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 הספרעם
 במקום ועניים אחד במקום עשירים שירהדברי

 מסויימת, במדינה ומשגשגת השירה פורחת לפרקיםאחר.
 ופורחת עולה היא זמן ולאחר והמקום, הזמן תנאימשום
 ואם המתאימים. התנאים משום כאן וגם אחר,במקום
 כמה אחת על העברית בשירה שירה, בכל כךהדבר
 תרבותיים מרכזים החריבו והרדיפות הגזירותוכמה.

 חדשים. מרכזים נבנוומחורבנם
 העבראע- השירה כי רואים, אנו שלפנינובמבחר
 וב- באיטליה מקום הגירוש אחרי לה תפסהספרדית
 גם הגיעה ומאיטליה ארצישראל, לרבותתורכיה,
 לתחיה זכתה ושם ולרוסיה, לפולין מכן ולאחרלאשכנז,
 המקום מנוף גם השירה ספגה מקום שבכל ומובןחדשה.
 הזמן. שינוי משום בה Ynw השינוי מלבדומריחו,

 הכהן, באד"ם המבחר את לסיים חשבתיתחילה
 ליב ביהודה לסיים החלטתי ההדפסה זמן במשךאבל

 והתחלת תקופה סיום לראות יש שבשירתוגורדון,
 החדשה. העברית השירה תקופתתקופה,

 והמשוררים ל-104, מ-77 השירים נתרבוממילא

 ל-48. מ-42-
 מאות שלוש של בתקופה כי לב, שמו ודאיהקוראים
 משוררת של שיריה אלא בספר הובאו לא שנהוחמישים
 הדורות קצה-קצט(. )עמ' מורפורגו רחל והיאאחת,
 יכתבן. ונער במשוררות עניים היוכולם

 על וכן הנגיד, שמואל של אשתו על מתהלכותאגדות
 רומא יד בכתב משוררות. שהיו הלוי, יהודה שלבתו

 של שירו בראש נאמר 402 סי' הוואטיקאן()ספרית
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א.ך  

 הנגיד אשת עשתה שורות "אלה : עלג" צבי "איההנגיד
 ליוורנו זמרה", "שירי ובספר בשפתיו". שגמגם בעלהעל

 : כסות" המה אבל הם נעלים "לא השיר על נאמרתרל"ב,
 בעל זלה"ה הלוי יהודה רבי בת אותו יסדה השיר"זה
 לה נתן זלה"ה עזרא בן אברהם ר', כשלקחה כמוך'.'מי

 התלמידים והיו שלה, כלה( )מתנות סבלונותמנעלים
 היה שהוא אותו, שלקחה על עליה מלעיגים אביה)של.
 לה ונתן הסבלונות לה ליחן כדי אפילו לו יש , ולאעני,

 השיר". בזה לו השיבה והיא"מנעלימי
 העברי-ערבי בשירו "שמעה" בחתימה שראו ישגם

 בתו, שם ואהלל" ואודה אשיר יישבח שבזי שלום ר'של
 כאן שיש בין אבל הוה. השיר את חיברה היא כיואמרו

 ר' ידי על נתחבר הזה השיר - לאו ביןאקרוסטיכון
 עצמו. שבוישלום

 הנודעות קדומות עבריות משוררות שלוש הןואלה
 : מיעוטן משום אותן לרשום וראוילנו,

 לפני חיברה מרזנא בשם מנירונה רבנית1(
 ואדיר". נורא ברוך "מי : היא שהתחלתו "זמר"הגירוש

 עשתה זה ייזמר : רשום עדיין, נתפרסם שלא ה"זמר",.על
 מגירונא". הרבנית מרזנא מנרת[ הגבירה חילאשת

 מקורדיסתאן ברזאני שמואל ר' בת אסנת2(
 / מלי החכמים "שמעו שיר היברה ה-17--18()המאה
 לי האזינוובבונים
 וקעו  ה-18( )המאה מריני בנוינידה הרבנית3(
 העיר נכדה מפדובה. גירונדי שמואל מרדכי  הרבטל
 ושירים". פסוקים איזה פירוש ידה מכתבי לי "יש :עליה
 אלה משירים אלינו שהגיע מה כי להעיר, עליולצערי
 הלב. את המלהיבה שירה על מעידאינו

 בשירה פרק ראש ופתחה מורפורגו רחלזכתה
 עבריות. משוררות ,של שירה העברית,.
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התוכן
א-יב מבוא

 : אברבנאל יצחק בןיהודה
יג-כדהזמן,

 רמחנספח
 רמחנספח
 רמחנספח

 על )תלונה שנון בחץ הכהזמן
 התפללתי הנעראל
 גסי לצורנוסי
 חיקי ידיחלקי

 : צרפתי שמואל בןיוסף
כח
כח
כט

 צביה רחקתואם
 חן צבית עינךבגב

 רעננהבעודך
 מזל-טוב: בןשלמה

ל-לב'

לב-לד
 לד-מי. הזהב( שרביטמה

 יפתי יונתיעורי
 עין יפתשובי

 של לרבי )מיוחס נהיתהמריבה1
 : קסוןכעכועיה

מה-סו  )קינה( חשך מאורייום
 : הכהן יהושע בןיוסף

מז-מח  האשה( יפי )תנאי כבודיעורה

 : האדומים מן משה בןעזריה
 אלהיםארוממך

 : יואב בןמשה
 : אהבים( לאילתערבים,

נא-נב
 )בתים מראך הדר אראהביום
 עפרות אניאמאס

 : נאנשו משה בןיוסף
גג-נד
גד-גה

 דוויךיפו
 זכרתי מקדם-מים
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התובן8

