרה וכמי שגורמת לחושק לחפוץ באש האהבה .הכ'רג'ה בשיר זה מסכמת את רצונו לקשר עם
בת ערב ,אפילו אם יהיה זה רק בחלום .בין אם עוסק השיר בחוויה אישית ,ובין אם עוסק בהבעת דעה
בנושא שהעסיק את בני חוגו ,ניתן לראות שברבים משיריו נתן טדרוס ביטוי אישי לתשוקותיו .ושירמן
מדגיש שלא רבים ממשוררי ספרד עשו זאת )שירמן.(406 :1997 ,
גם בשיר תשכג )גן המשלים ,ב (130 :1/מביע הדובר-החושק את רצונו העז לקשר עם בת ערב שאהב.
בכתובת השיר נאמר" :ועל בת ערב ערבה לי אהבתה ,ובתוך עלמות ראיתי אותה ,משיקות ]=נושקות[
אישה אל אחותה" )שם ,ביאורים והערות .(133 :החושק ֵעד לרגע שבו החשוקה ,בת ערב ,נפגשת עם
חברותיה ובמחווה של נימוס הן מברכות זו את זו בנשיקה .החושק מייחל לקרבתה ומתקנא בחברותיה ,עד
שברצונו להפוך לנקבה כדי שיוכל גם הוא לנשקה או לזכות בנשיקה ממנה .אבל משום שהוא זכר הוא
מפסיד .כאמור ,טדרוס רואה בבת ערב את החשוקה האידאלית .ראו לדוגמה את שיר תשכא )שם ,שם( בו
משווה המשורר בשפה נועזת ובוטה בין סגולותיהן המיניות של הנערות בנות ערב ,ובין אלה של הנערות
האדומיות .הדובר אינו רואה כל חטא ואשמה באהבה ,והאהבה הטובה מכולם היא אהבת בת ערב .לאהוב
 95ראו למשל שם ,שיר קסג .60 :בשיר זה מטיף המשורר לקיום ליל אהבים.
 96טדרוס שלח מן המאסר שיר לרב טדרוס )ראו :שם ,תכב ,(169-172 :ובו תיאר את מצבו במאסר וביקש מן הרב לדאוג
לשחרורו .הוא ראה בעינויי המאסר עונש הולם על מעשיו בעבר ,הכוללים יחסים עם נשים נוכריות )ראו :שם ,שורות .(127-131
הוא הביע נכונות לחזור בתשובה ולהצטרף לדברי הביקורת שנשמעו נגדו ונגד בני חוגו ,אולם לאחר שחרורו הוא פעל להחזיר
לעצמו את מעמדו .עוד בעניין זה ראו :ביטון :2008 ,פרק שני.
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בת ערב זו דת ,וגם אם אינה יפה ותמה יש בה חן שאי-אפשר לעמוד בפניו .בבת ערב הוא רואה את כל
המעלות הטובות שמיוחסות לחשוקה האידאלית ,ובת ערב בקיאה ביותר במלאכת האהבה .היא מחיה
מתים כשהיא עושה אהבה .בהשוואה בין בת ערב ובין האדומית ,אומר המשורר שגם האדומית היפה
ביותר ,המהודרת והמטופחת ביותר אינה בקיאה במעשי אהבים ולא טובה בהם ,ולכן יש להתרחק ממנה.
אָדם ֲ /א ֶשׁר יִ ֵתּן ְשׁ ָכ ְבתּוֹ ַב ְבּ ֵה ָמה"
ועל מי שחושק בה הוא אומר בגסות רבה ,בבוטות ובניבול פה "הוּא ְכ ָ
)שם ,שורה  .(11אולם נראה שהמשורר אינו מסתפק בבת ערב ומוצא שגם בת כנען יכולה לעורר הערצה.
ראו לדוגמה שיר אזור לה )שם ,ב ,42-43 :2/שורות  (11-22שמצטיין בחריפות לשון ובציורים נועזים.
הכינוי "כנען" מציין בשפת המשוררים הספרדים את בן האומה הסלאבית .אלה נקראו 'כנענים' משום
המריבים בשיר לועגים לחושק על אהבתו לבת כנען ,לסלאבית ,וכוונתם
שרובם היו עבדים משוחרריםֵ .
להדגיש את עובדת היותה שפחה .שהרי לא נאה שאדם במעמדו יהיה עבד לה ויתן לה לעשות בו כחפצה
)שירמן ,406 :1997 ,הערה :(132
הלשון המתארת בשירת האהבה נטתה לניבולי פה .טדרוס מפגין כישרונו גם בתחום זה של השפה ,ואף
פונה לתיאורים ארוטיים החושפים את תשוקותיו העזות:
(1