נה-נו נפשי אליך צמאהיום
 : עונקינירהדוד

ני-נט ראשך שעראראה
גט-ס שהורות ראשך שער מהעל

 זמרה: אבי בן )מנדיל(יצחק
ס8--סב צביה טובומה

 : טרפוןיעקב
סג--5ד יקר אישמכובד

 : לונגוסעדיה
מה-עא. נבלי אתאנבל-

 : יוסף בןסעדיה
עב ולבשמיםלנר
 : אלצ'אהרי סעדיה בן )יחיא(זכריה

עג מרחםאלהים
עד-עה ראיתיהוכוכב

 : )האר"י( לוריאיצחק
עו-עת לישראל זהיום
 : נג'ארה משה בלההראל

עט מראה יפת תואריפת
פ פנינים ורב זהביש
מא מלב אעתיקיגון
מב אוהב לאשר אניאומר

פג-פד אפרד אוכל לא גבראני
 : אזיכריאליעזר

פה-פו האהבה( וחשק היחוד על )בקשה נפשידיד
 : לונזאנו די יהודה בןמבחם

פז-פח ידידהראית
 : שם עלוםמשורר

פט ושית שמירבהיכלך
צ-צא )תוסווה( הזההעולם
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ההוטו

 : ממודינא יצחק בן אריה'הודה
צב-צד
צד-צה
צרר-צד
צו
צז-צח
צח

 אפיחרון
 האומר האיש זהמי

 בקוביאמצחק

 שיר תראהכ'ש
 בשיראני
 לכם יהיההשיר

 שבזי יוסף בן )שלום(שלם
ח-ט
ק-קא

 תעורראיומתי
 אני רוחשפל

 סגרי יצחק בןיעקב
קב
קנ

 אלה בכלאשה

 אניכילי
 : פראנשיס דוד בןיעקב

קו--קה
קש-קו

 תקלל מהעל
 נעצוץאיך
 פראנשיס דוד בןעמנואל

קז--קם

קט-קי
קי--קיא
קיא-קיב
קיג-קיו
קיד
קטו

 נוטר שמךמי
 חן לעפרתאשאל
 עפרה שערדודים,
 נא עמודעובר
 ביפיך כיגם

 ונתקל בשיר עלתהחלודה
 כיסו( שאבד )לנבל כסלו זהב אל שםנבל

 : זכות מרדכי בןמשה
קטז-קיט
קיט--קכא

 חצות( )תפילת יחידתי מפקידאני
 הזבול מזרות נגדיהתיצבו

 : מודון כהןשמשון
קכב-קכג
קכג-קכד

 הזוללים( זולות )על ההולליםהזוללים
 הבוערים( המשוררים )על זמירות הרעל
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תיונן16
 : לוצאטו חייםמשה

קבה-קכט ידידות( )שיר לאטיהולך
קל )מזמור( להזכיר מזמור שיר"

 : ויזל הירץנפתלי
קלא-קלה תפארת"( )מ"שירי הכרובים יושבאל
 : קאשטילו יצחקאברהם

קלו-קלו אותך דעתימיום
 : לוצאטואפרים

 אותם יעשה אשר והמשפטים )החוקים האיש זהמי
קלח-קלט בהם( וחיהאדם
קלט--4קמ אחשה( לא ציון )למען הנדחהציון
 ברשת שדוך הנופל הרופא )על את יפהילדה

קם-קמחהאהבה(

קמא-קמב אהבה( כמות )עזה הבחוריםאחי
 והרופאים חרה לשונו הזה )השיר ידיו ימיןרופא

קמב-קמג לו(משחק
 : לוצאטויצחק

קמר-קמה פניך הדר לשיר אומרהאם
קמה-קמו מותי מחייטוב
 : חפץאליעזר

קמו פז שכיתנפשי
 : אבולאפיו דודחזקיה

קמח-קמט חוק לבליפער
קמט-קנ אתה משוררהאם

 : בעער יצחק בןפרץ
קנא )האמת( האמתברדת

 : הלוי חלפוןאליהו
קנב-קנז "השלום"( )שיר הגיוןהנשא

 : הכהןשלום
קנח-קסא שפתי( )מפתח והלאה מנישאו
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11שלן

קסב-קסג )הבציר( קיץעבר

קסג-קסת הגפן( )שיר הלולים פריגפן

 : גינצבורג ברדב
קמו-קמח השלום( טול היקר שלוםאיכה

 : פירשטנטהאלרפאל
 בית חורבן על )קינה עיני אסתיר אמרתיציון,

קמט-קעואלהינו(

 : )השני( מלכושלמה
קעח בתשמעי
 ראשי תחתשמאלו

קעט-

 : לויזוןשלמה
 בסיפור מדברת )המליצה תהו אל אלבצוות

קפ-קצא וההילותיה(שעלותיה

 : זאמושטשרוד
 קצב-קצג קווש( לשבת )ימר הימים מלך בואךברור

 קצי נח נטעכאשר
 : מורפורגורחל

קצה.-קצו נפשי תאמר ליאוי

קצו-קצז נשמע( ברמה )קול גואלי צור אליאלי

 קצת-קצט הפעם אךאנסה

 : הכהן( )אד"ם דב אברהםלבנסון
ר-רא אור( )מורוי בבוקרראיתי

 : אייכנבויםיעקב
רב-רר )הבציר( עמוסותעגלות

 : לוצאטו דודוכמואל

 רה--דח התענוגים( לרודפי מוסר )תוכחת בטיס הנטבעהוי
 רט חי( אשר אדם )ימי למד עשרהארבע
רי טעם( וסרת יפה )אשה מחמדיםאילת
ריא נסי( )האמת ויושרקושט
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 .אש.

הב
ריס
ייד

 ארץאצעד
 שעיראיש
 יפה-פיהאשה

 )מיכ"ל( יוסף מיכהלבנזון
רטו--ריס
ריס--רכב
רכג-רכד
רכך
רכה-יל

 . - עותפילה4 ערב צללינטו

 עזובה( )אהובה העתי מרקוור
 לנו( וקהות נאחו אחישם
 הזהב( )שיר יבער בי 'לביעוד

 שמשון( )נקמת רגון atb" אל.
 : גורדון ליביהדדה

פלא-פלג.
רלגי-רלד
רלה-ו-לח.
רלט-רמב
רמג-רמה

 עיי( ואתם סופר לסעטי
 הענח ועמוד האש )עמוד עמרם בןלימין
 ברב( לתשעה )קינה יופי כל הרתציון
 - )תשליך( עמי עליאבזןעת
 לימים( צעירה לאלמנה לדמעות החשיצו'אל
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 -מבוא
 סוגיה לכל השירה על נאמרו והשובים נאיט דבריםדא-בה

 לעמוד ניסו ופילוסופים משוררים ימינו. ועד קדם מימיהחל
 ששיבחו מהם מהותה. את אדם לבני ולהסביר עניינהעל

 מעין רק בה שראו ומהם האדם, של העילאי כביטויואותה
 המשוררים את גירש אפולו המילטון פרי. שום ללאפרחים
 ומכיחו, זכות השירה על שילמדו עד שלו, ה"מדינה"מתוך
 המדינות לסדרי ברכה אף אלא בלבד, נעימות לא בה"שיש
 אפלטון ברברי כי ומעניין 4607-666 )פוליטיאה האדם"ולחת
 וכך מימון. שלמה עם בשיחה מנדלסזון משה השתמשאלה
 מנדלסזון, עם מטופל כשהייתי אחת, "פעם פזמון: שלמהמספר

 את לקרוא יעצנו שהוא פייטנים, על שיחתנונתגלגלה
יצירותיהם
 פיוטים, דברי לקרוא נפשי את אין לאו, לו: החורתיאני
 בואי. אלא אינו השיטןשהרי

 לועתו גוה מסכים הנך ואמר: דברי על חייךמנדלסזון
 וצלה הריפובליקה מן הפייטנים כל את שגרש אפלטהן,של
 זה. ענין על רעתך את תשנה הומן שבמרוצת אני, מקמהאבל

 מימון" שלמה )"חיי במהרה" נתקיימה נבואתוואמנם
 492 עמ' תש"ב תל-אביב ברוך(, ל. י.)תרגום
 הערוך החושיות כ"משחק השירה את והגדיר קאנטבא

 "הפילוסוף שילד: מרידריך אמר ולעומתו השכל". פיעל
- והמשורר אדם, חציהוא  שלם". אדם 

 קומתו שיעור וכפי ארץ, עלי אדם כימי )מיהוהשירה
 בנאנשים וכשם לדור. מדור ומתפתחת הולכת היא צרכיוובפי
 לנפדים, מדברת כשהיא דורם, שירת החדשה, השירה מןנהנים
 לעולם שער הפותחת הקוומה, השירה על גם לבם שמחכך

 שהוא דבר לך אין דבר: של כללו רחוקים. ומקרבתהעתיק
 התקופות, בין מגשר הוא הטוה כשיר ורענן חרשתמיד

 שירו אכל נשכח, והמשורר יש לו. יכולה אינהושן-הומן
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מביא5

 השירה נקראת בלשוננו לה הוא טוב וסימן נשכה, אינוהטוב
- שירה שיר,הפיוטית:  השירה צלעי שכן ישר, מלשון 
 שעניינו: שור, מלשון: השם מוצא ושמא במידו,תיהם. הםישרים
 אמת שמשורר פנימית ראייה לאותה והכוונה הסתכלות,הבטה,

 שפתים", "מתק בספרו אמר פראנשיס ועמנואל לה.זוכה

 ת, ו ר י ר ש מלרזון נגזר "שיר 32-31: עמ' תרנ"בקראקא

 שין בחילוף שררה, מלשון יהיה או , . . חוזק לומר:רוצה
 לשונם במתק שהמשוררים מפגי וזה . . . לימניתשמאלית
 לשירה: קוראים היוונים שומעיהם". על ומושליםמשתררים
 שעניינו )ת"01ץ(, פויאין השורש מן (Poeisis)פויאיזיס

 גם כי ומעניין יוצר. הוא המשורר שכן יצור, פעול,הוא

 ומזרח צרפת )דרום לטרובאדורים 1n~nJw,Trobadorהשם
 ואמר ממציא. הוא: המקורי מובנו ה-13-11(, במאותספרד

 המשורר: בשבח )1595-1544( טאסו טורקוואטו האיטלקיהמשורר

 תסא se cceatore 61 nome merita מסת ed Jddio 1ן8!00?