יתיו
וּמ ֵאין ְ /רצוֹנוֹ ַב ֲחלוֹם ַליִ ל ְר ִד ִ
ָענִ יֵ ,
ְרדוֹת רֻקּוֹ ְמנ ַ
וְ נָד ֶמנִ י ְל ַע ִ
אתיו.
תוֹך ִל ִבּי ְמ ָצ ִ
יקּ ְשׁ ִתּיו וְ ְ
וּב ַ
נּוֹתי ְבנוּדוֹ ִ /

(2

ֲרהִ ,תּ ְד ַבּק ְל ִח ִכּי ְ /ב ִֹב ְג ִדּי ָב ְךְ ,בּ ֵעת לֹא ֶא ְז ְכּ ֵר ִכי
ְלשׁוֹנִ יַ ,נע ָ
ָד ָך ַת ַחת יְ ֵר ִכי!"
ידיַ ,ח ְבּ ֵקנִ י  /וְ ִשׂים נָא י ְ
אָמ ֵר ְך ִלי" :יְ ִד ִ
ְבּ ְ

97

98

99

טדרוס משבץ בשיר השני 100פסוקים שלא בהקשרם המקראי ,כדי לתאר את תשוקותיו ויוצר בהתחכמות
נפלאה תמונה מאוד ארצית וארוטית .הדובר-החושק נשבע לנערה ברית אמונים לזכור את בקשתה לחבקה
ולשים ידו תחת ירכה ,ובעצם מסכים לקבל עליו הסכמתה להיענות לו .שבועתו ,כמו גם בקשתה משווים
101
למעמד המיני טקסיות כמו זו המתקיימת בין האדון לעבדו ,הנדרש להוכיח נאמנות מוחלטת.
טדרוס חיקה במספר שירים גם את דגם שירי הווכחנות של הטרובדורים ,הלא הוא הטנסו ) .(tensoהטנסו
הוא שיר ריב וגנאי ,ולוקחים בו חלק שני טרובדורים המתווכחים על נושא מנושאים שונים ,ובעיקר על
נושא מתחום האהבה .בלהט הוויכוח הם יכולים להגיע לחילופי דברים קשים ,לדברי גנאי וניבולי פה ,ובכך
עיקר חינו של הטנסו ,אבל אלה אינם ממגדירי הסוג )שירמן ,409 :1997 ,הערה  .(150משוררים המחליפים
ביניהם שירי גנאי שכיחים הן בשירה הערבית הקדומה ,הן בשירה העברית האנדלוסית .אולם לפני טדרוס
לא נכתבו בעברית מחזורים גדולים של מכתמים ושירי וכחנות .הוא ניהל כמה חליפות שירים עם משוררים
בני דורו ,למשל עם דוד בן שושן ומקורביו ,ובגדולה שביניהם השתתף פנחס הלוי .שני המשוררים חיברו
יחד  35מכתמים .מכתמים אלה מצטיינים בדברי גנאי וניבול פה ומזכירים בכך את סגנון הטנסונות.