 המשורר ואכן והמשורר(. האלהים אם כי יוצר, לשם ראו'י)אין
 וכדומה. צבע או בו לעשות חומר המוכן מן מוצאאינו
 היוונית מן הצורה. את והן החומר את הן הכל, ווצרדמיונו
 ואם 1 לעברית גם  הזמנים במרוצת פיט וגם פיוט השםנכנס

 שירה אלא בעצם אינו הקודש, לדיירת בעיקר נתייחדכי
 השם ומקור שער, השיר נקרא בערבית הרחב. מובנהבכל

 שלו, ישראל" ב"שירה פירשו עזרא אבן משה ר' ברור.אינו

 )בראשית שערים' ,מאה בשפתנו: גם נמצא הזה "והשורשואמר:
 גם להוסיף ונוכל ומידה. שיעור של עניין היינו יב(",בו,

 שיש ומז, מה יב, בנחמיה והשוערים" "המה2,וררים הצירוףאת
 מפרשים כיום משורריכן של כסוג ,שוערים' שם גםמפרשים

 Dichtung או Gedicht ו- תחושה, במובן: ,שער' השםאת

 מ- מוצאו שונות, צפוניות בלשונות לזה ובדומהבגרמנית,
Dictumוהתפתח שהוקרא, או שנאמר  דבר  היעוז הלאטינק 

 עושה רוחמת ליצירהכשם
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גטמא

 ציבורה רגשות את המבטא ציחור שליה מעין הואהמשורר
 וכו' עליונה בינה רגעית, התרשמויות זכרי-דורות, יוצקהוא

 כן: על יתר ולעילא. לעילא הדברים את המעליםבדפוסי-שיר
 שכן רושם, עושה משורר-אמת של כינורו מפי היוצא דברכל

 שיר, קורא הנפש. את ו,מרוממים הלב את מרנניםצליליו
 אצילה, אישיות של מבע או טוב מעשה תיאור בוהמוצא
 1ae והנעלה הטות דומה, למדרגה להגיע הוא גםמשתוקק
 המעודדו. לוקוסם

- משורר שכיוכשם  המיחד צליל משלו, לו צליל 
 יש ועם עם כל כך המשוררים, במקהלת אישיותו ואתאותו
 מצטיין. הוא שבו ישלו, ניגוןלו

 יונק. הוא ומשרשיו נתחבר שבו העם בלשון קשורהשיר
 משים מבלי למשורר לו מתגלים נעלמים וסודותזכרי-קדומים

 ישראל זירת הרי לא ואכן, לה הנשמעת עמו לשיןבזכות
 שירה כהרי היוונים שירת הרי ולא השנים, שירתכהרי

 הצד היא עליון, אל מתנת השירה, רוה כי אםהרומאים,
 ושבכולההשיה

 רבי יפה. יפה הללו הנקים בדברים הרגישוחכמינו
 בהן שישתמש נאים לשונות "ארבעה אמר: גוברין מביתיונתן

 סורסי לקרב, רומי לעמר, [wse1] לעז הן: ואלההעולם,
 מבוררים והדברים פ"א(. מגילה )ירושלמי לדיבור" עברילאילייא,
 רומי לשון הן: לשונות "ארבע ז: לא, תהלים במדרשיותר
 אשורית לשון למילייה, פרסי לשון לגמר, יווני לשוןלקרב,

להמילה".
 tnvw של עניין הללו הלשונות ככל לראות לנוויש
 לשירי טוב רומי לשון תהלים: מדרש של נוסחו אתואפרש
- עוגי לשוןקרב,  פרסי לשון ושעשועית תענוגות לשירי 
 בכתב הנכתבת עברית היינו אשורית, ולשון קינה, לשירי-

 לתפילה. טובאשור,
 . עזרא: אבן אברהם רבי שר לזהובדומה
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מגיאר

 נעגסים, 48ססים שיריסםס?ק9*אלים
 ייקמית, לסיסמיתדסטדיסים

 91זמית, לסלמותוסןננים -!
 ןסידות, הישליםוסהול?ם

 זכאות. לין ןתייח4ת ושירקתוס??רטליםי

 שירת שכן ישראל, בארץ ישראל שירת השובהובעיקר
 דעה רק כאן ואין עמום. וצלילה נמוך קולה בגולהישראל
 "שירת בשירו אמר ביאליק גם בלבד, במדרשיםהמובעת
ישראל":

 יסש, ציץ - סגולה ישרוול טה-שירשי
Yg~-,ירטב, לא זליו אור שטל וישה 

 יזסש, ד9ש יל וסל 4שרזבע-5ד
nv~eי בטרמף ןניזה שוירה 

 ולדבריהם בקוסמוס, השירה של ערכה את יפה הביניחז"ל
 המדרשים: באחד נאמר וכך בזכותה. אלא העולם נבראלא

 ודם, בשר בני כל של לשון אפתח הוא, ברוך הקדוש"אמר

 כארבע אותי וממליכין יום בכל לפני מקלסין שיהיוכדי
 לפני אומרים שהם וומרה, שירה שאילמלא העולם,רוחות
 דרבי ביתא )אלפא עולמי" את בראתי לא ויום, יוםבכל

 אי"ף(.עקיבא
 אומרים כולם ה,ברואים כל אלא ודם, ב,שר בלי רקולא
 נאה לך 'מקלס, הלילה לך מקלס, היום טלר ונאמר:שירה.

 ויוסי )מדרש(, בלילה" שירה לומר נאה לך ביום, שירהלומר
 שר: לערך( החמישית )המאה יוסיבן

 ןרבט ?ער עצי ן ,עמ4 תודיע"טש
nvnvנפיאות"" עזת מלטד 

 כל את קולטת העדינה ,האוחו משורר, וטל כוחו יפהוכאן
 מראותיהם את הרגישה בעינו קולט ,נצייר כשם הללו,הצלילים
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המנס

 את קולטים שירה, יודעי כשהם אדם, כני שאר הברואים.של
 המשוררים. של שיריהם מתוך רק ומלואו העולםשירת

 שואב הוא שכן כמשורר, עמו לשון היודע ארםאין

 ובצדק בכה וזה בכה זה גשכהותיה, את ומזכירממקורותיה
 שירה הן יפה, אותן כשיודעין כשלעצמן, הלשונות כינאמר,
 הכתוב: כלשון שיר, לדבר גם כידוע אפשר ובעבריתוזמרה

 יב(. ה, )שופטים שיר" דברי עורי"עורי
 חומר למשורר לו משמשים הלשון וסממני הלשוןמלבד
 ערכי עמו, תולוותלשיריו:

 הדברים שכן חייו, והווי דתו ,
 במובן גם "לשון" המושג לעברי משמש ולכן בזה. זהקשורים
 ערכי יוצר גם המשורר גומלין: . השפעת גם כאן וישעם,
 חוקי את וקובע מחדש הוא גבולותיה. את ומרחיבלשון

 משלי נעשים גם ומהם האנשים, על מתחבבים צירופיוהסגנון.
 שומעים ולועש

 לומדים הם ולטובתם בשלהם, מסתפקים העמים איןאכל
 עיבוד ידי על ואם תרגום ידי על אם שירים, גם מזהזה

 נגופי מכריע שינוי לידי בכך מביאים הם ולפרקיםוהיקוי;
 היסוך. קרן והרמת השכהה משומ בו שיש שינויהדברים,
 תרגום ואפילו עיקר, הוא המקור לשון כי מקובל, זהועם
 ניחן שיר של פנימיותו כל לא לו. טפל אלא אינומשובח
ליתרגם.
 ילוע, מחברם שם שאין ועם, עם לכל יש עם נאריגם

 לעמים קרובים נושאיהם שכן למקום, ממקום נודדיםוהם
 בדומה מחצבתם, מקור את להכיר קשה ולטרקיםרנימ;
 ואגדות.למשלים
 ודק דורו, לבני מובנים אינם משורר של ששיריויש

 ולשונו ארצו לבני רק לא ואז להבנה, זוכה הוא דורותאחרי
 אבל להסבר, הדבר ניוע תמיד לא לזדים. גם אלאבלבד,
 עם ומהלכו המשורר של הגשמית אישיותו כי נראה,לטרקים
 ישירין. דורו בני את המרחיקים והם לכ.ך; גורמיםהבריות
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מבואן

 הטמונה הרוחנית, אישיותו את אלא מכירים אינםוהרחוקים
 וכשעובר בזמנו, מהולל משורר יש ולהפך, נלבבת. שהיאבשיריו,
 בזמן, מוגבלת היתה שירתו זכות ערכו. גם עוברזמנו

 שעתה.ודיה
 וכך לה. ערך אין ובלעדיו הכשרון הוא השירהעיקר

 השיר: מיאכת על בשירו הוראציוסאמר

 - יודע שינו Pta1 לשסק4ור
 אגע, :דיו קרב סקליושחק
 ??סקה זליו סיוטים סמוןלבל
 ?ירקי. וליריו לו :ביזולבל
 לקשת, סולית" 8ל :סין לא4שר
 דר9ס' סקרס, יערם סייר 8ל*גי, לוסשת~ עז בישו 94יוים לשייסיף
 סקד9ץ. לישורר 8יף סיזי8ם
 סשע' ?סים סיסינו 9יר, 98תוב81ם
 ישע, וסדל ללחותו חוסל חלאסי
 9ססי..י מיסף ילסי לו לא עוד9י
 113(. עטה תרכ"ז אדעסא ראלל, לישראל רומי")"שירי
 הטובים השירים בשבח צד"ל דברי ייזכרו האחרוניםומן
 לשונו: וזה הרעית, השיריםובגנות

 הקריאה בהתמות נקנית: השיר מלאכת דרכים"בשלושה
 הכתיבה בהתמות הדקדוק. ובספרי ובמפרשים חבמשנה,בתנ"ך
  ובלי  חפוון בלי והמחיקה  ההגהה ובהתמדת הקודש.בלשון
רפיון.