 97גן המשלים ,עג.39 :
 98ראו :תה' קלז ,ה-ו .מזמור זה הושר בגלות בבבל ,ומדבר על ברית קדושה עם ירושלים ,ברית נצחית.
 99ראו :בר' כד ,ב .הפרק פותח בבקשה של אברהם מעבדו הקרוב אליו ,להישבע לו לא לקחת ליצחק אישה מהכנענים ,אלא
להביאו לארצו ולמצוא לו שם אישה .במעמד ההשבעה אומר אברהם לעבדו לשים את ידו תחת ירכו.
 100גן המשלים ,א ,צח.45 :
 101דוגמאות נוספות ראו :שם ,רמח -82 :שורות  ,1-2תשכה ,131 :תשכח ,שם ,תשיט ,ב ,129 :1/שיר אזור ה ,ב ,10-11 :2/שורות
 ,25-27שיר אזור יד ,שם ,20 :שורות  , ,2-5שיר אזור לא ,38-39 :שורות  ,11-12ושיר אזור לה ,42-43 :שורות .7-10
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סיכום
השירה העברית בתקופה בה פעל טדרוס ,שמרה על המסורת האנדלוסית ,אך גם חידשה בה ,והוסיפה עליה
בהשפעת תהליכים חברתיים וספרותיים .היא גיוונה ופיתחה בה יסודות חדשים וסגנונות פואטיים
שנקלטו מהספרות הנוצרית ,מהשירה בלשון הספרדית ומשירת האהבה הטרובדורית .לעומת התקופה
הקודמת ,שרק לעתים רחוקות התירה לעצמה להרחיב או לחרוג מן הקיים ,נטו בתקופה זו לחידושים
רבים בעיקר במסגרת המקאמה ובני סוגה וכן בשירה .השירה העברית בספרד הנוצרית נחקרה פחות,
וחוקריה בחנו אותה בדרך כלל על רקע השירה האנדלוסית ופחות על רקע מעגלי זמנה .החוקרים נטו
לראות ביצירות שנכתבו לאחר התקופה הקלאסית ,שכונתה 'תור הזהב' ,בבואה של האסכולה האנדלוסית
ולא אסכולה בפני עצמה .השאלה אם משוררי תקופה זו הם ממשיכי האסכולה האנדלוסית ,אחרוניה,
מחדשיה או מחקים גרועים שלה העסיקה גם את המשוררים עצמם .בתקופה זו ,אשר ידעה תהליכים
היסטוריים ,חברתיים ותרבותיים משמעותיים ,התפתחו זרמים וכיווני ספרות חדשים ,ויש להניח
שהשפעתם לא פסחה גם על הקהילה היהודית ותרבותה .רק טבעי הוא הדבר שככל שהתרחקו מתקופת
אנדלוס כך גדלה השפעתה של הסביבה הנוצרית ,שגרמה לעתים גם להתרחקות מתרבותם ומדתם .לכן
האמירה כי השירה העברית בתקופה הנוצרית היא המשך ישיר ובבואה של שירת אנדלוס תופסת את
התקופה הנוצרית כפרק שלא נערך בו כל שינוי או חידוש .שינוי או חידוש אינו מחייב דווקא ניפוץ
מוסכמות ספרותיות קיימות .הגיוון במוסכמות או סטייה מהן הם פרי התפתחות האסכולה וכן פרי
חירותם של המשוררים .לכן ניתן לקבוע שטדרוס מהיותו חצרן בתפקיד מרכזי וחשוב שלט בקסטיליאנית,
בילה בחוגי החברה הגבוהה ,נפגש עם משכילים ואנשי תרבות נוצרים והיה מעורה בסביבתו ,והוא קלט
השפעות מן הספרות בת זמנו.
עיון רחב בשירת האהבה של טדרוס מגלה אפוא זיקה בין שירתו לשירת האהבה העברית האנדלוסית
ולשירת האהבה הטרובדורית .הוא מגלה בקיאות בשירת קודמיו ,הן העברים הן הערבים ,פתיחות אל
הספרות בת זמנו ,וזיקה בין דעותיו ובין הדעות שהפיצו המשוררים הנוצרים בני תקופתו .שירתו פרסונלית
ומצטיינת בתיאורים כנים של רגשותיו ותשוקותיו .אלה מעצימים את המבע בשיר ומזמינים את הקורא
אל עולמו ואישיותו המיוחדת והמסקרנת ,ואל חיי תקופתו .דיון נרחב בשירתו מעלה היבטים חדשים על
הישגיה של השירה העברית בספרד הנוצרית ,בזיקותיה לספרות העברית האנדלוסית ולספרות הכללית,
ופותח דלת אל גילויו של זרם חדש שנטה יותר מקודמיו לחידושים רבים ולא ראה פסול בשילוב בין ישן
וחדש.
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