 הדקדוק. נגד כשיבושים נפסלין: השירים מומיןבשבעה
 העניין בטבע שוה. בלתי בחרוז למקומו. חוץ הטעםבהנחת
 גרועים. ברעיונים נכונים[. אינם ]כשהדברים שכב היפירשעליו
 עטף )תרכ"ג( ו' )המגיד הרוממות" ובהעדר הנעימות.בהעדר
.)94
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1מבוא

 והנה זוכה. דור כל ולא זוכה" משוריר כל לאאבל
 שכמותם רעים, משוררים על לע'ווינז'אהן בער יצחק שהמשילמשל
 בן בלעם הקריב כאשר "ויהי ודור: דור בכל מוצאיםאנו
 לחבר החל אתונו, על רוכב והוא מואב, עיר אל לבואבעור

- ישראל את בהם לברך שיריםברעיונותיו  ~1wea ידע כי 

- ה' רצוז הואשכן  אחת מליצות הסדיר רעיוניו ובמהלך 

 הברה קול זולת ודברים אומר ואין השיר, במשקללאחת

 שטחיה נפתחו כבר אשר והאתון בפעם. פעם שפתיםוצלצול

 מה אדוני לאמור: שאלתהו שאול האדב, כאחד לדברותדע
 קולך, תרים רגע באזני? הצולל הזה הקול ומה לך?היה

 ויגער קול? זולתי דברים ואין אומר אין תשפילהי.משנהו
 מרעיוני, להטותי לשטן תהי אל החשי! ויאמר: בלעםבה

 אלהים המשמחים ושקולים, קצרכם שירים, מחבר אנכיעת
 אשר השירים יחברו כה אם בלבה, האתון ותאמרואנשים.

 לא כי כמוהם, אעשה אנכי גם הלא המשוררים, במויתגאו

 גפ אדע גדולות, מדבר לשין שפתים, בדבר מהש אנכינופל

 המשוררים כאחד הברה קול להשמיע ולהשפילו, קולי להריםאני
 נערה בקול האתון ותנער מהם. גדול בקול ואוליהגדולים,

 אותה ויך מטהו את בלעם וירם ושפל. הרב ושתים, אחתלא
 אדוניו בי האתון: ותאמר מות! אבך פן תנערי, אלויאמר:
 עוד וירם אהבת. כאשר נעימים שירים מהברת אמתךהגה
 בי! תהתל התל הגם אמר, כי נפש, להכותה מטהו אתפעם
 אל ויאמר: ראשונה אליו נראה אשר ה' מלאך אליוויקרא

 משוררים?" החמורים גם כי תוע, הטרם talsn לענותהתרבה
 169(. עמ' תרי"ח הושנא שני, חלק יהודה"נקבית

 הגיעו "ימים שניאור: זלמן אמר זה מסוג משורריםוכנגד
 צורך. ללא רקים סלים סלים, לקליעת היתה השירומלאכת
- לאומיות פואמות סוניטות, מחרוזת נוצרתבן-לילה  בין 
 תכשיטי-שפק לצלצול דומה שלהם והקצב למעריב.מנחה

 ומתגנדרים בו מצלצלים סתר גונבי גנבות מכשיריולקלקול
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'4בו4'ח

 ל4~ בדבריי שנישר;לגלוי'נז.
 בכסלו בן מיום "דבר" אלהנני,

,עעי"ט(.
 "שירה1

-4- 
 מן נהנים הם שכן זכו, הינם טועמיה כל

 חצובה שנפשם סגולה יחידי של הלקם מנת העליון,.היופי
 כדברי המראות", וילשון את שומעים הם האצילות.ממקור
 "הברכה*: שירו שסוף.בישליק

 סיסים,...לשין:
 ~זגים: וךגי 5ף לה, "9ךה ולא ק4ל.יא

 . ' ריש... ליקירי אל Ysloi זייישון סןיינ4". 941א היד יסמינ4ת להנקרסים

 סטרא4ת.. לש14 סיאסלא

 השיר מתוך הוא נפשר ניצוצות מעלה הטובוהקורא
 היקוך מצא שכן לפה, לי 'הוא המשורר יבוז קוראשהוא

 בשיר ובהבנתו ביטוי. להן והמציא שבלבו העמומות;להרגשות-
 בה. חלק ללבו שגם השירית, ליצירה שותף נעשההוא

 גבולות מכירה אינה היא ; ביותר מרובים השירהסוגי
 לתחום גם נכנסת' היא ולטרקימ מחיצה. כל פורצת ורוחהלה,

 מרוחה. עליה ומאצילההפרוזה
 כזבו", השיר "מיטב אריסטו: מפי אימרה נמסרהוהנה

 הזאת, האימרהי את הוא גם המביא עזרא, אבן משהורבי

 שיר" להיות יחדל מכזביו, יפשט השיר "אם ואומר:מוסיף
 המשוררים: על חכמים "ואמרו ונאמר: צח(. ישראל)שירת
 מהם, לבד אדם, מכל משובח האמת אשר באנשים תחשבומה

 לכאורה שפר~13(. קאמרי מהם" לבד ארם, מכל מגונהוהחוב
 ואריסטו שירה,. של כאמיתה אמת לך אין שכן תמוהים,הדברים
 היסטוריון. מדבהי יותר אמיתיים משורר דברי כי אמר,עצמו

- והמשורר לעין, הנראים דברים רק מוסרההיסטוריון  גם 
 שאפשר אלא הללו. לדברים וגרם הפרגוד מאחורי שנעשהמה

 שהם והגוזמה, ההפרזה' לדברי היא שהכ111ה ולומר,למרש
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חבוא

 שדברים לומר, רצה ואריסטו השירה. של המוכהקיממסממניה
 על אבל השיר. ממיסב הם ולהלהיב, לעורר הבאיםאלה,

 ופשע. חטא אפילו בהם שראו ויש רבים, קיטרגו אלהסממנים
 שר: טן-סטית( )סלאן הערבים המשורריםאחד

 זה, הוא בשיר ויימר הן8ה"5ס?ת
nrk~tאשרים: ומשגמיים אותו משסיע 
 אציב".'חשת

 הוא אחר: באופן אריסטו דברי את לפרש שישואפשר
 היתה כוונתו כזבו. באמרו: ממש, של לשקר נתכווןלא

 אמר וכבר דמיונו. השיר והטב הוא: והנכון פורה,לדמיון
- "משורר סוקראטס: בשםאפלטון  

 משורר להיוה רצונו אם
 שבמציאות" דברים ולא מדומים דברים לדבר חייבממש,
 ביצירתו מתאר שהוא בזה, מתבטא משורר של כוחו 61(.)פידון
 שהקורא עד ממש, של לדבר בפיו הופך והוא שבדמיוןדבר

 שבמציאוה. כדבר הזה המדומה התיאור את ומקבלמתרשם
 הערבה המשורר גם התכמן שלזהתהאה

 מסמיק אינו גרידא דמיון כי הוא, מעצמו מובן דבראבל
 הלשון סממני בכל להשתמש המשורר ועל טוב, שיר לחברכדי

 הוא ואם יתד, גם ותיצוגיימ פנימיים לרשותו, העומדיםוהשיר
 מצליח. הוא אז רק ולשקידה, להשראה נוכהגם

 ראו ולשון לשון ובכל ודור וור שבכל אמתמשוררי
 כחמורותיה. בקלותיה נזהרים והיו הקודש, עבודת השירהבעיסוק
 חיבר "איניאיס" הגזול האפוס את כי מסופר, וירגיליוסעל

 לפני )19-30 האחרונות שנותיו עשרה באחת רבהבשקידה
 בוקר בכל השנים: תאותן נוהג היה וכך הרגילה,הספירה
 היה מכן ולאחר ומכתיבם. שוקלם חרוזים, ממציא היהובוקר
 היה הוא מהרבה. מעט שנשארו עד ומפתחם, אותםמעבד
 אותו שלקק לאחר ורק לרופה, בדומה שירו את שילדאומר,
 השיר כשנגמר וגם דונאטוס(. )איליוס צורה הלבישובלשונו
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משאי

 אותו, לשכלל ורצה כמושלם אותו ראה לא עדיין הזההגדול
 תישרף. שיצירתו ציווה הספיק, ולא שעתו, הגיעה כיוכשראה
 אוגוסטוס, של בזכותו רק לידינו הגיעה זו חשוכהושירה
 הצמאה. אתשביטל

 חושבים אדם "בני אמר: הקדומים הערבים המשורריםואחד
 להוציא לי שנקל לפעמים, יקרה זאת בכל גדול, למשורראותי
 קכא(. ישראל )שירת אהד" בית-שיר מלחבר מפי מתלעותיאת
 )תרגום השירה" על "סנגוריה בספרו אומר )2-1792וש1(וטילי
ש.

 הלקין"
 לומר: יכול אדם "אין 42: עש תרפ"ח תל-אביב

 כך. לומר יכול אינו שבמשוררים הגדול אפילו שירה,אייצר
 השפעה שאיזו העוממת, כגחלת היא יוצרת, בעודה הנפשכי

 בת-חלוף. להברקה אותה מעירה קלה, לרוח דומהסמוייה,
 בעוד ומשתנה, הדועך הפרח כצבע מבפנים מתעורר זהכוח
 את לנו ינבאו לא ההכרה בגי ישותנו וחלקי מתפתח,הפרה
 צאתו". את או הזה הרוחבוא

 הוא גם כמוהו עצמו. למשורר הטוב הקורא בזהודומה
 אז ורק שיר, לקרוא כדי נפשית וכוננות כושר שעתצריך
 נהנה.הוא

 יובא ושוב והתבודדות. נפשי יהוד מתוך נוצרשיר
 באפלה השוכן כזמיר כמוהו "המשורר המשורר: על שלימדברי
 עריבים". בצלילים בדידותו את לעצמוומנעים

 לקראו ראוי כך בהתבודדות, נוצר שהשירוכשם
 כהרגשת למשורר שותף הקורא נעשה כך רקבהתבוווותו

 השיר.רוח
 טעם ללמוד אפשר האם ישאל: ובדין אדם, ישאלואם
 רק המיוערת פנינת-חן היא השירה והרי שירה, ועניינישירה

 יודעים שאינם ואלה אותה, יודעים - היודעיפ חן?ליודעי
- שירהטעם  טעמה. את לטעום ילמדו לא 

 אדם כל אין אמנם כן. הדבר חין כי לענות, יש כךעל
 האכילה". עם בא "החשבון אומר: המשל אבל שירה, אצלקרוב
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יאמבוא

 את מעדנות הדברים והסברת בקריאה הדרכה בשירים,קריאה
 לכל נכנסת השירה רוח כי נרחבים, אפקים ופותחותהטעם
 ליכנס. לה שנותניםמקום

 יודע אינו דמיונו כמשורר. בן-חורין אין חכמים:אמרו
 ובלשונו שיח, כל שיח שומעת אזנו במסתרים, רואה עינוגבול,
 רבים חוקים זה עם אבל תעשה? מה לו, יאמר ומימרפא,
 ומשקל. מידה צורה, סגנון, לשון/ חוקי יצירתו, ועל עליוחלים
 בו. שולטים הם ואין בחוקים, שולט גדול שמשורראלא
 והשיר השר "אני אלה: בדברים משיריו אחד התטיל גבירולאכן

 "השיר כי ב"תחכמוני", עצמו ע'ל אמר ואלחריזי לעבד".לי
 עוד ולא ומרד". בעתו עלי קשר /ואם לל נאמן לעבדהוא
 בהם ומהדש וחוק חוק בכל טעמים ק"ג מוצא שהמשורראלא

 שבדבר. גחידוש כלל מרגיש הוא אין הרבה ולסרקימחידושים;
 את ולחפש לבוא השירה לחוקר מקום מניח הואכחן
 מוצא הרבה לפרקים ואמנם שביצירה. החג-פעמי אתהחידוש,
 מטפרים, עצמו. המשורר מעין שנעלמו דבריה גם בההחוקר

 מאד, אותו החשיב שבמדליק גורשטיין, ח"י הנודע המדקדקכי
 בשירו הטורים אחד ביאליק שחיבר בשעה כי לביאליק, פעםאמר

 מיטב שלפי ביאליק, לו העיר מסויים. בצירוף הרהרפלוני
 בורנשטיין: ענה כך ועל מימת. זה צירוף הכיר לאידיעתו
 שתק וביאליק יודע. כן אני אבל יודע, אינך המשורר,אתה,

וסבר."
 היוצר. של מכוחו יותר החוקר של כוהו גדול כאןואמנם
 ברגש. הוא דבריו ויסוד בהשראה שירו את חיברהמשורר

 ומרגיש יודע הוא שכן שבשירו, הפרטים את בודק הואאין
 מעניינו. אינו הספרותי והניתוח שבכוחו, מה עשה הואאותם.
 שבשירו הפרטים את מונה היסודות, את ובודק החוקרבא

 בסממניו משתמש המשורר לחלקיה. היצירה אתומנתח
 לענות, בידו ואין פנימית, מבחינה ולשירתו לוהמתאימים

 לתת בידו והחוקר באחרים, ולא ,בהם דווקא השתמשמדוע

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



מבואיב

 לסקור לחוקר לו ניתן מושלמת שהיגירה לאחר לדבר:טעם
 הוא המשורר בניינה. את ולבדוק תולדותיה ואת שרשיהאת

 לתפארת. בניינים הבוזה יוצר בפועל, ובנאי בכוחאדריכל
 אין בניין: של סודו ומבין היודע אדריכל רק הואוהחוקר
 כל לעין מראה הוא ובהסברתה. בהבנתה אלא ביצירהכוחו
 היוצר. בנייני של ויפיים ערכםאת

 יחד. גם ולחוקר למשורר לשניהם, צריךהעולם
 גם וקטנים גדולים שירים 77 נאספו .שלפנינוב"מבהר"

 תקופת זו תקופה שגה. 300 של בתקופה משוררים 42 שליחד
 שראשיתה ההשכלה, לתקופת הקלאסית התקופה בק היאביניים
 זו. ביניים תקומת בסוף נעוצהכבר

 מן שוגים הללו המשוררים ש,ל נגינתם שצליליודאי
 הקלאסית. התקופה משוררי של והמעונגים הדקיםהצלילים
 שכן להם, ראשונים וזכות ראשונים וכוה היו ראשוניםאלה

 מאוחרת גתקופה גם אבל היו. יסודות ומניחי דרכיםסוללי
 צלילים ונעימים, נאים צלילים בפעם פעם מדי נשמעזו

 הנצחית. העברית השירה במקהלת יפההמתמזגים
 פזורי ומכל שונים מומנים שירים ל"מבחר" שנכנסוכשם
 שירה סוגי גם בו נכנסו כך יחד, גם והול קודשישראל,
 באו. מקרוב חדשים ומהם מדורות מקובלים מהםשוניה
 שלושה ורק שלימים שירים ל"מבחר" להכניס השתדלהמהדיר
 מ"שירי המותח שיר בשלימותם: שלא נכנסו בלבדשירים

 חלפון אליהו של "השלום" שיר ויזל, הירץ לנפתליתפארת"
 הכוונה הכהן. שלום של דוד" ל"ניר ,שפתי" ו"מפתחהלוי,
 ובירידתה. בעלייתה הדורות שירת את לשקףהיתה

 לפטור לא אבל הקורא, על להקל באו והביאוריםההערות
 כשישתדל בהם. צורך שיש במקומות וחיפוש מעיון לגמריאותו
 סיפוקו. על שיבוא לו מובטח הדברים את להבין עצמוהקורא

 ביאור, כלי קשה מקום שום נשאר לא יאתובכי
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